r
I (]3e Right with.
L

....

OHMDTE

OHMlDTIE

Kr af to m ko pp la re
kun na erh åll as i 1-, 2- och
3- pol igt
utf öra nde , 2- 12 väg s och 10 -10
0 Amp.

Em al je ra de trå dl in da de st av
m ot st ån d

Fas ta: 1- 200 wat t, 0,4 - 250
000 ohm .
. Jus terb ara (fly ttba rt utta g) .typ
DIVIDOHM: 10 - 200 wat t
1 -10 00 00 ohm .

Hem tage . på best älln ing.

Ko lp ot en tio m et ra r

Typ AB. 2 wat t. Dia met er 27 mm
.
linj är elle r log arit mis k kur va.
50 ohm - 5 meg ohm .

tf

Hem la,e . p'å. be.t älln ing.

R e g le rm o ts tå n d

25 -5 0- 10 0-1 50 -22 5- 30 0'5 00 wa tt

0,5 t.o. m. 100 00 ohm från lag er

75 -7 50 -1 00 0 wa tt
på bes täll nin g

',O

"' ...
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En god kvalit et på materialet ger konstr uktion en
större tillförl itlighe t
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En av världens ledande fabriker
när det gäller rörhålla re och
kontaktd on.

INNE HÅLL

RED RANGE
CONNECTORS

Sid.
För 25 år sedan

4

DX-spal ten

4

Isolation smotstån d:
> 10' Mohm
Arbetssp änning :
8-l6-pol iga kontakte r
750 Volt
24-Roliga kontakte r 800

LEDARE:

25

Färgtelev ision om sj u år?

V DC

AKTUELLT.

Finesser i de nya västtyska radio- och
TV-mott agarna . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Av KARL TETZNE R
Solerupt ioner inledde IGY ........ ..
»Radioo ptiken» på frammar sch ......
Europeis k TV-stati stik .. _. . . . . . . . . . .

Max. ström: 5 Ampere
Kontakt motstån d:
< 0,005 ohm.
Genoms lagsspän ning:

26
28
RSE 8

29
29

Amatöru ndersökn ingar under IGY •... 29
Medicin ska radioson der . . . . . . . . . . . . . . 30
Av docent BERTIL JACOBS ON och
ingenjör LARS NORDB ERG

Red Range Cönnector

tillverka s av röd nylonbla ndad
bakelit.
Silver- och guldbeh andlade fosforbr onskonta kter.
Sockelm ontering splattan är försedd med rörliga buss-nigar och har självcen trering för att erhålla självstyr
ning mellan sockel och plugg.
Ked Kange lev. f. n. i 8, 16 och 24 poligt utförand e.
Ked Kange har mycket goda isolation s- och dielektri ska
egenska per.

TEORI :

Om dimensio nering av kanalväl jare för
televisio nsmottag are . . . . . . . . . . . . . •
Av civilinge njör JAMES HELLSTRÖM

3 kV

32

HIGH FIDELITY .

Om utgångst ransform atorer för hi-fi-för........................
stärkare
Av civilinge njör B G OLSSON

36

Ryska och tjeckiska LP-skiv or. . . . . . ..
Av fil. stud. OVE TORGN Y
Frågor och svar om hi-fi ........ ....

40

Från läsekrets en ........ ........ ....

41

40

FOR SÄNDARAMATORER :

Beräknin g av radioförb indelser genom
spridnin g i troposfär en ........ ....

42

BYGG SJÄLV:

Fickmot tagare med sex transisto rer (II)

Den nya ELFA-katalogen ÄR KLAR!

44

FOR SERVICEMÄN:

Något om lödning

46

Känsligh etsprov på TV-mott agare ....
Enkel mätsänd are för trimning av FM...... ... ........ .... .
mottagar e

48
50

•

41
»2WC de PI-PPI»
Dödande radarstrå lning ........ ...... 41
Praktisk a vinkar ........ ....... . . . . . 52
Telegraf eringslek tionerna från SHQ .. 54
Nya män på nya poster .... ........ .. 56
SEK-nyt t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56
Radioind ustrins nyheter . . . . . . . . . . . . .. 58
68
Samman träden
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Rekvire ra
5000 olika
förskot t ä.
frimärk en

vår uppslag srika katalog med över
artiklar . Den kan erhålla s mot postKr. 2: 50 eller kan Kr. 2: 10 bifogas
eller insättas på postgiro 25 12 15.

ELFA~&~Vm,413
Holländ argatan 9 A - Stockho lm 3
Box 3075
Tel. 240 280 - Postgir o 25 12 15

2 st bilag or medf öljer delta numm er

3

FÖR 25 ÅR SEDAN

Ur PR nr 9/32
»Var ligger felet» var rubriken på en artikel
i PR nr 9/ 32. Bl.a. rekomme nderas metoden
att lokaliser a dåliga kontakte r genom att med
baksidan av en skruvmejsel knacka på motta·
garens bottenpl atta. »Men akta så att ej rören
falla i golvet», förmana r artikelfö rfattaren .
En felsökningsmetod som säkert redan den
unge Marconi tillämpad e vid sina första ra·
dioexper iment!
Automat isk volymkontroll behandla des i en
annan artikel. »Först som sist måste framhål·
las att den automati ska volymkontrollen eller
fadingko mpensat orn har en betydand e nack·
de!», skriver författar en. »Denna består däruti,
att det blir en i styrka varieran de bakgrun d
av störning ar, som man ej kan komma ifrån.
Frågan är nu vilket som är minst irriteran de,
en varieran de signalsty rka och konstant stör·
ningsnivå eller en konstant signals tyrka och
varieran de störningsnivå. Den saken ha åt·
minstone engelsmännen ännu ej kommit på det
klara med, under det amerika narna länge haft
fadingkompensat or i sina större mottagar ·
typer.»
I en aktuell artikel - »Hösten s radionyh e·
ter» - rapporte rades att de svenska mottagar ·

fabri kanterna börjat gå in för bättre och mer
selektiva mottagar e än tidigare. »Den första
svenska supern enligt moderna principer har
gjort sitt intåg», sägs det. Bland raka typen
av mottagar e fanns det sådana med två HF·steg
och reglerrör , »vilka torde motsvara mycket
högt ställda anspråk på selektivitet, känsligh et
och störningsfrihet». Elektrod ynamisk a hög·
talare och bandfilte r använde s i allt flera av
1932 års modeller .
Bland nyhetern a från Tyskland noterade s
att superhet erodynen återvunn it den position
den tidigare haft. »Den ger nu lika god ljud·
kvalitet som mottagar e av rak typ», sägs det i

artikeln. Från engelska radioutst ällninge n r ap·
porterad es att den mest omhulda de mottagar ·
typen fortfaran de var 3-rörs mottagar e med
ett HF·steg, detektor och pentodsl utrör. De
flesta mottagar e hade inbyggda högtalare.

TV-D X
Under juni och juli har det
uppträt t sporadi ska E-skikt
nästan daglige n, toppdag ar har
varit den 16/ 6 och 17/ 6 samt
den 22/ 6 och 23/ 6. En .enorm
mängd bilder - en del av dem
a v utomor dentlig t god kvalite t
- har influtit till RT, tyvär r
kan endast ett fåtal publice ras.
Nya rapport er efterlys es (se
mera härom på sid. 29).

o

Urgamm al (men ibland effektiv) fel söknings·
metod : att knacka på mottagar en så att en
dålig kon takt blir ännu sämre.

lP estin i Ånge har en mottagar e installer ad
på en höjd 225 m över havet, en antenn i två
våningar och med 8 element. TV·sänd aren i
Nacka kommer in då och då med ljud och nå·
gon gång med testbild, den 17/ 4 kl. 20.3022.00 gick sändning en in utmärkt, likaså den
11/ 5.
Gunnar Sterner i Djurshol m rapporte rar
livlig aktivitet på kanal 2 den 26/ 5 och 27/ 5.

Fa kta om

(G R U nD IG )
nya ban dsp ela re TK 83 0
från världe ns största bandsp elarfab rik
Prestanda för denna bandsp elare är av den arten, att även
professi onella ljudtekn iker är impone rade. Den kan använd as för
mycket kvaIificeroo e'uppta gningqr av orkester- och konsertmusik, filminsp
elningar
etc. Till alki-GR UND IG bandsp elare kan anslutas synkron iserings
appa rat för förtonin g av smalfilm . Två bandha stighete r.
Tryckkna ppsman övrering e Inspelning och återgivn ing i båda
riktningarna utan spolväx ling e Internat ionell inspelni ngsriktn
ing e Svaj
mindre än ± 0,2 %.
Inspelningstid med 7" spole och bandha stighet 19 cm/sek
2x:l) min .
(vid lP+50 %1 e Frekvensomfång 40-16.000 p/s.
Vid bandha stighet 9,5 cm/sek. Inspelningstid 2x60 min (vid
l P+50 %1
e Frekven somfång då 50-10.000 p/s.
6 watts push-pu ll-koppl at slutsteg e 3 stora perm. dyn. högtala
re, monterade för 3D-klan g e Räkneve rk e Klangfä rgskont roll med
separat inställning för diskant, mellanr egister och bas. Uttag för mikrofo
n, grammofon, radio, Hi-Fi-tillsats, extra högtala re och hörtelef on.
Fjärrkon troll
för start, stopp och återspo lning e Automa tiskt bandsto pp
e Tryckknapp för trickinsp elningar av redan tonsatta band .

Växelst röm: 110, 125, 160,220 och 240 volt.
Format med stängd väska : 46 x43x24 cm .
Vikt : ca 23 kg .

Riktpris

1.52.5:89:-

exkl. mikro
Hi- Fi-tillsats

-DIIOprodldder
GÖTEBORG -

STOCK HOLM - MALMÖ

~~-------------------------------~-------------------
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Detta nya, intressa nta instrum ent kombin erar en
bandbr edd från likströ m-lO MHz, hög känslig het
och ett mycket brett svepom råde i en snygg och
praktis k kåpa, som väger bara 16 kg och har dimensio nerna 22 cm bred, 30 cm hög och 50 cm djup.
Det erbjude r markan ta förbättr ingar i prestan da
och pålitlig het och ur service synpun kt vid jämförelse med den populär a typ 315 D, som är det Tektronix oscillos kop det ersätter .
Tr ots sina små dimens ioner är typ 316 ett utmärk t
laborato rieoscil loskop. Kompa kthet kan vara fördelakti gt där lika väl som ute i fält. Det är så robust
som ett lätt oscillos kop med hög precisio n kan vara,
i stånd att motstå mycket mera än normal a fältmätnin gar kräver och utan att behöva någon paus i
sitt noggra nna funktio nerande .

~;:;:~;;~::~;,~;~: ~:" "nll l l l l l l l l : ~;;;;:;;;;;:;;;:~:;;:;;11 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
0.0>

v

2 Hz-9 MHz : 0,01-0 ,02 och 0,05 V /skalde!. 0
Likström -lO MHz : 0,1-0,2- 0,5-1-2 -5-10-2
och 50 V/skalde !.
Kontinu erligt variabel frå n 0,01-125 V/skalde !.
stigtid från
Respons vid engångs förlopp : 0,035
0,1-125 V/skalde l ; 0,04 ",s från 0,01-0 ,1 V/skaldel.
SIgnalfö rdröjnin g: balanser ad 0,25 ",s fördröjningslin je.

"'S

=

TIDSAX EL

=

Svepom råde: 22 kalibrer ade steg från 0,2 ",s-2
s/s kaldel kontinue rligt variabel från 0,2 ",s6 s/skalde! .
Expande r: Noggran n 5 ggr expande r som utökar
det kalibrer ade svepomr ådet till 0,04 ",s/skalde!.

~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111

OVRIGA EGEN S K APER
1,85 kV accelera tion sspännin g - nytt 3" Tek-tronix precisio nskatods trålerör ger ett lin
järt observat ionsomr åde om 8 skaldela r X 10
skaldela r (varje skaldel = 1/4").
Fyrkan tvåg-kal ibrator: 0,05-100 V i 11 steg, frekvens c:a 1 kHz .
Elektr oniskt stab iliserad e nätaggre ga t .
V a rningsl amp or f ör okalib rer a d e i n ställning ar.
Dimensi oner: 22 cm bred, 30 cm hög, 50 cm djup .
Vikt : 16 kg .

Typ 316 - 50 till 60 Hz-nät
Typ 316-$1 - 50 till 800 Hz-nät
Genel !alaJ! en' :

Tillve l!kal! e :

Te kfr on ix, ID e.
PORT LAND 7, OREG ON

USA
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Er ik Fe rn er AB
BlöRN SONS GATA N J97, BROM MA 3
TEL. 37770 0, 37427 7
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Testbild från Bayerischer Rundfun k. Kanal 2.
Foto: B Gunnarson, Örebro.

DchRADID
Den som vill vidga sina radiotekniska kunskaper, kan välja mellan ett flertal kurser, t. ex.:
RADIO I och II - FM-RADIO - RADIOSTÖRNINGAR och RADIOSÄNDARE.

Du som har TV eller Radio som yrke
eller hobby - gå igenom Hermods
nya teletekniska kurser.

Nu är rätta tiden för både yrkesmän
och amatöre r att komplet tera sina kun· __
skaper.

•

Hermod s har en populär grundlä ggande TV-kurs, TELEVISION I. För den som

Skriv i dag och begär närma re
upplys ningar om kursern a!

,

HER MOD S ..

Pausbild från Bayerischer Rundfun k 11/ 6, k. 2.
Foto: Bertil Pettersson, Skillingaryd.

Slottsgatan 260 - MALMO
Sänd mig ytterligare upplysningar om Edra
Radio- och TV - kurser.

vill läsa vidare, finns en utförlig kurs
Namn
om TV-mott agare, TELEVISION II, och
en specialkurs för servicemän, TElE- I Bostad .-. ----. ----.---.-.. ----. ---.-.- .. -.... -... -.- .... -...... -- .. -..
VISION III.
Postadress _____ _. ___.. ___ .. __ . __.. _. __ . ________ ... _... _. _______ ._. __ _
____________
_ _ _ ____." _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ro~/9~ . !:.9

..

Västtysk pausbild vid sändning från Berlin.
17/ 6, k. 2. Foto: Gunnar Eriksson, Lit.
Bl.a. kom Bayerischer Rundfun k-sändar en
Griinten / Allgäu (IDO kW) -i Alperna in vid
flera tillfällen. J uni månad gav fina bilder
från länderna bakom järnridå n och på kontinenten. Den 5/ 6, 8/ 6, 16/ 6 och 17/ 6 var fina
TV-DX-dagar, framföra llt de två sistnämn da.
Den 17/ 6 gick vid 12-tiden rysk sändare in på
kanal 2, samtidig t som RA! gick in på kanal
3 och 4. Ovanligt litet fading denna dag! Den
25/ 6: bl.a. Ungern på kanal 3, »Magyar Televizia».
Erik Norberg i Los (401 m ö.h.) rapporte rar
under februari, mars och april praktisk t taget
varje dag mattagni ng av NWRV på kanal 2
med en 3-elements antenn, dock endast korta
glimtar. Under maj erhölls god mottagn ing
från kontinen ten, i synnerhe t den 18 och 19/ 5,
då sändning ar från hela Europa gicl!: in praktiskt taget hela dagen från 10.30 till sena
kvällen.

genom TESC H elektr iska kopplingsverk tör
Instäl lbara tördrö jninga r
e
Programkopplingar
Vänd koppl ingar
Besök vår monter 711 och 7Z I hall S ,Automatik« på S;t Eriks-mässan
Ensamförsälja re

AB

I M P ULS

KONTO R och LAGi:R

6

S:t ERIKSP LAN 7 •

Telefon växel
34 08 SO

STOCK HOLM

Ny paus bild från de tyska TV-sändarna. Kanal
2 den 27/ 5. Foto: Gunnar Sterner, Djursholm_
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INS TR UM EN T

för panelm ontage tillverk as av
en av Tysklan ds ledande fabriker, Milller & Weiger t, ur vars
synnerl igen rikhalti ga tillverk ningspr ogram vi här ger några
typexem pel.
Vridspol einstrum ent typ D so/a
eller med vridjärn ssystem typ E
S'/63. Rund kåpa av svart pressmassa med dimens:o ner: flänsdiameter 83 mm och husets diamete r
&5 mm . Tillverk as i standard mätområden från 0-1 V upp till G-6OO V.
Inre resistans 1000 O/V, högre resistansv ärden på beställnl ng. Runda instrume nt kunna även erhållas
med en flänsdla meter 65/13, 80/100,
110/130, 131/160, 1&0/188, 190/225.

Vrldspol eln5trum ent typ DQ 45 för
likström , infällt montage , Samma
data som för instrume nt l). Frontpanelens storlek t5 X 45 eller 85 X 85
mm.

Vrld,polein strument typ D 50/63

Vrldspo lelnstrum ent typ DQ-'6 eller med vridjärn ssystem typ EQII
tör infällt montage . Kvadrat isk
svart kåpa av svart pressma ssa.
Vridspol esystem med spetslag ring.
Tl11verk as för mätområ dom från
t-l mA upp till 0-&0 A. Flänsrnått: 72 X 72, 96 X 96 eller 110X 115 mm.

Vridspolei nstrument typ DQ-96

Vrldspo lelnstrum ent typ DHQ-96
eller med vridjärn ssystem typ
EHQ-96 för Infällt montage . Samma
elektrisk a data som för instrume nt
typ D 50163. Stor lättläst skala, skalvinkel 90°. Frontpan elens storlek :
72 X 72, 96 X 96, 144 X 144, 192X192.

Tidmäta re, avsedd för kontroll av
drifttide n vid olika slag av elektriska apparate r och anläggni ngar.
Utföres med räkneve rk upp till
99.999 timmar. Tidmäta ren kan erhållas i runt utförand e med dlmension er 65/ 83 mm eller 80/100.
Den kan även erhållas i kvadratiskt utförand e med dimensio ner
72X72, 96X96, 144 X 144 mm.

Vridspolei nstrument typ DQ-45

KombIn ationsin strumen t med tre
instrume nt i samma hölje: voltmeter, amperem eter och frekvens meter. Flänsens ytterdim ensioner
250X 96 mm. Volt- resp. amperemetern av vrIdjärn styp. Tungfre kvensme ter 47-52 Hz.

Vrldiärnsin strume'nt typ EHQ-96

*

Lever~.s omgåend e från lager.
Vi sänder Er gärna vår utförliga
katalog.

!

*
Instrume ntens robusta konstruk tion och prisbIllI ghet gör dem
utomord entligt lämpliga tör användnin g I paneler för övervak ning och drittskon troll. Utöver I
annonse n angivna typexem pel finns
ett stort antal andra för olika användning sområde n.

,,,,,,,

Tldmätore

.

Kombinationsinstrument

AB
ELE KTR ISK A INS TRU MEN T230880
Sigtuna gatan 6 -
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TYP PGD 1030
•

•

•

Härdplastompressade

•

glimmerkondensatorer

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Fransk program bild 819 linjers system. Foto:
Bertil Pettersson, Skillingaryd.

från 1600 pF till O,OI ,uF

Rysk program bild. Slutresu ltat av fotbollsmatch mellan Ryssland och Polen (3-0). Den
23/ 6, k. 2, kl. 18.50. Foto: Tom Eliasson, Norr·
köping.

Så här fina bilder får man ibland från BBC.
Den 11/ 6, k. 2. Foto: Bertil Pettersson, Skil·
lingaryd .

Dimensio ner: 21 X 21 X 7 mm

PGD 1030

är uppbyg gd av för-

silvrat kondensatorgl immer av högsta
kvalitet som ompressas med glimmerfylld fenoplast. Fäständarna av 1 mm
koppar tråd är anslutna till glimmerbladen genom en speciellt kontaktsäker
konstruktion. Kondensatorerna fyller de
högst ställda anspråk på fuktsäkerhet.

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

De flesta standa rdvärd ena lagerföres för omgåe nde levera ns.
Begär katalog blad B 31.

•

•
•
•
•
•

AK TIE BO LAG ET RIF A
Telefo n Stockholm (010) 2626 10 Ulvsunda
Ett L M Ericsson - företa g

8

PGD 1030 har utomorden tligt goda egenskape r:
~

Låg förlustfaktor

~

Hög isolationsrilsistans
Liten temperaturkoefficient

~

• 60d kapacitansstabilitet
Kapacit a nsområd e :
1600 pF .- 0 ,0 l {tF

Kapacit anser och kapacita nstolerans er:
Standard vä rden med + l O, + 5
och
tolerans -

±2"

Driftspä nning :
500 V = för 1600 - 6 200 pF
3 0 0 V = al t. 500 V = fö r
6800 pF -

0 ,0 l {tF

Testbild från fransk TV·sänd are den 31/ 7 kl.
19.25. Kanal 2/ 3, 819 linjers system. Foto:
Gunnar Eriksson, Lit.

Bertil Pettersson i Östersund tog 5/ 6 in test·
bild dels från Warscha wa på kanal 4 kl. 14.15,
dels från Ryssland på kanal 3 kl. 15.00.
Från Jokkmok k rapporte rar Allan Åström
mottagni ng den 5/ 6 och 7/ 6 från Bayerischer
Rundfun k på kanal 2. Även andra västtyska
stationer samt Danmark har visat sig, ehuru
endast under kortare tider. Antenn: Winegar d
Super Ceptor, med 15 m antennhö jd. Av erfa·
renhet hittills behövs det ingen noggrann in·
riktning av antennen . Ändring av riktninge n
mellan sydöst och sydväst innebär ingen nämnvärd förändrin g av inkomma nde styrka.
Från Hälsingb org rapporte rar K A Frost,
SM7BQN, mottagni ng av italiensk t TV-pro·
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GE N"ER AL RA DI O: s
pr is bi lli ga enhelsinslru~enl
för rati one llt utn yttj ad inst rum entp arh
stabi lisera de
Oscillatorer mellan 2 pIs 0.24 25 Mp/s med sepa rata kraft aggr egat,
eller ostab iliser ade passa nde för alla oscillatortyper

Typ 1211-8

122-1 23

Se

likströmsförstärkare och elektrometer typ 1230-A
är en rörvoltmeter med extremt hög inimpedans_
Instrumentet mäter:
spänning ned till 0.5 mV
ström ned till 5 xl 0-15 A
resistans upp till 5x 10 14 ohm
Använd es för mät~ingar av jonströmmar, gallerströmmar,
piezoelektriska potentialer, kontaktpotentialer, pH-indikeringar, backresistans i halvled are och dylikt inom industri
och forskning.

Chock - säker t!
Tropikbehandlat !
Åldrade komponenter!
Se GR - katalo g sid. 2
Typ 1230-A

Telefon
Växel 63079 0

I
1

Rekvi rera katalo ger från gener alage nten

*

FIR M A

RADIO OCH TELEV ISION -
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johan Lagercrantz
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*

.. Värtavägen 51
Stockholm O

~

SlEM ENS
Den belgiska provbilden kommer in negativt,
eftersom man kör med positiv moduleri ng där_
Foto: B Gunnarson, Örebro.

AN TE NN
För att TV-mottagaren skall fungera
oklande rligt med god bild- och Ijudkvalite fordras i de flesta fall en eff~k
tiv utomhusantenn.
Med en Siemens antennanläggning
utnyttjar Ni TV-mottagarens möjligheter även under de mest ogynnsamma
, mottagningsförhållanden.
Siemens kombinationsantenn ger god
"mottagning för såväl TV som radio.

KO NT RO LL
För att utröna TV-antennernas effektivitet användes med fördel Siemens
antennprovningsinstrument SAM 317
W. Detta är ett högklassigt, portativt o
instrument för nätanslutning med inbyggt, 13 cm bildrör; avsett för fältstyrkemötningar och inriktningar av
TV-antenner. Instrument med mötområde från 50 /-LV till 2 V, avsett för
alla kanalerna på Band I och III.

FABRI KANT: SlEMEN S & HALSKE AKTIEN GESEL
LSCHA FT
Berlin. Munehen

GENE RALAG ENT: SVENS KA SlEME NS AKTIE BOLAG
Stockholm· Göteborg

- Malm~ . Sundsvall - Norrköping - Skellefteå - Örebro - Karlstad
- Jönköping - Up;:>scla

10

Testbild från Tjeckosl ovakien den 23/ 6. Foto:
B Gunnarson, Örebro.
gram den 2/ 6 på kanal 4 kl. 14.15-16 .50.
Kvaliten på bild och ljud var vid 15·tiden så
pass god att den kunde klassific eras som »köpenhamn skvalitet », som man säger i Hälsingborg.

Uno Olsson i Sågmyra rapporte rar för maj
utmärkt mottagni ng den 18/ 5 och 19/ 5 av
diverse kontinen tala TV·sänd are.
Bo Johnson i Göteborg rapporte rar finfina
TV·DX den 18/ 5, 19/ 5 och 22/ 5, dessutom
under juni den 5/ 6 testbild från Ryssland på
kanal 2-3 kl. 12.00-16 .00; Italien på kanal 4, testbild kl. 16.00-17 .00, dessutom glimtar av Schweiz och Tyskland , slutligen Ryss·
land på kanal 2-4 kl. 17.00-17.30, testbild
störd av England . Den 8/ 6 kom Ryssland in
med testbild på kanal 2-3 kl. 11.00-12 .00,
Italien med testbild på kanal 4 kl. 15.00-16 .00
och 18.00-19 .00. Även 9/ 6, 11/ 6 och 12/ 6 gav
många bilder från Italien, Tyskland och Ryssland, delvis samtidig t på kanal 2 och 4.
. . K G Trogen i Västerås rapporte rar fina DX
den 18 och 19 maj, dessutom under juni: den
3/ 6 kanal 2, Schweiz kl. 18.00-18 .30, den 5/ 6
rysk testbild kl. 12.30-13 .30 på kanal 2, den
8/ 6 kanal 2 rysk testbild kl. 10.00, den 11/ 6
Schweiz och Italien på kanal 2 och 4 kl. 17.00
-18.00, dessutom olika oidentifi erade sändare
på kanal 2-4 kl. 19.30-21 .30, 12/ 6: Polen på
kanal 3 kl. 18.00-18 .15.
Fotograf Anders Gunnarson i Örebro påpekar att hans tidigare i denna spalt refererad e
teori går ut på att inte endast troposfär isk refraktion utan även sporadis ka E·skikte n har
samband med varm· resp. kallfront er. Han anser att förklarin gen kan ligga i att en värme·
front resp. kallfront åtföljs av elektrisk a ur·
laddning ar, som når upp till de sporadis ka Eskikten på 100 km höjd. Följande TV·DX under juni: 14/ 6 (4,5 t.), 16/ 6 (3 t.),17/ 6 (5,5 t.),
18/ 6 (5,5 t.), 19/ 6 (7 t.), 20/ 6 (0,5 t.), 21 / 6
(2 t.), 22/ 6 (8 t.), 23/ 6 (7 t.), 25/ 6 (6,5 t.).
En diger rapport från Jan·Gunnar Linden i
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LOG RAF

460 K

boratori er, för TV m . m . Likström svertikal förstärk are med hög inmV- eff/cm. Ingångsk oppling direkt
sator samt symmetr isk eller osymekvensk ompense rad dämpsat s .
MO parallell t med 35 pF. Fi~kvEms
0-4,5 MHz samt c:a 10 dB ned vid
spänning skalibra tor för vertikals veil synkron isering.

venser i vertikal- och horisont alled.
are med 5 MO parallell t med 35 pF
ch 0,25 mV/cm känsligh et, rak inom
.

finns förutom vertikala och horiven Z-axelut tag, sågtands spänning spänning, intag för yttre synkron iseör yttre kondens ator.

Netto K r. 580: -

LLO G RAF

42.5 K

Net to K r. 350: -

steg för såväl vertikal som horisont al
kning. Stor bandbre dd och hög känsvärdeful lt vid TV-servi ce. Stort svepmed lineärt, stabilt svep . Avlänkn ingsanslutas direkt. Vertikal t såväl som
gångsim pedanse n 1 MO, frekvens omHz, vertikal t dock användb ar upp till
ligheten O,02-{),04 V/cm. Svepgen erator
ång 15 Hz-75 kHz.

7"

ose l LL O G RAF

i byggsa ts - 470 K

Netto Kr. 32:-

N ett o Kr. 95: -

ex.
Utökar oscillogr afens användb arhet. Möjliggö r t . ing
topp-till -toppmä tning inom olika områden , kalibrer
av de vertikala och horisont ella förstärk arna i oscillografer, amplitud bestämn ing för intensite tsmodul ering
och synkron isering m. m.

SPÄ N N I NGS KAL I BRA TOR
för Oscillografer i byggsa ts - 495 K

Netto Kr. 580: -

Distorsio nsfri bildförst oring upp till 1,5 g å n g full skärm·
bredd . Utomord entlig 100 kc fyrkantk urva. 3-stegs
ingång
frekvens kompens erad dämpsat s . Anodjor dadInre
och
och push-pu ll utgång i båda förstärk arna .
möjyttre synkron isering. Inbyggd spänning skalibra tor
liggör direkt avläsnin g av topp-spä nningar på den kalibrerad e skärmen . Släckt återgång sstråle. Variabel
fasning av 50 Hz sinussve p. Uttag för Z-axel-m oduleTing, sågtands pänning från svepgen eratorn och 50 Hz
testsigna l. Avlänkn ingsplat torna kunna anslutas direkt.
Multivib rator med frekvens omfång 15 Hz-100 kHz.
Horisont ellt:
I
Vertikal t:
rak inom ± O dB
Frekven sområde : rak inom ± 2 dB
mellan 10 Hz-200
mellan 10 Hz-1 MHz .
kHz, -4 dB vid
500 kHz.
0,12 V/cm.
1 MO och 40 pF.
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Känsligh et : 4 mV/cm .
Ingångsi mpedans : 3 MO och 35 pl" .
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i byggsa ts - PSD K.

-41 Ji!tlt la• .

MÄT KRO PP för HF, MF och Video
SIGN ALS ÖKA RE
i byggsa ts - 147 K
Ett oumbärl igt felsökni ngsinstr ument såväl för yrkesmann e'n som amatör\! n . Två ingångsk analer : högoch lågfrekv ens, båda med · syn- och hörbar sökeffektk-r ets och 5" provhög talare. Användb ar tillsamman s med rörvoltm eter eller som förförstä rkare
till oscillogr af. Skärmad e mätkrop par för HF och
LF medfölje r.

Netto K r. 200:-

SIGN ALS OKA RE
i byggsa ts - 145 K

Netto Kr. 180: -

Signalsök~:e, något enklare än 147 K, avsedd enbart
för hörbar ' sökning, men har man tillgång till en
oscillogr af, kan det synbara förloppe t följas i denna.
Högkäns lig mätkrop p, försedd med germani umdiod
medfölje r.
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ch F.YR KAN TVA GA T O R i byggsa ts - 377 K

ågform genom Wien-br ygg-kop pling i
som dessutom är uppbygg d av l 'I.

Sinusvåg 20-200000 Hz i 4 band; f yrHz.
rannhet ± 3 ' /, eller l p /s, vilket som
10 V över l KO (8 V över 500 O och
eller större) konstant inom ± 1,5 dB,
än l 'I,.
0,4 '/, av full utspänni ng.

Netto Kr. 260:-

DS-KONDENSATOR& R-C-L KOM - ,
i byggsa ts - 950 B

av motstånd : l'ullblock -, glimmer -,
ktrolytk ondensa torer genom direktektrolyt erna dessutom effektfa ktor.
oll-indik eringen samt läck- och feldensator er.
ar inom området 0,05-20 ggr med
även utföras på spolar.

Netto Kr. 170:-

-5000 p.F i 4 områden , för elektropolarisat ionsspän ning 0-500 V.
0 MO i 4 områden .

ELIM INAT OR och
NGS AGG REG AT

V i byggsa ts - 1050 K

oservice . som laddning saggrega t för
r, för drift av alla slags apparate r
l 16 V likspänn ing, med extra filter
ör större transisto ranläggn ingar etc.
s- och strömins trument. Spännin gar
två områden kontinue rligt variabla
amp.
Netto Kr. 240: '-

as till batteriel iminator 1050. Oumpå transisto rapparat er.

Netto Kr. 95: -

MÄTOM RADEN:
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U N I V E R SA LI N ST R U M E NT ...
i byggsa ts - 565 K
MÄTOl\l RADEN:

Netto Kr. 180:-

Likström : 0-0,1, lO, 100, 50Q. J~A, 10 A .
Växelsp änning: 0-2 ,5, lO, 50, '250, 1000, 5000 V, 1000 g /V.
dB områden : -12 till + 55 dB i 5 områden .
Ohm: 0-2 KO, 0,2 MO., 20 MO..

Netto Kr. 108:-

mA, 10 mA, 0,1 A, l A.
MO.
dD i 6 områden .

0-1, 5, lO, 50, 100, 500, 5000 V,

-

U N IVE RSA LI N STR U M E NT

i byggsa ts - 566 K
Lik- och växelspä nning:
1000 OIV.
Lik- och växelstr öm: O-l
Qhm: 0-5000 O, 100 kO, l
dB områden : -20 till + 69

U N IVE RSA LI NST R U M E NT

i byggsa ts - 556 K

Netto Kr. 70; ~

Ger med direktav läsning en snabb kontroll av batteriet
s
tillstånd vid dess normala belastnin gsförhål landen.
Omkopp laren har följande batterisp änninga r (V): 1,5, 4,5,
6,0, 7,5, 9,0, 22 ,5, 45, 67,5, 75, 90 samt reservläg
e.

i byggsa ts - 584 K

BAT TER IPRO VAR E

Netto Kr. 120:-

Samma som 566 K men med l '/, motstånd .
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U N IVE RSA LI NST R UN,E NT
MÄTOM RADEN:

i byggsa ts - 536 K

Netto Kr. 95:-

r.ik- och växelspä nning: 0-1, 5, lO, 50, 500, 5000
Lik- och växelstr öm: 0-1, lO, 100, 1000 mA. V, 1000 O/volt.
Ohm: 0-5 kO, 0-0,1 MO., 0-1 MO.
dB områden : -20 till + 69 i 6 områden .

U N IVE R SA'LI N STR U M E NT
i byggsa ts - 516 K

Samma instrume nt som 536 K men med 1 ' /, motstån d .

Netto Kr. 105:-

likspän ning, växelsp ån-

TME T'ER

32. K

och ing.

r är försedd med en ny mätkrop p
ikströms - och växelstr öm-mots tånds
öpp-tlll. toppmät nlngar av slnus- och
ar, områden för likspänn ings- och
ngal'. Stort överströ msskydd at och
bart instrume nt. Oömt och kompak t
strumen t synnerli gen lämpligt för
uk.
4, H, 42, HO, 420, 1400 och 4200 V.
lspännin g och likspänn ing: 0-1,5, 5,
500 V. Med mätkrop pen HVP2 mätes

Netto Kr. 220:-

30 Hz-3 MHz. (Med mätkrop pen
till 250 MHz.) Ohmmät ning: 0,2 0en.

KROPP för högfr ekven s
Netto Kr. 32:-

sats - PRF2.5 K

K

om radio,
enom barstärkar -

P2 mätes
ng : 0-5e: 20 HzDecibel:
områden .

. 195:-.

gar
r. 44:-

MET ER
9K

Netto Kr. 290:-

1
om 232 K, men försett med 7 / ." instrudealiska rörvoltm etern i bänkmod ell,
varje servicev erkstad, där krav på
esparand e mätning ar ställes.

4K

MET ER
Netto Kr. 270:-

om 221 K , men bänk modell med 7'/."

SIGN ALG ENE RAT OR
i byggsa ts - 32.0 K

SIGN ALG EN.E RAT OR
i byggsa ts - 32.2. K
Individ uell kalibre ring av vart och ett av de 5
banden .
rie- och
En högklass ig signalge nerator för laborato
service bruk. Oumbär lig vid service av radio, kontroll av - AM och FM, mellanfr ekvenstr imning
InställHF-steg - tongene rator 400 Mz sinusfor mad. och
LF.
ningsrat ten utväxlad 6: 1. Dämpsat s för HF

Netto Kr. 180:-

Band D: 4 MHz-12
Frekven sområde :
MHz.
Band E: 11 MHz-34
Band A: 150 kHz-450
MHz.
kHz.
Band F: 22 MHz-68
Band B: 450 kHz-125 0
MHz.
kHz.
Band G : 33 MHz-102
Band C: 1,25 MHz-4
MHz.
mHz.
HF-outp ut: mer än 100.000 ",V, moduler ad eller
omodule rad.

Netto Kr. 160:-

Samma instrume nt som 322 K, men är de olika. banden ej individu ellt kalibrera de.

SIGN ALG ENE RAT OR DE LUXE
byggsa ts - 315 K
En förträff lig byggsat s för laborat orieänd amål.
c
Bandspr idning, upplyst skala, drevutvä xling och hårvisar
ger utmärkt Inställni ngsnogg rannhet (1 'I,).

Netto Kr. 330:-

den
Ett väl skärmat chassie sörjer för att strålning en blir
Hz tonminsta möjliga. Generat orn är försedd med en 400
extra
generato r med dämpsat s; för HF-mod ulatlon och med
uttag för ljudprov .
Frekven sområde : 75 kHz-åO MHz i 5 områden på grundton
13 MHz-150 MHz i 2 områden (3:e överton) .
HF-ut: mer än 100000 ",V.

SIGN ALG ENE RAT OR
byggsa ts - 32.4 K
Frekven sområde : 150 kHz-435 MHz
med 1,5 ' /, noggran nhet.
Modulat or: 400 Hz-50 '/, modulat ion.
HF-ut: 0,1 volt.

Netto Kr. 220:-
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SLUTFÖRSTÄRKARE

ats - HF 50

Netto !,fr. ,445:-,...

stabil, oavsett resistlv eller reaktiv
.
'
en till självsvä ngning för pulser.
gstransf ormator av mycket hög kvamed lindning arna väl blandade . 4, 8
m.
50 Watt (100 W max.).
k distorsio n : under 0,5 'I, mellan 20vid 50 W .
lation: (60: 6000 Hz vid 4: 1) under
W . 0,5 'I, vid 45 W.
mråde :
-"-60000 Hz.
5-30 000 Hz vid vilken nivå som helst
1 mW-50 W.
.

'

FÖRFÖRSTÄRKARE

/HF-61 Al( utan '
egat

ett förstärk are i ett trevlig t hölje
rkta data .
ivå- och tre lågnivå- ingångar .
lågohml g (katodfö ljare).
ed nivå- och ljudrikti g volymko nnuerliga bas- och diskantk ontrolle r
a filter (12 dBIoktav ) för , buller och'

en har mycket låg distorsio n, 0,1 'I,
genom mot\<opp lingen, i vilken komilter för 5 olika inspelnin gskurvo r
A) ingår.
mråde :
100 000 Hz.
2-50000 Hz .
vid 2 V eff. ut: Högnivå 0,6 V , låg.

Netto Kr. 230: '-

Netto Kr. 190:-

'örstä, kare utan nätagg re-

F-6J Al(

Hi-Fi SLUTFÖRSTÄRKARE

i byggsa ts - HF 60 I(
En ypperlig förstärk are med Acro TO-330 , en
out-p ut-transf ormator i särklass. Ett l ågbrusrör (EF 86) direktko pplat till ett 6SN7GTB som
fasvända re driver två EL 34 i ultralinj är pusllpull koppling .

'I,

'I, vid

60 W .

Ett extra kraftigt indirekt upphetta t likriktar rör (GZ 34) sörjer för krafttillf örseln . Uteffekt :
60 W (max. 130 W) .
Harmon isk distorsio n mindre än 0,5
mellan
20 Hz-20 kHz.
Intermo dulation :
(60: 6000 Hz vid 4 : 1) mindr e än 1
Frekven sområde :
vid 1 W ± 0,1 dB 5-90 000 Hz.
vid 60 W ± 0,1 dB 16-90 000 Hz.
Fyrkantv åg: 20-25000 Hz, 3 J1, sek. stigtid .
Känsligh et : 0,55 Volt vid 60 W .
Högtalar utgå ng: 4, 8, 16 ohm.

Netto Kr. 560: -

Hi-F i FÖR STÄ RKA RE

i byggsa ts - HF 2.0 I(

Netto Kr. 380:.-.-

En förnämli g förstärk are komplet t med förförstärk are och kontroll er. Kompen sation för
inspelni ngskurv orna : RIAA COlumbi a (LP),
London, Amerika nsk 78, Europeis k 78. Fyra
hög nivå- och två lågnivå- ingångar . Williams sonkopp lad slutförst ärkare med 2 st. 6L6 i
pus h-pull.
, Förstärk aren är försedd med nivå- och l j udriktig volymko ntr oll. Harmon iska distorsio nen
är
vid
angiven
uteffekt
i
mellanr egistret 0,3 'I,.
Max. dist . mellan 20-20 000 , vid 1 dB under
uteffekt en är 1 'I,.
.
Intermo dulation : (60 Hz: 6 kHz vid 4: 1) är 1,3 'I,.
Förstärk aren har 14 dB motkopp lIng. Högtalar
uttag för 4, 8 och 16 ohm. ,
Diskantk ontrollen ger vid 10 kHz 15 dB höjning resp . sänkning .
' 'i
Baskont rollen ger vid 50 Hz 17 dB. höjning' och
20 dB sänkning av ljudnivå n.
'
, y~' :"
Uteffekt : 20 W (max . 34).
Frekven sområde :
1/4 W ± 0,5 dB 13-35 000 Hz ± 1,5 dB 7-50 000 Hz.
20 W ± 0,5 dB 20-20000 Hz ± 1,5 dB 10-40 000 Hz.
Känsligh et : 4 och 0,4 volt för 20 W uteffekt .
Brum: RIAA (max. vol. , tonkontr oller på mlttläge) 60 dB.
Högnivå -ingång (max. vol. , tonkontr oller på
mitUäge ) 75 dB.

Hi;.Fi HÖG TALA RSY STEM
i byggsa ts - HFS 1 I(
Systeme t bestå r a ven 8 tums Jensen bashögtalar e samt ett anpassat kompres slonsexponen tialhorn med nivåkon troll för de
högre frekvens erna .
Den färdig a högtalar iådan är tillverka d av
björk och akustisk t avstämd till högtalar na .
Frekven sområ de uppmätt på 6 dm avstånd
med 1 W in .

-

Netto Kr. 305:-

Bashögt alare: ± 4 dB inom 80-1800 Hz.
Diskanth ögtalar e : ± 2 dB inom 2800-10 000 Hz.
Delnings filtrets verksam hetsomr åde: 1800- 2800
Hz .

\~

Max . effekt : 25 Watt.
Storlek: :58 ?<28 X 23 cm .
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666 K

ANSISTORPROVARE

are är i sitt snabba och: lättskötta
tmärkt instrument att prova rör och ·

v rörs dynamiska branthet ger insammansatt indikering av branthet,
möjlig toppemission.
sörjer för en god mätnoggrannhet:

are för samtidigt val aven av fyra
er av 3 anod-, 3 skärmgaller-, 3 gallerden.

r (5 'I,).

ngen variabel med en trådlindad

'I.

entet har 5 mätområden med 1 '/,
en 5
trådlindad potentiometer.
sarinstrument ger ovanlig känslighet
rör med liten katodström.

provas nära angiven maximalström
ggrannhet.

Netto Kr. 510:-

g i ohm av läckning mellan elektro20 MO.
a emissionsfel vid avläsningen anslua med rätt polaritet vid läckningsrann uppmätning av glödtråd-katod
m isolering av rörets övriga element
g. 10 tryckknappsomkopplare tillåter
mellan olika elektroder.
-p-n och p-n-p transistorer i två-·,.'
ng av kollektorströmmen samt direkt
örstärkningsfaktorn Beta.
omfattande och aktuell.

OVARE
62.5 K

Netto Kr. 260:-

instrument som med enkla handmission, kortslutningar, avbrott och
a.
små 7, octal, loctal, noval m. fl. samt
ga och skallampor kan provas.
viduella elementen provas kortslutngsförmåga med glimlampa, avbrott
umentet.
plyst rulltabell ger information om

OVARE
62.5 K med väska

vare men med väska så att den till
r en reseskrivmaskin. .

Netto Kr. 325:-

RSADAPTER

62.5 K
Netto Kr. 33:-

-bildrör provas lika snabbt och lätt
.

GEIGERRÄKNARE
i byggsats - 803 K

Netto Kr. 190:-

En utmärkt geigerräknare för upptäckande av osynliga
gamma-strålar från radioaktiva ämnen, såsom uran,
radium osv.
Känslighet: 3000 räkningar /min .l mR/tim.
Indikering dels med neonöga, dels med tickande ljUd i
hörtelefon.
Försedd med högkänsligt 900 volts geiger-rör.
Livstid 500 millioner-1 billion räkningar. Apparaten är
inbyggd i en stadig pressad kåpa av aluminium och
hammariackerad.
.
Komplett byggsats, ink!. batterier.

TESTAPPARAT för katodstrålerör i byggsats - 630 K

Netto Kr. 100:-

Testar alla TV-bild- och oscillografrör.
Komplett med rörsocklar monterade på ' 7 dm. kabel.
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i byggsats - 1171 K
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Netto Kr. 160:-

Områden: 0-99.999 ohm
l-ohms steg i 5 dekader.
Noggrannhet 1/2 'I,.

MOTSTANDSDEKAD

.

P RO V A P P A Il A T för högspänningstransformator och
avlänkningsspolar i byggsats - 944 K
Netto Kr. 170:KONDENSATORDEKAD
i byggsats - 1180 K
Områden: 100 pF till 0,111
/LF i 100 pF steg ( ± 1 'I,) .
Spänningsvärden: 350 V (arbets-) . 500 V (momentan) .
1000 V (prov) .

Netto Kr. 120:-

RETMA Kondensatorersättningslåda i byggsats - 112.0 K
Områden: 100 pF-O,22 /LF i 18 lägen. 10 '/" 600 V

Netto Kr. 45:-

R,ET M A Motståndsersättningslåda i byggsats .- 110t) K
NettQ Kr. 45:-

Områden: 15 0-10 MO i dekad-multiplar av 15,
22, 33, 47 , 68, 100 O. 1 Watt 10 'I,.

Härm ed prese ntera vi två helt nya typer av

STABILISERADE
LIKSPÄNNINGSAGGREGAT
Pausbild från TY·sändaren i Warsch,awa den
12/ 6, k. 3. Foto: K G Trogen, Yästerås.

LIKS PÄN NING SAGGREGAT
typ LS 16

med följande data:
a. 0-500 V 200 mA
b. -250 V 50 mA
c. O- -250 V gallerförs pönning
2 st. glödspön ningar
Stabilitet : 0.006 %
Brum: 0.5 mV eff. vi!! max. belastnin g
Inre motstånd : mindre ön 1 ohm
Ström och spönning har separata visar·
instrument.

Jakobsbe rg förtäljer att den 22/ 6 var en strålande TY·DX·dag. Italien gick in på kanal 4
kl. 10.50 med testbild, därefter tysk testbild på
kanal 2 till kl. 12.20. Italien kl. 18.00-19 .45.
20.00-22 .15 och 23.00-23 .25. Hela kvällen
syntes en mängd stationer på kanal 2, där·
ibland tyska. Den 23/ 6 gick Tyskland in på
kanal 2 kl. 11.30 med testbild och programmet
»Der Internati onale Friihschoppen» som slutade kl. 12.20. Därefter syntes Italien och
Tjeckoslovakien, Italien vid 19·tiden på kvällen på kanal 4 och senare Tyskland på kanal 2.
Kl. 20.15 försvann dessa, i stället kom Schweiz
på samma kanal till kl. 20.35. Den 25/ 6 var
det livligt både på kanal 2 och 4 kl. 10.~
15.00, bl.a. syntes Tyskland, Tjeckoslovakien,
Italien och England. Den 28/ 6 Italien kl. 18.35
-19.12 på kanal 4. Den 29/ 6 kl. 11.10 tysk
testbild på kanal 2, denna syntes till kl. 12.00,
därefter glimtar av den tjeckiska testbil4en.
Kl. 15.00-16 .00 Schweiz på kanal 2, dock utan
ljud. Den 3/7 var mycket livlig på kanal 2 öch
4 med början vid 21·tiden. Olika sändare gick
in med glimtar på 5-10 min. ända till kl.
23.05. Den 6/ 7 och 7/ 7 utmärkt mottagning av
-bl.a. Ryssland på kanal 2. Den 7/7 Ryssland
på kanal 2 kl. 11.45-13 .00, Italien på kanal 4
kl. 13.00, kl. 17.05-17 .40 tysk station på kanal
4. Den 8/7 och 9/ 7 gick Tyskland och Italien
in ganska bra, den 20/ 7 Ryssland kl. 11.15
med testbild, som i början stördes av England ,
ryska testbilden sedan med lokalstyrka till kl.
13.15. På kvällen Italien kl. 21.25-2 2.00 på
kanal 4. Den 22/7: Italien kanal 4, Ryssland
och Tyskland på kanal 2 bra på morgonen. Kl.
18.25-19 .15 Italien på kanal 4, kl. 19.1520.00 Tyskland på kanal 2. Den 23/7: Italien
kl. 18.20 på kanal 4, Tyskland på kanal 2 testbild och program kl. 19.00-20 .00, kl. 20.0020.28 Italien.
Tage Johansson i Loverslund meddelar att
Italien dominerat DX·en och kunnat följas under sammanlagt 44 timmar under juni månad.

HÖG SPÄ NNIN GSAGGREGAT
typ LSH 12

med följande data:
1.5OD-2.300 V 25 mA
Stabilitet : 0.1 %
Brum: 5 mV eff. vid max. belastnin g
Inre motstånd : mindre ön 10 ohm
VI 'Ulve.k a aven högep annlng e·
agg •• ga. med and.a epann lngs.
om.Ad en och e ••ömma ••

Konta kta oss för närm are upply sning ar:

SVE NSK A AKTIEBOLAGET

OLT RO NIX

- det nya namn f:a CARL OLSSON , inregistr erat från 1/7·57
'Ångerm onnagata n 122 - VÄLLIN GBY - Tel. 378933
och 379049

Pausbild från västtysk sändare. Foto: Tage
Johansson, Loverslund.
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Än nu bä ttr e M-k on ta kt er
m ed in by gg t jjä de rs tö d
•

Stödet håller kontaktliädern i rätt läge

•

Motverkar blYtkrafter
från , kabeln

•

Medger enklare och
snabbare lödanslutning
Inom radio- och svagstr ömstek niken är
Al p h a s ilatstift skontak ter i miniatyrutföran de idealisk a som anslutn ingsdon
M-kontak terna
lagerfö res med
följand e antal
poler:

AKTIEB OLAGE T ALPHA - SUNDBYBERG - TEL. 28260 0
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I 33 I

ALPHA

I

I
ETT . ~-FÖRETAG
17

- de rät ta ins tru me nte n för
rik tig TV- och UK V- service
Testbild som utgår över de schweiziska TVsändarna . Foto: Tage Johansson, Loverslund.

Ni vet, att kundko ntakten långt
ifrån är avslutad i och med att
Ni sålt TV-app araten _ Den skall
installer as, och N i skall lämna
fortlöpa nde service_ TV- och även
UKV-m ottagare ar så komplic erade apparat er, att mycket stora
krav måste ställas på servicer edskapen_ Väljer Ni NORD MENDE
får Ni det bästa på området . Vi
kan visa upp en lång referens lista över stora radioind ustrier,
tekniska läroanst alter, elverk,
radioha ndlare etc_, som valt
NORDM ENDE - de riktiga TVoch UKV-se rviceins trumente n_

Ett oumb ärlig t
instr umen t :
Med NORDM ENDE SIGNAL GENER ATOR FSG 957 kan alla
de vanligas t förekom mande justeringar na och kontroll erna av
såväl bild som lj ud utföras, oberoende om sändnin g pågår eller
inte_ TV-sign algenera torn används för kontroll ering och justering av bildläge , bildbred d,
bildskär pa och linearite t, j ustering av jonfälla , kontroll av lågfrekvens en, tonmell anfrekv ensen,
oscillato rfrekv..e nsen på alla kanaler och synkron iserings egenskapern a, justerin g av bildfrek vens och linje frekvens , kontroll
av lj udmella nfrekve nsens inverkan på bilden och bildmod ulationens inverka n på ljudet, m.m.

Pris kr 1.425: -.

Det bästa oscillo skope t:
NORDMENDE UNIVERSAL-OSCILLOSKOP UO-960 är ett
viktigt instrume nt för
Er om Ni skall kunna
lämna Era kunder ordentlig service. Skaffa Er ett UO-960
och Ni äger det bästa på området det garanter as.
Inbyggd spänning skalibrat or medger direkt avläsning av spänningen
topp -till-topp för kontroll av schemavärden.
Tack vare 5-faldig förstoring av tidsaxeln, kan TV-signalen ytterst noggrant kontrolleras t.ex. beträffan de
bild· och linjepulser.
UO·960 har katodstrå lerör DG·I0
med 100 mm diameter .
Pris kr 1.585:- .

Svepgenerator
av klass:

A,i~~:7I

med
NO
SVEPGE NERAT OR
UW-958 till att kontrollera hög- och mellanfrekvenskurvor på TV- och UKV·
apparate r. Den används bl.a. också
till avstämning av tonmellanfrekvensen på en TV·mottagare till exakt
5,5 MHz och som provsändare för
frekvenser från 5-230 MHz.
Pris kr 1.125:- .

Box 4013 \ Sthlm 4 , Tel 449600
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den 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 25, 28 och 29, eller sammanlagt 19
dagar. Ryska TV-sändare har kommit in den
3,9,13,1 4,16,17 ,18,22,2 3 och 28 juni. Västtyska sändare den 12, 16, 17, 22, 23 och 28
juni, engelska TV-sändare med stor fältstyrka
den 8, 11, 18, 20, 21, 25 och 29 juni. Schweiz
den 17 och 23 j uni. Östtyska sändare så gott
som dagligen på kanal 3 och 8, i regel dock
rätt svagt. Holland den 13/ 6 under 15 minuter.
Den 17 juni var årets rekordda g med 9 TVstationer på en dag. Under juli månad kom
Italien in 17 dagar med 15 timmars TV-program den l, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 22,
23, 24, 26, 29, 30 och 31, Ryssland den 6, 7, 20,
25 och 30, England den 11, 24, 25 och 31,
VästtyskIand den 22 och 23, Tjeckoslovakien
den 26. Östtyska sändare på kanalern a 3-6
och 8 dagligen_ TV-mottagningen från Danmark är i regel svagare på sommaren än på
vintern vilket var fallet även föregående år_
Köpenhamn går dock in här oberoende av väderleken. Även'Na cka-sänd aren syns dagligen,
men ljudet kan ibland vara svårt att uppfatta_
För juni rapporte rar Gunnar Eriksson i Lit
goda TV-DX-dagar. Samtliga dagar under månaden utom 6 har det varit TV-DX, bäst på
kanalern a l och 2. På kanalern a 3 och 4 har de
inte varit så aktiva i Norrland som de tydligen
är i södra delarna av landet. Ganska besvärande är de en del dagar från norrskenszonen
kommande reflexerna, då Europas alla stationer tycks komma in samtidigt med snabb fading. I övrigt har Öst- och Mellaneuropa varit
mest tacksamma, medan västra Europa och
England inte visat sig så ofta.
Från Porsgrun n i Norge rapporte rar Ruth
Saga-Ostensen att det efter en jämförelsevis
stilla vår blivit bättre mottagning, exempelvis
den 11/ 6 och 12/6 då Ryssland gick in på

Denna hemmagjorda bredband santenn med
hönsnät uppspän t på en trästomme använder
fru Ruth Saga·Ostensen i Norge med utmärkt
resultat.
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FM- oc h

för

TV -se rv ice

SIGNALGENERATOR typ E-2.0 0-C

SVEPGENERATOR typ E- 400

Typ E-2QO-C är en standar d signalg enerato r för
servicebruk samt en utmärkt markeri ngsgen erator
tillsammans med svepgen.eratorn typ E-400.

för trimning av FM- och TV-mot tagare med oscilloskop.
Frekven sområde : 3 - 900 MHz i 8 band
Svep: O - 1 MHz .ch 9 - 15 MHz
Inbyggd krlstalll< allbrator

2«1 MHz i 9 band

Frekven sområde : 88 kHz Inre moduler ing: 400 Hz
Moduler Ingsgrad : O - 100 %
Noggran ahet: 1 %

TONGENERATOR typ E'- 300
OSCILLOSKOP typ ES- 550

för både sinus- och kantvågsspänning

Frekven sområd e:

Bredban dsoscill oskop med 5" katodst rålerör.

sinusvåg : 20 Hz' - 200 kHz
kantvåg: 20 Hz - 20 000 Hz
samt 4 fasta frekvens er: 50 kHz, 100 kHz, 250 kHz
och 500 kHz

Utgång sspånni ng: 0-

10

Frekven sområde : 10 Hz - 5 MHz
KänsUgh et: 4 mY/cm
Sveptrek Tens: 10 Hz - 2 MHz

V

PRE CIS ION

App aral us COlT lpan y, Ine.
GENER ALAGE NT

TELEI'N ST RU ME NT , AB
Härjed alsgata n 136 -
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Vällingby -

Telefon Stockholm 37-715 0

19

SHALLCRO,SS

[J!ecM-~Mw

o

MOTSTAND

.... ....
.... ....
.... ....
SHALLC ROSS
....
trådlinda de preclsion s-

Denna testbild (möjlige n holländsk ) har visat
sig vid flera tillfällen på kanal !!, 625 linjers
system, positiv moduleri ng. Foto: Gunnar
Eriksson, Lit.

.... ....
motstånd tillverka s efter ra....
dikalt nya tillverkn ingsmeto der, ........
de är inbäddad e
keramis k
form som samtidigit en
utgör spolform
11
och skydd för resistans tråden. Dessa
motstånd kan därför tillverka s med
betydlig t mindre dimensio ner och
mindre vikt än andra typer av trådlindade motstånd . Kortslut na varv
är givetvis uteslutna . Motstån den
tillverka s för resistans värden
från 0,1 ohm upp till 15
megohm och för belastning ar från 0,1 W ... ...
upp till 2 W . ......

'1!l•••~s:;II:"

...

-

...

SCHALL CROSS tillverkn ingsprog ram omfattar även
andra precision sprodukter, exempel vis Wheatst one-bryg gor, dekadmo tstånd,
dämpsat ser, elektron iska galvanom etrar, omkopp lare m . m.
Korta leverans tider,
VI sänder Er gärna en bulletin med närmare uppgifte
r.

ELE KTR ISK A INS TRU MEN T AB
Sigtuna gatan 6 -

STOC KHOL M 21 -

Tel. växel 230880

kanal 4 och Bayerisc her Rundfun k på kanal .2.
Den 13/ 6 gick Ryssland in på kanal 4 kl. 18.00
- 22.15. 16/ 6: Ryssland och Italien på kanal 4
kl. 16.00-21 .00. 17/ 6: Ryssland och Italien
på kanal 4 och 2 med testbild kl. 11.00-12 .00,
delvis mycket god fältstyrk a. Kl. 16.00-17 .30
Italien på kanal 2 med testbild och utomordentlig fältstyrk a. Den 22/ 6: Ryssland med
tes tbild omkring kl. 18.00 på kanal 4, Schweiz
på kanal 2 till kl. 23.15. 23/ 6: svaga bilder på
kanal 4 på förmidda gen, på kvällen Italien på
kanal 3 och 4, NWRV på kanal 2, ostabilt.
Nackasä ndaren har synts ett fåtal gånger.
Från Västerås kommer rapport från Sven
Linderot h, som rapporterar följande : Den 8/ 6:
Italien kanal 2, kl. 18.30, England kanal 2.
Den 12/ 6: . Tyskland kanal 3 kl. 18.30-19 .15.
16/ 6: Italien kanal 4 kl. 16.00-17 .35, 17.3518.00, Tyskland kanal 2 kl. 16.30-17 .15. 17/ 6:
Schweiz kanal 4 kl. 17.00-1 7.30. 17/ 6: Italien
kanal 4 kl. 17.00-17 .30 och 17.30-18 .00.

,---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----Ett mångs idigt instrument med utmärk ta elektriska egensk aper och stabil mekanisk uppbyggn ad. Dess höga stabilit et och precision
gör det lämpligt för såväl mätnin gar på FM-,
AM- och TV-mo ttagare som för andra labora toriear beten.

----- ----- ,

Ny FM-AM-signalgenerator
från

RADIOMETER, Köpenhamn

Typ MS 27

Några teknis ka data:
Frekvenso mråde :
0,3-240 MHz i fem band, med kristallka librering.
Utgång :
0,2 p.V-4J,2 V (0,1 p.V-4J,l V vid anpassnin g) i steg om 1
db.
50 och 75 ohms utgångar med BNC-kon takter.
Additions skala :
± 50 kHz. Maximalt erhålles ± 400 kHz beroende på frek_vensområdet.
Moduleri ng :
Inbyggd 1 kHz generato r. Utvändig FM mellan 50 Hz och 15
kHz
och utvändig AM mellan 50 Hz och 10 kHz.
FM: O till ± 5 kHz, O till ± 25 kHz och O till ± 75 kHz. Maximalt sving ± 600 kHz beroende på frekvenso mrådet . Distorsion mindre än 2 %.
AM : O till BO %. Distorsion mindre än 5 % vid 50 % AM.
1 kHz utgång :
O till ca 12 volt med ca 0,3 % distorsion .

Instrume ntet är godkän t för militärt bruk efter genonigångna klimatis ka och mekaniska prov enligt de modifierade NATO-s pecifika tionerna K 114/E.

Gene ralag ent:

BER GM AN & BEV ING AB
Karlav ägen 76 - Stockholm 10 - Tel. 67926 0
Väster gatan 45 - Malmö 1 - Tel. 32015

\~----------------------------------------------------------
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Specialister på konditionsmätningar använder

modell V/3

rörmätbrygga
så sna rt det rör rör
Med A VO Rörmät brygga modell V 13 kan N
utföra alla tänkba ra mätnin gar på alla upp
tänklig a rörtype r. Ni kan snabbt få ett besked
om .rörens använd barhet och kondit ion odNi kan dessuto m genomf öra alla erforde rlig'
mätnin gar för att få fram deras karakte ristikor

•
Begär broschy r med
närmar e uppgIft er om

•

A VO Rörmät brygga mo-

•

dell V/3 och övriga instrumen t i A VO-serien.

•
•

SVE NSK A RAD IOAK TIEB OLA GET
Alström ergatan 14, Stockh olm 12, Tel. 223140
Filialer i Götebo rg, Malmö ,
N orrköp ing, Sundsv all, Örebro

•

AVO Rörmät brygga modell V/3 a: den brygg
Ni behöve r. Den har bl.a. följand e egensk aper
R ören mätes under sina normal a arbetsf ör
förhålla nden.
Alla nu gångba ra och komma nde rör av stan
dardty p kan mätas.
Fullstän diga la/V gl o, la/Va- och Isg/V gl -kurvo
kan upptaga s.
Utom en diod finns inga kompo nenter SOlT
genom förslitn ing behöve r periodi skt bytas.
Glödsp änninga l' på upp till 117 V kan inställa
vilket är tillräck ligt för såväl nuvara nde SOl'
komma nde rörtype r.
Ett inbygg t polaris erat relä skydda r mot övel
belastn ingar.

AVO Rörmät brygga mod . V /3 kosta r kompi. kr. 1.250:-
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REKVIRERA
Ert exe mpl ar av

»Introdu ktionsbil d» i italiensk television vid
sändning ar från Milano. Foto: Bertil Karlsson,
Örebro.

PHILIPS NY A

-

tave lins trum entk atal og
Den ger Er fullständiga
dato om bl.a . nedanstående typer som endast
är ett litet urval a v sortimentet,

144x144

mm

96x96 mm

144 x 72 mm och 192 x 96 mm

120 x 120 mm
och 90x90 mm

083 mm och
065 mm

Synkroniseringsutrustning

Katalogen omfattar Norma ta~
velinstrum e nt, Phil ips mikroamperemetror somt te mperaturinstrument. Standardinstrume nt levereras från välsorterat loger
i Stock holm och ful lständig service utföres på ege n verkstad .
O bs! Katalogupplagan är begränsad.

1
I
1_

-~I~;v:;s~;~; -P~i;;,-Mä:i=s:;a:;t:v~~~
Postbox 6077 • Stockholm 6
Y. g . sänd .... ex. av Eder nya tavelinstrumentkatalog

I
I
1

I•

.....................................,. ............. ... .............. ........ ............. I
I

• 0.
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·

•
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.

namn
i"irmö·· ····································· ····· ·····......... ... ...................... •I
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ödres;··················· ··············· ·· ············................................. •
~ ~____ ____ ____
____
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____
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.... .........____
..... .... .. ...___
.. .... .. J•

postadres s

1

18/ 6: Tyskland kanal 2, Italien kanal 4 kl.
18.00-2 0.00. 22/ 6: Italien kanal 4 kl. 19.0019.30, 20.05-20 .15, 21,00-22..35. Tyskland
kanal 2 kl. 21.00-22 .00. Den 23/ 6 : Italien
kanal 2/ 3 kl. 09.00-1 0.35, Tyskland kanal 2
kl. 19.00-19 .25. Den 25/ 6: Italien kanal 4 kl.
11.00-12 .00. Den 28/ 6: Italien kanal 4 kl.
19.00-19 .15. Den 29/ 6: Tjeckosl ovakien kanal 2: kl. 11.20-11 .30. Den 30/ 6 : Italien ka·
nal 4 omkring kl. 09.50.
Från Sandvike n sänder Gunnar Eriksson en
utmärkt väl disponer ad rapport, som ger vid
handen att under juni den 18/ 6 och framför
allt den 23/ 6 varit ovanligt gynnsam ma för
TV-DX. Även den 12-14/ 6, 17/ 6, 19/ 6, 21 / 6,
22/ 6, 25/ 6, 29/ 6 och 30/ 6 har det förekom mit
TV·DX, den 30/ 6 norrsken s fladder.
Enligt rapport från Gösta Nyberg, Östersund för tiden 16/ 6--15/7, kom Västtysk Iand
in den 16/ 6 kl. 19.00-21 .30 samt Italien på
kanalern a 2, 3 och 4. Den 18/ 6: kl. 13.00
Ryssland , kl. 18.00 NWRV på kanal 2, kl.
19.30 Ryssland . Den 23/ 6 kl. 12.15 kom Italien
med lokalstyr ka, senare Tjeckosl ovakien på
kanal 3. Kl. 19.00 Italien, Tyskland och BBC.
Den 3, 7, 8 och 9/ 7 gick England , NWRV, RAI
och Ryssland in med ojämna mellanru m, ett
virrvarr av bilder och blandad kör av musik
och röster! Den 13/ 7 England testbild kl. 12.45.
Bertil Karlsson , Örebro, rapporte rar finfina
DX i Åsbro den 23/ 6 från kl. 12.58 till sena
kvällen.
Bertil Pettersson i Skillinga ryd berättar att
juni månad varit toppmån ad för TV·DX, under det att förra delen av juli varit rätt tyst
frånsett den 6 och 7, då Ryssland gick in bra.
Bästa dagar under tiden 16/ 6--15( 7 var 16/ 6
med Tyskland , Tjeckosl ovakien, Ryssland , Italien och Rumänie n, kl. 23.15-23.40 kom för
första gången Frankrik e in. Den 17 och 18/ 6
var också goda DX-daga r med de vanliga län·
derna. Den 20/ 6 BBC och Frankrik e, den 23/ 6
Ryssland , Italien, Rumänie n, Tjeckosl ovakien
och Tyskland . Den 25 juni var en utmärkt dag
med mottagn ing kl. 09.00-20 .35. Den 29/ 6
å ter god mottagni ng, kl. 18.25-20 .35 på kanal 2. Den 3/7 BBC och Frankrik e bra på
kvällen, den 4/ 7 BBC, den 6/ 7 Ryssland på
kanal 2 kl. 16.30-1 8.25, den 7/ 7 Ryssland kl.
11.30-1 3.40, 16.40-19 .10, 19.35- 20.25.
Tom Eliasson i Norrköp ing rapporte rar bl.a.
»slagsmå l» på band I den 16/ 6 och 23/ 6. Den
13/ 6 : Italien på kanal 4 gick in starkt, bilden
återutsän des av NEFA:s sändare, som för tillfället gick i »tomgån g».
Erik Grimlöv, Limmared, rapporte rar mottagning från RAI på kanal 3 och 4 den 8, 11,
(Forts. på sid. 41)
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.Bä sta ma ste n

Läs hä r
vad Amer ikans ka
provn ingsa nstal ten
har att säga:

(PERMA-TUBE)

rn as trö r
me d Vin syn ite- Jin ish
. PERMA -TUBE maströr tillverka s av ett för TV-master
speciellt framstäl lt stål med utomord entliga egenskap er.
Perma-T ube maströr tål därför hårdare belastnin g och
större påfrestn ingar än andra maströr_
PERMA -TUBE maströr är skyddad e mot korrosio n genom en ny, patenter ad metod som gör dem helt rostsäkra .
Efter fosbonde ring in- och utvändig t är rören överdrag na
med en aluminiu m - pigment erad polovinyl som effektivt
skyddar mot alla angrepp, såsom från starkt saltrnätta d
havsluft, svavelsyrlig skorsten srök och sotets frätande
tjärämne n. Rörens sidenglä nsande finish förändra s ej!

Dessa rör har legat 30 dagar i 3,3 %
saltlösning. Proverna 1-3 är svårt angripna, galvaniseringen är fullständ igt
bortfrätt och svår gravrost har gjort
rören porösa. Perma·T ube-röre t (nr 4 >är ej påverkat .

PERMA -TUBE tillverkas med diameter av 11/4" och
11/ 2" lämpliga för medelsto ra och större antenner .

Lätt a att
ska rva

Maströr av skilda fabrikat, som vid
provning sanstalte n America n Society for
Testing Material s utsatts för besprutning under 60 dygn. Perma-T ube (nr 4)
är lika fint som föreprovet !

Perma-T ube maströr sammanfogas
lätt med ett enkelt handgrep p till
önskad masthöjd_

Perm a-Tu be tillfr ed88 tälle r alla
för den vinst och den goodwill som Perm aTube ger Ert företag.
Montö ren för atl installationen går lätt och snabbt

Er själv

Gör själ v
det ta pro v'

med Perma-T ube.
prisar Perma-T ube som inte rostar och inte lämnar rostspår på tak och väggar.

Fastig hetsäg aren

blir sympatis kt stämd med Perma-T ube på

Kunden
taket.

Perma-Tu be maströr
med diameter l Y2"

Perma-Tu be maströr
med diameter l y,"
Best-nr

I Längd I Riktpris II kart. am

AS-1253

I

3

m

20

11: 50

1,5 m

A5-1252

I

21:-

I

10

Längd

I Riktpris

AS-1262 I 1,5 m
3 m
AS-1263*

13 : -

Best-nr

* Finns även i extra lätt utförande med
r'aka ändar för montering på rotor

I

I

Best-nr AS-1263RX

24 : -

[I kart. am
20
I

10

Riktpris 19 : SO

Placera ett 3 m Perma-T ube maströr
med 11/ 2" diameter och 1,65 mm godstjocklek så att endast kortast möjliga
ände har stöd på varje sida. Ställ Er
därefter själv på röret. Obs. hur obetydligt det sviktar!

Endas t mastr ör med detta
märke är äkta Perma - Tu be
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Växelsträmsrör
Allströmsrör
Batterirör
Indikatorrör '
likriktarrör
Bildrör
Kamerarör
Oscillagra Irör

Det löna r sig

Rör för ra dio- och TV-sändare.
Rör för högfrekvensvärme
Magnetro ner för radar
likriktarrör
Gosfylldo likriktarrör
Thyra troner
Ignitroner

att satsa på

Fotoceller
Små thyratroner lör
relä-utrustningar
"Special quality"-r öl
Dekadräknerör
Förstärkarrör
KolIkatodrör
likriktarrö r
Motståndsrör
Spännings-stabilisatorer
Termokors
UKV-rör
Klystroner
Geiger-Muller-rör
Germaniu mdioder
Tran sistore r
Selenlikriktare
Voristorer (VDR-motstånd)
Termistore r (NTC-motstånd)
Precisionsmotstånd
Ytskiktsmotstå nd
Trådlinda de motstånd
Kolpatentiome trar
Trådli ndade potentiom etra r
Keramiska kondensa torer
Rullbloc kkondensatorer
Glimmerkondensatorer
Elektrolytkondensa torer.
Oliekand ensatorer
Avstämningskondensatorer
Trimkon densatore r
Genomföringar
Kopplingslister
Omkoppla re
Rörhållare
Rollar och vred
Polskruvor
Reläer
Signallom phållare
Säkringshållare
Antennstovor
Ferroxcube-körnor för högvärdiga induktanse r
Ferroxcube-lilter
Ferroxdure-magneter för TV,
högtalare , instrument och
gene ratorer m.m .

TR AN SIS TO RE R
Transistorns tillkomst innebor ett enormt framsteg för elektron
iken och användni ngsområdet
ökor för varie dog I många fall ersäller transistorn elektron
rör et, ofta kompletterar den
elektronrörets funktioner, och i en del 1011 öppnar den helt
nya möilighet er lör elektroniken. Det lönar sig därför a tt satsa på transistorn och här
är några av skä len .

Stor driftsäk erhet och livsläng d
Transistorns enkla konstruktion och okänslighet lör mekaniska påkännin gar och
vibratione r gör den särskilt användba r i
portabla utrustningar. Dess livslängd ör
generellt betydligt överlägsen elektron rörets.

Minima lt utrymm esbeho v
och låg vikt
Där mon tidigare fått räkna med utrymmen i centimeter kon mon med transistorn klara sig med millimetrar. Transistorn kräver inte mycket större utrymm e
än elektronrö ret, kontaktstift och vikten är
ungeför densamma som för en ettöring.

Typ

I

Kollektorförlust mW
vid 45 ° C

OC 70

75

OC 71

75

CC 72

100

2-0C 72

2x100

CC 73

75

OC 76

100

OC 77

100

OCP 71
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Liten effektfö rbrukni ng låg driftspä nning
Transistorns effektförbrukn ing är mycket
liten, I regel bara en bråkdel a v motsvarande elektronrörs. I de moderna hörapparater na t.ex. hor mon tack vore
transistorn kunnat reducera driltskostnaderna med upp till 90 '7'0. En ytterligare
lördel är att transistorn fordrar en driftspänning på endast några volt.

Använd bar även som fotocell
Där den vanligo fotoce ll en ei får plats
kon mon med förd el använda Philips
fototransistor OCP 71, som hor så hög
liuskänslighet som 0,3 A/lumen.

Användni ngsområd e
lF-förstärk are (ström först. omkr, 30)
lF-förs tärkare (ström först. omkr. 50)
Driv- och slut~teg i lF-förstärk are

Matchat por för 500 mW uteffekt vid 12V i
kloss B
Typ med snäva toleranser, avsedd för
profeSSionella ändamål

I

Pris

13,13 ,-

R28,14 ,-

För switchänd amål, max. likspänning 32V
Samma som OC 76 men för max. likspänning 60V

20,-

Fototransistor, känslighe t 0,3 A/lumen

45-

14,-

Samtliga ovonståe"lde transistorer hor 6 mm diameter och
15 mm längd.

Kvartskristaller
Kanalväli are
A vlänkn ingsenheter
l inieutgångstranslormotorer
Hi-Fi högtalare
Ovala högtalare
Standard-högtalare
FM-e nh eter
Mf-lilter
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Philips transistorer är resultatet ovett intensivt och målmedve
tet utvecklingso rbete, inriktat
på oll t bättre tron sistorer och alltmer vidgade användnin gsområde
n. Det lönar sig alt sotsa
på Philips transistorer - rekvirera utförliga datoblod I

PHILIPS

e

PHILIPS

Postbox 6077 • Stockholm 6
Tel. 340580, riks 340680

Avd. Elektr onrör och Komp onerlt er
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Färgtelevision om sju år?
Omslagsbilden
för detta nummer visar en ung
dam i färd med
att ta in ett »radiopiller» med
inbyggd trans istorsända re. Se
artikel på sid. 30.
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I komm ande numm er:
Fjärr-T V över kontine nter oCh
världsh av D Direktv isande kapacitan smeter D Bilradi omottagare med "12 V-rör".
RADIO OCH

TELEVISIO~

A tt sända och ta emot färgtelevision är som

tekniskt problem betrakta t löst sedan flera år
tillbaka. Det var 1954 som ett enormt uppbåd
av teknisk expertis från den amerikan ska radioindus trin i samarbe te med de federala
myndigh eterna utvecklade det s.k. NTSC-systemet' och därmed knäckte problem et. Sedan
dess har det blivit rätt tyst om färgtelevisionen, i varje fall i Europa.
I själva verket är det endast i USA som
färgtelevisionen hittills har kommit utanför
radiolab oratorier nas väggar. Utvecklingen har
varit dröjande , och något genombr ott för färgtelevisionen har det inte varit talom.
Men nu tycks det börjil röra på sig på detta
gebit i USA. Under första kvartale t 1957 har
färgtelevisionsmottagare sålts till ett antal,
som är dubbelt så stort som under motsvarande period 1956, samman lagt har 150000
mottagar e sålts sedan hösten 1955. NBC (National Broadcasting Company) har numera
ungefär 100 timmar färg-TV varje månad,
och många väsentliga program punkter sänds
i färg under bästa kvällstid. Mer än hälften
av USA:s 490 TV-sändare är numera utrustade för färg-TY-sändning.
Priserna på färg-TY-mottagare har fallit
med ungefär 50 % sedan hösten 1954 och man
kan i dag köpa en TV-mottagare av bordsmodell för 4,95 dollar. Övervägande delen av
nuvarand e ägarna av färg-TY-mottagare är
folk med relativt blygsamma inkomster, 8090 dollar i veckan, vilket visar att färgtelevisionen inte är för dyr för en amerikan sk genomsnitt sfamilj.
Det har - kanske mera på skämt - sagts

ska färgl BELLAN DER, J: Det amerikan
TV-systemet enligt NTSC. POPULÄ R RADIO
1954, nr 5, s. 12.
Colour
2 GARGIN I, E J: An Alternat ive
TV System. Wireless World 1957, nr 8, s. 361.
NR9- 1957

att det skulle krävas högskole ingenjör er för
justering och service på färg-TY-mottagare.
Det är enligt amerikan ska erfarenh eter nonsens. De flesta färg-TV.mottagare som varit
igång någon tid har f.ö. gått mycket bra,
och endast ca 3 %av de amerikan ska ägarna
av färg-TY-mottagare sägs ha haft besvär med
alltför många servicetillfällen. Det uppges att
färgtelev isionsmo ttagarna inte skulle vara
nämnvär t mera utsatta för fel än svart-vita
mottagar e, även om det kanske ännu är för
tidigt att säga något med bestämd het på den
punkten.
De amerikan ska erfarenh eterna pekar också på att det inte är någon svårighe t för folk
i allmänhe t att hantera de två extra kontrolle r
som kommer till på en modern färg-TV-mottagare. Mottaga ren ställs först in på vanligt sätt
för att ge god svart-vit bild, därefter fordras
det endast en enkel justering på »färgkna pparna» för att uppnå lämplig grad av färgning
och briljans i bilden.
NTSC-systemet för färg-TV har visat sig
hålla i praktike n, och av allt att döma finns
det ingen anlednin g att ändra på detta när
färg-TV skall introduc eras på andra håll i
världen. Det har visserligen framkast ats andra
förslag, bl.a. från engelskt håll", men å andra
sidan uppges det att Philips i Holland, som
tidigare varit inne på ett eget färg-TY-system,
nu har återgått till att bearbeta NTSC-systemet.
Färgtelevisionen kommer väl i sinom tid
också till Europa. Att det nu börjar röra sig
på detta område i USA är ett intressan t tidens tecken, och enligt en gammal regel som
säger att amerikan ska nyheter av detta slag
når Europa med 7 års »fasförsk jutning» , skulle
vi här i vår del av världen någon gång i mitten
på 1960-talet få del av färgtelevisionen.
(Sch)

25

BREV

AKTUE lLT

KA Rl

TET ZNE R:

FRÅN

VÄSTT YSKLA ND:

Fin ess er

Deutsche Rundfun k-, Fernseh- und Phonoausstellung», som denna gång anordnas i Frankfurt a. Main (2-11 aug.).
Nyhetern a på detta område från 17 fabriker
omfattar ungefär 150 bordsmo ttagare, därav 18
mottagar e med inbyggd grammof on och en
mottagar e, beståend e aven mottagar e
bandspelare. Därutöve r har presente rats 70 golvmodeller. Tre apparate r är avsedda endast för
FM-mott agning, återstode n är avsedd för FM
och AM. 75 mottagar typer av detta senare slag
har 6 AM-avst ämnings kretsar och 9-11 FMavstämni ngskrets ar.
Mera siffror: 114 mottagar e innehåll er 7 eller flera rör, 43 av de nya bordsmo ttagarna
innehålle r endast en högtalar e, 8 har 2, 57 har
3, 21 är försedda med 4 och 17 med 5 eller flera högtalare . Dessa siffror gällde alltså för
bordsmo ttagare.
Den extremt moderna stil ifråga om mottagarnas hölje, som praktisk t taget alla firmor
försökte sig på förra året, har slagit igenom
endast undantag svis. Industri n har därför i år
i genomsn itt slagit in på en mera konservativ
linje. Höljena har blivit mörkare , bredare
och »slätare» och har ofta avrundad e hörn.
Många gånger är de försedda med en ljusare
frontram . Avstärnn ingsskala n har vunnit i höjd
och upptar nu ungefär hälften av frontpan elen.

+

Hamburg i slutet av juli.

I

Tyskland har fabrikan terna av rundradi o·
mottagar e sedan några år kommit överens om
att introduc era nya rundradi omottag are endast
under tiden l juli-IS septemb er varje år. I år
offentlig gjordes den l juli ca 95 % av de nya
typerna, de återståen de 5 procente n kommer
att demonst reras för första gången på »Grosse

lIögtala rproble n!

Fig. l. Avrunda de linjer på höljet karakter ise·
rar de nya tyska rundradi omottag arna. Av·
stämning sskalorn a har blivit högre. Bilden vi·
sar rundradi omottag are från Schaub·Lorenz,
»Goldkla ng 58».
Diskonthrlgtolare

Boshögtalare

Tryckkam mare

Fig. l visar en typisk ny mottagar emodell
(Schaub-Lorenz' »Goldkla ng 58»). Man förstår
utan vidare vilka svårighe ter konstruk törerna
har haft att få med en bashögta lare med rimlig
konarea i en sådan mottagar e! Utrymm et ovanför skalan är så litet, att man ofta fått tillgripa
ellipsfor made högtalar e med förhållan det 1:2l :2,5 mellan diametra rna. Sådana högtalar e är
emellerti d inte lätta att konstrue ra, enär membranet utefter högtalar ens korta axel blir mycket styv, under det att det gärna vill »fladdra »
utefter den långa axeln vid &törre membran rörelser.

de nya väs ttys ka
Sedan Graetz på våren först började använda
sig av tryckkam marsyste m (se fig. 2) för utstrålning av ljudfrekv enser över 3000 Hz har
man på sina håll fortsatt att utveckla denna
typ av diskantsystem. Sålunda har den tyska
högtalar fabriken Isophon i Berlin fått fram ett
tryckkam mårsyste m med två små exponen tialhorn, som förs ut på mottagar ens båda sidostycken. Se fig. 3. Ett sådant system byggs bl.a.
in i de nya högtalar na från Nordmende. Undre
gränsfrek vensen för dessa exponen tialhorn är
förlagd till 500 Hz. Verkning sgraden för detta
ljudsyste m är mycket hög, och för att inte
diskantr egistret skall bli överdime nsionera t får
man inte mata tryckkam marsyste met med hela
LF-utgån gsspänni ngen. Ljudkva liteten är utomordentlig , framför allt klingar medelhö ga och
höga frekvenser silkeslen t och klart.
Tvåkana lsförstär kare finns det inte så många
av i de nya apparate rna. Sådana förstärka re
förhindr ar visserligen intermod ulation, men de
blir väl dyra. Fig. 5 visar LF-stege t i en av de
få med två kanaler utrustad e apparate rna (Tonfunk »Tonjuw el, Luxus 58»). Medel- och högtonskana len med pentodde len ECL82 matar en
högtalar e för mellanre gistret, dimensio ner 130
X 180 mm, och två elektrost atiska diskanth ögtalare samt dessutom en av de nyss omnämn da
tryckkam marhögt alarna med två exponen tialhorn.

Dynan! ikexpan sion och -kon!pr ession
Tele/unk en har vidareut vecklat en redan tidigare på försök utnyttjad dynamik expansio nskoppling och bygger nu in denna koppling i
sina golvmottagare (f.ö. även i en bordsmo tta. gare). I fig. 6 visas principe n för kopplingen_
Förfaran det baseras på att man reglerar resistansen i ett seriernotstånd, beståend e av ett
rörsystem i LF-först ärkaren. Från förförstärkartriode n i .EABC80 uttar man en del spänning, denna likriktas och förstärke s i ett reglersteg med EBC41, sch reglerspä nningen påföres röret EM80.

ljud ledare

Fig. 2. Tryckka mmarsys tem med ljudleda re för
att uppnå bästa ljudsprid ning tillämpa s i rundradiomo ttagare från Graetz. Två bashögta lare
och en högtonsh ögtalare för strålning framåt
ingår i apparate rna förutom tryckkam marsystemet som strålar åt sidorna.
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Fig. 3_ Tryckka mmarsys tem med exponen tialhorn för utstrålni
ng av
frekvenser över 500 Hz introduc erades av Nordmende. Hög verkning
sgrad erhålles genom detta system, som utveckla ts av lsophon i
Berlin.
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-adio- och TV -mo tta gar na
Kurvan i fig. 7 visar resultate t. Vid medelhög
ljudstyrk a vinner man ca 8 dB och vid större
ljudstyrk a ca 10 dB. Dynamiken, som vid rundradioöverföring vanligen är komprim erad till
40 Il 50 dB, blir därigenom kraftigt utvidgad.
Förutsät tningen är naturligt vis att man har en
tillräckli g effektreserv i slutsteget.
Omvänt har Philips i en av sina toppmottagare, »Capella », infört en dynamikkompression för återgivni ngen av »bakgrun dsmusik ».
Här hade man att lösa problem et att svaga
passager i musiken inte får försvinna i bakgrundsbr uset, under det att å andra sidan ljudtopparna inte får bli alltför starka.
Det finns en hel del metoder för dynamikkompression, men många av dem motsvara r
inte de stränga krav man numera ställer ifråga
om frihet från harmoni sk distorsion och intermodulation. Philips har i sin »Capella» lagt
in en brygga med två glödlampor, 50 mA/ 60 V,
som visas i fig. 8. Man använde r sig av ett
:.järnlöst» utgångss teg utan utgångstransformator' med 4 slutrör EL86. Man har därför relativt hög impedan s hos talsl'olen i högtalare n.
I fig. 9 visas verkan av denna bryggko ppling:
vid full utstyrnin g minskas dynamikomfånget
med 18 dB. Därvid stiger klirrfakt orn med en·
dast 1,2 %, mätt vid 40 Hz.
Framsteg en ifråga om HF- och MF-delen i
de nya mottagar na är mindre påfalland e. I några apparate r utnyttjas rören dubbelt. Sålunda
är en pentod EF89 i en mottagar e från Blaupunkt, »Palma» , dels anv~nd som MF-rör vid
FM-mott agning och dels som HF·rör vid AMmottagning. Vid AM-mottagning stiger därigenom känsligh eten på mellanvågsområdet
från 20 ftV (utan HF-rör) till ca 5 ftV, under
det att spegelfrekvensdämpningen tack vare
det extra HF-stege t stigit till 1: 1 800 vid 1 200

Bättre FM-mo ttagare

---Ut---...I

En del förbättri ngar kan noteras i fråga om
ingångss teget för FM-mottagning. Här användes numera praktisk t taget uteslutan de dubbeltrioden ECC85. Gynnsamma brusegen skaper
och hög förstärkn ing åstadkom mer man genom
noggrann brusanpas~ning hos ingångsk retsen
och genom användn ing av ingångsk retsar med
högt eget Q-värde mellan antenn och första
trioden. »Zwischenbasisschaltung» tillämpa s
genomgående. Effektiva känsligh eten är ca
3 kT O vid 92 MHz, och totala förstärkn ingen
mellan antenn ingången och gallret på första
MF -röret uppgår till inte mindre än ca 700 (!)
Störstrål ningen från övertonerna från oscillatorn har man på olika sätt reducera t, och man
mäter numera i de bästa mottagar na på 30 m
avstånd sällan mer än 5--8 ft V Im i frekvensområdet omkring 200 MHz.
En ny mottagar e från Siemens har utrustats
med tryckkna ppar, försedda med stationsnamn.
Saba har motoravstämda mottagar e med auto·
matisk efteravst ämning samt snabb och långsam genomsökning, dessutom fjärrkont roll.
Liknand e, f.ö. rätt invecklade tekniska anordninga r för elektron isk sändarin ställning
finns också i en ny mottagar e från LoeweOpta. I denna mottagar e har man satt in en
FM-efteravstämningskoppling. I denna kopp·
ling har man en ,diod, vars genomsläppsresistans styrs via två trioder, anslutna till FMdiskrimi natorn. Dioden ligger i serie med en
parallell kondens ator, placerad över oscillatorns
svängningskrets, varigenom en automati sk frekvenskontroll ernås.

Fig. 8. Bryggkoppling för dynamikkompression
tillämpas av Philips i mottagar en »Capella».
800 ohms högtalar e användes, och som utgångsrör användes EL84 i en »järnlös» slutrörskoppling utan utgångst ransform ator.
dB
60
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60
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Fig. 7. Kurva, visande den dynamik stegring
som erhålles i koppling en enligt fig. 6. Kurva b) visar förhållan det mellan in- och uteffekt
utan dynamikexpansion, kurva a) visar förhållande na vid inkoppla d dynamik expansio n
och vid hög ljudstyrk a, den streckad e linjen
vid medelhög ljudstyrk a.

Fig. 6. Blockschema för LF-steg med dynamikexpansion. Tillämpa s av Tele/unken.

Transis torisera d FM-mo ttagare!
En överrask ande nyhet kan också nämnas:
Graetz kommer på utställni ngen i Frankfu rt
a.Main i år att visa' den första FM-mot tagare

kHz.
Se SCHRÖD ER, J: Kopplings/inesser i
l
tyska rundradiomottagare. RADIO och TELEVISION 1955, nr 11, sid. 30.

?2n

beFig. 4. Sensationell nyhet från Graetz: en enbart med transisto rer
tillfredsFullt
istorer)_
HF-trans
nska
(amerika
agare
FM-mott
styckad
ställande känsligh et uppnås med denna mottagare.
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Fig. 5. Schema för 2-kanals LF-först ärkare, som används av Tonfunk
på
mottagar en »Tonjuwel, Luxus 58». Brumkompensering genom u~tag
nsen
utgångst ransform atorn tillämpa s som synes i baskanal en. Tonbala
mellan bas och diskant inreglera s med poteJ;ltjolI!.,tetrarna Pi och P 2
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som genomgående är bestycka d med transisto ·
rer. Detta är en verklig sensation, enär man
hittills har varit av den uppfattn ingen att en
transisto r svänger dåligt på 100 MHz·området
och att man endast kan utnyttja utvalda exem·
plar av transisto rer härför. Graetz' experime nt·
apparat visas i fig. 4.

v
~

Finesse r i de nya TV -mottag arna
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Fig. 9. Kurvor, visande den dynamik inskränk ·
ning som erhålles i koppling en i fig. 8. Kur·
vorna visar förhållan det mellan in· och ut·
effekt. Kurva a) utan dynamikreglering, kur·
va b) med dynamikreglering.

Fig. 10. I de nya tyska TY·mott agarna domine·
rar bildröret på frontsida n, varför det är myc·
ket liten plats kvar för en fronthögtalare. I
denna mottagar e från Graetz, »Burggraf», har
man en smalljud springa, där ett speciellt ut·
format exponen tialhorn utmynna r, se fig. Il.

Fig. Il. Chassiet för mottagar en i fig. 10 med
exponen tialhögta laren som utmynna r i ljud.
springan på frontsidan.

Yid sidan om de många rundradi omottag arna
har den tyska radioind ustrin samtidig t infört
en del förbättri ngar i televisionsmottagare, av·
sedda för försäljni ngstiden fram till våren 1958.
Här skall endast några utvecklin gstenden ser
beröras:
Utvecklingen går mot automati ska mottaga·
re, dvs. mot apparate r som praktisk t taget utför
alla inställni ngsfunkt ioner - frånsett kanal·
omkopplingen - självstän digt. Graetz har in·
fört inte mindre än 21 automati ska reglerför ·
lopp, som omspänn er funktion er från nycklad
AFR till automati sk kompens ering för rörens
åldring. Tele/unk en propage rar ifråga om sina
nya mottagar e i serien» Yisiomat» (tryckt led·
ningsdra gning genomgå ende!) med slagorde t:
»Endast till och från, allt annat ordnar motta·
garen själv!»
»Skarpteckningssystem» finns nu i alla nya
televisionsmottagare, och mestadels har man
förlagt reglering sorganen i videoför stärkar·
delen; ingrepp i MF·dele n är mindre vanliga.
Man har i allmänhe t avstått från kontinue rlig
inställni ng och alltmera gått över till tryck.
knappsb etjäning för skarptec kningen.
I de nyaste televisionsmottagarna från
Schaub·Lorenz har tre nya tryckkna ppar till·
kommit. Den första betjänar en s.k. »bildpilot».
Trycker man på denna knapp uppträde r på
bildskärm en en ljus triangeL Det gäller nu för
den som handhar apparate n att med hjälp av
kanalväl jarens finavstäm ning göra denna tri·
angel så liten som möjligt. När så är fallet är
mottagar en rätt inställd. Den andra tryckkna p.
pen kopplar in det nuvarand e TY·progr~.mmet,
den tredje kopplar in andra TY·prog rammet
på decimetervåg (som dock lär komma, först
någon gång år 196O!).
Bildrör med 90° avböjningsvinkel (AW 4380, AW 53-80) används tämligen genomgåen·
de i de nya TY·mott agarna. De är väsentlig t
kortare än de äldre bildrören med 70° avböj·
ning, så att mottagar höljena tar upp mindre
plats på djupet. Bildytan behärska r numera
praktisk t taget hela frontsidan, som alltså nu·
mera kan uppfatta s som en bild med en smal
ram omkring (se fig. 12). Inställni ngsorgan en
har därför ofta flyttats på apparate ns sidor el·
ler på ovansidan, då det endast blir kvar några
smala lister under bild fönstret. Naturlig tvis
finns det numera inte plats för någon front·
högtalare , och man har i vissa fall (Graetz)
tillgripit tryckkam marsyste m som anbringa s
inbyggda i mottagar en och som utstrålar de
höga tonfrekvenserna i en ljudsprin ga av några
cm bredd (se fig. 10 och 11).
(SLUT)
~

Fig. 12. I denna mottagar e från N oTdmende,
»Konsul», finns det ingen plats kvar för front·
högtalar e, och ljudet släpps därför ut genom
en öppning på apparath öljets ena sida.
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Soleruptioner inled de

IGY
Internat ionella geofysiska året, IGV, tog sin
början den l juli i år. I lagom tid till invig·
ningen uppstod det på solen den 30 juni en
flare,' som utlöste ett världsom fattande larm
till olika forsknin gsinstitu tioner, engagera de
för olika uppdrag under geofysiska året. Den
3 juli utlöstes ånyo larm, denna gång för en
osedvanligt stark flare (»import ance 3+») .
En dramatis k upptakt till IGY!
Man kan säkerlige n räkna med att den in·
tensiva och världsom fattande forskningsverk.
samheten und.er IGY kommer att ge värqeful · .
la bidrag till vår kännedo m om de för radio·
trafiken så betydels efulla joniserad e luftlag·
ren. Bl.a. väntar man sig mycket av de iakt.
tagelser av jonosfär en som kommer att göras
i samband med amerikan ska raketupp stig.
ningar. Hittills har man ju fått begränsa sig
till att studera jonosfäre n genom dennas in·
verkan på radiovågorna. Nu yppar sig emel·
lertid möjlighe ten att med raketbur en appa·
ratur direkt »på platsen» mäta upp exempel·
vis elektron tätheten och dielektri citetskon stan·
ten i dessa skikt av jordens luftlager .
Det största intresset knyter sig emellert id
till det amerikan ska satellitpr ogramm et »Pro·
ject Yanguar d»! Som bekant kommer en med
radiosän dare utrustad konstrnåne att skickas ut
i en bana runt jorden. Därmed yppar sig möj·
ligheten att studera den radiostrå lning som
når jorden från en sändare utanför jonosfäre n,
och därmed har man intressan ta möjlighe ter
för observation av exempelvis refraktio nen i
jonosfäre n. En mängd mottagni ngsstatio ner
har organise rats för att man skall spåra sa·
telliten i dess bana, och en matemat ikmaskin
står beredd att bearbeta mätvärde na, så att
man i detalj skall kunna kartlägg a satellit.
banan. Även amerikan ska amatörer har mobi·
liserats för att hjälpa till med observationer.
I detta samman hang kan nämnas att man
eventuel lt kommer att använda det nyligen i
bruk tagna radiotele skopet i Jodrell Bank i
England för att ta in signalen från satellit·
sän.laren. Genom att strålning en mot England
från satellitsä ndaren träffar jonosfäre n under
mycket liten infallsvinkel kan man få fram
data oin oregelbu ndenhete rna i jonosfäre n
och hur dessa varierar med höjden. Det krävs
en utomord entligt hög antennfö rstärknin g för
att det skall vara möjligt att få in satelliten s
10 m W·sända re på 108 MHz på så långt av·
stånd som det här blir fråga om.
IGY har i första hand organise rats som ett
gigantisk t vetenska pligt team·wo rk för att öka
vår kännedo m om jorden och dess atmosfär
och om de fenomen som uppträde r utanför
jorden, och som påverkar olika fenomen här.
Man kan säkerlige n räkna med att det kom·
mer fram värdeful la fakta med tillämpn ing på
, Se Sol/lamm or stör radiotra/iken. RADIO
och TELEVI SION 1957, nr 5, s. 19.
2 Se Jorden får konstgjM d måne
med radio·
sändare. RADIO och TELEYI SION 1956, nr
9, s. 20. Konstgjorda månen. RADIO och TE·
LEYISIO N 1957, nr 7, s. 10.
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Amatörund ersök·
nmgar under IGY

många rent tekniska problem, som rör radiokommunikation via jonosfären_ Det är ännu
många problem som på detta område är olösta
och som möjligen kan bli belysta genom de
iakttagelser som kommer att göras under

Hjälp till alt "kartlägga" sporadiska E-skikten genom TV-DX-rapportel1!

I

IGY_

o

" Radiooptiken " pa
frammarsch

Denna bild, som togs i samband med ett TVreportage från det nyinrättade västtyska radioastronomiska observatoriet på berget Stockert vid Miinstereifel visar överst den jättelika parabolspegeln (25 m i diameter). Nedan
t.h. om denna antenn ser man en annan 3 m
parabolantenn för reportagelänken, som gick
i ett hopp till det 50 km avlägsna radiohuset
i Köln_ Bilden ger utvecklingen i blixtbelysning: »radiooptiska» hjälpmedel börjar i allt
mer ökad utsträckning tas i anspråk inom
astronomi och radioteknik_ Foto: Tele/unken.

olika länder har radioamatörer mobiliserats
för att bistå forskarna med undersökningar av
vågutbredningsproblemen. I tab. l ger vi en
sammanställning av vad amatörerna kommer
att pröva på. I Sverige har, såvitt man känner
till, inga ansträngningar gjorts för att anlita
amatörerna för någon med IGY synkroniserad
undersökningsverksamhet. RT föreslår därför
att våra många skickliga och energiska TV-DXrapportörer genom fortlöpande iakttagelser
under IGY av TV-DX på TV-kanal 1-4 hjälper vetenskapsmännen att »kartlägga» förekomsten och utbredningen av sporadiska Eskikt på våra breddgrader.
Man känner till att dessa sporadiska E-skikt
har en utomordentligt hög jonisation, som gör
att de kan reflektera radiovågor av mycket
högre frekvens än normala E-skiktet. Det är
som bekant sporadiska E-skikt som gör att man
på TV-kanalerna 1-4 får in TV-DX-bilderöver
avstånd l 000-2 000 km. Men vad det är som
ger upphov till dessa skikt har man inte
kunnat ge någon tillfredsställande förklaring
på. Det har påvisats att de i ekvatorialtrakter. na uppträder praktiskt taget året om, huvudsakligen omkring middagstid, och likaså har
man konstaterat att det uppträder liknande
bildningar i norrskenszonen, ehuru där mestadels på natten. I tempererade zoner, hos oss
exempelvis, är det framför allt mitt på dagen
och under sommarmånaderna som det uppträder sporadiska E-skikt med någon större frekvens.
Ju mer man vet om förekomsten av dessa
skikt, utbredningen hos dem och tidpunkten
för deras uppträdande, desto större chans är
det att man skall kunna spåra den »mekanism»
som ligger bakom tillkomsten av dessa i många
avseenden mystiska bildningar i jonosfären.
TV-DX-rapporter från så många TV-DX-are
som möjligt utgör en god grund att bygga på
när det gäller att studera förekomsten av de
sporadiska E-skikten. Och ju flera rapporter

man får från TV-DX-are från så vitt skilda
platser som möjligt desto bättre grepp får man
om deras utbrednin;;.
TV-DX-rapporter tas emot av RT, som bear·
betar och publicerar dem under rubriken DX·
spalten. Fotografier av TV-bilder behöver inte
bifogas som dokumentation, men sänd' gärna
in intressantare programbilder eller nya pauseller' provbilder; bästa bilderna publiceras
i RT.
Betr. TV-DX-rapporternas formulering bör
följ ande iakttagas:
Först anges datum och tidpunkt, därefter
sändarnamn och sändarens bildfrekvens i MHz2
och sist signalstyrka, bildkvalitet och fading.
För signalstyrkan anges:
SI = mycket svaga bilder, endast synkpulser
synliga;
S2 = bild, kraftigt störd av brus, endast delvis
uppfattbar;
S3=brushaltig bild men väl uppfattbar;
S4 = god bild, endast föga störd av brus;
SS = brusfri bild.
För bildkvalitet anges:
Kl = endast korta sporadiska glimtar av bilden;
K2 = programmet möjligt att följa ca 25 % av
tiden;
K3 = programmet möjligt att följa ca 50 % av
tiden;
K4=programmet möjligt att följa under större
delen av tiden;
K5 = programmet möjligt att följa under hela
tiden.
För fading anges:
Fl = ingen fading;
F2 = långsam fading;
F3 =snabb fading.

Exempel på TV-DX-rapport:
18/ 5; 21.08--22.10; London; 45,0; SS K3F2.
2

Europeisk TV-statistik

Tab. 1. Amatöriakttagelser under IGY i olika länder

Av nedanstående uppställning framgår antalet
TV-abonnenter i Europa den l januari 1957.
England ligger först, följt av Tyskland, Frankrike och Italien. Siffrorna för de länder där
inga avgifter erlägges, är uppskattade för att
jämförelse skall kunna ske med grannländerna.

England

England
Tyskland
Frankrike
Italien
Belgien
Tjeckoslovakien
Nederländerna
Danmark
Schweiz
Sverige
Österrike
. Finland

6570097
681839
420000
366151
114000
100000
99466
45000
19971
12000
3818
2500
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USA

Belgien

Danmark

1
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Se tabell i RT:s radiohandbok 1957.

Studium av norrskensförbindelser
på bl.a. sträckan
EnglandKanada

Studium av UKVförbindelsers
samband med
väderleken

Mottagning av solbrus på meter- och
decimetervåg

Satellitobservationer (»Project
Vanguard»)

Studium av scatterförbindelser
via tropiska bältet

Studium av norrskensförbindelser
på frekvenser över
50 MHz

Studium av spo·
radiska ·lE-skikts.
förbindelser

Studium av signalstyrkans variationer vid mottagning av olika ut·
valda sändare

Observation av
fading, fadeouts,
flutter och eko på
samtliga våglängdsband

Observation av
bakgrundsbruset,
speciellt under
dagtid

Studium av meteorvisslingar på
frekvenser under
300 kHz

Studium av norrskens förbindelser.
Dansk specialsändare OZ7IGY går
under IGY på 144
MHz1

Se Danska sändareamatörernas IGY-projekt. RADIO och TELEVISION 1957, nr 6, s. 15.
1957
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1,5 V

c

Fig. 1. Principschema för den medicinska radiosonden med transistor
CK784.

Rostfri Mthuv
Ph-givare av plast
____11---- Gummimembran
EHir---". Plastringar
Jörnpulverkärna
Spole
Spiralfjäder
Främre plastkapsel
Stillstift
@ 1mf--- SpOlstomme av plast
~!l---

Patienten tar här in ett »radiopiller», en medicinsk radiosond med inbyggd transistorsändare.
Storleken är O,9X2,8 cm, varför det behövs en ordentlig klunk vatten för att få ner den.

SENSATIONELL

AKTUELLT

Transistorsändare inneslutna i
plastkapslar, avsedda att nedföras i matsmältningskanalen
för att där registrera tryck,
temperatur och surhetsgrad har
byggts vid K-arolinska Institutet i Stockholm.

/

D~ medicinska möjligheterna att bota sjukdomar bestämmes i första hand av möjligheterna att ställa en riktig diagnos_ Varje diagnostiskt hjälpmedel som kan klarlägga sjukdomsprocessen är därför av värde_ Moderna
elektroniska metoder har ej tillfullo utnyttjats
för detta ändamål, varför rika möjligheter
finnes att utöka arsenalen av dylika hjälpmedel. Tack vare transistorernas små dimensioner öppnar sig härvid helt nya perspektiv
inom den fysikaliska diagnostiken. Nyligen
har vid Karolinska Institutet en teknik utvecklats för att med transistorsändare erhålla
information om' tillståndet i matsmältnings·
kanalen. Hittills har vi byggt sändare för att
registrera tryck, temperatur och surhetsgrad.
Iden att använda transistorer för detta ändamål framkom i samarbete med professor
Stuart Mackar, som för närvarande arbetar
vid Karolinska Institutet. Mackay hade tidigare i USA gjort försök att erhålla liknande
data med en avstämd LC-krets (vars resonans·
frekvens skulle bestämmas av t.ex. trycket i
magen) induktivt kopplad till en yttre krets
som vid en s.k. »grid-dip-meter». Kopplingen
mellan de bägge kretsarna var emellertid ej
tillräcklig för att information skulle kunna
erhållas över de avstånd på någon decimeter
som förekommer i praktiken. En transistorförsedd oscillator ansågs därför vara den
lämpligaste metoden för trådlös överföring
av data för diagnostiskt bruk. De preliminära
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SVENSK

Medicinska radiosonder
försöken har beskrivits på annat ställe.' Enligt nyhetstelegram i dagspressen har liknande konstruktioner gjorts i USA av Zworrkin
och medarbetare samt i Östtyskland av von
Ardenne och medal1betare, men några vetenskapliga publikationer har ännu ej utkommit. Samtliga tre grupper har arbetat oberoen1 MACKA Y, R S; JACOBSON, B: Endoradiosonde. Nature, 179 (1957) s. 1239.
2 JACOBSON, B; MACKAY, R S: A pHEndoradiosonde. Lancet, 272 (1957) s. 1224.

de av varandra, vilket ofta händer då tiden
är mogen för utvecklandet aven ny metodik.
Här skall vi i korthet redogöra för konstruktionen av våra nuvarande sändare.

Princip
Då volymen på radiosonderna bör vara den
minsta möjliga för att de med lätthet skall
kunna sväljas och passera matsmältningskanalen under loppet av några dygn, konstruerades transistoroscillatorn med så få kompo-

Fig. 2. Röntgenbild aven av de tidigaste radiosonderna. T.v. ryggraden och nedtill höftbenskammen. Transistorn med överlagrade keramikkondensatorer, batteriet, spolen med järnkärna
samt kopplingstrådar framträder.
RADIO OCH TELEVISION -
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Främre plastkaps el

~~~~~~=-- Gummimembran
-,,"''''1---- Järnpulverkörna
r~:.:>I--'l'A o_- _

Stolslift
Plastring
Spolstomme av plost
Spole
Spiralfjäd er
Transisto r CK 781.
Kondensa lorkorna
av plast
Kondensator
Kolskiva
Plaslhyls a för batteri
Depolarls ationsmas sa
Salmlakp osla . .
Zinkbrick a

'<l:!8~~~~--

Bakre plastkaps el

Fig. 3. Den mekanis ka konstruk tionen av de
senaste typerna av medicins ka radiosonder.
Ovan: radiosond för tryck· och temperat urmät·
ning. Skala 2:1. T.v. (på motstående 's ida): till. sats för pH-mätn ing.

a transisto rsändare n
Patiente n har svalt radiosonden, och strålning en från den inbyggd
Transisto rsändare ns
ttagare.
radiomo
en
till
ansluten
n,
ramanten
uppfång as med en liten
ingens pulsfreModuler
nal.
tningska
matsmäl
s
patienten
i
frekvens ger ett mått på trycket
uren.
kvens som återges på oscilloskopskärmen ger upplysni ngar om temperat

T RANS ISTOR NYHE T,

Av docent B E R T I L J A C O B S O N
och ingenjör L A R S N O R D B E R G
nenter som möjligt. Som framgår av principschemat i fig. l ingår i kretsen endast en
transisto r, en spole, ett batteri samt två kondensatorer. Med denna koppling kan man
sända informat ion om såväl tryck som temperatur samtidig t eller om surhetsg raden (pH).
Trycket i magen får påverka läget aven järnpulver kärna i spolen och därigenom även bärvågens frekvens . För temperat urmätnin g utnyttjas det förhållan det att transisto rns backresistans varierar kraftigt med temperat uren,
varför något annat temperat urkännan de organ
ej behövs. Backresi stansen får bestämm a frekvensen aven relaxationsoscillator på så sätt
att bärvågen blir pulsfrekvensmodulerad, varvid pulsfrekvensen är en funktion av temperaturen. Som pH-givare användes en liten
plastrond ell av polyacrylsyra - polyvinylaIkohol, vars dimensioner ändras med surhetsg raden.' Liksom vid tryckmä tningen överföres rörelsen på järnpulv erkärnan så att en frekvensmoduler ad bärvåg erhålles.

Oscilla torkrets en
Som ett led i strävan att hålla volymen låg
valdes en oscilllitorkoppling med en spole
med återkopp lingsutta g i stället för en krets
med separat återkopp lingslind ning. Spolens
alla 600 varv utnyttjas därvid i parallellresonans kretsen. Uttaget på spolen bestämm es
av typen på det svängnin gstillstån d som önskas. Vid ren tryck- eller pH-mätn ing är det
lämpligt med en kontinue rlig (ej pulserad )
bärvåg, vars frekvens ändras med järnkärn ans
läge. Då användes ett lågt omsättningsförhållande på ca l: 10 mellan bas och kollektor.
RADIO OCH TELEV ISION -

Därvid erhålles ej tillräckli g uppladdn ing av
kondens atorn C för att orsaka en blockeri ng
av svängningen.
Vid temperat urmätnin g däremot väljes ett
omsättni ngsförhå llande på ca l :1,5 mellan
bas och kollektor. Därvid uppladd as C under
svängningSfasen genom likriktni ng i emitterkretsen; Basen blir därigeno m positiv. Beroende på svängningshysteresis är uppladdn ingsspänning en större än vad s.!Jm fordras för att
blockera svängningen, varför denna upphör
under en viss tid. Under denna tid urladdas
kondens atorn genom de två parallell kopplade ,
temperat urkänsli ga backresi stansern a i emitter- och kollektordioden. Svängningen börjar
på nytt då spänning en på kondens atorn blivit
någon tiondels volt negativ i förhållan de till
emittern .
Eftersom kollektorresistans~n är lägre än
emitterre sistansen kommer kollektordioden att
i huvudsa k tjänstgö ra som temperat urkännan de organ. Perioden för denna relaxationssvängning är proportio nell mot produkte n av
medelvä rdet för de parallell kopplade kollektoroch emitterre sistanser na och kapacita nsen C.
Minskas således C .fås högre frekvens. Både
kondens atorn C som har ett värde på ca l 000
pF och spolens omsättni ngsförhå IIande måste
anpassas till varje transisto rtyp för att man
skall få önskad pulsfrekvens.

Val av bärfr ekvenso mråde
För att få liten volym hos radioson derna bör
bärvågsfrekvensen väljas hög varvid de elektriska kompone nterna blir små. Väljer man å
andra sidan alltför hög frekvens kommer ab-
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Docent B Jacobson är
verksam vid Karolinska Institute t och sysselsatt med speciella
forsknin gsuppgif ter
där.

Ingenjör L T W Nordberg, anställd vid KaInstitute t,
rolinska
institutioKemiska
nen, Stockholm_

sorptione n av de utsända elektrom agnetisk a
vågorna i de organisk a vävnade rna att bli alltför hög. Vidare fungerar transisto rer bättre
vid låga frekvenser. Som en kompromiss mellan dessa önskemål har därför bärfrekv ensen
vaIt~ i området 20~500 kHz. Valet är emellertid ej kritiskt, utan frekvensen kan ökas
eller minskas med en faktor av minst 5. Man
har därför möjlighe t att lägga sig på ett band
där minsta möjliga störning från kommersiell
trafik uppträde r.

Effektf örbrukn ing
Vid en batterisp änning på 1,5 volt drar oscillatorn en ström på 15-70 p,A beroende på
pulsfrekvensen. Det högre värdet är strömförbrukning en vid kontinue rlig omodule rad bärvåg.

Effektfö rbruknin gen rör sig således om 20
-100 f/-W, vilket ger sändaren en räckvidd
på ca 1 meter utan annan antenn än osci.llatorspolen och koppling strådarna . Denna räckvidd är tillfredss tällande. En yttre antenn är
ej önskvärd ur flera synpunk ter. Den skulle
göra sändarna större och därvid verka störande på den normala magfunk tionen. Vidare
måste den göras böjlig, vilket eventuellt skulle medföra att felkällor uppstod genom återverkan på oscillatorfrekvensen.

Frekve nsstabi litet
Ehuru små temperat urvariati oner förekommer
i matsmäl tningsor ganen är dock ur elektrisk
synpunk t temperat uren i huvudsa k konstant .
Den totala frekvensdriften genom ändring av
LC-kretsens och transisto rns paramet rar uppgår till mindre än 0,05 %/c o. Frekvenssvinget
vid tryck och temperat urmätnin g är ca 30 kHz
för en tryckänd ring motsvarande 50 mm vattenpelare . Härav följer att frekvensdriften ej
är av betydelse för felen vid tryck- och· pHmätning. Dessa fel torde ej understi ga några
procent för närvaran de och är orsakade av
mekanis ka svagheter i upphäng ningen och balansering en av järnpulv erkärnan .
Impulsfrekvensen påverkas förutom av temperature n även av batterisp änningen och lä-

get på järnkärn an i spolen. Pulsfrek vensen
ökar med sjunkand e batterisp änning vilket i
början av försöken begränsa de noggrann heten
av temperaturmätningen_ Då emellert id batterierna nu kan göras så att de räcker två
veckor för omodule rad bärvåg och flera månader för pulserad drift är spänning sfallet
obetydli gt under den tid av något eller några
dygn som sändaren passerar matsmältningskanalen. Korrekti on för pulsfrekvensens beroende av järnkärn ans läge (dvs. 'av tryck eller
pH) kan erhållas genom kalibreri ng av sändaren före användningen. Då tryck och pH
sändes oberoende av temperat uren kan denna
korrektio n lätt göras.
Vid lämpligt valda transisto rtyper, storlek
på kondens atorn C samt uttag på spolen fås
en känsligh et i pulsfrek vensändr ing på 100
Hz/ Co temperat urändrin g. Vid utveckling av
lämplig registrer ingsappa ratur vore det möjligt att mäta tempera turen på någon hundradels grad under kortare tidsperio der under vilka en tillräckli gt konstant batterisp änning kan
upprätth ållas.

Om dimensione-

Civilingenjör
James Hellström,
anställd vid
Svenska AB Philips,
»EK -laboratoriet».

E

n TV-mottagares känsligh et bestämmes i
första hand av gränskänsligheten eller 'brusfaktorn i mottagar ens ingångssteg, HF- och
blandars teget, dvs. den del av TV-mottagaren
som brukar sammanföras i en enhet, den s.k.
kanalväl j aren.

Gränsk änsligh et och brusfak tor
Gränskä nslighete n för en mottagar e definiera s
som bruseffe kten per Hz bandbred d.
Bruseffe kten P b i ett motstånd är som bekant

där k Boltzmanns konstant , T absolut temperatur och B bandb~edden. Bruseffe kten per Hz
bandbred d (p) blir då

,

•

32

De steg som ingår i TV -mottagaren s kanalvä ljare - HF-,
blandar e- och oscillat orstege n
- måste dimens ioneras med
största omsorg för att optimal
känslig het hos mottag aren skall
uppnås . I föreligg ande artikel
analyse ras de olika faktore r
som är av betydel se i detta
samman hang.

Mekani sk konstru ktion
Kompon enterna ' är inneslutn a i en tvådelad
plastkap sel (se fig. 3) vilkas bägge delar
gängas eller limmas på spolstommen, vilken
i sin tur uppbär samtliga komponenter. För
närvaran de är diameter n 0,9 cm. Längden är
2,8 cm för den tryckkän sliga sändaren och
3,3 cm för den pH-käns liga (fig. 5). Tryckmembran et utgöres aven tunn slapp gummiduk vilken får verka direkt på järnpulv erkärnan. Som mottryck tjänstgör en spiralfjä der. Spolstommen har ett bottenhå l i vilket
f j ädern och den med ett axiellt hål försedda
järnkärn an monteras på ett stålstift. Gummimembran et klämmes fast med en plastring
på ena spolgaveln. Membra net skyddas av
ena plastkap seln som är försedd med hål liksom ett saltkarslock. Därigenom kan magvätska trycka på membran et som dock skyddas för direkt tryck vid trånga passager. I
den andra gaveln på spolstommen finnes ett
antal 0,5 mm hål för genomföring av kopplingsledn ingar och för fastsättn ing av transistorn. Runt transisto rn ligger en blad kondensator upplinda d på en plaststomme. Kon(Forts. på sid. 39)

Fig_ 4_ Kompon enterna i den tryck- och temperaturk änsliga sändaren (jfr fig. 3)_

T Eo R l

(2)

Fig. 5. Några av de vid Karolins ka Institute t
konstrue rade radioson derna. T.v. en av de tidigaste tryck- och temperat urkänslig a typerna. I mitten den senaste modellen av denna
typ. T.h. synes den pH·käns liga sändaren (jfr
fig. 3).

om med T o beteckna s en rumstem peratur av
293 0 K (20 0 C). Enheten kT är den signalo
effekt som måste tillföras mottagar ingången
från antennen om signalbru sförhålla ndet skall
vara 1 i idealfallet, dvs. för det fall att endast
antennen brusar. Gränskä nslighete n p är då
kT o' I praktike n är gränskän sligheten på grund
av krets- och rörbrus alltid av storleksordningen 8--10 kT o'
Med brusfakt or menar man förhållan det mellan den verkliga och den ideala gränskänsligheten. Brusfakt orn är dimensionslös och anges
oftast i dB.
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ring av kanalväljare för televisionsmottagare
Av civilingenjör J A M E S H E L L S T R Ö M
Signalbrusförhållandet
Signalbrusförhållandet eller brusavståndet anges ofta i dB och kan användas som mått på
bildens kvalitet vid TY-mottagning: ju större
värde på signalbrusförhållandet desto brusfriare bild.
Yid mottagare, avsedda för FM-rundradio
brukar man ange känsligheten som. den antennspänning som krävs för ett signalbrusförhållande = 26 dB. Denna definition är olämplig för television, b1.a. därför att den subjektiva uppfattningen spelar en stor roll. Alla personer har inte samma krav på brus frihet i bilden. Dessutom inverkar programtypen. Idrott
är exempelvis mindre krävande ifråga om brusfria bilder än teater. Ä ven avståndet från sändaren har stor betydelse. Bor man långt ifrån
en sändare är man ofta nöjd om man överhuvudtaget får en bild.
Tab. l visar några erfarenhetsvärden beträffande det signalbrusförhållande som krävs för
att viss bildkvalitet vid TY-mottagning skall
uppnås.
Signalbrusförhållandet på mottagaringången
är karakteristiskt för signalkällan (antennen),
i praktiken är signalbrusförhållandet alltid
sämre eftet förstärkning i kanalväljaren. Brusfaktorn är ett mått på graden av försämring,
den är beroende av förstärkarens och signalkällans egenskaper tillsammans och inte enbart av förstärkaren som sådan. Därför är
impedansanpassningen mellan antenn och för-

stärkare ( = mottagareingång) viktig om optimalt resultat skall erhållas. En given brusfaktor gäller således endast vid en viss anpassning, vilket emellertid inte betyder att
denna måste vara optimal (se nedan).

Bruskällol'
Antennen utgör i sig själv en bruskälla och
den uppfångar också brusspänningar från bruskällor ute i världsrymden. Dessa bruskällor
kan man inte göra något åt. Brusstörningar
från elektriska Ilpparater och maskiner i antennens omgivning måste man bortse från vid
brusfaktorbestämningar, eftersom dessa är så
lokalt betonade. Yill man öka känsligheten hos
en TY-mottagare måste man därför koncentrera sig på mottagarens egetbrus, N, framför allt
då ingångsstegets. Man har
N = N I +(N2-l) / (F p )1

där N l är ingångsstegets brusfaktor, N 2 efterföljande stegs brusfaktor och (Fp)1 ingångsstegets effektförstärkning vars optimala värde
är
(4)

Som framgår av ekv. (3) blir N obetydligt
större än NI om (Fp)1 är stor och N I =N2•
Bruset i ingångssteget härrör från kretsarna
och röret. Rörbruset orsakas av fluktuationer
hos elektronströmmen och brukar anges såsom en ekvivalent brusresistans (Re/w)' som
man tänker sig ansluten på rörets ingångssida
i serie mellan ingångskrets och st yr galler. Man

Tab. 1. Erforderligt signalbrusförhållande för viss bildkvalitet vid TV-mottagning..
Subjektiv
bildkvalitet
Utomordentlig
Mycket god
God
Nöjaktig
Mindre god
Dålig
Obrukbar

(3)

Signalbrusförhållande
Nära
Långt från
sändaren
sändaren
46
40
35
30
26
20
10
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40
35
30
26
23
20
10
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Objektiv
bildkvalitet
Störningsfri
God bild
Klar bild
Smågrynig
Grynig
Snöig
Enbart snö

kan också låta hela förstärkarens brus representeras av ett ekvivalent brusmotstånd, placerat på första rörets ingångssida_
Att beräkna totala brusspänningen på ingångsrörets galler är ganska komplicerat.' Den
sammansättes av bruset från antennimpedansen
(Ra), gallerläckan (R y ), rörets elektroniska
ingångsresistans p.g.a. löptidseffekt och induktans i katodtilledningen (R in ) och det ekvivalenta brusmotståndet (Rekv). Därvid bör man
komma ihåg att R in dels är frekvensberoende,
dels har ca 5 ggr högre brustemperatur än övriga element. Yidare måste man ta hänsyn till
omsättningen i transformatorn som anpassar
antennimpedansen till ingångsresistansen (Ritt
parallellt med R g ). I praktiken dominerar oftast R/n över R g • Det kosmiska bruset tar man
hänsyn till genom alt öka antennens verkliga
brustemperatur.
Enligt den grundläggande rörteorin ökar det
elektroniska ingångsmotståndet R in då det
ekvivalenta brusmotståndet R ekv sjunker. Detta
gäller inte för alla frekvenser men med säkerhet omkring 200 MHz. Man kan nu sänka
R ckv genom att öka brantheten hos röret, men
därvid sjunker tyvärr även R in . Eftersom man
vill ha maximal upptransformering i anpassningstransformatorn bör dock R in vara så stor
som möjligt. Därför måste rörets geometri tillfredsställa dessa oförenliga krav på ett sätt som
ger optimalt resultat. En mycket viktig faktor
i detta sammanhang är ock å en till synes så
trivial sak som sockelkopplingen.

HF-steget
Antennkretsen
I moderna TY-mottagare används nästan genomgående kaskodkoppling i HF-steget. Kaskoden har behandlats tidigare i denna tidskrift'
Se SCHIFFEL: Dimensionering av ingångssteget i UKV-mottagare för optimalt signalbrus förhållande. Radioteknisk Årsbok 1953/
1954, s. 59.
,
1 Se Kaskodkopplingen enkelt förk larad. RADIO och TELEYlSroN 1956, nr 6, s. 16.
Förenklad · kaskodberäkning. RADIO och
TELEYlSroN 1957, nr 8, s. 17.
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Målet är en symmetrisk n-krets. Det får man
om Ca tillsammans med en trimrnerkondensator är lika med CgI, plus en eventuell tillsats
som följ d av Miller-effekten. ( Cga överneutraliserades j u en aning,)
När nu C"es är känd kan man bestämma
R L = l / GJ, genom att mäta kretsens bandbredd
(Bo), ty

eI

I
I
I

I

L

'

I Ca r:rl cgk'f--L
~
l.·!
~
300n

I
I

I
I
I

L _________ -.-1
7T-krets J

Fig. 1. Om ingångskretsen utföres som en
n-krets kan Cga lätt neutraliseras.

varför vi här endast skall ge några synpunkter
på de i kopplingen ingående kretselementen.
Som TV-antenn användes vanligen en dipol
med ett eller flera parasitelement. En sådan
antenn utgör en symmetrisk impedans av nominellt ca 300 ohm, ett värde som dock i praktiken oftast är lägre_ HF-stegets ingång är
emellertid osymmetrisk och måste därför på
något sätt anpassas till antennen. Härför användes en transformator med viss impedansomsättning som samtidigt höjer den påtryckta
spänningen_ Härav följer att mottagarens ingångsimpedans R m bör vara så hög som möjligt.
På ingångskretsen ställer man följande delYis motstridiga kray:
1) Effektanpassning skall råda, och denna får

inte ändras vid AFR-reglering av kaskodsteget.
2) Minsta möjliga brusfaktor.
3) Exakt transformering från balanserad till

obalanserad impedans.
4) Neutralisering av det katodjordade steget

(KJ-steget) i kaskodkopplingen.
5) Avstämningen får inte ändras vid AFR-reg-

lering.
Vid effektanpassning gäller för omsättningstalet n för transformatorn på ingången

fas över den kapacitiva spänningsledaren
Cna- CYI" Det är lämpligt att öyerneutralisera
något enär man på så sätt får bättre brusegenskaper.2
Antenntransformatorns primärsida mittpunkt jordas. Ofta kan det vara svårt att få den
elektriska mittpunkten vid halva antalet varv.
Förutsättningen är att primärspolen lindas
över sekundärspolens mitt och att n -kretsen är
symmetrisk.
På ingångsrörets ingång kommer nn att ingå
den till sekundärsidan reflekterade antennkonduktansen (G a). Vi får ett ekvivalent schema enligt fig. 2. Det är lämpligt att här arbeta
med ledningsförmågorna. Gm = 1/ R m blir då

(8)
Här är GL ' den på gallersidan verksamma kondnktansen hos spolen L, Gin rörets elektroniska
ingångsdämpning och G a; en dämpning härrörande från ofullständig neutralisering av Cya'
Beträffande Gin må anmärkas att ur rörhandböcker tagna värden gäller röret som sådant
och är ofta helt olika i praktiken, framför allt
beroende på katodledningarnas induktans, som
i sin tur till stor del beror av ledningsdragningen och sockelkopplingen.
Om
Ca+Cg!;'PL' Gin' G a/ n 2
(9)
är n-kretsens resonanskapacitans
Cres = Cgl.;,Ca/ (Ca+Cg,)

där R", = mottagarens ingångsimpedans och
Ra = antennens impedans.
Minsta brusfaktor erhålles däremot för

Vid de aktuella frekvenserna bestämmes n
enklast på experimentell väg, och då brukar
man i TV-band I eftersträva högsta spänningsvinst och i band III lägsta brus faktor. I band I
dominerar nämligen inte rörbruset.
Vid noggrann dimensionering måste man
med experiment och beräkningar kontrollera
resultatet.
Som bekant har man vid höga frekvenser
besvär med galler-anodkapacitansen CQa • Denna kan på enkelt sätt neutraliseras i KJ -steget
i en kaskodkoppling om gallerkretsen utföres
i form aven n -krets (fig. 1). Vi får då en
bryggkoppling med balansvillkoret :

vilket gäller under förutsättning att anslutningsled'ningarna saknar induktans. Då finns
ingen växelspänning över L.
Denna neutralisation är frekvensoberoende
och ganska okritisk, bl.a. därför att spänningsförstärkningen är liten i KJ -steget. En
nackdel är att man får en viss motkoppling som
följd av att anodspänningen matas tillbaka i

(14)

Fig. 2. Ekvivalent schema över ingångskretsen.

(10)

Det gäller först att bestä!llma driftsvärdet på

B o uppmätes med röret i kallt tillstånd varvid CgI' ersättes med en lika stor fast kondensator.
Bandbredden är frekvensskillnaden mellan
de punkter där voltmetern visar l/v'2av max.utslaget. Vidare har man att
G L = [Ca/ (Ca+C g/) F'G L'

(15)

Vid symmetrisk n-krets är Ca = CgI, och
GL = Gä4

(16)

För brusminimum bör GL' vara 0,5 mA/ V'
vilket ger
R L = 4/ 0,5 = 8 kohm
Om man efter mätning av B o och C" es erhåller ett annat värde på R L ur formel (14) så
måste man ändra krets data tills överensstämmelse nås.
Den på ovanstående sätt uppmätta bandbredden gäller endast ingångs kretsen själv.
Under drift dämpas kretsen ytterligare av rörets ingångskonduktans
Bv = Bo{GL+Gin[Ca/!(Ca+Cg!;1]2) / GL (17)

Där B v betecknar bandbredden' i varmt tillstånd.
När sedan antennen inkopplas fördubblas
vid effektanpassning bandbredden så att man
under normal drift har B = 2Bv där B är av
storleksordningen 15 MHz.
Anpassningen är som nämnts mycket viktig.
Eftersom R in och Cyl.; ändrar sig med galler1

Se (2) och (3) litteraturhänvisningarna.

CYIe vilket sker genom mätning och beräkning.
Med en signalgenerator och en diodvoltmeter
ansluten enligt fig. 3 bestämmes ingångskretsens resonans frekvens fl' Signalgeneratorn och
diodvoltmetern kopplas därvid mycket löst till
mätkretsen. Därefter lägges parallellt med spolen en kondensator Ct vars värde är noga känt
och av storleksordningen 2-5 pF. A~slutnings
ledningarna måste vara ytterst korta. Man mäter nu en lägre resonansfrekvens f 2. För fl
och 12 gäller då
112~I/ C"es; f22~1 / (C,.es+Ct)

(Il a, b)

där C" es är resonanskapacitansen enligt ekv.
(10).
Härnr erhålles
11 2/ / 22 = (Cres+C t ) / C t
C"es=Ct/ [UdI2)2-1]

Lk
(12)

Värdet på C" es insättes i formel (10) ur vilken Cgle sedan kan beräknas. Ca ingår i kretsen och måste vara noga känd. Den är av stor.
leksordningen 10 pF. Vi får
Cgk=CaCre/(Ca-Cres)

- - - - --

Fig. 3. Uppkoppling för bestämning av Ca'

(13)

2 Se WALLMAN, H, MACNEE, A B, GADSDEN, C P: A low Noise Amplilier. Proc. IRE
1948, nr 6, s. 700.

--L:l-~~l

'IJE

--e:r·Cf·
Lk

Fig. 4. Antennspolens läckinduktanser L! påverkar anpassningen i band III. Dessa låter
man ingå i en seriekrets, avstämd mitt i band
III. Seriekondensatorerna kortslutes i band I
med en spole.

RADIO O 'CHTELEVISION -

NR 9 -

1957

Fig. 5. Mellan de bägge trioderna i kaskodsteget kopplas en liten spole, som bildar en
;n-·krets med rörkapac itanserna .
förspänningen kommer både anpassni ng och
avstämning att ändras när AF R-spänning pålägges. Speciellt får man sämre brusfakt or. Av
den anlednin gen använde r man fördröjd AFR
till kanalväl jaren. Den rätta nominella förspänningen inställes experime ntellt med hjälp av
brusmätn ingar.
Antennspolen har också en viss läckindu k·
tans (L l i fig. 4), som kan påverka anpassningen i band III. Det är därför brukligt att
lägga två seriekon densator er i vardera grenen.
Dessa ges ett sådant 'värde att de har serieresonans med läckindu ktansern a i band III
092 MHz). För att ingen missanpa ssning skall
uppstå i band I som följd av dessa seriekondensator er kortslutes dessa med var sin induktans (L k fig. 4). I ingången brukar också placeras vågfällor för att minska MF- och oscillatorutst rålning via antennle dningen.
Om anpassni ngen mellan nedledni ng och
mottagar ingång är dålig uppstår en reflexion,
varvid en del av signalen går tillbaka till antennen, som strålar ut den reflekter ade energien som kan nå grannens antenn, varvid denne
får en spökbild. Om anpassni ngen är dålig
även mellan nedledni ng och antennen uppstår
en andra reflexion, så att vågen vandrar tillbaka och man erhåller en spökbild i den egna
apparate n.' Spökbild ens karaktär beror på graden av missanpa ssning och nedledni ngens
längd. Då nedledni ngen i de flesta fall är relativt kort blir avståndet till spökbild en mycket
litet, kanske ca 1 mm, resultate t blir en suddig
totalbild och inte en distinkt spökbild.

"Mellan kretsen "
Mellan anoden i KJ-triod en och katoden i GJtrioden i kaskodk opplinge n kopplas en induktans, som bildar en n·krets med rörens in- och
utgångsk apacitan ser. Denna krets benämne s i
det följande »mellan~rets». Dessa kapacita nser
skulle i band III sänka förstärkn ingen och öka
brusfakt orn och avstämmas därför med denna
induktan s till mitten av band III (fig. 5).
Förstärk ningen Fl från galler till anod i KJsteget är då vid 200 MHz (jfr fig. 6)

Fl =8/ (Ga+GL '+Gin/ t2)

(8)

där
S = branthet en
Ga =KJ-steg ets utgångsk onduktan s (för
PCC84 ca 1 mA/ V vid 200 MHz)
GL ' = kretskon duktanse n GL sedd från anodsidan
Gin =GJ-steg ets ingångsk onduktan s (:::1/ 8)
=spänni ngsdelni ngen i n·kretsen

Fig. 6. Ekvivalent schema för »mellankretsen»
i en kanalväl j are.

Fig. 7. Schema för beräknin g av spänningsdelninge n i mellan kretsen.

t= V 2/ V l = {iwL+l / [iWCin+ O / Rin)]}:
: 1/ [iwCi,,+ O / R in )] = (1-w 2LCin ) +
(19)
+j(wL/ R in )

Kopplingen mellan kaskodsteget och blandarröret består av ett bandfilte r. Vid resonans är
ingångsi mpedans en Zin för detta
(27)
Zi,,= Z,,/ 0+k 2Q2)

Vid resonans i n·kretsen är

W2 = (Cut+Cin) / LCutCin
Insättes detta värde i (9) får man

t = -Cin/ Cut+i [(C ut+Cin) / wRi"CutCin]
(21)
med absolutv ärdet

Förstärk ningen från galler till galler blir nu

Följande värden på de olika storheter na är
typiska (PCC 84) :
= 6mA/ V

Ga = lmA / V
Gi " = 4 mA/ V
C"t = 5pF
Cin = 8pF
w = 2n· 200.10 6
Med dessa insatta
hålles

(21) , (8) och (23) er-

= 1,9
Fl = 2,45
F/ = 2,45/ 1,9 = 1,3
Mellank retsens bandbred d måste vara stor
nog alt omspänna alla TV·kana ler i band III
utan att spolen L behöver bytas. Detta är inte
svårt att uppnå. Betecknas totala kretskonduktansen över spolen med G tot fås

Gtot = (Ga+G L') [Ci,/ (C in +C"t)]2 +
(24)
+Gin [C"t / (C in+C"t)]2
med resonans kapacita nsen enligt 00)

C/,C8= CinC"t/ (Cin+Cut)

B = G totl27rCr e8

(31)

B mätes med hjälp av signalge nerator och HFvoltmeter varvid sekundä ren är kortslute n eller
snedstämd. Cp bestämmes på samma sätt som
e,'es i antennkretsen med hjälp aven tillsatskapacita ns.
Faktorn kQ bestämmes på följande sätt. En
lågohmig signalge nerator anslutes till KJ -stegets galler. Till samma stegs anod anslutes en
rörvoltmeter mycket löst. Bandfjlt rets sekundärkrets kortslute s och generato rn avstämmes
till primärkr etsens resonansfrekvens . Därvid
avläses hur mycket spänning V l generato rn
behöver avge för ett visst utslag på voltmetern.
Kortslut ningen borttages och sekundä ren avstämmes tills voltmetern visar minimiutslag,
varefter utspänni ngen från generato rn ökas till
ett värde, V 2' som ger samma voltmeterutslag
som nyss. Då är

kQ = y(V2/ Vl-1)

blir band bredden B
(25)

B är av storlekso rdningen 40-50 MHz.
Kompen sering för Cut och Cin behöver inte
göras i band I, vilket innebär att spolen L inte
behöver bytas eller tas bort för dessa kanaler.
Det är en stor fördel ur mekanisk synpunk t att
L kan göras fast. Spolen består normalt av ca
5 varv 0,6 mm lackerad koppartr åd.
GJ -stegets förstärk ning
Om, vilket oftast är fallet, Ri';t> Ra där R i är
rörets inre resistans och Ra anodbela stningen
så är GJ·stegets förstärkn ing (F 2 )
(26)
1957

yZpZs [kQ / (1+k 2 Q2)] kallas bandfiltr ets
överföringsimpedans Zt' och Q är geometriska
medelvärdet av primär- och sekundär sidornas
godhet, dvs. Q= YQ8Qp.
Vi får slunda
(30)
För Zp gäller

G L = 0,35 mA/ V

NR 9 -

(28)

F 2' = 8 Zp / 0+k 2Q2) ·kQYZ'; Zp=
(29)
=SYZ pZ.[kQ / 0+k 2 Q2)]

(23)

"Se SCHRÖD ER, J: Anpassningsproblemet
vid antenner för televisionsmottagning. RADIO
och TELEVI SION 1955, nr 5, s. 21.

Vi får då
Bandfilt ret har en spänning somsättn ing så att
förstärkn ingen F 2' till blandarr örets galler blir

It I ligger vanligen mellan 1 och 2.

8

där Z" = band filtrets primärim pedans vid resonans
k = koppling sfaktorn och
Q = bandfiltr ets godhetstal

(22)

It l = y(Cin/ C" t )2+ [(C"t+C in) /
/ wRinC"t CinF

t erhålles ur Hg. 7

R A·D I O O C H T E L E V I S lON -

(20)

(32)

Fördelen med denna mätmetod är att voltmeterns noggrann het inte har något inflytande.
Sekundä rkretsen är i allmänhe t utförd lika
med primärkr etsen men dämpas kraftigar e på
grund av blandarr örets ingångsr esistans Ro.
Man får då

Z8=Z"R o/ (Z,,+R o)

(33)

Zp och Ro är frekvensberoende. Vid 200 MHz
finnes följande värden angivna (gäller PCF 80)
Zp =4,2koh m
Ro = 1,15 kohm
kQ =1,1
Detta ger Z8=0,9 kohm och Zt=0,97 kohm.
(Forts.)
Så att F2 '=6·0,97 = 5,8.
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Om utg ång stra nsf orm ato rer för hi-f i-fö rstä rka re
Kärnarea A

f1:::rS=::::t:::::--.i Luftgap = 2 x b

Jörnlön gd
Fig_ 1. Transfor matorkä rna sedd i perspektiv
med begreppe n kärnarea , luftgap och järnlängd inritade.

v

Den mest kritiska (och även
dyraste ) kompon enten i en effektför stärkar e av hi-fi-kl ass
är utgångs transfo rmatorn . Därför kan det för hi-fi-by ggaren
vara värdefu llt att veta vilken betydel se sådana faktore r
som varvtal , primäri nduktan s,
kärnare a, luftgap , etc. har för
utgångs transfo rmatorn s funktion. Förutom besked på dessa
punkte r lämnas i denna artikel
en del tips för beräkni ng och
konstru ktion av utgångs transformato rer av hi-fi-ty p.

U tgångstransformatorn

beror på hur många voltseku nder man lagt på
någon lindning på transform atorn. Ur de
grundläg gande fy sikaliska lagarna kan man
sluta sig till att induktio nen B är lika med
spänning en gånger tiden för den per lindningsvarv inducera de spänningen dividerad med
kärnarea n i kvadratm eter. (Innebör den av begreppet kärnarea framgår av fig. 1.) För begreppet spänning en gånger tiden skall här användas benämni ngen »spännin gstidyta» .
Nu är den inducerade spänning en per lindningsvarv lika i både primär- och sekundär lindning ar, medan den uppmätta spänning en
kan modifier as genom resistivt spänning sfall
på grund av strömmen i lindning en. Det är
alltså likgiltigt om man mäter spännings t idytan på ett varv av primärli ndningen eller på
ett varv av sekundär lindningen.

är hi-fi-förstärkarens
mest kritiska kompone nt och den bestämm er i
huvudsa k apparate ns kvalitet_ Det kan därför
Utgång stransfo rmatorn s
vara lämpligt att studera utgångst ransform atransien tåtergiv ning
torns funktion ssätt och samtidig t något belysa
Fig. 2. Språngsp änning som skall transforAn tag att en transform ator skall återge en
olika faktorers inverkan på detta_
meras.
språngsp änn ing med det utseende som visas i
Moderna effektför stärkare med anspråk på
fig. 2_ När denna spänning påtrycke s transkvalitet har undantag slöst mottaktk opplat slutformator ns primärli ndning uppstår i samtliga
Spä nnmg stidyta
steg, där slutrören s stående anodströ mmar
lindning ar på transform atorn en likadan spänmagnetis erar transform atorkärn an i motsatt
ning proportio nell mot lindningsvarvtalet. Denrik tning och därför upphäve r varandra s verkan _
na mot-emk :s spänningstidyta ökar proportioÅtminstone teoretisk t behövs därför inte något
nellt mot tiden, som framgår av fig. 3.
luftgap, varför följande resonem ang skall beTransfor matorns järnkärn a har en magnetigränsas till fallet utan förmagn etisering av
seringsk urva enligt fig. 4. Denna visar induk~--------~----------------------~.~ kärnan_
t
tionen B som funktion av amperevarvtalet, dvs.
Avsikten är att här betrakta utgångst ransFig. 3_ Spänning stidyta för språngsp änningen
produkte n av magnetis eringsstr ömmen I och
formator n ur »spännin gs-tid-sy npunkt». Det
i fig_ 2.
varvtalet n. Linjen E-E i fig_ 4, vars skärningsger bättre förståelse för vad som verkligen sker
punkt med B-axeln represen terar induktio nen,
i utgångs transform atorn, och det är författaförflyttas
-- när en språngsp änning påföres
a I
rens förhoppn ing att den skall friska upp den
transform atorn -- uppåt med jämn hastighe t,
rätt slentrian mässiga diskussio nen om hi-Hproportio nell mot - spänning stidytans tillväxt
transform atorn _ Detta betraktel sesätt gör det
(se fig. 3). Induktio nen B är ju proportio nell
lättare att få ett grepp om de transient a förmot spänningen gånger tiden. Magneti seras
lopp en i en transform ator. Betrakta s transjärnkärn an enligt kurvan O--A--B i fig. 4, får
formator n ur »strömsy npunkt», vilket av någon
mag:netiseringsströmmen det förlopp som framanlednin g tycks vara det vanligaste, är det lätt
t
går av Hg_ 5 (kurva a).
att förstå transform eringen av sinusformiga
Fig. 5. Magneti seringsst röm i primärlin dningMan kan alltså ur magnetis eringsku rvan .beförlopp, men däremot inte hur transform atorn
en när denna påtrycke s språngsp änningen
räkna den ström som flyter när induktio nen B
fig. 2.
fun gerar i samband med transient er.
ändras, dvs. när spänning stidytan ändras. Om
lindning en saknade resistans skulle strömme n
Utgång s transfo rmatorn s verknin gssätt
Inducerad
snart bli oändlig (kurva a i fig. 5), men efterNär en spänning påtrycke s en transform atorsom det alltid Hnns en viss resistans som redulindning , exempelvis primären , ändrar sig järncerar emk :en kommer strömsty rkan till slut
kärnans magnetis eringstil lstånd -- induktio nen
att bestämm as av Ohms lag eller av uttagbar
B -- på så sätt att det över lindning en utbildas
anodströ m från slutröret (kurva b i fig. 5).
en motelekt romotori sk kraft, som vill hindra
Med en viss inre resistans i lindning och slutströmökn ing. Induktio nen B mätes i den tekrör ser den i transform atorn inducera de spänniska enhe ten voltsekunder per m' " Det är tydningen ut så som visas i Hg. 6.
ligt att det magnetis ka tillstånd et i järnkärn an
Reprodu ktionen av språngsp ännin gen är tydFig. 6. Spännin g inducera d i transform atorn
som följd av magnetis eringsströmmen i fig. 5.
ligen inte perfekt. Genom motkopp ling kan
1
l voltsekund per m'= l Vs/ m'=lo.OOO
Denna spänning utgör transformatorns reprogauss = l Weber/ m'=l Wb/ m' (l Weber = l
den göras bättre, enär ju motkopp ling reduceduktion av språngsp änningen i fig. 2.
Vs).
rar all avvikelse från den ursprung liga kurv-
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formen. Men detta är fallet endast så länge det
finns någon förstärkn ingsreser v kvar. När mag·
netiserin gsströmm en vuxit så att den är större
än max. uttagbar anod ström i slutröret , bryter
spänning en över transform atorn obevekli gt
samman.
Då, som vi sett, den inducera de spänning en
reducera s på grund av spänning sfallet i lind·
ningen går också dess spänning stidyta mot ett
ändligt gränsvär de. Uttryckt på annat sätt : en
transform ator med en lindning ansluten till en
likspänn ingskälla blir mätt~d, inte därför att
strömme n (egentlig en amperev arvtalet n·l)
ger en hög induktio n utan därför att spän·
ningstidy tan för mot·emk :en så småningom ger
en hög induktio n.
Exempel : Hur lång impuls kan transform e·
ras om kärnarea n är 9 cm' (8,2 cm' netto),
lindning en har 4000 varv, spänning en som
skall transform eras uppgår till 200 V och
högsta tillåtna induktio nsändrin g är 10 000
gauss= l Vs/ m'?
2
Kärnare an är 0,00082 m och därför är
spänning stidytan per lindning svarv 0,00082
Vs. Med 4000 varv tål således hela lind·
ningen 4000·0,00082 = 3,28 Vs. Spännin gen
som skall transform eras är 200 V, varför
transform eringen kan ske under en tidrymd
av 3,28/ 200=0,0 164 sek. utan att induktio 2
nen överskrid er 10000 gauss, dvs. l Vs/ m •
Av detta exempel framgår direkt att det i
basregis tret är lättare att transform era en sågtandspän ning än en fyrkants pänning, eftersom
den förra endast har hälften så stor spänning stidyta vid samma toppspän ning.

LÄCKI NDUK TANS

KÄRN MATE RIAL

Av civilingenjör B G O L S S O N

ca 90° efter spänning en (ungefär i fas med
spänning stidytan) . Linjen E-E i fig. 4 kommer följaktlig en att röra sig uppåt och nedåt
i takt med den sinusform igt varieran de spänningstidy tan enligt fig. 7_ Därvid flyter en
magnetis eringsstr öm med det utseende som visas i fig_ 8. Som synes lån gt från sinusform ad !
Speciellt vid högtalar ens basreson ans kan
denna magnetis eringsstr öm bli besvärande. Belastnings impedan sen blir då så hög att magnetiserings strömmen kan göra sig mera gällande .
Förvärra r man det hela genom att använda en
inte motkopp lad pentod, så kan man till följd
av rörets höga inre resistans få övertone r som
sträcker sig långt upp i mellanre gistret och
som är mycket irriteran de på grund av örats
ökade känsligh et vid dessa frekvenser. Detta är
ett gott €lxempel på fördelen av att motkopp la
tvärs över hela förstärk aren; eftersom slutröret
då styres så att det automati skt ger den extra
magnetis eringsstr öm som fordras för att hålla
utgångss pänninge n sinusformad.
Man förstår detta bättre om man gör experimentet att ansluta ett oscilloskop till ena slutrörets styrgaller. Så länge man inte har någon
motkopp ling alls är denna spänning sinusformad_ Vid motkopp ling uppstår en förvräng ning
av kurvform en på gallret, medan utgångss pänningens kurvform blir bättre. Detta beror på
att motkopp lingen gör förstärka ren »tänkande», så att den i varje ögonblic k resonera r:
»Hur skall jag styra slutrören , så att utgångs, Se OLSSON, B G: Om motkopp ling i effektförstärkare för hi-fi-återgivning. RADIO
och TELEVI SION 1957, nr 2, s. 26.

Vilka faktore r inverka r på utgångs transfo rmatorn s egenska per?

spänningen blir så lika ingångsspänningen som
möjligt? » Förutom den till primärsi dan övertransform erade sinusform iga belastnin gsströmmen kräves det ytterliga re magnetis eringsström för att hålla utgångss pänninge n så lika
ingångss pänninge n som möjligt. Primärst römmen blir då i sin helhet olinj är och kräver alltså en olinj är utstyrnin g av slutrören .
En motkopp ling från primärsi dan hade däremot gjort primärsp änningen sinusform ad men
sekundä rspännin gen hade då i någon mån blivit förvrängd.

2. Pr!mär tomgångsinduktans
Det faktum att magnetis eringsstr ömmen som
vi sett ligger fasförskj uten ungefär 90 ° efter
transform atorspän ningen är orsaken till att
man på sina håll anser att magnetis eringsstr ömmen beror på en induktan s, den s.k. »primärinduktansen». (Eftersom den induktan s man
uppmäte r primärt även beror på belastnin gen
sekundä rt, borde det heta »primär tomgångsinduktan s».)
Vad har då den i alla hi-Ii-beskrivningar så
omdisku terade primärin duktanse n med återgivning av långsam ma transient er att göra?
Ja, förutsatt att ett ev. luftgap inte göres så
stort att primärin duktanse n sjunker katastrofalt, är inverkan strängt taget = O! Primärin duktanse n ingår visserligen i stabilitet sberäkningen för förstärka ren, men inte med större
betydelse än en koppling skondens ator.
Som exempel kan man ta en typisk transformator med kärnarea 3X3 cm, luftgap 0,05
mm och varvtal 2X2 500 varv. En sådan trans-

B

8
1. Magnetiseringsströmmen
egenskaatorns
transform
a
Man kan formuler
E
---=-I -:::tq- '-'---- n - j
per på följ ande sätt: I en transform ator motsvaras varje sekundä rt uttagen ström aven
primärst röm (uträkna d som om transform atorn
vore ideell och förlustfri ) , men för att det överhuvudtag et skall inducera s en spänning i trans_Fig. 4. Magneti seringsk urva för transform atorformator n fordras det på primärsi dan även en
plåt.
magnetis eringsstr öm, vilken alltid finns där
denna
även om sekundä ren är obelastad . Ehuru
magnetis eringsstr öm som vi sett är synnerlig en
B
olinjär ( = övertöns rik), motivera r den inte,
B
som kommer att framgå, att man gör några inre
motkopp lingar från primärsidan för att lineari---'7'7 -f"""F '----- n l
sera upp förstärka ren som sådan.
ömmen
Låt oss betrakta magnetis eringsstr
och anta att transform atorspän ningen är sinusformig. Som framgår av fig. 7 ligger under
denna förutsätt ning spänning stidytan »fasförFig. 9. Magneti seringsk urva för transform atorskjuten» 90° efter spännin gen. Även magnet ikärna med luftgap.
seringsströmmens grundton måste alltså ligga-

Fig. 7. Sin usformig spänning pålagd en transformator (kurva a) med motsvara nde spänningstidy ta (kurva b); den senare kurvan fasförskjute n 90 ° efter spänning en.

lll----!\+---:r/\"---+__

V\

t

Fig. 8. Magneti seringsst röm i transform ator
med sinusformig inducera d spänning_ Observera att magnetis eringsstr ömmens grundton
ligger ungefär . fas med spänni.ngstidytan
(kurva b i fig. 7)_
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Luftgape ts inverkan i en drossel eller trarts·
formator (se fig. 9) är 800 amperevarv per mm
luftgap vid induktio n 10 000 gauss. Vid 1000
gauss kräver luftgape t 80 amperevarv per mm
luftgap osv.

4. Läckindu ktansen
Transfor matorns läckindu ktans, eller läckin·
duktanse r om den har flera lindning ar, beror
på lindning arnas inbördes uppdelni ng och
grupperi ng. Det är rätt vanligt att lindning s·
utrymmet delas upp i två fack enligt fig. 10 a.
I varje del av utrymmet placeras ett antal lind·
ningar. Fördelen med detta är att lindning s·
kapacita nsen blir mindre. Med oförändr at lind·
ningsant al blir dock läckindu ktansen mindre
om lindning arna placeras direkt över varandra
som i fig. 10 b. I detta fall är dock lindning s·
kapacita nsen större och av storleksordningen
100--10 00 pF. Om slutrören är motkopplade
till några kohms inre resistans, är det tydligt
att dessa kapacita nsers reaktans först börjar
göra sig gällande vid ett hundrata l kHz. På
grund av den lägre läckindu ktansen i utföran·
det enligt fig. 10 b, kommer därför detta för·
modligen så småningom att dominera. Man kan
praktisk t göra en utgångst ransform ator med
vanlig transform atorplåt, sådan som användes
i nättransf ormatore r, med

Fig. 10. Två sätt att uppdela lindning arna i utgångs transformatorer.
a) Lindning sutrymm et delas
i två kamrar vardera innehålla nde delar av primär och sekundä r. Lindning
arnas kapacita nser blir
låga med detta lindning ssätt. b) Lindning ar placeras i sektione r
direkt på varandra och »blan·
das». Med detta lindIling ssätt ökas kapacita nserna samtidig t som
läckindu ktansen mellan de två
primärhä lfterna och den mellan hela primäre n och sekundär en avsevärt
reducera s.
formator kan transform era en effekt av 10 W
<iver 8 000 ohm (dvs. ca' 280 V över 8 000 ohm)
ända ned till 15,5 Hz utan att induktio nen
överskrider ±1 Vs/ m'. Med denna signal och
magnetiseringsströmmen 80 amperevarv (At)
blir primärin duktanse n 500 H. Detta värde är
uträknat ur definitio nen på primärin duktans
nedan. Motsvarande gränsfrekvens (utan mot·
koppling) är 2,5 Hz. Man .kan alltså fullt ut·
nyttja transform atorn endast ned till 15,5 Hz.
Under denna frekvens sjunker utgångss pän·
ningen snabbt och ingen motkoppling kan för·
hindra mättning av transform atorkärn an. Vid
en effekttra nsformat or är alltså gränsfrekven·
sen, uträknad ur primärin duktanse n, endast ett
mått på fasvridningen.
I allmänhe t är det till och med bättre om en
utgångst ransform ator inte har allt för stor
primärin duktans. Detta kan åstadkommas ge·
nom att införa ett litet luftgap transform a·
torns kärna.

hövs för samma amperevarvtal om lindning en
har flera varv.

3. Luftgape t
Man kan lätt ändra transform atorns prImar·
induktan s genom att förse kärnan med ett litet
luftgap. Se fig. 1. Magneti seringsk urvan änd·
rar sig då och blir »skev» så som visas i fig. 9
i förhållande till den ursprung liga magnetise·
ringskur van i fig. 4. Magnetiseringsströmmen
ökas alltså i en viss utsträckn ing som beror på
luftgape ts storlek, medan primärin duktanse n
samtidig t sjunker.
I och för sig är denna ändring av kärnans
magnetis ka egenskap er varken av godo eller av
ondo. Den olinjära delen av magnetis erings·
strömmen är precis lika stor som förut, men
det har tillkommit en linjär del beroende på
luftgape t. Denna senare del ligger liksom den
förra förskj uten ca 90° i förhållan de till be·
lastnings strömme n och spelar därför inte så
stor roll. Icke desto mindre har vissa fördelar
vunnits med luftgape t. Remanensen eller den
kvarståe nde induktio nen (sträckan O-C i fjg.
9) har minskats (jfr. fig. 4). Luftgape t verkar
alltså avmagnetiserande på kärnan, en effekt
som blir mest framträd ande vid kärnmat erial
med smal hystereskurva. Likaså motverkar
luftgape t den mättning av kärnan som erhålles
om slutrören s anodströ mmar skulle bli olika
sto.a.

Primärinduktansen, i den mån man nu kan
tala om en sådan, är synnerligen olinjär. Den
kan dock definieras som spänning stidytan i Vs
dividerad med magnetiseringsströmmen i A.
l H får alltså dimensionen l Vs/ A. Med en viss
järnkärn a blir den proportionell mot kvadrate n
på varvtalet. Spännin gstidytan är nämligen
proportio nell mot lindningsvarvtalet, medan
magnetiseringsströmmen blir omvänt propor·
tionell mot detta eftersom en mindre ström be·

l5=

läckindu ktans
primärin duktans

0,020/0

Läckindu ktansens betydelse ligger däri, att
den utgör ett mått på ofullstän dig koppling
mellan transform atorns primär· och sekundä r·
sida; och j u fastare koppling desto bättre
transform ering av höga frekvenser.
I detta sammanh ang kan nämnas en praktisk
detalj att tänka på vid framstäl lning aven ut·
gångstransformator. Uttagen får inte förank·
ras genom att läggas under en lindning , ty då
uppkommer ett »hål» som ökar läckindu ktan·
sen katastrof alt. Uttagen måste alltid göras i
kanten och lindning arna dimensioneras så att
uttag aldrig behöver göras inuti ett lager. Av
samma skäl bör tunnast möjliga isolation an·
vändas så att lindning spaketet blir fullkomligt
kompakt.
Lämplig ast är att uppdela primären i 4 olika
lindning sdelar och sekundär en i 2 eller 3 olika
delar, sa~t att blanda dessa så att minsta möj·
liga läckindu ktans erhålles mellan primären s
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Fig. 11. Hysteres kurvor för
olika kärnmat erial i trans·
formatorer. a) »Oriente rad
plåt». b) Vanlig olegerad
transform atorplåt av medel·
kvalitet. c) Transfor mator·
plåt med 2,5 % Si och låg
kolhalt. d) My·metall av
högsta kvalitet. e) Ferrox·
cube av kvalitet 3 E, använd·
bar upp till 100 kHz. f) Fer·
roxcube av kvalitet 3D2, an·
vändbar upp till l MHz .
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lindning shalvor och mellan primär och sekundär. (Se fig. 10 b.)
5. Kärnmat erialet

Hittills har ingentin g nämnts om kärnmate rialets betydelse för transform atorns kvalitet. Det
kan ju inte vara likgiltigt om man gör kärnan
av vanlig olegerad plåt eller av my-metall!
Till en början kan fastslås att induktio nsändringen endast beror på kärnarea n och spänningstidy tan och är helt oberoende av kärnmateriale t. En kvantitet som däremot i hög
grad har med kärnmat erialet att göra är magnetiserings strömme n. Det totala amperev arvtalet
In beror nämligen på tillåten maximal induktionsänd ring enligt hysteresk urvorna i Hg. Il.
Magnetis eringsstr ömmen kan sedan räknas ut
om man känner antalet lindningsvarv.
Antag att man har två identiskt lika transformatorer, den ena med kärna av vanlig. olegerad transform atorplåt (kurva b i fig. 11),
den andra med my-meta llkärna (kurva d i fig.
11). Antag vidare att en LF-spän ning med
tillräckli g amplitud påtrycke s. Magnetiseringsströmmen blir då mycket mindre för my-metallkärna n, förutsatt att transform atorerna saknar luftgap, eftersom fältstyrk an H anger antalet amperevarv per meter järnläng d (Se

dock tas ut vid exempelvis 20 Hz om antalet
lindning svarv är tillräckli gt stort. I en LFtransform ator skulle emellert id kopparfö rlusterna då bli opraktis kt stora. Därför, och på
grund av de låga virvelströmsförlusterna, är
ferriten ett typiskt HF-mate rial. Det bör användas vid så höga frekvenser att endast ett
fåtal lindning svarv behövs, varvid kopparfö rl usterna hålls nere.
Ett lovande kärnrnat eriai för hi-fi-transformatorer är s.k. orienterad plåt (kurva a i fig.
11). Den är kallvalsa d i en riktning och har
goda magnetis ka egenskap er om kraftlinj erna
får följa denna riktning. BLa. inträder mättning först vid 15000-1 7 000 gauss, varför ett
givet lindning svarvtal ger lägre gränsfrek vens
nedåt. Likaså resultera r den låga magnetis eringsströ mmen i hög primär induktan s.
Eftersom material et är anisotrop t (dvs. har
olika magnetis ka egenskap er i olika riktningar) kan man inte med fördel stansa kärnor
ur det, utan man lindar istället upp det valsade bandet i ovala ringar som limmas. Den så
erhållna kärnan skäres så av i två halvcirkelformade delar (C-kärno r) vars ändar slipas så
" att de passar ihop. En del utländsk a hi-fi-transformator er är utförda på detta sätt.

Balanse ring av slutröre ns anodstr ömmar

Medic inska radio sonde r
(Forts.

fr.

sid. 32)

densator n består endast av tre tennfolie r med
mellanlig gande plastfoli er som dielektri kum,
vilket är möjligt då i den använda koppling en
de bägge kondens atorerna har en gemensa m
pol.
Batteriet har dimensio nerna 8 mm (diameter) x 4, mm och är tillverka t av delarna från
ett 1,5 volts stavbatte ri. Vid de första konstruktion erna var batteriet mera avlångt som
fra ... går av röntgenb ilden (se fig. 2) på en av
de tidigare modeller na. Den totala volymeh
av radioson derna har kunnat göras mindre
genom mera ändamål senlig packning av komponenter na med det nya batteriet . Batteriet
anslutes genom lödning omedelb art före användning en, varefter den sista plastkap seln
påsättes.
En ytterliga re förminsk ning av radiosonderna är möjlig genom utnyttjan de av mindre
kompone nter, som dock för närvaran de ej är
tillgängl iga i Sverige (t.ex. Philco's subminiatyrtra nsistor 2N207).

Mottag aren
För närvaran de använde s en amerikan sk surplusmott agare BC 348 för registrer ing av de
från patienten s mage utsända signalern a. En
ramanten Ii på 100 varv med 4,5 cm diameter
anslutes direkt till mottagar ens ingång. Nämnvärd förbättri ng erhålles ej genom avstämni ng
av ramanten nen. Mottaga rens avstämningsfrekvens är ett mått på trycket ( eller pHvärdet) i patienten och tonfrekvensen i den
anslutna högtalar en är ett mått på temperaturen. För exakt temperat urmätnin g anslutf'~
ett oscilloskap till mottagar en så att tonfrek
vensen kan bestämm as med önskad noggrann het. Någon direktskr ivande apparatu r har ännu
ej byggts, vilket dock blir nödvänd igt innan
metoden kan få praktisk användn ing.

fig. 1.)
anser det onödigt att
Några fakta som framgår av hysteresk~rvorna , En del konstruk törer
för att balanser a slutåtgärder
särskilda
vidta
atransform
i fig. 11 förtjänar påpekas. Vanlig
pekar då på att en
De
mmar.
anodströ
till
rörens
upp
s
använda
kan
11)
Hg.
i
b
torplåt (kurva
O-A i fig. 4
sträckan
nde
obalans motsvara
10000 gauss, my-metallplåten (kurva d i fig.
an skall börja
järnkärn
att
för
behövas
i
e
skulle
(kurva
11) upp till 7000 gauss och ferriten
räkna med
måste
man
Det
fel.
är
Detta
mättas.
halvpevarje
För
gauss.
3000
fig. 11) upp till
samtiDen
.
O-F-B
rvan
är magnetis eringsku
riod av växelspä nningen kan följaktlig en per
nämligen
»
»smörjer
en
spänning
tonväxel
diga
ndtal
varv av lindning en inducera s ett voltseku
kärnan magnetis kt (jfr HF-förm agnetiser ing
av resp. 2, 1,4 och 0,6 per m' kärnarea . I de tre
vid bandspe lare). Alltså behövs det en mycket
fallen får man alltså mättning av kärnan vid en
obetydlig obalanss tröm, som är mindre än man
:0,7:
undre frekvens som förhåller sig som 0,5
i allmänhe t tror, för att magnetisera upp kär"
erhålnedåt
området
:1,67. "Det största frekvens
nan.
les således med den vanliga transform atorDiskuss ion
Om kärnan har ett luftgap blir förhållanplåten!
obalansströmdär
9,
fig.
i
vidare utvecklin gen av radioson dteknike n
visas
Den
som
de
dena
med
lika
sen
Enligt vad vi funnit är induktan
man
får
Därför
större.
innefatta r, förutom konstrue randet av bekväma
men kan vara mycket
totala voltseku ndtalet dividera t med magnetiutgångsi
luftgap
ha
att
t
registrer ingsenhe ter , ytterliga re minia tyrisemotivera
det
anse
seringsst römmens ampereta l. Med samma mengshi-fi-utgå
många
hur
Men
ring, samt förbättra d upphäng ning och balanatorn.
transform
tydligen
kaniska utförand e utan luftgap får
luftgap?
n
sering av järnkärn an. Andra datagiva re betransform atorer har egentlige
my-meta llkärnan den största primärin duktanhöver även utvecklas, Lex. elektrods ystem för
sen, därnäst kommer transform atorplåte n och
ionerin g potentiom etrisk kemisk analys samt ljuskällo r
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misk
tillgår så att man först skaffar sig uppgift om
eftersom en obetydlig obalanss tröm mellan
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Användn
uts,
järnönskad primär- och sekundär impedan
slutrören (ca 40 amperev arv per meter
diagnos av funktion ella mag-tarm rubbning ar
effekt, hög~ta och lägsta gränsfrek vens, anodlängd) räcker för att kärnan skall mättas.
(såsom kramptil lstånd i tarmarna ), utprovspänning , etc., varvid man tar hänsyn till det
Om man nu går tillbaka till den under rubriav krampIö sande medel, lokalisation av
ning
dessa
som kommit fram i det föregående. Ur
ken »primäri mpedans en» diskutera de transforsjukdom sprocess er i tarmarna som medför
uppgifte r kan man uppskatt a erforderl ig kärnmatorn med vanlig kärna med 0,5 mm luftgap,
passages vårighete r (tumörer ) samt studier av
area så att en lämplig kärn typ kan väljas. När
2 X 2 500 varv i primären och kärnarea n 3 X 3
matsmäl tningspro cessen. Rubbnin gar av surman
man då känner lindning sutrymm et kan
cm, som kunde transform era 10 W över 8 000
hetsgrad en kan studeras med den pH-käns liga
bestämm a sig för ev. uppdelni ng av de olika
ohm ned till 15,5 Hz utan att överskrid a tillsonden även om noggrann heten för närvaran lindning arna och välja lagom trådtjock lek.
läten maximal induktio n, så var dess primärde är låg. Kemisk analys av olika ämnen är
känden
Varvtale t räknas ut med ledning av
induktan s vid 80 At lika med 500 H. Med mytänkbar, t.ex. klorjonb estämnin gar och beda formeln:
metallkä rna utan luftgap vore det teoretisk t
stämning av syrespän ningen och mätning av
möjligt att erhålla samma induktan s med enZa-a/ Zsek= (n l ! n 2 )2
enzym aktivitet.
dast 2X500 varv. Vid transform ering av 10 W
Den väsentlig aste fördelen med metoden är
n2 sekund äoch
varvtal
s
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är
nI
där
nås
skulle dock mättnads gränsen i detta fall
patienten ej märker närvaron av radioatt
sen
impedan
rens varvtal; Za-a avser totala
redan vid 111 Hz.
samt att data som ej tidigare kunnat
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seterar
represen
Bek
Z
och
anod
från anod till
Lindas motsvarande transform ator på ferritkan bestämm as utan mycket dyrnu
studeras
kundärsi dans impedans. De senare uppgifte rna
n indukkärna uppnås mättnads gränsen vid eO
d apparatu r.
inveckla
och
bar
r.
roschyre
hämtas ur rörlistor resp. högtalarb
tionsänd ring av ±3 000 gauss. Stor effekt kan
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SETH BERGLUND :

Ryska och tjec kisk a LP- ski vor
Av fil. stud.

o VE

Långspe landf grammofonskivor, tillverka de i
Sovjet eller dess satelliter , har städse varit en
ganska ovanlig företeelse på den stora skivmarknad en i väster. Orsaken till detta har
varit - och är fortfaran de - den jämförelsevis dåliga inspelnin gskvalite n på de från öster
komman de produkte rna. Ofta har de bara bestått aven pappskiv a, överstruk en med lack.
De senaste årens mildare vindar på den politiska fronten har medfört ett ökat intresse
från kommun isternas sida att genom förbättra d
kvalite till lägre priser göra reklam för musiklivet innanför järnridån . Man har därför gett
ut inspelnin gar på 33 varvs långspel ande skivor
med goda dirigente r och orkestrar . Rent allmänt sett är kvaliten fortfaran de inte på långt
när så god som de bästa amerikan ska och
engelska märkena s. Den är dock betydlig t
bättre än t.ex. Remingtons_
Det vanligast e formatet är skivor för 33 varv
och med en diameter på 25 cm och - något
mindre vanligt - 30 cm. Ryssarna har också
gjort en hel del inspelnin gar på skivor som ser
ut som 45 varvs EP-skivor, men de skall spelas
med mikronå l och 78 varv i minuten. Musik
för soloinstr ument är oftast inspelad på dessa
mindre grammofonskivor.
Det tjeckiska skivmärk et heter »Supraph on».
Skivorna ligger i tunna papp omslag utan plastpåsar. På en del omslag ser man ett krönt lejon
och texten: »The Shield of Quality». Baksidans redogöre lser, som är föredömligt korta
och koncisa, ges på engelska eller i något fall
på tyska. Framsid orna vittnar inte om någon
större fantasi; jämförda med de amerikan ska
motsvari gheterna kunde mapparn a lika gärna
varit gjorda av kraftpap per.
De ryska skivorna, som utges av kulturmi nisteriet i Moskva, med skivmärk et »Dopgoigrajosch aja» - dvs. långspel ande - har fått
en ännu påvrare utstyrsel. På ena sidan av pappersfodr alet, som är försett med små blommor
och diverse krumelu rer, står det på en banderoll: »Grammofonskiva av plast». Om man
vänder på det får man där sju »nyttiga regler
för skivans skötsel». Omvirad med cellofanpapper, som dock håller allt damm borta från
de fläckar av skivan det täcker, påminne r den
i hög grad om en konfekta sk.
Speltiden s längd är i allmänhe t 10-15 min.
på varje sida. Rent musikali skt är det ofta
goda inspelnin gar, ibland mycket bättre än de
yi har. Olyckligtvis är den tekniska kvaliten så
lag att alla finesser på originalb andet går förlorade. Basen är i allmänhe t godtagba r om än
ganska svag. Diskante n når aldrig högre än
10000 Hz. Ett par fortissimi i en rysk inspelning av t.ex. Saint-Sa ens Djurens karneval övergår till oväsen, varefter allt plötsligt klipps av.
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Den tjeckiska tekniken är dock i allmänhe t betydligt högre än den ryska.
Dessa ryska och tjeckiska grammofonskivor
kan med fördel köpas i Östberlin, de ryska i
Internati onales Buch vid Alexand erplatz och
de tjeckiska i den tjeckiska kulturbo khandeln ,
Friedrich strasse 108. Dessa båda affärer har i
ett specialav tal med de östtyska myndigh eterna
fått tillstånd att sälja sina skivor till reducera de priser och till icke-östberlinare.
25 cm-skivorna kostar 9: 40 DM och de med
30 cm diameter 12: 10 DM. Eftersom man får
fyra östmark för en västmark i bankern a i
Västberl in blir priset i svenska kronor 3 resp.
4. Man måste dock vara noga med att få ett
stämplat kvitto att framvisa för tulltjänst emännen vid utresan. I den svenska tullen måste
man betala 3 kr i skatt.
Urvalet består av ungefär 50 olika inspelningar i båda affärerna . Lagret fylls på varje
vecka, eftersom västberlinlIre, turister och utländska soldater och tjänstem än, som alltid
fyller butikern a till bristning sgränsen , snabbt
köper upp allt som finns.
1800-talskompositörerna dominera r. Av Beethoven finns t.ex. nionde symfonin på tre skivor med Leipzigs radiokör och symfoniorkester,
dirigent Hermann Abendro th. Dvoraks fjärde
symfoni spelas på en utmärkt inspelnin g av
hygglig teknisk kvalite av Tjeckisk a filharmoniska orkestern med omtyckte Vaclav Talich
som dirigent. Dvoraks Stabat Mater finns på
tre skivor. Hermann Scherche n dirigerar Wiens
statsoper aorkeste r med bl.a. Haydns Oxfordsymfoni och Schuber ts »sexa». Bela Bart6k har
bara fått komma med på en skiva, och en sådan
framståe nde rysk komponi st som Stravinsk ij
är bannlyst , eftersom han ju bor i USA. Prokofiev represen teras i den ryska affären bl.a. av
»Peter och vargen» med Sovj~ts statssymfoniorkester.
Den bästa grammofonskivan av de drygt
tjugo jag har köpt var en ypperlig inspelnin g
på Supraph on av Prokofievs sjunde symfoni
(Tjeckis ka symfoniorkestern, dir. N PAnosov )
och samme kompositörs Konsert nr l för piano
och orkester (Prags symfoniorkester, dir. Karel
Ancerl) . Framför allt orkestern s spel överglänser ganska mycket de inspelnin gar som
gjorts här i väst.
Gemensa mt för dessa ryska och tjeckiska
grammofoninspelningar är dålig diskant, starka »ekon», något sämre plastmas sa än i väster
men ofta mycket hög standard på det orkestrala området. Som jämförel seobjekt är de för oss
västerlän ningar mycket roliga och intressan ta
att lyssna till, men man måste likväl beklaga
de musikint resserad e bakom järnridån , som
inte har tillgång till bättre inspelnin gar.

Fråg or och
svar om
hi-fi
Under denna rubrik besvara r
fil. lic. S e t h B e r g l u n d
insända frågor av mera allmänt intresse rörande high
fidelity -appara ter, förstärk are,
nålmik rofoner, högtala re, filter m. m. Brevsv ar kan e j
påräkna s.
Fråga:

Undertec knad har genomgå tt samtliga förstärkarebesk rivninga r i RT och har fastnat för
»En ny typ av mottaktf örstärkar e» i nr 2/ 1956
och »10 W hi-fi -förstärkare» i nr 10/ 1956.
Önskar närmare upplysni ngar angåend e likriktardelen för förstärka ren i nr 2/ 56. Vilka element bestämm er högtalar impedan sen ? Har sett
att det finns förstärka re av denna typ med anpassning 30 ohm-18 00 ohm. Är förstärka ren
i nr 10/ 56 att föredra om den skall utföras
för transpor tabelt bruk?
(Sixten Clausson, Arlöv)
Svar:
Trots den speciella konstruk tionen av slutsteget i Köykkäs förstärka re, beskriven i RT nr
2/ 1956, behöver slutrörens arbetspu nkter inte
avvika från det normala, och i avseende på belastnings impedan sen är rören parallell kopplade fastän de styrs i mottakt. Därmed är problemstäl lningen uppklara d beträffan de anspråken på nätanslu tningen och anslutnin gsimpedansen för högtalarn a. Likrikta rna skall alltså
lämna vad två rör EL84 i mottakt förbruka r, i
typiska fall 300 V och 80-110 mA, plus det
fåtal mA som behövs till förstärka ren i övrigt.
Utgångs impedan sen blir med parallell koppling
av två EL84 ungefär 2 kohm.
Olika förstärka rkonstru ktioner finns, där
genom parallell koppling i slutstege t av flera
rör med låg anpassni ngsimpe dans den resulterande utgångsi mpedans en blir mycket låg. I
vissa fall kan därmed utgångst ransform atorn
göras enklare och alltså billigare , men det hägrande målet är tydligen direktan slutning av
högtalare n, ty då kommer man också undan
transform atorns distorsion. För utgångsi mpedanser så låga som 20-30 ohm blir det i regel
fråga om anodjord ade steg med tillräckli gt
antal rör parallell kopplade , eventuel lt också
i mottakt.
En förstärka re för transpor tabelt bruk bör
givetvis vara lätt, men hur stor betydelse man
verkligen skall tillmäta detta i jämförel se med
andra egenskap er är väl svårt att säga. God
mekanis k uppbygg nad blir kanske mera avgörande.
Fråga:

Undertec knad har kopplat ihop hi-fi-förstärkaren enligt Knapp, beskriven i RT nr 10/ 1954.
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Den går utmärkt, dvs. den bråkar inte och
självsvänger inte heller. Men ändå är den inte
så bra, den ger för »mörk» ljudåterg ivning.
Kan det bero på utgångst ransform atorn ? Den
är lindad enligt beskrivning i nr 5/ 1954, men
den beräknin gen utgår från 2 st KT66 och i
mitt fall användes 2 st 6L6. Hur skall då transformator n lindas? R i för 6L6 är ju större än

Dödande radarstrålning
.N yligen rapporterades från USA att en tekni-

för KT66.
Högtalar en är en »Sinus» PMB 1002-8 W.
(Axel Fagerström, Hudiksv all)
Svar:
Transfor matorn enligt RT nr 5/ 1954 är lindad
för KT66 i triod koppling, och då Ni använde r
den till 6L6 i pentodko ppling är det väl inte
säkert att den passar alldeles perfekt, dvs.
maximal a uteffekte n vid given distorsion kan
vara 'något lägre än optimalt. Någon hörbar
brist, sådan Ni nämner, kan jag dock inte tänka mig, enär Williams ontransf ormatorn mer
än väl motsvara r fordring arna i en Knapp-för-

ker har bränts till döds av radarstrå lar. Vederbörande - en 42-årig radartek niker - hade låtit sig bestrålas under en minut av strålen från
en radarant enn, som gav 2,5 MW pulseffekt.
Redan efter några sekunde r kände han en kraftig upphettn ing i magtrak ten. Hettan blev outhärdlig efter en minut, och mannen gick ur
strålbana n. En halvtimme senare fick han
mycket svåra smärtor och kräkning ar. Tillkallade läkare ställde diagnosen bukhinneinfl':immation. Buken öppnade s och blindtarm en avlägsnades. Vid operatio nen lade man märke till
att åtskillig a organ i buken var starkt missfärgade.
Mannen låg på sjukhus 10 dagar, den tionde dagen gick buksåret upp, omedelb ara operativa åtgärder hjälpte inte och mannen dog
inom 24 timmar.

stärkare.

"2WC de PI - PPI"

Under denna rubrik Införes kortare
kommen tarer eller diskussio nsinlägg
frAn våra läsare. De åsikter som framföras står helt för vederbö rande insändares räkning.

s_

k. hi-fi-an läggnin gar
Herr Redaktö r!
För ett par dagar sedan fick undertec knad i
ett skyltföns ter syn på en alldeles ny, mycket
elegant s.k. hi-fi-anläggning. Intresset var
väckt, och jag travade in i affären i avsikt
att få några tekniska d[,!ta över underver ket
i fråga. Den var tillverka d aven välkänd
svensk radiofab rik, och man hade därför kostat på sig att göra en elegant broschyr i två
eller tre färger.
För att upplysa den obildade allmänhe ten
om vad det här var fråga om, så hade man
låtit en känd förståsig påare skriva en förklaring i största allmänhet_ Så långt var allt gott
och väl_
Med stort intresse kastade man sig därefter
över de tekniska data som fanns över den revolutionerande nyheten. Först får man då veta
att lådan är elegant och i matt mahogny eller
teak. Inuti denna döljer sig »radiote knikens
allra senaste landvinn ingar». Fabriken har
över förväntan lyckats med att även i fortsättningen hålla dessa dolda. Visserligen talar
man om att det finns 15 rörfunkt ioner, mottaktkopp lat slutsteg med 8 W uteffekt, diverse
våglängd sområde n och inbyggda antenner , ba&och diskantk ontroller med »visuella tonmarkeringar», swinginställning, »magiskt öga» och
annat smått och gott som man kunde finna i
dyrare apparate r för så där en 15 år sedan frånsett FM-UKV.
Vidare får man veta att hörnhög talaren
åstadkom mer ett »fulltoni gt hi-fi-ljud med 3dimensionell effekt». Detta lär orsakas aven
resonans kammare på 72 dm 3 , Il 000 gauss i
en stor högtalare samt ett antal onämnda gauss
i tre mirrdre högtalare .
Är det bara jag som tycker att den som
skrivit 'denna soppa liknar katten vid den heta
gröten? Varför är man så dödligt rädd för att
RADIO OCH TELEV ISION -

Medicin ska experter anger att den mänskliga organismens tolerans mot strålning är
lägst vid frekvenser omkring 3000 eller 5000
MHz, där energin omvandlas i värme några få
cm under huden. Därvid kan sådana organ
som har liten blodkylning, exempelvis ögat,
gallblåsa n, urinorga nen, bli svårt skadade. Farlig effekt ligger i .närheten av 3 W/cm· eller
väsentlig t under denna nivå, om man kan räkna med upprepa d bestrålni ng. Den bestrålni ng
som den dödade radartek nikern utsattes för
var 2,5 MW toppeffekt, vilket motsvara r en
energi av omkring 25-50 W/ cm·.
Det kan tilläggas att strålning av detta slag
genom kött eller muskler inte är så farlig, enär
den kraftiga genomblödningen håller dessa
avkylda. Men försiktig het när det gäller radarstrålning är tydligen väl på sin plats!
{California Medicine}

Stig Dagerman drev - kanske inte utan fog
- med sändarea matörern as slentrian mässiga
telefonip rat på kortvåg i sin bok »Bröllopsbesvär». Men han kanske inte kände till de
restriktio ner som gäller för amatörtr afiken !
»-Var kväll man får vara ifred och plocka in
stationer på radion. Tänk såna man hörde förr.
En natt låg man och hörde kinesern a som har
pinglor i käften. Och amatörer na. Hallå, hallå.
Jo tack, jag mår bra. I går var jag ute och
plock\lde svamp och fick två liter fina murklor. Hallå, hallå. Hör du mig 2 WC? Min fru
håller just på att koka kaffe. I går talade jag
med Tok 3 Fan. Det hördes fint utom en gång
när det kom en kråka på vågen. På måndag
skall jag dricka kaffe i trädgard en med H20.
tala om sådana saker som är av vital betydelse när det gäller. bedömni ngen av underverket? Är kanske inte den harmoni ska distorsionen, intermod ulationsd istorsion en, frekvensområdet eller linearite ten så goda att de bör
offentlig göras? Eller är det bara så att man
inte vill bryta den gamla tradition en som
många svenska radiofab riker har: ju mindre
kunden vet om varan, desto bättre är det.
Johnny Hedin, Linköpin g

DX-s palten

(Forts. fr. sid. 22)

13, 14, 16, 17, 18, 19,22,2 3,25,28 och 29 juni,
bäst vid l7-tiden. Schweiz bra den 16 och 17/ 6
på kanal 2, 3 och 4. NWRV kanal 2 sågs bäst
den 23/ 6 kl. 19.15-20 .20.

FM-D X
Aage Breidahl, Vanl~se i Danmark , rapporte rar att den berömda TV-D X-dagen 19/ 5 i år
dominerades FM-band et kl. 14.00-17 .00 av
italiensk a FM-sänd are (ett tiotal). Den 14/ 6:
England omkring kl. 22.00, den 15/ 6 omkring
kl. 22.00 Norge på 88 MHz. Kl. 23.00 kom det
in italiensk a sändare.
Från Ludvika rapporte rar Åke Lisell att han
den 16/ 6 fick in ett tiotal italiensk a FM-sändare kl. 17.00-1 8.30. Samma sak rapporte rar
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Här är det fint väder men nu börjar det hagla,
så det är bäst jag slutar. Ajö, ajö 2WC och
hälsa frun. Slut från PI PPI.
Så gå du Svea. Och håll dig till slaktardrängen fast han har bara ett öra. Och fick en
snyting på det andra på Forsen i onsdags. En
annan skaffar sig certifika t i stället. Sen ligger man här i sängen och är sin egen radio.
Hallå, hallå Indien och Ingalund a. I går kväll
tvättade jag fötterna. Och i morgon tar jag väl
halsen om allt går bra. I kväll ska Hildur hos
bonn gifta sig med slaktar Westlun d och i morse såg jag en stor sten som låg mitt på vägen.
Den tänker jag bjuda på kaffe om vädret blir
bra. Men nu måste jag snyta mig så det är väl
säkrast att sluta. Så ajö, ajö ABCDE FGHIJK LMNOPQ 3.-»

P-A Hellstrand i Fristad. Han hörde då också
en fransk FM-sänd are på 92,7 MHz. Kl. 17.25
kom Schweiz in på 89,6 MHz. Den 22/ 6 kom
en jugoslavisk sändare in på 87,99 MHz hela
kvällen med växlande styrka, kl. 19.30 ett stort
antal italiensk a sändare, kl. 19.45 en österrikisk sändare på 93,4 MHz. Saarbriic ken på
96,6 MHz stör stundom Nacka. Flensbur g/ Han·
nover på 93 MHz går ibland in hela dagarna.
Ingmar Tufvesson, Vallby-Salarp, rapporte rar mottagn ing av italiensk a FM-sänd are den
12/5, 20/ 5 (ovanlig t stabil mottagni ng) 29/ 5
och 30/ 5.
Från Pörtom (5 mil söder om Vasa) i Finland rapporte rar Gustav Genst att Östersund
på 91,5 MHz gått in dagligen under tiden 15/ 6
-25/6. Stockholm på 92,4 MHz kommer in
sporadis kt, bäst gick det den 23/ 6, då även en
dansk sändare kom in, ehuru svagt.

KV-D X
Svalans DX·Club , som i lir firar 5-årsjubiIeum,
kommer under tiden 12-19 oktober att för
tredje året i följd arranger a en kortvågstävling, som är öppen för alla intresserade. Vidare uppgifte r kan erhållas från tävlingsledaren T Ing.elsson, Svalans DX-Club, Kärrgata n 6,
Hälsingb org.
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Beräkning av radioförbindelser genom spridning
i troposfären
Erforde rlig appara tur för radioförb indelse r, baserad e på
spridni ng i troposf ären kan dimensio neras med tämlige n god
noggra nnhet med ledning av
de uppgift er som lämnas i denna artikel baserad på uppgifter i QST.l

U

nder senare år har man börjat utnyttja en
ny möjlighe t för radioförb indelser på högre
frekvenser, s.k. spridnin g (»scatter»). Man
~kilj er mellan två olika slags spridnin g, den
jonosfäriska och den troposfäriska spridnin g·
en. I denna artikel skall visas hur en dylik
scatterfö rbindelse via jonosfär en planeras .
Lämplig t är då att räkna över effektniv ån i
decibel utefter förbindelsevägen mellan statio·
nerna och därav bedöma huruvida den till mottagaren framkommande effekten räcker till.
Hur mycket effekt mottagar en fordrar (Pm)
är beroende dels av mottagar ens brusfakt or,
Fbm' dels av hur stort signalbru sförhålla nde,
F., man kan tolerera, dels slutligen av effektnivån hos det termiska bruset, P t' dvs. det brus
som bl.a. är beroende av temperat uren och
bandbred den hos mottagar en. Man har sambandet

O)

för att man skall kunna uppfatta signalen. Signaldämp ningen blir, när det gäller »scatteröverföring», ett stort dB-tal, ty dels är det ju
en försvinnande liten bråkdel högfrekvens som
»stänker omkring» vid själva spridningsförloppet, dels är det en försvinnande liten bråkdel av de stänkta »droppa rna» som råkar hamna på just mottagar antennen .
I Hg. 2 visas ett nomogram, ur vilket man
med utgång;p unkt från använd frekvens och
avstånde t mellan stationer na kan ta reda på
den dämpnin g som man har att räkna med vid
radio överföring genom troposfär isk spridnin g.
I nomogrammet är som exempel inritat hur
man får fram dämpnin gen 187 dB för det fall
att frekvensen är 144 MHz och avstånde t
290 km.

Exempel : Man vill veta vilket avstånd man
kan överbrygga genom en troposfä risk
spridnin gsförbin delse med en sändare som
ger 200 W uteffekt på frekvens 144 MHz.
Mottaga rens brus faktor antages vara 6 dB
och bandbred den i mottagar en 10 kHz (telefoni) . Sändaran tennen och mottagar antennen antages vara riktanten ner, som båda
har strålning svinsten 10 dB i förbindelseriktninge n. Förluste rna i vardera matarled ningen är 2 dB. Signalstö rningsfö rhålland et
Fs vid mottagar en antages vara 10 dB.
För att förenkla beräknin garna är i fig.
3 angivet samband et mellan effektniv ån
mellan 0,2 W och 200 'W och det mot denna
svarande dB· talet vid den valda referensnivån O dB=l W.
Sändaren s. 200 W ligger +23 dB över l
W-nivån (se fig. 3). I matarled ningen förloras 2 dB och med riktanten nen vinnes 10
dB, varför nivån först sjunker från +23 till
+21 och sedan stiger till +31 d~. Denna
sista nivå är alltså ett mått på sändarst a-

Vid en bandbre dd av l kHz hos mottagar en
kan man sätta det termiska brusets effektnivå
till 174 dB under l W. (I fortsättn ingen betraktar vi l W som referense ffekt och hänför
våra effektsif fror till denna nollnivå.) Bruset
ligger alltså på nivån -174 dB i förhållan de
till den valda nollnivån . Ökas band bredden hos
mottagar en ökar brusnivå n (mindre antal dB
under l W). Se fig. l. Vid t.ex. 10 kHi bandbredd ·är brusnivån - 164 dB, vid 100 kHz
bandbre dd -154 dB osv.
Är bandbre dden vid radiomo ttagning en känd,
vet vi alltså det termiska brusets ungefärl iga Pt 180
dB
nivå. En signal på effektniv å lägre än brus- 175
effekten kan givetvis inte påvisas i en motta-170
gare.
Räknar vi sedan med mottagar ens brusfak-165
tor F bm i dB och anger signalstö rningsförhållandet likaledes i dB kan man lätt ur ekv. O)
-160
räkna ut vilken effektnivå hos signalen som
-155
fordras i mottagar ens antenn.
-150
Känner vi nu den av sändarea ntennen utstrålade effekten blir skillnade n mellan denna
-1~5 H
effektnivå och erforderl ig ingångsnivå i mottagarens antenn den dämpnin g som signalen
-uo
maximal t får undergå vid radioöverföringen
-135
0.2
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tionens erp-siffr a (erp = effektivt utstrålad
effekt).
På mottagar sidan var mottagar ens bandbredd = 10 kHz och ur Hg. l fås dB-talet
-164 för erforderl ig ingångse ffekt på mottagaren. Svagare signaler kan ej mottas.
Mottaga ren brusar »själv» 6 dB (F bm =6
, dB) och signalstö rningsfö rhålland et F 8 var
10 dB, varför våra krav på mottagen signalnivå ökar från - 164 dB till -158 dB och
sedan till-l48 dB. Matarled ningens dämpning stegrar anspråke n till -146 dB. Men
antennen gav en vinst på 10 dB, så att kraven mildras slutligen till -156 dB.
Skillnad en mellan +31 dB och erforderlig effektnivå vid mottagar eantenne n -156
dB är 187 dB och det är denna dämpnin g
som radioförb indelsen maximal t får uppvisa. J fr Hg. 4. Ur nomogrammet i fig. 2
får man sedan fram att denna signaldämpning vid 144 MHz motsvara r ett avstånd av
290 km mellan stationer na.
Nu är emellert id det funna avstånde t ej att
anteckna okritiskt. Signaldä mpninge n varierar
10-20 dB med årstidern a, olika på olika
breddgra der. Över dessa långsam ma ändringa r
finner man att snabbare förändrin gar, 5-10
dB, ligger »överlag rade», nämligen i takt med
dygnets växlingar. Dessutom uppträde r alltid
fadingvä xlingar omkring 1-10 gånger per sekund och med signalva riationer 5-25 dB.
För att bedöma en scatter-förbindelses pålitlighet kan man använda sig av kurvan i Hg.
5. Den visar hur stor procentu ell del av tiden
som en viss signalnivå kan väntas överskridas
vid mottagni ngen, varvid medelnivån nu betraktas som nollnivå. Vi ser t.ex. att man under
10 % av tiden kan påräkna signaler upp till
6 dB över medelvä rdet; vidare ser vi att man
under hela 90 % av tiden ej behöver vänta

H·

·4

,-+

-t- -

0.-

2

-+

10

20

SO

100

200

SOOkH

1

2

5

10MHz

Fig. l. Termisk a bruseffek tnivån P som funktion av bandbred den.
t
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Frekvens
lägre nivåer än 8 dB under medelvärdet. Vill
Avstånd
Oarrpn!ng
MHz
km
dB
llOOO
vi veta vad som totalt kan väntas under 99,99 %
av tiden finn er vi att det ej brukar bli sämre
1500
270
7000
än 38 dB under medelvärdet.
I ovanstående räkneexempel hade antagits
260
5000
ett signalbrusförhållande på 10 dB. Hade det ,.
llOO
1.000
gällt överföring av musik e.d. skulle ett signal250
900
störningsförhållande på 10 dB vara dåligt, ett
000
3000
240
på 20 dB besvärande, ett på 40 dB tämligen
700
gott och ett förhållande på 60 dB utmärkt. En
600
2000
230
televisionssignal skulle ha fordrat 40 dB för
500
godtagbar bild, men redan 30 dB skulle bli
220
otillfredsställande. Men vid experiment- och
400
1000
210
amatöranläggningar med telegrafi e. d. kan ett
signalstörningsförhållande på 10 dB ge en fullt
300
200
700
klanderfri mottagning, i synnerhet när telegrafitonen till frekvens och klangfärg är myc190
500
ket avvikande från störljuden. Även vid puls200
1.00
modulering och radar m.m. kan man nöja sig
med låga siffror härvidlag.
· 300
150
Man kan i det ovan givna exemplet vara
fullt tillfreds med den angivna medelnivån
200
trots att man i fig. 5 avläser signalen endast
100
50 % av tiden. Det behövs f.ö. endast 8 dB
90
150
förbättring för att nämnda 50 % skall öka till
80
ro
90 %. Genom övergång från amplitudmodule70
140
rad telefoni till enkelsidbandstelefoni får man
70
130.
exempelvis 9 dB förbättring.
50
Mottagarens lågfrekvensbandbredd bör alltid vara så liten som möjligt. Sålunda behöver
Fig. 2. Nomogram för bestämning av dämpningen vid radioöverföring genom troposfärisk sprid.
man på telefoni ej större område än 200-3 000
ning. Dämpningen som funktion av frekvensen och avståndet mellan sändare och mottagare.
Hz. I dessa fall är det fullkomligt meningslöst
att lyssna efter svaga signaler i mottagare med
flera tiotal kHz bandbredd, när det med tanke
på signalstörningsförhållandet räcker med ett
par kHz. Man måste dock tänka på att minskad
bandbredd hos mottagaren ställer allt större
krav på mottagarens frekvensstabilitet.
En sak har ännu ej berörts här, nämligen
antennernas höjd över jordytan. Antennhöjden
inverkar dock endast obetydligt när det gäller
förbindelser av detta slag. I detta sammanhang
är att observera att matarledningarn~s förluster
~~I----187dB
ej alltid är försumbara vid högre frekvenser _
~ii
där är det fullt möjligt att lika många dB som
. I .
. ! .
vinnes med ökad antennhöjd återigen förloras
I I
I !

1140
!

i ii

i I l'

+23 +21 +31

w

-156 -146 -148

Ps

Pm

100

Fig. 4. Exempel på effektnivån i olika punkter
aven radioförbindelse på 144 MHz via spridning i troposfären. Avståndet mellan sändare
och mottagare 290 km.
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Fig. 3. Sambandet mellan sändareeffekten och
effektnivån i dB med l W som referenseffekt
(=0 dB).
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genom den ökade längden av matarledningen,
om det vill sig riktigt illa. Det är därför lämpligt att se till att impedansanpassningen över
systemet station - matarledning - antenn är
fullgod.
Antennernas riktning i höjdled skall vara
mot synranden eller obetydligt ovanför synranden.
1957

Fig. 5. Tillförlitligheten vid radioförbindelse
genom troposfärspridning. Kurvan anger den
signalnivå som kan beräknas överskridas under
viss procent av tiden. OdB = beräknad signalnivå enligt nomogrammet i fig. 2.

I ovanstående exempel var stationerna kända
och avståndet söktes. Det är givetvis möjligt
att med samll!a räkningssätt besvara andra frågeställningar, t.ex. utgå från ett känt avstånd
och en tillgänglig utrustning och att söka lämpligaste anordning av utrustningen. Man tar
blott de olika avsnitten i annan ordningsföljd.
.

(B)
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Fig. 15. Kablingen under huvudchassiet.

YTTERMÅTT:

4 x 8 x 15,3 cm

Mottagarens uppbyggnad

(Forts.)

V

högtalardimensionerna som bestämmer bredden på chassiet!
För mottagare som skall gå på 6 V batteri,
har använts 4 st små stavmotstånd 1,5 V, seriekopplade. Man kunde givetvis tänka sig att ha
ännu mindre batterier, men man får då å andra
sidan så kort livslängd hos batterierna att det
blir ett besvär att byta ut dem för ofta. De använda batterierna stoppar för några hundra
timmars lyssning.

SJÄLV

Mottagarens praktiska utformning - som kräver litet fingerfärdighet med hänsyn till mottagarens små dimensioner
genomgås i detta avsnitt_

id den praktiska utformningen av denna
mottagare har det i första hand gällt att få ner
dimensionerna så mycket som möjligt. Fördelen med transistorn är ju att den tar så litet utrymme, och det är inte minst den egenskapen
som ger transistorn en betydelsefull poäng tillgodo i konkurrensen med elektronröret.
Transistorer tar inte endast mindre plats än
rör; genom att man inte behöver arbeta med
något anodbatteri bortfaller dessutom det rätt
skrymmande och tunga anodbatteriet. Man kan
därför bygga en transistormottagare med mycket små dimensioner. Naturligtvis fungerar den
minst lika bra om man ger den en mera spatiös
utformning, men tjusningen med en transistormottagare är ju att den är så behändig att man
exempelvis kan stoppa den i rockfickan om
man vill.

4 HG

Fickmottagare med

Fig. 4. Komponenterna i transistormottagaren
är placerade på detta sätt. Genom att monteringen delvis skett på »delplintar» har utrymmet utnyttjats till 100 %.

BYGG

VIKT:

Modellapparaten är sålunda i första hand konstruerad för att ta så liten plats som möjligt.
För att spara utrymme har komponenterna
monterats efter ett nytt system med små vertikala »delchassieD> eller del plintar, anbringade
på »huvudchassiet», som utgöres aven bakelitskiva med måtten 7,5X14,5 cm. Av fig. 4 framgår hur komponenterna placerats. Lokaloscillatorn (T 1 ) och MF-stegen (T 2 och Ta) är placerade i en rad till vänster på chassiet (se fig.
4) under det att batteri, högtalare, slutsteg
(T 5/ T 6) och ferritantenn (L 1 / L 2 ) placerats
till höger. Volymkontrollen (R 15 ) och gangkondensatorn (C lA +C1B ) för mottagarens avstämning har förlagts till ena gaveln. För att inte
mottagaren skall få några skrymmande rattar
har volymkontroll och avstämningskondensator
försetts med cirkulära bakelitskivor, som sticker ut i små spår på mottagarens baksida.
Högtalaren tar jämte batterierna största utrymmet och därför ha~ en högtalare av mycket
litet format använts (ELEGA PD-25S »Fujiki
Deuki» ). En sådan liten högtalare ger varken
så hög verkningsgrad eller så god ljudkvalitet
som man kan få med större högtalare. Men tar
man till en större högtalare får man genast öka
dimensionen på mottagaren, det är i stort sett

»Tryckt ledningsdragning»
Beträffande apparatens uppbyggnad lovngt
gäller att den uppbyggts med ett förfarande
som något påminner om tryckt ledningsdragning. Ledningarna är dock inte tryckta utan
är dragna i ett plan på baksidan av monteringsplattan (huvudchassiet) . Komponenterna är
monterade så att deras tilledningstrådar sticks
igenom små hål i monteringsplattan. På baksidan utför man sedan erforderliga mellankopplingar. Man får därigenom dels bekvämt montage, dels en redig ledningsdragning.
Delchassierna eller delplintarna är försedda
med ett antal tilledningstrådar av 0,8 mm
blank förtent tråd, som sticks ner i motsvarande
hål på huvudchassiet (monteringsplattan) och
ansluts på dennas undersida till övriga kompo-

r1ttrr
D:::

~
23 - -I
~

C>-~

<>-i
Fig. 5. Kopplingsschema och måttskiss för delplintarna A, B och C.
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C12

~

~
R18

Fig. 6. Kopplingsschema och måttskiss för delplintarna D och E.
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Fig. 17. Detaljskiss, visande hur man utformar
rattarna för ClA+C 1B och ,R u ;'

Fig. 16. Placerin gsritning för kompone nterna i' ltransisto rsupern.

INBYG GD

FERRI TANTE NN

Fig. 14. Delplint en G omfattar batterifi ltret i
mottagaren.

sex tra nsi sto rer II
nenter. Tillednin gstrådar na till delplinta rna
fungerar samtidig t som fäste efter inlödnin gen
på baksidan .
På detta sätt får man en behändig och föga
omständ lig lednings dragning . Man kopplar
varje liten del panel för sig (det är lätt att komma åt dem innan de montera s!) och sedan blir
den slutliga monterin gen och lednings dragningen en enkel sak. I fig. 5-14 visas hur de
olika delplinta rna, beteckna de A, B, C, D, E,
F och G är kopplade. Delplint en E monteras
på den större delplinte n F, innan denna monteras på huvudchassiet. Plinten F hålles på
plats dels av tillednin gstrådar na 3 (+) och 4,
dels aven extra »blind» 2 cm lång 0,8 mm
blank tråd, som passerar genom ett hål på delplinten vid a (se fig. 8). Denna tråds båda ändar sticks ner i två hål i huvudchassiet och viks
isär åt var sitt håll på baksidan av detta.
De lödninga r som skall göras på huvudplattans baksida framgår av samman ställning en i
fig. 15. Hur detaljern a placeras framgår av
fig. 4 och 16 samt av detalj bilderna i fig. 17
och 18.

Inlödnin gen av transisto rerna utföres på följande sätt: För varje transisto ranslutni ng till
bas, kollekto r och emitter tillverkas en liten
lödögla enligt fig. 19 c. Denna lödögla sticker
med en spets upp ca 5 mm på den sida av plinten där transisto rn skall lödas in. Transist orns
tillednin gstrådar lödes på den uppstick ande
öglespetsen, anslutnin garna från transisto rn till
övriga kompone nter sker sedan från öglans
»rygg». Fördelen med detta arrangem ang är
att man lätt först kan löda in de olika komponenter som skall gå till en transisto relektrod ,
och därefter, när lödställe t svalnat, kan man
löda in transisto rn på sin plats (obs. transistorn tål inte lödvärm e!').
För monterin g av avstämn ingskond ensatorn
har använts en bygel med de mått som anges
i fig. 19 a. Denna bygel av 1,5 mm aluminiu m·
plåt, l cm bred, håller dels kondens atorn i läge,
dels utgör den hållare för ferritstav en (med
rektangu lärt tvärsnitt ) som kläms fast i samma
SCHRÖ1 Betr. transisto rinlödnin g m.m. se
DER, J: Radiobyggboken, del l. Nordisk Rotogravyr 1956.

Fig. 13. Delplint en E bär upp LF-steget med
transisto rn T 4'

D

Fig. 12. Delplinte n D omfattar signaldioden
m.m.

Fig. 11. Delplint C omfattar en del av komponenterna kring transisto rn Ts i 2:a MF·steget.

(+ )

Fig. 10. Delplint en B omfattar en del komponenter kring transisto rn T 2 i l:a MF-steget.
9'00

G/

23-

~+
~+

C16
Cl~

-r
-r

('i') 2

;:.V1

1(+)

Fig. 7. Kopplingsschema och måttskis s för delplinten G.
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Fig. 8. Koppling sschema och måttskis s för delplinten F. På denna monteras i sin tur delplintenE.
1957'

Fig. 9. Fotograf i av delplinte n A (i en senare
variant av mottagar en, utförd i plexiglas ). På
denna plint återfinne s kompone nterna i oscillatorsteget.
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Höljet består av fyra remsor av bakelit, 2 st
3,6 X 15,3 cm och 2 st 3,6 X 7,5 cm, som med
hjälp av mässingv inklar är inbördes fastskruvade. En bottenpl atta likaledes av bakelit och
med samma mått som frontpan elen fastskruvas
mot lådans sidostycken och gavlar med mässingvinklar. Med detta tillverkn ingssätt får
man rätt många synliga skruvar, och man kan
givetvis tänka sig andra höljen som ser litet
snyggare ut. Mera härom i nästa nummer !
Beträffa nde ferritant ennen så skall man,
som redan inledningsvis omnämndes i denna
artikel, förse denna med en lindning av 5 varv .
litztråd 20 X O,05 mm. Dessa 5 varv anslutes
mellan bas och »jord» som framgår av principschemat fig. 3 och koppling sschema t i fig. 16.

....

Trimni ng
Apparate ns trimning är enkel nog. Man kan
utföra den vid ett tillfälle då lokalsän daren är
igång, och man vrider då på avstämn ingsratte n
tills man får in program met. .Ev. får man ta en
bygel. De två hål som är anordnad e för fast·
yttre antenn till hjälp, den anslutes till anslutskruvnin g av denna bygel används samtidig t
ning 3 på ferritant ennen. Man vrider därefter
som skruvhål för fastsätbt ing av högtalar en.
- försiktig t - på trimskru varna för mellanVolymkontrollen är likaledes fäst på en byfrekvens kretsarna MF I , MF och MFg , en efter
2
gel (måttski ss i fig. 19 b) så att dess axel komen, till dess att man får maximal styrka på inmer på lämplig höjd. Denna bygel fastskruvas
komman de signalen. Genom att vrida på mottamed samma skruv som användes för högtalar en
garen får man avpassa signalsty rkan så att inte
och bygeln för avstämningskondensatorn och
mottagar en överstyrs. Detta är naturligt vis en
ferritstaverr; -Samma--skruv-håller också en av
väl primitiv. trimningsmetod, man vet j u inte
de två byglar, som bär upp delplinte n A för
riktigt viIkenf,: ekvens man topptrim mar på.
den lilla oscillatorenheten (se fig. 19 d). Denna
Har man tillgång~ till en signalge nerator bör
skulle annars nämligen med sin undersid a stöman trimma MF-tran sformato rerna till topp
da direkt mot högtalar ens metallstomme.
på 455 kHz. SigriaIgeneratorn kopplas därvid
Huvudch assiet, på vilket högtalar en är fasttill uttag 3 på ferritstav antennen .
skruvad, är med mellanli ggande muttrar skilt
Den i mottagar en ingående kondens~torn
från själva frontpan elen; i mellanru mmet får
Gu +G IB är specialskuren, G
IB ger kapaciledninga rna som går fram på huvudpl attans
tansvaria tionen 11-111 pF i oscillato rkretsen,
undersid a plats. Frontpan elen i vilken hål uppunder det att Gu ger 11-235 pF. Någon
tages för högtalar ljudet har dimensio nerna
padding- kondens ator behövs därför inte och
8X15,3 cm.
man får god ensning över hela frekvensområ»Rattarn a» för volymkontrollen R och avdet.
I5
stämning skonden satorn Gu +G
Trimnin gsförfara ndet inskränk er sig till fölutgöres
av
IB
två cirkulära skivor, som sågas ur 2 mm bajande: Signalge neratorn inställes på 535 kHz
kelit. Se fig. 17. Man får borra resp. axlar med
och signalge neratorn s utgångsk abel lägges i
ett 2,5 mm borr; hålet gängas med M3-gänga
närheten (ca 10 cm från) mottagar ens ferritoch man skruvar sedan fast de cirkulära bakestav. Med gangkon densator n G +G
u
IB på
litplatto rna på axeln med en centrumskruv.
max. vrider man på oscillato rtrimkär nan L / L ,
s 4
så att man får in signalen i mottagar en. Med
28
gangkon densator n på minimum skall man sedan få in frekvensen l 630 kHz.; detta trimmar
®
man in med en av de på kondens atorn G +G
u
IB
inbyggda trinlkond ensatore rna, märkt »OSC».
Trinlkon densator n parallell t över G
IB (märkt
»ANT») bör därvid samtidig t intrimma s så att
max. signal erhålles vid den nyssnäm nda frek-1-- - - - - 5 1 - - - - - . 1 - 1 2
vensen.
Därefter får man åter gå tillbaka med kondensator n på max. och efterjust era med trimkondens atorn för L s/ L 4 så att man fortfaran de
får in 535 kHz. Därefter går man över med
vridkond ensatorn på min. och trimmar med
trimkond ensatorn märkt »OSC», så att l 630
kHz går in (samtidi gt justerar man med trimFig. 19. Måttskis s för diverse mekanis ka detalkondens atorn märkt »ANT» för max_ signal).
jer i mottagar en. a) Bygel för fasthålln ing av
Har man inte tillgång till signalge nerator
avstämn ingskond ensatorn och ferritant ennen.
får man försöka leta rätt på några stafioner
b) Monteringsvinkel för potentiom eten RIS'
som ligger i närheten av övre eller undre gränsc) Lödöglorna för transisto rerna anordnas på
detta sätt. d) Stödvink lar för delplinte n A
frekvenserna 535 resp. 1 630 kHz och använda
(oscillato renheten ).
dessa vid trimning en. Härvid kan man ha nytta
Fig. 18. Detaljfoto av MF·dele n och plintarna
B, G, D, E, F och G.
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av följande uppgifte r beträffan de samband et
mellan avstämn ingsratte ns ställning och den
frekvens som man bör få in. Avstämn ingsratte n
kan vridas 97 ° och vid några olika gradtal skall
man få följande frekvenser :
Max. kapacita ns
Frekven s
(kHz)
0°
535,0
WO
558,0
20°
590,0
30°
632,4
40°
682,0
50°
742,7
60°
819,4
70°
935,0
80°
1104,0
90°
1348,5
97 ° (min. kapacita ns)
1630,5
Nackasä ndaren på 773 kHz skall alltså
komma in ungefär med ratten till hälften invriden. Trimnin g skall göras med trimkärnan
för stationer i närheten av lägre gränsfrekvensen (535 kHz) och med trimkond ensatorn
»OSC» när det gäller stationer i närheten av
högre gränsfrekvensen (1630 kHz) . Trinlkondensator n »ANT» trimmas endast på station i
närheten av den högre gränsfrekvensen.
Slutligen är kanske att påpeka att man bör
iaktta en viss försiktig het när man montera r
in batteriet . Man bör använda sig av tape, placerad över batterier nas poler, så att man inte
riskerar att dessa kommer i kontakt med några
ledninga r i apparate n och förorsak ar kortslutning.
(SLUT)

FOR
,

SERVIC EMAN

Något om lödning
Avisolering av lednings tråd har blivit enklare
sedan man börjat utföra isoleringen av plast
(PVC) eller nylon. Termopl asterna smälter
nämligen vid relativt låg värme, vilket man
kan dra nytta av vid avisoleringen. Vassa knivar, tänger och avskalare bör vara bannlyst a,
i stället bör man använda värmen i lödkolven.
En plåt bockas om värmekr oppen och en Vformad skåra filas i den uppbock ade ändan.
Man trycker vid avisoleringen ned trådända n
i V-skåran och d,ar helt enkelt av isoleringen.
Men man kan även använda kolvspetsen till
detta. Snabba uppkopp lingar kan utföras på
så vis att man tar trådända n direkt från rulleR med tråd, värmer med kolvspetsen ca 5-6
mm från ändan några sekunde r så att även
tråden blir varm, och drar av plastbite n kvickt
mellan tum- och ringfinge rnageln. Sedan för
man in tråden i lödörat, håller fast tråden i

~+,
. ~

,,,EillE
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MÅ NG SID IGT , LÄTT PORTAB
Band bred d 1 Hz - 9MH z.

la ege nsk ape r som bar a
Solarscop CD 614 har alla värd eful
uppvisa. Det är verkligt
ett myc ket påk osta t inst rum ent kan rter a och är prisbilligt.
spo
allm änn ytti gt, idea lisk t att tran

10/-, 5 ± 5%,
Kalib rerin g 0,1 /-'5, 1 /-,5 och
Expa nsion 10gg r.
Inre och yttre trigg ning .
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Pr ec ist or s

•

•••
•••
•••
•••
•

-.
•

Trådlin dade motstå nd i
standar d- och miniaty rutföran de med toleran ser
± 0,01%, 0,025 %, 0,05 %, 0,1%
utförda och godkän da enligt RCS 113, Mil R 93 A
och A. E. R. E. 527.
Korta levera nstide r.

•

Tillver kare : Electroth ermal
Engineer ing Ltd, England.

•

Begiir offert och informati oner från
Generala genten för Sverige

~~en~v~~~~a!lÄ~ ~~C!h~l!~
Tel. 540390

Helipot

I

",.

Rl
Rl
detta läge med lödkolven och för dit tenntråden med den lediga handen. Man klipper
"0.0,
därefter av tråden till rätt längd och avisolerar andra änden med lödkolven på nyss anRl
Rl
tytt sätt.
Fig. 1. Princip schema för symmetrisk dämpVid lödning på chassipl åtar (dock ej av alusats.
minium) är det bäst att värma plåten först,
rerar mestadels så stor utgångss pänning att
förtenna den och sedan fästa tråden på det
TV-mottagare som provas efter avslutad serförtenta stället. Man får dock inte hålla lödvice alltid visar fina bilder. Hos kunden därkolven för länge på tråden, då sprider sig
emot kan signalsp änningen från antennen vara
värmen in i isoleringen i tråden med följd
betydlig t lägre och vid okänslig a apparate r
att isoleringen smälter och blir ful.'
kan man då få dålig bild. Det kan därför vara
För avisolering av plastisolerad litztråd
bra att i verkstad en ha till hands några dämpavlägsna r man den yttre plastisoleringen på
satser, som tar ner signalsp änningen från signyss angivet sätt. Därefter kan man doppa
nalgener atorn resp. antennen , så att man i
den direkt i ett tennbad eller förtenna den
serviceverkstaden kan prova apparate n under
med kolvspetsen. Doppnin g i lödsprit (harts
ogynnsammare mottagni ngsförhå llanden.
upplöst i sprit) och upprepa d förtennin g ger
Dessa dämpsat ser kopplade enligt fig. l
ett extra fint resultal.
skjuts in mellan antenned ledninge n (eller
Pla~ttrådarna fordrar en snabb och koncensignalge neratorn ) och mottagar ingången . De
trerad uppvärm ning av lödstället. Erfarenh ebör vara avpassade för 240 ohm åt båda siten har visat att det är lättast att få snygga löddor. Följande motstånd svärden kan använda s:
ningar med en 25 W lödpenna . Den gamla 70
W-kolven bör använda s endast vid chassilödDämpnin g
R1
R2
ningar och liknande , där mera värme behövs.
1:5
80
100
1:10
lP Kleinert
100
50
1:20
110
25
1 Mera om lödning i Radioby ggboken
, del 1.
1:50
118
Stockholm 1956. Nordisk Rotogravyr.
10
Självfall et måste man använda induktionsfria skiktmot stånd. De anbringa s på små isolerande stöd och förses med passande anslutningsdon. En avskärmning är inte absolut
nödvändig men ger dock ett bättre mekanis kt
De signalge neratore r som man har i en serskydd. Skärmen bör. dock inte omsluta dämpviceverkstad, liksom provante nnen där, levesatsens motstånd för tätt.
(Funksch au)

Kän sligh etsp rov på
,TV -mo ttaga re

--------

-------

potentiometrar

--------

--------

... står i absolut
särklass . De uppvisa r
i jämföre lse med vanliga
trådpot entiom etrar väsentl iga
förbättr ingar: högre upplösn ingsförmåg a, bättre linearit et, noggran nare värde hos totalres istansen , längre
livsläng d, mindre vridmo ment för manövreringe n, bättre isolatio n, mindre kontak tbrus och mindre temper aturber oende.
Helipot mångva rviga precisio nspoten tiometr ar som tillverk as i 3-, 10-,
15-, 25- och 40-varv iga variant er
har linearit etstoler anser ner till
± 0,025 '/. och upplösn ingsförmåg a ner till 0,0007 %.

- - - - -----------

Levere ras från lager. Vi sänder Er gärna vår utförlig a katalog
.

ELE KTR ISK A INS TRU MEN T AB

Sigtuna gatan 6 -
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FAC IT

LSR25V-5A

STABILISERAT,likspänningsaggregat
byggt med transistorer - If!!:. transistorer
Regulatorn i detta aggregat bygger på en ny, högeffektiv typ av transistorkoppling vars princip döljer
sig bakom lösningen till "Wattmeter-problemet". Vi återger problemet längst ner på denna sida - för.,
sök gärna lösa det, men studera först några korta tekniska uppgifter om FACIT LSR!

Fördelar

••
••
•••
•

Data

Kortslutningssäkert
Noggrann reglering
Lågt inre motstånd
Stort spänningsområde
Kort återhämtningstid
Ingen uppvärmningstid
Lågt temperaturberoende
Låg vikt - liten volym

Spänning: kontinuerligt variabel 0-25 volt
Ström: 0 - 2 ampere vid 25 volt (upp till S
ampere vid lägre spänningar)
Inre motstånd: mindre än 0,02 ohm
Reglering: ro % ändring av nätspänning ger
mindre än r 0/00 ändring i utspänning
Tempera turberoende : mindre än 3 mV/oC

"Wattmeter-problemet"
En "belastning", som icke innehåller någon spänningskälla, är ansluten till en likspänning på 10 volt över ett motstånd med resistansen
10 ohm enligt fig.
Voltmetern visar 5 volt, och wattmetern visar o watt.
Båda instrumenten är av likströmstyp och kan betraktas som förlustfria.
Varav består "belastningen"?
När Ni grubblat färdigt - kontrollera gärna lösningen genom
att ringa Ätvidabergs Elektronikavdelning, tel. 63 1335, och
begära "lösningen på wattmeterproblemet"!

FACIT LSR 25 V-5 A tillverkas och säqes av
o

AKTIEBOLAGET

ITVIDIBERGS

INDUSTRIER

ELEKTRONI KAVDELN INGEN
Karlavägen 62 Stockholm 5 • Tel. 63 13 35
RADIO O CH

TELEVISIO~

-

~R

9 -

1957
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Her met iska
gen omf örin gar
i

Ke);G_ kval itet

I

Hel"nletis ka genomfö rin gar måste
ha tre egenskap er:

o
6
6

Hög Isolatlon sförm6g a.
Stor mekanis k h6l1fast het.
Vara hermeti skt läta.

En tändstifts fabrik har mångårig er·
farenhet av liknande problem . Därför
kan K.L.G. Sparking Plugs i England

Enk el mäts ända re
för trim ning
av FM -mo ttaga re
Trimnin g av MF·dele n i UKV.mo ttagare är
praktisk t taget inte möjlig utan tillgång till
mätsänd are. Man kan dock mycket väl använda
en befintlig UKV·sup er eller en UKV·till sats
med kvotdete ktor som »MF·sän dare» för frek·
vensen 10,7 MHz utan att man behöver företa
några större ingrepp i dessa apparate r. Förut·
sättninge n är då att man har en kraftig FM·
sändare i närheten , UKV·sup ern eller FM·till·
satsen ställes in på sändaren och man får då
från diskrimi natorkre tsens primärsi da en MF·
spänning 10,7 MHz som man kan använda för
att påföra den apparat man skall trimma.
Man tar ut mellanfr ekvensen via en mycket
liten kapacita ns (l pF) från kvotdete ktorn.

+

Kvaldele ktar

VE RI SP OT
Oljefylld a, vibration sokänslig a galvano·
metrar. Tål 10.000 ggr överbela stning
under flera minuter. Kan använda s i
båtar, flyg och fordon. Känsligh eten
från 0,25 X 10+9 A/ mm. Arreterin g onö·
dig; kalibrera de till l % noggrann het.

-

kända för sina racertänd stift erbjuda en mångfald olika typer ut·
fördl i Hylumin a, ett material mång.
dubbelt starkare än porslin, keramik

~~rl~------. MF
1 pF

och steatit.

10.7MH ?

Begär proJpekt.
Generala gent för KLG specialpr odukter

~ ~l~e~~~d!~ta~~~ ~~I~~~
Tel. 540390

TUNGSRAM
radi orör

för alla änd amå l

Fig. L Signalsp änning 10,7 MHz kan uttagas
från kvotdete ktor i UKV ·mottaga re inställd på
stark lokalsän dare.
Då denna är starkt dämpad och mestadel s har
hög egenkap acitans, är den lilla snedstäm ning·
en (vid kortslutn ing av mätledni ngen ca l pF)
inte märkbar .
Den MF·spän ning man erhåller på detta sätt
är så stor att t.o.m. fullständ igt snedstäm da
mottagar e kan trimmas. I de flesta fall räcker
det att anbringa tillednin gstråden från diskri·
minatork retsen i närheten av styrgallr et på
resp. rör i den mottagar e som skall trimmas.
För att undvika påverkan på den som signal·
generato r använda UKV·sup ern eller tillsatsen
bör man se till att l pF·kond ensatorn anslutes
omedelb art vid sista MF·röre ts anod och att
den avgående ledninge n föres på kortaste väg
ur mottagar en utan att komma i närheten av
annat MF·steg. En kapacita nsfattig kabel med
upp till ca 20 pF kapacita ns kan använda s men
är sällan nödvänd ig.
(Funksch au)

IN- och UTLA NDET

vibra lions okän sliga
speg elgal vano rnetr ar

Begär specialbroschyr från

SVENSKA AB BRUEL fL KJAER
Brunns gränd 4 - Stockh olm C
Tel. 201123 - 201132

WHA RFE DAL E

HÖGTALARE, 15 ohm,
15 " O• 12" BAS
resonans frekv. 25-30 p/s,
indiv. angiven. Vikt 7,5 kg.
W 15/CS netto kr. 360: - . W 12/CS netto
kr. 210:-.
MELLAN REGIST ERHÖGT ALARE, 15
8 " ohm,
SUPER 8/CS netto kr. 105:-.
THÖGTA LARE med alum.3 " DISKAN
talspole 3000-20000 p/s. SUPER 3 netto kr. 110:-.
DELNIN GSFILTE R, 3-vägs, 15 ohm, 2 balanskont roller, vikt c:a 3 kg.
HS/CR3/2 800/5000 p/s netto lir. 185: -.
400/CR3/2 400/5000 p/ s netto kr. 260: -.
BREDBANDSHÖGTALARE,15 ohm,
12 " 17000
gauss, alum.-ta lspole, vävupphäng d kon, 30-18000 p/ s, basres. 30-38
p/ s, indiv. ang., vikt 8,5 kg.
SUPER 12/ CS/ AL netto kr. 360:-.

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON

Vidargat . 7, Stockhol m. Tel. 305875, 320473

PA TE NT

SPEC. TELE TEKN IK -

\

HUMA NA ARVO DEN

2.5 ÅRS ERFA RENH ET

N oren s Inge njör sbyr å
C;pi/ing. Helge Noren
SIBYL LE GATA N

7

STOCK HOLM

-

TEL.

61760 6

\---------------------------------------------------------------------,

EK NIK ER SK OL AN SA LA
framställda efter
modernaste tillverkningsmetoder
50

kommunal skola med statsunderstöd, anordnar 1-åriga kurser för uf·
bildning av Radio· och Televis ionstek niker. e Statlig studiehjälp
upp till 125 kr/mån. e Rumsförmedling. e Kurser anordnas även för
Starkst römsel ektrike r (C· o. B-beh.) byggn. tekn. och verkstadstekn.
Terminskurser för elektris ka montör er (nybörjare). Begär prospekt.

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

----------------~
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(i) INTERMETALL TRANSISTORER - DIODER-LIKRIKTARE
GERMANI UM-TRANSISTORER
V klloppspänning
(V)

Typ

-V kb

Toppslräm
(mA)

T=25° C / T=45° C /T=lOOO C

-Ik

-Vke

/

i

PNP-Ge-skikttransistorer
OC 32
OC 33
OC 34

I

I

OC 37

15
15
15

I

I

PNP-Ge-submin·
skikttransistorer
OC320
OC 330
OC 340
OC3SO
OC 360
PNP-Ge-HFskikttransistorer
OC39O
OC400
OC 410

30

I

18

15
15
15
8
15

I

I
I

PNP-Ge-effekttransistorer
2 N 268
ClP 1111
2 N 257
CTP 1104
CTP 1109
ClP 1108

10
10
10

5
5
5

80
80
40
40
20
20

SO'
SO'
25'
25'
12'
12'

I
I

125

I

35
35
35
35
35

(lkl1bl

SO
SO
50

9-16
16-32
>32

65

(40)

65

I

I

I

I

45
45
45

I
I

17
17
17

I
> 0,012
iordad emiller

65
65
65

10x8x5
10x8x5
10x8x5

65

10x8x5
kylflöns lillkommer
10x8x5
kylflöns tillkommer

65

I
9- 16
16- 32
32-120
>120
20

0,6
0,8
1,1
2,0
0,8

>

I

I

18
18
18
18
9

4,5( ~ 3)
7 (",,- 5l
12 (~1O

I

I

65
65
65
65
65

3,70x7
3,70x7
3,70x7
3,70x7
3,70x7

65
65
65

50x8
Fläns 0 5,6
Fläns 0 5,6

I

I

I
(15000)
(1S000)
(15000)
(15000)
(15000)
(15000)

4000
3000
4000
3000
4000
3000

Målluppgifler
(mm)

(0 C)

0,6
0,75
0,9

(40)

I

35
35
35
35
35

I

Max.
Brus- krislallfaklor lempe(dB)
ralur

Gränsfrekvens
(MHz) JB
fa (fasc)

I

SO
50
50

30

OC 38

Slrämförslörkningsfaklar
akb

(...)=med kylfläns
P(k+e) (mW)

I

I

I

(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
jordad emiller

60
25
60
25
60
25

75
75
75
75
75
75

I

Flänsmåll:
39X25, 5x3,4
Totalhöjd 9,4
Vke vid Rbe
(yllre) ~250 ()

KIS EL-TRAN SISTORER
OC430
OC 440
OC 450
OC 460
OC 470

DIODER
Typ

10
30
75
10
30

10
30
75
10
30

lenerspänning
V2vid
h=5mA

Max. backspänning

Dyn.
resistans
R2 () vid
h=5mA

(V)

Kisel-effektlikriktare
OV 6041
OV 6042
OV 6043
OV 6044
OV 6045
OV 6046
OV 6047

150
ISO
ISO
150
150

50x8
Fläns 0 5,6
Fläns 0 5,6
Fläns 0 5,6
Fläns 0 5,6

Backspä nning

Backström
(",A)

(V)

Riktslröm
(~ •. . =
me (...) =

Riktspänning
(V)

utan värme-

avledning

PD(mW)
vid 25° C

Riktström
(mA)

Max.
kristalllemp.

Målluppgifter
(mm)

(0 C)

I

Ge-subminskiktdioder
FD 3
FD 4
FD 5
FD 6
FD 7

Kisel-Zenerdioder
l6
l7
l8

10-20
10-20
20(>10j
30!>20
30 >20

OCH , E FFEKTLI KRIKT ·ARE

(V)

Kiseldioder
S 32
S 33
S 34
S 35

200
200
200
200
200

SO
SO
50
SO
50

25
15
15
25
60

I
I

15
60
110
160

I
I

I

I

I

20
12
12
20
50

I

200«500)
50«100)
50«100)

I

I

I

I

0,02(~0,05l

I

1
1
1

I

0,02!<0'T
0,Q2 <0,1 "
0,02«0,1 •

100
200
300
400
500
600
700

Generalrepresentant i Sverige :

.
I

I

I

I

I

l

I

l40(>100l
80(> 40
130(>100)
80(> 40)
50(> 30)

1
1
1
1

0,02( 0,05
0,02«0,05)
0,02«0,05)

I
10!<20j
10 <20
10«20

I

0,4 (1)'
0,4 (1)"
0,4 (1)'
0,4 (1)'
0,4 (1)'
0,4 (1)'
0,4 (1)'

1
1
1

15(>5)
15(>5)
15(>5)
15(>5)
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I
I

I lSO(>20) I

I

150(>20)
150(>20)

I

II

AKTIEBOLAGET BROMANCO
Sveavägen 25 - 27 -

I

70
70
70
70
70

I

75
75
75
75
75

I

I
10
10
10
10

6-7
7-8
8-9

0,35
0,5
0,5
0,5
0,5

2~!~~l

Tel. 1011 35 - 11 81 58

I

125
125
125
125

125
125
125

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

150
150
150
150

I

I

I

I

I
I

3,70x7
3,70x7
3,70x7
3,7 0x7
3,7 0x7

50x8
Fläns 0 5,6
Fläns 0 5,6
Fläns 0 5,6

I
150
150
ISO

150
150
ISO
150
ISO
150
150

I

I

50x8
. Fläns 0 5,6
Fläns 0 5,6
Max. diam. : 10
Kåpans höjd : 9
lotalhöjd (kåpa+
göngat stift): 16
Gönga: M 4
"Minsta chassiemåll för värmeavledning :
6Ox60x2 mm

Utförlig katalog med prisuppgift sändes på begäran.
51

Frå n lag er

i Sve rige

högstab ila ytskikts motstan d
ned till ± 1% av fabrikat
Erle Res1stor , England .

Våra läsare är välkomn a med bidrag
under denna rubrik: knepiga kopplingar och mätmeto der, lättillver kade detaljer, enkla och effektiv a hjälpmedel för service och felsökni ng etc.
Varje infört bidrag honorera s.

Inställn ing av UKV -mottag are utan
indikat oröga

1

watt} Enligt Brittisk
Mil. specifika tion

l/Z Watt

1/ 4 Watt

R C S 112, 11, 15

Angivn, Watt-vär den gäller vid
70°C omgivan de ternperat ur. Vid
lägre telnperat ur stiger Watt-vär det.
levereras normalt
med färgcode ulärkning luen efter
specialbe .rällning kan även siffer-

märkning erhållas.

Begår prislista och prover från
Generala genten för Sverige

~ ~h~en~v~r~!~anB14~ ~!!~l! ~
Tel. 540390

I många fall förekom mer det att nätspänn ingen under dagen är för hög och under kvällen
för låg. En reglertra nsformat or är för dyr för
en amatör, men man har en möjlighe t att med
hjälp aven enkel transform ator för 6,3 V öka
och minska nätspänn ingen med 6,3 V. På så
sätt kan man vid nominell nätspänn ing 220 V
få antingen 226,3 V eller 213,7 V. Man kan
använda ep koppling enligt fig. så att man
kan kasta om från
till -6,3 V. Glödströ ms·

+

6.3 V

213.7V - 226.3V

transform atorn bör kunna leverera å tminston e
3 A om man har måttligt effektutt ag, exempelvis en mottagar e.

Skarvh ylsor av spiralfj äder
Skarvhyl sor för bananko ntakter kan man göra
själv av spiralfjä der med 4 mm innerdia meter.
För att få den isolerad kan man trä över systoflex eller linda med isolering sband. Man får
då en böjlig led, vilket ofta är fördelak tigt.

Förvari ng av kontak ter
Ett praktisk t sätt att förvara bananko ntakter
och skarvsla ddar med bananko ntakter är att

Enkel nätspän nings regulat or

Motstån den

\

UKV·mo ttagare utan indikato röga kan ställas
in korrekt om man utför inställni ngen på minimum brus eller störninga r. Man kan använda
en s.k. influens apparat (som kan köpas för
några kronor i en leksaksa ffär) med utgångstrådarna lindade omkring nedledni ngen till
mottagar en. Apparat en ställes in när knastret
som alstras av influensa pparaten uppnår minimum eller helt försvinne r. Influens apparate n
bör placeras så att man inte hör dessa mekaniska ljud.
(Magnet ofonblad et)

220V

i bänk- eller bordskan ten borra 4 mm hål,
vilka bananko ntakter passar precis.

ALLDELES OM HÖRNET
vid S:t Eriksmässan är platsen för den senaste utställningen av elektro nrör och
kompo nenter i Sverige. Här finner Ni en
av de mest omfatt ande visning ar av radio- och televisionsrör, special rör, katodstråler ör och kompo nenter i detta land.
Obero ende av vilket områd e inom elektronike n Ni arbeta r i kommer Ni att finna
något av intresse.
Anting en Ni besöker S:t Eriksmässan eller
ej, reservera tid för en titt hos oss; vi lovar att besöket skall bli givand e.

SVENSKA MULLARD AB
Strindb ergsga tan 30 Sthlm Ö
Tel. 61351 0 - 61352 0

52
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ny -hp- 560A

DIGITAL

RECORDER
'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111!lllllllllllllllIllllllllllllillI

Kontinuerlig utskrivning i siffror
från Er frekvens-räknare!
Frekvens~stabili t et

Skriver ut ll -siffr ig information
med en hastighet av 5 rader
per sekund

som funktion av

nätspänning hos 150 MHz~ o scillator :

Direkt utskrivning från alla
-hp- räknare
Analog i-utgång för matning
av bläckskrivare

-

Expanderad skala ; fullt skalutslag kan motsvara 1/107 av
inmatade signalen

-

DATA:
Noggrannhet: Identisk med den använda räknarens.
Utskrivningshastighet: Regleras med räknaren. 5 raderfs max.
Sifferkapacitet: 11 siffror per rad.
Drivkälla: Parallellt inkommande trappstegsspänningar erhållna från normala sifferindikerande frekvensräknare
sådana som Hewlett-Packards typer. Trappstegen avtar
från + 135 V till + 55 V, när räkningen fortskrider frän
O till 9. Inre impedansen hos trappstegs-källan skall uppgå till c:a 700.000 ohm.
Ordersignal för utskrivning: 1 ILS eller längre, pos. eller neg.
puls, 15 V p-p eller större.
Erforderligt papper: Standard 3" rulle eller vikt papper.

imllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111I11111111111111111IIIIIIIIIIIIIII~
Modell 560 A är ett nytt slag av kontinuerligt arbetande instrument, som ända från chassiet konstruerats för sifferregistrering av utgången från frekvens-räknare och liknande information. Den är speciellt användbar för registrering av tidsfunktioner, fjärröverförda data, informationer,
som skola övervakas, sättes i tabell eller kurvform samt av
drift-fenomen hos system. Den är även en bekväm siffer/
analogi omformare för framställning av avlöpande diagram.

Frekvens-räknare-noggrannhet

Analogi-signal: Tre konsekutiva siffror vilka som helst kunna utväljas med en omkopplare. Utgången är en direkt
funktion av de utvalda siffrorna. T. ex. om de konsekutiva siffrorna vore 3, 8 och 6, skulle utspänningen bli
38,6 millivolt eller 0,386 milliampere.
Tillgänglig utgång: 1 mA för vridspolebläckskrivare.
100 mV för potentiometer-bläckskrivare.
NätanSlutning: 105-125 V, 60 Hz, 250 W och i special utförande
även för 50 Hz.
Dimensioner: 52 cm bred, 32 cm hög, 47 cm djup . (Finnes
även för rack-montage.)
Vikt: Netto 27 kg, brutto 45 kg.
Pris: på förfrågan.

Eftersom -hp- 560 A är en slav till sin informationskälla,
så är noggrannheten densamma som hos räknaren eller annan sådan källa. Instrumentets motordrivna utskrivningsmekanism innehåller alltefter önskan från 6 upp till 11 sifferhjul och tillhörande blandare-komparator- kretsar. utskrivningsmekanismen styres aven trappstegsspänning och
yttre ordersignal för utskrivning. Tillgången till 11 siffror
betyder att andrahands- eller kod-data kan tryckas på samma rad som de primära data.
Kompletta detaljer lämnas på förfrågan av:

Tillverkare:

Ensamrepresentant:

HEWLETT-PACKARD COMPANY

ERIK FERNER AB

PALO ALTO, CA LIFORNIEN
U. S. A.

BJÖRNSONSGATAN 197, BROMMA 3
TEL. 374277, 377700

;rffo

Snabb, bekväm, noggrann, hållbar

RAD I O OCH TELEVISION -

NR 9 -

1957

53

Gangning av potentiometrar

SCHNIEWINDT

HÖGTALARE.
SYNKRONUR

Gangning av två potentiometrar, exempelvis
för en Re-oscillator, är lätt att utföra med
hj älp aven U-formad bygel, på vilken man

TY-ANTENNER
ett ledande märke i Sverige
sedan 4 år tillbaka

anbringar ett par bussningar, som förses med
skr uvar, med vilka man låser resp. potentio:
meteraxlar.

•
•
•

Stabil konstruktion
Hög effektiv
Korrosionsskyddad

Vår för,äljningsprogram upptar
en serie antenner för lokal mottagning,
kort och lång distans.

•

ISOLCO TRADING
Traneb.rgsyägen 62 - Bromma
Telefon 252410

Distr ibulion genom grossister

Telegraferingslektionerna från SHQ
F ör telegraferingslektionerna från Armens
Signalskolas sändare med anropssignalen SHQ
gäller följand e sändnin gsplan under tiden 29/ 7

Den förnämliga sekundär högtalaren
för musik och tal_
En elegant kombination av högtalare
och ett förstklassigt synkronur_
En prydnad för hemmet, .för affärer,
restauranger, konditorier, kontor och
arbetsplatser.
Levereras i olika färger såsom elfenbensvit, brun eller pärlemor-vinröd.

Radiomateriel engros

~Kl-I- [ ~~~~:~;:~
., "'H383"
5

STOCKHOLM

\---------------------------------j

• - 20/ 12 1957:
\

KG

SERVICEFREKVENSMETER

tele-

visionstekniker

TYP FD 1
Ett transportabelt men ändå
noggrannt instrument, som är
mycket lätt att använda.
Frekvensområde: 1 kHz - 920 MHz
Noggrannhet: 10--6

±50 Hz

Känslighet (som frekvensmeter)
ca 2 mV
Utspänning (som generator)
ca 10 mV över 60 Q
Dekadisk inställning
Dimensioner: 25x27x55 cm
Vikt endast 23 kg
Begär uppgifter om denna och övriga av Schomandls frekvensmetrar
för frekvenser upp till 30.000 MHz.
Generalagent

Ingenjörsfirman Gunnar Petterson
Söndagsvägen 112 - Enskede
Telefon 94 43 77

54

-

Teknisk teleingenjör att leda
servicearbeten samt ansvara
för reservdelslager till televisionsapparater sökes av
importbolag i Göteborg, som
erhållit generalagenturen i
Sverige för en av Danmarks
största och mest välkända
radio- och televisionsfabriker. Erfarenhet från televisionsbranschen eller liknande arbete är nödvändig samt
dessutom förmåga att tillgodogöra sig den tekniska
kontakten med fabriken. Rätt
man kan påräkna goda villkor och intressant och omväxlande arbete i denna
bransch med goda framtidsutsikter. Tillträde snarast
möjligt.

Svar till "Välkänt TV-märke" ,
S. Gumcelius Annonsbyrå,
Stockholm, f. v. b.
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KOMPONENTER
FÖR
ELEKTRONIKERN
SENSIT ACTRELÄ högkänsligt mätrelä med
inställbara kontakter l
- 10000 {t A - upp
till 100 mW brytförmåga - indikering på
skala skaksäkert
upp till 40 g tropiksäkerl.

IMLOK - byggsatssystemet för instrumenthöljen, rackar och skåp
- inga skruvar, nilar
eller svetsar.
Ekonomiskt - flexibelt.

BYGGBARA OMKOPPLARE för upp IiII 8 A
brytström - isolation
0,S.10" ohm övergångsmotstånd c:a
l mohm - spännings!)rovad för 1000 V.

>

UNIVERSALINSTRUMENT
LÖDPLINTAR med
försilvrade kontakter
ingjutna i araldit tropiksäkra - isolation
S.10 7 Mohm temperaturområde
-40°_+100° C numrerade kontakter.

typ UNIVEKA
10000 ohm/ V - Si
mätområden: för ström
och spänning AC/DC
SO {t A-10A, SO mY-SkY
- resistans 0-10 Mohmdämpning -1-+0,6N
- noggrannhet DC 1,S 0/0,
AC 3 "lo - indikering
på spegels kala.

>

Pris 19S:Vi erbjuder ett mångsidigt sortiment för elektronikern _
kontakta våra försäljningsingenjörer redan i dag.

AKTIEBOLAGET

Sc,en1D

GÖTEBORG 1

KVILLEGA TAN 9 B
Box 366 - Tel. vx 2329 11 - 237322

RADIO OCH TELEV I SION -

NU 9 -
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55

kl. 07.30-11.00 månd.-fred. på frekvenserna
4015 och 6 775 kHz (30--{50·takt) och på
frekvensen 7795 kHz (60-125·takt),

Ni kan höra

3

program

i svensk radio

program
program

1

2

kl. 19.00-22.15 månd., tisd., torsd. och fred.
på frekvenserna 4015 och 7 795 kHz (40125·takt )och på frekvensen 6775 kHz (20
-80·takt),
kl. 19.25-21.30 månd. och fred. i veckor med
udda nummer enligt almanackan på frek·
vensen l 895 kHz och tisd. och torsd. i
veckor med jämna nummer på frekvensen
4465 kHz (30-90·takt) .
Närmare uppgifter kan erhållas från Radio
SHQ, Box 12150, Stockholm 12.

världens mest sålda kvalitetsmikrofon föreligger i nytt förbättrat
utförande. Utpräglat enkelsidig riktverkan gör mikrofonen idealisk för
användning under svåra akustiska
förhållanden. Attraktivt strömlinjeutförande, små dimensioner, hög
känslighet.

samt med hjälp av

CHAMPION:s
TILLSATS

FM

utbyggd för en kostnad av
bara kr. 15:-

TV-musiken
FM-

tillsats
kr.

128:-

Utbyggd
för TV
kr. 143:FM-tillsatsen ansluts till nätet och
grammoionuttaget. För 110, 127 och
220 V . Magiskt öga. Mahognyhölje.
Kan lätt byggas om även för pOlisradions frekvens.

BAMBINO 1-2

(~s_EK_:~_tt_.J
lEC publikation nr 86: Rekommendationer för
torrbatterier, behandlar torrbatterier och cel·
ler, som har magnesiumdioxid som depolarisa·
tor (användningen av andra depolarisatorer
kommer att behandlas längre fram). Avsikten
med dessa rekommendationer är att nedbringa
antalet typer av battericell er och torrbatterier
till att motsvara huvudsakliga behovet, att de·
finiera deras karakteristika, att säkerställa de·
ras utbytbarhet. Terminologi och märkning
specificeras, likaså dimensioner och anslut·
ningar samt prov för uppskattning av kvali·
teten.
Publikationen kan rekvireras från Sveriges
Standardiseringskommission, Box 3295, Stock·
holm 3. 37 s. Pris: Sfr. 7: 50.
1

SEK = Svenska Elektriska Kommissionen.

Nya män på nya poster
Civilingenjör Robert E O Olsson, sedan länge
verksam inom radio industrin, senast som labo·
ratoriechef hos Industri AB Luxor i Motala,

Bambino är en liten, behändig allströmsapparat med utmärkt ljudkvalitet. Omkopplingsbar för 127-220 V .

BAMBINO I
mellan våg

kr 12.9:-

BAMBINO II
mellan- och långvåg

kr 144:-

. Robust kon·
struktion gör
taIspolesystemet
okänsligt för
extrema atmosfäriska
påfrestning'
ar. RekomModell 55. Unidyne
menderas
för högtalaranläggningar av olla
slag, inte minst för teatrar. Användes i stor utsträckning för bandspelare och för radioanläggningar för
polis, brandkår och transportdirigering. Rak frekvenskurva 40 Hz15 kHz. Omkopplingsbar för impedanser 35-50 ohm, 150--250 ohm
och högimpedans.
Begär vå r katalog!
Gene ra lag e n t :

AB CHAMPION RADIO
POlh em sga tan 38, S thlm. Tel. 54 25 44
S ö dra vägen 69, G öteborg. Tel. 20 03 25.
R egementsga t. 10, Malmö . Tel. 97 67 25.,..,)

56

har inträtt som teknisk chef hos Thure F Fors·
berg AB, Enskede, importagenter för kompo·
nenter och instrument huvudsakligen för elek·
tronisk industri.

K. L. N. G zaJifl9 Cc . ..i!.tJ. dl. 73.
Svoavä g on 7 0 STOCKH O LM Vo
Tol. 2 0 6275, 2152 0 5
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VALJ BA9TA.RE9t./LTAT
-

vä lj Ce nt ru m· i för a'l It

•
I

För att nå perfekt bildåterg ivning på en TV-skärm fordras, i
långt högre grad än för radio, en rätt avpassad antenn. Engels
antenner av idag är utprovad e för fullända t mottagni ngsresul tat
och är frukten av noggran na testninga r.
(De antennty per som är avbildad e här nepan är endast en liten delavvår tsortime nt.)
anlenner

kan al 4
Stockhol m-Köpen hamn

Engels antenner har gjort sig kända
för sin förmåga att ge god mottagning och störning sfri bild. Tack
vare dipoler med 22 mm diam. ger
antenner na hög signalspä nning.

A5-6094. För platser med ringa
störning ar. Reflekto r till skydd
mot bakifrån kommande reflexRiktpris 78:-.
vågor.
A5-6194. Samma med 13 mm dipoler, massiva elementä ndar.
Riktpris 65:-.

A5-6102.2-våningsantenn.
A5-6098. För områden , Ökat skydd mot över- och
underifr ån komman de
med besväran de reflexer
störning ar (flygplan , bioch för större distanser .
Lämplig i Uppsala, Väs· : ' lar etb.). Lämplig i sändarens ytteromr åden och
terås, Eskilstu na etc.
för störrt: -distanser.
Riktpris 125: -.
Riktpris 265:-.
A5-6198. Samma med 13
A5-6204. Med 13 mm dimm clipoler, massiva elepoler, massiva elementmentänd ar.
ändar. Riktpris 225:-.
Riktpris 105:-.

antenner

kanal S
Norrköpi ng

A5-6038 Nkg.
A5-6041 Gbg.
Dubbelv ikt dipol, reflektorer och 2 direktore r för
god mottagni ng under
gynnsamma förhållan den
intill någon mil från sänRiktpris 62:-.
daren.

kan al 9
Göleborg

Här en liten del av vårt stora
sortimen t Engels-a ntenner för
kanalern a 5 och 9:

Amerika nska Bensalio nsanlenn en

WINE GAR D
SUPE R CEPT OR

A5-6409 Gbg.
A5-6405 Nkg.
En utmärkt antenn med
dubbelvi kt dipol, reflektor och 4 direktore r, som
ger betydand e spänningsvinst jämfört med andra
antenner av samma storlek och pris.
Riktpris 78: -.

all t i TV -til lbe hör '

vann USA-mäs lerskape n i TV-DX

Super Ceptor ger enaståen de resultat. Vinnaren av USA-mästerskapen
i TV-DX 1956, Robert Seybold, NY,
fångade med Super Ceptor inte
mindre än 290 stationer belägna
bl.a. i Brasilien och Venezuela.

C D R auto mati ska
anten n rotor

A5-6329 Gbg.
A5-6325 Nkg.
En ypperlig riktanten n
med dipol, reflektor och
10 direktore r för platser
med särskilt svåra reflexstörning ar. UtomordentRiktpris 245:-.
lig!

Det
amer ikan ska
snab bfäs tet
Ett utomord entligt lättmontera t skorstensfäste
för master med upp till
Ph tums diameter.
Riktpris 28: 50.

TV:ns kraftiga uppsving i Sverige
fordrar goda tillbehör. Förutom i fråga om antenner av alla slag är vi väl
rustade också när det gäller fästen,
stagning smateria l, isolator, genomföringar, uttag, kontakte r, antennro torer m.m., och naturligt vis också alla
småtillbe hör som kabeldosor, skruv
etc., ja, överhuvud taget allt som behövs för fullgod TV-installation.

Utrustad med den förnämli ga CDR antennrotorn avsöker antennen automati skt horisonten och stannar i önskad position. Kompassros
ger snabb och exakt inställnin g. Ljus- och ljudsignaler ger besked om att rotorn är i funktion.
Antenne n roterar ett varv på 45 sekunder. Rotorn är mycket lättskött.
Box 4013, Sthlm 4, Tel. 449600
RADIO OCH TELEV ISION -
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Ingeniör Bengt Hedengren har utseUs till tek·
nisk chef för Löwe Radio·TV AB i Stockhol m.

\

Reg. vorumärke

DRIVER HARRIS Co

REKTRISKl

o

MOTSTANDSMATERIAL

L__ ______ __
~

NICHROME.V ~%~:c~eraturer upp till
NICHROME för temperaturer upp till 950·C . .
KONSTANTAN (ADVAN CE) för start·
precisions . och radiomots tönd m, m.

MANGANIN

för precision smotstönd .
1,33 ohm/mm'/ m för högohmig a pre·
cisionsmo tstönd med lög temperat ur·
kaefficien t, 01. töjningsm ötar. m. m.

KARMA
TERMOREMENnRÄD I~~~r..~~sations.
BIMETAll för termostater.
NICKRTRÄD och band.
NICKRUGERINGAR :r!k~~~~fk ~~~.
05h H. F. Litz emaljerad med
KOPPARTRAD lad
bart lack, omspunn en.
'UMMER mikanit.
kond~nsatorer,
AWMIN
.
IUMFOllER f~r
forpackni ng m. m.
o

Ett flerlal dimen.io ner lagerföre••

.- sflman TITAN TeL23260
Stockholm 16
AB Ing.1l10r
0

Re ali sat ion !

~

TY-BORD
Han har tidigare varit verksam vid Elektron ik·
bolaget AB i Stockhol m.

ntförda i mattpo lerad valnöt
eller mahogn y med svartpo lerade ben.
En elegant möbel med modem
formgiv ning.

•
Under rubriken Radloind u.trtna nyheter Införee uppDtte r trin ön_rlca re
och importö rer om nyheter, lIODl av
töretace n introduc erall pi marknad en.

Ny amatör mottag are från Nationa l
Ad. Auriema Inc. har översänt data för den
tredje i serien av nya kommun ikationsrnot·
tagare från National Comp., USA, typ NC·
109. Mottaga ren täcker området 0,54-40
MHz i fyra band, är avsedd för mottagni ng
av telegrafi , telefoni och ESB, har fem sepa·

SCHNIEWINDT

TY-ANTENNER

ett ledande märke i Sverige
sed!,n 4 år tillbaka .

•

TY-MATERIEL
Band- och nedledn ingskab el.

•

RADIORÖR

Ducati -kondensatorer
8+ 8 mf 450 V. bägare , . .... .... ..
16 + 16 mf 450 v. bägare ......... .
8+ 8 mf 450 v. lödända r .... .. , .
10 mf 25 v. lågvolt .......... ....
10 mf 50 v . lågvolt .... . .........
25 mf 50 v. lågvolt .......... ....

~

Amerik anska och europei ska
typer.

1: 58
1: 70
1: 43
O: 36
O: 42
O: 64

RADIOMATERIEL

en gros

Rullblock
50, 100 pf .......... ........ ......
2.000, 5.000, 7.500, 10.000, 15.000,
20.000 pf .......... .......... .. ..
0,25 mf ........ .. .... .. ..........
0,1 mf 1.000 v. .......... ........
0,5 mf 1.000 v. .... .. .......... ..
10.000, 31.500 pf, 3.000 v .... ,......
0,1 mf 3.000 v. .......... ........
0,25 mf 3.000 v . .. ....... :........

Kock'lat an S

O: 10

25
O: 34
O: 24
O: 35
O: 28
O: 39
O: 50
O:

rata skalor med bandspri dning på 10·, U"
15·, 20·, 40· och SO·meter amatör banden. Mot·
tagaren, som har U rör, är utrustad med

O: 10
O:
O:
O:

18
20
40

O: 55
O: 60
1:-

Full garanti .
Med alla order översänd es en prislista på övrigt radioma terial, som
realisera s.

WÄIUiRENS
Postbox 2124. Götebo rg 2.
Tel. 17 49 80.

58
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Glimmer
5, lO, 25, 50, IDO, 160, 200, 300, 350,
400 pf .......... .......... .... ..
500 pf .......... ... , . .......... .. .
1.000 pf .. .......... ... .. .......... .
3.150 pi ... ... .... . .......... ...... .
4.000 och 5.000 pf .......... ..... .
6.300 pf .......... .......... ... .. .
10.000 pf ... , .......... ... . ....... , . .

Telefone r:
406526 • 438333
STOCK HOLM

ACOUSTICAL QUAD II

den klas sisk a
HI- Fi förs tärk aren
Använd es av AB Radiotj änst och
ett flertal andra radio-, film- och
grammo fonbola g.
Vi ha nu fått in ett litet antal ACOUSTICAL F-M-tills atser. Dessa är försedda med 7 rör och har såväl högfrekvens steg som mellanfr ekvensst eg.

.%~e,?ÖM~?na

HAR RY THE LLM OD
HORNSG ATAN 89 - STOCKH OLM Sv
Telefon 68 90 20

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

----------/
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PIONJÄREN
som med J o-årig erfarenhet
skapat dagens fulländade TV

LOEWE OPTA
som inom kort introduceras i Sverige
under det försvenskade namnet

Dr Siegmund Loewe, alltjämt
ledaren och den drivande
kraften för LOEWE OPT A
AG.

[LOWE]

••
Over 1.000 patent ger bevis för att LöWE i högsta grad medverkat till utvecklingen på televisionens område. Redan år 1927 blev Dr Loewe världsberömd genom sin konstruktion av
»Loewe-Dreifach-röret». I samma glaskolv fanns tre trioder och de kopplingselement, som erfordrades för en 3-stegs LF-förstärkare. Liksom varje genial ide fick Loewe-röret en oerhörd
betydelse i tekniska och ekonomiska sammanhang.
Redan vid den stora tyska radioutställningen år 1930 visade Loewe olika modeller av TVapparater och väckte år 1935 enorm uppmärksamhet på utställningen i London med sin första
transportabla televisionssändare.
Loewes nya TV-start på 1950-talet har alltså kunnat byggas på mångårig erfarenhet och ytterligare förbättringar har tillkommit varje år.
1957/58-års TV-mottagare är därför såväl elektriskt som mekaniskt uppbyggd för att som distansmottagare ge bästa möjliga resultat under lång tids användning.
Årets modeller är försedda med »klartecknare»och tangentsystem för bästa anpassning av ljudets klangfärg efter sändningens karaktär. Naturligtvis användes guldgallerröret PCC 88 som
ingångssteg. Mottagarna byggas i allströmsutförande och är försedda med 4-stegs MF-förstärkare med normerad MF-bandbredd.

GENERALAGENT-

LÖWE

RADIO.TV AB

TEGELVIKSGATAN 18
STOCKHOLM SÖ
TEL. 405464
21" bordsmodell Atrium 626 med 90°
bildrör. Dubbla dynamiska högtalare.
Anslutning, för · fjärrkontroll. Mattpolerad Uda.
R A D I O O C H T .E L E V I S lON -

NR 9 -

1957

59

kristallfilter och har en speciell »produktdetektor» för CW· och SSB·mottagning.
Svensk representant: Firma lohan Lager·
crantz, Stockholm.

FICKRADIO
i byggsats
Byggsatsen innehåller alla detaljer till en
komplett fickradio med ferritantenn, tre
transistorer och batterier för inbyggnad
i ett prydligt plasthölje, som är mindre
än ett ordinärt cigarrettpaket.
Hela mottagaren med knal'ptelefon och
öronpropp väger endast 140 gram.

Ultrabredbandsförstärkare
Spencer.Kennedy Laboratories har upptagit
tillverkning aven ultrabredbandig förstärkare, typ SKL 206, som möjliggör naturtrogen
återgivning av pulser med utomordentligt kort
stigtid
mindre än 0,002 /-'-S - genom att

Mottagaren har god känslighet och kan
utan yttre antenn användas inom en radie
. av 5 mil från de större mellanvågssändarna.
Utförlig arbetsbeskrivning, schema och
placeringsskiss medföljer. Fickradion kan
med lätthet byggas även av den som har
ingen eller ringa erfarenhet av radiobygge.

se och hör
med

Pris för komplett byggsats endast

Kr. 98:50 netto
-Klipp ut kupongen och insänd den till

. HÖRAPPARATBOLAGET
Kungsgatan 29 - Stockholm C - Tel. 231700

--------""\

I

(Till Hörapparatbolaget, Kungsg. 29, Sthlm C

I skott
Hörmed bestöller jag att söndas mot postfören komplett byggsats till fickradio till
I ett

I

pris av kronor 98: 50 jömte porto.

Namn

I

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

I

Bostad . ......... ....... ... . .. ..... . .. . .. .. . ...

I Postadress

. . .. .. ....... . ........ .... ........ )

'---------

den ger en jämn förstärkning av 20 dB över
bandet 0,6 kHz-320 MHz.
Apparaturen kan användas för förstärkning
av bl.a. korta pulser med kort stigtid, inspänningar till bredbandiga rörvoltmerar, utspänningar från scintillationsdetektorer, mångkanaliga UKV-signaler, bredbands MF-signaler
m.m.
Svensk representant: Agenturfirma Thure
F Forsberg, Stockholm

KOPPLINGSURET

VAlVO-ROR
AB STERN le SrERN

Mönstergenerator för TV -service
En punkt- och balkmönstergenerator för service av TV-mottagare för färg och svart-vitt
presenteras av Precision Apparatus Comp_
I nc. Mönstergeneratorn är inställbar för olika
punktstorlek och -antal, och har individuella

för hela veckans program, för hem, industri
och laboratorier. Rastsignalur. Manöverreläer. Äldre ur bygges om med elektriskt verk.

••

Stockholm· Göteborg. Malmö

,

Vi tillverka
Högspänningsgeneratorer 2 - 75 KV
Högspänningsspolar
HF - drossiar

~fJeX

UKV - drossiar
Videodrosslar

URET

~

Industr. AB. Reflex

...

.
--

•

Munkbron 9, Stockholm, Tel. 119912, 364642

.
:-

•

•

Sug- och spärrkretsar
Nätstörningsfilter
Spolar och spolsystem
Spolar i specialutföranden

•
'"

Firma ETRONIK

,

Beställ broschyr kostnadsfritt.

Slottsväg. 5 - Näsbypark - Tel. 561828

Magneter de· kan don'l göra

för det har pappa sagt
Några användningsområden
(y .. ldyndmo

Kvalitet:
(B X H)' max.X 10' cgs:
FAMA och TICONAL har
mycket stort magnetiskt energiinnehåll, vilket i förening
med låg specifik vikt ger små
-och lätta konstruktioner. T.ex.

60

~
FAMA 600
1,2

FAMA 700
1,6

I FAMA1,8 1000

TICONAL Gg med (B X H)
max. över 5,5 X 10' cgs, dvs
ett magnetiskt energiinnehåll,
som är mer än 30 gånger större
än hos en kOlstålsmagnet.

TICONAL
5,0

I

TICONALGg
5,5

FAGERSTA BRUKS AB
Dannemoraverken ÖSlerbybruk
RADIO OCH TELEVISION -
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Bland de exempel ur höstens sortering av radio
och TV vi här visar, bör Ni speciellt lägga märke
till den svenskbyggda TY·möbeln - en exklusiv
nyhet för den svenska marknad en.

liH a,
lill a

] 178 S är en liten be·

händig mottagare med
tryckta kretsar, magiskt
öga, kortvågslup och
samtliga vågiängdsområ.
den. Dessutom anslut·
ningskon takt för gram·
extrahögtalare
mofon,
och bandspelare.

TE LE FU NK EN
NY TT

Magnet ophon KL 65
är en elegant liten
bandspelare med en
rent sagolik ljudåter·
givning ( frekvens kurvan sträcker sig från
40 till 1S.000 Hz).
Finns både för inbygg.
nad och i väskut/ö ·
rande..

Aldrig förr har det kommit så mycket nytt
från TELEFUNKEN som i höst. Och det är
inte bara tekniska nyheter och förbättr ingar,
det är ju något självklart att TELEFUNKEN
ständig t återfinns i spetsen av utvecklingen.
I höst är det också helt nya utföranden på de flesta av de 19 radiooch TV-modellerna.

TV 53 R i svenskbyggd

möbel är en verklig ny·
het för den svenska
marknaden. Det är
första gången TELEFUNKE N har låtit
världsberömd
förena
_.vensk möbelkonst med
världsberömd tysk ra·
dioteknik .

ps.
Ni har väl redan märkt resulta t
av vår stora reklam .kampa nj
i den ledand e rikspre ssen?

Kontak ta

TE LE FU NK EN

SA TT
Svenska Aktie bOla get. Trådlös Telegrafi
Tel. 45 27

60.-~

R-A D I O O C H T E L-E V I S lON -
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det hörs på ljude t
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LÅDFACK typ LF74
för småd elar

kontrolle r för reglering av horisonta l· resp.
vertikalb alkarnas antal och bredd. Rutmöns ter
kan även erhållas. Generato rn ger antingen
videospä nning eller videomoduler.ad signal·
spänning på de amerikan ska TV·kana lerna
2-6.
Svensk represen tant: Teleinstrument AB,
Bromma .

Batteri driven bandsp elare i fickform at
En miniatyr bandspel are, »Midgetape», tillver·
kas nu av Mohawk Business Machines Corp.
Bandspe laren, som har yttermåt ten 21XIOX
4,7 cm och väger ca 1,5 kg, har l timmas
speltid vid bandhast igheten 4,7 cm / s. Fre·
kvensom fång 0,2-5 kHz±5 dB, svaj <0,7';10 ,
signalbrn sförhålla nde 40 dB och uteffekt 3
m W över 2 kohm. Förmagn etisering sfrekven s :
12 kHz. Manuell återlindn ing.
Bandspe laren är bestycka d med tre submi·
niatyrrör och använde r W' band för dubbel·

Specialisten i
hyllor, lådor o. skåp

l1li

A-B Sve nsk
Lag erst and ard
Skånegatan

40,

StockhollII So

Tel.

,. RENA

~~~J] FYNDET,

I

~

I

TRYCKTA KOPPLINGAR

I

I. FÖR RÖR och TRANSISTORER

I
I

I
I
I
I
II
•

Vi kunna nu erbjuda ett flertal
olika byggsat ser med tryckta
kopplin gar. Ex. kan nämnas LFförstärk are med 4 transisto rer
med slutsteg i p-p c :a 0,5 W.
Denna förstärk are kan använd as
med diod såsom lokalap parat,
som chefstel efon, gitarrfö rstärkare, gråm .-avspel are m. m.,
Byggsat s till s. k. rävsax 3 rör.
Till rävsaxe n finns även komplet t
hammar lackad låda med ramantenn.

Begär närma re upplysn ingar

I
ACllcliO~Cllt~ri~.

J

L -_ -. ._ Göteborg C

Tel. växel 17 11 55

AN TE NN ER

Stort prog ram

UKV

TV

IMP ORT AB

I
I
I
I
I
I

KONTAKTA OSS.

Trädgård sgatan 6 -

Eng els oöve rträf fade

I

HAR NI EGNA PROBLEM MED
TRYCKTA KOPPLINGAR

AB

4000 JO, 4220 yo

I
I
I

AB STOCKHOLMS
PATENTBYRÅ
Zacco & Bruhn
Patent
Varumärken

ANTENNTILLBEHÖR

H. Onn, l. Stäck
E. Holmq vist,

Full sorte ring

IN ET RA

N. Larfeld t

Rege. lngsga tan 97 - STOCK HOLM C
Tel. 20 01 47 - 21 62 !SS
\.

Grtlnd"d 11178
Medl6mm llr '1/' SVInsk.. Palenlom buds!iiren ing'"

~ENTRUM '

-

STOCKHOLM

Kungsgatan 36 - Tel. 23°970

\

ADCOLA typ 82 med spetsdia meter = 4,8 mm
är idealisk för TV-byg gen och allround
lödarbe ten. Effektförbrukning 25 W, lödförm åga
motsvar ande en vanlig 90 W kolv.
Leverer as S-märkt för 110, 127 och 220 V.
Vikt utan sladd 65 gram.

l
Gå in för Adcola " LONG LIFE" löddon.

SVE NSK A TELEKOMPANIET

Stockholm Ö . Grevgatan 60
Telefon 62344 3
~~--------------------------------------------------------------------------62

Gem'ralagent:
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~ ~rm/nU3n/ t'o /~ g~deOna/ g~meel

STRÖMSTÄLLARE

10 AMP
TYP

Kvalitetsströmställare

KAl ALOGNUMMER

1-POLlG OMKASTARE

501056

2 - POLlG STRÖMBRYTARE

500705

i enlighet med
engelska RCSC- normerna

- - - - - - - - - - Begär gärna katalog som ihformerar Er om d~ olika typerna - - - - - - - -

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

/------------------------------------------------,

TANDBERCi
•

Lång speltid
• Enastående ljudkvalitet
• Lättskött
• Smakfullt utförande
• Prisbillig

TANDBERG 2. T -

den idealiska hemapparaten

TANDBERG 2. TF- den perfekta kombinerade kontors-, konferens- o. hemapparaten

TANDBERG 3

- den absoluta toppunkten ifråga
om bandspelare

(oöli

dnt ftuuldl

.uJ#'n

;UUUU jUlt (jderl

hehO-O-!

AB MASKIN &. ELEKTRO
BOX 113

ÖREBRO

TEL. 124780

\
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"PRESS-FII"
Genomföringar,
standoff-isolatorer och
kontakter av teflon

spär i specialkasetter av ett cigarrettpakets
storlek. Batterier: 1,5 V (glöd), 30 V (anod),
9 V (motor).
Exportagenter: Rocke International Corp.,
13 East 40th Stre,e t, New York16, N.Y., USA.

CHAMPION:s

IV-mottagare med

FM

I BYGGSATS

Bildrör för 110° avböjning
Elektronikbolaget AB, Stockholm, har över·
sänt data för bildröret 17BZP4 för BO° av·
böjningsvinkel. Det är ett rektangulärt rör med
aluminiserad skärm, elektrostatisk fokusering
och magnetisk avböjning. Röret är ca 8 cm

Monteras genom att teflonets elasticitet
utnyttjas. Tillverkas med mycket stor
noggrannhet beträffande dimensionerna
och pressas fast med ett verktyg i ett
underdimensionerat hål. Denna metod
ger en absolut vibrationssäker infästning.
Inom detta användningsområde tillgodogör man sig alla teflonets goda egenskaper. Låg dielektricitetskonstant, okänslighet för syror och fukt, samt motståndskraft mot höga temperaturer. Genom att
teflon inte bildar kolbryggor kan höga
spänningar tillåtas och genom sin okrossbarhet är teflon vida överlägset t. ex.
keramik.
Kan nu erhållas i ett flertal olika färger.
Generalagent:

BO PALMBLAD AB
62.

Hornsgatan 58, stockholm SÖ.
Tel. 44 92 95.

KNIGHT- KITS
amerikanska instrumentbyggsatser

Linjär svepgenerator
typ 123

kortare än motsvarande bildrörstyper med
samma bildyta men för 90° avböjning. Se
måttskissen. Rörets »nacke» har en diameter
av endast 28 mm, vilket gör att avböjnings·
spolarna kommer närmare elektronstrålen. Där·
igenom kan avböjningen ske med endast obetydligt högre effekt än som erfordras för 90°
avböjning. Glödströmsdata är 6,3 V och 0,6 A.
För högspänning krävs det 12-16 kV, för
fokusering 0-400 V.

Dubbelstråleoscilloskop från Tektronix
Erik Ferner AB, Bromma, har översänt data
för ett dubbelsträleoscilloskop av bredbandstyp från Telctronix, typ 551. I detta oscilloskop
ingår ett bildrör med tvä skilda plattpar för
vertikalavböjningen men med gemensam svep·
krets och gemensamt plattpar för strålens horisontalavböjning, varför bäda strålarna avböjs
med samma hastighet av den gemensamma
horisontella avböjningsspänningen. Till förstärkaren hör två förförstärkare av plug·in·typ,
typ 53/ 54 K för resp. vertikala kanalförstär·
kare. Svepkretsen omfattar 22 noggrant kalibrerade steg, som ger svephastigheter frän 0,2
f-ts/ cm upp till 2 s/ cm. Svepbredden kan förstoras fem gånger bildrörets bredd vid alla
svephastigheter.
Triggning kan ske från endera mätspänningen från en yttre signal eller frän nätspänning-

Torotors TV-mottagare är försedd med
10 TV-kanaler samt 2 FM-kanaler.
vilket möjliggör avlyssning av riksoch dubbelprogram.
TV-byggsatsen kan monteras och
kopplas även aven icke avancerad
radioamatör. Kanalväljaren, MF-förstärkaren och ljudförstärkaren levereras komplett trimmade och kopplade. Högspännings- och fokuseringsenheterna levereras kompletta.

Pris kr. 850:-

AB CHAMPION RADIO
Polhemsgatan 38, Sthlm. Tel. 54 25 44
Södra vigen et, Göteborg. Tel. ZO 03 25.
Regementsgat. 10, Malmö. Tel. 97 67 %5.

Radioteknisk

HANDBOK
3:dje uppl.
av ing. ERIC ANDERS~N. Del I
o. II kr. 16: - per del i eleg. klotb.
Totalt sidantal 646. Rikt m. Oumb.
för radiohandlare, radiorep., amatörer, studerande m. fl.

Vågor - Strålar - Vibrationer.
Inb. i eleg. klotb. kr. 12: - pr ex.
Elektrikerns hjälpreda kr. 7: 50.

MELLERSTEDTS FÖRLAG
Norrlandsgatan 22, Sthlm.
eller närmaste bokhandel.
\

SKYDDA LP -SKIVAN!
Extremt god linearitet.
Frekvensområde: 300 kc-250 mc grundfrekvens.
Utgångsspänning upp till 150 mV. Grovoch finattenuator.
Utgångspänningen konstant inom ± l dB
över hela svepet.
Inbyggd kristallmarker.
Ingång för yttre marker.
Blandning av inre och yttre marker.
Komplett byggsats med steg för steg
byggnadsanvisning
Kr. 42.5:-

AB KUNO KÄLLMAN
SÖDRA VÄGEN 73 - GÖTEBORG
Tel. 208727

64

Skaffa Er våra utmärkta
grammofontillbehör :

DUST BUG - autom. skivborste
Kr 14:80

MIRAGRIP - griptång f. LP-skivor
,

Kr 14:75

AURIOL PICKUP CONTROL höj- o. sänkanordn. f. pickuparmen
Kr 40:(Obs. angiv vid best. vilken typ av pickuparm
som anv.)

HANDELSBOLAGET TOYMAN
Box 8048 - Hälsingborg 8

RADIO OCH TELEVISION, -
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KOMPONENTER POR

V år strävan att erbjuda den elektroniska världen ett komplett program har kommit ett

ELEKTRONIK

stort steg mot förverkligandet. Avtal har tecknats med Ad. Auriema, Inc, New York,

TY-bildrör läven 110·1, transistorer,
diode r, radio-, sända r- och specialrär, allt RCA ,s tillverkning.

om generalrepresentation för nedanstående fabriker. Auriemas arbete utmärker sig för
snabbhet, klara linjer och en god service. De representerade fabrikerna tillhör gräddan
av USA:s högt utvecklade elektroniska industri.

Kondensatorer alla slag, fasta och
variabla.
Klsellikriktare för TY och kraftändamå),
Kopplingstråd, även fär >200·C.

Avböiningsenheter för TV, 70, 90 och
11 0· .

Gene ratore r
förg .

Högtalare Hi-Fi och standard, speciaihögtalare för TV 14 X3".

HF-iärn, pulver och ferrit.

Yibrationsmätning .

Kopparklädda skivor fö r tryckt ledningsdragning.

Flexiblo tryckta ledningar.

Precisionsoch
och hygrografer.

Mellanfrekvenstransfo rm ato rer,
miniatyr för AM, FM och TV, subminiatyr för transistoriserad apparatur.
Ström- och spä nningsstabilisatorer.

Automatiska provningsutrustningar.

Selen likriktare.

Färdiga tryckta kretsar.
Motstånd, fasta och variab la, massa-, kol-, metallskikts- och tråd lindode. Små och stora effekter.
TY-tuners .
Subminiatyrfläktar.

INSTRUMENT OCH

Styrkristo ll er,
standard
högsta precision.

och

för

H.nrLPMEDEL FOR LAB
OCH PROVNING

Magneter, legerade och ferriter.

Fullständigt prog ram av bords- och
tavelinstrument upp till högsta precision. Stät- och vibrationssäkra för
spän ning s-, ström-, effekt och magnetiska störningar.

Trcnsformatarplåt och -sn itt.
lindade transformatorkärnor.
Miniatyr och subminiatyrtransformatorer.

för

TY,

sva rtvit

och

mikrahygrametra'

Luftkontroll.
Byggsatser för service- och laboratorieinstrument.
Elektraniska räknare, tid- och fre kvens mäta re och komponenter.
Bredbandsförstärkare, pu Isgeneratorer, TY-distributionssystem .
Klimatpravningsutrustningar,
kyla,
värme, fukt, damm, sand, salt, lågtryck, solsken. Många kombinatione r, alla storlekar.
Temperaturmätning och -reglering
-40-+650· C.
Signalgen e ratorer.

Termaprocess-sty rning .
Hårdförkromningsanläggningar
för
små och stora verkstäder .
Hydrauliska
servoventiler,
. minivalve •.
Reostater, motarkontroller, kontaktorer, re lä er.
Snabblödutrustningar för masstillve rkni ng, kontaktvärme .

om

utförliga

4.

3

9

-reglering

-40-+650·C.

Skriv eller ring oss
data och offerter .

HJrGERVJrGEN 70, ENSKEDE
TEL. 4963B7, 496389

*

INDUSTRIELLT
Temperaturmätning och

Flertalet rör och komponenter finnas
också utförda enligt m i I i t ä r a
s p e c i f i k a t i O n e r.

THURE F. FORSBERG AB

1

ELEKTROAKUSTIK
Hi-Fi, Pick-u per, högtalare, förstärkare .
Elektroniska klockspel.
Laka Ikom mu n i kal; onsa n lägg n ingar.
Mikrofoner.
Magnetofonband.
Signa Igeneratorer.

7

1

n~
12

11

10

·. ~rkes

;,' {arzian

13

INPIANA STEEf.
~O

17

~)

18 •

~1

FnVIRonffifflTRL fOUIPffiE'nr
23

24

knightkils
'26

C!~'""\\~

28

31

l. John Fluke MIg. Co., Inc. ; 2. San,d ers Assodate,,#- Inc.; 3. Slromberg .. Carlson Co.; 4. Tel ..
fnstrument -Co., Ine.; 5. James B. laosing
Sound, Inc.; 6. ADA Tube.; 7. PIckering &'Co.;
8. Littelluse, Ine. ; 9. Allegheny Ludlum Steel
Corp.; lO. Turner Co.; 11. A&ro~o~ Corp.;
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21. Wasseo EI.elrle Producls •Corp.; 22.
12. Norlh Hills Elettric Co ., lne.; 13. MicroPhoostron Co.; 23. fn Yironmento,1 Eq-u'ipment'
'tran Co ., Inc. ; 1,4. Autom'o tk Mf9: Co.; 15. { -CO.I -2.4. :",The Stapl." Co.; ~. Alli.d Radio,
Sorkes Tarzian, tne.; . 16. F. W. SIckles; 17.
46 . ...-Serdellc, Inc.; '17. Co,mpute.r.Measuremenh
Spencer Kennedy: lobs., Ine.; 18. S~.,s;tive
Corp. ; 28. Bliley Electrie e\>.; ~ , Ward leoResearch Jnstr. Co.rp .; 19. The Partlow CorpOr
nard Eledric Co.; 30. Rora Co~,; '31. Ouotone
rQtion ; 20. The ' Indiona Steel froduc:ts Co. ; ._ Co.; 32. The Rad ia r! Corp.
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I. E. R. C.
Värmeavledande rörskärmar
nu med vinkelrörhållare
för tryckta kretsar

en. Triggning kan ske från positiva eller negativa perioden av den triggande signalen.
Vertikala förstärkarna har stigtiden 0,015 t-ts
och är försedda med balanserad fördröjningskrets med signalfördröjning 0,02 t-ts i varje
förstärkare. Tillsammans med förförstärkare
53/ 54 K blir stigtiden 0,014 t-ts och frekvensornrådet 0-25 MHz. Oscilloskopets max.
känslighet per kanal är 0,05 V/ cm. I oscillo·
skopet ingår kantvågskalibrator 0,2 mV--lOO
V. Nätspänningen är elektroniskt reglerad.

LITE S OLD • • •
ett behändigt
engelskt lödver~tyg
med högsta precision.
Trots låg effektåtgång
är lödförmågan mycket stor. Den höga
verkningsgraden har
uppnåtts med speciell
patenterad konstruktion.

Fickradio med transistorer

Med

En fickradio med två transistorer introduceras
av Knight Electronics Corporation. Denna apparat, som är avsedd för mottagning med örlur, är reflexkopplad, vilket ger god mottagDenna serie värmeavledande rörskärmar,
som annonserades i R&T nr 3/57 har nu
kompletterats.
Skärmarna för 7- och 9-poliga miniatyrrör och subminiatyrrör tillverkas även
monterade med en rörhållare av glimmerbakelit, vars undersida är ingjuten
i en kub av epoxyharts. på kubens sida
har rörhållarens lödanslutningar placerats i rad för direkt inlödning i en tryckt
krets'.

BO PALMBLAD AB
Hornsgatan 58, Stockholm Sö.
Tel. 44 92 95.
63 .

Alla LITESOLD-modeller lagerföres för 6, 12,
24, 28, 36, 110, 127 och 220 V.
För varje modell finns värmeskydd och verktygsställ.
LITS OLD har accepterats av Armen, Marinen, Flygvapnet, statliga och kommunala institutioner och teleindustrin.
ning av lokalsändare på mellanvåg utan yttre
antenn. Måtten på appa:aten är lO X 9,5 X4,5
cm. Apparaten finns i byggsats; en komplett
beskrivning medföljer, så att vem som helst
kan bygga apparaten.
Svensk representant: Agenturfirma Thure F
FfJrsberg, Enskede.

amerikanska instrumentbyggsatser

5 Bredband oscillograf
11

typ

144

Begär prislista

Generalagent:

SIGNALMEKANO
Västmannagatan 74. Tel. 33 26 06,
Stokholm Va.

33 20 08,

Reflexklystron för 34-35,6 kMz

FM-ENHETER BAND II

Ingeniörsfirman Magnetic AB, Stockholm, har

Fördigkopplade a. trimmade byggsatser, lötta 011
öndra för mottagning av TV-ljud, polisradio etc.

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

KNIGHT-KITS

löd-

heter förknippade med
lödspetsar av vanlig typ.
LITSOLD lödverktyg
finnes i effektstorlek 1Q,
20, 25, 30, 35 Watt.
Exempel: 10 Watts-modellen är marknadens
minsta S-märkta lödverktyg.
25 Watts-modellen motsvarar en normal 70
Watts lödkolv.

r

Observera att skärmen förutom sina
goda värme avledande egenskaper även
är en effektiv elektrisk skärm, samt att
den genom sin mekaniska utformning
hindrar röret att lossna ur hållaren vid
vibrationer och skakningar.
Generalagent:

PERMATIP

spets med lång livslängd, elimineras olägen-

översänt data för en ny reflexklystron VA-97,
från Varian Associates i USA avsedd för luftburen apparatur och avsedd för frekvensområdet 34,0-35,6 kMHz. KIystronen ger ca 10
m W vid 400 V resonatorspänning. Dimension er: 5X2,5Xl,9 cm ink!. rörhållare. Avstämning sker i den del av hålrumsresonatorn som
ligger utanför vakuum.

Enheterna öro omkopplingsbara för 127-150 220 V
vÖxeJspönn. o. försedda med EeC 85 - EF 85 - EF 80
- EAA 91 somt EZ 80 och kostar

ENDAST KR. 49: 75 NETTO
Finns öven med kåpa och S-mörkt för endast Kr.
55 : 75 netto (mindre ön priset f. rör och nöttrf.).
I allströmsutförande med UCC 85 - UF 85 - UF 80
- UV 85 - 2 st. OA 72 till samma låga pris.
Schema till enheterna Kr. 1: 50.

Ett utomordentligt förmånligt köp
Thure F Forsberg AB i Enskede, mångårig leverantör av delar och komponenter för radiooch elektronisk industri, har utvidgat sin verksamhet att omfatta generalrepresentation för

Fredagar öppet till kl. 20.

- Komponenter från pol

tm

pol -

Böllstavögen 22. Tel. 285000
Stockholm. Postgiro 285000
\

Radiohandlare och servicemän'
Vertikalförstärkarens frekvensområde ±
3 dB: 5 c/s-5 mc/s.
Vertikal känslighet: 10 mV rms/cm.
Ingångskapacitans: 20 pF.
Svepfrekvens: 15 c/s-600 kc/s.
Synkroniserar upp till 9 mc/s.
Ingång för intensitetsmodulering av strålen (Z-axeln).
.
l volt p-p för kalibrering på frontpanelen.
Katodföljaringång ~å både vertikal- och
horisontalförstärkaren.
Stabil stålkåpa med infällt bärhandtag.
Komplett byggsats med steg för steg
byggnadsanvisning
Kr. 575:-

AB KUNO KÄLLMAN
SÖDRA VÄGEN 73 - GÖTEBORG
Tel. 208727

Vi kan erbjuda Eder: Alla typer av rör, all materiel

Antenner och tillbehör
God service - omg. lev. från lager
ara priser. Rekvirera lager lista !

INGENIÖRSFIRMAN TELEKTRA
Radiomateriel engros

Kvarnhagsgatan 67 - STOCKHOLM-Vällingby
Tel. 388500, 386670
,~--------------------------------------------------------------------
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NEOSID LTD.,
Stonehill 's House,
Howards gate,

Welwyn Garden City,
Herts· England

Vår huvud firma s progr am
omfat tar ett stort antal olika
stand ardtyp er av kärno r och
spolst omma r. Varje typ av
kärna kan fås i ett flerta l
olika kärnm ateria l för arbets frekv enser från ID kc I s till
drygt IDO Mc Is.
Speci alutfö rande n tillve rkas
på bestäl lning.

GENERA LAGENT ER

rO~bUO aCQ ~-g

, 301675
RADM ANSGA TAN 56 - STOCK HOLM - TEL. 329245, 301737
Föraäljn ing end",,' 'iii reguljära importör er.

Ett servicebekymmer
mindre
Sedan selenlik riktaren införde s i svagstr ömsapp arater har
vi inte haft en enda reklama tion på dessa!

Med AEG-scle nlikriktare slipper Ni:
• onödige servicebek ymmer
• sönderbrä nda transform atorer
• byta ut likriktarrö r
AEG-sele nlikrikrar e finns i följande utförande n:
E = halvvägs
M = helvågs
V = spännings dubblare
B = brygga
nch i följande sockeItype r:
L = med fastsättnin gsbleck*)
M = med mutter*)
E = europeisk stiftsocke l
G = liten GV-socke l

R = stålrörsso ckel
S = stor GV-socke l
O = oktalsock el
*) standard

Vad Ni än har för beI.ov av likriktare för svagström sändamål, ring eller skriv

SATT
~

SVENSKA AKTIEBOLAGET
Röravdeln ingeo

~1iI~ TRÄDLÖS TELEGRAFI
Telefon 45 27 60
W

STOCKH OLM 32
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alla amerikan ska tillverka re, som har Ad.
Auriema [nc., New York, som exportav delning.

UNITEK
WELDMATIC
punkt svets aggre gat

Nybildad e Löwe Radio-T V AB, Stockhol m,
bakom vilket företag står bl.a. det västtyska
företaget Loewe-O pta i Kronach , kommer i
höst att introduc era ett urval av radio- och
TV-mode ller.

i takt
med
tiden s krav

Katalog er
ELFA Radio & Television AB, Stockhol m har
översänt en katalog från firma Klar & Beilschmidt iLandsh ut, Västtysk land. Katalogen
omfattar lödstöd, kondens atorer, rörhållar e för
högspänn ingsaggr egat, nätstörni ngsfilter m.m.

Punktsv etsaggre gat av urladdni ngstyp
avsedda för precision sarbeten . Medger
svetsnin g av stål med hög kolhalt, koppar, silver, tungsten , molybde n och andra
"svåra" material utan anlöpnin g, deformering eller metallur giska förändri ngar
Aggrega ten tillverka s i två olika stoJ::"
portabla modelle r samt i en större bänkmodell. Samtliga leverera s ' fullt kompletta med alla nödvänd iga tillbehör
För de portabla modelle rna kan även er-.
hållas transpor tväskor .
Komple tterande tekniska data och prisuppgifte r lämnas på förfråga n .
Generala gent:

BO PAL MBL AD AB
Hornsga tan 58, StOCkho lm Sö.
Tel. 44 92 95.
64 .

KNIG HT- KITS
amerik anska instrum entbyg gsa tser

SIGNALGENERATOR
typ 145

Precisio nslindad e spolar, kalibrer ing obehövlig.
Frek vensomr åde: 160 k c-112 mc grundfrekvens .
Användb ar till 224 mc på överton.
Omodule rad eller moduler ad med 400 c/s
sinusfor m.
utgångs spän ning stegvis och kontinu erligt reglerba r upp t ill 100 mV.
Moduler ingsspän ning från stabil Colpittoscillato r tillgängl ig på frontpan elen.
Max. utgångss pänning : 10 volt.
Ingång för yttre moduler ing.
Komple tt byggsats med steg för steg
byggnad sanvisni ng
Kr. 190:-

AB KUN O KÄL LMA N
SÖDRA VÄGEN 73 - GÖTEBO RG
Tel. 2087 27

,--------------------------------_/
68

s t ockholm s Radiok lubb

SW EM A

Vid Stockhol ms Radioklu bbs ordinarie sammanträd e torsdage n den 2 maj fick medlemmarna genom förmedli ng av två föredrag shålPrecision och stabilite t kröver utsökt malare en inblick i moderna televisions- och
terial och avance rad tillverkn ingstekn ik.
rundradi omottag ares konstruk tion och egenSWEMA trådlind ade motstån d ör en produkt av mångår ig erfarenh et och modern
skaper.
utrustning.
Kvällens första föredrag shållare var ing.
L-G Ridderstrand från AGA, som demonstr eDekad rade och be~ättade om tryckta kretsar i momotstå nd
dern TV-tillve rkning. Den numera vanligas te
typ RDP
metoden är att använda ett plastlam inat, kläl t
för lik- och
växelström .
med kopparfo lie. Denna folie trycks - i all·
Lagerfäre s.
mänhet med silk·scre en·förfar ande - med det
lednings mönster som önskas. Därefter sänks
hela plattan ned i ett etsbad, där de delar av
Fasta motstå nd typ RPF
kopparfo lien, som inte skyddas av den på·
{sub·stan dardl för
lik- och växelströ m .
tryckta färgen, etsas bort. Denna metod stäl·
Lagerföre s i standardvärd en .
ler naturligt vis stora krav på det använda
materialet, eftersom kopparfo lien måste vara
absolut fast förbunde n med laminate t.
Ett omvänt förfarand e används vid General
Electric i USA. Där försilvra r man först med omsorgsf ullt hemlighå llna metoder - en
plastplat ta. På silverski ktet trycks sedan
skyddsfä rg på de partier, som inte sk all vara
ledande, varefter resten av plattan förkoppr as.
Dessutom borrar man här hålen för kompo·
nenterna före dessa behandli ngar, så att hå·
len blir förkoppr ade även invändig t. Efter för·
koppring en utsätts plattan för högt tryck uno
der stark värme, så att de förkoppr ade par·
tierna pressas in i plattan och förenas med
Vårt " beställnin gsskrädde ri"
denna. Slutligen dras plattan över med ett
står till Er tjänst för olla
skyddsla ck.
slags fasta eller variabla
precision smotstånd , dämpBland andra metoder som provats märks
satser, mätbrygg or etc.
även trycknin g direkt med elektrisk t ledande
ämnen, men denna teknik tycks numera i
T ala m ed SWEM A
n ä r d et gäller precisi onsmotstånd
stort sett ha övergivits.
Det område där tekniker na för närvaran de
arbetar intensiva st när det gäller att ratio·
nellt utnyttja de tryckta kretsarn a är monte·
ringen av kompone nterna på den färdigtry ckta
plattan. Här eftersträ var man att få fram kom·
ponenter , som med hjälp av maskine r kan
monteras i hålen i plattorna , så att det manu·
ella arbetet härmed eliminera s. Här föreligge r
emellerti d for tfarande stora problem, eftersom
Pepparvä gen 28, Stockholm -Enskede . Te l. 940090

precisionsmotstånd

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B.
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En exklusiv nyhet

• •
miniatyruniversalinstrument
Kan nu även levereras med AMPEREMETER
för mätning av växelström

,

...-

TRIPLEn-universalinstrumentet i 'myggvikt'

I

I
I

I

I

._.1 ____ _

I
----I Ny,
I

Jackar
för banankontakter

bekväm och fool - proof typ
av mätområdesomkopplare

I
Instrumentet visas här i naturlig storlek
Begär ny T R I P L E T T - katalog nr 34 - T

Generalagent.

K. L. N. QtaJin9 CO. J!.tJ. d. B'.
Sveavögen 70

-

.) T O C K H O L M Va

-

Tel . 206275 . 21 5205

Bara 395 kr
för en högklassig
rörvoltmeter
GM 100 är ett verkligt
fynd och det låga priset
gär den äverkomlig fär
varie serviceman, radiooch TV-tekniker men är
lika användbar fär krävande laboratoriemätningar. Rekvirera Ert
exemplar genom kupongen här nedan - och
gär det nu!

Denna nya rörvoltmeter är en i alla avseenden högklassig Philips-prod ukt till ett pri s som faktiskt är en
sensation. För 395 kr får Ni en rörvoltm ete r med elektroniskt stabiliserad mittnolla och inbyggd stabiliserad
likriktare för re sistansmätning . Dessutom är instrumentet
utrustat med inbyggd diod för mätning av växelspänningar. Separata mätkroppar kan också erhållas - en
för utökning av frekvensområdet (50 pis - 800 Mp/s) och
en fär mätning av de höga spänningar som förekommer i TV-mottagare (max 30 kYl . Den sistnämnda har
inbyggt förkopplingsmotstånd.

Mätområden
Likspänning •• 0-1, 0-3, 0-10, 0- 30, 0-100, 0-300, 0-1000 V
Växelspänning 0-1, 0-3, 0-10, 0-30, 0-100, 0-300 V
Resistanser • •• 1 ohm - 200 M ohm ;
skalmittvärden 56 ohm ;
5,6 kohm, 56 kohm, 5,6 Mohm

Vöxelspönning
Resistanser ...

± 2,5 ~o
± 3,5 ~o
± 2,5 ~o

~

111 Phd;;•• M.d............d.. Box 6077.5thl:6
Härmed rekvireras Ost Rörvoltmeter GM 100

o 395

kr

O st Högspänningsmätkropp GM 101

I

o90 kr

I ................ ....................................... .......... ..................... ....... I
I
I
I ~~~~..... .. ...... . ......................................... . ......... ...... . ........ .. . . .. .. I
firma . ..... .... ............. ... ........... ....... ... ... .. .. ..... .. .... . ................ .....

Noggrannhet
Likspänning • .

iI

r;:;

av fullt utslag
av fullt utslag

I ~.d ress.

vid skalmittvärde

L
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Postadr.ess

:

I
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FÖR TRANSISTORMOTTAGAREN:
Kopplillgsschema för transistorrnott. 1: TC-6 Komplett bycgsats med schema
till transistormottagare med högtalare. Exklusive transistorer.. .... 148:TC-G/T Samma inkl. 6 st transistorer 248:PVC-2 Miniatyrvridkond. 115+340 pF 12:PVC-ZB Sats innehållande vridkondensator, ferritstav och oscillatorspole U: 75
VOKAR-5000 MF-sats innehållande 3 st.
MF-traIUlform. och oscillatorspole .. 34: 50
Transistorsats . för mottagare innehållande: 2 st. GT 761R, l st. GT 760R,
l st. GT 769R, l st. GT SIR och 2 st.
GT 109R (matchat p.ar) ........ netto 97: ST-U in-transf. 20.000/1.000 ohm. .. . . ... 12:ST-12 in-transf. 10.000/1.000 ohm ... ..... 12:ST-14 in-transf. 600.000/1.000 ohm ...... 12:ST-21 drivertransf. 10.000/ 2.000 ohm eT 12:ST-22 drivertransf. 8.000/2.000 ohm eT 12:ST-23 drivertransf. 2.000/2.000 ohm eT 12:ST-3l ut-traflsf. 500/3,2 ohm ....... ..... 12:ST-32 ut-transf. 1.200/8 ohm ....... ... .. 12:PD-U 1,5" högtalare 3,5 ohm .......... 15:PD-25 2,5" högtalare 3,5 ohm .......... 16:PD-35 3,5" högtalare 3,5 ohm . ......... 16:PD-30 3" högtalare med transformator 28:R-SOO Kristallhörtelefon-öronpropp .... 9: 50
Miniatyrjack med brytning .......... 2: 75
Miniatyrpropp lämplig för t. ex. R-SOO 3: 50
"JAPAN-ARTIKLAR" ATER I LAGER:
KEW universalinstrument typerna
TK-30A, TK-70, TK-90 och TK-llO.
KEW panelinstrument
Milliamperemetrar 0-1, 0-5, 0-10 och
0-100 mA.
Microamperemetrar 0-50, 0-100 och 0-200
/lA.

MAXELL batterier
Anodbatteri 67,5 volt för miniatyr-reseradio.
Batteri 9 volt för transistormottagare.
AIWA mikrofoner
Stort urval av förstklassiga mikrofoner
till myck~låga· "Priser-Hager.

RADIO AB FERROFON
Torkel Knutssonscatan 29, Stockholm SÖ.
Tel. 44 92 95.

,
KNIGHT-KITS

dels komponenterna ännu inte alltid har en
för ändamålet lämplig form, och dels därför
att någon internationell standard inom detta
område ännu icke färdigställts. Tyvärr förefaller det som om producenterna skulle hålla sig
till en modul om 1/ 10" i de anglosaxiska länderna, under det att till exempel tyskarna
gått in för 2,5 mm. De fyra hundradels millimeter som skiljer dessa mått kan kanske förefalla att vara utan betydelse, men det behövs
faktiskt bara ett chassi med längden 20 gånger
modulen, för att skillnaden skall ha ökat till
en hel millimeter, vilket kan ställa ·till besvär.
Den hemlighet som fabrikanterna mest svartsjukt bevakar när det gäller de tryckta kretsarna, är dopplödningstekniken. D et gäller att
få absolut säkra förbindningar utan kallödningar, samtidigt som man eftersträvar en '
automatisering av hela lödningsförloppet .
Ing. Ridderstranlil demonstrerade därefter
AGA:s TV·mottagare med tryckt ledningsdragning, som beskrevs i RT nr 12/56.
Kvällens andra föredragshållare var ingen·
jör l Sjöblom från Gylling & Co, som demonstrerade nya modeller av Centrums radiogrammofoner under rubriken »Ljudet främst».
Att man nått mycket goda resultat, visade
ing. Sjöblom vid provspelningarna. Särskilt
slagverk och en del rytminstrument ställer ju
mycket stora krav på återgivningsauläggningen, och intressantast var kanske därför att
höra de musikavsnitt, där sådana instrument
användes.
Nu återstår väl bara att hoppas, att inte
köparna av dessa radiogrammofoner ställer
klangfärgskontrollerna på »mörkast» möjliga
ljud, på samma sätt som väl de flesta lyssnare
alltid gjort med sina gamla vanliga mottagare.
(C H)
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Transistor· Diodprovare
typ 149

Rekvirera gärna
annonsprislista
från Radio
o. Television
Stockholm 2.1

ANNONSÖRSREGISTER
SEPTEMBER 1957

Sid.
Alpha AB, Sundbyberg ......... .. . 17
Bergman & Bevlng, Ingenjörsfirma, StOCkholm .................... 20
Bromanco AB, Stockholm .. ..... ... 51
Briiel & Kjaer Svenska AB, Stockholm .............................. 50
Bäckström, Gösta, AB, Sthl~ 48, 50, 52
Champion Radio AB, Stockholm, 56 64
Ekofon, f:a, Stockholm ............ 50
Eklöf, f:a, Ernst, Stockholm .. 54, 58
Elektriska Instrument AB Elit,
Stockholm .............. .... 7, 20, 48
Elektronikbolaget AB, Sthlm 47 70
Elfa Radio & Television AB, Stockholm ...... ... ... 3, 11, 12, 13, 14, 15, 72
Etronik, f:a, Näsby Park . ........ . 60
Fagersta Bruks AB, Fagersta .. . . 60
Ferner, E., f:a, Bromma ........ 5, 53
ForSberg, Thure F., AB, Enskede .. 65
Forslid & Co AB, StOCkhOlm ...... 67
Gylling & Co, Stockholm .... 18, 23, 57
Hefa, f:a, Stockholm .............. 66
Hermods, Malmö .................... 6
Hörapparatbolaget, stockholm .... 60
IlnpulS AB, Stockholm ............ 6
In·etra Import ,AB, Stockholm .. .. 62
Isolco Trading, Bromma ... ....... 54
K.L.N. Trading & Co Ltd, Stockholm ...... .... .................... 56, 69
Källman,' Kuno, AB, Göteborg, 64, 66
68,

Lagercrantz, J., f:a, Stockholm ....
Löwe Radio & TV AB, Stockholm
Maskin & Elektro AB, Örebro ....
Mellerstedts Förlag, Stockholm ..
Norens . Ingenjörsbyrå, Stock'~olm
Palmblad, Bo, Stockholm, 64, 66, 68,
Pettersson, G., Ingenjörsfirma, Enskede ................ . . . ...........
Philips Svenska AB, Sthlm, 22, 24
RadiomaterieI AB. Göteborg .. ....
Reflex Industri AB, Stockholm . ...
Rifa AB, Sundbyberg ... ...........
Scienta AB, Göteborg ............
Siemens Svenska AB, Stockholm ..
Sinus Svenska Högtalarfabriken,
Stockholm . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. ...
Signalrnekano, Stockholm . .......
Sonoprodukter AB, Stockholm . .
Stern & Stern AB. Stockholm ....
Stockholms Patentbyrå, Stockholm
Svenska AB Trådlös Telegrafi,
StOCkhOlm ....... ...... ....... 61,
Svenska Mullard AB. Stockholm..
Svenska Mätapparater F.A.B., Enskede ........... ... ................
Svensk Lagerstandard. Stockholm
Svenska AB Oltronix, Vällingby ..
Svenska Painton AB. Akers Runö
Sv.mska Radioaktiebolaget AB,
Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ...
Svp.nska Telekomn~. niet, StOCkholm
Teknikerskolan. S~1a .. .
Telektra Ingenjörsfirma. Vällingby
Tp.leinstrument AB. Bromma ..... .
Thellmod. Harry, Ingenjörsfirma,
Stockholm . . . . . .
. . . . .. . . . . . ..
Titan AB, Ingenjörsfirma, Sthlm
Tungsram Orion Fabrik & Försäljnings AB, Stockholm ...... .... ..
Toyman, HandelSbOlaget, Hälsingborg . . . .............................
Universal-Import, Stockholm ......
Wållgren, Harald, AB, Göteborg ..
Atvidabergs Industrier AB, Sthlm
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55
10
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66
4
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52
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21
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58
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RADANNONSER
Till salu: TV-antenn, långdistans. 4 element.
Kanal 4. Kr. 50:-. l. Eriksson, Box 27, Spånga.

Provar strömmen i båda riktningarna hos
dioder och likriktare.
Provar restström, strömförstärkning och
brusnivå hos alla slags transistorer.
Atergående restström ·- förstärkningsomkopplare.
Kalibreringskontroll.
Separata hållare för NPN- och PNP-transistorer.
22,S volts batteri.
Bakelithölje.
Komplett byggsats med steg för steg
byggnadsanvisning

Kr. 75:-

AB KUNO KÄLLMAN
SÖDRA VÄGEN 73 - GÖTEBORG
Tel. 208727

70

SPECIALUTSTÄLLNIN(i
Härmed har vi nöjet inbjuda till en utställning av R.C.A:s
(Radio Corp of America) produkter, som anordnas under
tiden 10-20 september under adress Kungsgatan 34, IV tr.,
Stockholm.
R.e.A. är ett av världens ledande företag inom teletekniken och visar

här sändare, mottagare, industriutrustningar, mikrofoner, mätinstrument m. m.
Utställningen är öppen vardagar 10-16 och lördagar 10-13.

Tel. 11 7670.

ELEKTRONIKBOLAGET AB • AB PEGASUS
STOCKHOLM
RADIO OCH TELEVISION -

NR 9 -

19.7

I

ger det verkliga 3D-ljudet
med "orkesterspridning "

En eller flera vanliga riktade högtalare kan aldrig åstadkomma
samma spridning av ljudet som en orkester. Det är därför som
man omedelbart hör skillnaden på ,.radioljud,. och direkt uppfattning av musiken. Med SINUS nya Rundstrålare, som kan användas som komplement till Er vanliga radio, uppnås en spridning av
diskantljudet i alla riktningar i ett plan. Effekten blir ett helt nytt
ljud - 3D-ljud med ,.orkesterspridning,..
SINUS Rundstrålare kan placeras var som helst i rummet. För att
vinna bästa möjliga resultat bör Ni pröva olika horisontella eller
vertikala placeringar. Genom membt'anets låga vikt i förening med
stor utstrålnings yta ger Rundstrålaren lägsta möjliga intermodulation.
Rundstrålaren inkopplas om den skall användas som komplement
till radion på extra högtalaruttaget. Den är försedd med begränsningskondensator på 4 ,uF av god papperskvalitet.
I'lelastning
Impedans

8-10

W (med kondensator)

4-8-16

Frekvensområde

ohm

1.500-12.000

p/s

Säljes

genom

radiogrossisterna!

SVENSKA HÖGTALAREFABRIKEN AB
"SVERIGES

ENDA

SPECIALFABRIK

STOCKHOLM-FITT"A
RADIO OCH TELEVISION -

NR 9 -

1957

•

FÖR

HUGTALARE"

TEL. VÄXEL 4&7ttO

7l

·1

Världens slörsla "speclallabrlk I byggsalser

GARANTI

Varje instrument levereras fullt komplett i väl emballerad förpackning.
De i byggsatserna ingående komponenterna äro av högsta klass
och av internationellt erkända fabrikat såsom General Electric,
RCA, Sylvania, Centrallab, m. fl.
Samtliga i byggsatserna ingående detaljer utväljas och provas genom dubbelkontroll av EICO-fabriken innan de godkännas.
Fullständiga montageanvisningar samt arbetsschema och perspektivritningar medföljer .varje byggsats. Bruksanvisning medföljer
varje instrument. Anvisningarna äro så klart och noggrant utarbetade och uppställda, att även den mindre erfarne byggaren kan
utföra monteringen.
Varje EICO-instrument äro såväl ur precisions- och kvalitetssynpunkt som till sitt yttre utförande fullt laboratoriemässiga.
Byggsatserna levereras normalt för 220 V med svensk eller originaltransformator.

Varje EICO byggsats är dubbelt garanterad, av EICO och av ER inköpskälla, att endast innehålla utvalda kvalitetskomponenter. EICO garanterar utbyte av varje komponent, som kan bli deffekt vid normal användning, om den återsändes inom 90 dagar efter inköpet.
EICO garanterar att alla byggsatser, hopbyggda enligt EICO:s förenklade instruktionsböcker, skall hålla givna specifikationer.
EICO garanterar service på och kalibrering av varje EICO byggsats
till gällande kostnader under instrumentets LIVSTID.

•
•

•

•

•

•

ELFA RADIO & TELEVISION AB - BYGGSATSSPECIALISTEN - introducerar härmed i vårt land den över hela världen välkända instrument- och
byggsatsfirman EICO. 1/2 miljon EICO instrument äro spridda över hela världen. Byggsatserna äro i sin minutiösa och förstklassiga tillverkning, höjdpunkten av precision.

Ni bygger dem på en kväll - de vara i livstid

INSTRUMENTBYGGSATSER

_

.

368 K

Box

Holländargatan 9 A

ELFA

MAN FAR PRECISIO

EICO ÄR VÄRLDEN
MAN FAR EN VARA

N

samt fasnings kontroll. Svepbredd
beroende på mätområde.

överton. Fast markeringsoscillato
5,5 MHz eller annan kristall. yttr
även ge markering via separat ko
variabel och en 4-stegs dämpsats.
via separat kontroll. Inget svep

nlngen. Frekvensområde och utsp
MHz 0,3 Veff ± 0,5 dB; B, 6,5-16
0,5 dB; C, 14-36 MHz 0,35 Vett ±
MHz 0,2 Veff ± 0,5 dB; E, 80-216
1 dB. Variabel markeringsoscillato
20-75 MHz på grundton samt 6

utgångsspänning å alla band. Lätt
sin upplysta hårskala. Dubbelt p

steg. Har helt elektroniskt svep,
lar och fritt från mekaniskt bru
fektiv AFR-krets ger linjärt svep

En mångsidig generator för trim
och andra apparater i ex. HF-, M

i byggsats -

SVEPGENER

. ~-~

