Grafitmotstånd
Typ SBT Typ ABT Typ BBT -

I

V2 watt
1 watt
2 watt

med färgkod. Inbakad e i bakelit. Internationella
standar dohmvä rden .
Tolerans: ± 5 och ± 10 %.
Typ HSS Typ HSA Typ HSB -

V2

watt
1 watt
2 watt

högsta bilo ytskiktsmotstånd, med påstämp lat o hm·

vä rde. lackisolerade. Internationella standar dohmvä rde n.
To lerans: ±l, ±2 och ±5 %.
Typ UH 1
Typ UH2
Typ UH 3
Typ UH 4

1
2
4
8

watt
watt
watt
watt

ultrah ögohm smotst ånd i porslinsrör. 1000 ohm

-10000 megohm.
Toleran s : ± 10 och ± 20

%.

Trådlindade mot stån d
Fasta :
Typ GL
Typ H
Typ OJ
Typ EP
Typ HZ

Justerb ara:
Typ GL-A
Typ H-A
Typ OJ-A
Typ EP-A
Typ HZ-A
Typ HE-A
Typ HO-A

-

6
12
26
50
80
120
160

watt
watt
watt
watt
watt
watt
watt

lindade på porslinrör. Cement erade.
Tolerans: ± 5 %.
Typ
Typ
Typ
Typ
Typ

MM-l MM-2 ~ MM-3
MM-4 MM-S -

% watt
1
1,2
1,3
2

watt
watt
watt
watt

Precisi onsmo tstånd med sto r stabilitet. lindade
på ke ramisk ~t o mme .
To ie rafIs : ± 0,1, ± 25, ± 0,5 och ± 1 %.

Typ SW -

1 watt

Precisi onsmo tstånd för motstånds-

dekade r och dylikt. 1-50000 0 ohm.
Toleran s : ± 0,5 och ± 1 %.
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FÖR 25 ÅR SEDAN

I övrigt återfann s i detta nummer en artikel
om flergallerrör, om mottaktkopplade slutsteg
och en artikel om »elektrolytiska kondensatorer» samt en om »Grammofon-pick-up'en». En
»växelströmstrea» - en enrattsavstämd trekretsmottagare med bandfilter, ett steg högfrekvens med reglerrör samt skärmgallerdetektor - återfann s bland kbnstruktionsbeskrivningarna i detta nummer.

Ur PR nr 10/3 2
I

POPULÄ R RADIO nr 10/32 behandlades
rundradi ons 10-årsjubileum i en ledande artikel. 1922, då Telegrafverkets undervisningsanstalt anordnade en serie provsändningar,
räknades som rundradi ons start i Sverige.
»- Det fanns inte så många som lyssnade på
den tiden», står. det i artikeln, »ett fåtal mottagare voro utplacerade på olika ställen i
Stockholm. Allmänheten hade även tillfälle att
få ta del av det nya underverket.
Så började den stora amatörverksamheten.
Man byggde kristallmottagare och enrörsmottagare, fastän rören i början voro dyra och
slukade förskräckligt mycket ström. Det var
emellertid lättare att höra tidssignalerna från
Eiffeltornet än de stockholmska utsändningarna, åtminstone på de första apparate rna. Riktig fart på byggandet blev det först då lågtemperaturrören kommo i marknaden. Dessa
drogo så litet ström, att glödtråden kunde matas från ett ficklampsbatteri.
Snart kom man så långt, att man kunde höra
även utländsk a rundradiostationer. Med en

»Växelströmstrea», en enrattsavstämd 3-kretsmottagare, beskriven i PR nr 10/ 1932. Lägg
märke till de vidlyftiga skärmbirrkarna och
gangkondensatorns placering.
superregenerativ enrörsmottagare tog man in
England på högtalare, d.v.s. med hörlurar na
på bordet, som det hette på den tiden. Höjdpunkten nåddes, då man några år senare tog
in Amerika på en sexrörsmottagare.
Sedan dess har mottagartekniken utvecklats
oerhört. Ännu ha vi dock mycket nytt att
vänta. Visserligen stå de kommersiella mottagarna nu på en mycket hög ståndpun kt i fråga
om teknisk fulländning, men de äro långt ifrån
fullkomliga. Bara en sådan sak som att man
ej kunnat få bukt med störningarna, vilka helst
borde elimineras genom någon anordning på
sj älva mottagaren. Detta är förVisso det största
problemet», ansåg artikelförfattaren, lP Stockman, PR:s redaktör på den tiden.

Månadens
radio prob lem
Problem nr 11-57
Hur stor resistans R, räknat från ingångsklämmorna har den i fig. visade
oändligt låu"ga motståndskedjan, bestående av l ohms motstånd?
,

,

1

R =cEI~~
,

1

1

Rätta lösningen kommer i nr 12 av RT, då
även ev. insända, särskilt eleganta eller ur
andra synpunk ter intressan ta lösningar, ,kommer att kommenteras. Lösningar skall för att
ev. bli behandlade i nr 12 vara RT tillhanda
senast den 25 okt. Även förslag till nya
problem mottas och honoreras om de blir införda. Skriv »Månadens problem» på kuvertet!
Adressen: RADIO och TELEVISION, Nordisk Rotogravyr, Stockholm 21.
\

Fa kta om

(G R U nD IG )
nya bandspelare TK 83 0
från världens största bandspelarfabrik
Prestanda för denna bandsp elare är av den arten, att även
professionella ljudtekn iker är impone rade. Den kan använd as för mycket
kvalificerad e upptagn ingar av orkester- och konsertmusik, filminsp
elningar
etc. Till alla GRUND IG bandsp elare kan anslutas synkroniserings
apparat för förtonin g av smalfilm. Två bandha stighete r.
Tryckknappsmanövrering e Inspelning och återgivn ing i båda
' arna utan spolväx ling e Internat ionell inspelningsriktning riktninge Svaj
mindre än ±0,2 %.
Inspelningstid med 7" spole och bandha stighet 19 cm/sek
2x30 min.
(vid LP+50 %1 e Frekvensomfång 40-16.0 00 pIs.
Vid bandha stighet 9,5 cm/sek. Inspelningstid 2x60 min (vid
lP+50 %1
e Frekvensomfång då 50-10.000 p/s.
6 watts push-pu ll-koppla t slutsteg e 3 stora perm . dyn. högtala
re, monterade för 3D-klang e Räkneverk e Klangfä rgskont roll med
separat inställning för diskant, mellanregister 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 Automatiskt bandsto pp
e Tryckknapp för trickinsp elningar av redan tonsatta band.

Växelström : 110, 125, 160,220 och 240 volt.
Format med stängd väska: 46x43x 24 cm.
Vikt : ca 23 kg.

Riktpris

1.51.5 :- exkl. mikro
89.: - Hi-Fi-tillsats

scmoprocl.dder
GÖTEBORG -

STOCKHOLM - MALMÖ

\
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De pro.fessionella experternas band
måste vara rätta bandet också för Er • • •
~-

SCOTCH

...

Oöverträffat
låg friktionskoefficient tack vare
ett speciellt silikonsmörjmedel.
Den lätta glidningen beror på
att silikonoljan bildar en skyddsfilm mellan bandet och magnethuvudena. Detta betyder också
ökad livslängd för band- och
magnethuvuden. Silikonsmörj ningen - som räcker bandets
hela livstid - minskar tendensen till »svaj» i bandspelaren
och eliminerar samtidigt de störningar som uppstår, om bandet
klibbar vid magnethuvudena.
Det senare är särskilt betydelsefullt då man arbetar vid hög
temperatur och hög luftfuktighet.

tonband

- det ledande
världsmärket!

Extremt lågt
bakgrundsbrus är en annan värdefull egenskap hos Scotch tonband, vilken möjliggjorts genom
en ny, epokgörande tillverkningsteknik. Banden får därigenom
ökad dynamik och samtidigt ett
starkt förbättrat signal/ brusförhållande.

På radiostationer och inspelningsstudios över hela världen, där
LJUDKVALITETEN måste vara den högsta tänkbara, arbetar
man sedan länge med SCOTCH tonband_ Provningar har visat
att bandet ger samma överlägsna återgivningsresultat efter mer
än 10.000 nyinspelningar. Livslängden hos SCOTCH är således
praktiskt taget obegränsad_

Kvalitetsgaranti

Högsta tillverkningsstandard, kontinuerlig forskning och provning _. _analysering ___ provning _. _analysering - om och
om igen - har givit SCOTCH tonband dess särställning som
nr l på marknaden. Ni har alltså all anledning att fråga just
efter SCOTCH tonband. Och det kostar inte mer att få den
garanti för ljudkvalitet som förpackningen med det välkända
skotsk-rutiga mönstret ger Er!

Scotch tonband tillverkas under
strängaste kvalitetskontroll. Detta gör att banden garanteras en
jämnhet av ± 1/ 4 dB genom hela
spolen samt ± 1/ 2 dB från spole till spole.

Obegränsad lagringstid
utan risk för att inspelningen
skall förändras kan Scotch tonband lagras under obegränsad
tid. Ingen klibbning mellan varven i spolen och ingen »teleskopning» vid höga temperaturer och hög luftfuktighet.

SCOTCH tonband nr 111 A

är ett verkligt universalband, lika lämpligt för amatörbandningar som för professionella inspelningar. Det är
tillverkat av cellulosaacetat med röd järnoxidbeläggning. Standardbredden är 1/ 4" (6,35 mm) och bandet lagerföres i nedanstående längder.
Specialdimensioner offereras på begäran.

Utomordentligt stort
(46 m)
150 fot
600 fot (183 m)
1200 fot (366m)
2 400 fot (732 m)
2 400 fot (732 m)
3 280 fot (1 000 m)

frekvensomfång
kännetecknar
Scotch tonband. Laboratorieprov
visar att detta är särskilt påtagligt vid lägre bandhastigheter.
Man behöver exempelvis aldrig
riskera beskuret diskantregister .
Den höga känsligheten hos
SCOTCH betyder att alla typer
av bandspelare kommer bättre
till sin rätt med delta alltid lika
pålitliga band.

Iplastspole
riktpris: kr. 5: 25
plastspole
~
» 16:plastspole
» 25:~
NARTB hub
» 50:~
NARTB lättmetallspole
~
» 64:~
» 68:NARTB hub

SCOTCH skarvtejp nr 41

är en tunn specialtejp med vilt, ytter!t
effektivt häftämne som inte »kryper» och förorsakar klibbande ton·
bandsskarvar. Scotch skarvtejp är 19 mm bred och finns i plåthållare
om 3,8 meter, riktpris 3: 50 samt i 20·meterslängder (utan hållare) till
kr. 7 : 50.

GENERALAGENT:

LANDELlUS & BJÖRKLUND

SCOTCH ledarband nr 43 P är

ett »segstarkt» plastband i 6 mm
bredd som påskarvas tonbandet som skyddande start· och ändsladd. Ger
också exakta tidsmarkeringar och går lätt att göra anteckningar på.
46·metersrulle f' praktisk avrullningsask, riktpris 5: 75.

EN PRODUKT ·FRÅN

STOCKHOLM
GÖTEBORG
MALMÖ
JÖNKÖPING
SUNDSVALL

t~Gi~
. .. J

MINNESOTA MINING & MFG CO .• U S A

~~:t~x~ .. ~"""
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SCHNIEWINDT
TV-D X

på topp en
ett ledande märke för TV i Sverige
sedan S år.

1958 års modeller f,lIer
högst a krav.

TY- bordsantenner
TY- fönsterantenner
TY- takantenner
TY- takantenner
en eller flera elemen t

för kort- o.lång distan s
flera våning ar

*
• Hopfä llbar konstr uktion
monte ringsf ärdiga
• bärstå ng av 4- eller 6-kant
rör
• korros ionssk ydd genom
kemis k specia lproce ss
• isolera nde delar av nytt,
stötsä kert och väderb eständi gt plastm ateria l

Kocksg atan 5, STOCK HOLM
Telefon er: 406526 , 43833 3

Under augusti har TV -DXaktivite ten synbart avtagit,
men en hel del utmärk ta bilder har insänts '~ till RT. Bästa
dagar har varit 2/ 8-4/ 8, 6/ 88/ 8 samt 14/ 8.
Paul Eklundh i Mellerud rapporte rar god mot·
tagning av Italien på kanal 4 den_l / 8. Samma
dag gick Ryssland in bra på kanal 2, den 2/ 8
Hessischer Rundfun k, kl. 10.50-11 .50, Eng·
land på kanal 3 kl. 11.50. Den 3/ 8 gick Eng·
land in hela förmiddagen på kanal 2, 3 och 4,
kl. 13.45 Ryssland på kanal 2 och kl. 14.00
Hessischer Rundfun k på kanal 3. Den 6/ 8 kl.
18.00 Ryssland på kanal 3 samt Tjeckoslova.
kien på kanal 2. Den 7/ 8 och 8/ 8 gick Ryss·
land in på kanal 2. Nackasändaren går inte in
särskilt bra i Mellerud. Köpenhamn, Aarhus
och Fyn går däremot in då och då.
Radiotekniker Gösta Nyberg, Östersund,
rapporte rar god mottagning av BBC och Brys,
sel den 31/7. Den 2/ 8 och 3/ 8 korn Tjeckoslo·
vakien och Italien in med bra styrka vid mid·
dagsdags. Senare på dagen gick Tyskland in

Det finns
bara en
tillverkare
Ett ovanligt skarpt foto av den ryska prov·
bilden. 5/ 6; kl. 10.40-1 4;50, k. 2. Foto: R Pe·
terson, Värnarno.

i Euro pa
av

Origi nal

OA K
omkoppla re och
strömbryt are
- NSF Limited Keighlet .
Yarks, England

- the switch people l6ng erfarenhe t, tekniska
resurser, förstIdassigt
IWaleriol, garantera r
en äkta

Annan rysk provbild. 8/ 8; kl. 07.55, k. 2. Foto:
Gunnar Eriksson, Lit. •

OA K

Säljes i Sverige endast av
..fn~a.m-

foraaila re

AB

I -I
l' P U L S

KONTO R och LAGER

6

S:t ERIKSP LAN 7 •

a'elefon växel
3408 SO

STOCKH OLM

Denna danska provbild är intressant såtillvida
att den är uppfångad i Barcelona i Spanien.
Foto: Adriano Pascucci y Juan Gracia.
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INS TR UM EN T

för panelm ontage tillverk as av
en av Tysklan ds ledande fabriker, Muller & Weiger t, ur vad
synnerl igen rikhalti ga tillverk ningspr ogram vi här ger några
typexem pel.

•

Vridspol einstrum ent typ D 50/ 63
eller med vridjärn ssystem typ E
50/ 63. Rund kåpa av svart pressmassa med dimens.o ner: fläns diameter 83 mm och husets diamete r
65 mm. Tillverk as i standard mätområden från 0-1 V upp till 0-600 V.
Inre resistans 1000 (lI V , högre resistansvä rden på beställni ng. Runda Instrume nt kunna även erhållas
med en flänsdia meter 65/ 83, 80/ 100,
110/130. 130/ 160, 160/ 188, 190/225.
Vridspo leinstrum ent typ DQ 45 för
likström , infällt montage , Samma
data som för instrume nt l) . Frontpanelens storlek 45 X45 eller 85 X85
mm.

Vridspolei nstrument typ D 50/63

Vridspo leinstrum ent typ DQ-96 eller med vridjärn ssystem typ EQ96
för Infällt montage . Kvadrat isk
svart kåpa av svart pressmas sa.
Vridspol esystem med spetslagr ing.
Tillverk as för mätområ den från
0-1 mA upp till 0-60 A. Flänsrnått: 72 X72, 96 X96 eller 110X1l5 mm.

Vridspolei nstrument typ DQ-96

VrIdspo leinstrum ent typ DHQ-96
eller med vridjärn ssystem typ
EHQ-96 för Infällt montage . Samma
elektrisk a data som för Instrume nt
typ D 50/63. Stor lättläst skala, skalvinkel "90° . Frontpan elens storlek:
72 X72, 96X96, 144X144, 192X192.
Tldmllta 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 dimension er 65/ 83 mm eller 80/ 100.
D.en kan även erhållas I kvadratiskt utförand e med dimensio ner
72 X72, 96X96, 144X144 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
250 X96 mm. Volt- resp. amperemetern av vridjärn styp. Tungfre kvensme ter 47-52 Hz.

Vrldiärnsl nstrum."t typ EHQ-96

*

Leveran s omgåend e från lager.
VI sänder Er gärna vår utförliga
katalog.

*
Instrume ntens robusta konstruk tion och prisbillig het gör dem
utomord entligt lämpliga för anvllndnln g I paneler för övervak ning och driftskon troll. Utöver I
annonse n angivna typexem pel finns
~tt stort antal andra för olika användning sområde n.

Tidmätare

Kombinati onsinstrum ent

AB
ELEKTRISKA INSTRUMENT230880
Sigtuna gatan 6 -
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TYP PEH 139
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrolytko~densatorer

Man kan stundom få finfin motl
västtyska sändare i Jämtland . 7/,
k. 2. Foto: Gunnar Eriksson, Lit.

i aluminiumbägare
med fästbult

och likaså på kväller. Den 5/ 8 gid
ra
kl. 17.17 ett par timmar, ävenså 2
{S·
sel kom in på kanal 2 den 7/ 8 :
en
11/ 8 kl. 20.40 kom NWRV in påJQm-~len
14/ 8 kl. 19.05-20 .45 gick Frankrik e och England in rätt hyggligt.
Från Skillingaryd meddela r fotograf Bertil
Pettersson att under tiden 16/ 7-15/ 8 har 10
länder identifierats på bildskärmen. Praktisk t
taget varje dag har ett antal TY-sändare identifierats utom den 28 då inga TY-DX kom in.
Condsen visar dock en viss nedgång under
augusti.
Från Gunnar Eriksson i Lit meddelas daglig ....
TY·DX·mottagning under tiden 1/ 8-19/ 8 med
utprägla de toppar den 1/ 8-4/ 8 samt 8/ 811/ 8, dessutom 17/ 8-19/ 8. Efter den 19/ 8 till
månadens slut har det praktisk t taget varit
alldeles stopp med TV-DX. De länder som visat

Nu finns även elektrolytkondensatorer i aluminiumbägare
med fästbult i botten. Rifa erbjuder en helt ny serie med
höga kapacitanser i spänningar från 12 V till 350 V i bägar e
med 50 mm diameter för användning i glättningsfilter, för
relä{ördröjning etc.
Begär katalogblad A 30

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PEH 139

har en specialka nstruerad ,
kantaktsä ker nitförbindning mellan tillledningar na från kondensa tarlindan
och lödtabba rna i locket.

PEH 139

Engelsk hallådam. 19/ 8; kl. 23.01, k. l, London, 45,0. Foto: Gunnar Eriksson, Lit.

levereras med yttre isolerhylsa av plast, isolermutter och isolerbricka, så att kondensa torn kan
monteras bekvämt även i apparate r
där chassit har annan polaritet än
kondensa torns minuspal.
Motsvara nde utförande finns öven i
bögare med 25 och 35 mm diameter typ PEH 133 - Katalogb lad A 28.
I formatet 50 I2JxlOO mm tillverkas bl.a.
12.000 I'F 12 V
7.500 I'F 25 V
6.000 I'F 35 V
3.500 I'F 50 V

Rysk skådespelerska. 7/ 8; kl. 20.30, k. 2. Foto:
Gunnar Eriksson, Lit.

Leverans från lager eller med kart
leveranst id.

•

AK TIE BO LAG ET RIF A

T.I.fo n Stockholm (010) 26261 0 Ulvsur'lda 1
ETT L M ERICS SON.F ORETA G
Ty5k sångerska. 3/ 8; kl. 15.45, k. 2. Foto: '
Gij.$ta Nyberg, Ö ~tersund.

8
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FO RS KN ING
IND US TRI ER
LA BO RA TO RIE R

för
,

322 -A
Dubbelstråle med separata svep
5AFP dubbels trålerör för hög noggran nhet kan leverera s för
4 olika efterlys ningar.
Två identisk a Y-förstä rkare ger fullt utslag från 100 mY till
1000 volt från likspänning till 100 kels 10 %.
Expansion 5 gånger vertikalt och 6 gånger horisont alt.
Svepgrä nsen från 2 pIs till 30 kp/s med skilda svep på båda
X-axlar na.

Typ 322-A

Kalibre rad Y-förstärkning.
Speciell t utforma t skalföns ter för fotograf ering.

333
Dubbelstråle med enkel t kalibrerat svep
Två identisk a Y-förstä rkare med kalibrer ad inspänn ing.

A. Sinusk änsligh et: direktko pplat ger flat kurva frc!m noll
ned till högst 30 % vid 300 kp/s vid 100 mY till
400 volt fullt utslag och ej mer än ned till 30 %

Typ 333

B. Stigtid :

vid 60 kp/s för 4 mY (fullt utslag).
mindre än 1.0 mikrosekund vid 400 mY för fullt
utslag. Oversh oot mindre än 2 %.

Svep:

Helt kalibrer at.
Gated beam-kr ets ger automat isk Ijusför,s tärkning under svepet.
Frekvens: 19 steg med 1 sek/tum till 2 ,Usek/tum.
Expansion och kalibrer ing oberoen de av varandra på båda axlarna .

403
Marknadens högkänsligaste oscillograf
Mäter ned till 20 mikrovolt.
Y-känslighet: 5 mY till 500 Y för fullt utslag, DC till 300 kp/s

30%.
Svep från 500 msek/cm till 0.5 ,Usek/cm i 19 kalibrer ade steg.
Stigtid max. 1.0 ,Usek. vid 50 mY känslighet.
Nyhet i 4OQ-serien.

Typ 403

ar genom
------------ D e t a l j e r a d e u p P l Y s n i n g
Gene ralag enten :

Telefon
Växel 63 07 90

* F I R M A Johan Lagercrantz . *
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Värtav ägen 51
Stockholm O

9

By gg en ko mp let t

I

H i -F i -anläggning

NYH ETl

PUK A
En komple tt 40 liter HI-Fl
högtala re i modern t utföran de
(string modell) , som är lättplacera d och tar litet utrymm e.
Frekv.-o mråde: 70-13000 pIs.
Impedan s: 8 ohm. Effekt: max. 8
watt.

PRIS: Kronor 180:-

B 81 Hi - Fi - Basreflexlåda
i byggsat s tillverk ad av Svensk a Högtalarfabri ken. Byggsa tsen leverer as komplett med alla delar och en lättfattl ig
monter ings anvisni ng.
Frekv.- område : 40-1800 0 p/ s.
Impeda ns 16 ohm.
PRIS: Kronor 275:-

Mull ard nya 10 watt Hi - Fi - förstärkare
med förförstärkare i byggs ats

En lättbygg d förstärk are med tryckt lednings dragning .
Med den sepaqta
förförstä rkaren erbjudes större möjlighe ter att utforma
HI-Fl anläggni ngen.
Byggsat sen omfattar samtliga erforder liga kompon enter,
färdiga chassier
och plattor med tryckt lednings dragning . Förstärk aren
kan montera s och
kopplas på ca 2 timmar .

PRIS: Kronor 320:-

NYH ETl

DUA L SIES TA

TEL EWA TT

En ny skivspel are med HI-Fl kristalls ystem
från den välkänd a tyska grammo fonfabri ken
DUAL. S I E S T A är försedd med 4 hastighe ter, 16, 33, 45 och 78 v /min. och montera d på en
elegant plastsock el.

Typ V-12. 0, 17 watt
En HI-Fl förstärk are för de högsta anspråk
tillverka d av Tysklan ds största specialfa brik
för HI-Fl, Klein & Hummel .
Förstärk aren har ultra-lin jär koppling , variabel dämpnin gstaktor , bas- och dIskantkontroll er ( ± 18 dB), inbyggd förförstä rkare
med filter för olika skivtype r, omkoppl ingsbara ingånga r för grammo fon , band, mikrofon och radio. Omkopp lare för anpassni ng
till kristall eller dynamis k pick-up.

Anslutes till växelstr öm 110, 150 och

Tekn. data:

SPECIALERBJUDANDE

Frekven sområde : 10 p /s-20000 pIs ± 0,3 dB.
Distorsio n:
0,25 'I. vid 7 watt, 9,5 'I. vid
10 watt, 1 'I. vid 12 watt.
Intermo dulation : 2 'I, vid 10 watt.

Vid köp aven komplell Hi-Fi-an läggning kunna vi erbjuda Eder följande
förmånlig a specialp riser vid olika
kombina tioner:

PRIS: Kronor 495: -

~20

yolt.

PRIS: Kronor 160:\

+ Mullard + SIESTA
B 81 + Mullard + SIESTA
PUKA + Telewat t + SIESTA
B 81 + Telewat t + SIESTA
PUKA

\....--,...~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_

Kr. GOO'; Kr. 690:Kr. 750: Kr. 835:-

_ _ _ _ _J

AB CH AM PIO N RA DIO
10

STOC KHO LM

GÖT EBQR G

Polhemsgatan 38, tll1.-.51 65 7.2

MAL MÖ

Södra vägen 69, tel. 200325

Regementsgatan 10, tel. 976725
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SIN US Hi- Fi-m öbe l nu i byg gsa ts
exlåda.
Det kostar inte mycke t an själv bygga en perfek t Hi-Fi basrefl
möbel,
SINUS byggsats ger Er möjlighet att till låg kostnad skaffa en Hi-Fi
g.
rgivnin
ljudåte
t
perfek
sställer mycke t HÖga krav på
som tillfred
I
och en
SINUS basreflexlåda i byggsats levereras kompl ett med alla delar
att på
för
ejsel
skruvm
en
bara
r
lättfatt lig monteringsanvisning. Ni behöve
några roliga "gör-det-själv-timmar" sätta ihop lådan.
TEKNISKA DATA :
L å d V? l y m: 80 lit. B e s t y c k n i n g:
2 st; diskanthögtalare 6" typ PMB-6002.

1

st. bas högtalare u" typ PM-I1.5 B.

Frekvettsområde 40-18 000 p/s.

e

Rik tpri s kr. 275 :-

..
SV EN SK A HO GT AL AR EF AB RIK IEI I A 'B
.

'

K PÖR HUGT ALAR ."
··SVE RIO.S .NDA SP.C IALP ABRI

STOC KHO LM-P ITT"A
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NR 10 -

1957

•

TEL. VÄXE L 4871 10

Il

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

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

OL YM PIA

T
V
by gg sa ts

Ovanligt skarp provbild från BBC. 2/ 8; k. 2.
Foto: Bertil Pettersson, Skillingaryd.

au i änd rat

utfö rand e

NYH ET ...
Aluminiserat bildrör 90° avlänkning.
Chassie i enheter med plug-in system.
AVC
Kvotdetektor.
Elektrostatisk focusering.
Kanalvä ljare (valfritt antal kanaler).
17" eller 21" bildrör.

Låda i valfritt träslag (teak, valnöt
- blank- eller mattpol erad).
Högklassig dubbelk onhögta lare.
Känslighet 50 -100 pV.
29 rörfunktioner.

GARA NTI

Vi lämnar 6 mån. garanti på
de byggsat ser som leverera ts
och trimmats av oss.

I
'

Malmskillnadsgatan 25, STOCKHOLM C
Telefon 20 2864

Ny hö gk las sig Hi- Fi
kri sla llm ikr ofo n
~

-et

sig bäst är Ryssland, VästtyskIand och England.
Särskilt England har gått in med stabila pro·
gram, ibland upp till två timma~ utan avbrott.
Sämst har Italien varit, som i Norrland endast
gått in med testbild korta stunder några ensta·
ka dagar.
Från Värnamo meddelar radiotek niker Rune
Peterson att under tiden 15/7-15 / 8 har det
varit TV·DX den 20, 26, 30 och 31/ 7 samt under augusti den 4, 7, 8 och 14. Under september
erhölls den 2/ 9 sporadisk norrskensöverföring
på kanal 2. Ljudet var uppfattb art stundtals
men inte bilden.
Från "Djursholm meddelar Gunnar Sterner
att TV,DX-förhållandena under juli och
augusti varit rätt goda, framförallt den 23/ 7,
då Schweiz' gick in bra, även Italien på kanal 4.
Tyska stationer gick också in kl. 19.30, exempelvis ett 'program : »Alles oder nichts», en
motsvarighet till svenska 10000-kronorsfrågan.
Det gällde här 6 000 D-mark. Programmet sågs

e i·

för stor a ans prå k Inom ban dins peln ing,
gram mof onin spe lnin g, förs tärk area nläg
gning ar, ama törr adio
Gammal välkänd provbild för TV-DX-are,
ovanligt fin skärpa denna gång! 5/ 8; kl. 9.00,
k. 4. Foto: Gunnar Sterner, Djursholm.

Effektiv skärmning förhind rar brum genom
handika pacitet och yttre störningar.
Avsedd för bordsstativ, golvstativ eller att
hålla lös i handen . Levereras med speciellt
bordsstativ (ej enligt avbildning).

Längd 115 mm

-]11111111111111 IIIUJ
100

1000

~cp.s.

max. diam . 30 mm
min. diam. 20 mm
ansl . kabel 2,5 m

I0,00O

... leder utvecklingen
Ce" ..ra la g .. ,,"

Utmärkt programbild från England. 24/7; k. 2.
Foto: Bertil Pettersson, Skillingaryd.

ACOS- produ kter.a
skyddas Ilenom poIent,
patentans oknill9or och
,nregi,trl trade yorumörken i alla länder.

ELE KT RO NIK BO LA GE T AB
Barnängsgatan 30 - STOCK

HOLM Sö. - Telefon 44976 0

COSM OCOR D LIMITE D,

12

ELEAN OR CROSS ROAD
WALTH AM CROSS, HERTS.

ENGL AND

Italiensk programbild. 18/ 5; kl. 10.00-11 .16,
k. 3. Foto: R Peterson, Värnamo.
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Ännu bättre M-kontakter
med inbyggt jjäderstöd
•

Stödet håller kontaktfjädern i rätt läge

•

Motverkar brytkrafter
från kabeln

•

Medger enklare och
snabbare lödanslutning
Inom radio- och svagströmstekniken är
Al p h a s flatstiftskontakter i miniatyrutförande idealiska som anslutningsdon
M -kontakterna
lagerföres med
följande antal
poler:

AKTIEBOLAGET ALPHA - SUNDBYBERG - TEL. 282600
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I

2

I

4

I

6

8

I

12

I

18

24

I

33

I

ALPHA

ETT

~-FÖRETAG I
13

Fransk programbild, 819·linj erssystem. 9/ 8;
k. 2. FOlO: Bertil Pettersson, Skillingaryd.

och RADIO
Den som
per, k,an
RADIO I
NINGAR

Du som har TV eller Radio som yrke
eller hobby -

gå igenom Hermods

vill vidga sina radiotekniska kunskavälja mellan ett flerlal kurser, t , ex,
och II - FM-RADIO - RADIOSTÖR- RADIOSÄNDARE.

Bra bild från Rumänien. 20/ 7; 59 MHz. Foto:
Bertil Pettersson, Skillingaryd.

nya teletekniska kurser.
Nu är rätta tiden för både yrkesmän
och amatörer att komplettera sina kun·

r

skaper.

I

Skriv i dag och begär närmare
upplysningar om kurserna!

HERMODS ..

,

Slottsgatan 260 - MALM O

Hermods har en populär grundlägga n- I
de TV-kurs, TELEVISION I. För den som
vill läsa vidare, finns en utförlig kurs

Sänd mig ytterligare upplysningar <!lm Edra
Radio- och TV - kurser.
Namn ...... .. ... .. ....................... ....... ......... .... .... .. .... ..

om TV-mottagare, TELEVISION II, och
en specialkurs för servicemän, TElEVISION III.

Bostad .... ....... ..... .. .. .. ...... .... .... .. ............ .... .. ..... .... .
Postadress .. ..... .. .... ............. .. ... ........ ... .. ......... .. .... .

___________________
~
_________

!oT~O-~ . ~

o

MOTSTAND

PREDUR

-- -- -- -- --

-- -~----- --

... av skikttyp
avsedda bl. a . för
mätändamål är resultatet
av mångårigt utvecklingsarbete 'på området. Hög konstans,
låg temperaturkoefficient och förnämliga brusegenskaper karakteriserar dessa
motstånd. De är dessutom klimatsäkra, tål
långvarig lagring och belastning. Motstånden tillverkas för 0,25, 0,5, 1 och
2 W belastning och i alla gängse
resistansvärden och med resistanstoleranser från ± 0,5
upp till ± 5 'I,.

---- --

Leverans omgående från lager.
Vi sänder Er gärna vår utförliga katalog.

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB
Sigtunagatan 6 -

14

STOCKHOLM 21 -

Tel. växel 230880

..

i 5 minuter. Den 5/ 8 gick kl. 15.15 England in
med cricketmatch, löpning och bilsport, den
6/ 8 kom NWRY in på kanal 2 kl. 16.30-18.00
med utomordentligt bra bild och ljud. Den
14/ 8 gick RAI:s testbild in på kanal 2, 3 och 4.
Nackasändaren var samtidigt igång på kanal 4,
men RAI slog igenom! Under slutet av augusti
har ingenting av vikt kommit fram på bild·
skärmen.
Fotograf Anders Gunnarson i Örebro medde·
lar att han fått in 10 länder detta år och sam·
manlagt 95 bX·timmar sedan den 15 maj.
Förra året var det sammanlagt 60 timmar på
hela året som han fick in TY·DX. Tyska sän-'
dare kommer numera in mycket bra, många
gånger är de bättre än RA!. Hr Gunnarson
meddelar att han nu ändrat sin mottagare så
att han kan ta in engelska 405·linjersysteme,t
samt franska och belgiska sändare med rättvända bilder. Se artikel på annan plats i detta
nummer.
En intressant rapport från ing. Folke Rydström med många värdefulla TY·DX·iakttagel·
ser har ingått. Den kommer i nästa nummer
av RT.

FM-DX
Från Norrköping meddelar Tom Eliasson att
de danska sändarna - särskilt på Bornholm gått in ofta under juli, men praktiskt taget
varje dag kan man få in tyska och engelska
FM·sändare med 5-10 sekunders intervaller.
Den 3 augusti kom vid middagstiden in ett
flertal sändare med full styrka. Mellan 96 och
99 MHz kom då också in några engelska sän·
dare, som gissningsvis var polisradio e.d., med
rätt god styrka. Den 1/ 7 kom Bornholm, Aarhus och Köpenhamn in och den 22/ 7 kom
Bornholm, Köpenhamn, Aalborg och Aarhus
samt Göteborg in med god styrka, likaså Mal·
mö, ehuru svagare. Kl. 9.00 hördes även ett par
italienska sändare under några minutftr. Den
31/ 7: förutom Bornholm gick en del nordtyska sändare in, Norddeutscher Rundfunk på
96 och 99 MHz. Bornholm har kommit in med
styrka 5 följande dagar: 7/7,9/7, 16/ 7,30/ 7
och 31/7 samt på morgonen den 1/ 8.
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HA ND ,B OK

TVTEK
ar Inom sitt omr åde den S T O R S TA
och BÄS TA som utgivits på svenska
det är omöjlig t
Tv-tek niken av i dag är så omfatta nde och ny för oss alla, att
variation~
olika
de
alla
om
om
känned
ha
att
n
fackma
ste
duktiga
även för den
möj ligheter na.
redan finns och
De många nykons truktion erna på det stora antal modelle r som
, gör det nödområde
a
teknisk
detta
på
på samma gång den snabba utveckl ingen
kunska per
nde
omfatta
så
sig
tillägna
och
med
följa
att
vändig t för fackma nnen
na.
nyheter
a
teknisk
som möjligt , för att kunna hålla sig fl jour med de senaste

Utdra g ur inneh ållet - - - - - -__
Inlednin g
Historik
Televisio nsbilden s uppbyggnad
ögat
Flimmer
Linjetal
Avsökni ngsproce ssen
Videosig nalens utseende
Högsta videofre kvensen
Kamera rör
Klassific ering av moderna
kamerar ör

Ikonosk opet
Bildikon oskopet
Ortikone n
Bildortik onen
Vidikon en
Jämföre lser mellan kamerarör ens egenska per
Katodstr ålerör för ljusfläckavs ökare
Från studio till mottaga re
Studiobe lysning
Persona lbehov
KontrOl lutrustni ng
Kamero r
Ljud
överföri ngssyste m
Sändare

Gör Er beställning i dag

ABC för radiohandl~re
Mottaga ren, allmänt
Manövre ring
Installer ing
Skötsel
Försäljn ing
Service
Servicev erksamh et
Garanti och auktoris ation
Mottaga ren, detaljbe skrivning
Kanal välj are
Mellanfr ekvensfö rstärkaren
Detekto rn
Video
Ljud
Avböjni ngsdelen
Högspän ningsals tring
Nätdelen
Bildröre t
Kompon enter
Mätinstr ument och mätteknik
Instrum ent
Mätmeto der
Testbild er
Trimnin g och felsökni ng
Felbeskr ivningar
Feltabel ler

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••
bokhand el eller
Till ........ . ... . ...... . ...... . .......... ....... . .......... ...
växel 40 48 19.
TEKNOG RAFISK A INSTITU TET - StockhO lm 20 - Tel.
ättsförbe håll.
Underte cknad beställer härmed TV-te"k nik med ägander
önskas mot
Handbok en, som kommer att leverera s omkring den 1 dec.,

D Kr. 84: - per kontan t vid leveran s
D Kr. 42: - vid mottag andet och kr. 42: - per 30 dagar
D Kr. 24: - + porto vid mottag andet och kr. 15: - per mån.
under 4 mån.

sätt

x

Namn:

vid det önskade .
...... .
......... .. . ..... .. ..... ....... ... .. .. . ... ... . ... , .......... ..... ..

. .. . .....
Titel: .......... .. . ...... . .. .. . . ......... . .......... .......... ....

.... .. .

.......... .
Adress: .......... ......... ... . .. ... .. . . ... . . . .... ..... ..... . ..........
RoT/57
öre.
15
för
kuvert
öppet
i
Beställn ingssede ln kan insändas
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Antenne r
Vågutbr edning
Antenne r
Transmi ssionsle dningar
Störning ar av och 'hån TVmottaga re
Orsaker
Avstörn ing
Mätmeto der
Färg-TV , översikt
Industri- TV, översikt
TV i Sverige, Internat ionella TV -nätet, program byte
Diverse data
TV-stan dard och dess betydelse för mottaga rkonstruk tionen
Nomenk latur
Rördata
Tabeller m. m .
Appendi x
Apparat beskrivn ingar
med scheman

·s

r'.VTEKNIK
är utarbeta d av televisio nsexpert en, civilingenjör James Hellströ m och omfattar inte
mindre än 850 sidor koncent rerat vetande ocb
är rikt illustrer ad med bilder, ritninga r ocb
diagram . Verket är praktisk t upplagt med en
utförlig innebåll sförteck ning och ett mYCket
omfattan de s a k r e g i s t e r - och naturligtvis bar vi ordnat med en ytterst presentabel och solid inbilldni ng i prima rött konstläder.
\.

15

I brännpunkten

ameril.anslta förinspelade tonhand
al' oöverlräHad Itvalilet

MONAURAL DEMONSTRATION TAPE SW·DEM·2
-

Internationell standard -

Orkestermusik av Grieg, Wagner, Strauss, Borodin
spelad av Londons filharmoniska orkester

*

Orgelmusik av Bach
spelad av Carl Weinrich på Vårfrukyrkans orgel

*

*
"Detta band im/eMller många pärlor för demonstration
av apparaten och de~s gitd· . .. . den som köper det får
den tekniskt selt kanske bästa knippe inspelningar som kan
fås j Sverige."
MAGNETOFON BLADET

PRIS KR 30:Begär komplett lista över SONOTAPE från

AB NORDISKA MUSIKFÖRLAGET

apparaterna hittills gjort, vilket också innebär
ökad reservdelshållning hos leverantörer och i
detaljhandelsledet. Det kommer att bli relativt
ont om servicepersonal - vi har redan nu för
få tekniker i branschen - och det kommer att
bli slagsmål om teknikerna. Här kommer sannolikt den att vinna, som har så stor servicevolym att han kan ordna verkligt rationell service - han har ju möjlighet att betala de bästa
'lönerna ... Lager, reklamkostnader osv. får en
helt annan storleksordning nu än tidigare, vilket måste göra det ytterligt vanskligt för små
företag att överleva; »små» här satt i relation
till de riktigt stora.

Nå, skall man inte vänta med att skaffa TV
tills allting klarnar? Nej, jag tror att det är
synd. Det har redan nu visat sig hur väl ägnad
TV är att ge underhållning och avkoppling i
hemmen, även om man har så små resurser för
programproduktion som Radiotjänst.

i Skänninge

"

(For". fr. sid. 26)

* GRAMMOFONAGENTURERNA

Pipersgatan 29 - Stockholm K

En annan aspekt på TV-utvecklingen. Jag
läste för några år sedan ett nummer av Radio
& Television News, där ledaren travesterade
ett känt politikeruttalande i rubriken »Go
Electronics, Yo~ng Man!» Man .vill gärna säga
samma sak på ren och ärlig svenska till alla
de unga pojkar, som i dag skall bestämma sig
för ett fratntidsyrke:
- Ge er in på elektroniken och hjälp till
att skapa framtiden!

,

NY RÖRVOLTMETER
likspänning:
Växelspänning :
Frekvensområde :

från RADIOMETER, Köpenhamn

Typ RV23

1--3--10--30--100--300--1000
V fullt utslag
1--3--10--30--100--300 V fullt
utslag
30 Hz --100 MHz

Motståndsmätning: 0,50--500 MO. Skalans mittpunkt
motsvarar på lägsta området 100
och på högsta området 10 MO.

Några ytte~ligare tekniska uppgifter:

*

*
*

*
*

Växelspänningsmätkroppen med kabel kan anbringas inuti apparaten med anslutning till bussningar på framsidan. Ingångskapacitans: 7 pF.
60 MO ingångsmotstånd vid likspänningsmätningar.
Stabil 2-stegsförstärkare med obetydlig nollpunktsdrift och kraftig motkoppling. Stort 0,5 mA
viscrinstrument med belyst skala.
Nollpunktsinställning mitt på skalan.
db-skala med 20 db-område och db-angivelse på
områdesomkopplaren.

Generalagent :

BERGMAN & BEVING AB
Karlavägen 76 - STOCKHOLM 10 - Tel. 679260

,
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JOHS. FÖRDERER SÖHNE G. M. B. H., NIEDERESCHACH SCHWARZWALD, V. TYSKLAND

TV & FM
ANTENNER

CARROLL, J M : Transistor Circuits
and Applications. New York 1957,
McGraw-Hill Book Company. 283 s.
(stort format - samma som tidskriften
ElectronicsJ. Pris: 7,50 dollar.
Föreliggande bok utgör en sammanställning av
106 olika transistorartiklar från tidskriften
Electronics från åren 1950-1956. Artiklarna
har samlats i åtta olika grupper: Kretsteori,
Transistorförstärkare, Oscillatorer, Pulskretsar, Rundradio, Militär- och kommunikationsradio, Räknemaskiner och servo, Industriella,
vetenskapliga och medicinska tillämpningar.
Stoffet är rikt, och det är givetvis av stort
värde för dem som arbetar inom transistortekniken att ha viktigare tidskriftsartiklar samlade i en bok som denna . Begränsningen ligger
i alt en hel del av artiklarna blir tämligen föråldrade - 1950 ligger långt tillbaka när det
gäller transistortekniken. Man har ej angivit
datum på artiklarna, vilket kan ge läsaren den
felaktiga uppfattningen att alla artiklar är
up to date. Speciellt viktigt är detta för de artiklar som behandlar transistortyper och transistordata, som t.ex. den inledande tabellen
över data på hundratalet olika transistorer
(hämtad från januarinumret 1956 och alltså
inte alltför gammal).

•

ett 30 · tal olika typer

•

e lektriskt rött dimensionerade och speciellt utprovade

•

mekaniskt stabila och
.extra korrosionss~ddade

•

hopföllbara för und....ätt ande a v monteringen

GENE RA LA GE NT
Leverans endast direkt från fabriken
till reg. firmor och importtirer.

trtitl'CH SALCHOW

FRÄMLINGSVÄGEN 45 - STOCKHOLM-HÄGERSTEN - TEL. 456801-4,56802

TV-MOTTAGARE
INSTRUMENT

Bygg själv

Hi-Fi FORSTJlRKARE
Med färdigbyggda enheter
Geloso TV, 17" eller 21".
Marknadens enda TV-byggsats för växelström, inga livsfarliga spänningar mellan
chassie och jord.
Marknadens enda TV-byggsats med fem färdiga, fabriksbyggda, trimmade enheter.
Av de 21 rören finnas 15
dessa enheter.
8 kanaler, kaskodingång.
Pris: 17" 875.- nto.
21" 950.- nto.

Med
tryckta kretsar

Med
byggsatser

Med prisbillig
surplusmateriel

HEATH oscilloskop D-11
för TV-service, pris 600.- nto.

HEATH TS-4 svepgenerator
för TV-service, pris 454.- nto.

Vl-A,

RF24 converter för kortvågsmotlagare, 5 frekvenser ino m
20- 30 Mc/s, pris 22.50 nfo.

HEATH AV-2 rörvoltmeter för
växelström, pris 250.- nto.

REATH rörvoltmeter
pris 230.- nto.

MUllARO Hi- Fi förs tärkare,
10 W, pris 320.- nto.
XX-l förförstärkare, equalizer,
fasvändare, pris 100.- nto.

XP-l bashögtalare för Hi-Fi,
högtalare med lådbyggsats,
12W, riktpris 335.-.

RF25 converter för UKV,

3O-4q Mc/s, 5 frekvenser,
pris 25.-

nto.

RF26 converter 50--65 Mc/s,
kontinuerl igt, pris 41.50 nfo.

XX-2 slutsteg, 9W, pris 140.nto.

XP-2, som ovan men 15W,
riktpris 365.-.

AN/APA-l oscillo graf, ny i
orig.-Iådor, 11 rör + katodstråirör 3BP1, pris 145.- nfo.

XX-2 slutsteg, 18W, pris 220.nl'o.

XP-3, som ovan men 25W,
riktpris 440.-.

OSlO 2%" katodstrålrär, med
hål lare 14.50 nto.

Katalog gratis till lic. amatörer och firmor, i övrigt m pt kr. 1:- i frim ärken

V I D EO P R O D U K T ER *

Olbersgatan 6A, GÖTEBORG Ö, tel. 213766, 2S 76 66
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INDIKATOR FÖR MANUELL OCH AUTO·
MAnSK MÄTNING AV STÅENDE VÄG
IMPEDANS

För kristalldiod med låg ström 6000 O.
För bolometer 200 O. Bolometerström 2-10 mA.
FREKVENSOMRADE

Bredband 500-2000 pIs.
Smolband 1000 pis. Bandbredd 25 pIs.
Smalband valfritt 500-2000 pis.
BRUSNIVA

Ca 1 fLV i 6000 el vid band 500-2000 pIs.
Ca 0,15 fJ,V i 6000 O vid band 25 pIs.
M.TOMltADE

0-120 dB dämpare i steg på 20 dB, gradering
D-6O dB i steg på 10 dB för kvadratisk likriktare eller balometer.
Noggrannhet +0,1 dB per steg. Separat omkopplare ger If eller -5 dB.
VISARINSTRUMENT

Stående våg linjärt och dB. linjör skola 0-10.
AUTOMATISK MJrTNING

Ståendevågförhållandet indikeras direkt och
kontinuerligt på visorinstrumentet vid anvöndning med SL :s ståendevågmetrar •
DIMENSIONER 330x270x310 mm.

SIVERS LAB

Kristallv. 18
Högersten
Stockholm
Tel.198633

Bland de allmänna artiklarna om transistorkretsar återfinnes b1.a. en artikel om transistorbrus (E Keonjan och J Schafjner, Eleclronics
febr. 1953) där transistorns lågfrekventa brus·
egenskaper, 1/ f·bruset, behandlas på överskåd·
ligt sätt. Numera dominerar emellertid l / fbruset endast under l 000 Hz, och däröver blir
andra bruseffekter av intresse. En översiktsartikel om diffusionstransistorn av J M Carroll
ger en g~d bild aven av Bell·laboratoriets senaste skapelser: en kiseltransistor för 120 MHz,
% W och en germaniurntransistor, som arbetar
upp till 600 MHz med 150 m W tillåten förlusleHekt. Bland de övriga allmänna artiklarna
märks en kort artikel, R L Wallace mJ1. (Bell) ,
om transistortetroden.
I avsnittet o'm förstärkare återfinnes flera
intressanta likspänningsförstärkarkopplingar
med stabiliseringsanordningar. En artikel om
effektförstärkare (J Giacoletto, jan. 1954) vi·
sar äldre och icke aktuella typer av effektlransistorer. En video förstärkare för flygplansradar
med kiseltransistorer från Texas Instruments
Inc. beskrives av R Leslie (aug. 1956).
Bland oscillatorerna är en högstabil oscillator med Meacham·brygga av största intresse.
I avsnittet om pulskretsar finns ett flertal
pulsgeneratorer beskrivna. En intressant dekadräknare är beskriven av P Krenitsky, men
som ofta i Electronics är artiklarna mycket
korta, och texten utnyttjas mer för att framhålla det fina resultatet än för att ge en utförligare teknisk beskrivning av apparaten i fråga.
Dubbelbasdioden presenteras i en artikel av
J J Suran.
En utmärkt överblick av olika portabla tran·
sistorradioapparater finner man under rund·
radio·rubriken. Av intresse är också en över·
sikt om transistortillämpningar i Japan.
Det finns ett flertal intressanta transistorkretsar beskrivna för elektroniska räknemaskiner.

1\\}\\\,"1\&

Det är omöjligt att göra ett sammanfattande
omdöme av ett så heterogent material som det·
ta hundratal artiklar. Sammanställningen av
artiklarna till bokform är värdefull, om man
håller i minnet att allt stoff ej motsvarar utvecklingens nivå vid bokens utgivningsdatuIR.
Ett författarindex samt tidsangivelse på artik·
lama hade höjt bokens värde ytterligare.
(GM)

,
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DOSSE, J: Der Transistor, ein neues
Verstärkerelement. 2:a upplagan. Miinehen 1957. R Oldenbourg Verlag, Munehen. 180 s. + 20 s. litteraturhänvis·
ningar. Pris: DM 19: 80.
Joachim Dosse har nu utkommit med en andra,
betydligt förbättrad upplaga, av sin inledande
bok om transistorer. Det är en 'till sidantalet
begränsad och lättläst framställning om tran·
sistorns grundprinciper och några tillämpningar. Boken är överskådlig och innehåller elt
flertal utmärkta färgplanscher. För den som
vill tränga djupare i speciella problem finns
utförliga litteraturreferenser angivna. Boken
är rekommenderad som elementär lärobok av
Ingeniörsvetenskapsakademien, Arbetsgruppen
för halvledarforskning.

LITESOLD • • •
efl behändigt
engelslit lödverlityg
med högsta precision,
Trots låg effektåtgång
är lödförmågan mycket stor. Den höga
verkningsgraden har
uppnåtts med speciell
patenterad konstruktion.
Med PERMATIP lödspets med tång livslängd, elimineras olägenheter förknippade med
LÖdspetsar av vanllg typ.
LITSOLD lödverktyg
finnes i effektstorlek lO,
20, 25 , 30, 35 Watt.
Exempel: 10 Watts-modellen är marknadens
minsta S-märkta lödverktyg.
25 Watts-modellen motsvarar en normal 70
Watts lödkolv.
Alla LITESOLD-modeller lagerföres för 6, 12,
och 220 V.
För varje modell finns värmeskydd och verktygsstälL
LITSOLD har accepterats av Armen, Marinen, Flygvapnet, statliga och kommunala institutioner och teleindustrin.

24, 28, 36, 110, 127

Begär prislista

Generalagent:

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

33 20 08,

Från lager
i Sverige
hlSgstablla ytaklktsmotst6nd
ned till ± 1% av fabrikat
Erle Realstor, England.

1
l/z

watt} Enligt Brittisk
Watt

Mil. specifikation

1/ Watt
4

R C S 112, 11, 15

Angivn. Watt-värden gäller vid
70°C omgivande temperatur. Vid
lägre teulperatur stiger Watt-värdet.
Motstånden

levereras normalt

med färgcodemärkning men efter
specialbeställning kan även siffermärkning erhållas.

Begiir prislisIa och prover fra·n
Generalagen ten för Sverige

~ ~h~en~v~r~!~anB14_C~o~I~I! ~
Tel. 540390
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NYA SERVICEINS11lUMENT för
RADIO o. TV från K·LEIN&HUMMEL
ElEKTRONISCHE MESS- UND PRUFGERÄTE

TELETEST FS 4 -

Signal- och bildmönstergenerator

Ett förstklassigt universellt TV-instrument för de högsta anspråk . Idealisk kombination av signal- och bildmönstergenerator.
All kontroll och justering på bild och ljud kan utföras oberoende av om sändning p ågår eller ej .
Tekn. data:
HF-utspänning regler b a r 10 JLV11 fasta TV-kanaler för bild och
ljud . Variabelt ljudsidoband 5,25,8 Mc. Noggrannhet 0,06 'lo. Neg ativ AM-bildmodulation.
3 MF-band 16-22 Mc, 22-30 Mc och
30-45 Mc. Noggrannhet 0,1 'I,.
2 FM-Ijudband 5,2-5,8 Mc och 10,411 ,5 Mc , moduler ad med 800 p is .
3 fasta UKVIFM f r ekvenser 89 ,
91,5 och 100 Mc.
.

TELETEST Junior -

100 mV, symme trisk utgå n g 751300
ohm .
Bildmönstergenerator med tryckkna ppsmanövrer ing g e r 4 olika
bildmönster för kontr oll och jUstering a v bildbredd , bildläge , bildskärpa, linear itet och synkronisering. Antalet mön ste rbalkar reglerba ra .

Pris kr. 1.690:-

Signal- och bildmönstergenerator

Klein & Hummels nya förenklade och prisbilliga TV-instrum ent. Ett oumbärligt instrument för TV -servicen, som blivit
synnerligen uppskattat av TV -servicemännen i Tyskland.
Tekn. da t a:
TV-kanaler:
Alla TV-kanaler med bild- och
ljudfrekvens i 2 områ den.
Band I: 42 ,5 Mcls-62,25 för bild.
47,25 Mcls-67,75 för ton.
Band III: 175,25 Mcl-217,25 Mcls för
bild.
180,75 Mc ls-222,75 Mcls för
ton.
Intercarrier frekv.
5,'5 Mcls (garanterad frekv. nogg rannhet 0,1 'I,) omodulerad eller
FN): (300 Hz) .

RADIOTEST MS-5 -

Bildmönster:
Schackbrädemönster bestående av
8 v e rtikala och 6 horisontella balk ar .
Reglerbart signallimpuls-förhå llande.
Hor isonalbalk-synken
bortkopplingsbar.
utgång:
HF-spänning (symmetrisk 240-300
ohm) .
HF-spänning (osy mmetrisk) 5,5
Mcls .
Intercarrier frekv . 5,5 Mc osymmetrisk Video " - " och "+",

Pris kr. 1.090:-

AM/FM' Signalgenerator

En synnerligen mångsidig och användbar AM/ FM signjllgenerator och ett oumbärligt instrument för radioservicen.
RADIOTEST MS-5 har 9 våglängdsområden, 50 kc/ s-216 MC/ s,
tryckknappsmanövrerade och med 2 skilda, lättavstämda skalor.
Hög noggrannhet genom kristallkalibrering.
inbyggd svepgenerator för upptagning av frekvenskurvor på
MF-delen i AM och FM mottagare med hjälp av oscilloskop
TELETEST OS-5.
tongenerator för 800 p is AM resp.
1000 p /s för FM. Anslutning för yttTekn. data:
re modulation.

Frekvensområden: 50 Kc-50 Mc,
80-108 Mc på grundton . 160-216
Mc med andra överton . Bandspridning 400-500 Kc och 10-11 Mc.
Noggrannhet 0,5 ' /•.
Modulation:
Samtliga frekvensområden kan amplitudmoduleras .
Modulationsgraden reglerbar max.
80 'I,. FM-modulering kan anordnas på frekvensområdena 10-11
Mc och 80-108 Mc. Frekvenssvepet
reglerbart upp till 75 Kc. Inbyggd

Svepgenerator ger ± 25 Kc svep
på område 400 KC-500 Kc och ±
170 Kr. på område 10-11 Mc .
HF-utspänning
reglerbar
max.
100 mV, symmetrisk utgång 751300
ohm.
Kristalloscillator inbyggd omkopplingsbar för tre kristallfrekvenser,
vilka ger kalibreringspunkter inom hela frekvensområdet.
Pris kr. 1.090: _exkl. kristaller.

RADIOTEST OS-5
Oscilloskopet är avsett att anslutas till Radiotest MS-5, varifrån
alla driftspänningar uttagas. OS-5 är därigenom ett· prisbilligt
och synnerligen användbart instrument, som är lätt att handha.
Genom den inbyggda svepgeneratorn i Radiotest MS-5 kan man
på oscilloskopet reproducera kurvorna på både AM och FM
filter samt S-kurvan i FM-diskriminatorn.
Tekn. data:
Pushpull förstärkare med hög
Bildskärm: 7"
Kontroller:
Intensitet, fokusering, vertikaloch horisontell centrering , ve r tikal- och horisontell inspänning.

Generalagent:

känslighet.
Testkropp för signa Is ökning upp
till 200 MC .

Pris
kr. 525:Testkropp kr. 63: -

AB CHAMPION RADIO
STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ

Rörstrandsgatan 37, tel. 227820

Södra vögen 69, tel. 200325

Regementsgatan 10,
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Den senare delen av boken, som behandlar
transistor kopplingar, är inte lika väl genom·
arbetad som den första delen om transistorns
fysikaliska egenskaper. Boken ger en god all·
mänbildning om transistorns fysikaliska funk·
tion samt om ett antal speciella transistortyper
(t.ex. pnip·transistorn, schalt·transistorn, uni·
polar· transistorn m.f!.) men framställningen
om transistorkopplingar blir sönderhackad till
ett större antal i korthet beskrivna kopplingar
utan inbördes sammanhang.
(G M)

•••
•••
••
••
••
••
••

Insända böcker

se och hör
me~

STOCKMAN, H: Introduction To Distributed
Amplification. 2:a upp!. Waltham, USA, 1956.
SER Co., Waltham, Mass" USA. 240 sid., 40
fig. Pris : 2,90 dollar.

~
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VAlVO-ROR
AB STERN 'Be STERN
Stockholm . Göteborg . Malmö

LÅDFACK typ LF74

IEC publikation nr 89: Recommenda·
tions for the characteristics of audio·
apparatus to be specified for application
purposes. 23 s. Pris: Sfr. 6 :-.
Ändamålet med denna IEC·publikation är att
underlätta utarbetandet av kvalitetsbestämmel·
ser för akustiska apparater och jämförelser
mellan olika apparattyp~r. Termen »kvalitet»
användes här i betydelsen elektroakustis)c kva·
litet och inte ur säkerhetssynpunkt, livslängds·
synpu~kt e.d. Rekommendationerna är uppde·
lade i tre huvudgrupper: Allmänna termer,
Förstärkare och Mikrofoner.

Trådlindade motstånd
standard- och miniatyr·
u tförand e med toleranser
± 0,01%, 0,025 %, 0,05 Y- , 0,1%
utförda och godkända enligt ReS 113, Mil R 93 A
och A. E. R. E. 527.
Ko r ta l everanstider.
T i II " c r k a r e: Electrothermal
Engi n eering Ltd, England.
\

Beg/ir offert och itl/ormatiotl.,· /rå"
Generalagenten {ör Sverige

IEC publikation nr 90: Recommenda·
tions for the dimensions of polarized
plugs for hearing aids. 6 s. Pris: Sfr.
3:-.

för smådelar

Innehåller dimensioner ' med toleranser för
oförväxelbara kontaktdon för hörapparater.
IEC publikation nr 94: Recommenda·
tions for magnetic tape recording and
reproducing systems: Dimensions and
characteristics. 29 s., 8 fig. Pris : Sfr.
6:-.

Specialisten i
hyllor, lådor o. skåp

~
~

AB Svensk
Lagerstandard
Skånegatan 40, Stodehobn Sö

Tel. 4000Ju, 422090

utförda i mattpolerad valnöt
eller mahogny med svartpolerade ben.
En elegant möbel med modern
formgivning.

TV-MATERIEL
Band- och nedledningskabel.

RADIORÖR
Amerikanska och europeiska
typer.

RADIOMATERIEL
IINST

Ovannämnda publikationer kan rekvireras
från Sveriges Standardiseringskommission, Box
3295, Stockholm 3.
1

20

TV-BORD

Denna publikation hänför sig till icke perfore·
rade magnetband och till de apparater som
användes för in· och avspelning. Ändamålet är
att fastlägga dimensioner och andra data, nöd·
vändiga för att tillförsäkra utbytbarhet mellan
olika inspelningar. De delar som handlar om
professionella tillämpningar är i allmän över·
ensstämmelse med motsvarande rekommenda·
tioner utgivna av International Radio Consul·
tative Committee (C,C .l.R .). Huvudinnehåll:
Mekaniska och elektriska fordringar på appa·
rater för in· och avspelning. Magnetband. Le·
darband och etiketter för inspelade band.

SEK = Svenska Elektriska Kommissionen.

• •

en gros

Kocksgatan 5
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Bä~ta ma~ten

-

La s ha r
vad Amer ikans ka
provn ingsa nstal ten
har att säga:

CPEBMA-TUBE)
lDa~trör

me d Vin syn ite- jini sh
PERMA -TUBE maströr tillverkas av ett för TV-master
speciellt framstäl lt stål med utomord entliga egenskaper_
Perma-T ube maströr tål därför hårdare belastnin g och
större påfrestn ingar än andra maströr_

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

PERMA -TUBE maströr är skyddad e mot korrosion genom en ny, patenter ad metod som gör dem helt rostsäkra_
Efter fosbondering in- och utvändig t är rören överdragna
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
t j ärämnen. Rörens sidenglä nsande finish förändra s ej!
PERMA -TUBE tillverkas med diameter av 11/ 4" och
11/ 2" lämpliga för medelsto ra och större antenner .

,L iit ta at t
sk ar va

Maströr av skilda fabrikat, som vid
provning sanstalte n America n Society for
Testing Material s utsatts för besprut·
ning 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_

Gö r sjä lv
det ta pro v

Perm a- Tube tillfr edsst äller alla
för den vinst och den goodwill som PermaTube ger Ert företag.

Er själv

för att installati onen går lätt och snabbt
ube.
med Perma-T
Fastig hetsäg aren prisar Perma-Tube som inte rostar och inte lämnar rostspår på tak och väggar.

Montö ren

blir sympatis kt stämd med Perma-T ube på

Kunde n
taket.

Perma-Tube maströr
med diameter 1V,'

Perma-Tube maströr
med diameter 1V.'

I R-ik-tp~r~is-'jl-k-a-rt-.-o-m-I--B-es-t--n-r-rj--Lä-n-g-d--I --Ri-kt-p-r-is-rll-k-a-rt-.-o-m
~B-e-st--n-r-~j-L-ä-ng-d--~
AS-1252 11.5m
3 m
AS-1253

1 11 :50

1

21 : --

20
10

13 : -- 1
AS-1262 1 1.5m 1
24: -3 m
A5-1263*

• Finns även i extra lätt utförande med
raka ändar för montering pö rotor

20
10

Best-nr AS-1263RX Riktpris 19: 50

l

Placera ett 3 m Perma:T ube maströr
med l 1/2" dialIleter ocl{ 1,65 mm gods·
tjocklek så att endas~.iortast ,möjliga
ände har stöd på varje sida. 'Ställ Er
därefte; själv på röret. Obs. hur obe·
tydligt det sviktar!

Endas t ';;astr ör med detta
"
-Tube
märke är äkta Perma

Stockholm, Tel. 175890 • Göteborg, Tel. 449600 · Malmö, Tel. 70720
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TV - D X -TIPS :

Tag in BBC:s 'TV-sändningar med 625 -linjersmoUagare!
Av fotograf A N D ER S G U N N A R S O N
Mottaga re från Philips, Concerton och Dux
kan ändras så att man kan få in de engelska
405-linje rsbildern a med positiv modulering.
Följande åtgärder måste (med iakttagan de av
S-märkningsvillkoren) verkställ as:
Videodetektorn göres vändbar, eventuellt g'enom- att man kopplar in två i stället för en
videodetektor och anbringa r en omkopplare i
närheten av videodetektorn. Se fig. 1. (Beteck-

torn R 66 och jord, man får då konstant förspänning på samtliga för-rör, se fig. 2.
Eftersom engelska systemet 405 linjer ger
linjefrek vensen 10 125 Hz måste frekvensen
minskas på linjeoscillatorn. Detta utföres genom att man kopplar in en kondens ator på ca
3 200 pF parallell t över linjeosci llatorns multivibratorspole. Där finns förut kondens atorerna
C 77 och C78 • Kondens atorvärd et får provas ut
så att man kan få 10 125 Hz utan att röra grovtrimmern S30'
Genom ovanstående ändringa r kan man få
in BBC:s sändning ar.
I Belgien har man 62S-linjerssystem och sän-

Fig. 1. En extra videodetektor OA 70, som vändes i förhållande till den ordinarie , insättes i
mottagar en. Omkoppling mellan positiv och
negativ modulering sker med omkopplare 01>
som måste placeras så att ledninga rna till den
blir så korta som möjligt. Omkopplaraxeln får
eventuellt förlängas .

der med positiv modulering. Man kan få rättvända bilder' från belgiska 625-linjerssändare
om man vänder videodetektorn och kopplar in
fast negativ AFR-spänning_ Däremot behöver
man inte koppla om linjeoscillatorn.
I
I

_l..
-T'
I

I
I

3,2 nF

R8 ~

2,7kn

Fig. 3. För att få ner linjeoscillatorfrekvensen
kopplas en kondens ator 3,2 nF parallell t över
linjeosci llatorn.

ningar på kompone nterna hänför sig till Philips provisoriska serviceblad för C -chassiet.) - . Fig. 2. Fast AFR-spä
nning måste inkoppla s
2A
Obs.! Korta ledninga r! Då därvid ingen neganär man vänder videodetektorn för positiv modulering. Omkopp laren 0 1 i fig. l förses med
tiv AFR-spä nning uppträde r måste man koppla
en extra sektion, som kopplar
in ett ficklamp sin ett vanligt ficklamp sbatteri över kondensabatteri i ena läget.

Vill man ha in Frankrik es och Belgiens 819linjerssä ndare får man öka frekvensen i linjeoscillato rn till 20475 Hz. Åtminstone teoretisk t
skulle det gå bra om man minskar värdet på
totala kapacita nsen i linjeosci llatorkre tsen till
en fjärdede l av den man har när man tar in
engelska sändning arna.
\

Ta n db erg

HUS TENS STOR A HÄN DELS E
pA BAN DSP ELAR EFRO NTEN

ST ER EO FO NI SK A

ba nd sp ela re
r-----------------~\

PRI S
kr. 1.125:Med två Tandberg
Hi· Fi· högtalare,

d. v. s.
en komplett
utrustning för
stereofonisk
ljudåtergivning,
är priset

Generalrepr_:

AB MA SKI N &. ELEKTRO

~-----------------------------------
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St ab ili se ra de

LIK- och VÄXELSPÄNNINGSAGGREGAT
av fabri kat

WA ND EL

u.

GOLTERMANN

REU TLlN GEN
NÄTE NHET typ NE-17 1
LIKSPÄNNING 1 elektroniskt stabilise rad, jordfri, kalibrer ad.
V
Inställb ar i 5 fasta lägen och kontinuerligt ........ .... . . 50-300
mA
100
...
...
..
.......
.......
.
........
...
ng
Maxima l belastni
Inre motstån d .... .. ....... ....... ....... . . . .. .. ...... . ~ 2 Q
mV
Brumspänning ....... ....... .... .. ... . ... ..... .. .. .... ~ 200
LIKSPÄNNING 2 ostabili serad, jordfri, nollpunkt gemens am
med spännin g 1
V
Spännin g vid 100 mA belastni ng ....... ...... ... ...... ca 530
kQ
1
ca
.
........
.
.....
.
...
...
..
Inre motstån d . . ....... .......
Brumspänning ....... ....... ....... . . ... .. ... ... ...... 1 V
LIKSPÄNNING 3 stabilise rad, jordfri, nollpunkt gemens am
med spännin g 1
-SO V
Kontinuerligt inställb ar i 2 område n ... . .... O- -10 V, -10flV
50
.
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
änning
Brumsp

VÄX ELSP ÄNN INGS STAB ILISA TOR typ WS-6
Uttagba r aktiv effekt

l :~~: ~ '.: ::::::::::::::::::::: :: ::: ::::::: 8-1688 ~

Tillåten reaktiv effekt
i läge 1 ... ....... ..... . . ... ...... ... . ..... . .. 100 VA
i läge 2 .. ....... . ....... ....... .. . ........ ... 200 VA
Utgångs spännin g inställb ar på .. ... . ....... ....... 220 V
Ingångs spännin g (regleri ngsområ de)
i läge 1 ....... .. . ....... ....... .... .. .. 220 V ± 10 %
i läge 2 ........ ... .. ........ . .. .. .. .... 220 V ± 5 %
Ingångs -och utgångs spännin gsfrekv ens 50 Hz ± 10

%

Ändring i utgångs spännin g då ingångs spännin gen varierar
inom reglerin gsområ det vid konstan t' last och vid 220 V utgångssp änning 0.1 %
,.
Ändring i utgångs spännin g då belastni ngen varierar mellan
tomgån g och full last vid 220 V ingångs - och utgångs spänning 0.1

%

Tidskon stant ca 0.1 sek.
Wandel u. Golterma nn tillverkar även e n serie andra
typer av s tabilisera de lik· och växelspä llningsag gregat.

Begär prospe kt och närma re upplys ningar från

Gene ralag enten

TELEINSTRUMENT AB

0
Härjed alsgata n 136 - Vällingby - Tel. Stockholm 37715 0, 87128
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Växelströmsrör
Allströmsrör
Batterirör
Indikatorrör
Likriktarrör
Bildrör
Kamerarör
Oscillogralrör

Det lönar sig

Rör lör radio- och TV-sändare.
Rör lör höglrekve nsvärme
Magnetroner för radar
Likriktarrör
Gaslyllda likriktarrör
Jhyratroner
Ignitroner
Fotoceller
Små thyratroner för
relä-utrustningar
"Special quality"-röl
Dekadräknerör
Förstörkarrör
KolIkatodrör
Likriklarrör
Molslåndsrör
Spännings-stabilisgtorer
Termokors
UKV-rör
Klystroner
Geiger-Muller-rör
Germaniumdioder
Transistorer
Selenlikriktare
Varistorer IVDR-motstånd)
Termis torer INTC-motstånd)
Precisionsmotstånd
Ytskiktsmotstånd
Trådlindade motstånd
Kolpotentiometrar
Trådlindade potentiomet rar
Keramiska kondensatorer
Rullbl ockkondensatorer
Glimmerkondensatorer
Elektrol ytkondensa torer.
Olj ekondensatorer
Avstämningskondensatorer
Trimkondensa torer
Genomlöringar
. Kopplingslister
Omkopplare
Rörhållare
, Rattar och vred
Polskruvar
Relöer
Signallamphållare
Säkringshållare
An tennsto var
Ferroxcube-kärnor för högvärdIga induktanser
Ferroxcube-lilter
Ferroxdure -magneter lör TV,
högtalare, instrument och
generatorer m.m .

Kvartskristaller

att satsa på

TRANSISTORER
Transistorns tillkomst innebar ett enormt Iramsteg lör elektroniken och användningsomrt1Jde t
ökar lör varj e dag I många 1011 ersätter transistorn elektronröret, olta kompletterar den
elektronrörets lunktioner, och i en ~el 1011 öppnar den helt nya möjligheter lör elektroniken. Det lönar sig därför att satsa på transistorn och här är några av skälen.

St or driftsäkerhe t och livslängd
Transistorns enkla konstruktion och okänslighet lör mekaniska påkänningar och
vibrationer gör den särskilt användbar i
portabla utrustningar. Dess livslöngd ör
generellt betydligt överlögsen elektronrörets.

M inimalt utrymmesbehov
och låg vik t
Dör man tidigar9 fått räkna med utrymmen i centimeter kan man med transistorn klara sig med millimetrar. Transistorn kräver inte mycket större utrymme
än elektronröret; kontaktstilt och vikten ör
unge fär densamma som för en ettöring.

Typ

I

Ko llektorförlust mW
vid 45 ° C

I

Liten e ffektförbruk ning låg driftspänning
Transistorns effektlörbrukning är mycket
liten, I reg el bara en bråkdel av motsvarand e elektronrörs. I de moderna hörapparaterna Lex. ha r mao tack vare
transistorn kunnat reducera driftskostnaderna med upp till 90 '10. En ytterligare
fördel ör att transistorn fordrar en driltspänning på endast några volt.

Användbar även som fot ocell
Där den vanliga lotocellen ej får plats
kan man med fördel anvönda Philips
lototransistor OCP 71, som har så hög
ljuskönslighet som 0,3 A/lumen.

Användningsområde

I

-

Pris

13,-

OC 70

75

LF-förstörko re (strömlörst. omkr. 30)

OC 71

75

LF-förstärkare (strömlörst. omkr. 50)

13,-

OC 72

100

Driv- och slut$teg i LF-Iörstärkare

14,-

2-0C 72

2xl00

Matchat par lör 500 mW uteffekt vid 12V i
klass B

28,-

oe 73

75

Typ med snäva toleranser, avsedd för
profeSSIonella ändamål

14,-

I

oe 76

100

För switchöndamål , max. likspönning 32V

OC 77

100

Samma som

OCP 71

25

14,-

oe 76 men för max. likspänning 60V

Fototransistor, känslighet 0,3 A/lumen

20,45,-

Samtligo ovonståe'1de transistorer har 6 mm diameter och 15 mm längd.

Philips transistorer ör resultatet av ett intensivt och målmedvetet utvecklingsarbete, inriktat

Kanalväljare
Avlänkningsenheter
Linjeutgångstronslormatorer

på allt böttre transistorer och alltmer vidgade användningsområden . Det lönar sig att satsa

Hi-Fi högtalare
Ovala högtalare
Standard-högtalare

e

FM-enheter
MF-liltel

på Philips transistorer - rekvirera utförliga datablad !

PHILIPS

PHILIPS

Postbox 6077 • Stockholm 6
Tel. 340580, riks 340680

Avd. Elektronrör och Komponer.ter
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Omslagsbilden
för detta nummer visar protonkällan till en
elektrostatisk
partikelaccelerator_ Se artikel
om världens
största elektronrör på sid. 30_
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I kommande nummer:
Den svaga länken i hi-fi-kedjan:
högtalaren D Moderna komponenter: potentiometern D Enkel
och lättbyggd TV -mottagare utan
ljudkanal.
RADIO OCH TELEVISION -

JOHN

SCHRÖDER

Svensk "TV-boom"?
E

f ter sju sorger och åtta bedrövelser har den
svenska televisionen äntligen kommit över utrednings- och experimentstadiet, och många
tecken pekar nu på att vi här i landet står inför ett uppsving på detta område, som - naturligtvis reducerat med lämplig skalfaktor kanske kan jämföras med den »TV-boom» som
man upplevde i USA för fern år sedan.
Det är en märklig klimatförändring på detta
gebit som ägt rum under loppet av något år!
Alla pessimistiska röster har tystnat, och den
ena gynnsamma TV-prognosen efter den andra
ser dagens ljus_ Det hela tyck~ ladda upp sig
till en köprush av - efter svenska förhållanden - gigantiska mått_
Det är därför inte att förvåna sig över att
flera storfinansiärer redan börjat satsa på TVimport och -försäljning. Flera betydelsefulla
initiativ har redan tagits på TV-handelns område för att TV-intresserade skall få möjlighet
att utan dröjsmål och på bekväma villkor bli
ägare till en televisionsmottagare_
En påfallande optimistisk stämning alltså
inom radio- och TV-branschen. Och säkerligen
inte utan orsak! Folk har numera gott om
pengar, många söker efter bilköpet nya köpobjekt för att slippa spara pengar, som i alla
fall inflationen äter upp. Större bostad är svårt
att få tag på: vad är då naturligare än att man
försöker berika sin fritid i den trånga våningen
med denna magiska låda, som alla människor
talar om_

utlösa den svenska TV-boomen är nästa sommars VM i fotboll. Det är nämligen en känd
sak att evenemang av detta slag alltid innebär
en enorm stimulans för televisionsintresset i ett
land, förutsatt då naturligtvis att televisionen
sätts in på rätt sätt och i rätta ögonblicket av
en påpasslig programtjänst. Här är en jättechans, som man får hoppas Radiotjänst inte
kommer att försumma, nämligen att se till att
en grundlig och väl förberedd televisering av
VM i fotboll (alltså ingen »semesterstängning»
nästa år!) skapar förutsättningarna för en
snabb utveckling på området. Inga ekonomiska
uppoffringar i det sammanhanget kan vara för
stora!
Vad som ännu håller den svenska televisionen tillbaka är TV-programmens bedrövliga
standard. Det behövs friskare tag, nya krafter
måste sättas in - inte endast på det telmiska
planet! Televisionsprogrammen får inte stelna
i stereotypa former som nu, det behövs visuellt
inriktade krafter, det går inte i längden att
hanka sig fram med rundradioinkörda trotjänare som TV-producenter!
(Sch)

Den inhemska marknaden· ligger med andra
ord väl förberedd för en snabb expansion på
televisionsornrådet. Det som kan komma att
NR 10 -
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Örebro

~

Ny medarbetare i RT

):--~-~
,()()km

Fig.1. Karta, visande sträckningen av den provisoriska TV·länkförbindelsen Stockholm-Göteborg.
Ingenjör Kjell Jepps·
son, konsulent vid Sve·
riges Radiohandlares
Riksförbund, kommer i
fortsättningen att med·
verka i RT under dea·
na rubrik med aktuella
synpunkter på vad som
händer och sker på ra·
dioområdet.
Trots Telestyrelsens småsura peSSImIsm och
Radiotjänsts fleråriga experiment (med täta
inslag av »Kommer strax»), trots riksdagens
gammalmansvisa väntan på resultatet av »tele·
visionsexperimenten i USA» och kvasiförstå·
sigpåarnas »skadliga röntgenstrålning från TV·
skärmen» - trots allt detta skaffar sig folk
nu TV·apparater i en omfattning, som under·
skattats av de flesta. Först chockerades man
aven förutsägelse om 500000 TV.apparater
inom tio år; nu skakas man om ordentligt:
inemot en miljon apparater redan år 1965!
Detta är högintressanta siffror, men kött på
de magra statistik benen får man väl först om
man ser det hela i pengar och pengars värde.
Jag har roat mig med att addera samman års·
siffrorna för den väntade omsättningen i radio·
branschen under åren 1957-1965. Siffrorna,
som omfattar såväl radio· som TV·försäljning,
service, antenner och hi·fi, rymmer åtskilligt
sprängstoff: svenska folket skall under dessa
nio år investera det allra närmaste tre mil·
jarder kronor!

AKTUELLT

Provisoriska TV -länkförbindelsen
Som bekant satte Radiotjänst
i våras igång med att bygga
en provisorisk radiolänkförbindelse för överföring av TVprogrammet från Stockholm
till Göteborg.l I slutet av augusti i år utfördes de första
preliminära proven, och lördagen den 31 augusti togs lanken
i bruk.
D en av Radiotjänst byggda provisoriska TV·
länkförbindelsen mellan Stockholm och Göte·
borg är uppbyggd av reportagelänkar, som
överbryggar sju delsträckor med alltså sam·
manlagt sex reläpunkter. Se kartan i fig. 1.
Den första delsträckan är baserad på direkt·
Se Månadens kommentar i RT nr 5, 1957.

1

upptagning av TV·programmet från Nackasän·
daren, detta sker på en punkt i Kolmården,
170 m ö.h., omtalar civilingenjör Arne San·
fridsson i Radiotjänst, som varit med om att
planera och bygga TV·länkförbindelsen. På
Kolmården är alltså första reportagelänkutrust·
ningen installerad.
Delsträckan Kolmården-Petersberg, norr
om Roxen (140 m ö.h.) är endast 25 km. För
nästa delsträcka Roxen-Omberg har man på
Omberg utnyttjat ett luftbevakningstorn 263 m
ö.h. (se fig. 5), vartill kommer 7 m för tornet;
avstånd 67 km. Nästa hopp är Omberg-Folka·
bo i närheten av Falkenberg. Även i Folkabo
är län~utrustningen placerad på ett högt berg,
328 m ö.h., där ett provisoriskt trätorn snick·
rats ihop för länkutrustningen.
Nästa hopp (47 km) går till en punkt i när·
heten av Borås, och därefter har man ett hopp

6850
MHz

*
Man undrar inte över att det händer både
mycket och fort inom en bransch, som står in·
för denna explosionsartade utveckling. Man
har väl bara ett enda jämförelseobjekt, bil.
branschen, som efter kriget på några få år
växte till enorma proportioner. Den kommande
TV·marknaden kommer att i hög grad - ut·
vecklingsmässigt - löpa parallellt med bil·
marknaden i dess genombrottsskeden. Vi minns
från den tiden hur bilmärken växte upp som
svampar ur marken, och vi minns kanske ännu
bättre hur eländigt illa beställt det var med
möjligheterna att få service på vagnarna. Några
år senare tillkom ytterligare ett irritationsmo·
ment när det inte längre fanns reservdelar till
bilmärken, vilka försvunnit ur marknaden till
följd aven övermäktig konkurrens.

*
Något liknande tror jag kommer att hända
även inom TV·marknaden. TV.apparaten krä.
ver service i helt annan omfattning än radio.
(Forts. på sid. 16)
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tenn förstärkningen är 34,5 dB ( = 3 000 gångers
effektförstärkning !) i parabolspeglarna, som
har ca l m diameter. Se fig. 4.

Fig. 5. Relästationen på Omberg, 263 m ö.h.

På de olika relästationerna (utom på den på
Omberg) har man lagt ut en koaxialkabel till
närmaste bostadsbyggnad, där man installerat
en prov-TY-mottagare och engagerat personer
som åtagit sig att fungera som »länkkontrollanter». Här kan man med en omkastare koppla
in TV-mottagaren för bildkontroll antingen
före eller efter länkutrustningen. På så sätt
har man möjlighet att genom påringning till
vederbörande länkkontrollant få klart för sig
var ett eventuellt fel kan ligga i länkkedjan.

R T: s. utställningsrond :
KARL TETZNER
ser på

Stockholm - Göteborg
Hamburg i slutet av augusti
på 40 km till ett luftbevakningstorn i Hindås,
234 m ö.h. Sista delsträckan når Mölndal, där
man har en mottagningsstation, som samtidigt
utgör mellanstation för överföring av programmet från Köpenhamn till Göteborg. Här kan
man alltså koppla om för mottagning av TVprogram från antingen Köpenhamn eller Stockholm. Sista delsträckan går mellan Mölndal
och Chalmers i Göteborg, där den provisoriska
TV-sändaren är installerad.
Den radiolänkutrustning som används i denna ganska egenartade TV-programförbindelse
är av franskt fabrikat »CSF» (Compagnie Generale de T.S.F.) och arbetar på frekvenserna
6600 MHz resp. 6850 MHz. Vid varje länkstation sker demodulering till videofrekvens,
varefter den demodulerade videospänningen påföres nästa länkutrustning. Se schemat i fig. 2.
Uteffekten på reportagesändarna är l W, an-

..

Fig. 2. Blockschema för TV-Iänkutrustningen
som ingår i Radiotjänsts TV-Iänkförbindehe
Stockholm-Göteborg. Som synes går man
på mellanstationerna ned till video frekvens
(VF). Ny modulering sker därefter av sändaren, som är på l W uteffekt. I sändarna frekvensmoduleras en klys tron (MK) dels direkt
med video frekvens, dels med en frekvensmodu·
lerad ljudbärvåg med bärvåg 11,15 MHz. Jfr
fig. 3. Automatisk frekvenskontroll (AFK) utnyttjas i mottagarna, där signalspänningen
efter blandning med oscillatorspänning från
lokaloscillator med klystron (K) transponeras
till 111 MHz. Man skiljer sedan med filter på
videofrekvens och ljudfrekvens. Den senare demoduleras i en särskild FM·diskriminator. Frekvensen 6600 MHz och 6850 MHz utnyttjas
i efter varandra följ ande länksträekor.

~~l

I f5;~
50 Hz

För teknisk övervakning av länkutrustning·
arna, översyn och skötsel, har man fått tag på
ett tiotal radiotekniker (tack vare RT:s upp·
rop i några av sommarnurnren) . Dessa har till
uppgift att göra vissa rutinprov och skall gripa
in vid feltillfällen.
Radiotjänst står nu beredd att under den
kommande vintersäsongen försörja Göteborgsområdet med det i Stockholm producerade TVprogrammet tills dess att den av Televerket
byggda, mera permanenta radiolänken blir
klar på denna sträcka. ReportageIänkarna skall
sedan komma till användning i programpro·
duktionen.
Enligt ing. Sanfridsson har proven med ra·
diolänken utfallit mycket väl. På sträckan mellan Kolmården och Göteborg får man knappast någon försämrad kvalitet, däremot kan
man stundom få en försämrad bild vid direktmottagningen på Kolmården från Nackasändaren, men mer ·än 80 % av tiden är bilden
fullgod.
(SLUT)
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Deutsche Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung 1957» i Frankfurt am Main efter 10
dagars utställningstid. Det var den tjugonde
utställningen av detta slag sedan 1923 och den
fjärde efter 1945. 493000 besökare räknades
in, vilket är ett absolut rekord. Fackfolk från
80 länder har sett utställningen, i vilken deltog
200 utställare, fördelade på en sammanlagd
yta av 50000 m 2 ; tyvärr fattades dock de ledande företagen som tillverkar mätinstrument
och komponenter. Många av dem anser nämligen att industrimässan i Hannover är mera
attraktiv ur affärssynpunkt.
Televisionen hade stora dagar, man sände
dagligen ett intressant program utan paus från
kl. 10.00 på morgonen till kl. 22.00 på kvällen, och i en stor TV·studio, festhallen på
Frankfurts utställningsområde, kunde samtidigt 8000 människor följa sändningarna i original. Man väntar sig av denna utställning,
som avhålls endast vartannat år, en stor stimulans för televisionen överhuvudtaget. För
närvarande är i VästtyskIand registrerade över
950000 televisionsabonnenter, den miljonte
TV-tittaren väntas anmäla sig i november i år.
När nästa stora utställning av detta slag
skall anordnas 1959 hoppas vi på ett mera internationellt deltagande. Teknikerna i Tyskland skulle glädja sig, om också svenska mot·
tagare och svensk mätapparatur kunde ställas
ut tillsammans med de tyska och utländska
produkterna på detta område.

Transistorsuper för UKV
Redan i förra numret av RT visades ett foto
av chassiet för den första UKV-transistorsupern för UKV. På annan plats i detta nummer
lämnas ytterligare data och schema för denna
mottagare.

'J""

'Xl MHz 11,15 MHz

Fig. 3. Klystronerna MK i fig. 2 moduleras dels
med video frekvens mellan 50 Hz och 10 MHz
och dels med en frekvensmodulerad ljudbärvåg
11,15 MHz.

D en 11 augusti slog portarna igen för »Grosse

Fig. 4. Detta är den reportagelänkutrustning
som Radiotjänst använder i TV·länkförbindel·
sen Stockholm-Göteborg.

NR 10 -

1957

Äve~ en annan tysk fabrik har framställt
ett laboratorieexemplar aven transistor-UKVsuper. Denna arbetar med utvalda HF-transis(Forts. på nästa sida)
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torer av fabrikat Tele/unken. Mellanfrekvensen är vald till 10,7 MHz. Mottagaren har
t.o.m. ett HF-steg, omfattande 100 MHz·området. Båda mottagarna visar tydligt hur transistortillverkarna runt om i världen bemödar sig
att utöka transistorernas användningsområden
jämväl till högre frekvenser.

AFR

+
Till konol-............-+-_.
vOlJare
Till MF-r'Qr

Transistormätapparat
På utställningen i Frankfurt am Main visade
Tele/unken för första gängen ett universalin-

Fig. 1. Heltransistoriserat mätinstrument för
mätning på npn· och pnp·transistorer. Tillverkare : Tele/unken.
strument avsett för mätning på npn- och pnptransistorer. Instrumentet som går under benämningen »Teletrans 1», tillåter mätningar
vid l kHz av dynamiska och statiska förlopp
vid inställbar arbetspunkt för transistorn. Se
fig. 1. Man kan ta upp sammanlagt 13 olika
transistorkarakteristikor, så att instrumentet
kan utnyttjas för upptagning av alla slag av
transistorkurvor som exempelvis behövs vid
dimensionering av LF-transistorförstärkare, avsedda för spänningsförstärkning vid små signaler. Mätnoggrannheten uppgår till ca 2 %, och
omkoppling från pnp- till npn-typer sker med
hjälp aven tryckknapp, varvid en signalglimlampa anger den utvalda omkopplarställningen.

Instrumentet är självt helt transistoriserat
så att man slipper ifrån uppvärmningstiden.
I bryggdelen ingår en l 000 Hz-oscillator och
i nollindikatordelen re~p. nätdelen återfinner
man fem transisto~er av typen OC 604 samt två
dioder OA ISO resp. dA 126. Tack vare denna
uppbyggnad utan rör är yttermåtten på instrumentet mycket behändiga (160 X 215 X 111 mm)
och strömförbrukningen är mycket obetydlig.

Fig. 2. Schema för omkopplaren 0 1 för »ljusregistret» i TV-mottagare från Metz. Se texten!
bilden. Se fig. 2. Står denna omkopplare (01)
i ställning l lägger man motståndet R 4 över
spänningsdelarkedjan R 1 , R 2 och R g • Därmed
. minskar reglerspänningen till kanalvälj are och
MF-del. Förstärkningen höjs och bildkontrasten stiger. I ställning 2 ökar reglerspänningen
och kontrasten minskar i bilden. I ställning l
är ljusstyrkan i bilden förhöjd, ty i detta omkopplarläge ligger motståndet R 5 (reglerbart)
parallellt med den egentliga ljuskontrollen,
R 6 , så att det uppträder en högre spänning på
bildrörets styrgaller. R 5 ställes in en gång för
alla vid mottagarens installation, så att man får
rätt avpassad bildkontrast på dagen (läge l)
och på kvällen (läge 2). Naturligtvis kan bildljusstyrkan om man så önskar ytterligare regleras med ljuskontrollen R 6·
(SLUT)

"Benshow " i London
National Radio Show i London i år, den 21:a i
ordningen, var denna gång en benparad, ehuru
inte av det slag som brukar sändas ut från TVstudion i den jättelika utställningshallen vid
Earls Court. Nej, det är TV- och radiomöblerna som plötsligt har fått ben under sig, »continental style» kallar engelsmännen det. Långa
ben, korta ben, smala ben och tjocka ben har
vuxit ut på praktiskt taget alla engelska TVmottagare och radiogrammofoner, t.o.m. på
bordsmottagare och skivspelare. Med mer eller
mindre lyckat resultat; riktigt snygga ben var
onekligen ganska sparsamt förekommande.

Ljusregister i TV -mottagare
Televisionsbilden kräver på dagen även i rum
med fördragna gardiner starkare kontrast än
på kvällen. Av denna o~sak måste TV-abonnenten ständigt ställa in sin mottagare på olika
sätt, beroende på om han har mottagaren igång
på kvällen eller på dagen. Firma Metz har i en
av sina golvmodeller infört en anordning, som
besparar ägaren besväret att ställa in kontrast
och ljusstyrka.
Denna mottagare är försedd med en dubbelpolig omkopplare med påskriften »Dag» och
»Natt», med vars hjälp man väljer lämplig reglerspänning och därmed förstärkningsgrad i
mottagaren och samtidigt lämplig ljusstyrka i
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Detta är Pye's nya giv ifråga om benförsedda
TV-m0ttagare. Mottagaren har fått beröm av
det engelska Council o/ Industrial Design, som
anser att den är en av de 12 bästa »designs of
the year».

Grammofonmöbel med FMj AM-mottagare och
skivväxlare. »Continental style» enligt engelsk
uppfattning. Fabrikat: R .G.D.

Denna 21" -mottagare från Philips ställdes ut
på »The Radio Show» i London i år.
Bildstorleken ökar, 21" rör börjar bli allt
populärare. 21" -mottagarna har sjunkit i pris
med 50 pund sista året och kostar nu i genomsnitt ca 100 pund (ca 1400 : - kr). 17"-mottagare kostar i genomsnitt 76 pund, dvs. ca
1150: - kr. Likaså har man gjort anmärkningsvärda ansträngningar att hålla dimensionerna hos TV-mottagarna nere, så att de inte
dominerar ett vardagsrum. I det fallet är benen
till god hjälp för att förta TV -möblernas massiva klumpighet, och genom plasthöljen och
liknande har man i vissa fall fått fram mottagare som ser mycket nätta ut. 90° bildrör
börj ar förekomma i några fabrikanters serier.
17" -mottagare är fortfarande de mest köpta
mottagartyperna.
En 14" portabel mottagare har blivit populär för sin behändighet och låga kostnad, den
gör det också möjligt för medlemmarna i en
familj att ta in olika program, nu när BBC och
ITV tävlar om att göra de bästa programmen i
England. I påfallande många TV-mottagare
har man infört FM-band (det finns tre FMUKV-program att välja på), extrakostnaden
härför uppgår i allmänhet till ca 75 kr i svenska pengar.
I fråga om de engelska rundradiomottagarna
kan noteras att man numera i stor utsträckning
tillverkar FM·AM-mottagare till priser som är
desamma som man tidigare betingade för en
vanlig AM-mottagare. Utvecklingen här tycks
gå i samma riktning som i Tyskland.
En verklig succe har · fabrikanterna gjort
med de portabla skivväxlarna. Vidare kan man
notera att det har kommit fram mängder av
transistoriserade grammofonförstärkare. Heltransistoriserade radiomottagare, exempelvis 6transistors superheterodyner, börjar också uppträda på engelska marknaden.
(SLUT)
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Fig. 1. Karta, visande det
västtyska radiolänknätet för
överföring av television.

Berl in
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Fig. 3. Mikrovågstornet i
Egestorf i Västtyskiand. Tornets höjd ca 45 m.

Fig. 4. Mikrovågstornet i
Mellendorf har sitt tak nästan fullbelagt med antennspeglar. Fernmeldeingenieur
H Beltz från Deutsche Bundepost intervjuas här av
RT:s redaktör, ingenjör John
Schröder.

----,"-WJ-ioi";sa'-icd/,

~

Det tyska radiolänk nätet för television
E tt

västtyskt radiolänknät för telefoniöverföring började byggas upp redan 1951-1952,
delvis med användande av överbliven signalmateriel från kriget. Ett antal mikrovågs torn
byggdes mellan Köln och Hamburg, och i dessa
installerades radiolänksystem, vardera omfattande ca 12 telefonikanaler. Dessa mikrovågstorn, som då byggdes för en kostnad av ca
400 000 DM per torn, utgör nu viktiga stödjepunkter i det nuvarande radiolänknätet i VästJyskland.

en del utrustningar för faspulsmodulering, om·
fattande 24 telefonikanaler per system.

När televisionen startades i Västtyskiand beslöt man sig för att i de ny uppförd a tornen installera radiolänkar jämväl för programledningarua för television. Man tog då till dec imetervågslänkar som arbetade på ca 2 000 MHz.

Uppfattningen på ansvarigt håll ino~ den
tyska telefonförvaltningen är att radiolänkarna
visat sig utomordentligt driftsäkra. Man har '
överhuvudtaget - frånsett några besvär i,början med reservaggregat för nätspänningen inte känt till några driftsstörningar. Radiolänkarna är avgjort överlägsna koaxialkablar, som
ofta skadas av grävskopor, blixtnedslag etc.

TV-programledningsnätet i hela sin längd
kom första gången till användning i samband
med den första större eurovisionssändningen
vid drottning Elisabeths kröning. Detta nät
byggdes mycket snabbt ut, och kartan i fig. l
visar hur det tyska radiolänknätet enbart för
television f.n. tar sig ut.
I fråga om telefoniutrustningarna är att notera att den äldre signalmaterielen från den
gamla tyska krigsmakten som utnyttjas i mikrovågstornen går på frekvenser mellan 400 och
500 MHz. De användes huvudsakligen för kortare förbindelser till mindre telefonstationer i
närheten av mikrovågstornen. Det finns också
RADIO OCH TELEVISION -

Nya utrustningar har nu tillkommit, bl.a. ett
system som arbetar med 240 telefonikanaler per
system och på frekvenser omkring 2000 MHz.
Utrustningen överensstämmer i stort sett med
den som användes för programledningarna för
television och samma utrustning kan alternativt användas för televisionsöverföring eller för
mångkanalstelefoni. Inom kort kommer man
att installera ännu ett bärfrekvenssystem med
bärfrekvenser omkring 4000 MHz och med
600 telefonikanaler per bärvåg.

Fig. 2. Interiör från ett »Fernmeldeturm». Stativen (av fabrikat Tele/unken) på bilden innehåller länkutrustning för television. Länkförbindelsen som går med bärfrekvens ca 2 000
MHz kan alternativt överföra 240 telefonikanaler. Genom fönstret skymtar en 3 m antennspegel.
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Till radiolänkarnas förmån talar deras smidighet och de stora möjligheterna man har att
från mikrovågstom på strategiska punkter
snabbt få uPP . reservförbindelser till relativt
avlägsna platsert något som är speciellt värdefullt i samband med tillfälliga eller säsongbetonade telefontrafikanhopningar till turistorter, i samband med stora evenemang på småorter, vid katastrof tillfällen med brutna telefonförbindelser etc.
(Sch)
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HICNISICT

BENGT SVEDBERG:

Civilingenj ör, fil. kand.
Bengt Svedberg (son
till
nobelpristagaren
prof. The Svedberg)
' har · bl.a. varit lärare i
radioteknik vid flyg·
vapnet samt flera år
verksam vid AGA:s ra·
diolaboratorium. F.n.
ägnar ,han sig helt åt
teknisk· j o urnalis tisk
verksamhet. med tyngd·
punkten födagd till ra·
dio och elektronik.

En initierad och lättfattligt
skriven orientering om v~rk
ningssättet för cyklotronen,
synkrocyklotronen och proto;synkrotronen.
många former trivs elektronröre~, av poetiska
skribenter även kallat radiomottagarens »hjär·
ta»! Det har nu utvecklats i så många varian·
.ter att det är rätt svårt att ge en enkel defini·
tion på det. Använder man benämningen elek·
tronrör i mycket vidsträckt bemärkelse skulle
man därmed få med en grupp elektriska an·
ordningar, där den minsta medlemmen är en
liten glaskolv med någon millimeters diameter
och dess största medlem är en väldig ring med
200 m diameter!
Så stor är nämligen den i Geneve under
byggnad varande protonsynkrotronen, som när
den blir färdig omkring år 1960 blir världens
största - större än Sovjets och USA:s till·
sammans - några år framåt.

I

Fundamentet till den jättelika betongtunnel
där CERN:s protonsynkrotron (200 m i dia·
meter!) skall inhysas.
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Världens största elektronrör

Även om denna jättering ytligt sett förefal·
ler att ha föga gemensamt med ett elektronrör
blir släktskapen betydligt mer påtaglig vid en
närmare undersökning. Den för ett elektron·
rör fundamentala processen - laddade par·
tiklar som rör sig i ett vakuum styrda av
elektriska spänningar och, ibland, magnetiska
fält - återfinnes i oförändrad form här.
Protonsynkrotronens vakuumkammare utgö'
res sålunda aven ring med 200 m diameter och
ett elliptiskt tvärsnitt av 8 X 15 cm. Väggen,
som är av omagnetiskt stål för att kunna tåla
bombardemang från de inuti framrusande par·
tiklarna, har en tjocklek av 1,4 mm. Fyrtio
vakuumstationer, som var och en är utrustad
med en diffusionspump, är jämnt fördelade
runt ringen. Vakuumet är ungefär lika högt
drivet som i ett ordinärt elektronrör.
Det finns visserligen inga elektroner i detta
väldiga vakuumrör utan i stället ett annat slags
laddade partiklar - väteatomkärnor, s.k. pro·
toner - vars massa är 1836 gånger större än
elektronens. Dessutom finns runt hela ringen
elektriska fält, som accelererar upp partiklarna
samt magnetiska fält, som styr strålen av par·
tiklar. Men man finner dock en hel del på·
fallande likheter mellan protonsynkrotronen och
elektronrör för radioändamål, och en presenta·
tion av elektronrörets »storebror» kan därför
vara av intresse för radiotekniker.

mäktig organisation för att bedriva atomforsk·
ning i gemensam regi.
Organisationen har fått namnet CERN, vilket utgör en förkortning av de franska orden
»Conseil Europeen pour la Recherche nucleaire», vilket närmast kan översättas med
»Europeiska organisationen för atomforskning».
CERN skall kunna åstadkomma vad inget
enskilt europeiskt land kan: att bygga de
ofantliga atommaskiner som behövs för att
kunna tränga atomkärnornas hemligheter ännu
ett steg in på livet. För 300 milj. kr., varav
Sverige bidrar med 5 %, alltså 15 milj. kr.,
håller man nu som bäst på med att i skuggan
av Alperna strax väster om Geneve bygga en
helt ny »atomstad».

Vad är CERN?

En del av synkrocyklotronen, där t.h. synes en
av vakuumpumparna. Mellan de två cirkulära
magnetpolerna synes vakuumtanken.
Tvärsnitt aven sektion av synkrotronen:
A) magnet, B) vak uumkammare, C) dom·
kraft, D) betongring, E) fjädrande upphäng·
ning, F) betongpelare ·på fast berg, G) isole·
ring, H) 2·tons kran, 1) ventilation, K ) hölje
kring »luftgap», L) magnetisk lins, M) va·
kuumpump, N) elektriska kablar, O) vatten·
kylning för magneterna, P) räls, Q) jord, R)
fast berg, S) vattenrör för temperaturreglering.

Först en kort orientering om protonsynkrotro·
nens tillkomst, dess uppgifter och ändamål.
Det är en sammanslutning av de flesta väst·
europeiska länder som finan sierar detta bygge.
Dessa 12 länder - det är Holland, Belgien,
Danmark, Norge, Frankrike, Sverige, Väst·
tyskland, Schweiz, Grekland, England, Italien
och Jugoslavien - har tillsamman~ bildat en

25 miljarder elektronvolt
Kärnan i anläggningen är de två väldiga atom·
maskinerna - synkrocyklotronen och proton·
synkrotronen. Med den senare beräknar man
kunna uppnå den högsta partikelhastighet som
hittills på konstlad väg uppnåtts på jorden 99,92 % av ljushastighetens 300 000 km/ s. Genom Einsteins lag om sambandet mellan massa
och energi kommer protonernas massa vid den·
na hastighet att bli 26 gånger större än vid
vila !

+
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rotonsynkrotronen iGeneve
Protonerna kommer att accelereras upp till
en energi av 25 GeV" dvs. 25 miljarder elek·
tronvolt. Som jämförelse kan nämnas att USA:s
hittills starkaste .atomsprängningsmaskin, den
berömda bevatronen i Berkeley i Kalifornien
kan accelerera protoner till 6 miljarder elektronvolt. Sovjets protonsynkrotron, som nyligen färdigbyggts och börjat provköras i Volgalaboratoriet, kan bibringa protonerna ~n energi
av 10 milj arder elektronvolt.
Med CERN:s synkrotron når man upp till
den kosmiska strålningens hårdhet, åtminstone den hårdhet som förekommer i närheten av
jordytan. Den artificiella får dock 1000 il
l 000000 gånger starkare intensitet än den naturliga kOllmiska strålningen vid jordytan. De
ökade resurser man därvid erhåller för olika
bestrålningsuppgifter är av största betydelse.

Elektronröret -

en paFtikelaccelerator

Hur fungerar då dessa båda typer av atomsprängningsmaskiner eller partikelaccelerato·
rer? Låt oss börja från början! Den enklaste
typen av partikelacceleratorer består av ett evakuerat rör, inuti vilket har anordnats ett starkt
elektriskt fält. Elektriskt laddade partiklar
accelereras av fältet inuti röret och deras slutliga energi bestämmes av den totala potential·
differensen mellan rörets ändar. Energin är
lika med produkten av potentialdifferensen och
partikelns laddning och mäts i elektronvolt
(eV) .
Så uppnår t.ex. en elektron eller en proton,
som har samma laddning som en elektron
fastän med motsatt tecken, när den rör sig
fritt genom en potentialdifferens av l miljon
l GeV=1 Gegaelektronvolt = IOOO MeV=
= 1000 Megaelektronvolt= 1000 miljoner elektronvolt. l Me V = l miljon elektronvolt.

1

Protonkällan till en
elektrostatisk partikelaccelerator,
som
ger protonerna en
hastighet av 500000
elektronvolt.

volt, en energi av l Me V (= l Megaelektronvolt) .
Varje elektronrör är i själva verket en partikelaccelerator. Är anodspänningen 200 V i ett
elektronrör, har elektronerna vid ankomsten
till anoden uppnått en energi av 200 eV.

Cyklotronen -

en flerstegsaccelerator

Men i praktiken är det omöjligt att accelerera
partiklar till alltför höga energinivåer om accelerationen sker i ett enda steg med hjälp av
en hög spänning. Man kommer inte över 10
MeV, beroende på svårigheten att isolera apparater viJ så höga spänningar. Därmed har

Civilingenjörerna Jörgen Nilsson och Bengt Hedin - den sistnämnde
tidigare teknisk chef vid The Svedbergs cyklotronlaboratorium i Upp·
sala - framför ett av synkrotronens 100 magnetblock. Varje magnet är
4,75 m lång och har en mycket komplicerad konstruktion.
RADIO OCH TELEVISION -
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acceleratorer i ett steg sin begränsning.
Man måste därför tillgripa flerstegsacceleratorn. För att denna inte skall bli alltför lång
föredrar man härvid att tvinga partiklarna
runt i en sluten bana med hjälp av ett starkt
magnetfält. Den första acceleratorn av denna
typ var cyklotronen. Potentialfältet är här upprättat mellan två halvcirkelformiga cylindrar
mellan magnetpolerna.
För att potentialen skall få rätt storlek och
riktning för varje gång partiklarna passerar
gapet mellan elektroderna måste potentialen
variera med en viss och ganska hög frekvens.
Därmed skapades alltså cyklotronen, som

En av de svenska forskarna vid CERN, civilingenjör Jörgen Nilsson,
pekar ut var protonstrålen kommer att gå fram mellan magnetpolerna.
Men naturligtvis inuti det elliptiska vakuumröret.
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rådande potentialen. Ty potentialdifferensen
måste naturligtvis ständigt ha rätt storlek och
riktning för att kunna accelerera partiklarna.
Detta uppnås nu med den variabla frekvensen
hos det accelererande fältet i synkrocyklotronen.

CERN:s synkrocyklotron

En del av synkrocyklotronen, där t.h. synes en
av vakuumpumparna. Mellan de två cirkulära
magnetpolerna skymtar vakuumtanken.
utmärks av ett konstant, partikelstyrande magnetfält och ett med konstant frekvens varierande elektriskt fält. Pötentialsprånget är här vid
varje passage av lu'ftgapet; som partiklarna utför, några tusen volt.

Synkrocyklotronen
vecklingen

nästa steg

ut-

Men centrifugalkraften kan:bli för stor för det
starkaste magnetfält! När därför partiklarna
nått en viss hastighet lj:an inte magnetfältet
hålla dem kvar, utan de styr i en spiralformad
bana ut mot magnetens periferi. Mycket höga
energinivåer - höga partikelhastigheter kan visserligen uppnås med mycket stora magneter, men det finns en gräns för hur högt man
kan komma. För att kunna uppnå en energinivå
av t.ex. 10 GeV i en cyklotron skulle i själva
verket erfordras en magnet vägande 10 miljarder ton. Detta är alltså en inte minst av ekonomiska skäl ogenomförbar metod. Därför använder man inte cyklotroner för att alstra
högre partikelenergier än l GeV. För att komma upp i högre energi nivåer har man gått in
för en variant av cyklotronen som kallas synkrocyklotronen.
I en synkrocyklotron varierar man frekvensen hos det elektriska fältet som skall accelerera partiklarna. Denna variation av frekvensen blir nödvändig av följande skäl: Om man
tänker sig att en partikelklunga rör sig i en
cyklotron, kommer partiklarna att för varje
varv de tillryggalägger öka radien hos sin
bana, eftersom hastigheten ökas och därmed
centrifugalkraften, medan magnetfältet fortfarande är konstant. Denna ökning av hastigheten och av radien är inom vissa gränser
proportionell, så att det. fortfarande tar ungefär
lika lång tid för protonklungan att tillrygg~
lägga ett varv. Därför kan den frekvens, med
vilken det elektriska fältet varieras, hållas konstant.
Men när mani' når högre energier ökar inte
hastigheten hos partiklarn~ i samma snabba
takt som banlängden vid varje varv - detta
beror på att man nu närmar ~ig ljushastigheten
300000 km/ s. Därför måste man låta frekvensen . hos det elektriska fältet successivt avta
något, så att det blir full synkronism mellan
.partiklarnas passage av luftgapen och den där
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Den synkrocyklolron som CERN nu just byggt
färdig och håller på att provköra, är konstruerad för att arbeta vid energinivåer upp
till 600 MeV, en energinivå som hittills uppnåtts endast med två andra liknande acceleratorer i hela världen. Den bekanta synkrocyklotronen vid Gustaf Werners Institut för kärnkemi i Uppsala, som förestås av professor The
Svedberg, var en tid den starkaste i Europa,
den kan alstra en energinivå av 200 MeV.
CERN-cyklotronens elektromagnet väger 2500
ton, medan cyklotronmagneten i Uppsala väger
»endast» 600 ton.
Partiklarna kommer i CERN-synkrocyklotronen från en jonkälla i centrum aven vakuumkammare, som befinner sig mellan elektromagnetens cirkulära poler. Partiklarna accelereras längs en spiralbana med hjälp av de
högfrekventa elektriska fälten ända tills de
når hastigheter, som närmar sig 250000 km/ s.
Vid denna hastighet har massan enligt Einsteins ekvation ökat med ca 75 %.
Det kan nämnas att huvudvakuumtanken, i
vilken alltså protonerna rusar runt, och pumpanläggningen är levererad av Avesta Jernverk
i Sverige. Det fordras här rostfritt omagnetiskt
stål av hög kvalitet och då passar det svenska
stålet bra.

Proton-synkrotronen
Men när man vill alstra partikelenergier på
över 1000 miljoner elektronvolt, då räcker det
inte längre med en synkrocyklotron. Då krävs
den atommaskin, som benämnes synkrotron.
Och då blir det hela strax litet mera komplicerat.
Liksom
cyklotronen har man även vid
synkrotronen ett magnetfält, som styr en stråle
av protoner i en sluten bana, och likaså har
man elektrostatiska fält, som accelererar upp
protonerna.
Men medan magnetfältet hos cyklotronen
och synkrocyklotronen är konstant, är det hos
synkrotronen variabelt. Det skall t.ex. vid
CERN-synkrotronen öka under en accelerationsperiod av l sekund linjärt till sitt högsta
värde.
Att magnetfältet här måste öka inse av att
protonerna hela tiden går längs samma bana,
alltså med konstant radie, genom den smala
ringformiga tunneln, som tidigare omnämnts.
När protonernas hastighet under denna period
av l sekund ökar från ett relativt måttligt
värde till ovannämnda 99,92 % av ljushastigheten 300000 km/ s, måste samtidigt den magnetiska kraften ökas för att hålla kvar protonerna inom samma ringformiga bana.
Men inte bara magnetfältets utan även det
elektriska fältets frekvens måste variera, ty
partiklarnas hastighet ökas hela tiden under
accelerationsperioden och de tillryggalägger
ständigt avståndet mellan två luftgap på allt

kortare tid. Därför måste frekvensen hos det
elektriska fältet under hela accelerationsperioden stiga, så att protonerna accelereras varje
gång de passerar ett luftgap. Under en accelerationsperiod skall frekvensen öka ungefär 3 gånger. Detta innebär alltså att protonerna måste
skjutas in i protonringen med en ursprunglig
hastighet av ca 100000 km/ s för att sedan nå
en slutlig hastighet av nära 300 OOOkm/s.
Frekvensen ökar i början snabbt och sedan
allt långsammare. Ty enligt Einsteins ekvation
kommer partiklar att mycket långsamt, asymptotiskt, närma sig ljushastigheten, när man
samtidigt ökar deras energi kraftigt.
En bland många skillnader mellan cyklotronen och synkrotronen består i, att medan man
vid den förra endast har två luftgap mellan de
två halvcirkelformiga elektroderna har man
vid synkrotronen ett stort antal luftgap mellan
vardera två närbelägna magnetblock, som uppgående till ett större antal tillsammans bildar
synkrotronens »ring». Vid CERN:s synkrotron
har man 100 sådana magnetblock, som vardera
har en längd av 4,75 m, och alltså likaså 100
luftgap. Vid passagen av varje sådant luftgap
får protonskaran en »stöt» framåt.
En annan skillnad mellan cyklotronen och
synkrotronen är, att medan man i den förra
erhåller en oavbruten ström av uppaccelererade
partiklar som slutprodukt, får man vid synkrotronen pulser med protoner med, som t.ex. vid
CERN, 5 sekunders tidsintervall.
Det sistnämnda beror alltså på att man vid
synkrotronen endast kan accelerera upp en
skara protoner i sänder, eftersom under accelerationsperioden hela tiden samma bana används. Under denna 1-sekundsperiod hinner
protonerna tillryggalägga nära 300 000 km dvs. ungefär avståndet från jorden till månen.

»Elektronhjärnor» beräknar frekvensen!
Om den protons trålning, som om några år komatt alstras av CERN-synkrotronen, kommer
att nå världsrekord i »hårdhet», så måste man
också samtidigt konstatera att synkrotronens
konstruktion i sig sj älv utgör något av ett
världsrekord. Här har teknikerna och vetenskapsmännen sökt lösa till synes nästan olösliga problem.
För att sålunda frekvensen hos det elektrostatiska fältet -i varje ögonblick skall få det
exakt rätta värdet vid varje luftgap, beroende
på den just då rådande styrkan hos magnetfältet, finns vid varje magnetblock ett invecklat elektroniskt räkneverk. En känselkropp en s.k. Hallgenerator - mäter i varje ögonblick magnetfältet. Ur en komplicerad ekvation kan man härur få reda på hur frekvensen
skall varieras. Elektronhj ärnan räknar då i
varje ögonblick ut denna ekvation. Detta måste
tydligen ske praktiskt taget utan tidsförlust,
nämligen vid vart och ett av de omkring 500
miljoner tillfällen protonimpulsen under en
accelerationsperiod av l sekund passerar vart
och ett av de 100 luftgapen.
~er

Det bör slutligen nämnas att CERN:s »atommaskiner» kommer att användas för ren grundforskning - utan minsta sidotanke på atomkraftens vare sig »explosiva» eller kommer(SLUT)
siella utnyttjande.
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Enligt amerikan ska prognose r räknar man med
att transisto rförsäljn ingen skall uppvisa en
mycket snabb stegring under de närmaste åren.
I fig. l visas en av Stan/ord Research Institute
uppgjord prognos, som visar på en försäljni ng
av 125 milj. transisto rer redan år 1959. För-

.125 milj.
mi

Fig. 2. Chassiet för Graetz' UKY-transistorsuper.

~

50
Fig. 1. Princips chemat för Graetz' nya UKYtransisto rsuper.
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Prognos för transisto rprodukt ionen i USA under de närmaste åren. Snedstre ckade staplar:
för militärt bruk. Rakstrec kade staplar: för in·
dustriell t bruk. Fyllda staplar: för radio· och
TY-appa rater.
brukning en under 1957 beräknas uppgå till 27
milj. enheter. Som synes räknar man med att
ökningen av transisto rer i radio- och TY-mottagare blir täinligen blygsam under det att efterfrågan på transisto rer, huvudsa kligen sil ikontrans istorer, för industrie llt och militärt
bruk kommer att gå upp i accelerer at tempo.

Nya TV-sändare i Göteborg och Norrköping
i mars 1958
Enligt ett uttaland e av byrådire ktören i Telestyrelsen, Herman Ruud, räknar man med att
man under budgetår et 1/ 7 1957-30 / 6 1958
skall få klar stamlinj en för 1;Y-överföri ng
Stockho lm-Göte borg-Ma lmö i juni 1958. Redan i mars 1958 räknar man med att sändarstationer na i Göteborg och Norrköp ing skall
få väsentlig t ökade täckning sområde n, genom
att starkare stationer då installer as där. Under
första halvåret 1959 inrättas enligt uppgjord a
planer TY-sänd are i Hörby, Halmsta d, Nässjö,
Skövde och Gävle (Gävle kommer eventuel lt
att bytas ut mot annan station i södra Norrland). 1960 skall det komma till en TY·sänd are
i Hälsingb org och 1961 stationer i Yästerås och
Örebro, år 1962 i Sundsva ll och Boden.
Med hänsyn till den modifier ade TY'prog nos
som utarbeta ts av Industrins Utredningsinstitut
och enligt vilken man räknar med en snabbare
anskaffn ing av TY·appa rater än tidigare, kan
man möjligen räkna med att 1958 års riksdag
ställer sig positiv till en snabbare utbyggna d
av TY-näte t än vad som aatytts ovan. Därom
vet man emellerti d ännu ingenting .

~
, l;----l'.

D et fullständ iga schemat för Graetz' nya
UKY-tra nsistorsu per (omnämn d redan i förra
numret av RT) visas i fig. 1. RT:s västtyske
korrespo ndent, redaktör Karl Tetzner i Hamburg, har låtit mäta igenom mottagar en och
kan ange följande värden: Känsligh et 8 t-t Y ( !)
för 30 dB brusavst ånd och 22,5 kHz frekvens·
sving (24O ohms generato rimpeda ns). Utgångseffekten uppnår vid 10 % distorsion ungefär
300 mW. Strömfö rbruknin gen ligger vid medelhög ljudstyrk a vid ca 25 mA, som tas ur ett
12 Y batteri, samman satt av små monoceller,
så att strömkos tnaden uppgår till endast ca
1,2 öre per timme.
I blandare / oscillato rsteget och i MF-stegen,
som är avstämda till 6,75 MHz, användes drifttransisto rer typ 2N247 från ReA, de övriga
transisto rerna och dioderna är av fabrikat Philips-Valvo i Hamburg . Red. Tetzner har haft
ett samtal med konstruk tören för denna mottagare och har därvid fått veta att det i det här
fallet är fråga om utvalda HF-trans istorer, endast var femte är användb ar i blandare - och
oscillato rsteget och ungefär vart tredje för MFstegen. Sådana transisto rer kostar för närva·
rande omkring 5 dollars, om de överhuvu dtaget
levereras i större mängder .
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På ingångss idan av mottagar en ligger en till
6,75 MHz avstämd MF-spär rkrets liksom en
liten koaxialle dning för kortslutn ing av övertonerna från oscillatorfrekvensen. Dessa är så
effektivt undertry ckta att man inte kan mäta
upp dem på 30 m avstånd från mottagar en.
Mottaga ren är alltså fri från störstrål ning enligt föreskrif ter från Deutsche Bundespost.
Uttryckl igen måste framhåll as att denna
UKY-tra nsistorsuper endast utgör en försökskonstruk tion och alltså inte finns att tillgå i
handeln.
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Om dim ens ion eri ng av kan alv älja re för tele vis i

(Forts.)

Blanda rsteget

om gallerspä nningarn a är sådana, att dessa
villkor uppfylles.

Blandare n utgöres numera alltid av pentodde ·
Eftersom den verkliga Ia-V g.karakte ristiken
len i ett dubbelrö r där det andra rörsystemet
för ett blandarr ör i allmänhe t inte är kvadra·
är en triod, vilken begagnas som oscillator.
tisk, kommer kurvorna för konstant blandnin gs·
(PCF80, PCF82.) Tidigare användes ofta dub·
branthet inte att bli lika. Som framgår av kur·
beltrioder, exempelvis (ECC81) , men vid den
vorna för röret PCF80 i fig. 8 byter kurvorna
numera standard iserade höga mellanfrekven·
sen 38,9 MHz måste man använda pentodbl an·
t.o.m. riktning, och för en given gallerför spän·
ning minskar blandnin gsbranth eten då oscilla·
dare. Den låga anodgall er·kapac itansen mins·
kar återkopp lingen och därmed samman häng·
torspänn ingen stiger över ett visst värde. Detta
beror på att det vid positiv gallerspä nning bör·
ande multipel blandnin g, vilket vore särskilt
jar flyta gallel'ström. När oscillato rspännin gen
riskabelt för lägsta TV·kana lens bildbärv åg på
48,25 MHz.
som pålägges blandarr öret är så stor att röret
även arbetar inom det område där branthet s·
En annan fördel med pentodbl andare är att
karakter istiken är vågrät, kommer amplitud en
kanalväl jaren kan begagnas även för sändare
på grundton en i branthet svariatio nen som följd
i band IV. I en separat konverte r för detta
av den pålagda oscillato rspännin gen att öka.
band transpon eras signalen antingen till en
Det kommer också blandnin gsbranth eten att .
kanal inom t.ex. band III (man får då en s.k.
göra.
dubbelsu per med två mellanfrekvensled) eller
direkt till en hög mellanfrekvens. I det senare
Blandnin gsbranth oten Sb vid olika oscillator·
fallet fungerar kanalväl jaren som en ren MF·
spänning ar kan härledas ur fig. 8 under för·
förstärka re med kaskodingång. Vid hög mel·
utsättnin g att samband et mellan oscillator·
lanfrekv ens kan inte gärna en triod användas
spänning en och den negativa gallerför spän·
som MF·rör. Därför är det fördelak tigt med
ningen är känd. De streckad e linjerna i fig. 8
pentodbl andare.
represen terar förspänn ingen över ett galler.
En nackdel med pentoden är dess höga- ek.
motstånd på 100 kohm med olika värden på
vivalenta brusresis tans, men som vi sett blir,
katodmo tståndet. Orten för skärning en mellan
om brusfakt orn är liten och effektför stärkning ·
dessa linjer och de heldragn a kurvorna ger den
en i tidigare steg stor, brus bi draget från efter·
normala blandnin gskarakt eristiken för varje
följ ande steg i det närmaste försumbart.
storlek på förspänningen.
En blandare s optimala arbetspu nkt bestäm·
. mes enklast genom att man undersök er kurvor·
na för konstant blandnin gsbranth et. Sådana -IO'r+:J+:J+TITITI:IJ.:JJif.P~en!i:t~otildrr:q::P:II=;:;::::;::;:=ri
- - Sh
Vg,

visas i fig. 8 (heldrag na linjer). Den speciella
formen på dessa kurvor kan förklaras på föl·
jande sätt.
Tag som utgångsp unkt ett blandarr ör med
kvadrati sk laVg.karakte ristik. När kurvorna
för konstant blandnin gsbranth et beräknas för
ett sådant rör erhålles kurvor liknande dem i
fig. 9. I denna är avsatt längs x·axeln förhål.
landet mellan oscillatorsignalens toppspän ning
V 08C vid blandarr örets galler och rörets stryp·
spänning -Vgo' Längs y·axeln är avsatt förhål·
landet mellan signalsp änningen Vgl och stryp·
spänning en -Vgo' Dessa kurvor anger de
punkter vid vilka förhållan det mellan bland·
ningsbra ntheten Sb och branthet en So vid V =
g
=0 är konstant .
Det framgår av fig. 9 att för praktisk t taget
alla oscillato rspännin gar är förhållan det Sb till
S o proportio nellt både mot den pålagda oscilla·
torspänn ingen och den negativa gallerför spän.
ningen och att kurvorna faller lodrätt endast
för små värden på V 08 / V gO och Vgl / -VgO'
vilket inträffar när negativa gallerför spänning .
en på blandarr öret och den pålagda spänning en
är så små, att rörets strypgrä ns inte överskri·
des. I själva verket förblir blandnin gsbranth e.
ten konstant vid en given oscillatorspänning,
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Fig. 8. Kurvor för konstant blandnin gsbranth et

Sb för p~ntoddelen i PCF80 (heldrag na kur·
vor) samt kurvor som ger förspänn ingen V
gl
över en 100 kohm gallerläc ka (R gl ) som funk·

tion av oscillato rspännin gen V 08C med katod·
motstånd et R k som paramete r. Frekven s: 200
MHz.

En undersök ning av kurvorna för bland·
ningsbra ntheten i fig. 8 ger vid handen, att ett
max. värde på 2,45 mA/ V erhålles vid en
oscillato rspännin g på 2,3 V (effektivvärde) och
en negativ gallerför spänning över gallerläc kan
på 3,6 V. Karakter istiken för denna inställni ng
framgår tydligare av fig. 10, i vilken bland·
ningsbra ntheten för röret PCF80 ritats som
funktion av oscillatorspänningen. Denna kurva
visar, att de villkor som ger maximal branthet
ger en ganska toppig kurva. Detta kan undvi·
kas genom att öka katodmo tståndet, vilket
dessutom minskar verkan av skillnade r mellan
olika rör, vilket är en fördel.
Vi återgår nu till kurvorna i fig. 8. Vid R =
k
=820 ohm löper kurvan nästan parallell t med
ett i det närmaste maximal t värde på bland·
ningsbra ntheten. Samband et mellan Sb och
V 08C i denna arbetspu nkt visas i fig. Il. Kur·
van är i det närmaste vågrät för en oscillator·
spänning som varierar från 2 V upp till 5 V,
medförande en ändring iblandni ngsbran thet
från 1,9 mA/ V till 2,1 mA/ V. Det är därför
lämpligt att hålla sig till en oscillato rspännin g
på 3,5 V (effektiv värde). Även om man har ett
katodmo tstånd på 330 ohm bör man arbeta vid
3,5 V med hänsyn till rör· och komponent·
toleranser. I detta senare fall ändras bland·
ningsbra ntheten från 1,9 mA/V till 2,45 mA/V
för samma ändring i oscillato rspännin gen.
Totala blandnin gsförstär kningen påverkas
inte endast av blandnin gsbranth eten utan också
av blandard elens ingångsd ämpning , GI>' Värdet
på G (rörhålla rkonduk tansen) vid olika väl"
" oscillato rspännin gar och fast negativ
den på
gallerför spänning erhålles ur kurvorna i fig.
12 som gäller för röret PCF80. Formen på
kurvorna för Gh kan förklaras på liknande sätt
som kurvorna för konstant blandnin gsbranth et.
Vid en given frekvens består ingångsk onduk·
tansen aven konstant del och en del som är
proportio nell mot medelbr antheten Sb' Om
rörkarak teristike rna vore kvadrati ska skulle
kurvorna för Sbl So anta den form som visas
i fig. 13. För att ur dessa kurvor härleda den
sannolik a kurvan för G" måyte man emellertid
ta hänsyn till att dämpnin gen ökar avsevärt
när det börjar flyta gallerström. Detta förkla·
rar den oregelbu ndna formen på kurvorna i
fig. 12. Värdet på Gh vid olika oscillatorspän·
ningar kan härledas ur kurvorna i fig. 8
så snart värdet på gallerläc kan och katod·
motstånd et har bestämts. Det är möjligt att
påverka värdet på Gin och sålunda GI> genom
att variera dämpnin gen G till följd av åter·
t
kopplingen. Denna beräknas ur
Gt=w2S kelf(Ma,g l·CkOl-L g2·C019 2)
(34)
där Skelf= effektivvärdet på katodbra ntheten.

MaOl =den ömsesidiga induktan s, som kan
tänkas råda mellan anod· och styr gal·
lerkretse n, huvudsa kligen som följd av
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att ka'todledningen är gemensam i
slingorna mellan anod och katod och
mellan katod och styrgaller.
L q2 =skärmgallerkretsens induktans.
C"91 = kapacitansen mellan katod och styr·
galler.
S g2 = skärmgallerbrantheten.
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Detta uttryck visar, att Gt är starkt beroen·
202
de av värdet på M agl som alltså skall hållas så
1
litet som möjligt t.ex. genom att man använ·
+1
4
5
6
2
3
der korta och tjocka ledningar i katodkretsen.
o
Vosc!V5t/
Detsamma gäller för L g2 vilken kan ökas så
OO
o
Fig. 9. Kurvor visande konstant förhållande
4
O
2
6 Vase .df)
mycket att Gt blir nästan noll. Man måste
Sb / So som funktion dels av -Vgl/ V go och dels
emellertid vara försiktig så att blandarens
Fig. Il. Samma kurvor som i fig. 10 men för
V oselV go för en idealpentod med kvadratisk
stabilitet inte äventyras. ,
R k = 820 ohm.
l aVg-karakteristik.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas värdet
lO
på avkopplingskondensatorn i katodkretsen.
-11.
P.nfad
Om denna kondensator göres alltför liten blir
Va _170V
~,
katodkretsen kapacitiv vid de lägre kanalerna
~2_170V
(v)
v. _t70V
Rk 33o.n
V,
t70V
och negativ dämpning uppträder med åtföl·
-12
Rgt 0,1MIl
jande risk för instabilitet. Denna kondensator
SO
bör därför vara tillräckligt stor för att impe·
{mA/V}
-tO
dansen i katodkretsen skall förbli liten under
alla förhålland en. När den undre änden av
gallerkretsen anslutes till chassiet (se fig. 14)
3
-8
kommer induktansen LOk hos ledningarna till
Ia
kondensatorn Ck att öka värdet på M agl så att
100
-6
även ingångsdämpningen ökar. Å andra sidan
/400
kan man genom att ansluta den undre änden
2
404
av ingångskretsen till katodeb (se fig. 15) med
-4
51.
LOk öka värdet på L g2 så att G t kan göras av·
sevärt mindre.

"

-2

202

Oscillatorn

I

Ett av de första kraven man har på oscillatortrioden är att den skall kunna ge ca 10 V
oscillatorspänning vid de låga kretsimpedanser som föreligger vid frekvenser omkring
200 MHz. Pentodblandaren behöver ca 3,5 V
oscillatorspänning, varför 10 V tillåter tillräckligt lös koppling till dess galler. Med en
normal Colpitts-oscillator är oscillatorspänningen på triodgallret då normalt ca 5 V. Nu
är det i högsta grad önskvärt att röret under
normala arbetsvillkor arbetar i klass B, eftersom man därvid håller sig på den branta delen
av kurvan för den effektiva brantheten som
funktion av oscillatorspänningen. Dessutom har
då förhållandet mellan den effektiva brantheten och brantheten vid gallerspänningen O fortfarande ett relativt högt värde.
Det är vanligt att man förhindrar allt för hög
anodförlust, om oscillatorn sknlle sluta fungera ,
med hjälp av ett seriernotstånd i anodkretsen.
Eftersom det strypta rörets anodspänning är ca
180 V blir förstärkningsfaktorn ganska liten.
Trioddelen i t.ex. PCF 80 har förstärkningsfaktorn 20, så att den önskade arbetspunkten
erhålles vid en anodspänning på 100 V.
Kraven på oscillatorns konstruktion är mycket lika dem som gäller för vanliga radiomottaRADIO OCH TELEVISION -
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Fig. 12. Kurvor, visande konstant dämpning
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Fig. 10. Blandningsbranthet (Sb)' styrgaller(lOl)' skärmgaller- (l g2) och anod strömmar
(la) som funktion av oscillatorspänningen Vos c
vid R k =330 ohm.
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Fig. 14. Ekvivalent schema för HF-rör för det
fall att gallerkretsens induktans är ansluten
mellan galler och chassi.
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Sb / So som funktion av dels -Vgl/ V Uo
och dels V OBelV go för en pentod med kvadratisk l aVg-karakteristik.
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Fig. 15. Ekvivalent schema för HF-rör för det
fall gallerkretsens induktans är ansluten mellan galler och katod.
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Fig. 16. HartIey-oscillator. a) grundform, b) jordad katod (KJ), c) jordat galler (GJ), d) jordad anod
(AJ), e) rörkapacitansernas inverkan.

Cgo=}=

kondensator. Vid kanalbyte bytes spolarna i
oscillatorkretsen. En liten, variabel kondensator behövs för finavstämning.
Fig. 18 visar en oscillator blandare med PCF
80. Oscillatorn är en Colpitts-oscillator. Trimmerkondensatorn på 0,5-3 pF mellan oscillatorrörets galler och jord är till för att kompensera variationer i Cgk vid rörbyte.
Oscillatorspänningen kopplas induktivt till
blandarrörets galler. Fördelen med detta i förhållande till kapacitiv koppling är att det är
möjligt att hålla oscillatorspänningen någorlunda konstant när omkoppling sker mellan
olika kanaler. I själva verket medför induktiv
B+

e.
gare. Att det inte finns någon direkt förbindelse mellan oscillatorn och blandaren lägger
emellertid ett större ansvar på konstruktören,
eftersom en dålig oscillator kan maskeras av
hårdare koppling och därför lätt passera konstruktionsstadiet utan upptäckt. Oscillatorspänningen kan kopplas antingen induktivt
eller kapacitivt till blandarens styrgaller. Induktiv koppling är fördelaktigare speciellt vid
kanalväljare med trumomkopplare (turret tuner). Vid kapacitiv koppling bör signalen tas
från oscillatorns anodkrets, eftersom det redan finns en kapacitans genom att triodens
anodstift sitter intill pentodens styrgallerstift
(gäller PCF 80). Kapacitiv koppling från anodsidan är också lättare därför att växelspänningen är större på spolens anodsida eftersom
kapacitansen mellan anod och jord är mindre
än mellan galler och jord i trioden.
I TV-mottagare används nästan uteslutande
oscillatorer av Colpitts-typ. För att förklara
detta skall vi jämföra Colpitts-oscillatorn med
HårtIey-oscillatorn (fig. 16). Princip schemat i
fig. 16 a visar att oscillatorspolen anslutes mellan galler och anod samt förses med ett uttag
till katoden. En enda avstämningskondensator
anvä~des. Katoden, gallret eller anoden kan
vara HF-mässigt jordad, vilket ger de olika
variationerna i figur b, c och d. Colpitts-oscillatorn (fig. 17) är i det stora hela uppbyggd
på samma sätt som HartIey-oscillatorn, men
kapacitansen och induktansen har bytt plats.
Även här kan katoden, gallret eller anoden
vara HF-mässigt jordad som framgår av fig.
17 b, c och d.
Kopplingsvarianten med jordad katod har
fördelen av att inte behöva någon HF-drossel
i glödledningen, men har nackdelen att båda
ändarna av oscillatorkretsen är »heta». Detta
komplicerar omkopplings- och finavstämningsanordningar. Gallerjordade kopplingsvarianter används sällan men har fördelen av att ha
ena änden av oscillatorkretsen HF-mässigt jordad. Gallerförspänningen över gallerläckan
kan därför mätas utan att den avstämda kretsen påverkas. Eftersom den stora glöd-katodkapacitansen skulle addera allt för stora strökapacitanser till jord vid TV-frekvenserna
måste glödtråden isoleras från jord med hjälp
aven HF-drossel. I allmänhet kräver en »GJoscillator» flera komponenter än en av KJ- eller
1

KJ = jordad katod, AJ = jordad anod.
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Fig. 17. Colpitts·oscillator.
a) grundform, b) jordad katod (KJ), c) jordat galler
(GJ), d) jordad anod (AJ),
e) rörkapacitansernas inverkan.

e.
AJ .typ! AJ ·oscillatorn har den fördelen att ena
änden av oscillatorkretsen är HF-mässigt jordad men kräver en drossel i glödtrådskretsen.
Vid jämförelse mellan figurerna 16 e och
17 e framgår Colpitts-oscillatorns överlägsenhet vid frekvenser, där rörkapacitanserna är
av betydelse. I Hartley·oscillatorn bildar galler-katodkapacitansen och spolens överdel en
resonanskrets, anod·katodkapacitansen och
dess undre del en annan och galler·anodkapacitansen och hela spolen en tredje. Där finns
således tre skilda, avstämda kretsar. Oscillatorn tenderar att svänga vid resonansfrekvensen hos kretsen med högst Q-värde, vilket gör
det svårt att nå stabil arbetspunkt vid så höga
frekvenser som 200 MHz.
I Colpitts·oscillatorn däremot kan rörkapacitanserna inte ingå i mer än en enda avstämd
krets, vilken därför blir frekvensbestämmande.
HF-drosslar kan bli besvärliga eftersom de
kan ha resonans med sin egen läckkapacitans
eller med andra kretskapacitanser. Detta medför språngartade frekvensändringar och områden med minskad amplitud när kretsen avstäms över sitt område. I vissa fall kan en HFdrossel ersättas av ett motstånd. Detta bör vara
ganska stort, eftersom det kommer parallellt
med en del av oscillatorkretsen och sänker dess
Q·värde.
Vid TV-frekvenser sänker löptidseffekter
svängningskretsens Q·värde, och det är därför
viktigt att minska komponentförlusterna till
ett minimum genom att ha ett högt L / C-förhållande. Dett!! åstadkommes genom att man
använder endast rörkapacitanserna när detta
är möjligt utan att lägga till någon verklig

koppling att kopplingsfaktorn mellan oscillatorspolen och spolen i blandarens gallerkrets
kan justeras till önskat värde för varje enskild
kanal genom att växla bägge spolarna samtidigt, medan vid kapacitiv koppling en sådan
justering inte kan göras därför att kapacitansen inte byts. Det är därför tydligt att man
kan få en mera konstant oscillatorspänning på
blandargallret om man använder induktiv
koppling. Därvid blir också blandningsbrantheten för de olika kanalerna mer konstant.
Dessutom har induktiv koppling den fördelen
att ingångsdämpningen från blandarröret är
något mindre, vilket resulterar i större förstärkning iblandarsteget.

Brum och mikrofoni
Andra viktiga synpunkter på oscillatorns
funktion är mikrofoni och brummodulering
som följ d av variationer i rörkapacita~~erna.
Mikrofoni orsakas av variationer i eleIftrodkapacitanserna som följd av yttre meka iska
påkänningar. Detta medför en ändring av
oscillatorfrekvensen i takt med vibrationerna.
Brummodulering orsakas av periodiska variationer i elektrodkapacitansen mellan katoden
och glödtråden i oscillatorröret. Kapacitansvariationer beror på elektromekaniska krafter
som finns mellan katoden och glödtråden, som
följd av att ström av nätfrekvens flyter genom
densamma.
Fig. 19 visar att oscillatorrörets katod anslutes till den avstämda kretsen. Man måste komma ihåg att varken katoden eller glödtråden
kan anses ligga på jord vid TV-frekvenser och
därför påverkar kapacitanser mellan katod och
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glödtråd oscillator kretsens avstämning. De
elektrostatiska krafterna mellan katod och glödtråd får den senare att vibrera inne i katod·
hylsan så att Ckf varierar och påverkar oscilla·
torkretsens avstämning. Grundtonen i den re·
sulterande brummoduleringen blir 100 Hz när
·nätfrekvensen är 50 Hz.
Både mikrofoni och brummodulering medför en plötslig eller periodisk variation av
oscillatorfrekvensen, vilket i sin tur ger inter·
ferenser i frekvens· och amplitudmoduleringen
i MF·signalen. Amplitudmodulering av brum·
met beror på MF·förstärkarens begränsade
bandbredd.
De krav, som måste uppställas på oscillator·
röret i en TY·mottagare med avseende på
mikrofoni och brummodulering beror på vilket system man använder för ljudet. Det finns
tre olika typer av ljudsystem beroende delvis
på vilken TY·standard som används. Eftersom
amplitudmodulering av bildbärvågen förekom·
mer i alla TY·system innehåller bildkanalen
alltid en AM·detektor, och i detta avseende är
kraven i alla mottagare lika.
Det mest använda systemet vid frekvensmodulerat ljud är mellanbärvågsljudsystemet
(intercarrier). I mottagare som har sådan ljud·
kanal är som bekant ljudmellanfrekvensen lika
med skillnadsfrekvensen mellan bild- och ljudbärvågorna. Lokaloscillatorn påverkar ljud·
mellanfrekvensen i en sådan mottagare i mycket liten omfattning. Med frekvensmodulerad .
ljudbärvåg var det tidigare vanligt att använda
separata MF·förstärkare för ljud och bild i
s.k. split·carriersystem. Detta system måste användas då ljudkanalen är AM·modulerad (t.ex.
i England).
Det finns normer för tillåtet brum och mikro·
foni i ljud· och bildkanalerna. Med dessa krav
som grund har de maximalt tillåtna variatio·
nerna i elektrodkapacitanserna för ett oscillatorrör beräknats, och dessa måste rörfabrikan·
ten ta hänsyn till vid konstruktion av röret.

Brummodulering
Mätningar har visat att i alla slag av mottagare
är ljudkanalens brumkänslighet minst lika stor
som bildkanalens. De tillåtna variationerna i
elektrodkapacitanserna i oscillatorröret bestäms
därför huvudsakligen av den använda lj~kret.
sen. Eftersom brummodulering i huvudsak re·
sulterar i interfererande frekvensmodulering
märks detta fenomen mest vid mottagare med
split·carrierljud. I en sådan ljudkanal demodu·
leras den interfererande frekvensmodulationen
helt och hållet i detektorl} medförande stör·
ningar av lågfrekvenssignalen.
Mätningar, baserade p~ internationellt antagna normer för bru~frihet, har visat att de
maxi):p.ala frekvensavvikelser som kan tillåtas
för oscillatorn i split·carriermottagare som följd
av b~ummodulering är 30 Hz. Om man tänker
på att oscillatorfrekvensen är ungefär 200 MHz
är det klart att detta krav är mycket strängt.
Mätningar visar att variationer i glöd·katodkapacitans en på oscillatorröret måste vara
mindre än 1,4'10-3 pF. Naturligtvis beror den
tillåtna variationen på vilken oscillatortyp,
som används, men det framgår klart vilka svå·
righeter som finns då man skall konstruera
oscillatorrÖret. Som nämnts är ljudmellanfrek·
RADIO OCH TELEVISION -

Fig. 18. Oscillatorblandare med PCF 80.

Yid konstruktion av kanalväljaren och seder·
mera mottagaren måste man se till att meka·
niska vibrationer, t.ex. ljudvågor från högtalaren, hållas så små som möjligt bl.a. genom så
kallad chocksäker upphängning av kanalväljaren. Den elektriska konstruktionen liksom komponentplaceringen måste vara sådan att oscilla·
torspänningen på katod och glödtråd i trioden
är mycket liten. Mycket korta ledningar måste
därför användas för att ansluta sockelstiften
till chassiet. Man kan inte jorda mittskärmen
på rörhållaren med samma tråd som katod·
stiftet, eftersom detta ökar kopplingen mellan
katoden och oscillatorkretsen. Slutligen måste
växelspänningen mellan glödtråd och katod
hållas låg genom att man placerar röret långt
ner i glödströmskedjan.

Oscillatorutstrålningen

Fig. 19. Oscillator med avstämd gallerkrets.
Yid höga frekvenser kan man inte anse att
katoden och glödtråden är jordade. Katoden är
ansluten till oscillatorkretsen via en kapacitiv
spänningsdelare av Cg,,-C,,!"
vensen och därmed hela ljudkretsen i en inter·
carriermottagare i det närmaste oberoende av
lokaloscillatorI!.s frekvens. Resultatet av detta
blir att kraven på oscillatorröret för en sådan
mottagare är i praktiken ca 100 gånger mindre
än för oscillatorrör i en split·carriermottagare.

Mikrofoni
När det gäller mikrofoni har man inte endast
att ta hänsyn till variationer i glöd·katod·
kapacitanserna utan man måste också ta med
variationer i alla andra elektrodkapacitanser.
Eftersom mikrofoni till sin natur liknar brummoduleringen, i det att man även här får en
interfererande frekvensmodulering, är den relativa känsligheten för mikrofoni hos de olika
ljudsystemen densamma som känsligheten för
brummodulation. Detta betyder att split·carriermottagare är mest känsliga för mikrofoni, me·
dan mellanbärvågsmottagare är ca 100 gånger
mindre känsliga. I split·carriermottagare är
känsligheten för mikrofoni i bild och ljud
ungefär lika. I mellanbärvågsmo.ttagare där·
emot är bildkanalen mera känslig än ljud·
kanalen.
Som exempel på de krav som måste ställas
på trio d delen i PCF 80 med avseende på
mikrofoni kan nämnas att större variationer
i anod·gallerkapacitansen (C ag =1,5 pF) än
0,3 .10- 3 pF inte kan tolereras i någon typ av
mottagare.
Det framgår klart av dessa siffror att ett
oscillatorrör för 200 MHz är synnerligen svårt
att konstruera, speciellt med avseende på ka·
pacitansvariationer mellan glöd och katod. Av
detta skäl har t.ex. PCF 80 en speciellt utfor·
mad glödtråd, som i hög grad reducerar kapa·
citansvariationerna. Emellertid kan, på grund
av förekommande temperaturvariationer, det
inte undvikas att glöden påverkar katoden .på
ett eller annat sätt.
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Ett mycket svårt problem att bemästra är
oscillatorns strålning. Denna strålning kan nå
antennen till grannens mottagare och därmed
störa denna.
Man skiljer mellan symmetrisk och osymmetrisk oscillatorstrålning. Om man har en
exakt symmetrisk antenningång och använder
en symmetrisk dipol så kan den symmetriska
strålningen minskas genom god förselektivitet
dvs. användning av HF·steg, samt hög MF.
Den osymmetriska strålningen uppstår ge·
nom för stor koppling mellan oscillatorn och
antenningången. Antennedledningen och an·
tennen bildar tillsammans en god osymmetrisk
strålare. Strålningen blir vanligen vertikalpolariserad eftersom nedledningen oftast hänger lodrätt.
För att minska den osymmetriska strålningen
måste man bygga oscillatorn kompakt och väl
skärmad. Chassiströmmar måste förhindras och
alla anslutningar förses med goda avkopplingar.
Ännu finns i Sverige ingen fastställd norm
för tillåten oscillatorstrålning.
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Fig. 1. Bestämningen av mätobjektets brusfaktor sker genom en jämförelse av bruset från
mätobjektet med det kända brus som genereras
av brusdioden.
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Brusdiod

TEKNISKT
I
I

Manuell brusfaktormätare fö))
I föreliggande artikel beskrives en mätanordning för bestämning av brusfaktorn för
förstärkare avstämda till frekvensen 10,7 MHz. Anordningen
kan exempelvis användas för
uppmätning av brusfaktorn
hos AM/FM-rundradiomottagare eller andra UKV -mottagare med mellanfrekvensen
10,7 MHz.

E n förstärka;~

eller radiomottagares brus-

faktor får man fram genom att dividera signal/
brusförhållandet på ingången med signal/brusförhållandet på utgången (F> l) av förstärkaren eller mottagaren. Brusfaktorn är
således ett tal, som anger hur många gånger
bruset vid utgången överstiger det brus, som
skulle erhållas, om förstärkaren i sig själv
vore ideell ur brussynpunkt och sålunda inte
genererade något brus.
En ideell förstärkare eller mottagare har
tydligen brusfaktorn = l, vilket betyder, att det
brus man får vid utgången endast härrör från
inre impedansen i den till ingången anslutna
signalspänningskällan. Denna har en brusspänning V, som kan beräknas ur

en brusfa!ctor på 10 (= 20 dB) anses otillräcklig.
I det följ ande skall beskrivas ett mätinstrument, som mäter brusfaktorn hos mottagare
med mellanfrekvensen 10,7 MHz. Konstruktionen baseras på användandet aven s.k. brusdiod som signalkälla. Bruset som genereras
från denna, jämföres med bruset från mätobjektet enligt en vanlig jämförelsemetod. Metoden ger stor noggrannhet vid mätningen, och
resultatet erhålles enkelt, då mätobjektets brusfaktor är proportionell mot likströmmen genom brusdioden.
Fig. l visar mätutrustningen i stora drag,
principen är följande: Med omkopplaren 01 i
läge l kommer instrumentet V, som innehåller
nödvändig förstärkare och likriktare för bru·
set, att ge ett utslag som endast beror av mätobjektets egen bruseffekt Pw Med omkopplaren i läge 2, kommer bruseffekten P b från
brusdioden att adderas till mätobjektets brus,
samtidigt som den totala bruseffekten genom
dämpsatsen R, R' neddämpas till hälften.
Genom att nu variera katodtemperaturen i
brusdioden medelst det variabla motståndet R 1
i serie med glödtråden, kan utslaget hos in-

strumentet V regleras till samma värde som
erhölls i första fallet då endast mätobjektet
var inkopplat. Man får således:

där A = effektförstärkningen hos mätobjektet.
Alltså är APb=Pm ·
Brusfaktorn är definierad som förhållandet
mellan P fl> och det teoretiska bidraget till utgångsbruset, som är AKT /::"f. Men då AP b=
= P111 blir brusfaktorn F

Den tillgängliga bruseffekten P b som en
brusdiod kan avge vid temperaturbegränsad
ström är:
där R = brusdiodens belastningsmotstånd, Io =
=likströmmen genom dioden och e=elektronens laddning 1,6 -10- 19 Coulomb.
Sålunda erhålles

F=eI o/::,./R / 2KT /::,./=20 RIo
. vid T=291° K.
Fig. 2 visar block schemat för brusfaktormä-

V=y4RKT /::" f
Den tillgängliga bruseffekten ur strömkällan
uppgår till

V2 / 4R=KT/::" f
där K = Boltzmanns konstant = 1,38 -10- 23 , T =
absoluta temperaturen, /::"f=frekvensbandbredden och R = signalkällans inre resistans.
Vid alla i praktiken förekommande förstärkare eller mottagare ingår i utgångsbruset även
brus från förstärkarens eller mottagarens rör
och kretsar, varför brusfaktorn alltid måste bli
större än 1. I allmänhet ökar brusfaktorn med
frekvensen, varför mottagare för höga frekvenser måste konstrueras speciellt med tank~ på
låg brusfaktor, då det blir denna som i huvudsak bestämmer mottagarens känslighet.
Brusfaktorn för ordinära mottagare, avsedda
för höga frekvenser kan ligga mellan 3 och 6,
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Det färdiga instrumentet. I förgrunden brusdiodenheten, bakom denna förstärkaren med ett visarinstrument, vars utslag direkt ger brusfaktorn hos den provade enheten.
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Fig, 3. Det är vanligen en utomordentligt liten
effekt som avges av brusdioden ; ofta rör det
sig bara om ca 10'14 W varför skärmningen av
brusdioden bör utföras omsorgsfullt.
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Brusdioden
Som bruskälla användes den engelska brusdioden eV-l72, vilken bör ha en anodspänning av
ca 100 V för att säker mättnad skall inträda
i anodströmmen. För att mäta brusfaktorvärden mellan l och 10 bör glödeffekten kunna
regleras några watt, vilket sker medelst ett
variabelt motstånd R 1 på 10 ohm, 10 W i serie
med brusdiodens ena glödtråd. Som glödspänning kan den vanliga 6,3 V:s lindningen på
nättransformatorn användas.
Brusdioden inbygges i en dosa enligt fig. 3
och är försedd med koaxialuttag för anslutningen till mätobjektet. Driftspänningarna tillföres genom en treledare via Jones-pluggar på
brusfaktormätarens framsida och brusdiodens
hölje. Brusdioden bör anslutas med en mycke~
kort koaxialkabel till mätobjektet för att undvika för stor kapacitiv belastning på brusdioden, vilket skulle medföra att högre brusfrekvenser skulle dämpas.
Belastningsmotståndet i brusdiodens anod-

1

I

L___ _

krets har valts = SO ohm för att få det att
stämma med karakteristiken för koaxialkabeln.
Då det är fråga om mycket små effekter, som
avgives från brusdioden, måste denna avskärmas väl från alla utgående ledningar, vilket
har skett genom att avkopplingskondensatorer
och drosslar inbyggts i en särskild liten dosa
nära intill Jones-pluggen som ju sticker in någon centimeter i brusdiodhöljet.

I

JQn __ J
2 3

Ingenjör
Lennart
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betyder att spänningen sjunker till ca 7l
och effekten till SO %.

Dämpsatsen
Dämpsatsen har hopbyggts med efterförstärkaren och måste ligga före denna - alltså omedelbart efter mätobjektet - då det ju är i
denna punkt de ifrågavarande bruseffekterna
skall jämföras. Samma omkopplare som styr
dämpsatsen fungerar även som strömbrytare
för anodspänningen till brusdioden.
Någon avskärmning mellan dessa båda sektioner har inte visat sig nödvändig; det räcker
om anodspänningskontakterna avkopplas direkt på stiften med 10 000 pF avkopplingskondensatorer.
Omkopplingen skall ske så att brusdiodens
anodspänning är avbruten då dämpningen är
noll. Dämpning i dämpsatsen är 3 dB, vilket

%

Efterförstärkaren
Efterförstärkaren består aven selektiv HFförstärkare, en modulator och en LF-förstär·
kare.
" Från dämpsatsen föres brusspänningen genom den selektiva högfrekvensförstärkaren med
mittfrekvensen 10,7 MHz och med en bandbredd av 0,7 MHz. Förstärkaren är bestyckad
med två rör 6AKS, varav det första röret även
får tjänstgöra som en enkel modulator för
bruset. Önskad modulering erhålles genom att
växelspänning SO Hz,. 2S0 V, användes som
anodspänning för detta rör. Röret är då ledan·
de endast varje positiv halvperiod.
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taren, vars praktiska uppbyggnad och ingående komponenter närmare skall behandlas i det
följande.
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Fig. 2. Bruset efter dämpsatsen R+R' sönderhackas genom modulatorn i SO Hz »bruspulser»,
vilka förstärks i MF-förstärkaren och demoduleras vid detektorn. På detta sätt har man erhållit
signalen i form av SO-periodig växel spänning, och den fortsatta förstärkningen sker således i en
mätinstrument.
vanlig LF-förstärkare, till vilken man fogat ett slutsteg samt likriktare
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Fig. 4. Fullständigt priI)cipschema 'för 'mätinstrumentet. Slutsteget med 6ÅQS justeras så_att det förmår lämna d,~n nödvän~iga eff~kten till 100
,uA-instrumentet, dock ej så att den nödvändiga effekten överskrides allt för mycket-cmed hänsyn till eventuell overbelastmng av mstrumentet.
Vid mätning bör tillses att förstärkningen regleras så att inte förstärkarna blir öVt:{s.tyrda', vilket s~olierar noggrannheten vid" mätningen.
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Fördelen med att på detta sätt »hacka» brusspänningen är att man efter detektorn, som är
kopplad efter högfrekvensförstärkaren, erhåller en pulserande likspänning i stället för en
konstant likspänning, som ju är besvärlig att
förstärka_ Genom detta förfarande kan resten
av efterförstärkaren bestå aven lågfrekvensförstärkare som endast behöver arbeta med en
enda frekvens, varigenom hög total förstärkning hos efterförstärkaren kan uppnås. LågfrekvensförStärkaren består av två rör 6AK5
i kaskad samt därefter ett rör 6AQ5 som drivsteg för en likriktare (germaniumdioden lN34)
till vilken slutligen ett visarinstrument är
kopplat.
Efterförstärkarens principschema framgår
av fig. 4. Beträffande lågfrekvensförstärkarens
uppbyggnad rekommenderas tvinnade ledningar till glödtråden; ena ledningen jordas strax
vid ingångsröret. Som framgår av schemat i
fig. 4 har anodspänningen filtrerats väl, vilket
är nödvändigt med hänsyn till brum: den nyttiga signalen har ju samma frekvens som
brummet_
I försöksapparaten erhölls fullt utslag på
visarinstrumentet (100 p,A) för 15 p,V brus in
på dämpsatsingången, då dämpsatsens dämpning var noll och volymkontrollen i lågfrekvensförstärkaren var fullt påvriden. Denna
känslighet hos brusfaktormätaren bör räcka
till för mätningar på mätobjekt bestående av
ett a två HF-steg
blandarrör med MF= 10,7
MHz_
Samma vridspoleinstrument användes både
som brusindikator och strömmätare för brusdioden, omkoppling sker med omkopplaren 01'
J modellapparaten utgöres vridspoleinstrumentet av ett 100 p,A-instrument som parallellkopplas med en shunt på 18 ohm, då omkopplaren står i läget för strömavläsning. Instrumen~
tet har i detta läge en känslighet av 10 mA vid
fullt utslag, och då brusdiodens belastningsmotstånd är 50 ohm, erhålles brusfaktorn F=
=20Rlo =20'50-1O- 2 =1O vid fullt utslag hos
instrumentet. Skalfaktorn blir sålunda l, varför brus faktorn kan avläsas direkt på instrumentet. Ofta anges brusfaktorn i enheten dB,
varför skalan även kan graderas enligt denna
enhet.
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KJELL STENSSON:

Om hörriktig volymreglering
E

n vänlig läsare av denna spalt, som funderar
på att bygga en tip-top förstärkaranläggning,
har haft älskvärdheten fråga om j ag anser det
nödvändigt att han bland förförstärkaren s kontrollorgan inkluderar en »loudness control»,
dvs. en anordning för hörriktig (»fysiologisk»)
volymreglering. Han säger sig vara medveten
om att denna finess är standard i större amerikanska hi-fi-förstärkare men att den är sällsynt i engelsktillver-kade_
Det är kanske lämpligast att först med några
ord beröra själva underlaget. Det är ju så att
det inte består något linjärt samband mellan
ljudretningens styrka (den objektiva ljudstyrkan, som man brukar ange i dB över en viss
nollnivå) och den uppkomna ljudförnimmelsens
styrka (den subjektiva ljudstyrkan, anges i
phon)_ Man brukar också uttrycka saken så
att vårt öra har olika känslighet för olika frekvenser (tonhöjder).
Två amerikanska akustiker, Flelcher och
Munson, utförde i mitten av 30-talet omfattande undersökningar med ett stort antal försökspersoner och kom fram till de kUl'vor över »lika
ljudstyrkor» som anges i fig_ L Av dessa kurvor (de båda axlarna anger dB över nollnivån
resp. frekvens; siffrorna vid l kHz-linjer anger
olika phon-taIl framgår att det behövs större
ljudnivåer i bas- och diskantregistret än i
mellanregistret för att framkalla samma ljudstyrkeintryck : för att en ton med svängningstalet 32 Hz nätt och jämnt skall bli hörbar
(kurvan för O phon) krävs det en ljudnivå som
är ca 60 dB större än för att samma förhållande skall framkallas för tonen 500 Hz.
Phon

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

Mätförfarandet
Den mottagare som skall mätas anslutes med
antenningången till brusdioden. Från blandarröret föres en skärmad ledning till efterförstärkarens ingång. Se fig. 2. Instrumentomkopplaren ställes i läge för brus indikering,
samtidigt som omkopplaren för dämpsatsen
ställes i det läge, där brusdioden är bortkopplad.
Volymkontrollen i lågfrekvensförstärkaren
regleras så att fullt utslag erhålles på brusindikatorn_ Därefter slås brusdioden till (3 dB
dämpning ' hos dämpsatsen) och med hjälp av
potentiometern i brusdiodens glödkrets regleras utslaget till samma värde som förut på
brusindikatorn. Slutligen slås instrumentomkopplaren 02 om i andra läget, varvid instrumentet nu mäter strömmen genom brusdioden.
Brusfaktorn för mätobjektet kan n~ avläsas
direkt på instrumentskalan.
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Ur kurvorna kan också utläsas att jag tappar
proportionsvis mera diskant men framför allt
bas än mellanregister om jag minskar den totala ljudnivån med ett visst belopp (exempelvis genom att vrida ner volymkontrollen på en
förstärkare eller radioapparat). Det är ju en
känd omständighet att man »tappar bas» när
man vid sen avlyssning av musik plötsligt
erinrar sig att man har grannar och därför
minskar volymen med något tiotal dB.
Fig. 2 visar förhållandena för två ljudnivåer,
dels 80 dB, som ungefär svarar mot nyansen ff
hos en stor orkester, och dels 50 dB, som kan
anses vara en passabel ljudnivå vid lyssning i
ett medelstort rum. Om jag utsätter örat för
olika toner med ljudnivån 80 dB uppvisar mitt
öra den tonkurva som anges av den heldragna
linjen. Upprepar jag samma procedur med
ljudnivån 50 dB blir tonkurvan den streckade.
Som synes är skillnaden, framför allt i basregistret, avsevärd.
En »loudness control» är nu i sina mera
fulländade utföranden genom en kombination
av olika Re-länkar utförd så att den automatiskt korrigerar basfallet när ljudstyrkan minskas med volymratten (det framgår av fig. 2
att en korrigering av diskantfallet knappast är
erforderlig) . Vanligen sker detta så att basregistret får behålla sin styrka medan mellanregistret dämpas i relation till detta. Givetvis
kan sådan korrektion också utföras manuellt
på en välutrustad förstärkare genom att man
helt enkelt åstadkommer en baslyftning med
basregisterkontrollen.
Nu bör förstås ingen ta dessa kurvor alltför noggrant. Det är av vikt att erinra sig att
Fletcher-Munsons kurvor representerar medelvärden ,för ett stort antal försökspersoner, och
att de individuella skillnaderna mellan en viss
persons hörsel och vad dessa kurvor anger kan
vara betydliga. Dessutom är j u basregistrets
styrka på en grammofonskiva beroende på vilken ljudstyrka upptagningsteknikern har använt, vilken högtalare han har lyssnat på och
vilka akustiska egenskaper hans lyssningsrum
har. Det egna lyssningsrummets egenskaper

Hz

Fig. L Kurvor över »lika
ljudstyrkor» enligt Fletcher
och Munson.

Phon

O

-lO

Fig. 2. Tonkurvor för det
mänskliga örat, dels för ljudnivån 80 dB (heldragen kurva), dels för ljudnivån 50 dB
(streckad kurva).
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spelar också in etc. Men som demonstration av
principen i stort kan resonemanget få gälla.
Nå, frågar nu kanske någon, efter allt detta
kringsnack, vilket råd får den älskvärde fråge.ställaren? Det är enkelt om jag får svara för
mig själv: jag skulle avstå från en »loudness
control» av det enkla skälet att antingen lyssnar jag på min hi-fi-anläggning med full ljudstyrka (ca 70 phon) eller också låter jag bli.
Vill jag lyssna till skivor med mindre ljudstyrka då tillgriper jag andra, mindre kvalitetsbetonade anläggningar (vanligen en ord i när radiogrammofon) eftersom jag då inte i
första hand vill lyssna till musiken utan ha den
som en tonande bakgrund medan jag sysslar
med något annat.
Om jag genom arbetsanhopning någon gång
blir tvungen att på allvar lyssna till skivor
nattetid, då har jag ett par hi-fi-hörtelefoner
tillgängliga, som jag räknar med att presentera nästa gång, och som faktiskt lämnar bättre
resultat än man skulle tro.

SETH BERGLUND:

Frågor och
svar om

hi-fl
Under denna rubrik besvarar
fil. lic. S e t h B e r g l u n d
insända frågor av mera allmänt intresse rörande high
fidelity-apparater, förstärkare,
nålmikrofoner, högtalare, filter m. m. Brevsvar kan e j
påräknas.
Fråga:
För att få korrekt återgivning skall enligt sakkunskapen en 6 dB/ oktav bashöjning åstadkommas. Trots ivrigt studium har Jag inte kunnat finna något filter som ger den åtråvärda
bashöjningen. Upp till 5,75 dB/ oktav har jag
sett. Vad är det som ställer hinder i vägen för
resterande 0,25 dB? De måste väl kunna åstadkommas. Och varför tillämpas vid inspelning
en karakteristik som är så svår att kompensera?
Nu frågas: hur dimensioneras ett filter för
6,0 dB/ oktav bashöjning. Övergångsfrekvens=
=450 Hz. Filtret skall helst kunna inkopplas
mellan två trioder (ECC40). Diskantsänkning
skall också erhållas enligt AES-kurvan.

Vid beskrivning illustreras ofta frekvensgången hos bashöjningsfilter med raka linjer

dB

frekvensen, men dessa linjer får inte förväxlas
med den verkliga kurvan, sådan som den erhålles i praktiken, utan är tangenter eller
asymptoter till denna.
Emellertid har j ag liksom N i ivrigt sökt efter
filter eller kopplingsfinesser, som noggrant
kunde återge denna med raka linjer idealiserade frekvensgång, dock utan större resultat,
Det är förloppet omkring övergångs frekvensen
som utgör svårigheten; bashöjning med 6 dB/
oktav kan erhållas genom att man tar ut spänning över en kondensator, som matas med en
konstant strömkälla, men detta löser inte problemet med själva övergången från rak frekvensgång till bashöjning. Om än det teoretiska
spörsmålet är intressant, får det nog betraktas
som tämligen meningslöst att söka ovan antydda »perfekta» korrektionsfilter, ty det skulle knappast ge perfekt resultat, beroende på
att en motsvarande skarp övergång i graveringssätt vid skivinspelningen inte heller förverkligas vare sig övergången sker på elektrisk
eller mekanisk väg. Inspelningskurvorna för
mikrospårskivor uppvisar numera oftast tre
övergångs frekvenser, vilket ytterligare accentuerar skillnaden mellan den verkliga inspelningskurvan och den teoretiska beskrivningen
av den med tangenter ..
Oftast ser man inspelningskarakteristikor
publicerade i form av diagram med angivande
av övergångsfrekvenser, men stundom definieras de helt enkelt genom tidskonstanterna hos
motsvarande korrektionsnät. Därmed kommer
kravet på 6 dB/ oktav bort i definitionen och
behöver naturligtvis inte heller åstadkommas
annat än som ett eventuellt asymptotvärde.'
Eftersom Ni speciellt nämner AES-kurvan
kan det vara lämpligt att här framhålla, att
den vid första publiceringen uttryckligen framställdes som en avspelningskurva, till vilken
alltså inspelningarna skulle avpassas såsom ansågs lämpligt i vart fall.' Kurvan kan framställas med ett två sektioners RC-filter, t.ex. det
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Fig. l. RC-filter för avspelning av grammofonskivor enligt AES-kurvan_
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Grammofonskivor är som bekant graverade
med konstant amplitudkarakteristik nedanför
en viss övergångs frekvens, vanligen omkring
500 Hz. Utspänningen från en nålmikrofon
med konstant hastighetskarakteristik sjunker
då mycket riktigt med 6 dB/ oktav nedåt från
övergångsfrekvensen, varför motsvarande bashöjning måste tillgripas vid förstärkningen_
RADIO OCH TELEVISION -

200 00

samtidigt publicerade filter som återges i fig.
l. Omkring övergångsfrekvenserna ger detta
filter god duplicering av kurvan, men för noggrann sådan i basområdet skulle motsvarande
sektion vara obelastad och ha oändligt stor
dämpning vid referensfrekvensen l 000 Hz. I
praktiken innebär det sistnämnda att R 2 / R 1
+R2 måste vara så litet att det kan försummas
i jämförelse med 2nj C1 R 2 även för de lägsta
ifrågakommande frekvenserna. Det framgår
klart att en idealiserad kurva inte skulle ge
riktigt resultat.
6 dB/ oktav är tydligen endast ett asymptotvärde ifråga om enkla RC-filter, men naturligtvis kan denna bashöjning fullt ut erhållas om
man kopplar flera filter efter varandra; närmast intresserar därvid fallet med två lika filter, som vardera bidrar med 3 dB/ oktav. Knäet
vid övergångsfrekvensen blir då skarpare än
med ett enkelt filter. Såsom illustration till det
hela ges i fig. 2 kopplingen för ett sådant filter
med övergångsfrekvensen 450 Hz och höjning
ned till 20 Hz. För att uppnå det senare är det
emellertid nödvändigt med den andra sektionen, som tar vid från 45 Hz, eftersom den totala bashöjningen eljest blir för begränsad.
Fig. 3 visar frekvenskurvan : fördubbling' av
ordinatvärdena ger tydligen kurvan för två
likadana steg. Det bör kanske påpekas att
andra triodens ingångskapacitans är väl stor;
helst bör en pentod användas_
Diskantsänkning enligt AES-kurvan ger fig.
l besked om: Ra och C2 i fig, l. Givetvis kan
värdena varieras så att impedansen blir lämplig om bara RC-tiden bibehålls.
Som synes blir det ganska komplicerat, om
man på denna väg skall vinna något i jämförelse med det enkla RC-filtret, och därtill kom-o
mer, såsom framgår b1.a. av AES-kurvans form,
att vinsten ur rent praktisk synpunkt med avseende på inspelningskarakteristikor rent av
kan vara tvivelaktig.

Disc. Recor{ling Characteristics. Wireless
World 1956, nr Il, s. 526.
2 AES Standard Playback Curve. Audio Engineering, 1951, nr l, s. 22.
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Fig. 3. Frekvenskurva för avspelningsfilter enligt fig. 2.
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Fig. 2. Schema för avspelningsfilter med övergångsfrekvensen 450 Hz och bashöjning ned
till 20 Hz.
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En högklassig (men lättIdealisk för DX -lyssning!
Tyvärr finns det inte i marknaden några rundradiomottagare, särskilt lämpliga för kortvågsmottagning. Här kommer
emellertid en utförlig beskrivning aven toppklassig men
lättbyggd kortvågsmottagare
med HF-steg, som bör , vara
idealisk för DX-lyssnare.

Fig. 1. Mottagaren är utrustad med en stor och lättläst skala med
kalibrering i frekvens och våglängd, på mellanvågsområdet är stationsnamn utsatta.

D

en kortvågsmottagare som skall ' beskrivas i
denna artikel är avsedd för DX-Iyssnare som
vill ha en verkligt effektiv mottagare. Mottagaren kan även användas för mottagning på
mellanvåg, på »tropikbandet» 2,3-2,5 MHz
och på »sjöfartsbandet» omkring 2 MHz.

Lätt att bygga
Apparaten är konstruerad så att praktiskt taget
vem som helst skall kunna bygga den, och
därför ingår i den ett spolsystem, en »spolrevolver», vilket innebär att man kringgår en
mängd besvärligheter vid tillverkningen_ Spolrevolvern innehåller nämligen samtliga de avstämda kretsar i signal- och oscillatorsteg som
behövs i mottagaren, och all spollindning bortfaller därför_ Till spolrevolvern levereras en
tregangskondensator, 3X413 pF, med inbyggd
planetväxel samt en i frekvens och våglängd
kalibrerad stationsskala, delvis försedd med
station~namn. Vidare hör till denna mottagare
speciella MF ·transformatorer som passar till
spolrevolverns kretsar.
Att bygga mottagaren blir därför ett föga
krävande arbete, det gäller endast att montera
de färdiga detaljerna på ett chassi, som man
får tillverka själv, och sedan att utföra ett föga
komplicerat kopplingsarbete. Som sagt: yem
som helst bör gå i land med denna uppgift, och
lönen för mödan blir en utmärkt DX·mottagare
för kortvåg.
Mottagaren omfattar fyra bandspridna kortvAgsområden 5,15-8,10 MHz, 7,5-12,25 MHz,
12-19 MHz och 18,8-30 MHz, dessutom bandet 1,62-5,25 MHz utan bandspridning samt
mellanvågsbandet 500--1650 kHz.

HF-steg ger störningsfriare mottagning
Genom att mottagaren är försedd med ett av·
stämt HF-steg uppnås fördelen av god spegelselektivitet, vilket är synnerligen välgörande
när man arbetar på kortvåg, enär man då
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HF,steget minskar man också risken för kors·
modulering i blandarröret, vilket likaledes är
av betydelse om man vill ha så störningsfri
mottagning som möjligt_

slipper ifrån en mängd onödiga störningar från
stationer, belägna på spegelfrekvenserna. Detta, samt den omständigheten att ett speciellt
brant MF-filter utnyttjas, gör att man samti·
digt får mycket god närselektivitet, vilket likaledes är av oskattbart värde när det gäller mottagning på de till trängsel fyllda kortvågsbanden_
Den omständigheten att det ingår ett HFsteg i mottagaren betyder också att man får
en brusfriare mottagning, framför allt på de
högre frekvenserna, i det att HF-stegets förstärkning är tillräcklig för att förhindra att
blandarrörets starka brus skall göra sig märkbart.
På grund av den högre förselektionen genom

Principschemåt
Princip schemat för mottagaren visas fig. 3.
Mottagarens ingångssteg är uppbyggda kring
en »spolrevolver» av fabrikat Görler. Denna
har en intressant konstruktion, som i någon
mån påminner om den som tillämpas i kanalväljare för televisionsmottagare. Den är alltså
utformad så att man har de olika spolar och
trimrnerkondensatorer som hör till signal- och
oscillatorstegen anordnade omkring en vridbar
axel. Varje uppsättning spolar har anslutning
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Fig. 3. Principschema för kortvågsmottagaren_
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oyggd) kortvågsmottagare

I

Enkel att bygga!

Utrustad med HF -steg
Hög spegelselektivitet
Förnämlig närselektivitet
Frekvensområde : 500 kHz - 30 MHz
Bandspridning på 4 kortvågsband

Fig_ 2_ Mottagaren är enkel att bygga, då »färdiga» komponenter
utnyttjats i stor utsträckning. Nytt spolsystem från Görler utgör
»hj ärtat» i mottagaren.

Stor lättläst avstämningsskala

till ett antal radiellt utskjutande kontaktstiItNär axeln vrides får dessa kontaktstift, i schemat i fjg_ 3 marker;de med nummer från l till
IS, (numreringen återfinnes på spolrevolverns
stomme) förbindelse med motsvarande kontakter på spolstommens chassi- Dessa senare kontakter förbindes med de olika komponenterna

och rören i resp. steg, HF-, blandare- och
oscillators tegen. På detta sätt får man för
varj e spoluppsättning mycket korta ledningar
mellan de avstämda kretsarna och rören och
komponenterna i resp. steg, vilket avsevärt förenklar stabilitets problemet. Kopplingsarbetet
för de besvärliga ingångsstegen underlättas gi-

vetvis också i hög grad!
Numreringen för kontakterna för de olika
spolsatserna går från l till IS, varvid man har
nr l-S för antennkretsen (första signalkretsen), kontakterna 6-10 i »mittkammaren» för
andra signalkretsen och slutligen kontakterna
Il-IS för oscillatorkretsen_

Stycklista

R 12 = 20 kohm, % W
R 17 = 100 kohm, % W
R 1S =2 Mohm, % W
RIo = SOO ohm, % W
R 24 = 200 kohm, % W

R 33 = 200 ohm, % W
R a4 = l kohm, S W trådl.
R 3S = l Mohm, ppt.log.'
C=3X413 pF vrid kondensator
Cl=CS=C16=C17=C27=100 pF, ker.
C2=C 20 =2S nF, ISO V, ppr
Ca = C4 = C6 = C7 = Cs = C10 =C12 = Cu = C1S =
=C2s =10 nF, ker.
CD = 2 pF, ker.
C n =SO pF, ker.
C13 =C'O=C33 =0,1 p,F, 2S0 V, ppr
C1S = 10 pF, ker.
C21 =C22 =20 nF, 2S0 V, ppr
C23 = 10 p,F, 10 V, eL-lyt.
C2S = S nF, ker_
C26 = C20 = SOO pF, styrol.
Cso ~ SO p,F, 10 V, el.-Iyt.
Cal = C32 ;= SO p,F, 380 V, eL-lyt.
DR 1 = Elab, typ FD-7S (ELFA)
M F1 = M F2 = mellanfrekvens transformator
»Görler», typ AF 371 (ELFA)
MFa = mellanfrekvenstransformator »Görlen>,
typ AF 373 (ELFA)
TRI =SOOO:8 ohm (ELFA)
TR 2 =Erik Sundberg AB, typ N-2612 (ELFA)
1= l pol. 2-vägsomkopplare"
SI = 2 pol. strömbrytare"
V 1 =V3 =EF 89
V9 = ECH 81
V;=EBF 80
Vs=EM 71
V6 =EL 84
Spolsystem »Görler», »typ SR 3S8»
Högtalare: 8 ohm
Torrlikriktare, »Siemens» SSF B2S0 C100,
Tc 0,8 b 22/ 8 (ELFA)
La 1 = La. = skalbelysningslampor 6 V; 0,3 A
(2 st.)
Skala med linhjul och skallina (ELFA)
Säkring SOO mA
Säkringshållare

R 1=R6=Rls=R2o=R22=R2s=Ra.=1 Mohm,
% W (Rss=AFR-motstånd vid C lO )
R 2= R 16 = R 21 = R 27 = RS7 = O,S Mohm, % W
Rs=Rs=R n =Ru=R23=R26=SO kohm, % W
R 4 = 30 kohm, V2 W
Rs=Ro=R13=R30=R31 = l kohm, % W
R 7 = 180 ohm, % W
RIO = 30 ohm, 112 W

R 25 = 100 kohm, pot.linj.'
R 29 =S Mohm, % W
R32 = R a6 = 700 kohm, 112 W (R 32 = slutrörets
gallerläcka)

+
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är en anmärkningsvärt hög närselektivitet, som
en DX-Iyssnare bör ha gQd nytta av när det
gäller att få fram svaga sändare vid sidan av
starka närbelägna sändare.

AFR-systemet

Fig. 8. Mottagaren sedd underifrån.

Antenningången är för alla områdena utförd
höginduktiv, så att man kan få god mottagning
även med relativt kort hjälpantenn.
På anodsidan av HF-röret ligger den andra
avstämda kretsen. Parallellt över denna ligger
ett motstånd på 30 kohm, som gör att röret
inte tar skada under den tid som spolbyte pågår. Med röret EF 89 som HF-rör får man i
HF-steget 5-10 gångers förstärkning (räknat
från styrgallret på HF-röret till styrgallret på
blandarröret) , vilket är tillräckligt för att man
skall få upp signalnivån en bit över blandningsbruset.
Spegelselektiviteten i denna mottagare är
visserligen inte så hög som den som kan uppnås i en dubbelsuperheterod;n men är dock
fullt tillfredsställande. Spegelselektiviteten på
de olika områdena blir följ ande:
Frekvensområde 30-18,8MHz
19-12MHz
»
12,25-7,9 MHz
»
5,15-8,1 MHz
»
1,62-5,25 MHz
»
500-1650 kHz
»

1:20
1:100
1:250
1:250
1:3000
1:20000

Blandarröret

• att
Arbetspunkten för blandarröret är vald så

man uppnår minsta möjliga korsmodulering.
Därvid får man visserligen inte maximal blandningsbranthet, men mottagaren har trots detta
tillräcklig förstärkningsreserv. En antennspänning om l fl V ger 50 mW uteffekt på alla frekvensområden utom på det högsta, där förstärkningen är något lägre.
Blandarröret har inte automatisk förstärkningsreglering för att in te frekvensdrift skall
uppträda vid kraftig reglering.

Hög MF-selektivitet
I MF-delen användes ett medelbrant rör V3
EF 89. Mellan blandarsteg och MF-rör är anordnat ett dubbelt MF-bandfilter överkritiskt
kopplat, varvid man utnyttjar två MF-filter
av standardtyp, inbördes kopplade via en 2 pF
kondensator. Se fig. 4.
Ett speciellt MF·bandfilter utnyttjas för
signaldioden. Detta är konstruerat så att det
då de två dioderna, signaldioden och AFRdioden (V 4.<1.)' anslutes, erhålles optimal
koppling i bandfiltret. Tillsammans med det
dubbla bandfiltret erhåller man en bandbredd
av 4 kHz hos MF-delen och vid 9 kHz sidstämning en selektion av l :700. Redan vid 6 kHz
är dock selektionen uppe i l: 100, vilket

Reglerspänning erhålles med dioden (i V4A)
över diodmotståndet R 15 , viss »fördröjning» av
denna spänning uppstår genom katodmotståndet R so i pentoddelen i samma rör (EBF80).
MF·filtret MF 3 är optimalt kopplat, vilket in·
nebär att primär kretsen i detta filter uppvisar
en dubbeltopp. Eftersom AFR·dioden är ansluten över primärlindningen erhålles en högre
AFR-spänning på båda sidor om resonansfrekvensen vid de nyssnämnda topparna. Se fig. 3.
När man därför vrider in en stark sändare erhålles kraftig nedreglering av sidbanden, varigenom man åtminstone delvis eliminerar det
kraftiga »rassel» som uppstår innan man hunnit få mottagaren rätt inställd på en sändare.
Reglerspänningen påföres dels HF-steget,
dels MF·steget och dessutom LF-steget. Däremot inte, som tidigare nämnts, blandarsteget.
Mottagaren är försedd med anslutning för
nålmikrofon, växling mellan radio- och grammofonförstärkning sker m~d en på dubbelpotentiometeni anbdngad extra omkopplare, 01'
som påverkas när man trycker på dubbelpotentiometerns ratt i axiell led. Dubbelpotentiometern omfattar dels klangfärgskontroll, potentiometern R 25 , dels volymkontroll R 35 , den
nyss nämnda extra omkopplaren 01 för radiogrammofon och slutligen nätströmbrytaren 51·

Mekanisk uppbyggnad
Det mekaniska utförandet i kortvågsmottagaren torde framgå av fotografierna. Yttermåtten
på chassiet är 4OX17X7 cm. För att få plats
med spolkarusellen, som har en diameter av
9 cm, bör man lämpligen förse chassiet med
byglar, som höjer upp chassiet ytterligare 4 cm
över underlaget. Spolrevolvern anbringas på
en tvärslå av aluminium med 4 cm bredd, på
vilken spolrevolverns ~hassi skruvas fast med
4 fästskruvar.
Skalan fastskruvas på chassiets framsida med
de fästvinklar som medföljer skalan. För indika-

Fig. 6. Trimpunkter för resp. frekvensområden
i spolrevolvern.
+

v,
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"Cs1" ~S2-"~O"-"
Ls10 ® ® 'Ps2 ®
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~

Fig. 4. De två kopplade MF-bandfiltren vändes
på detta sätt.
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Fig. 5. Trimpunkter i mottagarens MF-del.
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Fig. 7. I ett kritiskt kopplat band filter uppvisar primärspänningen V1 en dubbeltopp medan
sekundärspänningen V2 har enkel topp. Denna
omständighet utnyttj as i mottagaren för att
dämpa »rasslet» vid sidstämning på starka sändare.
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torögat finns det en särskild hållare, med vars
hjälp man klämmer fast röret i lämpligt läge,
så att indikatorögats framsida blir synlig ge·
nom ett hål i skalan. Skalbelysningslampor an·
bringas på båda sidor om I\vstämningsskalan.
Skallinan anbringas på lintrumma och bryt·
rullar så som visas i fig. l L

Trimning

+

I mottagaren är det dubbla band filtret MF1
+MF2 som nämnts överkritiskt kopplat, och
därför blir trimningen av detta något mer
komplicerad än trimningen av ett enkelt band·
filter med enkel resonanstopp. Man kan vid
trimningen med fördel utnyttja det magiska
ögat som resonansindikator.
Man börjar MF·trimningen med att trimma
diod filtret MF a och trimmar därvid de båda
kärnorna för maximalt utslag p'å magiska ögat.
Har man inte tillgång till sign al generator kan
man försöka med att ta in en kraftig lokalsän·
dare på mellanvåg och därefter vrida på MF 3'
först övre och sedan undre kärnan för maxi·
malt utslag. Dock är man naturligtvis då inte
säker på om man verkligen topptrimmar på
exakt 460 kHz, men då trimområdet för MF·
transformatorerna inte är särskilt brett kom·
mer man under alla omständigheter någor·
lunda rätt.
Vid trimningen av filterna MF1 och MF 2
måste man koppla en kondensator på 22 pF
över de kretsar som för tillfället inte trimmas.
Alltså: tre av kretsarna skall vara sidstämda
med överkopplade kondensatorer 22 pF, den
som inte är överbryggad skall trimmas för
max. utslag på indikatorögat. Man börjar med
att trimma L 1 (varvid L 2 , La och L 4 är sned·
stämda genom att 22 pF kondensatorer är in·
lödda över deras anslutningsstift) , därefter
L 2 (med Lp La och L 4 snedtrimmade), La

(med L 1 , L 2 och L 4 snedstämda) och slutligen
L 4 (med L 1 , L 2 och La snedstämda). Av prin·
cipschemat och fig. 4 och 5 framgår var trim·
punkterna är belägna för resp. kretsar.
Efter denna trimning tar man bort de sid·
stämmande kondensatorerna. Man behöver se·
dan eventuellt göra en liten efterjustering på
MF a för att man skall ha toppen på detta
filter liggande i centrum av mellanfrekvens·
området.
Därefter gäller det att trimma oscillatorn
på alla sex områdena så att skalans kalibrering
stämmer. Därvid börjar man med helt in·
vriden vridkondensator och med skalvisaren
vid högra skalkanten, vid mellanvåg alltså med
visaren på 500 kHz. »Visarvägen» är ca l cm
längre än den »kalibrerade vägen» på skalan,
den inte använda delen av visarens väg skall
ligga i den ände där vridkondensatorn är fullt
urvriden.
Med 500 kHz signalspänning från signal·
generatorn trimmar man nu spolkärnan Lo så
att man får in denna frekvens som undre band·
gräns. Därefter vrider man avstämningsratten
så att ·visaren pekar på l 650 kHz på skalan.
Man ställer in signalgeneratorn på l 650 kHz
och trimmar GOl så att man får in denna fre·
kvens. Man får därefter gå tillbaka till andra
bandgränsen och efterjustera Lo så att man
får in 500 kHz vid fullt invriden vridkondensa·
tor. Så får man saxa ett slag mellan 500 och
l 650 kHz tills skalans ändpunkter stämmer.
Var trimpunkterna på spolrevolvern är belägna
framgår av fig. 6.
För att få noggrannare täckning över hela
skalornrådet kan man göra skalkontl'ollen med
frekvenser som ligger en liten bit in på skalan
från övre resp. undre gräns frekvensen räknat.
Vilka frekvenser man kan välja framgår av
tab. L

Tab. L Trimpunkter för de olika frekvens·
områdena.
Frekvensområde

Trimpunkt

30-18,8 MHz
19-12
»
12,25-7,9
»
8,1-5,15
»
5,25-1,62
»
1650-500 kHz

27,5 och 19,25 MHz
18,25 och 12,6
»
11,8 och 8,3
»
7,8 och 5,4
»
4,7 och 1,9
»
1460 och 570 kHz

Fig. lO. Närbild .av mottagarens ingångsdel
med spolrevolvern överst, HF·rör t.v., blandare·
och oscillatorrör t.h. samt nedanför det senare
röret anslutningsstiften för mellanfrekvens·
transformatorerna MF 1 och MF2 •

Man fortsätter sedan att trimma Lo och GOl
för de övriga frekvensområdena så att skalan
stämmer jämväl på dessa. Förfarandet blir det·
samma som ovan antytts och man utför trimningen vid de i tab. l angivna trimfrekvenserna.
Slutligen återstår att trimma signalkretsarna. Härvid ansluter man 200 pF mellan antenn
och jord och ställer på full volym så att man
hör relativt kraftigt brus. Man ställer nu in
mottagaren på de olika frekvensområdena på
de i tab. l angivna trimpunkterna och trimmar
L S1 och L' 2 för maximum brus i högtalaren
vid de lågfrekventa trimpunkterna (se tab. 1)
inom resp. frekvensområden. G81 och G82 trimmas för maximum brus vid de högfrekventa
trimpunkterna. Liksom vid skaljusteringen får
man »saxa» några gånger mellan de två trimpunkterna, till dess att man inte får något ökat
brus när man vrid~r på resp. trimskruvar.

SpiraLfjäder

AxeL
(avstämnig)

Linhjul

Fig. Il. Så här anbringas linan för avstämningsskalans visare (apparaten sedd
bakifrån). Linan går 2 varv kring linhjulet och 1% varv kring avstämnings·
rattens axeL

Fig. 9. Mottagaren sedd snett bakifrån.
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En FM I TV - till sat s
I denna artikel beskriv es en
FM-till sats, avsedd för mottagning på frekven sområd ena
88,5-99 ,7 MHz samt 67,1-78 ,3
MHz. I tillsatse n ingår en något modifie rad UKV -enhet
från Telefun ken.

Fig. 1. Den komplett a
FM/ TV-tillsatsen
med
den modifier ade UKVenheten.

T idigare

har i RT1 beskrivits en , TV / FMkonverte r som skulle användas för att möjliggöra mottagni ng av ljudkana len på TV-kanal 4
i en ordinär FM-mott agare eller -tillsats_ Detta
.åstadkoms med ett HF-steg +blanda re, där TVljudbärv ågen på frekvensen 67,75 omvandlades
till en mellanfrekvens omkring 95 MHz, som
kunde tas emot med FM-mott agaren eller -tillsatsen_ Denna apparat har väckt en hel del
uppmärk samhet och åtskillig a av tidskrifte ns
läsare har byggt apparate n med utmärkt res ultat.
Nu har inte alla FM-mottagare eller -tillsats,
()ch många förfrågn ingar har ingått om man
inte kan bygga en kombine rad FM/ TV-tillsats
som tar in dels FM-bandet, dels också täcker
ett frekvensområde där ljudbärv ågen för TVkanal 4 är förlagd_
Detta är faktiskt enkelt att arranger a : man
kan då använda en fabriksbyggd UKV-enhet
.. Se En enkel TV / F M-konverter för TV-kana l 4_
RADIO och TELEVI SION 1957, nr 5, sid_ 35.

av fabrikat Tele/unk en som finns att tillgå i
handeln, den kan lätt modifieras så att den
kan användas för mottagni ng såväl på FMbandet som på ett frekvensområde, som innefattar ljudbärv~gsfrekvensen på TV-kana l 4.
Att just denna UKV-enhet omnämnes här
beror på att den är lätt tillgänglig för ingrepp:
det gäller att ansluta ett par extra trimkondensatorer, dels en trimkond ensator över oscillatorkretse n för att sänka lokalosci llatorns frekvens så att den faller under signalfrekvensen
(den är i normalu tförande t förlagd över signalfrekvensen) , dels en trimkond ensator över signalkretse n för att man skall få signalkre tsen
avstämd till spegelfrekvenserna till FM-band et.
I originalu tförande t är Telefunk ens UKVenhet avsedd för signalfrekvensområdet 87101 MHz, varvid oscillatorfrekvensen varieras
mellan 97,7 och 111,7 MHz (mellanfrekvensen
= 10,7 MHz). Avstämn ingen sker induktiv t
med två gangade spoikärnor, som förskjute s
samtidig t i oscillatorkretsens och signalkre t-

sens induktan sspolar och avstämmer dessa
kretsar till frekvenser inom den nyss angivna
frekvensintervallen.
Genom att koppla in en extra kondens ator
över. oscillatorkretsen kan man nu få ner oscillatorns frekvensområde till 77,8-89, 0, vilket
med mellanfrekvensen 10,7 ger ' täckning av
signalfrekvensområdet 88,5-99 ,7 MHz, varigenom man får med praktisk t taget hela FMbandet_ Anbring ar man sedan en annan trimmer över signalkre tsen så att denna kommer
att avstämmas till signalfrekvenser, belägna på
10,7 MHz avstånd under oscillatorfrekvensen,
får man möjlighe t att ta emot på frekvenser
mellan 67,1 och 78,3 MHz, vilket ju innebär
att man får med ljudbärv ågsfrekv ensen 67,75
MHz.
Omkopp ling till det lägre frekvensområdet
67,1-78 ,3 MHz sker sålunda endast genom
omkoppling i signalkre tsen, oscillatorfrekvensen är densamma oberoend e av vilket frekvensband som tas emot!
Fig. 2 visar schemat för FM/ TV-tillsatsen
Följsamh eten mellan oscillator- och signalfrekvens blir visserligen inte fullt optimal på
FM-band et genom det beskrivn a ingreppe t
men dock fullt tillfredss tällande för god mottagning_
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Fig. 3. På detta sätt inlödes de extra trimrarn a
och C112 på UKV-enheten. Inlödnin gen bör
.dock ske först sedan man satt på hölj et. Hål
finns i höljet, där man kan sticka in trimmerspetsarn a i och för lödning. Omkopp laren 0
1
~r anbringa d på chassiet nedanför UKV-enheten.
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Tar in FM-b andet och ljuds ända ren på TV-k anal 4

med Telefunk ens UKV-enhet med efterfölj ande
MF-steg och kvotdetektor. Här har med tjockare linjer inritats de ingrepp som behöver göras
i UKV-enheten för att göra mottagar en användbar även på TV-ljudk analen. Som synes in·
kopplas permane nt en trimkond ensator Cy2
över oscillatorkretsen. En annan trimrner, Cy l'
inkoppla s över signalkre tsen då mottagn ing
skall ske på det lägre bandet 67,1-78 ,3 MHz.
Någon ändring av antennkr etsen är inte nödvändig annat än om man vill ha optimal känslighet på det lägre bandet. Ca 20 pF parallell t
över antennin gången ger då viss förbättri ng.
Omkoppling för mottagni ng mellan områ·
dena 88,5-99 ,7 MHz och 67,1-78 ,3 sker helt
enkelt genom en omkoppl are, 01' som inkopplar trimkond ensatorn CYl vid mottagni ng av
det lägre bandet.
De yttre trimkond ensa torerna CVl och Cy2

Styckli sta
R l = 6,8 kohm, l W
R 2 =22 kohm, l W
R 3 = R H = 1 kohm, 14 W
R 4 = R 6 =180 ohm, 1h W
R s= Ra= 200 kohm, 1h W
R 7 = 100 ohm, 1h W
R 9 = R lO = 10 kohm, 1h W

kan utgöras av vanliga Philips-t rimrar (0-40
pF) som lödes fast vid chassiet i UKV-enheten
så som framgår av fotografiet i fig. 3. Man bör
inte med hänsyn till utstrålni ngsriske n (man
kan störa grannens FM- eller TV-mott agare!)
ha UKV-enheten utan hölje; inlödnin gen av
trimkond ensatore rna bör ske efter det att höl·
jet påsatts. Detta erbjuder inga svårigheter,
enär det finns hål i höljet just vid de punkter
där man skall löda in de två extra trimkond ensatorerna .
De efter HF· och blandars tegen följande
MF-stegen är kopplade på konventionellt sätt.
Tillsatse n är avsedd att anslutas till en befint·
lig grammof onförstär kare eller hi-fi-förstärka·
re. Anslutni ng sker via en koaxialkabel.
Anodspä nning och glödström till FM/ TVtillsatsen kan tas från separat nätaggre gat el·
ler - om tillräckli g strömreserv finnes i be-

C9 =5,uF, 30/35 V, eL-lyt miniatyr typ
ClO =150 pF, ker.
DR=30 varv 0,2 mm lack+silkeisol. tråd på
10 mm spolstomme
UKV-en het=Tele funken, typ 021
TRi = MF-transformator, »Görler», typ F323
TR 2 = MF-transformator, »Görler», typ F324
Vi = ECC85
V2 =V3 =EF42
V4 =EAA91
f t =Chassi kontakt
C =C v2 =Trimm er, Philips 0-40 pF

Co=10 pF
C l == C2 == C4 == Cs == CH == C12 == 5 nF, ker_
C3 =50 pF, ker.
Co=C7 =Ca =200 pF, ker.

Fig_ 4. Telefunk ens UKV-enhet typ 021 för
FM-band et.

fintlig förstärka res nätaggre gat -

från detta.

Trimni ng
Trimnin g av apparate n utföres så att man först
trimmar mellanfr ekvenstr ansforma torn M F l
till 10,7 MHz i MF-steget, likaså diskrimi nator·
kretsens primär- och sekundä rlindning MF 2'
Man går då lämplige n tillväga så, att man an·
sluter en någorlun da högresistiv voltmeter över
motstånd et R 9 • Därefter ansluter man en sig·
nalgener ator inställd på 10,7 MHz till första
MF-rörets styrgalle r och trimmar primärlin dningen på kvotdetektorns spole för maximal t
utslag, därefter primär- och sekundä rkretsarn a
i MF l likaledes för maximal t utslag. Under
denna trimning minskas signalge neratorn s
spänning efterhan d som trimning en fortskrider, så att utgångss pänninge n inte överstiger
ca l V.
Därefter slår man på inre moduler ingen
(amplitu dmodule ring) i signalge neratorn och
ansluter FM-tillsatsen till en befintlig rund·
radiomo ttagares nålmikrofonintag. Sekundä r-

Vl

Ct2
+

+

ClO

211)p
e12

-

e13
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Fig. 5. De olika trimpunk terna på UKVenheten.
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lindningens trimkärna i MF2 trimmas sedan
för minimum ljud i högtalaren.
Därefter kan man gå in med MF-spänningen
på blandarrörets . styrgaller (påföres i punkten
Ml' se principschemat) och trimma kärnorna
L l och L 2 på UKV·enheten. Se fig. 5. Båda
dessa trimmas för maximalt utslag på den över
kvotdetektorns .e na belastningsmotstånd . R 9
anslutna rörvoltmetern eller universalinstrumentet.
När denna trimning är klar återstår endast
att ställa in Cy2 och CVl • Detta tillgår så att
man ansluter signalgeneratorn till antenningången och ställer in den på frekvensen 88,5
MHz. Med FM/ TV-tillsatsens avstämningsratt
inställd så att avstämningskärnorna är maxi. malt inskjutna i resp. spolar, trimmas Cy2 så
att man får in signalen. Därefter sätter man in
signalgeneratorn på 99,7 MHz och vrider av·
stämningsratten för UKV-enheten så, att avstämningskärnorna är ute ur spolarna. Därvid
skall man få in 99,7 MHz från signalgeneratorn.
Man ställer sedan in signalgeneratorn på
94,5 MHz och trimmar Cta för max. utslag på
instrumentet.
Nästa etapp i trimningen är att man kopplar
in kondensatorn CYl med hjälp av omkopplaren 01. Därefter vrider man avstämningsratten
på UKV·enheten så att spolkärnorna är fullt
inskjutna i spolarna och ställer sedan in signalgeneratorn så att man får in signalen vid ca
61,1 MHz. I detta läge trimmar man CIIl till
dess att man får maximalt utslag. FM/ TV-tillsatsen är nu klar att tas i bruk.
Var de olika trimpunkterna på UKV-enheten
är belägna framgår av fig. 5. Ct! får inte röras. Ct2 behöver endast röras om trimområdet
för CV2 inte skulle räcka till.
Trimningen av UKV·enheten kan också utföras på enklare sätt vid tillfälle då Nackasändaren på 92,4 MHz för program l och TVsändare på kanal 4 är i gång. Man ställer då
helt enkelt in avstämningsratten för UKV-enheten så att kärnorna blir till 2/ 3 inskjutna i
resp. spolar och trimmar Cy2 tills man får in
program l·sändaren på 92,4 MHz. Koppla därefter in en rörvoltmeter eller ett universalinstrument parallellt över kvotdetektorns ena belast·
ningsmotstånd, R 9 , och trimma för max. utslag
med Cta. Koppla därefter in CVl och vrid på
UKV-enhetens avstämningsratt tills TV-ljudbärvågen kommer in, vilket skall ske då de
gangade spolkärnorna är nästan fullt inne i
resp. spolar. Skulle det inte gå att få in TVljudet, vrid på CII2 tills det går in (med de
gangade spolkärnorna nästan helt inne i resp.
spolar). Trimma därefter CIIl till max. utslag
på instrumentet.
Slutligen kan tilläggas att omkoppling
med 01 och CIIl till det lägre bandet 67,1-78,3
MHz endast är nödvändig om fältstyrkan är
låg. Upp till ett par tre mil från Stockholm
räcker det med att koppla in Cy2 , förkretsarna
dämpar visserligen då på det lägre bandet,
men TV-ljudet brukar gå in bra ändå. På
längre avstånd blir man dock nödsakad att ta
med 01 och CYl för att man skall få god mottagning av TV-ljudet.
(ScJ.)
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"Licensfri " bilradiomottagare
En bilradiomottagare är inte
särskilt billig, med installation
av antenn m. m. kommer man
snart upp i en totalkostnad av
ganska många hundralappar.
För enbart lokalmottagning
kan man dock klara sig med
en enkel transistormottagare,
·placerad på instrumentbrädan!

RT :s transistorsuper, som beskrevs i några
tidigare nummer" har varit i flitig användning
sista tiden, bl.a. som bilradiomottagare i stockholmstrakten. Det har visat sig att man i
Stockholms centrum och upp till 20 km från
Nacka alltid får fullt acceptabel mottagning
i bilen, om man ställer upp transistormottagaren så nära vindrutan som möjligt (med ferritantennen så nära rutan som möjligt). Se fig. 1.
Helst bör rutan vara av panoramatyp, ju mera
glas runt om ooh ju mindre järn desto bättre!
Tändstörningar från motorn generar inte
när fältstyrkan är tillräcklig. Avstörning av
tändstiften ökar det område där sändaren går
in ostörd, men upp till 15 km från Nacka erhölls god mottagning utan avstörning. Värre
är det med oavstörda vindrutetorkare, de kommer för nära ferritantennen och stör även vid
ganska hög fältstyrka.
Ferritantennen har ju viss riktningsverkan,
men i city hjälper reflexer upp det hela så
att man inte har någon olägenhet av det, på
landsbygden försvinner sändaren när ferritantennens axel pekar rakt på sändaren.
Se Fickmottagare med sex transistorer.
RADIO och TELEVISION 1957, nr 8, s. 24;
nr 9, s. 44.

l

Fig. 1. På detta sätt kan man placera transistormottagaren i bilen med ferritantennen så
nära vindrutan som möjligt.
Sätter man upp en bilantenn och ansluter
den på lämpligt sätt till transistormottagarens
ingångskrets får man givetvis betydligt bättre
mottagning, i synnerhet om man samtidigt kostar på avstörning av bilens elektriska system.
Men då får man ju lösa bilradiolicens, vilket
inte är fallet om man tar med sig en »lös»
transistormottagare i bilen.
Siktar man på en mera permanent installation av transistormottagare i bilen kan man
ju ta till bilens 6 V-system för strömmatningen,
har man 12 V kan man med seriemotstånd ta
ner spänningen till lämpligt värde, om detta
skulle visa sig nödvändigt.
Slutligen kan nämnas att LF·transistorernas
relativt snäva utstyrningsområde åstadkommer
en icke oäven störningsbegränsande effekt.
Impulsstörningarnas toppar klipps nämligen,
vilket medför att man vid hårt påvriden volym
får bättre signalstörningsförhållande (samtidigt en viss distorsion, genom att även den
demodul~rade spänningen börjar klippas).

(Sch)

skall ha sitt eget avkopplingskomplex matat
från +100 V, alltså ej gemensamt avkopplingskomplex. Se fig.
Under denna rubrik in!öres kortare
kommentarer eller diskussionsinlägg
trån våra läsare. De åsikter ~m framtöras 5tår helt tör vederbörande insändares räkning.

Insändarens senare del fr.o.m. orden »För

Mera om kaskod i mottakt

+lXIV

Undertecknad angav i RT nr 1/ 1957 sid. 38 ett
sätt att koppla en kaskod för UKV i mottaktutförande. Arbetssättet för denna koppling förbättras märkbart om katodmotståndet för VI
är 150 ohm i stället för 50 ohm. (50 ohm ger
ett väl varmt rör med förkortad livslängd.)
Den i figuren visade direkta sammankopplingen av de två gallren i V 2 ger benägenhet
till parasitsvängningar genom att systemet
galler-Iedning·galler ibland kan verka såsom
en på omkring 200 MHz arbetande oscillatorkrets. Gallren bör -däFför skiljas; varje galler

den vauliga enkla kaskoden ...» avser givetvis
icke mottaktkopplingar utan avser kaskod med
två enkla trioder av vanlig typ, vilket påpekas
på förekommen anledning. Åsyftad koppling
av ingångssteget fanns f.ö. i RT nr 1/ 1956,
sid. 50.
Sune Breekström, SM4XL
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VAra läsare är välkomna med bidrag
under denna rubrik: knepiga kopplingar och mätmetoder, lättillverkade detaljer, enkla och eUektiva hjälpmedel för service och felsökning etc.
Varje infört bidrag honoreras.

Förbättring av testsladdar
Kontakthylsor till testsladdar brukar vara utförda enligt A i fig. För att sladden inte skall
vara i vägen kan man låta den löpa ut genom

Fig_ 1. Exempel på en av
masonit tillverkad apparatlåda, avsedd för den
i RT tidigare beskrivna
6-transistors superheterodynen_ Lådan fastskruvas
vid transistormottagarens
frontpanel med fyra skruvar_

B~

A

Y~

ett hål som man borrar upp i sidan längre ned
på hylsan (enligt B i fig.).
(B. L.)

Lådor för småapparater

I stället för gummifötter

Av verkmästare A X E L N I L S S O N

På likriktarchassier o_d_ kan det av praktiska
skäl vara svårt att fästa gummifötter. I stället

Små transistorapparater kan
man som bekant bygga med
mycket små "dimensioner, men
i allmänhet är det sällan en
amatör lyckas riktigt med att
få någon vidare "finish" på
sina apparater, genom att han
har svårt att få fram lämpliga
höljen för apparaterna. Här
visas hur man av härdad
masonit kan bygga ihop nätta
och trevliga apparatIådor med
hjälp av syndetikon.

2J
c: I
~

Isoleringsbanden
pa det ta sätt

...."""'iSlIIOIZ"""'_iZlE__ .------/ viks

kan man fästa ett eller flera lager av isoleringsband (helst av gummityp) kriI~g kanterna
på undersidan av chassiet_
(B. L.)

Lödning utan lödkolv
Om man vid något tillfälle inte har tillgång till
lödkolv och måste göra en lödning, behöver
man inte stå alldeles handfallen. Man kan
göra så som visas i bilden_ Man klämmer fast
en bit lödtenn i en krokodilklämma och fattar
med en plattång en grafitstav, på vilken man

6-12V

J

RADIO OCH TELEVISION -

A pparatlådor för små mottagare eller förstärkare med transistorer kan man lätt tillverka av
hård masonit, som man sågar till i lämpliga
stycken och som man sedan fogar ihop med utnyttjande av syndetikon. Vanligt hobbylim är
också utmärkt för detta ändamål, man får
faktiskt mycket starka fogar.
Förfarandet är enkelt nog: Efter att ha sågat till de olika sidostyckena i lådan putsar
man kanterna rena_ Helst bör man ha en maskinsåg så att kanterna blir absolut raka, vilket är en förutsättning för att man skall få
starka fogar. Därefter bestryker man ändstyc-

,76 1

surrat fast en blank koppartråd. Ansluter man
de båda »elektroderna» till en 6-12 V glödspänning får man en kraftig ljusbåge mellan
lödtennet och grafitstaven. Den ljusbåge som
uppstår har tillräcklig värme för att smälta
tennet, man får pröva sig fram litet, så kommer man snart underfund med tekniken vid
lödning på detta sätt_
Man kan göra anslutning till en bilackumulator eller ansluta trådarna till en kraftigt
dimensionerad glödspänningstransformator_

kena, som skall limmas ihop, med syndetikon
och låter dessa stå några minuter, varefter man
pressar ihop de stycken som skall stöta mot
varandra. Genom att linda ett snöre eller ett
par gummisnoddar några varv runt lådan får
man de klister bestrukna delarna att pressas
mot varandra. Apparatlådan får stå och torka
några timmar, därefter håller konstruktionen
ihop.
En sådan låda är stark nog att motstå borrning efter det att lådan är ihop satt, men man
bör helst ta upp hålen innan klistringen görs,
enär man trots allt får rätt stora påfrestningar
i samband med . borrning och annan bearbetning. Efter det att lådan är ihop satt kan man

~========_16_0_-_-_-_-_-_-_-_--1-1!, _

1

f"1I I

4

L ~

Fig. 2_ Så här ser lådan ut innan den försetts
med hål, fått avrundade hörn och lackerats.

I

om man så vill -

runda av hörnen med

42 hjälp aven slipskiva, man kan på så sätt få

-'.-.1

fram mycket eleganta former_
Som sista åtgärd kan man lämpligen sprutlackera lådan, man kan också pensla på lackC mm h~rd
färgen minst två gånger med torkning mellan
masonit
76 gångerna.
11
!--________
Fotona i fig. l och 2 visar exempel på en
---II
låda, tillverkad på det sätt som genomgåtts i
det föregående och avsedd för den i RT belådan till
skrivna 6-rörs transistorförstärkaren. I fig. 3
Fig. 3. Måttskiss för detaljerna
visas måttskiss för detaljerna i lådan_
RT:s transistorsuper.
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Så här prydlig blir RT:s translsto rmottaga re
i det lackerad e hölj et av härdad masonit.
Lådan som visas i fig. l fasthålles på transistormo ttagarens monterin gsplatta med hjälp
av fyra försänkt a skruvar. Springor har upptagits för de två cirkulära rattarna, som sticker
upp några mm ovanför lådans botten. Vidare
har upptagit s några hål för högtalar öppninge n,
trots att högtalar en sitter monterad på transistormotta garens monterin gsplatta. Detta kan
vara överflödigt, även om man kan motivera
det såtillvida att man får ljud ur lådan oavsett
hur man än ställer den på ett plant underlag .
Snyggare blir det nog om man underlåt er att
ta upp dessa hål i mottagar ens bakstycke.

NOGGRANNHET OCH MODERNT ÖVERSTRÖMSSKYDD
Detta mycket noggran na instrum ent användes mycket inom alla de industr igrenar där
mätnin g av växel- och likström , (spänning
och ström) samt av motstån d är aktuell.
•

Hög känslighet - 20 000 ohm per volt,
lik- och växelst röm.

•

En enda omkopp lare för alla mätom råden.

••
•

Noggra nt och robust mätsyst em.
Batterie rna utbytba ra utan att kåpan
öppnas_
Tydlig och lätt avläsbar skala, knivvisare och lång spegelskala.
Begär prospe kt!

•

METRIX tillverka r även följande instrume nt:
5 ytterliga re universa linstrum ent.
Tång-am pere- och voltmet er
Signalg enerafo rer AM-FM
Televisi ons-inst rument
Impeda nsmätb rygga
Rörmät brygga
Tavelins trument

m. m.

•
•
•
•
••
•
•.
•
••
•
•
•
•
•
•
•••
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•

DATA :
KÄNSLIGHET:
20 000 ohm per volt för både likoch vöxelspön ning .

VÄXELSPÄNNING:
Sju mötområd en : 3, 10, 30, 100,
300, 1 000 och 5000 Y.
Noggrann het : 2,5 % från 2C>-2 000
Hz, .4 % för 5000 Y-område t.

LIKSPÄNNING:
Sju mötområd en : 3, 10, 30, 100,
300, 1000 och 5000 Y.
Noggrann het: 1,5 %; 3 % för 5000
Y-område t.

lIKSTROM:
50 /LA, 1, 10, 100 mA, 1 och 10 A,
1,5 % noggrann het.

MOTSTANDSMÄTNING :
C>-20 Megohm i 3 mötområd en.
Försedd med dB-skala.

TILLBEHOR VID BEHOV:
Yöxelströmstillsats : 6, 30, 150, 600
mA, 3 och 15 A.
Strömtran sformator : 30, 150, 600
och 1 eoo A.
Högspönn ingsprobe : 15 och 30 kY
likström.
Transpo" vöska av löder.

Gene ralag ent

ERI K FER NER AB
Björnso nsgata n 197, Bromma 3
Tel. 374277 - 377700

·50

Med detta förfarand e får man ett mycket
snitsigt hölje till mottagar en och väljer man
färgen för lådan i en kontrast erande färg, som
står bra mot frontsidan, får man en fickmottagare, som är nästan lika.snygg som de fickmottagare som man för dryga pengar kan tillhandla sig!

Servicespalten
I denna spalt komme r vi i
fortsätt ningen att ta in kortare artiklar om hjälpm edel
samt felsökn ings- och trimmetode r vid radio- och TVservice. Läsarn a är även välkomna med bidrag: beskriv ningar av vanliga fel i mottagare av olika typer och fabrikat och hur dessa kureras, enkla mätmet oder och
andra servicet ips. Införda bidrag honorer as.

Fels ökni ng geno m
nedk ylnin g
En ny enkel och som det uppges effektiv metod
för lokaliser ing av defekta kompone nter i
elektron iska apparate r är att använda s.k. köldmedier. Det är Du Pont i USA som har introducerat denna metod och tillverka r, en specialblandnin g av Freon köldmed ier i aerosolförpackning .
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en antenn i abs'o lut världsklass I
låses på någon sekund i sina fabriksmonterade säten

ELEMENTEN

och riktas automatiskt perfekt.

är profilerad och fixeras blixtsnabbt och osvikligt vid:

BOMMEN

masten med ett handgrepp.
förmonteras på marken eller inomhus och när anten-

KABELN

nen är monterad tryckes kabelkontakten direkt in i
sitt uttag, samt säkras med en vingmutter.

är av högsta klass för att tåla isbeläggning och

MATERIALET

storm~

Alokrom, ger antennen en livslängd långt utöver det

YTEBEHANDLlNGEN

vanliga, även i västkustens saltmättade luft.

äro om möjligt ännu bättre än tidigare, vilket garan-

ELEKTRISKA DATA

terar en överlägsen bildkvalitet.

PRISET ÄR LÄGRE

.och mycket konkurrenskraftigt.

ANTENNSPECIALISTEN

AKERSBERGA
Tel. 0764 (Vaxholm) 20115 vlixel

Att sälja AllgofJ TV-antmfJer är liktydigt
med att sälja bildkvalitet och spara tid.
Fabrikm finns dessutom inom räckhåll
och står alltid till lJder tjänst.
Allgonantennen är en svensk produkt
byggd för svenskt klimat.
RADIO OCH TELEVISION -
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Den icke hrännbaJ'a och icke explosiva gasen
avkyler· helt enkelt allt som den kommer i beröring med då den sprutas ur behållaren. Kondensatorer, motstånd, transistorer och liknande
detaljer som skall undersökas sprutas en i
sänder med små mängder av gasen tills frost
bildas på detaljen. Om exempelvis strömkretsen börj ar arbeta tillfredsställande när den
nedkyles, men brytes då frosten smälter, är
den besprutade detalj en defekt.
Aerosolprodukten kan användas bl.a. för att
lokalisera fel i pappers-, glimmer- och keramiska kondensatorer som visar avbrott när de
uppvärms och transistorer som är ineffektiva
då de uppvärmes men fungerar normalt då de
är kalla. Yidare för provning av kolmotstånd,
som ev. kan ha icke önskvärt temperaturberoende och för lokalisering av kontakter, som
har blivit oxiderade. Metoden är överhuvudtaget användbar för lokalisering av komponenter som förorsakar besvär på grund av ändringar i temperaturen.
Köldmediet är fullt ofarligt och är inte
elektriskt ledande. Det uppges också vara
oskadligt 'för alla slag av material utom sådana som normalt skadas av nedfrysning. Mediet kan alltså utan fara användas på elektriska strömkretsar i arbete.
Genom aerosolbesprutning kan man också
krympa små metalldelar som ingår i mekaniska konstruktioner, där stränga toleranser gör
hopsättning eller nedmontering besvärlig vid
rumstemperatur.
Svensk representant: Holger Andreasen AB,
, Örebro.

Hermetiska
genomföringar

1(-);6- kvalitet

i

I

Hermetiska genomföringar måste
ha tre egenskaper:

O
O
O

Hög Isolatlonsflirm6go.
Stor mekanisk h6l1fasthet_
Vara hermetiskt täta.

En tändstiftsfabrik har mångårig erfarenhet av liknande problem. Därför
kan K.L.G. Sparking Plugs i England
-

kända för sina racertändstift -

erbjuda en mångfald olika typer utförd. i Hylumin'a, ett material mångdubbelt starkare än porslin, keramik
och steatit.

B egä,. prospekt.
Generalagent för KLG specialprodukter

Servicebildrör
Philips rekommenderar följande beträffande användningen
av servicebildrör:
Att ta in en TY-mottagare för service på verkstaden är ofta ganska besvärligt. För att till
fullo kunna utnyttja fördelen med de löstagbara chassierna i Philips, Dux och Conserton

TY-mottagare fordras att man i affären har en
liknande apparat, vars bildrör man kan utnyttja vid felsökning på det hemtagna chassiet.
Servicebildröret kan bestå av ett bildrör
AW 43·80, monterat i en stabil plåtlåda, försedd
med mask och skyddsglas. Till servicebildröret
hör två avböjningsspolar, vilka . lätt växlas då
de är fästade medelst bajonettfattning.
Vidare finns en omkopplare för anpassning
av de olika chassierna och växling mellan de
två hög- och lågimpedanshögtalarna. Servicebildröret är försett med en vridbar upphäng-

hi-Ii

En

bsspzJ

revolutionerande högtalare

ELEKTROFON

TONTRJlFF
Elektrofon Tonträff är gjuten i llögQämpad akustikmassa och avsedd för
hörnplacering. Den kräver alltså inget
golvutrymme. >Basresonanskanab och
-sluten kammar", ger god återgivning
ner till 50 pis. Högtalaren har ett 210
mm high.fidelity-system för bas- och
mellanregister placerat i baskammare
-samt två åt olika håll riktade diskant-system akustiskt isolerade från denna.
Frekvensområde 50-16.000 pis. Det
1!tora systemets diskantstråle riktas
-snett uppåt taket, där den reflekteras
V,

mot rummets mitt. Vinklarna mellan
lådans plan är så valda, att de tre systemen samverkar till en mycket jämn
diskantfördelning. Tack vare en ny
patentsökt ~ppfinning erhålles med
en baskammare på endast 24 liter ett
resultat, som annars kräver 100-150
li~r. Härigenom har Elektrofon Tonträff kunnat göras med små dimensioner och till lågt pris - med egenskaper och data, som motsvarar flera
gånger så dyra högtalare! Rekvirera
vårt prospekt samt pressklipp.

represen'erAr

a"en

UNIVERSITY

StockhOhTl _21

.52

-

Inga kvarliggande basr~sonanser
Korrekt dimensionering av lådan, lämpligt anbragt
dämpmaterial och förstklassiga högtalarsystem.
Inga ovidkommande kombinationstoner
- 'låg intermodulation och uppdelning av effekten på flera system.
Inga störande lådresonanser
- lådan är gjuten i ett akustiskt dämpat material
och den har oregelbunden form utan parallella
väggar.

/6rna ... UIIA
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TRAN SI STO R-KO RYS KRIYARE
ger upp

till

10 AMPERE KOLLEKTOR·' OCH
2,4 AMPERE BASSTRÖM
Visar 4 till 12 kurvor per kurvskara
HOG KOLLEKTORSTROM
PNP-transistor, kollektorström som
funktion ov kollektorspönningen
med konstant bas ström som parameter. Kollektorsvepet ör till
5 V med en 0,25 ohms be lastning,
bosströmmen ör 50 mA/steg. Vertikala avlönkningen är 1000 mA/
skaldel, horisontala 0,5 V/skalde!.

med ingångsströmmar från

°

l /-lA

0,2 A per steg

HOG INGANGSSTROM
PNP-transistor, kollektorström som
funktion ov kollektorspänningen
med bosen jordad och konstant
emille rsträm som parameter. Kollektorsvepet är 0-1,5 V, emillerström 200 mA/steg. Vertikala avlänkningen är 200 mA/skalde!.
horisontala 0,1 V/skalde!. NolIspänning är i skalans mill.

LAG INGANGSSTROM
NPN-transistor,
ko llektorström
som funktion av kollektorspänningen med konstant basström
som parameter. Kollektorsvepet
är
till 1,5 V, bassträmmen
l p.A/steg . Vertikala avlänkningen är 10 /LA/skaldel, horisontala
0,1 V/skalde!.

°

Färsta leveranserna av
typ 575 till svenska högskolor
och
industrilaboratorier
kom mer
all ske vid årsslutet.

TektroniX Typ 575 ritar karakteristiska kurvor för både PNPoch NPN-transistorer på ett katodstrålerörs skärm. Sju olika
typer av kurvor kan uppritas. Vertikala avlänkningen är
kalibrerad i kollektorström, basspänning, basström och matningsspänning till basen. Horisontalavlänkningen är kalibrerad i kollektorspänning,
basspänning, basström och matningsspänning till basen. Kollektorströmaggregatet har
en kapacitet av 10 A från O till 20 V och 1 A från O till 200 V. Stegaggregatet för konstant ström eller konstant spänning till antingen bas eller emitter är kalibrerat i 17
värden från 1 /.lA/steg till 200 mA/ steg, och i 5 värden från 0,01 V/ steg till 0,2 V/ steg
m ed matningsresistans i 24 värden från 1 ohm lill 22 kohm. Ingångsstegen är inställbara från 4 till 12 per kurvskara med återupprepat eller engångs-svep.

Tillvel!kal!e:

Tekfronix, Ine.
PORTLAND 7, OREGON

BJORNSONSGATAN 197, BROMMA 3
TEL. 377700, 374277

USA
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ningsanordning som fästes vid väggen ovanför
servicebänken på sådan höj d att ett chassi kan
placeras på högkant på bänken under bildröret. Detta möj liggör att man vid felsökning
på chassiets över- eller undersida samtidigt
kan iaktta bilden direkt på bildröret utan
hjälp av spegel eller dylikt. Man kommer också
på detta sätt ifrån den speciellt vid golvapparater otympliga apparatlådan.

EIA:s
9:de omarbetade upplagan

OBS!

Utvidgad televisionsdel

Handboken vill lära Er förstå mottagarens funktioner och h jälpa Et: att
snabbt laga smUe!. VI ha r även medtagit en del h.1älptabeller och g r afiska
berälmingsmetoder.

Ned fällbart TV-chassi
Nordmende har i sina nya TV·mottagare, »Panorama 58» och »Konsul 58» fört in en ny typ
av chassi, ett nedfällbart chassi, som förefaller
att vara synnerligen lätt åtkomligt för service.

Enkel kortslutningsprovare och extrasäkring

Några rubriktips
SjälvinduktIonsspolar
Kondensatorer
Kristalldetektorer
Elektronröret och dess verkni ngssätt
Radiotelefoni
Televalon
MIltinstrument
störningar och störningsskydd
KopplInesföreskrifter

Anslut anordningen före nätuttaget i servicebordet. Får man in en söndrig radio, likriktare
e.d. till reparation, kopplar man in den i
nätuttaget med anordningen s strömbryrare öp-

Kronor 4:50
Kan beställas från närmaste bokhandel
eller direkt trin

o

""
Nät
o

G

o

I.O -6 0W
o

pen. Om apparatens nätdel är OK lyser lampan svagt. Då är det bara att kortsluta lampan och jobba vidare. Vid kortslutning lyser
lampan med full ljusstyrka. Fördelen med att
slippa byta proppar är ju uppenbar.

Hudlksvallsgatan I - S t o e k h o l m I .
Utställningar:
Göteborg : Kyrkogatan 41.
Malmö: Rundelsgatan 12.

(P.S.W'.)

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

Detta innebär förd elen att man, efter det att
man har gjort en ändring i apparaten, lätt kan
å terinsätta den på sin plats och därigenom
snabbt få den i prov färdigt skick, en sak som
säkerligen kommer att uppskattas av servicemän.

FreonIösningsmedel
Freoniösningsmedel är klassificerade som selektiva lösningsmedel. De kan bortta olja, fett
och smuts utan att skada metall eller delar av

,

HF-DROSSLAR
TYP

I

ResonansFrekvens

I

200151

200154

200150

" MHZ
50

MHZ

90

MHZ
180

9 ohm

7 ohm

0·5 ohm

Likströms

D.C.
Resistans

,Q,
vid egen I
resonans
Induktans

60
30 ;UH

I

70
17·5 ",H

I

80
2 ·95 ",H

Droslarna finns tillverkade i ett stort antal värden.
Specialvärden offereras på begäran .

PAINTON HF-drosslar äro precisionslindade på
keramiska spolformar. Lindningen är skyddad av
en högvärdig emalj, vilken ger drosslarna utomordentligt goda elektriska och mekaniska egenskaper.

Vi lämna gärna närmare data och prisuppgifter

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

PAINTON
~k./"",_

&;kd'

\
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Signalgeneratorer för Löboratoriet
100 kHz- 30 MHz

typ SMlR
modulat ionstyp, AM
utspänn ing 1 ;.,tV -10 V

30-3 00 MHz

typ SMlM
modulat ionstyp, AM
max. utspänn ing 3 V

1.5 - 300 MHz'

typ SMAF (3 modelle r)
modulat ionstyp, AM-FM
utspänn ing 0.05 ;.,tV - 50 mV

Typ SMLR

87 -111/ 174 -114 MHz

typ SlKK
yttre moduler ing
utspänn ing 300 [tV -10 V
distorsion 0.05 - 0.45 %

170- 610 MHz

typ SDAF
modulat ionstyp, AM-FM
utspänn ing 1 ;.,tV -1 V

300 -940 MHz

typ SLSD
modulat ionstyp, AM
max. uteffekt ca 60 mW

300 - 1000 MHz

typ SDR
inre moduler ing
utspänn ing 1 ;.,tV - 4 V

1000 -190 0

~Hz

Typ SMAF

typ SCR
inre moduler ing
utspänn ing 1 ;.,tV -2.5 V

1700 -170 0 MHz

typ SBR
inre moduler ing
utspänn ing 1 ;.,tV - 2 V

1.70 0-41 00 MHz

typ SAR
inre moduler ing
utspänn ing 1 [tV - 2 V

1.75 -175 0 MHz

typ SLRD
inre moduler ing
uteffekt 0.1 mW -10 W

1700 - 5000 MHz

typ SMCB
inre moduler ing
kalibrer ad dämpsa ts O-120 dB
uteffekt 5 - 20 mW

De flesta av Rohde & Schwar z generat orer leverera s numera iSO, 60 eller 75 ohms utföran de och med önskad
kontaktt yp, t. ex. typ N. Speciel la adaptor s. leverera s
även för olika kontakt typer.

Typ SBR

,

Typ SMCB

Begä r utför liga spec ialpr ospe kt från

EL EK TR ON IKB O'L AG ET AB
Mätin strum entav d.

Barnä'n gsgatan 30 - STOCKHOLM Sö - Tel. 44976 0
R AD IO OCH TELEV ISION -

NR 10 -
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Realisation!
Ducati- kondensatorer
8+8 mf 450 v. bägare ....... . .. .. 1: 5S
16+16 mf 450 v. bägare ....... . . . l: 70
8 + 8 mf 450 v. lödändar ........ 1 : 43
10 mf 25 v. lågvolt . . ........... . O: 36
10 mf 50 v. lågvOlt ... .. . . . .. .. .. O: 42
25 mf 50 v. lågvolt .... . . . . . . . ... O: 64

plast. De kan exempelvis användas vid rengöring av elektriska motorer utan alt skada
isoleringsmaterialet och- kan eventuellt även
finna användning i samband med rengöring
vid service på radio- och televisionsapparater.
Ytterligare upplysningar om detta l:l)edel finns
i en broschyr om freonIösningsmedel, som kan
erhållas från John A Laberee, Du Pont Information Service, 1064 Du Pont Building,
_ Wilmington, Delaware, USA.

Rullblock

Nya män på nya poster
Generaldirektören vid Försvarets Forskningsanstalt, civilingenjör Hugo Larsson, har utsetts

Kostnader
för ser vicekontr akt

50, 100 pf ..... . . . ... . . .. ~ ....... . O: 10
2.000, 5.000, 7.500, 10.000, 15.000,
20 .000 pf .. . . . . . . . . ............. . O: 25
0,25 m! ... . ................. ... . . O: 34
0,1 mf 1.000 v. . ...... . ..... ... .. O: 24
0,5 mf 1.000 v. ... . ... . . . . . . ... .. O: 35
10.000, 31.500 pf, 3.000 v. .... . ..... O: 28
0,1 mf 3.000 v. . . ..... . ... . ...... O: 39
0,25 mf 3.000 v. .. . .......... . .. . . O: 50

Olika slag av TV-servicekontrakt och -garanti
användes i USA för att möta konkurrensen
från rabatthus o.d. AB TV Service, Stockholm,
har lämnat några ungefärliga siffror för vad
en sådan form av garanti skulle komma att
kosta i Sverige. Man har då räknat med att
en bestämd summa per år betalas för delar
och att servicen därefter utföres- efter en be·
stämd summa per gång, oavsett felets art.

Glimmer
5, 10, 25, 50, 100, 160, 200, 300, 350 ,
400 pf . ... . .. . . ... ... . ...... . . .. O: 10
500 pf . ....... . ... . ..... . ... .. .. . . O: 18
1.000 pf ..... .. . . .. .. ... . . .. . ..... . . O: 20
3.150 pf ............. . ...... . .. . ... . O: 40
4.000 och 5.000 pf . . . . .. ... . . .. . . . O: 55
6.300 pf ....... . . . .. .. ....... .... .
O: 60
10.000 pf . .. . . ............ . . ...... .... 1:-

till teknisk direktör vid Svenska AB Philips i
Stockholm.
Civilingenjör James Hellström har utsetts
till teknisk chef för det nystartade Bergengrens

Kostnaden för bildrörsrisken skulle under
de första åren bli ca 20 kr per år för 17" rör
och 30 kr per år för 21" rör. Kostnaden för servicebesök i , hemmet eller ink!. tran sport av
apparaten till verkstad har uppskattats till
35-40 kr per gång. För en 21" mottagare, där
man vid full sändningsverksamhet får räkna
med två årliga servicebesök, skulle sålunda ga·
rantiåtagandet per år kosta ca 100 kr.

Full garanti.
Med alla order översändes en prislista på övrigt radiomaterial, som
realiseras.

WÄIUiRENS
Postbox 2124, Göteborg 2.
Tel. 17 49 80.

(SLUT)

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

BICC

BRITISH II\lSULt\TED CALLEI\lDER'S ClBLES LIMITED

Högfrekvenskablar
•

Koaxialkablar av RG- och UNIRADIO-typ.

•

Antennedledning för radio och television .

•

Kablar med isolering av cellulIar polyeten.

•

Koaxialkablar för höga temperaturer.

•

Bandkablar och skärmade kablar .

•

Miniatyrkablar för elektroniska utrustningar.

.

Specialprospekt sändes på begäran.

Generalagenter :

RADMANSGATAN 56

--

STOCKHOLM

--

TELEFON 301675,301737,329245

Försäljning endast till regtlljära importörer.
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Annons nr

l, S,emens-senen om komponenter

SlEM ENS

TELEKOMPON ENTER

'*HA LLG ENE RAT ORE R
Å r 187 9 upptäc kte den am erikanske
fysike rn Hall att om ett mag netfäl t

•

sk ickas vinke lrätt emot strö mri ktn ingen
i en bandfo rmad ele ktr isk ledare upp-

Siemens presenterar
sitt tillverkningsprogram

står mellan dennas ytterkanter en potentials killnad, d en s.k. Ha li spänning en_
Genom de mod erna hal vledare material en kan denna effekt utnyttjas
pra ktiskt för mätning av magn etiska
fältstyrk or, hög a likströmmar, mom entan eff ektmätni ng, multipli cering av
två skilda storh eter etc.

FA 21 FA 22 FA 23 FA 24

MA24

Olika typer av Hallgen eratore r

TI LLVERKN I NGSPR OGRAM
PLASTFOLIEKONDENSATORER :
Styroflex av standardtyp
somt för "printed circuit".
Hostaphank ondensotor
med metallfolie.
Metalli serade Hostaphonkondensator er.
Metalli serade lackfilm·
kondensato rer.

ELEKTROL YTKONDENSATORER:
Tantolyter.
Miniatyrer.
Subminiatyrer .

-

Lågvolt och högvolt i
standardutfö rande.

Kommersiella typer för
högre fordringar.

RÖR :
Rundradiorör.
TV-rör.

Bildrör.
Specialrör.

MP-KONDENSATORER:
Miniatyrer .
Runda med fösttönder .
Runda för enhålsmont age.
Dubbelkapa citanser .
Högstabila bögare·
kondensator er j tropiksökert
utförande.
Lysrörskond ensatorer.

Germanium dioder
kommer si ell typ.
Germanium dioder fö~

Genomförin gskondensa torer.
By-pass-kond ensatorer.
Högsp. söndarekondensato rer.

Antennstovor.

radio och lY.
Parade diode.

STÖRSKYDD :

Ferritminnen .
Avlänkspolar .

Kvortetter.
P-n-p och n-p-n-transistorer.

SELENLIKRIKTARE :

Fotodioder .
Termistorer för strömbe·
grönsning, mötöndamål
och reglering.
Hallgene ratorer.*

HALVLEDARE:

FERRIT-MATERIAL:
Srovkörnor.
Skelkärnor .
Trimskruvar.
U- och E-kärnor tör trofos.

ax

Effekttronsistorer.

Flatlikriktare .
Bakelitompressade
likriktare.
Dvö rglikriktare.
Punktlikrikta re.
Stavlikriktar e.
Blocklikrikta re för
TV-mottaga re.
Högspönningslikrikfore.

KERAMIKKONDENSATORER :
Rörkondens atorer.
Skivkonden sotorer.

Bredbondskondensaforer.

UKV-drosslor.
Genomförin gskondensa torer.

MOTSTÅND:
Ytskikts motstånd med
radiella och axiella

fäsItänder, 0,05 - 100

w.

Godhetsklasser 5, 2 och 0,5.
Högfrekvens typer.
Högohmigo mötmotstönd.
Dömpmotstånd fö r
koaxialkabe l

nente r )
För vidar e upply sning ar konta kta vår avd. TK (telek ompo
ES EL L S C H A FT
F A B R I K A N T: S I E M E N S & H A L S K E A K T I E N G
TK/570177a
BERLI N . MUNCHEN

GEN ERA LAG ENT :

SVE NSK A

SlE MEN S

AKT IEB OLA G

UPPSALA
PING ~ SKELLEFTEÅ . ÖRF..BRO . KARLSTAD - JÖNKÖP ING,
STOCKHOLM .- GÖTEBORG ~ MALMÖ .'. SUNDSVALL .. NORRKÖ

R A DIO OCH TELEV·I S·I ON -

NR 10 -

1957

57

Världs auktoriteten
i fråga om
regleringsteknik

Televisions AB i Stockholm. Ingenjör Hell·
ström har tidi gare varit verksam vid Svenska
AB Philips i Stockholm.

Ny chef för TNC
Tekn. dr John ,Wennerberg, som för 16 år se·
dan tog initiativet till Tekniska Nomenklatur·
centralen (TNC) och vars chef han varit sedan
dess, avgår i år. Hans plats har nu intagits av

i takt

med
tidens krav

s
SWEMA
precisionsmotstånd

Mod ell E · 60 • 40

NOBATRONER
(stabiliserade likspänningskällor för
låg spänning och hög ström.
NOBATRON=NO BATteRies ON).

ingenjör Stig H :son Tideström, som sedan 1949
varit förlags redaktör hos Nordisk Rotogravyr.
I samband därmed flyttar TNC från Västerås
till Stockholm i lokaler med nära anknytning
till IVA.

Dekadmotstånd
typ RDP
för lik- och
växelström .
lagerföres.

Sorensens nobatron är en nätanslu·
ten stabi liserad likspänningsalstrare
dimensionerad för alt avge mycket
hög ström 110-50 A l vid relativt
låg spänning (6-28 VI. De är sammansatta aven växelspänningsregulator åtfölid aven selenlikriktare med efterföliande filter. Växel spänningsregulatorn, som baseras
på samtidig användning av elektroniska och magnetiska hiälpmedel,
ger utomordentligt hög grad av
regleringsnoggrannhet, vilket möiliggör en kanstanthållning av utgångsspänningen inom to leronsgränser upp till ± 0,2 %. Utgångs·
spänningen kan varieras inom grän·
serna 10 % omkring nominella utgångsspänningen. Genom att det i

Under rubriken Radioindustrins nyheter införes u ppgifter frå n tUIverkare
och importörer om nyhete r, som av
f &~et agen in troduceras på mark naden.

Fasta motstånd typ RPF
{sub·standardl för
lik- och växelström.
lagerföres i stan·
dardvärden .

Nytt oscilloskop från Tektronix
Erik Ferner AB i Bromma har översänt data
för ett nytt oscilloskop, typ 316, från Tektro·
nix. Bildrörsskärmen (7,5 cm diameter) har 8
skaldelar vertikalt och 10 horisontellt. Vertikala förstärkaren, som har frekvensområdet
0- 10 MHz, har inställbar känslighet i 12 kali·
brerade steg. Känslighet från 0,01 V per skal·
de! upp till 50 V per skalde!. Stig tiden är max.
0,035 fLS, tidavböjningen omfattar 220 kalibrerade steg' med svephastighet från 0,2 fLs per

Realiseras!

Sorensens nobatroner endast ingår
två elektronrör, är underhåll och
service på dessa apparater nedbringat till ett minimum.

st tongenerator
SWEMA
st tongenerator GM
2306 Philips
2 st rörvoltmetrar typ
170 A Taylor
1 st rörvoltmeter typ
171 A Taylor
15 st panel instrument
0-1 milliamp.
diam. 85mm

Ytterliga re u p p lysninga r betrö ff a nde
S o r e n se n s nobatro ner , växelspänningsregula torer och a ndra ko m pa.
ne nter lä mnas genarn :
Generalagent

kr 2.50:kr 2.75:-

Tala med S WEMA
när det gäller precisionsmotstånd

kr 400:kr

30:-

Rörstrand , gatan 37, Stockholm. Te l. 22 78 20j
\.

Vårt " beslöllningsskrädderi"
står liII Er tiänst för alla
slags fasta ell.... variabla
precisionsmotstånd, dämpsatser, mätbryggor etc.

kr 2.50:-

AB CHAMPION RADIO

S v eavägen 70 STOCKHOLM Va
T.1. 2 06275 , 21. 5 2 05

58

Precision och stabilitet kräver utsökt ma·
terial och avancerad tillverkningsteknik.
SWEMA tråd lindade motstånd är en produkt av mångårig erfarenhet och modern
utrustning.
.

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B.
Pepparvägen 28, Stockholm· Enskede . Tel . 940090

RAD IO O C H T E L EV I S IO N -
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Ny tt uni ver sal ins tru me nt
med sensa tione lla data
och ovan ligt lågt pris

285 kr
med batte rier
och tests ladd ar

Lik-oc h växelspänning .. 0,06=, 3, 12, 30,120 ,300,12 00 V

Hög känslighet, 40000 ohm/V
Elekrr;skt överbelastningsskyddat
Mekan iskt robust spännbandssystem

Lik- och växe.lström . . . . 30=, 120=, 600 p,A,

Snabb och enkel direktavläsning utan konstanter
En enda linjär skala för växel- och likström - genom
inbyggd mättransformator - eliminerar risken för felavläsningar
God avläsn ing även vid låga motståndsvärden ner till 0,.1 ohm
Bruksläge såväl stående som liggande
Batterierna lätt åtkomliga utifrån i isolerat utrymme, som
eliminerar r;sken för korrosionsskador
Decibelskala, som även stämmer vid övergång frå n ett
mätområde till ett annat
Många mätområden med god överlappni ng
Möjlighet att utöka likströmsområdet med separata shu ntar
Dimensioner 18,sx13,sx8,s cm

e PHILIPS
NR 10 -

Motstånd. . . . . . . . . .. . . 1 kohm, 100 kohm, 10 Mohm med
18, 1800, 180000 ohm mitt på
skalan

r--------------,
I

l.•

Till

PHILIPS, Mätin strume ntavde lninge n

1957

I

Box 6077, Sthlm 6
Härmed rekvireras

D

st universalinstrument 817

a

285 kr

I

närmore upplysningar om instrumentet •

I ............................................. .......................................................... II
I firma
.............................................................................................................. .
I namn
. .................................................... :.. . ..... . .............. I
•
1 0'5~
I adress
~O:d :S

Mätinstrumentavd . • Tel. 340 5 80 • Riks 3406 80
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Fö r hi- fi ent usi ast er och and ra

GRAMMOFONAVSPELNING
•

I

teo ri och pra ktik

skaldel upp till 2 sekunde r per skalde!. Svep· /
förstorin g upp till 5 gånger bildrörsb redden.

av JAN BE LL AN DE R

1,85 kV accelerat ionsspän ning utnyttjas för
bildröre t. Strömför sörjning en är elektron iskt
reglerad. O scillosko pets yttermåt t är 21 X 30 X

X50 cm.

Pris kr. 9: SO

Andra upplagan
nu i bokh ande ln.
Kan även rekv irera s

Kap. 1. Den teoretisl< a bakgrun den.
Ljud . Ljudvåg or. Frekven s. Ljudfält . Ren och
samman satt ton. Ljudtryc k och ljudstyr ka.
dB-skala n. örats egenska per. Hörseltr ölkel
och smärtgrä ns. Hörstyrk a och tonhöjd.
Phonska lan. Hörnivå er. Klan:fl r:. Distorsion . Linjär distorsio n. Frekven skurvor. Frekvensom råde. Icke-llnj lir distorsio n. Harmonisk distorsio n. Intermod ulation. Dynamik .
Samban det frekvensområde-distorsion~yna
mik .

neda nståe nde kupo ng.

Kap. 4. Grammo fonverk.

BE5TÄLLNINGS KU PONG
insändes i öppet kuvert frankerat med 10 öres frimärke
till
bokhandel eller NORDISK
ROTOGRAVYR, Stockholm 21
Undertecknad beställer att
sändas mot postförskott

.. ...... ex. av
GRAMMOFONAVSPELNING
teori och praktik
Pris kr 9: 50

Adress
•.. . ..•. ...• .. ... ..... 0: .... . . . . .. . .

Postadres s

-- -- --

NOR DISK
60

hållas sågtands pänning av tillräckli g amplitud
för avböjnin gsplattor na i ett oscillosk op. Man
kan också få positiva eller negativa pulser,

"TRIA L.ITE" strö" ,test are
En nyhet från
Amerika med
många an~
vändning sområden. Den ger
snabbt
svar
..........."""'_ -=-vilka tändstift
som behöver
bytas på bilen eller motorcy keln. Utmärkt
för testning av strömkre tsen i radio- och
televisio nsappara ten, eller elektrisk a motorer och väggkon takter. Likaså om man
vill undersö ka om det är lik- eller växelström. Med " T rialite" kan man även fastställa olika frekvens er. Använde s av installatio nsfirmor , fabriker , bensinst ationer, bilägare , motorbå tsägare m. fl. Lätt
att använda . Längd med sladdar 20 cm.
Den oömmas te och mest praktisk a e1provare som hittills uppfunn its.
Pris pr styck . .... ... . . . ... ....... ... 4: !SO
K atalog upptaga nde c :a 4000 intressan ta
artiklar GRATIS på begäran .
HOBBY -FORL AGET Avd.30 BORÅS
):... ' -.

~
'" ~

_
,.\ ,\'

Enkelspe lare eller skivväxl are? Svaj. Prov
med strobosk opskivor . Tändstic ksaskpro vet.
Vibratio ner i grammo fonverke t. Hö:klass iga
skivspel are. Provskiv or.

-=

Kap. S. Nålmikr ofonen.
Spårbred d. L~gt nåltryck . Linj ä r distorsio n .
ICke-lin jär distorsio n. Intermod ulations grad.
Pincheff ekten. Inkorrek t nålförin :. Krav på
en god nålmikro fon. Olilca typer av nålmikrofoner. Dynamis ka nålmikro foner. Plezoelektrisk a nålmikro foner. Kapacita nsnålmik rof:mer. övriga nålmikro foner. Avspelni ngsnålen. Tonarme n.
Kap. 6. Avspeln ingsförs tärkare.
För[örst ärkare. Bas- och diskanta vskärnin :.
F r ekvensk orrektio n. Effektfö rstärkare . Krav
på högklass ig effektfö rstärkare . Williams onförstärka ren. Leak-fö rstärkare n. Knapp-f örstärkare n.

,

Kap. ,. Högtalar en.

Vi tillverka

Dynamis ka högtalar e. Flera högtalar e önsk·
värda . Diskanth ögtalare . Piezoele ktriska och
elektros tatiska hö:talar e. Delnin:s filter. Delnin:sfre kvens. Beräkni n: av delnings fIlter.
Höe-tala rens monterin g. Baffel. Basrefle xlåda. Bredban dsh5gtal are.
I~ap.

Namn

triggpuls er eller 1,5 fts synkroni seringsp ulser
som efter behag kan fasförskj utas i förhållan de
till den p ålagda spänning en. Vidare kan er·

Kap. 3. Grammo fonskivo r.
H istorik. Mikrosp årskivan . Inspelni ng med
variabel spårtäth et. Inspelni ngskarak teristiker. Dynamik . Vilken skivtyp är bäst?

-- -- --

Firma Johan Lagercrantz, Stockhol m, har över·
sänt data för en pulsgene rator från General
Radio Co. i USA. I denna apparat erhålles av
en inmatad mätspän ning (sinus- eller kantvåg
eller annan periodisk t växlande spänning )

Rap. 2. Grammo fontekni kens grunder.
Historik. Vertikal graverin g. Lateral: ravering .
Inspelni ng av grammo fonskivo r. övereån :s.l
frekvens . Frekven skarakte risUk. Mätnin: av
inspelad hastighe tsamplit ud. Radieko mpensering. Matriser ing. Avspeln ing av :rammo fonskivo r.

geno m att sänd a in

r

Pulsgen erator

Högspän ningsgenerato rer 2 -75 KV
Högspän ningsspo lar

8• .Förstärk arbygge .

HF· drosslar

Förförst ärkaren.
Korrekti onsnät.
Princip·
schemat . Ledning sdragnin gen. Mekanis kt utförande. Anslutni ng av nålmikro fonen. Brumstömin:a r. Effektfö rstärkare n. PrIncips chemat. Motkopp lingens inverkan . Uteffekt en .
Utgångs transform atorn.
Fasförsk jutninge n.
Motkopp lingskan alen. Mekanis kt utförand e.
Ledning sdragnin gen. Nätaggre gatet. Inkopp·
ling. Mätning ar.

UKV - drosslar
Videodro sslar
Sug- och spärrkret sar
Nätstörn ingsfilter
Spolar och spolsyste m
Spolar i specialut föranden

Strobosl< opskivor .

Firma ETRO NIK

ROT OGR AVY R • STO CKH OLM

Slottsväg . 5 - Näsbypa rk - Tel. 561828
\
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kontinue rligt justerba ra i varaktig het, amplitud och tidsfördr öjning i förhållande till mätspänningen_ Stigtid hos pulserna är 25 m,us,
pulserna s varaktig het 0,05 ,us-O,1 s, pulsfrekvens 0-250 kHz, tidsfördr öjning l ,us-l,1 s_
Utgångsimpedansen kan vara 50-600 ohm och
max_ pulsamplit~d 90 V.

: Frankera s:
ej.

NK.

AIJ dill framtid

betalar
portol.

iT Y

~v

NKI

Studera televisio n på fritid vid NK(. som har nya kurser för
bl.a. servicem än och försäljare. Hjälpsam ma lärare rältar uppgifterna . ger råd och anvisnin gar och svarar gärna på frågor ..
Betyg efter genomgå ngen kurs ger fin merit. Sänd in denna
kupong för närmare upplysn ingar. O Radiokurser
O TV·teknikför . försöljare O TV-teknik för servicemön O Radar

Indikat orförstä rll:are för mätnin g av
stående våg
Sivers Lab i Stockholm har konstrue rat en avstämd indikato rförstärk are, speciellt avsedd för
att användas vid ståendev ågmätnin gar. Förstärkaren kan också utnyttjas som kvalificerad
nollindik ator 'med högt signalbru sförhålla nde.
Ingångsi mpedans en är omkoppl ingsbar mellan

SKOL AN

S:t Eriksg. 33
Stockholm 12

(Namn)

(Bostadl
~

(Post.dres sl

varsrörsän delse

Tills-tånd nr 104

RoT 10-57

--_ .....,

Stockhol m 12

Eng els oöve rträJ rade

AN TE NN ER
Stort progr am
200 och 6 000 ohm. Känsligh et 0,15 ,uV vid 25
Hz bandbred d och vid signalbru sförhålla ndet
= 1. Förstärk aren är utrustad med en dämpsats i steg om 10 dB från O till 120 dB. Dämpningen kan fininställas med en logaritm isk po-

TV

'UKV

IMP ORT AB

ANTENNTILLBEHÖR
Full sorte ring

IN ET RA

Reger ingaga tan 97 - STOCK HOLM C
Tel. 20 01 47 - 21 62 115

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

r~----------------------------------

Utförande
mahogny,

TR AN SF OR MA TO RE·R
Vi tillverka transfor matorer i olika värden upp till 1200 VA. Spea,
cialitet: Väsktra nsforma torer (skyddstransformatorer, S-märkt
klass 2) lämpad e för bruksap parater vars spännin g är
110 V. Transformatorn omkopp lingsbar primär 110, 127,
190,220 och 240 V. Spännin gskomp ensering på primär
± 0,10 %. Sekund är spännin g 110 V 1 KvA.

RADIOGRAMMOFONSKÅP komplett
exkl. skivbytare och radiocJrassie I Ett gott
tillfälle för den som har ett radiochassie
och vill montera det i en förnämlig radiomöbel. Begränsat antal. Pris kr 195:-

Specialtr ansforma torer även på C-kärnor utföras på beställning. - Ombyggnad av elektronisk apparatu r utföras. - Omlindning av transform atorer o.kontaktorspolar.- Kort leverans tid.

AB CHAM PION RADI O

POlhems g. 38, Sthlm. Tel. 516572, 542544

Ring oss gärna för prisuppg ifter och närmare upplysnin gar.

A
BEJTINGS RADI O och ELEKTRISK
311780

UNIVERSALINSTRUMENT .

Markvar dsgatan 13 -

20.000 ohm pr V. Känslig het 40 ft.
Noggra nnhet ± 10/0. 80 mm lång
skala med knivvis are.

Komple tt med batterie r och testKr. 69: 50
sladdar .

••

T~·MOBLE8

-

ÄLVSJö 2.

RADIO OCH TELEV ISION -

Tel.

343476

direkt från snickerifabrik

passande i marknad en förekommande
byggsats er. Bords- och golvmodeller rör
17" eller 21" i teak. Begär prospekt.
KAMPH , Isjaktsg ränd l, Hägerst en
Telefon Stockhol m 46 33 46

,

Firma SYDI MPO RT
Vansövä gen 1

STOCKHOLM Va -

,

Mätom råden:
DC 0--10, -50, -250, -1000 Volt.
A!C 0--2,5, -lO, -250, -1000 Volt.
DC mA 0-0,1 mA, 0-250 mA.
dB -20 till +10 dB.
Motstån d 0--5 Kohm, 0-500 Kohm,
0--5 Mohm.

__\

och TV-LITTERATUR ' (Begär

NOR DISK
NR 10 -

specialb roschyr !
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ROT OGR AVY R -STO CKH OLM

J'
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tentiome ter. Kalibrer ingen gäller för likriktar e
med kvadrati sk karakter istik eller bolometr ar.
Utrustni ngen kan även använda s tillsam·
mans med apparatu r för automati sk stående·
vågrnätning.

CEBA
Omfor marag gregat med
vibrat orer

Projekt ionsmo ttagare
Svenska Telefabriken AB i Stockhol m har in·
troducer at en projektio nsmottag are av tyskt
fabrikat, SABA, på svenska marknad en. Appa·
raturen, som går under benämni ngen »Tele·
rama», ger bildstorl ek 130 X 98 cm med projek.

Växelrik tare för anslutni ng till 6, 12, 24,

32, 110 eller 220 volt likström . Lämnar no
eller 220 volt växelstr öm, och tJllverka s i
uUörand en för belastnin gar mellan IS och
200 VA. Lämplig a för rakappa rater, för-

stärkare , radioapp arater, inspelnin gsappa_
rater, skivspel are, lysämne srör o. s. v.

tionsapp araturen placerad 2,9 m från bild·
skärmen ; tack vare en speciell bildskär m er·
hålles extremt högt ljusutbyt e. Skärmen är
arranger ad så att projektio nsljuset också re·
flekteras åt sidorna, så att även åskådare som
sitter på sidan får en ljusstark bild.
Projektio nsappara turen, som utgöres aven
TY·mott agare av golvmodell med inbyggt pro·
jektionsr ör, bör lämpa sig väl för användn ing
i skolor och klubbrum . Apparat en kan fjärr·
manövre ras ~ fråga om ljusstyrk a, kontrast,
ljudstyrk a och skärpa. Även musik· och tal·
omkoppl are ingår i fjärrman övreiing senheten .

Bärbar radiotel efon

Växel-li kriktare för anslutnin g till 1,5, 2,
3, 6, 12 eller 24 volt likström . Lämnar 120,
230,. 300 eller 400 volt likström vid en be~tning av 1 tU! 40 VA. Lämpllg som anodspänning saggrega t för elektron iska apparater i allmänh et.

AB Telekontroll i Yällingb y introduc erar på
svenska marknad en en bärbar radiotele fon av
typen »walkie· talkie» från det amerikan ska
företaget Vocaline Comp. Apparat uren arbetar
på 462-468 MHz·ban det, ett s.k. fritt frekvens·
område, vilket innebär att vem som helst kan
få tillstånd att använda en sådan anläggni ng
efter anmälan till Telestyre lsen. Priset för en
dylik anläggni ng är inte särskilt avskräck an·

Generala gent :

BO PALMBLAD AB
Hornsga tan 58, stockho lm SÖ.
Tel. 44 92 '5.

FM·ENHETER BAND II
Ulf Hård af Segerstad

Fördigko pplade o. trimmade byggsats er, lötta att
öndra för mottagnin g av TV·liud, polisradio etc.
Enheterna öro omkoppli ngsbara för 127·150220 V
vöxelspön n. o. försedda med EeC 85 • EF 85 • EF 80
• EAA 91 samt EZ 80 och kostar

ENDAST KR. 49: 7 5 NETTO

tin gen ocb. vi
! .

Finns öven med kåpa och S·mörkt för endelSt Kr.
55 : 75 netto (mindre ön priset f. rör och nöttrf.) •
• 1 allströms utförande med UCC 85 • UF 85 • UF 80
• UY 85 • 2 st. OA 72 till samma låga pris.
Schema till enheterna Kr. l: 50.

Ett utomordentligt förmånligt köp
Fredagar öppet till kl. 20.

Kompone nter från pol till pol -

En bok med aktuell anknytning
även för teknikern.
Den klargör nämligen begreppen
kring form, funktion, formgivning,
den ger inblick i hela den outtömliga
motivvärlden kring oss, den är
dessutom en lärbok i konsten alt se.

Inb. 2.8:75

IHE FAI

Bällstavä gen 22. Tel. 285000
Stockholm. Postgiro 285000

NED ERL AG
RAD IO -TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

med förstkla ssiga västtys ka
appara ter och många intressa nta
nyheter - lämnas för större mellansven skt distrikt , helst med
centrum i Örebro. Endast solitt
bransch företag , som köper i fast
räkning och har ordnad e försäljnings- och service förhålla nden
kan ifrågak omma. Erforde rligt
kapital c:a 75.000 :-.

Svar med alla upplysn ingar till »Förstklassig t märke 1/10», AB S. Gumrel ius
Annons byrå, Box 7047, Götebo rg 7.
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Ett-servicebekymmer
mindre
Sedan selenlikriktaren infördes i svagströmsapparater har
vi inte haft en enda reklamation på dessa!

~,
Med AEG-selenlikriktare slipper Ni:
• onödige service bekymmer
• sönderbrända eransformatorer
• byta ut likriktarrör
AEG-selenlikriktare finns i följande utföranden:
E = ha lvvägs
M = helvägs
V = spänningsdubblare
B = brygga
och i följande sockeltyper:
L = med fastsättningsbleck*) _ R = stälrörssockel
M = med mutter*)
S = stor GV-sockel
E = europeisk stiftsockel
O = oktalsockel
G , ;= liten GY-sockel
Vad Ni än har för behov av likriktare för svagströmsändamål, ring eller skriv

SATT

.....

SVENSKA AKTIEBOLAGET

Röravdelningen

~~, TRÅDLÖS TE LEBRAF l
...,

Telefon 45 27 60

STOCKHOLM 32

.,.,

,

t. ·

ALLKANAL-ANTENN
Exceptionellt känslig
>-

på allo,. ,TV - kanaJ~r
--J -

o

samt FM

Riktpri's: 175-: -

*
HALLGRENS
INDUSTRI A.-B.
Tel. 76 - 431 växel

HYLTEBRUK
\
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,

KOPPLINGSURET
för hela veckans program, för hem, industri
och laboratorier. Rastsignalur. Manöverrc:läer. Äldre ur bygges om med c:Iektriskt verk.

omkopplare för fjärrmanövrering

"R.

Hex

URET

Industri AB. Rellex
Munkbron 9, Stockholm, Tel. 119912, 364642

Bntäll broschyr kostnadsfritt.

Genom att kombinera en Kuhnke vridmagnet (se annons i R&T nr 6/57) med
en keramik- eller pertinaxisolerad omkopplare har erhållits en mycket p ålitlig
och ändamålsenlig konstruktion . SpeCiellt avsepd för fjärrmanövrering och
automatisering.
Tillverkas för ett flertal olika driftspänningar samt med 12.- eller 18-poliga omkopplarsektioner.
Kompletterande tekniska uppgifter och
priser lämnas på förfrågan.
Generalagent:

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

de, ca l 600 kr per anläggning med två appa·
rater.
Apparaturen, som har en räckvidd vid fri
sikt av upp till 2 mil, kan alternativt anslutas
till 115 V växelspänning eller 6 eller 12 V bat·
teri. Apparaturen har använts för dirigering av
större arbetsmaskiner, för kontakt mellan lä·
rare och elever inom segelflyget, vid bilskolor,
där motorcykelelever instrueras av läraren i en
efterföljande bil etc. I apparaten ingår endast
tre rör.

Plattor för "tryckta kretsar"
Allmänna Handels AB (Allhabo) i Stockholm
levererar plattrnateriaI för tryckta kre tsar från
Dielektra AG i VästtyskIand, exempelvis per·
tinaxplattor i tjocklek 1,0, 1,5 och 2,0 mm med

65.

Signalgenerator 5 omr. 120 Kc-260 Mc 178:Linjegenerator för TV-service .. .. .... .. 168:Kapacitet-Resistansmätare .......... . . 178:Universalinstrument, 20000 ohm/V DC,
10000 ohmlV AC . 23 mätomr ......... 148:Antennrotor med stödlager samt kompasshus med instrument ....... . ... . 188:Vibrator 6 V 4-po!. sockel .... .. ... ... 11: 85
Submin. kris tall mi kr. 20 X20 mm. 8000 p /s 9: 85
Studiokristallmikrofon .. . ... .... .. .... 63:Transistorer CK 722, 2N107. Per styck 8:D :o likn. CK 722, CK 721 .. .... .......... 5:Kristaller för 40 och 80 m:s bandet .. 5: 50
UK-rör 955, 957 samt 958A. Per styck 9: 85
Hi-Fi Tape 7"-365 m .................. 14: 65
D:o av typ EP, 7"-550 m ............
22:Nya rör 4: - Ist. över 10 st. 3: SO/st.
lR5, lT4, lU5, 3V4, 5U4, 5Y3, 6AG7,
6AK5, 6AQ5, 6AU6, 6BA6 , 6C4, 6J6,
6K7, 6L6, 6Q7, 6SC7, 6SK7, 6SN7, 6V6,
6X5,12AT7, 12AU7, 12AX7, 35L6, 80, etc.
Realiseras : Dikteringsmaskin .... . ..... 195:G-M räknare. Komp!. byggsats ...... 74: 50
G-M rör 1B85. Schema medfÖljer . . .. 29: 75
Hörtelefon. Impedans 1500 ohm .. .. .. 8: 50
LP-skivor. Förteckning gratis .. ...... 9: 75
UK-rör 954 samt 956 ........ Per styck 4: 85
Begär prislista. Upp till 80 '/. rabatt.

TV-Lagret

Box 170

Vänersborg

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

KNIGHT- KITS

AMERIKANSKA TY-chassier

.amerikanska instrumentbyggsatser

kompletta med rör och högtalare
Il" bildrör .0.0 ••••••.• 275:bildrör ............ 375:500:bildrör
bildrör ............ 750:1.050:bildrör

5" Bredband oscillograf
typ

14"
17"
21"
24"

144

o

•••

0.0

•••••

"

•••••

,.

0.

0

Priserna gäller inklusive bildrör.

0,035 eller 0,07 mm tjock kopparfolie p å en eller
båda sidor av plattorna. Plattmaterialet har
ytresistansen 1011 ohm och förlustfaktor 0,035
vid l MHz.
Plattornas standardformat l X l m, 0,5 X l ID
eller 0,5 X 0,5 m.

'- Passande låda i högglanspolerat ädelträ kan levereras separat.
-'Låda för 11", 14" och 17" chassier 25: Låda för 21" och 24" chassier 50: -

Firma SYDIMPORT
Vansövägen l

-

ÄLVSJÖ 2.

,

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

64

ACOUSTlCAl"QUAD II

Vi erbjuder ett antal udda Hi-Fihögtalare, högtalarIådor, bandspelare, mikrofoner och liknande av
kända fabrikat till väsentligt redu·
cerade priser. Materielen är fabriksny med några få undantag.

High Fi~elity
Föri'örstärkare; slutförstärkare och FM-tillsats

Ett utmärkt tillfälle att få en komplett, högklassig Hi-Fi-anläggning.

LEDANDE
OUPPNÅDD

Begär prislista.

AB KUNO KÄLLMAN
\.

Tillfälligt erbjudande!

SÖDRA VÄGEN 73 - GÖTEBORG
Tel. 208727

ELEKTRONIKBOLAGET AB

X.?e';Yö~ma

'

Telekommunikationsavd.
Barnängsgatan 30, Stockholm SÖ.
Tele.fon 44 97 60

HORNSGATAN 89 - STOCI\.HOLM Sv
Telefon 68 90 20
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Antiigen en

riktig

nybörjarbok

l

radio!

-

de rätta instruDlenten

för riktig TV-och
UKV -service

JOHN SCHRÖDER:

RADIO
BYGGBOKEN
*

DEL I

*
Pris inb. kr. 16:NJ~,R NORDISK ROTOGRAVYR

,

HÖGTALARE.
SYNKRONUR

Den förnämliga sekundärhögtalaren
för musik och tal.
En elegant kombination av högtalare
och ett förstklassigt synkronur.
En prydnad för hemmet, för affärer,
restauranger, kondito·r ier, kontor och
arbetsplatser.
Levereras i olika färger såsom elfenbensvit, brun eller pärlemor-vinröd.

Ni vet, att kundkontakten långt
ifrån-är avslutad i och med att
Ni sålt TV-apparaten. Den skall
installeras, ocn Ni skall lämna
fortlöpande service. TV- och även
UKV·mottagare är så komplicerade apparater, att mycket stora
krav måste ställas på serviceredskapen. Väljer Ni NORDMENDE
får Ni det bästa på området. Vi
kan visa upp en lång referenslista över stora radioindustrier,
tekniska läroanstalter, elverk,
radiohandlare etc., som valt
NORDMENDE - de riktiga TVoch UKV -serviceinstrumenten.

Ett oum bärligt
instrument:
Med NORD MENDE SIGNALGENERATOR FSG 957 kan alla
de vanligast förekommande justeringarna och kontrollerna av
såväl bild som ljud utföras, oberoende om sändning pågår eller
inte. TV·signalgeneratorn används för kontrollering och justering av bildläge, bildbredd,
bildskärpa och linearitet, justering av jonfälla, kontroll av lågfrekvensen, tonmellanfrekvensen,
oscillatorfrekvensen på alla kanaler och synkroniseringsegen- .
skaperna, justering av bildfrekvens och linjefrekvens, kontroll
av ljudmellanfrekvensens inverkan på bilden. och bildmodulationens inverkan på ljudet, m.m.
Pris kr 1.485: -.

Det bästa oscilloskopet:
NORDMENDE UNIYERSAL·OSCILLOSKOP UO.960 är ett
viktigt instrument för
Er om Ni skall kunna
lämna Era kunder or·
dentlig service. Skaffa Er ett UO·960
_ och Ni äger det bästa på området det garanteras.
Inbyggd spänningskalibrator medger direkt avläsning av spänningen
topp·till·topp för kontroll av schemavärden.
Tack vare 5·faldig förstoring av tids·
axeln, kan TY·signalen ytterst noggrant kontrolleras t.ex. beträffande
bild- och linjepulser.
UO·960 har katodstrålerör DG·IO
med 100 mm diameter.

Pris kr '1.585 : -.
I

Svepgenerator
av klass:
I förbindelse med
oscilloskopet används
NORDMENDE
SYEPGENERATOR
UW·958 till att kontrollera hög· och mellanfrekvenskurvor på TY· och UKYapparater. Den används bl.a. också
till avstämning av tonmellanfrekvensen på en TY.mottagare till exakt
5,5 MHz och som provsändare för
frekvenser från 5-230 MHz.
Pris kr 1.125:-.

Radjomaterjel engros

IINIT

@KID F

. K O C k 'lI atans

Teleloner:
406526 - 438333

STOCKHOLM

,
R A D I O O C H T E L E V I S lON -

Stockholm, Tel. 175890 - Göteborg, Tel. 449600 - Malmö, Tel. 70720
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Amerikanska
radiosändaren ET 4336

Extravagant TV -mottagare
Bergengrens Televisions AB, Stockholm, har
som demonstrationsobjekt tagit in en västtysk televisionsmottagare, placerad i ett hölje

METAILux

,

för telefoni och telegrafi. Frekv.område 2-22 MC. Input resp. 350 och
600 watt å telefoni och telegraf!. Lämplig som beredskapssändare el. dyl.
Går direkt på belysningsnätet. Komplett med mikrofonförstärkare. Till
salu omg.

le 115 5

Trafikrnottagare 16-4000 m.
frekvensområde. Kr. 325: - brutto.

S. k. "metal-film" motstånd tillverkade
enligt MIL-normer för 1116, 118, 1/4, 1/2,
1, .2, 3, 4, 5, 8 och 10 watt kontinuerlig
belastning. Motstånden som är av induktionsfri typ kännetecknas även av
sin höga stabilitet beträffande både temperaturvariationer och mekaniska påfrestning.a r.

Jättebilligt ! 6-rörs MF-enheter för
9,7 MC. Färdigkopplade och med 8- .
polig .Joneskontakt. utan rör. Endast
kr. 12: -, 2 st. kr. 23:-.

Tillverkas i två serier: Typ SR för normala driftsförhållanden med max. +40 0 C
omgivningstemperatur och med koefficienten 0,03 'I, per grad. Typ AT för max.
+ 70 0 C omgivningstemperatur och med
koefficienten 0,0125 'I. per grad. Samtliga
typer kan levereras med 1, 2, 5 eller 10 'I,
tolerans på nominella motståndsvärdet.
För alla storlekar upp till 3 watt är det
valfritt beträffande axiella eller radiella anslutningstrådar.

som man nog får säga är en smula extravagant.
Apparaten som tillverkas av det västtyska företaget Fuba, utställdes på Frankfurt-utställningen under beteckningen »Komet». Möbeln
innehåller radio, TV ~ch grammofon.

övriga tekniska data och prisuppgifter
lämnas på förfrågan.

Kataloger

Generalagent:

BO PALMBLAD AB
Hornsgatan 58, Stockholm SÖ.
Tel. 44 92 95.
66 .
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KNIGHT- KITS
amerikanska instrumentbyggsatser

Transistor -Diodprovare
typ 149

4 st. 75-wattsrör 162.5 15:2. st. 12.5 - wattsrör 82.6 15:2. st. rör 6AG7 ... ..... K r. 16: 866 -A likriktarerör Kr. 14:Radaroscillograf, fabriksny, 130:~OO KC kristaller kr. 13: 50.
3500 KC kristaller m . hållare, 10:-

Erik Ferner AB, Bromma, har översänt supplement till katalog 22-A från Hewlett-Packard
Com.pany i USA. Katalogen omfattar bl.a. Re·
oscillatorer för mycket låg frekvens, förstärkare, vandringsvågsrör , elektroniska räknare,
signalgeneratorer för mycket hög frekvens
m.m.

3 - rörs mikrofonförstärkare-

Standard Radio & Telefon AB, Bromma, har
översänt riktprislista för rör och transistorer,
högtalare, fotoceller m.m. Samma företag har
också översänt datablad för högtalare och rör
från Lorenz AG i Stuttgart samt för rör och
transistorer från Brimar och Standard Tele-

RF 2.4 3 - rörs
konverter, - ny -,

phones and Cables Ltd.
AB Alpha i Sundbyberg har översänt ny prislista, gällande från den 1 augusti 1957.
Philips har översänt en sats kompletteringsblad för sin komponentkatalog för radio- och
televisionsmateriel. Bland bladen återfinnes

...... Kr. 8:-

R 1132.
UKV-mot·
tagare
10 rör. För
området
100--1:\4
MC.
Kr. 140:-

för 20-30 MC. Kopplas till antennkontakten på ord. mottagaren som inställes
på 7,5 MC. Lämplig
för R 1155, BC 348. BC
312 etc., som end.
går t. c:a 18 MC
Kr. 24:-

Original MF-enheten för RF2.4
R1355 i lager ................ Kr. 90: -

REIS

RADIO

Poihemsplatsen 2
GöTEBORG
Ragnar von Rels
tel. 155833 säkrast 16.00-17.30

,
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.
22,5 volts batteri.
Bakelithölje.
Komplett byggsats med steg för steg
byggnadsanvisning

Kr. 75:-

AB KUNO KÄLLMAN
SÖDRA VÄGEN 73 - GÖTEBORG
Tel. 208727
I..
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KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT

I

IngenJörs- o. veI'km.-ex. frAn folksk., real- el. studentex. Dag- o. aftonBkola.
Teleteknik m. telefoni, radio, radar, television. lIlasklntekn. m. verkat.-tekn.
Lo\ga levnadskostnader. Moderna knroplaner. Höstterminen börjar 27 aug.

@) ~~:::o:~::::::~=:~~::::~:::::~::~.::::~~::~~::::::;
~

KI I

'\

EKNIKERSKOLAN SALA
kommunal skola med statsunderstöd, anordnar l-åriga kurser far utbildning av Radio- och TeJevisionstekniker. • Statlig studiehjälp
upp till 125 kr/mån. • Rumsförmedling .• Kurser anordnas även för
StarkströmseJektriker (C- o. 8-b.h.) byggn. t.kn. och verkstadst.n.
Terminskurser för elektriska montörer (nybörjar.). legär prospekt.
·R A D I O O C H T E L E V I S lON -
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Helipot

.-- ----

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 tempera turbero ende.
Helipot mångva rviga precisio nspoten tiometr ar som tillverk as i 3-, 10-,
15-, 25- och 40-varv iga varia~ter
har linearit etstoler anser ner till
± 0,025 t/. och upplösn ingsförmåg a ner till 0,0007 % .

--- --- ---

--- --- ---

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

ELEKTRISKA INS TRU MEN T AB .
Sigtuna gatan 6 -

STOC KHOL M 21 -

Tel. växel 230880

Varje del av ett MUlLARDRUR
är konstruerad och tillverkad
med. största tänkbara

.

"

noggrannhet för att ge blsta
funktion och pålitlighet.

M u ll ar d
MA STE R VAL VES

SV EN SK A MU LL AR D AB

6135 10, 6135 20
STRIN DBER GSGA TAN 30, STOC KHOL M, TEL.

135154
Nederla g : TELEINVE ST Al, GÖTEBO RG , TEL. 116101,

RADIO OCH TELEV ISIO N -
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AB ELECTRA, KALMAR , TEL 12481 , 12418
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nya data för OCI6, OC44 och OC4S. Vidare
finns nya data för OC70, OC71, OC73 och
0C76.

BORCi

Firman yheter

subm iniaty rtrimp otent iome trar

Bergen grens startar TV-bol ag
Den kända bilfirman AB Ingvar Bergengren i
Stockhol m har startat ett nytt bolag för sammansättn ing och försäljni ng av TY-appa rater,

Bergengrens Televisions AB_ Den nya firman
kommer att tillämpa en del nya ideer i det
sammanh anget, bl.a_ skall försäljni ngen, som
man rälmar med huvudsa kligen skall ske på
avbetaln ing, anknytas till ett försäkrin gsskydd
under avbetalni ngstiden_ Försäkri ngen, som är
avsedd att skydda TV-köpa re mot praktisk t (aget varje oförutsed d risk, erhålles utan kostnad
i samband med att man tar en mottagar e på avbetalning_ Försäkri ngsskydd et omfattar även
det fall att TY-ante nnen skulle blåsa ~er och
skada fastighet en eller åstadkom ma personskada.
En nyhet är också att det nya bolaget lämnar 1 års garanti för varje försåld TY-appa rat,
under denna garanti tid får vederbör ande gratis två servicebe sök. Ytterliga re servicebe sök
under garanti tiden debiteras med 15: - kr per
besök_ Servicef rågan kommer att ägnas stor
omsorg, bl.a. kommer det i Stockhol m att finnas radiodiri gerade servicebi lar, som åker omkring till abonnen ter som har fel på sina
apparate r.
Det nya företaget kommer att i första omgången sälja ett par tyska märken, som förses
med passande svenska höljen, ev_ kommer man
i framtide n att använda -jämväl svenska TYchassier i mottagarna_
Meninge n är att försäljni ngen skall ske över
hela landet och till en början i Bergengr ells
försäljni ngslokal er för bilar, men så småning om
skall man skaffa sig egna försälj ningslok aler
för TY-mott:Jgare.

w

T

"Borg 990-serien" · är trådlind ade trimpotentio metrar med mycket små dimensioner (32X8X7 mm) . Inställni ng sker
med skruvme jsel, och 40 varv på denna
skruv täcker variation sområde t. Potentiometra rna tUlverka s i standard
rande med värden från 100 till 30.000 utföohm
samt med tre olika typer av anslutni
Typ W för tryckta kretsar, typ T ngar.
med
lödöron och typ L med isolerade anslutningstrå dar. Det mekanis ka utförand et
är av högsta . kvalitet med alla metalldelar korrosio nsskydd ade, med säkra
stoppano rdningar vid den rörliga kontaktens ytterläge n samt med ett fukttätt
plasthöl je.
Generala gent:

BO PAL MBL AD AB
Hornsga tan 58, stockhol m
Tel. 44 92 95.

SÖ.

,------------------.,

KNIG HT- KITS
amerik anska instrum entbygg satser

Linjär svepgenerator
typ 12.3

Siemen s flyttar till Eskilstu na
Svenska AB Siemens har nyligen beslutat att
en stor del av fabrikati onen skall överflytt as
från Göteborg och Stockhol m till en i dagarna
inköpt fabrik, Borr & Verktyg i Eskilstun a.
Flyttning en beräknas ske under sommare n
nästa år och vara slutförd före årsskifte t 1958/
1959_ Fabriken beräknas då sysselsät ta 125 arbetare och 40 tjänstem än.

r

Extremt god linearite t.
Frekven sområde : 300 kc-250 mc grundfrekvens .
Utgångs spänning upp till 150 mV. Grovoch finatten uator.
Utgångs pänning en konstant inom ± l dB
över hela svepet.
Inbyggd kristallm arker.
Ingång för yttre marker.
Blandnin g av inre och yttre marker.
Komplet t byggsats med steg för steg
byggnad s anvisnin g
Kr. 42.5:-

När del Qäl ler
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45 p/s, max. frekv . 10000
p/s. gjutet chassi. Pris kr. 125:-.
LP 2.45: 10 tum, 4,5 ohm, 8 watt, resonansfr ekv. 60 p/s, max. frekv. 11 000
p/s.> Pris kr. 57:-.
LP 2.08: 8 tum, 8 ohm, 6 watt, resonans frekv. 70 p/s, max.frek v. 12500 P /s. 44:LPH 65: 21/ , tum, 5,5 ohm, 2 watt, resonansfr ekv. 1600 p/s, diskanth ögtalai'e· c:a 3000-15000 p/s. Pris kr. 14: SO.
LP 312.-2.: Diaxialh ögtalare med en
LP 312 och 2 st. LPH 65 montera de
framför å vinkelffi 'ygga för spridning. Pris kr. 180:-.
HP 1: Högpass filter till LPH 65, 5000
p IS . Pris kr. 17:-.
Vid köp av bashögta lare erhålles gärna
mått till basrefle xlåda. Leveran s per postförskott.

INGENJÖRSFIRMAN EKOF

ON
Vldarga tan 7, Stockhol m. Tel. 32 0i 73, 305875

Exp ort aff äre r
Engelsk -amerika nskt företag i NewYork söker genera lrepres entatio n
i U.SA, Latinamerika eller Kanada för
svemk-t illverka de bands pelarm e-

kanism er, skivvä xlare eller 'HiFi-anlä ggning ar. Även intresse rad
av tillverk ning på licens.
Svar till: Radio och Television, Annonsavdelnin gen, Stockholm 21 Lv.b.
'------------------~----------_/

TV-BYGGARE
TV-skå p bygges på
b~ställning av teak,
mahog ny, även andra
träslag - och efter
Edra egna ritninga r.

LÅGA PRIS ER

BR O BE RG
Norra Stations gatan 115, Stpckholm Va.

Tel. 311252

\

an ten ne r

I

*

och TV· antenner

'Centralantennanläggningar

*

Pålitlig het • Lågt pris
Kännete cknar alla Kathrein s produkt er

SÖDRA VÄGEN 73 - GÖTEBO RG
\

LP 312.: 12 tum, 15 ohm, 15 watt, resonansfr ekv.

KV·

AB KUNO KÄLLMAN
Tel. 208727

LORENZ HIGH 'IDElITY HÖGTALARE

I\

ell

J.:vu'itel~begrepp

TELEAPPARATER

Jungfrug at. 41, Stockhoi m

RADIO OCH TELEV ISION -
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TELEFUNKEN

d e t h ö rs

det syns

Ja, öv,e rtyga Er själv - Telefunkens högtala re ger
verklige n rymdve rkan! Ljudskö na TeJefunken förekomme r i höst i åtta olika radiomo deller, alla med
samma förnäm liga Hi-Fi-egenskaper, alla i oöverträffad Telefunken-kvalitet_

... på det sobra elegant a utseendet. Er Telefunkenradio är verkligen något att vara stolt över, en värdefull möbel i Ert hem_ Och så litet besvär den ger Er det garante rar världsb erömd Tele[ unken-kvalitet.

C 488 S

J 178 S

är en apparat i absolut högsta klass. Bland nyhetern a märks
automati sk justering av UKV-ka nalerna samt automati sk brusundertry ckning på UKV. Naturligt vis har apparate n klangklaviatur .

är denna säsong försedd med - kortvåg_ Dessutom tryckta
kretsar, magiskt öga samt anslutnin gskontak t för grammof on
och extrahög talare.

nken-r adioap parate r, som komm er i
Detta är ett prov på hösten s annon skamp anj för Telefu
ledand e riks- och landso rtspres s.

RADIO OCH TELEV ISION -
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TK-30A 1.000 ohm AC/DC .......... .... 29 75
TK-50
1.000 ohm AC/DC ... .. . . ..... . . 37 50
TK-60
2.000 ohm AC, 4.000 ohm DC .. 63 50
TK-70
2.000 ohm AC/DC .......... .... 69 50
TK-90
8.000 ohm AC, 20 .000 ohm DC .. 98
TK-110 10.000 ohm AC, 20.000 ohm DC .. 189 50
Panelins trnment (Vridspo le)
MR-50A 40 V .. 16: 85
MR-50B 250 V 34:MR-51A 50/LV . . 47: MR-51B 100 /LA 42:-MR-SIC 200 /LA 37: MR-52A l mA 26: 40
MR-52B 5 mA .. 22: 50
MR-52C 10 mA 19: 50
MR-52 D 100 mA 18: 50
Kristallh örtelefon er
CR-2l .......... 9:R-500 . .. . ......
9: 50
Flata Rattar m. skala för transisto rmottaga re
RT-1 Diam. 40 mm, grå m. svart text..
l: 50
RT-2 Diam. 37 mm, transpar ent med
text i guldfärg .......... .......... ....
l: 75
RT-3 Diam. 45 mm, beige med text i
guldfär g......... . ... ...... . .... . .. .... . l: 75
Dynamis ka hörtelef oner
CR-12A 6 ohm .......... .......... ...... 17:CR-12B 4.000 ohm.... . .. .... . ... ... ...... 18:Högtalar e (3,5 ohm)
PD-151,5 " .......... .......... .......... . . 15:PD-25 2,5 " .......... ...... .. . ......•... . . .
PD-35 3,5" .... . .......... .......... ...... . 16:16: PD-30 3" med transfor mator .......... . .
Miniatyr plugg .......... .......... ..... . 28:3: 50
Miniaty rjack .......... .......... ....... . 2:
75

Nytt om byggsa tser
Heath Co. i USA, känd tillverka re av radio·
byggsats er, »Heath-k its», har övergått till ny
amerikan sk ägare, och i samband därmed har

ANNONSÖRSREGISTER
OKTOBER 1957

svenska represen tationen ändrats. :4.B Zander
& Ingeström, Stockhol m, är sålunda numera
generala gent för Heath Co. i Sverige.

Sid
Alpha AB, Sundbyb erg ....... . .. 13
Antenns pecialist en, Akersbe rga .. 51
Bejtings Radio & Elektrisk a, Stockholm .......... . .......... ......... 61
Broberg , f:a, Stockho lm ..... . .... 68
Bergman & Beving, Ingenjör sfirma, Stockho lm ........ ... .. ..... 16
Bäckströ m, Gösta, AB, Stockho lm 18
20, 52
Champio n Radio AB, Stockho lm 10
19, 58, 61
Eklöf, f:a, Ernst, Stockho lm, 6, 20, 65
Ekofon, f:a, Stocl<ho lm . . . . ,....... 68
Elektron ikbolage t AB, Stockho lm 12
55, 69
Elektrof on, f:a, Stockho lm ........ 52
Elektron iska Instrum ent AB Elit,
Stockho lm ....... . .......... 7, H, C7
Elfa Radio & Televisio n AB, Stockholm .......... .......... ... . .. 3, 72
Eia Radio, Stockho lm .........
54
Etronil<, f:a, Näsby Park
60
Ferner, E., f:a, Bromma .. ' .. 50, 53
Forslid & Co AB, Stockho lm .. . . 56
Gylling & C :0, Stockho lm ... . 21, 65
Hefa, f:a, Stockho lm .......... .... -62
Hermods , Malmö .......... ...... . . 11
HObbybo laget, Borås ........
~O
Impuls AB, Stockho lm .......... ..
f.
Inetra Import, StockhO lm .. . ..
61
K. L. N. Trading & C:o Ltd, StOCkholm .......... .... . .......... ..... 58
Kamph, B., Stockho lm .......... .. 61
Källman , Kuno, AB, Götebor g . . 64
66, 68, 70
Köpings Telmisk a Inst., Köping .. 66
Lagercra ntz, J., f :a, StOCkhO lm ..
9
Landeliu s & Björklun d AB, Stockholm .......... ...... . .......... ...
5
Maskin & Elektro AB, Örebro .. 22
Nederlag Radio
TV, Stockho lm 62
NI{I-sko lan, Stockho lm .......... .. 61
Nordisk a Musikfö rlaget,
Stockholm .. .. . . . . ... ..........
16
Nordisk Rotogra vyr, Stockho lm .. 60
G2, 65
Olympia Radio, Stockho lm
12
Palmbla d, Bo, Stockho lm, 62, 64, 66
68, 70
Philips Svenska AB, StOCkhO lm, 24, 59
Reflex Industri AB, Stockho lm .. 64
Reis Radio, Götebor g .......... . . 66
Rifa AB, Sundbyb erg ...... . .
8
Salchow , Ulrich, Agentur firma,
Stockho lm .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Siemens Svenska AB, Stockho lm 57
Signalme lrano, Stocl<ho lm ....... . 18
Sinus Svenska Högtalar fabriken ,
' Stockho lm-Fittja . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sivers Lab., Stockho lm ........ . .. . 18
Sonopro dukter AB, Stockho lm ..
4
Stern & Stern AB, Stockho lm .... 20
Svensk Lagersta ndard, Stockho lm 13
Svenska Mullard AB, Stockho lm 67
Svenska Mätappa rater F. A. B.,
Enskede .......... .......... ...... 58
Svenska AB Trådlös Telegraf i,
Stockho lm .......... .......... 63, 69
Svenska Painton AB, Akers Runö 54
Sydimpo rt, f:a, ÄlvsjÖ ..... . 61,64, 70
Teleapp arater, f:a, Stockho lm .. 68
Teleinst rument AB, Bromma .... 23
Teknike rskolan, Sala ....... .
66
Teknogr afiska Institute t, Stockholm ... .......... .... .......... .. . 15
Thellmo d, Harry, Ingenjör sfirma,
Stockho lm .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 58
Tungsra m Orion F~.brik & Försäljnings AB, Stockho lm ........ . ... 20
TV-lagre t, Vänersb org .......... .. 64
Universa l-Import , Stockho lm ....
2
Vifleonr odukter. Götebor g . . ... ... 17
Wållgren . Hara.!fl. AB. GötpboT g 56
Zander & Ingeströ m AB, Stockholm ... . .... . .. ......... ....... .
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ELFA Radio & Television, Stockhol m, som tidigare var generala gent för Heath Co., har tagit upp försäljni ngen av liknande byggsa tser
från EICO.

Till sist ...
... hämtar vi en bild ur RADIO ELECTR O·
NICS, juni 1957, som vi kanske lika gärna kunde placerat under rubriken »Service spalten».

SURP LUS

Telegraf eringsny cklar stort urval i
prisläge n 4: 50, 9: 50, 19: 60, 54: BB-54A Blyacku mulator 2 V med plasthölje 125 X 100 X 75 mm. Utan syra ... .
Packard Bell förförstä rkare utan rör
DT-1 Drivtran sf. 1,5/1 för 2 st. 807 ed.
1484 Uttransf . 2X3500/250+2,5 ohm .... . .
1557 Uttransf . 2X2000/2 50+2X16 ohm ... .
Helkaps lad transf. för lågohmi g pickup, lämplig som mikrofo ntransfo rm.
MC-385 Transf. för lågohmi g hörtelef on
till högohm igt uttag. Plugin-t yp ....
Keram. rör hållare för 829, 832, begagn.
Toppans lntning för rör 807 o. d ........ .
Ellytkon d. imetallh ölje 25 /LF/25 V . .. .
Ellytkon d. imetallh ölje 50 /LF/25 V ... .
Motstån dssats 50 st. ej valfria värden ..

14:14: 50
4: 50
7: 50
8: 75

2: 50
l: 65
1:l: 45

- : 25
-:25
2: 50

RADI O AB FERROFON
Torkel Knutsso nsgatan 29, Stocltllo lm SÖ.
Tel. 44 92 95.

KNIG HT- KITS
amerik anska instrum entbygg satser

SIGNALGENERATOR
typ 145

Ty -- skämt åsido -- ligger det inte något för
en TV·servi ceman högs t användb art i bilden?

Rekv irera gärna
annon s-prisl ista från Radio
o. Teluil ion, Stockh olm 2.1

IBYTEN o. FÖRSÄLJNINGAR I
Radioma terial säljes. Omform are, vågmeter högtalar e, antenne r, regulato rer m. m.
Kungl. flygförv altninge n, Inköpsav delningen, Stockho lm 80 . Tel. 67 95 00, ankn. 436.

RESTPARTI UTFÖRSÄLJES

Precisio nslindad e spolar, kalibrer ing obehövlig.
Frekven sområde : 160 kc-112 mc grundfrekvens .
Användb ar till 224 mc på överton.
Omodule rad eller moduler ad med 400 CI S
sinusfor m.
Utgångs spänning stegvis och kontinue rligt reglerba r upp till 100 mY.
Moduler ingsspän ning från stabil Colpittoscillato r tillgängl ig på frontpan elen.
Max. utgångss pänning : 10 volt.
Ingång för 'yttre moduler ing.
Komplet t byggsats med steg för steg
byggnad s anvisnin g
Kr. 190:-

AB KUN O KÄL LMA N
SÖDRA VÄGEN 73 - GÖTEBO RG
Tel. 208727

,--------------------------------------./
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Motstån d: 11} ohm-22 Mohm 1/2 W O: 07
11 W .......... .......... ........ O: 10
Kondens atorer: Glimme r eller
kleramis ka 1 pF-1000 pF ...... O: 20
2000 pF-I0000 pF .......... .... 0:.0
Rullbloc k: 10 pF-5000 pF ... .. . O: 15
10000 pF-O,l /LF .......... . ... . . O: 30
0,2 p,F-2 p,F .......... .......... O: 50
Elektrol ytkonde nsatorer : 450 V
arbetssp änning enkla, 8 p,F32 p,F .......... .......... ........ l: 50
Dubbla 8 p,F- 32 p,F .......... 2: 50
350 Varbets spännin g enkla
16 p,F-50 p,F .......... .......... l: 25
Dubbla 16 p,F-50 p,F .......... 2:Rörhålla re: 7-9 pins för miniatyr, utan skärm. .......... ..... O: 25
Med skärm . . . . . . . . . . . . . . . . . ... O: 50
Germani umdiode r: IN34 .... .... 1:Rör 6AK5, 404 A .......... .... 1:Ovanstå ende priser är styckepr is.
Order över 50 kr. fraktfrit t.

Firma SYDIMPORT

r~~S;;~g~n

1

RADA NNON SER
' Till salu: B C 348 Q i pr . skick variabel limiter omb. filter inb., nätaggr. , högt. samt
RF-24 converte r 500: - . Tx 150 W bordsrac k .
på hjul i 3 enheter. Geloso + QE 06/50 parall.
modulat or f. m. m. clipper. Nyckling srelä för
b.k. omklb. antennfi lter likr. 750 W 400 samt
variabel 150 W. neg. Astatic micr. + nyckel
500: - .
E. Blank, Nording rågat. 10 n. b. , Vällingb y .
Tel. 87 13 04.
Till salu: Rörprova r:e "Tube Master" mod.
47, nyöverse dd, säljes till högstbju dande .
Kungl. Söderma nlands Flygflot tilj , Avd. VI,
Nyköpin g. Tel. 17400, ank. 103.
Till Salu: FM-avst .enhet samt 2 st. Mf-trafo
10.7 Mc tills. Kr. 35:-. H . Strömbä ck, Wahlenbergsväg en 13, Uppsala .
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Oscilloskop
Rörvoltmetrar
Signalgeneratorer

....... 0-'l9

--

o• •

'

... (~). : -~
~

0-11

Svepgeneratorer
Tongenerotorer

.

-

-

Rdrprovare

IfC-3

,-

;.'

5-3

,.,.

.'

6)?~#

SI.

f' :

Bildmönstergenerat orer
Signalsökare
Nätaggre gat
Elektronkopplore
Grid-dipmetror
Impedansbryggor
Hi-fi-analysatorer
Q-metrar
Kondensatorprovore
Distorsionsmetrar
Dekadmotstönd
Dekadkondensatorer

,V -. o

Amatörmoltagare
Amatörsändare
Hi-fi-förstärkare m.m .

Några prisexe mpel

SS-l

Oscilloskop O-Il
för TV-service

635:-

Rörvoltmeter V-7A ..

240:-

Signalgenerator SG-8 .

190:-

Tongenerator 110-1

230:-

Svepgenerator TS-4A

465:-

Hi -fi-förstärkare A-lD

170:-

\
G e neralag ent:

AKT IEBO LAG ET ZAN DER & INGE STR ÖM · STO CKH OLM
Box
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16078,

Stockhol m

NR 10 -
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tala .med
fackmannen

HAN VET DET MESTA SOM ÄR VÄRT ATT
VETA OM KONTAKTER OCH RÖRHÄLLARE
Vi har många års erfaren het av. kontak ter och
rörhålla re. I dag stå vi bättre rustade än någonsin. Tag därför kontak t med herr Sjökvis t.
Han står till Er tjänst med ideer och förslag på
den för Er värdefu llaste lösning en av problem en.

Världe ns ledand e fabrik
när det gäller kontak ter och rörhål lare

RED RANCiES CONNECTORS
För 8, 16, 24 och 32 anslutn ingar.
Guldpl ätterad e kontakt er, röd nylonPF-ingj utning, lätta att sätta ihop,
självcen treraIl:d e. Medelp risklass .

MICRONECTOR
För 9, 18, 26 och 34 anslutn ingar.
Guldpl ätterad e precisio ns-min iatyrkontakt er, brun nylon-P F-ingju tning.
Genom slagssp änning 2,4 kV.

STRIP CONNECTORS
För 2, 4, 6, 8 och 10 anslutn ingar.
Prisbill iga, flata kontakt er, för tryckt
ledning sdragni ng. PF-ingj utna, kadmiump lätterad e.
Genom slagssp änning 3,5 kV.

STANDARD CONNECTORS
För 8, 12, 18 och 25 anslutn ingar.
Silverp lätterad e kontakt er, natur- .
färgad nylon-P F-ingju tning. Lågt _ ...
pris.
Genom slagssp änning 3,5 kV.

r-------------------------------------~-

-------~\

Den nya

ELFA· KATALOGEN

HAR UTKOMMI1

Erhålle s mot insättan de av Kr. 2: 10 på vårt -postgir o 251215
eller mot insända nde av Kr. 2: 10 i frimärk en. Den sändes
även mot postför skott ä. Kr. 2: 50.

Kåpor till pluggar och socklar eller
bådader a kan lev. för alla dessa typer.

\~--------------------------------~-----
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GENE RALA GENT :

, ELFA~& ~14$ 1113
Hollän dargat an 9 A -

\

Telefo n 24028 0 -

Postgi ro 2512 15

BOX 3075 -- STOC KHOL M 3

)

