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Tantalum - kondensatorer 

TAN-O-MITE 
TYP C B A M S I:; 4Z~r;2!,gJ "., L wi .... type Serie TF '011 type SerleTW 

Miniatyrutförande : Milrrautförande : 
storlek J 4,7x18 mm storlek T 2 x6 mm 
storlek l 9,5x37 mm storlek C 3,5x15 mm 

I,'=:j K 
Temperaturområde : Temperaturområde : 

.J -550 +850 C -550 +850 C 
Kapacitonser : Kapacitanser : 

0,8-140 mikrofarac;! 0,1-60 mikrofarad 

~::=::. 
I Spänningar: Spänningar: 

J 150-3 volt likspänning 80-0,5 volt likspänning 

.. Begär specl.lbroschyrer 

2 Watt potentiometrar med kolbana 

·OHMITE TYPE AB 

Diameter 27 mm, djup U mm. Tolerans: ±10 %, utom för 1, 2,5 och 5 Mohm 
där toleransen är ±20 % 

linjär kurva: 

Typ CU, axellängd 50 mm 

Typ ClU, oxel med skruvmejselspår och låsning 

Ohmvärden : SO, 100, 250, 500, 1000, 2500 och 
5000 ohm, lO, 25 och SO Kohm, 0,1, 0,25, 0,5, 
1,2,5 och 5 Mohm 

Typ CCU, dubbelpotentiometer, djup 30 mm, 
axellängd 50 mm 

Ohmvärden : 2xlO, 2x25, 2XsO och 2xlOO 
Kohm, 2xO,25,2x0,5 och 2xl Mohm 

logaritmisk kurva: 

Typ CA, axellängd 50 mm 

Ohmvärden: 0,1 , 0,25, 0,5, 1 och 2,5 Mohm 

Omvänt logaritmisk kurva : 

Typ CB, axellängd 50 mm 

Ohmvärden : 10, 25 och 50 Kohm 

Dvrlg. upplysnlng.r pA begär.n 

Typ CLU 

Kylinsatser för miniatyrrör 
The Naval Electronic loborotory i USA hor konstaterat att blond fel på elek
tronikutrustningar, 85 % kon hänföras till rärfel. Detta främst beroende på de 
höga temperaturer som rören utsättes för i och med att skärmburk användes 
med åtföljande dqlig kylning. 

Dessa höga temperaturer kunna nedbringas genom . Cinch Tube liners>, kyl
insatser, vilka insättas mellan röret och skärmen. 

Kylinsatserna kunna erhållas i följande höjder : 

för 7-poliga min .-rör : 19, 25,5 och 38 mm 
för 9-poliga min.-rör : 22, 30,5 och 38 mm 

Leverer.s 'rån I.ger. Begar special broschyr 

KRONOBERGSGATAN 19 'TELEFON VÄXEL 520685 
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- Världens största specialfabrik i sitt slag -

BVGGSATSER~ 
Ni bygger dem på en kväll - de vara i livstid 

ELFA RADIO & TELEVISION AB - BYGGSATSSPECIALISTEN - har i vårt 

land introducerat den över hela världen välkända instrument- o. byggsats· 

firman EIC:O. 1/2 miljon EICO-instrument äro spridda över hela världen. 

Byggsatserna öro i sin minutiösa och förstklassiga tillverkning höjd

punkten av precision. 

Hi-Fi FÖRSTÄRKARE 
i byggsats - HF 12. K 

- BYGG MED EICO -

Begär vår specialkalalog över 
EICO-produkler! 

En mindre förstärkare i trevlig och ändamålsenlig låda. Ingång för 

bandspelare och magnetisk nålmikrofon samt försedd med kom

pensationsfilter för RIAA:s inspelningskarakteristik. Förstärkaren 

innehåller 6 rör och är försedd med kontinuerliga bas- och diskant

kontroller av motkopplingstyp. 

Uteffekt: 12 W (max. 25). 

Harmonisk distorsion: 20 'HZ 2 ' /, vid 4 W, '/, ' /, vid 2,5 W. 
30 Hz 2 ' /, vid 11 W, 'I, '/, vid 6,3 W. 
40 Hz 2 ' /, vid 11 W, ' /, ' /, vid 6,3 W . 

2000 Hz ' /, ' /, vid 12 W. 
1000 Hz 1 '/, vid 10 W, ' /, ' /. vid 6 W . 

Intermodulation: 
(60: 6000 Hz vid 4: 1) : 1,5 '/, vid 12 W , 0,55 '/, vid 6 W, 0,3 ' /, vid 4 W. 

Frekvenskarakteristik : 1 Watt: ± 0,5 dB 12-50000 Hz. 
12 Watt: ± 10,5 dB 25-20000 Hz. 

Högtalarimpedanser: 4, 8, 16 ohm. 

Original 117 V. 
Tillägg för spartransformator 220 V. 

Hi-Fi . 

SLUTFÖRSTÄRKARE 
i byggsats - HF 50 K 

EICO EN VARA - SOM VARAR! 

Rekvirera ELF A: s Hi-Fi 
HANDBOK! Pris kr. 2:-

Netto Kr. 270:
Netto Kr. 44:-

Absolut stabil, oavsett resistlv eller reaktiv belastning. 

Inget tecken till självsv ängning f ör pulser. . 

En utgångstransformator av m y cket hög kvalitet, dvs. med lind

ningarna väl blandade. 4, 8 och 16 ohm. 

Uteffekt: 50 Watt (100 W m ax.) . 
Harmonisk d istorsion: under 0,5 '/o mellan 26-20000 Hz vid 50 W . 

Intermodulation: (60: 6000 H z vid 4: ) under 1 ' /. vid 50 W. 0,5 '/. 

vid 45 W . 
Frekvensområde : ± 0,5 dB 6-60 000 z. 
± 0,1 dB 15-30000 Hz vid vilken nivå som helst mellan 1 mW-50 W . 

Original 117 V. 
Tillägg för spartransformator 220 V. 

Netto Kr. 445:
Netto Kr. 66: -

Byggsalserna levereras normalt me oven8k 
eller originaltransformator fiJr 220 V. 

Återförsäljare för Götllborg och Malmö : 

AB CHAMPION RADIO 
GÖTE.ORG : 
MALMÖ: 

Södra vögen 69 - Tel. 031 /200325 

Regementsgatan 10 - Tel. 040 I 97 67 25 

GENERALAGENT: 

HoUändargatan 9 A - Stockholm 3 
Box 3075 

TeL 240 280 - Postgiro 25 12 15 
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För 25 år sedan 

Ur PR nr 2/33 

»Interferens- och pick-u p-filter» var rubri
ken på en teknisk artikel i PR nr 2/33, 
som behandlade »hur man stämmer bort 
en störande interferenston vid mottagning
en och tar bort nålraspet utan att fördärva 
klangen vid grammofonspelning»_ Den ti
dens nålmikrofoner hade en besvärande 
resonanstopp vid ca 4000 Hz_ Filtret, för 
vilket utförliga tillverkningsanvisningar 
gavs, bestod aven drossel på ca 1,5 H 
i serie med en variabel kondensator på 900 
cm, och skulle inkopplas som »sugfälla» 
över nålmikrofonen_ För att inte spänning
en vid 4000 Hz genom filtrets inverkan 
skulle bli lägre än spänningen vid andra 

frekvenser rekommenderades att filtret 
seriekopplades med ett variabelt motstånd, 
med vilket alltså dämpningsnivån kunde 
ställas in_ 

Samma filter var enligt artikeln lämpligt 
för »borttagande av de störande visslingar 
med högt periodtal (mellan 4000 och 9000 
Hz) som uppkomma genom interferens 
mellan bärvågorna till närliggande statio
ner». I fortsättningen heter det att det inte 
är ovanligt att en station ligger så nära en 
annan som 4000 Hz. Avslutningsvis fast
slår författaren att det är långt ifrån rik
tigt med ett sådant förhållande men resig
nerar med orden »men under nuvarande 
våglängdskaos är det ofta sh. 

Som interferensfilter inkopplades an
ordningen parallellt över utgångstrans
formatorns primär. Se fig. l. 

I en annan artikel behandlades »En ny 
detektor». Av artikeln framgår att de 
vanligaste detektork\:!pplingen på den i
den var den galler- eller anodlikrikt de 
rördetektorn. Svårigheten med des a de
tektorer var emellertid att få tiuläckligt 
stor reglerspänning för A VC-reg1~ring. En 
del apparattyper som ville gota anspråk 
på att ha en ytterst effektiv automatisk 
volymkontroll var därför ofta · bestyckade 
med ett extra förstärkarrör / för att höja 
A VC-spänningen till lärifpli'gt värde. Detta 
rör kallades »fading-rör». Ehuru mer eller 
mindre nödvändigt var det extra röret dock 
föga önskvärt_ Därför hälsade man med 
tillfredsställelse tillkomsten av »metallde-

tektorn», som ansågs fylla en stor mission 
vid »distansmottagare med automatisk vo
lymkontroll». Metalldetektorn, som be
stod aven kopparlikriktare i Graetz-kopp
ling, hade nämligen mycket låg resistans 
i genomsläppsriktningen, varigenom man 
kunde få fram tillräckligt stor reglerspän
ning utan extra förstärkning. • 

Fig l 
Nålraspfilter beskrivet i PR 2/ 33. 

Bandspelarutrustning av hög kvalitet 
/ 

Användes vid /profpS$ionell studioinspelning för radio, TV, film och grammofon 

) 

samt vid Hi.lFi-anläggningar med höga anspråk 

B'a7 d "Lyrecögare" mörks : 
Radiotjänst 

/ Kungl. Tekniska Högskolan 
Chalmers Tekniska Hägskola " Lunds Universitet 

Upsala Universitet 
Stockholms Hägskola 
IBRA 
Europafilm 
Nordisk. Tonefilm 

Sandrew-Ateljeerna 
Svensk Film 
NEFA 

AGA 

Generalagent: SOIIO'pracl'llctatr Lidjngövägen 75 - STOCKHOLM Ö - Tel. 670700 
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De professionella experternas b(lnd 

måste 'Vara rätta bandet också för Er • • • 

se.OleH 
tonband 

- det ledande 
världsmärket! 

På radiostationer .och inslpellniJ:J.gsstu,d1()$ hela världen, där 
WUDKV ALlTETEN måste vara den ~k:bara. arbetar 
man sedan länge med SCOTCH tonband. har visat 
att bandet ger samma överlägsna återlri,vnin~~~s;.t\:.;:.,.._. efter mer 
än lO.OOO nyinspelningar. Livslängden hos är således 

praktiskt taget obegränsad. 
Högsta tillverkningsstandard, kontinuerlig forskIllin~~ 
ning .•• analysering ••• provning ••• analysering 
om igen _ har givit SCOTCH tonband dess särställnilIfi..--

nr l på marknaden. Ni har alltså all anledning att 
efter SCOTCH tonband. Och det kostar inte mer att få 
,aranti för ljudkvalitet som förpackningen med det 

skotsk-rutiga mönstret ger Er! 

SCOlCN tonband nr 111 A är ett ver1d~gt ul1iv~rsalba~d. lika 1äIn~
Uil för amatörbandningar 80m för profeSSionella mspelnlng

ar
• Det ar 

tillverkat av cellulosaacetat med röd järnoxidbeläggning. Standardbrcd· 
den är 1/4" (6,35 mm) och bandet la~erföres i nedanstående längder. 

Specialdimensioner offereras pä begäran. 

150 fot (46 m) plastspole n"ktpris: kr. 5: 25 

600 fot (183 m) plastspole ~ ~ 16:-

1200 fot (366 m) plastspole ~ ~ 25:-

2400 fot (732 m) NARTB hub ~ ~ 50:-

2400 fot (782 m) NARTB lättmetallspole ~ ~ 64::"'-

3280 fot (1000 m) NARTB hub ~ ~ 68:-

SCOlCH skarvtejp nr 41 är en tuun specialtejp med vitt, ytterst 
eUektivt häftämne som inte :.krypeD och förorsakar klibbande ton
bandsskarvar. Scotch skarvtejp är 19 mm bred och finns i plåthållare 
om 3,8 mete~, riktpris 3: 50 samt i 20·meterslängder (utan hållare) till 

kr. 7: 50. . 

SCOlCH ledarband nr 43 är ett intervall-markerat pappersband i 
6 mm bredd som påskarvas tonbandet som skyddande start· och änd-· 
sladd. Ger också exakta tidsmarkeringar och går lätt att göra anteck
ningar på. 46-metersrulle i praktisk avrullningsask, riktpris 5: 75. 

Oöverträffat 
låg friktionskoefficient tack vare 
ett speciellt silikonsmörjmedel. 
Den lätta glidningen beror på 
att silikonoljan bildar en skydds
film mellan bandet och magnet
huvudena. Detta betyder också 
ökad livslängd för band- och 

. magnethuvuden. Silikonsmörj-
ningen - som räcker bandets 
hela livstid - minskar tenden
sen till ~svaj:. i bandspelaren 
och eliminerar samtidigt de stör
ningar som uppstår, om bandet 
klibbar vid magnethuvudena. 
Det senare är särskilt betydelse· 
fullt då man arbetar vid hög 
temperatur och hög luftfuktighet. 

Extremt lågt 
bakgrundsbrus är en annan vär
defull egenskap hos Scotch ton· 
band, vilken möjliggjorts genom 
en ny, epokgörande tillverknings. 
teknik. Banden får därigenom 
ökad dynamik och samtidigt ett 
starkt förbättrat signal/brusför
hållande. 

K valitetsglrlnti 
Scotch tonband tillverkas under 
strängaste kvalitetskontroll. Ban
den garanteras en jämnhet av . 
±1/4 dB genom hela spolen 
samt ±1/2 dB vid övergång från 
en spole till en annan. 

Obegränsåd lagringstid 
Utan risk för att inspelningen 
skall förändras kan Scotch ton
band lagras under obegränsad 
tid. Ingen klibbning mellan var
Ven i spolen och ingen ~tele
skopning) vid höga temperatu

och hög luftfuktighet. 

stort 
kännetecknar 

n't."IUlIloa. Laboratorieprov 
"L _",UH är särskilt påtag· 

bandhastigheter. 
fl. e:l[empel1,is aldrig 

M·,,,",'~T'" 

GENERALAGENT: 

STOCKHOLM 
GÖTEBORG 
MALMÖ 
JÖNKÖPING 
SUNDSVALL 

MINNESOTA MINlNG & MFG CO .• U S A 
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Signal .. 
generator 
Det amerikanska företaget'T ektronix 

har utvecklat en signalgenerator 

inom frekvensområdet 350 kHz till 

50 MHz med utspänningen konti

nuerligt variabel från 40 mV till 10 V 

topp till topp. 

För 35 år sedan 

Så här såg det enligt en bild i , Philips 
Handlaren» ut i våra hem under början på 
2Q.talet. Det är Harald Mattsson i Falun, 
som nJ'uter av radioprogrammet från si 

. pJ-egenhändigt hopsmckrade mottagare. 
den av effektivitet på den tiden. t k 

.• o» e .. 
Har någon av RT:s lasare nagfänkas 

nisk» bild från gamla tider som kr d d 
. ?dn en vara av mera allmänt mtresse

m
, e t 

o 1 narer. då gärna till RT med nagra ks. 
Bilder som publi:ceras hone 

Med en automatisk regleringsanordning 
hålles utspänningen i det närmaste kon
stant vid inställd nivå över hela frekvens
området vilket avsevärt underlättar band-

~::::::;; •• a" .pp'a •• ; •• av fil'.,- roLlemspalten 
Utspänningen inställes i 7 steg med k?,n-_______________ _ 

tinuerlig reglering mellan st~gen. Uts~a ' 
ningen kontrolleras med ett mbyggt VI ' 

instrument, som har en noggrannhet 
re än 10 % av fullt skalutslag. Jm-

Frekvensskalan är direktkalibrer' ~ ~ 
råden från 350 kHz till 50 MI-' mm -
noggrannhet och dessutom' 
re område vid 50 kHz. . . 

Distorsionen är lägre il mycket god 
O' • r l· .:nt till en upp-

Sma dlmenslone , ex vid faboratorie-
I· t .. d tta 

kva Ite gor .: .ation och service. 
skattad medh/alr 
arbete som v; 

~le 
>vensk representant: 

AltlK FERNER AB 
8jörrsonsgatan 197 Tel. 8701 40 

Bromma 

Problemspalten har tiJJdragit sig 
överraskande stort intresse bland 
RT:s läsare och har tydligen utgjort 
en välkommen anledning för många 
att bli av med en eller annan kalori 
genom en smula hjärngymnastik. 

Som säkert de flesta observerat inflyter lös
ningarna på de i RT publicerade proble
men i regel två nummer efter det där pro
blemet varit infört och i samband därmed 
kommenteras också särskilt intressanta, 
originella eller eleganta lösningar. För att 
ge problemlösarna en chans att få ut en 
smula lön för mödan kommer i fortsätt-
ningen de lösningar som av problemred. 
utväljes och kommenteras i denna spalt att 
honoreras med 10: -. Angiv därför namn 
och tydlig adress i insända problemlös
ningar. 

~8 
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liKSPÄNNINGS. 
AGGREGAT 
LS 16 

aj O -500 V, 200 mA 

bl -250 V, 50 mA 

cl O- -250 ~, gall€rförspänning 
dl 6,3 V, 6 A 50 Hz 

ej 6,3 V, 2 A 50 Hz 

Stabilitet: 0,006 % 
Brum: 0,5 mV eff 
Inre motstånd: 

mindre än 1 ohm 

Ström och spänning har separata 
visarinstrument 

PRIS 1.280:-
Förutom våra standardaggregat 

tillverkar vi likriktare, förstärkare 

och annan elektronisk apparatur 
efter specifikation 

* 
SVENSKA AKTIEBOLAGET 

OLTRONIX 
(f. d. F:a Carl Olsson) 

Ångermannagatan 122 Vällingby 

Tel. 378933,379049 



lipot 
Helipots tillverkningar omfattar flera typ

serier av såväl envarviga som flervarviga 

precisionspot€mtiometrar. Helipots fabrika

tionsprogram erbjuder det största och ri

kaste urval av olika precisionspotentio

metrar som någon tillverkare kan uppvisa. 

Av mångvarviga typer kan erbjudas 3-, 10-, 

15-, 25- och 4Q-varviga modeller. 

Helipots mångvarviga precisionspotentio

metrar lämpar sig speciellt för servosystem 

och i anordningar för överföring av . mät

värden. Flera potentiometrar kan »gangas» 

på gemensam axel. Störande kontaktbrus 

på grund av vibrationer m.m. är nedbringat 

till ett minimum vid hastigheter under 100 r/m. 

Varje Helipo! potentiometer provas före le

verans även i fråga om kontaktbruset. 

Helipots precisionspotentiometrar kan er

hållas såväl med linjärt utförande som med 

sinus-, cosinus-, tangens- och andra funk

tioner. 

• • • • preclslonspotentlometrar 
Ett världsmärke när det gäl/er kvalitet och preciS'ion 

Anslutningar: 

Av förgylld mässing eller sil
ver, fästade vid höljet med nit 
eller skruv. Provspänning mot 
jord 1 000 V leif.}. 

Släpkontakter: 

Av ädelmetall-le
gering, varför 
maximal livslängd 
och minimum kan
taktbrus uppnås. 

Mot.tand.ele-
ment: 

Spiralformigt upplindad 
parlina fast förbunden 
höljet. Omsorgsfullt utvald 
motståndstråd med låg tempe
raturkoefficient samt speciell 
lindningsteknik ger högsta pre
cision. 

HISIle: 

Högvärdig fenolplast pressat 
i ett stycke, okänsligt för me
kaniska påfrestningar och ke
misk påverkan och med bästa 
elektriska egenskaper. 

Lager: 

Axel: 

Av rostfritt stål, sli
pad, polerad och yt
behandlad. förläng
ning av axeln på bak
sidan kan erhållas 
för nästan a Ila mo
dellerna. 

Beroende på modell, glidla
ger av brons eller miniatyr
kullager, varför exakt inställ
ning med släpkontakten med 
I itet vridmoment ernås. 

Konstrukti01I aven Helipot precisionspotentiometer Modell A 
10-varvig standardmodell. Den första serietillver- Standardresistansvärden , 
kod e modellen och f.n. den vanligoste och mest 2S, SO, 100,200,500 ohm, 1, 2, S, 10, 20, 30, SO, 100, 
använda, Enhålsfastsöttning . 200 och 300 kaRm. 

Ett urval av Helipot mångvarviga precisionspotentiometrar 
Helipot mång
varviga precisions
potentiometrar 
uppvisar jämfärt 
med ordinära 
tråd lindade poten
tiometrar stora fär
delar såsom: 

D hägre upplös-
n ingsförmåga 

D bättre linearitet 

D löngre livslängd 
D mindre vrid· 

moment 
D bällre isolation 
D mindre kontakt

brus 
D mindre tempera

turberoende 
D mindre tole

ranser 

Modell 

Antal varv il 

Höljets diam. lem} 

Höljets längd (cm) 

Resistansområde 
(kohm) 

Max belastning IW} 

• Toleranser (%) 

Resistans 
Linearitet 

* Detta u!gör bösta möjliga toleranser. 

AJ-,erlen 
10-varvig miniatyrmodell. Mot
st&ndsbanans längd ca O,S me
ter. Enhålsmontage (modell 
AJS' är försedd med glid lager, 
modell AJSP med miniotyrkul
lager fär servodrift). 

C-serien 
3-varvig motståndsbana och i 
utförande, påminnande om mo
dell A men med mindre dimen
sioner. Robust hölje. Enhåls
fastsättning . Standard resistans
värden , lS, SO, 100, SOO ohm , 
1, S, 10, 20, 30 och 50 kohm. 

D-serien 
En 2S-varvig potentiometer med 
extremt hög upplösningsförmå
ga, 0,001 %. Aven högre resis
tansvärden upp till 1,S Mahm 
kan erhållas med denna poten
tiometer. Enhålsfastsättning. 

A 

10 

4,6 

S,l 

0,Q25-
450 

S 

±1 
±0,05 

, 

AJ I AN B I C CN D E 

10 10 lS 3 3 2S 40 

2,2 4,8 8,4 4,6 4,8 8,4 8,4 

3,8 S,O 7,3 2,9 2,8 10,S lS,3 

0,05- 0,05- 0,04- O,ooS- 0,015- 0,06- 0,1-
100 400 1000 130 12S lS00 2500 

2 S 
I 

10 3 3 lS 20 

l 

I 
±2,S ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
±0,1 ±0,02S ±0,02S ±0,1 ±O,OS ±O,02S ±0,025 

Helipots 1-varviga precisionspotmtiometrar 

T 

Hel ipat tillverkar ett 10-tal olika modeller 
av l-varviga precisionspotentiometrar. Des
sa erbjuder storr urval i fråga om monte
ring, lagring, dimensioner och funktions
sätt. Vidstående figur visar modell G, ut
förd i kåpa av lättmetall med ca 33 mm 
diam., enhålsfastsättning och glid lager. 
Andra modeller kan erbjudas med t.ex. 
miniatyrkullager och för servodrif!. 

T-serien 

En lätt miniatyrmodell i metallhölje och 
med extremt lågt vridmoment. Enhå Isfast
sättning eller för servodrif!. Standardre
sistansvörden 1,5, 10, 20, SO och 100 kohm . 

Helipot potentiometrar 

modell A, C och G 

kan erhållas omgående 

från vårt lager. 

Övriga modeller ka1l 

erhållas med kort leverans

tid. 

Vi sä;lder gärna 

utförligare Tekniska Data 

på begäran. 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

. Elektrolytkondensatorer 
i aluminiumbägare 
med fästbult 

Nu finns även elektrolytkon

densatorer i aluminiumbägare 

med fästbult i botten. Rifa er

bjuder en helt ny serie med 

höga kapacitanser i spänning

ar från 12 V till 350 V i bägare 

med 50 mm diameter för an

vändning i glättningsfilter, för . 

reläfördröjning etc. 

Begär katalogblad A 30 

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

PEN 139 har en specialkonstruerad. 
kontaktsäker nitförbindning mellan till. 
ledningarna fr6n kondensatorlindan 
och lödtabbarna i locket. 

PEH 139 levereras med yttre iso· 
lerhylsa av plast. isolermutter och iso· 
lerbricka. s6 att kondensatorn kan 
monteras bekvömt även i apparater 
där chassit har annan polaritet än 
kondensatorns minuspol. 

Motsvarande utförande finns även i 
bägare med 25 och 35 mm diameter -
typ PEH 133 - Katalogblad A 28. 

I formatet 50 0xl00 mm tillverkas bl .a. 

12.000 JLF 12 V 
7.500 /.IF 25 V 
6.000 JLF 35 V 
3.500,.F 50 V 

Leverans fr6n lager eller med kort 
leveranstid. 

AKTIEBOLAGET RIFA 
Telefon Stockholm (010) 262610 Ulvsunda 

ETT l M ERICSSON.FORETAG 
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Problem nr 12·57 
var egentligen ett huvudräkningstal men 
det gällde att hålla tungan rätt i mun, viI· 
ket framgår av att fyra av de drygt 40 lös· 
ningar som insänts måste underkännas. Det 
rätta svaret är att det fordras 3,5 V mellan 
hörnen A och B över kuben i fig. l, upp,
byggd av l·ohmsmotstånd, för att ma~ 
skall få l V mellan hörnen C och D. 

Fig l Fig 2 
1n 

®o 0,51\ C\51\ 

D, e(e,) ~ 0<0,> e 
B C\5n G,5.n 

A 

A B '0 
En av B Skoglund i Västerås insänd lös· 

ning är representativ för de lösare som 
enklast kommit fram till rätta svaret. Det 
stora flertalet har med smärre variationer 
hållit sig till denna lösningsmetod. 

Här är hr Skoglunds lösning: 
»Av symmetriskäl framgår omedelbarr 

att punkterna C och CI resp. D och Dl har 
samma potential. Se fig. 2. Man kan därföli 
direkt kortsluta mellan dessa punkter utan 
att nätet förändras i elektriskt avseende 
och man får då det ekvivalenta nät som an· 
ges i fig. Detta nät reduceras i sin tur på 
enkelt sätt till schemat i fig. 3. l.ohms.mot; 

Fig l 
0,5,2 =04u 
0,5+2 ' 
~ 

A O,5U I I 0.5 U B 
e (el) 0(0,) 

f- --II 
ståndet mellan A och B är betydelselöst i 
sammanhanget. Man får direkt ur fig. 3 

V = EO,4/l,4=2E/7 

Då V = l V får man svaret 

E=7/2=3,5 V» 

10: - kr kommer med posten. 
Hr Hugo Skogsberg, Arvika, har löst 

problemet på följande sätt: 
»Med beaktande av symmetrin kan 

strömmarna betecknas enligt fig. 4. Av 

Fig 4 

A 

I 

villkoret att spänningsfallet mellan C och I 
D skall vara l V erhålles ekvationerna 

~10 1 



inslru 
Puls-~ svep- och tidsfördröj

ningsgenerator typ 1391-A 

med extremt område 

för pulsbredd~ repetitions

frekvens och tidsfördröjning. 

Har Ni behov av ett något mindre 
avancerat instrument föreslår vi 

GR:s "UNIT PULSER" typ 1217-A 
Denna lilla pulsgenerator ~er pulser från 0,2 till 60.000 #~ 
repeterat från O till 100 kHz med stigtid max 0,05 #s och 

kostar mindre än en femtedel av vad den stora 1391-A gör. 

Vidare lämnar den + 20 V över 200 ohm och - 60 V över 

1.500 ohm. Krävs större uteffekt kan denna generator kom

pletteras med »Unit pulse amplifier» typ 1219-A, varvid upp 

till 600 mA erhålles i 50 till 570 ohm med förhållandet 0,05 

mellan pulsbredd och repetitionsfrekvens. Motsvarande ström 

för fyrkantvåg är 250 mA. 

FÖR PULS~ 

LABORATORIET 

enl -I 1 
Huvuddata: 

Pulsbredd: 

Svep: 

0,05 /LS till 1,1 s med ± (1 % + 0,05 s) noggronnhet. Stig
och falltid max 0,025 ± 0,01 /LS. 

3, 6 eller 12 /LS till 30, 60 eller 120 ms i 5 omrllden med 
bättre än 1 % liniäritet. 

Fördröjning: 1 /LS till 1,1 s med 2 % absalut noggrannhet. 

Utgång: SO, 72, 94, ISO och 600 ohm i push-pull med maximal ström 
ISO mA. 

Generator Characteristics 

PRF Drive 
SineWave } ---------- : ----- ~t::.Wove :bv K( 

t-''-"'-'---;-------j'--'-------'''f'-- Sync~;~nl~ ::0<1 
ljJSK-tol.l~ 
ACCl.xacy 11. 

Oelo~ Jifter .OO3~ Synch. Pulse_ !-_-!'-_____ ---\, _____ ---" 

I 
-t- -t-

fvsh.Pull I -i.r .. -o-..· DC 

Pulse . t-----r.:: I: 
1..021,..... ..... 1-- """"'1I-UlS,.... Time 

"'-___ ---' 3-1OOOp,",-

Puke Duration 
'--___ .Q5psec. IO lOO,OOOpsec 

... 

Output Impedonce 
io · .50 to tIXJ Ohrm 

Begär specialbroschyr av generalagenten: 

Telefon 
Växel 63 07 90 * F I R M A Johan Lagercrantz * Värtavägen 57 

Stockholm O 
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~8 
13 '1-13 '1+14 '1=1 
13 '1+213 '1+13 '1=1 

Härav erhålles 

Vidare är 

13 =0,25 A 
14=1 A 

12=13+14=1,25 A 

Således blir spänningen A-B= 

Går också bra! 10: - kr i fickpengar! 

Därmed är vi mogna för nästa problem. 

Problem nr 2·58 

En sändareamatör fick en varning 
för att han hade vid ett visst till
fälle sänt ut signal (telegrafi) med 
bärvåg 20 Hz utanför övre frekvens
gränsen på 2-metersbandet (144 
MHz). Vederbörande amatör till
bakavisade emellertid anklagelsen 
med hänvisning till att han vid till
fället i fråga hade haft sin sändare 
inmonterad { en bil som med 180 
km hastighet (aj, aj!) färdats i en 
riktning rakt emot den kontrolle
rande stationen. Klarade han sig? 

Rätta lösningen på detta problem kqmmer 
i nr 4/58 av RT. Även förslag till nya pro
blem mottas och honoreras, om de blir in
förda. Skriv ~Månadens problem~ på ku
vertet! Adress: RADIO och TELEVISION, 
Nordisk Rotogravyr, Stockholm 2l. 

Lösningar på problem nr 2/ 58 skall, för 
att bli bedömda, vara red. tillhanda senast 
den 20/2. 

* 

DI-spalten 
TV-DX 
Fotograf Bertil Pettersson i Skillingaryd 
har fått in en hel del långväga TV-DX, 
bl.a. USA TV-sändare den S/ l kl. 19.20. 
Kl. 19.36 kom sändningen in i tre minuter 
med hallåkvinna på kanal 3. Den 6/1 och 
7/ 1 på e.m. erhölls också svaga bilder från 
USA-sändare. Tyvärr inga fotos. Vid ett 
flertal tillfällen har annars amerikanska 

Programbild från en TV·sändare i Rumänien 
den 17/ 12; kl. 19.50-20.23, k. 3. Stark fa J 
ding. Foto: Bertil Pettersson, Skillingaryd. 

" 

Mottagning av, TV-sändare, förmodligen belä
gen i ryska A§ien. Den 1/12; kl. 11.15, k. 2. 
Foto: Gösta Nyberg: Östersund. 

~12 1 

Vad betyder namnet? 

Nr l SIMONSTONE 
Denna fabrik ör spe
cialbyggd för masspro
duktion av bildrör för 
televisionsöndam61 . 
Avancerode tillverk
ningsmetoder hor upp
n6tts genom 6ratals 
forskning och de spe
ciella maskiner som 
anvönds här hor hu
vudsakligen tillverkats 
av Mullords egen fa
brik i Mitcham. 

SVENSKA MULLARD AB 
Strindbergsgatan 30, Stockholm NO. Tel. 613510, 613520 . 

Namnet Mullord garanterar 
de bösta och effektivaste 
elektronrör och halvledare sam 
tillverkas i hela BriHiska 
samvöldet. 

Mullord omfattar : 13 fabriker, 
av vilka flera anses som de 
modernaste i vörlden, ett 
laboratorium med en stab på 
nöra 800 man samt ett huvud
kontor som börjar bli könt i 
England som • The Eleetronics 
Center •• Mullord kan alltid 
tillhandahålla ett konstant 
lager av alla sorters elektron
rör och halvledare. 

Vad betyder detta för Er' 
Jo, nör Ni begör M.llards 
elektronrör och halvledare 
så gör Ni det med den för
vissningen att Ni har om
fattande resurser bakom Er. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mul/ord är varumärket för Mul/ord limited och är inregistrerat i de flesta stora länder världen runt. 
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FYRA NYA SVEPOSCILLATOR~R 
FöR SNABBA 'ENKLA MÄTNINGAR PÅ MIKROVÅG 3",95 18,0 ,kMNz 

HEWLETT-PACKARDS 680-serie av sveposcill<:!.torer är nya 
instrument, noggrant utarbetade för att ge enklare och snab
bare mikrovågsmätningar. 

Fyra typer tillverkas som täcker G-bandet (3,95-5,85 kMHz), 
J-bandet (5,3-8,2 kMHz), X-bandet (8,2-12,4 kMHz) och P
bandet (12,4-18,4 kMHz). 

Dessa nya instrument möjliggör undersökningar och beräk
ningar inom mikrovåg med en metodik som tidigare endast 
har varit förknippad med lågfrekvens. 

680-serien oscillatorer med sina breda områden av svephas
tigheter medger att kurvor över reflektion, dämpning, för
stärkning osv kan visas på oscilloskop, X-Y-skrivare eller 
andra registrerande anordningar. 

ELEKTRONISKT SVEP eliminerar krångliga mekaniska 
stopp- och avstämningsanordningar. 

Genom användning av nya "backward-wave"-oscillatorrör 
vars frekvens ändras genom variation aven ansluten spän
ning och en väl utvecklad kretsteknik kan ~vepområde och 
svephastighet ställas in oberoende av varandra. 

LINJÄR FREKVENSÄNDRING som funktion av tiden och 
en uttagbar linjär sågtandspänning möjliggör säker utvär
dering av mätresultat som registrerats på oscilloskop eller 
registrerande instrument. 

Anordningar för triggning, enkelsvep och variationsrikt mo
duleringsförfarande ökar därtill tillämpningsmöjligheter':la. 

SNABB VISUELL PRESENTATION av mätresultaten samt 
enkelhet och noggrannhet uppnås vid en mängd olika mät
ningar som förekommer både vid produktions- och labora
toriearbete. 

Detaljerade uppgifter om mätmetodik med dessa instrument 
finns beskrivna i -hp- Journalen, Vol 8 No 6 och Vol 9 No 
1-2, vilka tillhandahållas på begäran. 

-hp-
41SA 

SAWTOOTH RATJO METER AND RECORDER 
fOR , RECOROER 

-hp-

-hp-
1:""'- -7 X421J1 

/ 0 ETEGTORS 
X 532A '" --c: IIIATCHEO PAIR 

fREQUENCY"Ie I 

.hp- METERS \ 

S8SA Ii' 
SWEEP 

D r-, 
o· --' ,. 

OSCILLATOR -hp- -hp - '-r.l 
, , x 7520 X752C 

OIRECTlONAC' 
COUP LERS 

I 

I 
' I 

-hp
X382A 

PRECISION 
A TTENUATOR 

J 

OEVICE TO BE / 
MEASURED 

DATA: 
Nedan angivna data gäller för -h p- 686A Sweep 'Oscillator, 
8,2-12,4 kMHz. D.ata för -hp- 684A (G-band;, . 685A (J-band) 
och 687 A (P-band) är lika i allt utom frekvensområdena. 

Frekvenstyper : 
Svepfrekvens: CW, FM och AM. 

Enkelfrekvensfunktion : 
Frekvens: Kontinuerligt inställbar från 8,2 till 12,4 kMHz. 

Uteffekt : Minst 10 mW vid anpassad vågledarbelastning. Kontinuerligt 
justerbar till noll. _ 

Svepfrekvensfunktion: 
Svep: Frisvängande, triggat utifrån, manuellt triggat enkelsvep. 

HF-svepet har linjär tidsfunktion. 

Uteffekt: Minst 10 mW vid anpassad vågledarbelastning. Variatione,. 
i uteffekten är mindre än 3 dB inom varje 250 MHz-del av bandet 
och mindre än 6 dB inom hela 8;2-12,4 kMHz-bandet. 

Svepområde : Justerbart i 7 steg, 4,4 MHz till 4,4 kMHz. 

Svephastighet: Dekadsteg från 32 MHz/s till 320 kMHz/s. 

Sveptid: 0,014 till 140 s över hela bandet beroende av inställt svep
område och -hastighet. 

Svepspänning : Sågtandspänning +20 till +30 V topp till topp, I ti«t 
äverensstämmande med HF-svepet, kan utlagas från koaxialkonta.~f 
på frontpanelen. • 

Modulation: 
Inre amplitud: Fyrkantvåg, kontinuerligt variabel från 400 till 1200 Hz. 

Toppvärdet på HF-uteffekten ekvivalent med inställd CW·effekt. 

Yttre amplitud: DC till 300 kHz. 20 V sving recfuceror HF-uteffekten från 
angiven CW-nivå till noll. . 

Yttre puls: + 10 V eller mera. Max pulslängcJ 5 ms. 

Yttre frekvens: FM och yttre svepspänning. 

Allmänt: 
Ingångskontakter och impedanser: BNC, mer än 10000 ohm. 

Utgångskontakter : Vågledare, plan fläns. SWR mindre än 2: l. 
Effektbehov : 115/220 V, 50/60 Hz, ca 475 W • • 

Ensamrepresentant: F:a ERIK FERNER, Björosonsgatan197,BROMMA3,Tel.870140 
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Radiotekniker Gösta Nyberg, framgå.ngsrik 
TY-DX-tittare, framför sin hemmatillverkade 
apparat, modifierad ELFA-byggsats för posi
tiva och negativa moduleringssystem, därtill 
kompletterad med spolar för kanal l (40-45 
MHz, BBC:s kanal) _ Antennen är hemmatillver
kad, 2-våningsantenn med 3 direktorer och re
'flektor i varj e våning. 

amatörer på bandet omkring 50 MHz gått 
in, exempelvis den 4-7/ 1. Den 22/111957 
kom ett 10-tal amatörsändare in med tidvis 
mycket god signalstyrka. I övrigt har de
cember gett en hel del DX-resultat, bl.a. 
Rumänien den 17/ 12, BBC den '18/12. Un
der förra delen av januari har sporadiska 

E-skikt gett mottagning av Ryssland, Eng
land och Frankrike. Stark fading har ka
rakteriserar mottagning-arna. 

Radiotekniker Gösta Nyberg i Östersund 
rapporterar mottagning av bilder, troligen 
från ryska Asien den 1/ 12. Antennen var 
riktad mot nordost. Den 19/ 12 kom det in 
provbild i form av rutmönster från sydost
lig riktning, troligen Ryssland. 

Telegraferingslektionerna 
från SHQ 
För telegraferingslektionerna från Armens 
Signalskolas sändare med anropssignalen 
SHQ gäller följande sändningsplan under 
tiden 7/1-18/6 1958: 

kl. 07.30-11.00 månd.-fred. på frekven
serna 4015 och 6775 kHz (60-100-takt) 
och på frekvensen 7795 kHz ( 40-80-
takt) ; 

kl. 19.00-22.15 månd., tisd., torsd. och 
fred. på frekvenserna 4015 och 6775 kHz 
(40-125-takt) och på frekvensen 7795 
kHz (20-80-takt); 

kl. 19.25-21.30 månd. och fred. i veckor 
med udda nummer enligt almanackan på 
frekvensen 1895 kHz (45-100-takt) och 
tisd. och torsd. i veckor med jämna num-

mer på frekvensen 4465 kHz (45-100-
takt) . 

Närmare uppgifter kan erhållas från 
Radio SHQ, Box 12150, Stockholm 12. • 

I 

TV växer lagbundet I 
Enligt en tysk undersökning är ökningen 
av antalet TV-abonnenter tämligen lagbun
den i ett land som infört television. Mah 

- I 
har funnit att för ökningen gäller följande 
formel: Q=a",/a("' _l) där a",=abonnent
talet under året x och a"'_ l =abonnenttalet 
under året x-l. Q varierar enligt kurvan 
i fig. l. 

Den som är road av matematik kan ju 
räkna ut hur många TV-abonnenter vi 
kommer att ha år 1965. 
Q 
3 

2 

i'-
I 

i'-
~ 

.......... r--... r- I 

1 
I . 

1 2 3 .. S " 7 TV - ar 

Fig 1 
Kurva visande värdet på Q för TY-abonne~t
tillväxten und et de första sju åren av TY-verk
samheten i ett }and. • 

o 

Högstabila KOLMOTSTAND 
Vi sänder Er gärna 

datablad och prisupp- ' 
gifter samt 

vidare tekniska 
informationer. 

TYP 76 

TYP 72 

Typ 72 73 74 75 

Effekt vid 
~ % 3.4 70° C-watt 

E 
A % 13

/" 1'/" 1% " ... .. 
al 

5132 7/32 7/32 11/32 c B o .;;; 
c 
III 
E C 1% 1% 1% 1% o 

God elektrisk stabilitet - låg 
temperaturkoefffcient - förnäm-
liga brusegenskaper. T ropiksäkra. 

76 

2 

2'/" 

11/32 

1% 

SVENSKA ·PAINTON AB PAINTON 
ÅKERS RUNÖ - STOCKHOLM. Tel. Vaxholm (0764) 20110 
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CHAMPION 
bandsp.elare typ GELO'SO 255/S • 

I byggsats 
TEKNISKA DATA: 

En populär, behändig liten bandspelare med stora an
vändningsmöjligheter. Det lilla formatet gör att Ni 
kan ta med bandspelaren i en bag eller större portfölj 
på resor och till Edra vänner. För smalfilmaren är 
denna bandspelare ett utmärkt komplement till ka
merautrustningen. Genom tryckknappsmanövrering är 
bandspelaren synnerligen snabb att handha, detta gör 
den även mycket lämplig som dikteringsapparat. Bygg
satsen, som är tillverkad av den välkända italienska 
fabriken Geloso, levereras med den mekaniska enheten 
färdigmonterad och är synnerligen lätt att uppkoppla. 
Komplett beskrivning. medföljer. 

RörbestYCkning: 

Uteffekt: 
Kontrollorgan: 

Bandhastighet: 
Inspelningsspår: 
Speltid: 

Frekvensområde: 

Anslutnings
möjligheter: 

Nätspänningar: 
Effektförbrukning: 
Storlek: 
Vikt: 

12AX7 - 35D5 - DM70 - OAS1 - Selen
likriktare. 
2 W. 
Inspelning - avspelning - stopp - åter
spolning - snabb framspolning - has
tlghetsomkopplare - spänningsomkopp
lare - volymkontroll. 
4,75 cm/sek. 9,5 cm/sek. " 
2 st. 
4,75 cm/sek. - 60 min. 
9,5 cm/sek. - 30 min. 
4,75 cm/sek. - 100--4.500 per. 
9,5 cm/sek. - 80-6.000 per. 
Mikrofon, radioadapt, telefonadapt hör
telefonadapt, extra förstärkare ocn' extra 
högtalare. 
110-121>-140-160-220 V växelspänning. 
30 W. 
254 X153X140 mm. 
3,6 kg. 

Tillbehör som medfÖljer byggsatsen: 
Mikrofon, radioadapter, 1 spole med band 3'i,", 1 tomspole 3';'''. : ! PRIS: kr. 375:-

B 81 Hi-Fi - lasreflexlåda 
i byggsats tillverkad av Svenska Högta
larfabriken. Byggsatsen levereras kom
plett med alla delar och en lättfattlig 
monteringsanvisning. 
Frekv.-område: 40-18000 p/s. 
Impedans 16 ohm. 

PRIS: Kronor 275:-

Extra tillbehör: 
Telefonadapter, hörtelefon, Vibratorenhet 6 V el. 12 V '(för in
spelning i bil eller båt), bärväska i galon. 

n •• ro "il 
Börvösko j galon 25:-

Mullard nya 10 watt Hi - Fi - förstärkare 
med förförstärkare i byggsats 
En lättbyggd förstärkare med tryckt ledningsdragning. Med den separata 
förförstärkaren erbjudes större möjligheter att utforma m-Fl anläggningen. 
Byggsatsen omfattar samtliga erforderliga komponenter, färdiga chassier 
och plattor med trYCkt ledningsdragning. Förstärkaren kan monteras och 
kopplas på ca 2 timmar. PRIS: Kronor 320:-

AB CHAMPION RADIO 
STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ 
Polhemsgatan 38, tel. 51 65 72 Regementsgoton 10, tel. 976725 

vx.72975 
Södro vägen 69, tel. 200325 
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RT:s T V -statistik 
Antal 

120000 -

100000 
1958 

80000 

/"./ 

V 
60000 

40000 / 
1957 .-"" 

~ --
V 20000 

o 
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 

l-mans TV- sändare .. 
I Amerika kan man köpa en l-man s-sändare, dvs_ en sändare som 
kan skötas av .en man för lokala TV-sändningar. På bilden läser 
hallåmannen just en nyhets bulletin, varvid han sitter framför kame
ran t_h. Genom att manövrera en omkastare på en manöverpanel kan 
hart vrida in kameran på sig själv, och framför sig har han hela 
tiden en grammofonavspelare. Vidare finns det i bakgrunden 
apparatur för avspelning av film som han kan starta från manöver
panelen. Hela anläggningen kostar ca 15 000 dollar. 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

BRITISH II\ISUL~TED CALLEI\IDER'S CABLES LIMITED 

Högfrekvenskablar 

I 

I 

Kurs i radioteknik j 
för sändareamatörer 
Liksom tidigare år anordnas en teoretis 
kurs för blivande sändareamatörer ay 
Kursverksamheten vid Stockholms Hög-

l skola_ Kursledare är ingenjör C-G Lund 
qvist SM5CR. Kursen består av 12 lektiol 
ner på fredagskvällar kl. 18.30-20.15 och 
behandlar allt som erfordras för att klara 
Televerkets prov. En del demonstrationef 
ingår även. Kursen beräknas börja den 7 
februari 1958. Anmälan kan göras till 
Kursverksamhetens expedition, t. 63 04 50~ 

• 

Blec 
• Koaxialkablar av RG- och UNI RADIO-typ. 

• Antennedledning ,för radio och telev!sion. 

'. Kablar med isolering av cellulIar polyeten. 

". Koaxialkablar för höga temperaturer. 

• Bandkablar och skärmade kablar. 

• Miniatyrkablar för elektroniska utrustningar. 

Specialprospekt sändes på begäran. 

Generalagenter: 

R A D M A N S G A T A N 56 SOT O C K H O L M - T E L E F O f'i 3 O l 6 75, 3 O l 7 37, 32 92 45 

Fiirsälj";,,g e"dast till reguljä,.,. ;mportOr",. 
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Ännu bättre M-kontakter 
med inbyggt jjäderst6d 

• Stödet håller kontakt
fjädern i rätt läge 

• Motverkar brytkrafter . 
från kabeln 

• Medger enklare och 
snabbare lödanslutning 

Inom radio- och svagströmstekniken är 
Al p h a 8 flatstiftskontakter i . miniatyr
utförande idealiska som anslutningsdou 

M-kontakterna 
lagerföres med 
följande autal 
poler: 

AKTIEBOLAGET ALPHA - SUNDBYBERG - TEL. 282600 

2 I 4 6 

8 I 12 18 

24 I 33 

ALPHA ErT ~.FÖRETAG , 
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Världens minsta TV
mottagare 
På senaste utställningen i Frankfurt visa
de Philips en exakt miniatyr av sin största 
TV-golvmodell, men här i dockskåpsfor
mat. Bildröret var knappa l" och had", 
också en inbyggd miniatyrhögtalare. 

(Ur Philipshandlaren) : 

~ 54 Lokal-TV -mottagare • •• 

med otillräcklig emission. Som nödfalls
lösning kan man minska högspänningen 
på bildröret genom att lägga in ett mot
stånd på ett par Mohm i serie med hög
spänningskabeln fram till bildröret. Man 

får då ökad känslighet men samtidigt får 
man något sämre fokusering, varför man 
inte bör tillgripa denna åtgärd annat än i 
nödfall. 

Slutligen är att säga att man - trots 
v~d som skrevs i förra avsnittet - bör ha 
en nätdrossel på exempelvis 10 H, som tål 
120 mA i stället för R204 i nät delen. Man 
kommer nämligen ifrån en del fintrimning 
ifråga om bildlineariteten och får säkrare 
bildsynk. Dessutom slipper man ifrån ett 
skönhetsfel i en av brumspänningen föror
sakad - visserligen obetydlig - men dock 
inkrympning av bildbredden i mittpartiet. 
Nätdrosseln kan man med fördel skruva 
fast på träskivan på baksidan av mottaga
ren. Bildröret sticker i alla fall ut en bit, 
varför man måste spara en strimma av 
trä där. 

Lycka till! • 

~ 46 Q-metern ••• 
ningen i rundradiomottagarens högtalare. 
Kalibreringen stämmer efter denna trim
ning nu inom ±3 % på samtliga fyra om
råden. Detta är den enda justering som be
höver företas på oscillatorsektionen. 

Sätt nu in provspolen som medföljer 
apparaturen i klämmorna L' och L", sätt 
därefter omkopplare 0 1 i läge Q och juste
ra O-ställningspotentiometern Rz »ZERO» 
så att man får O-avläsning på instrumentet. 

FYR KAN T.VÅG 

SINUS·VÅG 
19-220.000 pIs 

0-25 V 

Sätt därefter generatorn på 1000 kHz och 
kontrollera att signalnivån är OK ( = »Xl» ) 
genom att sätta 0 1 i läge »CAL». Sätt till-I 
baka omkopplaren 0 1 till läge »Q» och 
vrid på avstämningskondensatorn C3 tills 
maximum utslag erhålles på instrumentet. 

Därefter återstår det att kalibrera del
chassiet för Q-enheten. Härvid slår ma11j 
ifrån instrumentet och sätter den meka;! 
niska nolljusteringsskruven på mätaren så 
att mätaren visar exakt o. Koppla därefter 
på instrumentet igen, ställ in generatorn 
på 1000 kHz, och justera in signalnivån så, 
att instrumentet visar nivån Xl med 0 1 i, 
läge »CAL». Sätt sedan 0 1 i läge »Q», och 
med provs polen insatt mellan klämmorna 
L' och L" vrider man på avstämningskon
densatorn C3, så att maximalt utslag erhål
les på instrumentet. Med hjälp aven icke
metallisk skruvmejsel justerar man sedallJ 
trimmern C4 på Q-chassiet (se fig. 5) til~ 

dess instrumentet visar det Q-värde som är 
ingraverat på provs polen (= no i modell
apparaten) . Sätt därefter finavstämnings
ratten för C7 på O och justera ratten för 
axeln för avstämningskondensatorn C3 så 
att man på CE"skalan läser av det kapaci, 
tansvärde som är tryckt på tests polen (65j 
pF i modellapparaten) . Därmed ärkalibre
ringen klar. 

Q-metern är nu klar att tas i bruk; 
i en kommande artikel skall närmare ge~ 
nomgås hur man använder apparaturen för 
radiotekniska mätningar av olika slag. • 

SWEMA 
UNIVERSAL-GENERATOR GT 80 

Stabil RC-oscillator..lämnar en sinus-spänning med låg distorsion. 
Fyrkantvågen alstras genom förstärkning och klippning i flera steg. 
Båda vågtyperna kan tas ut samtidigt från skilda uttag och regleras 
var för sig. 

Begär specialprospekt ! 

SVENSKA MÄTAPPARATE R 
Pepparvögen 28 • S TOe K H O LM-FARS TA 5 • Tel. 940090 
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Vänd på en kikare 

Nylt IYO·inslrumeni 
i lickformat (143x92x35 mm) 

AVO MULTIMINOR modell l kostar med 
en sats vulkaniserade sladdar och klämmor 

9 5• • För elegan.t läderväska 
, • tillkommer Kr. 24:-

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

MÄTOMRÅDEN 

Likspänning 

0-100 mY 
0-2,5 Y 
0-10 Y 
0-25 Y 
0-100 Y 
0-250 Y 
0-1000 Y 

Resistans 

Yäxelspänning 

0-10 Y 
0-25 Y 
0:""100 Y 
0-250 Y 
0-1000 Y 

0-20000 Q 
0-2 MQ 

Likström 

0-100 p,A 
0-1 mA 
0-10 mA 
0-100 mA 
0-1 A 

SV E NSKA 

och se på ett 
vanligt mät~ 

instrument ... 

litet Ich behänlilt ä, 
MULTI'MINOR 

MODELL 1 

Jaså, Ni har redan observerat 'priset - jo, det är fak-
tiskt sant! FöJC detta extremt låga pris kan Ni nu få ett 

riktigt AVO-instrument, d.v.s. ett instt'umem som är av högsta 
europeiska standard. Det går ledigt ner i Er ficka och kan alltså 
bli Er eviga följeslagare - alltid redo att ge Er pålitliga mätvärden. 
AVO MULTIMINOR modell 1 - en lillebror till Avometer mod. 
8 - mäter lik- och växel spänning, likst("öm och resistans inom 19 
mätområden. Känsligheten är 10 000 Q IV resp. 1000 Q IV på lik
och växelspänning. Inställning på önskat mätområde sker med 
endast en omkopplare, och trots det lilla formatet har instrumen
tet en stor, lätt avläsbar skala. 

Till alla A VO-instru
ment finns reservdelar 
normalt på lager. 

RAD IOA K T IEBOLAGET 
AIströmergatan 12-14 • Stockholm 12 • Sweden • Telefon 223140 • Telegramadress: Svenskradio 

Stockholm. Filialer i Göteborg, Malmö, Norrköping, Sundsvall och Örebro / -
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~ 33 500000000 

på landsbygden har - särskilt i Norrland 
- vintertid nedisats och brustit, varvid 
sändningen brutits. Störningar inom om
råden med automatiserad telefontrafik har 
ofta rapporterats - så t.ex. synes det inte 
sällan inträffa att knäpparna från finger
skiy.ans impulskontakt hörs mycket tydligt 
r radio med. trådradioanslutning. 

Emellertid synes de mest väsentliga 
nackdelar,na ligga på ett helt annat plan. 
Veterligt finns ännu i dag ingen enda mot
tagartyp 'avsedd speciellt för lokalmottag
ning på trådradio- och distansmottagning 
därutöver på vanligt sätt. Detta förutsätter 
nämligen att man har omkopplingsmöjlig
het med någon av radioapparatens rattar 
mellan å ena sidan trådradioanslutningen, 
å den andra »vanlig» antenn och jord. Om 
sådan anslutningsmöjlighet saknas kan 
mottagarens normala AM-områden inte ut
nyttjas utan att man vid varje växling ma-

\ nuellt byter sladdarna för trådradiomot
tagning mot antenn och jord eller tvärtom. 
Detta uppfattas av allmänheten som en 
klar nackdel hos 'trådradio,systemet liksom 
tvån'get att ha apparaten placerad just där 
trådradiodosan en gång uppsatts. 

N ågon tillverkning av apparater, spe
ciellt avsedda för trådradioområdena lär 
enligt uttalanden från inwortörer eller 
svenska tillverkare inte vara att vänta. 

Enligt uppgifter från fabrikanthåll räk
nar man f.n. med en medelbrukstid för ra
diomottagare på omkring 11-12 år. Emel
lertid har det vid en nyligen genomförd 
marknadsundersökning visat sig att ca 
25 '% av landets hushåll har två apparater 
eller fler. Detta tyder på att man hellre 
behåller den gamla radion som extramotta
gare än byter den mot en ny - utbytespri
serna är relativt låga, vilket helt säkert bi
dragit härtill. • 

~ 33 Sveriges Radio o o o 

Beredskapsskäl talar för att man i gör
ligaste mån undviker att bygga enstaka 
stora lång- och mellanvågssändare med 
stort försörjningsområde av typen Motala, 
framhåller Sveriges Radio vidare. Detsam
ma gäller trådradioanläggningar, eftersom 
ledningar är mer sårbara än trådlösa för
bindelser. I beredskapshänseende torde en 
programdistribution baserad på FM-sän
dare vara överlägsen alla andra distri
butionsformer. Beredskapshänsynen torde 
inte ha uppmärksammats i tillräcklig ut
sträckning vid den hittillsvarande plane
ringen av rundradions distributionsformer 
men borde beaktas aven ny utredning, an
ser Sveriges Radio. 

De planerade investeringarna i trådradio 
för 190000 abonnenter (setab. l) fr.o.m. 
budgetåret 1958/ 59 uppgår till 24,2 milj. 
kr., dvs. 126: - kr per abonnent i genom-

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

C_M_S_M_) 
SNABBA BRUMFRIA RELÄ-ER 

TROPIKUTFÖRANDE 

Maximalt 12. växlingar. 

Spolar med 2. - 4 

anslutningar. 

Leverans från lager 

Sto~kho/m. 

* 
Vi ha för I i kström och växelström: 

RElÄER • KVICKSILVERRElÄER 

REGLERBARA FÖRDRÖjNINGSRELÄER 

Vidare upplysningar från 

Ensam- A B I M P U L S Telefon växel 
försäljare , 34 08 50 

KONTOR och LAGER S:t ERIKSPLAN 7 • STOCKHOLM 
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snitt. Det bör noteras att dessa stora in- I 
vesteringar i trådfadio görs vid en tid
punkt då en stor del av apparatbeståndet _j 

är försett med FM-band. I många av dessa 
planerade trådradioområden, och detta 
gäller även Norrland, skulle en utbyggnad 
med FM-sändare vara ett både billigare och 
snabbare alternativ. En jämförelse kan 
härvidlag göras med Finland, som ' helt 
täckts med FM-sändare och där ,stationer
nas matningsproblem lösts genom relä
mottagning. Härigenom har man kunnat 
begränsa behovet av programledningar, 
vilka i Sverige på grund av att de ej ut
byggts i takt med distributionsnätet i öv
rigt, är en flaskhals i distributionen av 
radioprogrammen. 

Av tab. l framgår följande: 
För perioden från 1957/ 58 beräknar Tele
styrelsen sina investeringar till 57,3 milj. 
kr. Av hlVesteringsmedlerr utgör 26,5 milj. 
kr eller 46 % investeringar i trådradio
. anläggningar. Dessa investeringar avser 
fr.o.m. budgetåret 1958/59 utbyggnad för 
ca 190 000 abonnenter, varav 90 000 i hu
vudsak inom Jämtlands, Västernorrlands, 
Västerbottens och Norrbottens län och ca 
100000 abonnenter inom samtliga s.k. 
trådradioområden i ' landet. 

Sveriges Radio finner det uppenbart att 
dessa stora trådradioinvesteringar omprö

. vas med hänsyn till vad ovan sagts om möj
ligheterna att finna andra distributions
former för radioprogrammen. • 

Vi representerar: 

Ruwel-Werke, Geldern 
för kompletta tryckta 
ledningsplattor o 

• Lönande även för sm&serier. 

• Korta leveranstider. 

ALLMÄNNA 
HANDELSAKTIEBOLAGET 

Brunkebergstorg .15. Stockholm C 

Tel. 232150 



KLIRRANALYSATOR' 
och FREKVE'N'SMÄTARE 

/ från WANDEL u. GOLTERMANN 
REUTLINGEN - VÄSTTYSKLAND 

Frekvensmätare typ FM - 35 

består aven dekadgenerator i stabiliserad bryggkoppling, 
inbyggt oscilloskop samt inbyggd kristalloscillator för kalibre
ring. 

Generatorn' har 4 dekadomkopplare, med vilka frekvensen 

kan inställas i steg om 1 kHz, 100 Hz, 10 Hz och 1 Hz. Den 

obekanta frekvensen jämföres på oscilloskopets skärm med 

den exakt kända frekvensen från generatorn, varigenom 
högsta möjliga mätnoggrannhet erhålles. 

Frekvensområde: 10 Hz-100 kHz. 

Frekv(nsnoggrannhet: 

Efter l timmes uppvärmning ~ ± 0,1 ' /, ± 0,5 Hz. 
Vid ± 10 'I, nätspännings variationer ~ ± 5X10-4. 

Frekvensdrift: ~ ± 2X10-4/tim. 

Erforderlig mätspänning: ~0,2 V eWcm. 

KristallkaUbrator: 10 kHz ± 1Hz. 

Klirranalysator typ KLA - 48 

är en selektiv rörvoltmeter med utomordentligt hög selek

tivitet. Genom ett omkopplingsbart kristallfilter kan band

bredden ändras från ± 6 Hz till ± 12 Hz. 

Frekvensområde: 30 Hz-50 kHz. 

Mätområde : -70 dB-+20 dB. 
0,25 V-s V. 

Minsta mätbara nivå: -95 dB eller 10 /lV. 

Mätnoggrannhet: ~ 5 'I •. 

Selektivitet: 

Omkopplingsbar band bredd ± 6 Hz och ± 12 Hz. 
Dämpning i pass bandet ~ 3 dB. 

KUrrdämpningsområde: 0-75 dB eller 100 '/~,05 ' I •. 

Egenklirrdämpning: E::;; 90 dB. 

Ingångsresistans: 100 kO. 

Ingångskapacitans: 30 pF. 

';~ . 

Begär prospekt och llärmare upplysllingar från 

GENERALAGENTEN 

T E L E t N 5.T R U M E N T A B 
Häriedalsgatan 136 - Vällingby - Telefon Stockholm 377150, 871280 
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~ 35 Brev frin V4isttysldand ~34 Sn ....... e TV -uDYIII. i Norrland? 

dens nedre del Bår in i det område där 
anodström flyter i V 2' Genom att Tända ' 
polariteten för Da k'an man givetvis åstad
komma att en maximalt lång ljuskil upp
står i den riktiga avstämningspunkten. 

För . inställningen av känsligheten hos 
avstämningen har man infört två regler
organ. Det forsta består aven från motta
garens framsida tillgänglig potentiometer, 
Ra, som ligger som katodmotstånd för rör 
Yl' Denna ändrar förstärkningen i detta 
rör. Det andra organet med mejselvred lig
ger i styrgallerkretsen för tooden V 2' Den
na inställes en gång för alla vid mottaga
rens trimning. För att avpassa förstärk
ningen i rör VI till den förhandenvarande 
signalspänningen regleras VI också med 
mottagarens AFR-spänning. Känsligheten 
hos bildpiloten är f.ö. mycket hög: även 
vid mycket svaga ingångssignaler med 
störavstånd mindre än l: l kan man få eri 
tydlig indikering. 

Om man driver den ovan beskrivna an
ordningen utan att föra på bildfrekvens
sp~nning så uppstår det på bildskärmen 
ett vitt lodrätt ljusband, vars bredd vid 
korrekt avstämning är minimum; avläs
ningsnoggrannheten är dock vid sådan 
bild mindre än när man har den mera 
iögonenfallande kilen framträdande på 
bildskärmen. • 

PYE Transistor 
Reseradio P 123 BQ 
- en " all-transistor" reseradio, 4 små 
1,5 V stavbatterier räcker ca 600 tim
mar, dvs 6 månader. Den är lätt och 
oöm och den moderna konstruktio
nen med tryckta kretsar ger plats 
för stor, elliptisk högtalare (7"X4" ). 
Mycket hög känslighet, mellanvåg 
och lokalknapp för långvåg, inbyg~d 
ferritantenn Qch 2 mellanfrekvens
steg. Utomordentligt god ljudkvalitet, 
högtalaren direktkopplad till push
pullkopplat utgångssteg utan transfor
mator, vilket bidrar till l åg vikt. 

Ri~tpris exkl. batt. Kr. 2.95:-
Mycket elega1lt med klädsel i "il 1Iylon"ä'" 
och grön sammel. Förgylld panel och ge
nomskinliga ratlar. 

Sändarstationer 
Budget-

Investering år Plats 
milj. kr. 

1958/59 Gävle 0,30 
Sundsvall 0,30 
Östersund 0,55 
Boden 0,45 

, S:a 1,6 

1959/60 . Bollnäs 0,45 
Sollefteå 0,45 
Vännäs 0,60 
Skellefteå 0,30 
Gällivare 0,40 
Kiruna 0,20 

S:a2,4 

kan Stockholm-Sundsvall (ca 400 km) 
fin~ ett tub par disponibelt för överföring 
av bI.a. televisionsprogram. En tub i detta 
par håller nu på att utrustas med förstär
kare för television på delsträckan Stock
holm-Uppsala. På den övriga delen av 
sträckan planerar styrelsen att utrusta tub
paret med förstärkare för samtidig över
föring av antingen 2500 telefonkanaler el
ler ett televisionsprogram jämte 1200 tele
fonkanaler. Om till en början endast den 
ena av tuberna utrustas med sådana för
stärkare, drar detta en investeringskostnad 

,Välj en nyhet från 

Programförbindelser \ Summa 
investeringar 

milj. kr. 
Färdig under Investering 

budgetåret 

1959/60 
:. 
» 

1960/61 

4,6 6,2 

1959/60 
» 
» 
» 

1960/61 

'" » 

3,9 6,3 

av ca 8000 kronor per km eller samma 
kostnad som en enkelriktad halvpenna
nent radiolänk för enbart television. Års
kostnaden beräknas till ca 1000 kronor per 
km. Investeringskostnaderna för förstär
kare m.m. på sträckan Stockholm-Sunds
vall beräknas för en tub till 2,8 milj. kro
nor och årskostnaderna till 0,4 milj. 
kronor. 

Vad programförbindelserna norr om 
Sundsvall beträffar tänker sig Telestyrel- 't 
sen en radiolänklinje från Sundsvall till 

~22 

PYE Reseradio 
p 114 BQ I 

- i England kallad Juvelskrinet -
har med sitt stilfulla yttre och nätta I 
format blivit en schlager. Konstrue
rad med fyra rör på tryckta kretsar, 
automatisk strömbrytare i locket och 

både mellanvåg och långvåg .. 
Inbyggd ramantenn ger god 
känslighet. Kraftig magnet i 
högtalaren ger fln ljudkvali
tet och god ljUdstyrka. 

Batterier: 1 st. 1,5 V och l st. 
90 V. 

Riktpris exkl. batt. Kr. 180:-
Elega1l1 utförd med :z-färgad, rep
lilmönstrad klädsel och förkromad 
pa1lel. Bekvämt ha1ldtag. 

SVENSKA PYE AB Strindbergsgatan 32, Stockholm NO, Tel. 63 2058, 63 20 68 
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Det bästa oscilloskopet: 

NORDMENDE UNIYER
SAL·OSCILLOSKOP UO·960 
är ett viktigt instrument för 
Er om Ni skall kunna lämna 
Era kunder ordentlig service. 
Skaffa Er ett UO·960 och Ni 

äger det bästa för riktig TV- och UKY·service. 
Inbyggd spänningskalibrator medger direkt 
avläsning av spänningen topp·till·topp- för 
kontroll av schemavärden. , 
Tack vare 5-faldig förstoring av tidsaxeln, 
kan TV·signalen ytterst noggrant kontrolleras 
t.ex. beträffande bild· och linjepulser. 
UO·960 har katodstrålerör DG-lO med 100 mm 
diameter. Kr. 1.585:-

Svepgenerator av klass: 

Nordmende instrume.nl ger kundelI' trygghet för god service. Visa gärna in- -
strumenlen i skyltfönstret. Här en bild från en mycket uppmärksammad och 
good-wiU-skapande skyltning hos Etervåg Radio, Regeringsgatan 49, Stock· 
holm, som givit affären många kunder. 

I förbindelse med oscillosko
pet används NORDMENDE 
SYEPGENERATOR UW-958 
för kontroll av hög· och mel
lanfrekvenskurvor på TV· och 

,UKY.apparater.Den använda 
bl.a. även vid avstämning av tonmellanfre
kvensen på en TV.mottagare till exakt 5,5 
MHz och som provsändare för frekvenser från 
5-230 MHz. Kr. 1.125:-

, 
I 

\ 
---

Ni vet, att kundkontakten långt 

ifrån är avslutad i och med att 

Ni sålt TV-mottagaren. Den skall. 

installeras, och Ni skall lämna 

fortlöpande service. TV- och 

även UKV-mottagare är så kom

plicerade apparater, att mycket 

stora krav måste ställas på ser

viceredskapen. Väljer Ni NORD-
.... 

föt allt, i \? \!J 

STOCKHOLM, Tel. 010/449600 
GÖTEBORG, Tel. 031/175890 
MALMÖ, T.1. 040/70720 

· de rätta instrulDenten 
för riktig TV - och UI{V-

~ a 
• service 

MENDE får Ni det bästa på 

området. Vi kan visa upp en 

lång referenslista över stora ra

dioindustrier, tekniska läroan

stalter, elverk, radiohandlare 

etc., som valt NORDMENDE -

de riktiga TV- och UKV-service

instrumenten. 

Ett oumbärligt 
instru'lnent: 

Med NORDMENDE SIGNALGENERA TOR FSG 957 kan alla de vanligast före
kommande justeringarna och kontrollerna av såväl bild. som ljud utföras, oberoende 
oln sändning pågår eller inte. TV-signalgeneratorn används för kontroHering och 
justering av bildläge, bildbredd, bildskärpa och linearitet, justering av jonfälla, 
kontroll av lågfrekvensen, tonmellanfrekvensen, oscillatorfrekvensen på alla kana
ler och synkroniseringsegenskaperna, justering av bildfrekvens och linjefrekvens, 
kontroll av ljudmellanfrekvensens inverkan på bilaen och bildmodulationens inver

kan på ljudet, m.m. Kr. 1.485:-
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ANT/55278A 

~ 
SlEMENS 

ANTENN 
För att TV-mottagaren skall fungera 
oklanderligt med god bild- och Ijud
kvalite fordras i de flesta fall en effek
tiv utomhusantenn, 
Med' en Sie mens antennanläggning 
utnyttjar Ni TV-mottagarens möjlighe
ter även under de mest ogynnsamma 
mottagningsförhållandell, 
Siemens kombinationsantenn ger god 
mottagning för såvöl TV som _radio, 

KONTROLL 
För att utröna TV-antennernas effek
tivitet anvöndes med fördel Siemens 

, antennprovningsinstrument SAM 317 
W, Dett~ ör ett högklassigt, portativt 
instrument för nötanslutning med in
byggt, 13 cm bildrör; avsett för fölt
styrkemötningar och inriktningar av 
TV-antenner, Instrument med mötom
råde från 50 uV till 2 V, avsett för 
alla kanalerna på Band I och III. 

fABRIKANT , SlEMENS & HAL SK E A KTIENGESELLSCHAFT 
Berlin . Miinchen 

GENERALAGENT : SVENSKA SlEMENS AKTIEBOLAG 
Stockholm ' Göteborg · Malmö ' Sundsvall· Norrköping ' Skellefteå· Örebro' Karlstad' Jönköping ' Uppsala 
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Boden. Merkostnaderna för en TV,pro
gram förbindelse med avgreningar i denna 
)'adiolänkförbindelse utförd såsom en en
kelriktad förbindelse med viss reservut
rustning beräknas bli ungefär 6000 kronor 
per km. Årskostnaderna beräknas bli unge
fär 1000 kronor per km. Investeringskost
naderna för dessa sträckor beräknas till 
4,1 milj. kronor och årskostnaderna till 
0,6 milj. kronor. , 

För sträckan Boden-Kiruna beräknas 
investeringskostnaderna bli ungefär 1,6 
milj. kronor och årskostnaderna 0,3 milj. 
kronor. 

Utbyggnadstiden bedöms bli densamma 
oavsett vilket alternativ man väljer. Om 
erforderliga investeringsmedel ställs till 
förfogande för budgetåret 1958/59 skulle 
kabelsträckan Uppsala-Sundsvall och ra
diolänklinjen på delsträckan Sundsvall
Umeå med avgreningar kunna vara fär
diga för överföring av televisionsprogram 
under budgetåret 1959/ 60. Delsträckan 
Umeå-Boden-Kiruna skulle' kunna vara 
färdig under budgetåret 1960/ 6l. 

Investeringskostnaden för sändarna i 
Norrland, av vilka Gävle, Sundsvall, Öster
sund och Boden skulle byggas 1958/59 och 
Bollnäs, Sollefteå, Vännäs, Skellefteå, Gäl
livare och Kiruna 1959/ 60 skulle uppgå till 
sammanlagt 12,5 milj. Årsomkostnaden 
skulle bli 7,19 milj. kronor. Följande ta
bell ger en uppfattning om de anläggnings
arbeten som Telestyrelsen beräknar vara 

, möjliga att genomföra i Norrland under 
de närmaste två budgetåren samt om de I 
investeringar som skulle erfordras härför. ' 

• 
~ 39 Belastning ... 
anordning, till vilken uteffekten går, den 
mätes i ohm. Definitionen på »anodbelast
ning» är exempelvis den totala yttre impe
dans som ingår i anodkretsen av ett rör. 
»Överbelastning» i detta sammanhang har 
knappast någon egentlig mening. Om 2000 
ohm är den korrekta belastningen för en 
förstärkare vad skulle då en överbelastning 
innebära? Inte 20 000 ohm. Att sätta in 
200 ohm skulle förorsaka att man fick ut 
mindre effekt, även om samtidigt mera ef
fekt då skulle förbrukas i förstärkaren 
skulle det inte vara någon risk att den 
skulle bli skadad. 

Överbelastning av förstärkare 
Nå, förstärkare sägs ofta - och är tyvärr 
ofta - överbelastade. Detta hänger inte 
samman med »belastning» i den bemär
kelse l'0m nyss antytts. Sådan överbelast
ning kan i exceptionella fall skada utrust
ningen - ehuru då vanligtvis inte på sam
ma sätt som vid överbelastning i nätaggre
gat - men de huvudsakliga skadorna upp
träder vanligtvis i lyssnarens sinnesro. Re
sultatet är nämligen i ett ord: distorsion. 
Och orsaken är då en alltför hög ingångs
signal. Man kan säga att förstärkaren blir 
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Vibrationsmötare 

Tryckmötare 

T rödtöjningsmötore 

Precisionsinstrument 

Ljusvisorgalvanometrar 

. Undervisningsinstrument 

, 

för en 

högklassig 

rörvoltmeter 

Denna nya rörvoltmeter ör en i alla avseenden högklassig Philips-produkt till ett 
pris som faktiskt ör en sensation. För 395 kr får Ni en rörvoltmeter med elektro
niskt stabiliserad ,.,.·ittnolla och inbyggd stabiliserad likriktare för resistansmötning. 
Dessutom ör instrumentet utrustat med inbyggd diod för mötning av växelspän
ningar. Frekvensområdet är 20 p/s-l Mp/s och kan med hiälp av mätkropp GM 
102 ~tökas till 800 Mp/s. Ingångsimpedansen är 12 Mohm/20 pF. För mätning av de 
häga spänningar som förekommer i TV-mottagare finns en separat mötkropp, 
GM 101, för max 30 kV. 

Mätområden 
Likspönning : 0-1, 0-3, 0-10, 0-30,0-100, 0-300, 0-1000 V 
Växelspänning : 0-1, 0-3, 0-10, 0-30, 0-100, 0-300 V 
Motståndsrnätning : 1 ohm-200 Mohm i fyra läge0 

GM 100 är liKa lämplig för radlo- och TV-service som för krävande laboratorie
rnötningar. Högspönningsmätkroppen GM 101 kostar 90 kr och högfrekvensmöt
kroppen GM 102 kostar 180 kr. 

Speciell IikströmsmiJllvoltmeter GM 6010 
Mötområde 10 pV-300 V i 12 steg. Ingångsimpedans 
lOG Mohm vid mätområden från 1 V och uppåt. 
Inbyggt filter mol vöxelspönningsstörningar. Automatiskt 
överspänningsskydd. Med mätkropp GM 6050 kon mätning 
ske i högfrekven_sområdet upp till 800 Mp/s, mätområde 
5 mV-16 V. Batteridriven. Pris 1.650 kr. 

Standard millivolt meter GM 6015 
Mätområde 500 pV- 300 V i 10 steg. DecibelIområde 
-60- +52 dB, Frekvensområde 20 p/s-1 Mp/s. Inbyggd 
kalibreringsanordning. Ingångsimpedans 0,7-1,8 Mc,hm. 
Ingångskapacitans 6-15 pF. Pris 975 kr. 

Högfrekvensmillivoltmeter GM 6016 
Mötområde 150 pV-1000 V i 11 steg. Frekvensområde 
1000 p/s-3D Mp/s. Ingångsimpedans 10 Mohm vid möt
områden från 300 mV och uppåt vid mätfrekvens 1 Mp/s. 
Mätkroppen utförd som kapacitiv spönningsdelare. Inbyggd 
kalibreringsanordning. DecibelIområde -70 - +62 db. 
Pris 1.780 kr. 

Lågfrekvensmillivoltmeter GM 6017 
Mätområde 500 p V-300 V i 10 steg. DecibelIområde 
-60-+52 dB. Frekvensområde 2 p/s -200 kp/s. Inbyggd 
kalibreringsanordning . Ingångsimpedans 1 Mohm. Ingångs
kapacitans 20-48 pF. Pm 1.310 kr. 
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NYH ET ... 

-OLYMPIA 

TV. 
byggsats 

au i ändrat 
utförande 

Aluminiserat bildrör 900 avlänkning. 
Chc;sssie i enheter med plug-in system. 

AVC 

låda i valfritt träslag (teak, valnöt 
- blank- eller mattpolerad). 
Högklassig dubbelkonhögtalare. 

Känslighet 50 -100 pV. 
29 rörfunktioner. 

GARANTI 
Kvotdetektor. 
Elektrostotisk focusering. 
Kanalväljare (valfritt antal kanale'r). 
17" eller 21" bildrör. 

Vi lämnar 6 mån. garanti på 
de byggsatser som levererats 
och trimmats av oss. 

Malmskillnadsgatan 25, STOCKHOLM C 

Telefon 20 28 64 

MATERIAL FÖR TRYCKT 
LEDNINGSDRAGNING 

Kopparfolierade laminater : 
Bakelit 
Epoxy 
Teflon 

Kopparfolierade flexibla material: 
Polyesterfolie 
Vulkanfiber 

AB GALCO 
Gävlegatan 12 A STOCKHOLM Tel. 349365 

2-' R A D I o o C H T E I$ y I S lON - N R 2 - l 9 5 8 

~22 
fullt belastad vid en ingångssignal av så 
och så många volt. 

Enär man inte önskar att från en lågfre- \ 
kvensförstärkare få ut maximal effekt utan 
maximal effekt vid så litet distorsion som 
möjligt, är »optimal belastningsimpedans» 
inte lika med den inre impedansen hos för- I 
stärkaren, betraktad som generator. Så 
termen »impedansanpassning» stämmer 
alltså inte i detta fall. 

Ännu fler betydelser! 
Man har under senare tid sett andra de
finitioner på »belastning»_ Exempelvis i 
England har man försökt sig på att defi- \ 
niera en belastning i huvudsak som en två
pol, som tar emot elektriska svängningar_ 
Därefter definieras belastningsklämmor, I 
belastningskrets, belastningsimpedans, be
lastningsspänning, -ström och -effekt, men 
det tilläggs ofta att man kan kalla dem 
helt enkelt belastning så länge som det inte I 
är risk för mis~förstånd. Med hänsyn till I 
detta är det alldele,s korrekt att kalla en 
högtalare för belastning, antingen man 
menar den krets som ligger mellan dess 
klämmor eller impedansen mellan dessa I 
klämmor eller det antal watt som förs på 
högtalaren som belastning. 

För att nu sluta denna historia, låt oss 
försöka skapa en situation, i vilken de olika 
meningarna i ordet »belastning» uppträ
der tillsammans. En rundradiostation be
lastar nätet med 200 kW och kan därvid 
tänkas överbelasta nätet, dimensionerat 
för 180 kW. Kylpumpen drivs aven motor, 
som normalt går med halva sin fullast, dvs. 
lY2 hkr. Optimal HF-belastningsresistans I 
för sändaren där matarledningen till an
tennen anslutes är 300 ohm. Sändaren är 
modulerad aven lågfrekvent s,ignal, vars I 
nivå kan vara dåligt justerad så att modu
latorn överbelastas, vilket resulterar i dis
torsion. 

Allt klart? Ja, då har ni fått en uppfatt- I 

näng om de olika betydelserna i ordet »be
lastning» och dess avledningar. • 

~ 39 Om effektbehoy ••• 
ras verkningsgrad. I övrigt vill j ag' varmt 
understryka det förnuftiga i att använda 
sig av elektronisk delning av tonområdet, 
om en delning nu nödvändigtvis måste ske. 
Genom att de båda högtalani'a direkt ma
tas 'av var sin effektförstärkare löper man 
ju inte någon risk att äventyra den för hög- I 
talarens optimala funktion så betydelse- ' 
fulla dämpningsfaktorn. Mot den bakgrun
den är det en angenäm uppgift att få hälsa I 
den anonyme frågeställaren välkommen i 
kretsen av bekämpare av kolartron på de 
konventionella delningsfiltrens välsignelse. 

• 
RADIO- o. TV-LITTERATUR I 

för tekniker och amatörer 
NORDISK ROTOGRAVYR I 



tMLOK - byggsats
systemet för iristrument
höljen, rackar och skåp 
- inga skruvar, nitar 
eller svetsar. 
Ekonomiskt - flexibelt. 

BYGGBARA OMKOPP
LARE för upp till 8 A 
brytström - isolation 
> 0,5.1012 ohm -
övergångsmotstånd c:a 
2 mohm - spännings
.provad för 2000 V. 

-
LöDPLlHTAR med 
försilvrade kontakter 
ingjutna i araldit -
tropiksäkra - isolation 
> 5.107 Mohm -
temperaturområde 
_40°_+100° C -
numrerade kontakter. 

KOMPONENTER 
FÖR 

ELEKTRONIKERN 

SEHSITACTRELÄ -
högkänsligt mätrelä med 

;nställbara kontakter 2 
- 10000 ,u A - upp 

till 200 mW bryt
förmåga - indikering på 

skala - skaksäkert 
upp till 40 g -

tropiksäkert. 

UNIVERSALINSTRUMENT 
typ UHIVEKA 

20000 ohmlV - 51 
mätområden: för ström 

och spänning AC/DC 
SO lt A-l0A, 50 mV-SkV 
- resistans 0-10 Mohm -

dämpning -2-+0,6H 
- noggrannhet DC 1,5"10, 

AC 3 "lo - indikering 
på spegels kala, 

Pris 2.80:-

Vi erbjuder elt mångsidigt sortiment för elektronikern -

kontakta våra försäljningsingenjörer redan i dag. 

AKTIEBOLAGET 5Cietih GÖTEBORG 1 

KVILLEGAT AN 9 B 

Box 366 - Tel. vx 2329 11 - 237322 
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KALLKA TOD-RÖR 
för stabilisering 
och relämanövrering 

Philips nya kallkatodrör för spännings-stabilisering och relästyrning äl tillverkade enligt en ny s.k. metallförstoftningsteknik. Den nya metoden innebär att katodytan genom jonbombardemang etsas ren från oxider och ·andra eventuella föroreningar, vilka avsätter sig på insidan av rörets glasvägg . Tack vare den renade katoden har dessa rör 
• hägre stabilitet under rörets hela livslängd 
• konstant tändspänning ~ både lius och mörker 
• större överensstämmelse mellan rör av samma typ 

För att styra låga effekter kan man (ned fördel ofta använda ett kallkatodrör i stället för Lex. en tyratron. Genom att kallkatodröret arbetar utan glödström kan man spara in glödströmstransformatorn och i många fall mata roret dir,ekt från nätet. 

Spänningsstabilisator-rören 
är idealiska för ett stort antal apparater där en likspänning måste hållas konstant trots att nätspänning eller belastning varierar. Typiska exempel på sådana apparater är olika slags mätinstrument, signalgeneratorer, regulatorutrustningar, förstärkare, sändare och mottagare. Det nya spänningsstabilisator-röret 75C1 har mycket stort strömområde, 2-60 mA, och dessutom så lågt inre motstånd som 200 ohm. Den stabiliserade spänningen varierar max. ± 1 '}'O under de första 1000 driftstimmarna . Denna tolerans bibehålles sedan så gott som oförändrad under ända upp till 10 000 timmars drift. 

Stabilisator-rör finns följande utföranden: -
Doto 

I 
Typ 

75Cl I 85A2 I 90C1 I 108Cl I 15082 I 150C2 

Strömomrdde (mA) 2-60 1-10 1-40 5-30 5-15 5-30 
Spänningsområde (Y) 75-81 83-87 86-94 106-111 146-154 144-164 
Töndspänning (VI 115 125 125 133 180 185 
Stabiliserings-

noggrannhet ±1 '70 ±O,17o ±1 '70 ±2 ,-0 ±1 '70 ±2 '70 

Trigger-rören 
är lämpliga för svetsautomatik, relästyrning , strömställare och liknande. De finns också i subminiatyrutförande för Lex. räknarenheter och multivibratorer. 
Det nya trigger-röret Z803U kännetecknas av extra goda tändegenskaper - om anodspänningen sänks från 290 till 170 volt, ökas den erforderliga triggerspänningen med endast 1'}'0. Detta rör är speciellt användbart för bl .a . RC-timers, överspänningsskydd, självsläckande RC-kretsar och vippspänningsoscillatorer. 

Trigger-rör finns följande utföranden: 

Deto 

I 
Typ 

Z50T I Z70U 1) I Z803U I Z804U I Z900T 

Max medelst röm (mA) 6 3 25 40 25 
Max foppströrh (mA) 24 12 100 125 100 
Anodspänning vid max 

r"edelst röm (Y) 61 118 170-290 106-115 62-85 
Storterspänning (VI 71 145 132 -11 5--131 80 

1) subminialyrutföronde 
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&fJ?r: 

Vöxelslrömsrör 
Allström"sför 
80tterirör 
Indikotorrör 
likriktorri?r 

Bildrör 
Kamerarör 
Oscillogrofrör 

Rör för rodio- och TV-sändore 
Rör för högfrekvensvärme 
Magnetroner för radar 
Likriktarrör 

Gosfylldo likriktarrör 
Tyratroner 
Ignitroner 

Fotoceller 
Små thyrotroner för 

relö-utrustningar 

"Special quatity"·röt 
Dekodräknerör 
Förstärkarrör 
Kallkatodrör 
Likriktarrör 
Motstöndsrör 
Spännings·stobilisotorer 
Termokors 
UKV-rör 
Klystroner 
Geiger-Muller-rör 

Germaniumdioder 
Transistorer 
Seienlikriktare 
Voristorer (VDR-motstånd) 
Termistorer (NTC-motstånd) 

.precisionsmotstånd 
Ytskiktsmotstånd 
Trådlindode motstånd 

Kolpotentiometrar 
Trådlindode potentiometrar 

Keramiska kondensatorer 
Rullblockkondensatorer 
Glimmerkondensatorer 
Elektrolytkondensotorer 
Oljekondensatorer 
Avstämningskondensatorer 
Trimkondensotorer 

Genomföringar 
Kopplingslister 
Omkopplare 
Rörhåtlore 
Rattar och vred 
Polskruvor 
Relöer 
Signallomphållare 
Säkringshållore 

Antennstovor 
Ferroxcube·kärnor för hög· 
värdiga induktanser 
Ferroxcube·filter 
Ferroxdure·mogneter för TV 
högtalare. instrument och 
generatorer m.m. 

Kvartskristoller 

Konaiväljare 
Avlänkningsenheter 
linjeutgångstransformatorer 

-------
Hi-fi högtalare 
Ovola högtalare 
Stondord-högtalare · 

f M-enheter 
Mf-filter 
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Omslagsbilden för detta nummer visar 
e,l hörn av RT:s radiolaboratorium, där 
en nyss färdigbyggd Q-meter (beskrives 
på sid. 42) avprovas. 
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Eftertryck av artiklar, helt eller delvis, 
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'I kommande nummer: 

Mätningar med Q-meter D Elekt
rostatiska högtala:re D En topp
klassig FM-tillsats. 

",' 

'1. 

\ .• i \\:' 

Sista bar.rikaden? 
D et är nu mer än 11 år sedan det i en 
ledare i denna tidskrift ifrågasattes om det 
av 1946 års rundradioutredning föreslagna 
trådradionätet för distribution av rundra
dio var så lyckat. De invändningar som då 
gjordes med hänvisning till FM-rundra
dion var väl befogade redan då, och idag, 
mer än ett decennium senare, kan man en
dast konstatera att utvecklingen definitivt 
har ryckt undan det underlag som då möj
ligen fanns för införandet av trådradio. 

Idag är läget följ ande: 

l) Var fjärde eller var femte lyssnare 
har nu FM-mottagare. 

2) Praktiskt taget alla mottagare 
som tillverkas nu är FM-mottagare. 

3) Om några är har flertalet lyssnare 
i landet FM-mottagare, om 10 är alla. 

Med dessa fakta för ögonen tycker man 
att det vore naturligt att trådradions strid
bara förkämpar i Televerket borde ta sig 
en funderare över om det kanske inte vore 
på tiden att satsa litet mindre på trädra
dionätet och i stället liygga mera på FM
sändare. Men tro inte det! Har Telestyrel
sen en gång sagt att det skall vara tråd
radio, så skall det till varje pris vara det! 

Bokstavligen till varje pris! 24,2 milj. 
kr skall sats~s pä trädradiodosor och filter 
och stolplinjer under de närmaste fyra 
åren, nästan hälften av alla investeringar 
för rundradio distributionen skall offras! 

Till ingen nytta! Ty parallellt med den
na trådradioutbyggnad planeras nu en rad 
TY-sändare som skall placeras mitt uppe i 
trådradiogebiten. Man skall bana vägar, 
bygga stationshus, resa master och för 
en obetydlighet kan mail på dessa statio
ner få igång UKY-sändare, som täcker 
praktiskt taget alla trådradiogebiten. 

Ingen tror väl att radiolyssnarna i dessa 
trakter kommer att nöja sig med trådradio 
i längden. 

I ett sista desperat försök att blanda 
bort korten har Televerket börjat smussla 
med några gamla skrotade fartygssändare, 
som satts in som hjälpsändare i trådradio
områdena. Något beslut om installationen 
av dessa mystiska sändare med några tusen 
meters räckvidd har ,aldrig fattats av stats
makterna, det är Televerket som på egen 
hand laborerar med nödlösningar för att 
ge trådradion' ett sista vacklande stöd. 
, Sista barrikaden? 

Radiotjänst har begärt en opartisk ut
redning för att få någon rätsida på dessa 
problem, för att få en samordning mellan 
FM- och TY-utbyggnaden och få trådra
dion begränsad till de områden som blir 
kvar efter en sådan utbyggnad. En rimlig 
begäran. Detta vettlösa slöseri med tiotals 
miljoner i ett föråldrat trådradionät av se
kunda' kvalitet som ingen vill ha, som ald
rig kan bli utbyggt, som inte når bilradio
lyssnare och reseradiolyssnare, måste få 
ett slut. 'De miljoner man skulle spara pä 
att inhibera denna felinvestering i denna 
hopplösa avart av radiodistribution skulle 
räcka till att bygga ut TY-nätet till hela 
Norrland. Det skulle kanske rent av bli en 
slant över. 

(Sch) 
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RT besöker : 

T eleverkets kontrollstation 
Enköping • 

I 

I samband med uppsändandet av de ryska 

radiosatelliterna kom Televerkets kontroll

station i Enköping i brännpunkten för 

intresset. Det var där man i Sverige först 

lyckades få in signalerna från Sputnik I. 
RT har gjort ett besök på stationen för 

att få veta litet om verksamheten där. 

S ju mil söder om Enköping, långt från 
de stora allfarsvägarna, mitt i en bördig 
jordbrukarbygd, träffar man på ett om
råde, späckat med antennmaster, tätt som 
nålar i en nåldyna. Mitt iantennskogen 
återfinner man en 2-vånings stenbyggnad, 
där väldiga knippen av matarledningar 
löper in från de olika slagen av antenn
system, mestadels rombantenner. Vi står 
framför Televerkets kontrollstation, som i 
samband med att de ryska radiosatelliter
na skickades upp hösten 1957 kom i bränn
punkten för intresset. Många radiotekni
ker har nog frågat sig vad man har för sig 
där då man inte bevakar ryska radiosatelli
ter. 

Arbetsmässigt är kontrollstationen i En
köping underställd avdelningen för allmän 
radioteknik på Telestyrelsens radiobyrå 
med byrådirektör Sven Gejer som chef. 
Kontrollståtionen i Enköping är, berättar 
direktör Gejer, en av de tre stationer Tele
verket inrättat med uppgift att kontrollera 
radiot ra fiken i vår vrå av världen. Perso
nalen på dessa stationer skulle kunna sä
gas vara en sorts radions trafikpoliser som 
skall övervaka trafiken och kontrollera att 
sändarna håller sig till sina tilldelade fre
kvenser. En sådan kontroll är nödvändig 
för att det inte skall bli kaos i etern. 

Tre sådana stationer finns alltså: för
utom kontrollstationen i Enköping en sta
tion i Onsala i anslutning till kustradio
stationen där, vidare en i Stockholm i 

T.v.: Från Televerkets kontrollstation i En
köping. Längst t.h. frekvensnormalen som bl.a. 
ger frekvenserna 50 kHz, 10 kl-Iz, l kHz och 
100 Hz med en noggrannhet av närmare ±1O-7. 
Överst i stativen: de av normalgeneratorn 
drivna klockorna som på grund av den höga 
frekvensnoggrannheten inte avviker mer än 
några tiondelar aven sekund per år från astro
nomisk tid. Från normalgeneratorn uttas ka
libreringssignaler till de olika mätplatserna. 
En av dessa skymtar längst t.v. på bilden. 

T.h.: En av mätplatserna vid Televerkets kon
trollstation i Enköping. Här kollas frekvensen 
hos en mottagen signal, frekvensen bestäms 
genom en mätprincip som antydes i fig. 1. På 
mätpanelen rakt framför den tjänstgörande 
operatören, radiotelegrafist Bertil Holmgren, 
är inbyggt ett oscilloskop, där en Lissajous 
figur framträder. I stativet t.h. ser man en LF
oscillator 0-5,5 kHz, som ger interpolerings
frekvenser mellan de från normalfrekvensan
läggningen erhållna 10 kHz·punkterna. 

Hammarby, huvudsakligen sysselsatt med 
kontroll av trafiken på UKV. Dessutom 
finns det ett par mobila utrustningar, som 
dirigeras omkring i de svenska bygderna 
för att lyssna och kontrollera att inget 
otillbörligt förekommer och att sändarna 
håller sina frekvenser. 

Kontrollstationen i Enköping är den 
största och mest allsidigt utrustade statio
nen av detta slag. En viktig arbetsuppgift 
för denna station är att kontrollera fre
kvensen hos de svenska rundradiosändarna 
och undersöka ev. störningar från utländs
ka sändare. De störsändare som mer eller 
mindre tillfälligt uppträder på de svenska 

rundradiosändarnas frekvenser rapporte
ras till Telestyrelsen och utgör grundval 
för de framställningar och protester som 
sedan avlämnas till de förvaltningar i be
rörda länder, vars stationer förorsakar in
terferensstörningar. F .n. är Östersunds
sändaren på 719 kHz svårt störd aven 
amerikansk rundradiosändare i Europa 
(»Radio Free Europe»), som i sin tur är 
utsatt för störningar från en rysk störsän
dare, vilket gör förhållandet för Östersund 
än värre. 

På kontrollstationen i Enköping har 
man också till uppgift att söka »luckor» 
på kortvåg, där man kan placera in svens-
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ka rundradiosändare, sändare för fast tra
fik, kustradiotrafik, luftradiotrafik m.m. 
Nä~ man efter någon tids detaljstudium 
fått fram en lämplig frekvens anmäls den
na vid IFRB, dvs'. International Frequency 
Registration Board i Geneve. Om denna 
frekvens inte är upptagen får man den 
registrerad, varigenom den tillförsäkras 
internationellt skydd mot störningar från 
andra sändare. Man har också ett visst in
ternationellt samarbete för att se att inter
nationella konventioner hålls. Mätkampan
jer för sådant ändamål organiseras av 
IFRB och EBU, dvs. European Broad
casting Union i Briissel. 

Ytterligare uppgifter som tilldelats kon
trollstationen i Enköping är vissa veten
skapliga undersökningar av vågutbred
ning. I samråd med CCIR, Committee Con
sultatij International de Radio och URSI, 
dvs. Union Radio Scientijique Internatio
nal, görs registreringar av fältstyrkan från 
vissa sändare på UKV. Med ledning av 
dessa registreringar, som utföres även av 
radioförvaltningar i andra länder, får man 
fr~in normer beträffande det minimiav
stånd mellan sändare på UKV som man 
bör ha för att inte störningar skall upp
träda mer än en viss bråkdel av sändnings
tiden. 

En annan betydelsefull uppgift på En
köpingsstationen är att tillhandahålla s.k. 
normalfrekvens, bl.a.50 Hz till Vatten/alls
styrelsen, som måste hålla nätfrekvensen 
så noga som möjligt med hänsyn till de 
elektriska synkronur som är anslutna till 
nätet. 

Så långt direktör Gejer. 

~ånga sändare att övervaka 
På kontrollstationen i Enköping är ingen
jör E Karlsson föreståndare för en perso
nal om 11 man, övervägande telegrafister_ 
Arbetet är uppdelat på två skift mellan 
8.00 f.m. och 22.00 e.m. Ett nattskift är in
lagt ett par veckodagar. I speciella fall, 
exempelvis då de ryska radiosatelliterna 
sändes upp, hade man bevakning dygnet 
om. 

»Sveriges egna rundradiosändare håller 
sina frekvenser mycket bra», säger ing. 
Karlsson. »Det är sällan vi behöver utdela 
'varningar'. Däremot har vi ofta anledning 
att rapportera störningar från utländska 
sändare som lagt sig på de svenska rund
radiosändarnas frekvenser.» 

Men rundradiosändarna är ju endast en 
liten bråkdel av den mängd sändare som 
är i trafik dygnet runt i Sverige. Vi har 

exempelvis radiosändare för telegramtra
fik till andra kontinenter, exempelvis lång
vågssändarna och kortvågssändarna i Gri
meton och Karlsborg och kortvågssändar
na i Borlänge och Hörby. Morsesändning
arna är stadda på avskrivning, det finns 
numera endast några sådana förbindelser 
kvar, bl.a. de som går på Sydamerika. I öv
rigt har man teletype och teleprintrar, 
morse telegrafi tar man till endast när kon
ditionerna är så hopplösa att inte tele
printrarna klarar trafiken. 

Trafiken på Nordamerika dirigeras Lö. 
via en station i Tanger i Nordafrika. Orsa
ken härtill är att framkomligheten via 
norrskenszonen, som måste passeras om 
man skall köra Sverige-USA direkt, stun
dom är mycket dålig. Denna överföring, 
som samtidigt överför 4 kanaler, varav en 
för telex (direkt fjärrskrift mellan abon
nenter i Sverige och USA) och de övriga 
för vanlig fjärrskrift mellan terminalerna 
i New York och Stockholm, är f.ö. i hög 
grad automatiserad, och till finesserna hör 
att man har infört s.k. »ARQ», dvs. Auto
matic Request, vilket betyder att när ett 
tecken missas vid sändningen känner appa
raturen att det är något galet, överföringen 
(som sker med utnyttjande av perforerade 
remsor som mellanled) stoppas automa- · 

Den svenska tidsignalen som sändes varje dag strax före 

Tidsignalen i radio kl. 13.00 utgår från Televerkets kontrollstation i Enköping. 
Signalen är kontrollerad i förhållande till Greenwich-tiden, 
noggrannheten i förhållande till denna är ± 0,01 s. 

Alltsedan mitten av tjugotalet har ut
sändning av tidsignaler i en eller annan 
form ägt rum över de svenska rundradio
stationerna. Fram till slutet av andra 
världskriget återutsändes den tyska tid
signalen från Nauen. I mitten av april 
1945 upphörde emellertid utsändningen av 
tidsignal från N auen, och fram till den l 
oktober samma år kom »Fröken Ur» till 
användning som tidsignal. 

Då »Fröken Urs» noggrannhet ej är 
bättre än ca ±1 s togs en ny, av Telever
kets Radiobyrå konstruerad, tidsignalgi
vare i bruk den l oktober 1945. Den är 
placerad på Televerkets Kontrollstation i 
Enköping, där den drivs aven av de där 
befintliga primära frekvensnormalerna. 

Den l juni 1955 togs en ny tidsignalgi
vare med omkring 5 ggr så hög noggrann
het i bruk. Ä ven den nya tidsignalgivaren 
är placerad på Televerkets Kontrollstation 
i Enköping och drivs där aven av de pri
mära frekvensnormalerna. 

Fig. 1 visar tidsignal ens utseende. 

Tidsignalgivaren kontrolleras varje dag 
mot den engelska Greenwich-tiden; nog
grannheten i förhållande till denna är 
bättre än ±0,01 s. 

Genom fördröjning på rundradioled
ningarna utsändes tidsignalen något sena
re från rundradiostationerna. Denna för
dröjning varierar från station till station 
och uppgår exempelvis för rundradiosta-

tionerna i Motala, Hörby och Luleå till ca 
0,005, 0,015 resp. 0,020 s. 

Den fördröjning som uppstår vid radio
vågornas utbredning mellan resp. radio
stationer och lyssnare kan i normala fall 
försummas. Däremot kan ej tiden för ljud
vågornas utbredning från högtalaren till 
lyssnaren försummas. Ett avstånd av 3,4 m 
motsvarar exempelvis en fördröjning av 
0,01 s. 

Då speciellt noggrann bestämning av ti
den erfordras, bör hänsyn tas till de kor
rektioner av Greenwich-tiden som i efter
hand kan erhållas ur »Bulletin Horaire du 
Bureau International de l'Heure (Observa
toire de Paris) ». • 

Fig l Den svenska tidsignalen. I schemat representerar de tre vågräta linjerna minuterna mellan kl. 12.57 och 13.00. Varje linje är genom 
de lodräta strecken delad i 60 lika delar motsvarande minutens sek under. Rätt tid anges av början av varje impuls. Sekundimpulsernas 
·längd är ca 0,1 sek. Impulsen vid början av varje minut är förlängd till ca 0,6 sek . 

. 05 
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tiskt och tecknet repeteras innan transmis
sionen fortsättes_ 

AU denna kommersiella trafik skall allt
så övervakas, och det gäller att se till att de 
frekvenser som tilldelats resp_ sändare, 
innehålls inom de toleranser som är med
givna_ 

Ä ven kustradiotrafiken på bandet mel
lan 2 och 3 MHz faller under denna kon
troll_ Numera är det tö. inte så ofta man 
har anledning att anmärka på felaktiga 
frekvenser hos fartygssändarna sedan man 
börjat att tillämpa en ny typ av kristall
styrning för dessa sändare. - »Man har 
i styroscillatorsteget en bredbandsförstär
kare med styrkristallen arbetande på sin 
serieresonansfrekvens i återkopplingska
nalen», berättar byråingenjör Arne Roh· 
din, styroscillatorns konstruktör. Detta sy
stem som lämpar sig väl för kristalls t yr
ning inom området 1,5-2,5 MHz, gör att 
frekvensen hos styrsändaren blir praktiskt 
taget oberoende av rörens data. Rörbyte 
m.m. inverkar sålunda inte på frekvensen. 

Andra kontrollobjekt är luftfartsfyrar
na på långvåg och den luftfartstrafik på 
långdistans som sker på kortvåg och den 
trafik som vid landnings operationerna ut
spelas på ultrakortvåg. Och så har man de 
av Sjöfartsstyrelsen uppsatta radiofyrarna, 
som arbetar på frekvenser mellan 285 och 
315 kHz. 

Amatörtrafiken 
Ett annat trafikslag som underkastas över
vakning och kontroll är den ur många 
synpunkter livligare trafiken på de olika 
amatörbanden. Det gäller ju bl.a. att se till 
att amatörerna verkligen håller sig inom 
sina band. Det är mycket stränga fordring
ar man ställer upp, exempelvis får en ama
tör, som vid telefoni kommer närmare 
bandgränserna än 3 kHz, en anmärkning, 
emedan hans sidband ju då kommer utan
för det tillåtna bandet. När det gäller tele
grafi får man hålla sig närmare bandgrän
sen, men minsta »övertramp» kan medföra 
en varning. Man kontrollerar också att de 
andra bestämmelser som gäller beträffan
de vilka slag av meddelanden som är till
låtna vid amatörtrafik m.m. efterlevs. Ama
törsamtal tas ibland upp på band och 
eventuella syndare kan få stå till svars för 
försyndelser på den punkten. 

Numera är det annars sällan man får 
anledning att ge varningar åt amatörer, 
det har kanske varit ett lO-tal per år un
der senare år. 

Olicenserade amatörer jagas med sär
skild pejlapparatur och man kan också 
utrusta patruller som gör lokalisering på 
ort och ställe. Ingen amatörsändare i Sve
rige går därför säker - Enköpings kon
trollstation har långa öron! 

19 rombantenner 
Det är klart att en kontrollstation av detta 
slag, som skall övervaka radiotrafik från 
de lägsta till de högsta radiofrekvenserna, 
måste ha en ordentlig uppsättning av an
tenner. Det har man också och delar dess-

Detta är ett par av de mottagare som användes 
på kontrollstationen. Överst en långvågsmotta
gare av fabrikat Murphy som täcker frekvens
området 15 kHz-700 kHz. Under denna en 
Hammarlund »5B-600». 

utom 19 rombantenner för kortvåg med 
Televerkets mottagningsstation i Enkö
ping, som är inrymd i en annan del av fas
tigheten. Dessutom har man en fjärrman
övrerad vridbar bredbandsantenn för UKV 
med axeln ställd i 45° vinkel mot horison
ten för att möjliggöra mottagning av både 
vertikalt och horisontellt polariserade 
vågor. 
. Ifråga om apparatutrustningen är att 

notera att man har ett tiotal mottagare 
igång, därav en TV-mottagare (som man 
då och då ser engelska TV-program i, hu
vudsakligen på sommaren). Hammarlund 
SP-600 är favoritmottagare, den har två 
HF-steg och dubbel frekvensomvandling, 
vilket är nödvändigt så att man inte får in 
spegelfrekvenser. För lägre frekvenser har 
man en mottagningsanläggning från 
Murphy för frekvensområdet 15 kHz-700 
kHz, en super med mellanfrekvensen 800 
kHz. Med denna mottagare täcker man 
också det viktiga frekvensområdet omkring 
500 kHz. 

Frekvensnormalanläggningen 
Själva hjärtat i kontrollstationen är fre
kvensnormalanläggningen. Om man skall 
kunna bestämma frekvensen hos mottagna 
signaler måste man ha någon normal att 
mäta med, och eftersom frekvenstoleran
serna är ytterst snäva måste man ha möj
lighet att mäta fr~kvens med mycket hög 
grad av noggrannhet. På Enköpings kon
trollstation har man en frekvensnormalan
läggning av fabrikat General Radio. Från 

En annan av mätplatserna på kontrollstationen. 
Här tillämpas en princip för frekvensbestäm
ningen enligt blockschemat i fig. 2. Frekvens
dekadgeneratorn (Schomandl) synkroniserad 
med 100 kHz-signalspänningen från frekvens
normalanläggningen möjliggör inställning av 
godtycklig frekvens som jämföres med inkom
mande signalens frekvens. På oscilloskopet ne
derst ser man en Lissajous figur som visar att 
O-svävning med den undersökta signalen upp
nåtts. 

denna anläggning erhålles följande fre
kvenser: 50 kHz, 10 kHz, 1kHz, 100 Hz 
med en noggrannhet av ±5·10-7• l kHz
frekvensen från samma anläggning driver 
ett synkronur, som ger en »normaltid», 
dennas avvikelse från astronomisk tid ut
gör ett mått på frekvens noggrannheten. 
Genom daglig jämförelse med standardfre
kvenser som utsändes från den engelska 
normalfrekvenssändaren i Rugby på 5 och 
10 MHz (noggrannhet ±2 ' 1O-S) håller 
man frekvensen konstant med ungefär 
samma noggrannhet. Då det går ungefär 
107 sekunder på ett år betyder det att nor
maltidsklockan i denna anläggning inte 
avviker mer än någon eller några tiondelar 
aven sekund per år från astronomisk tid. 
Det är f.ö. från denna anläggning man tar 
ut 50 Hz, som sändes till Vattenfallsstyrel
sen, som söker 'hålla sin nätfrekvens i syn
kronism med denna normalfrekvens, 

De "från frekvensnormalanläggningen 
erhållna frekvenserna använder man nu i 
de olika mätplatserna på olika sätt. I en av 
mätplatserna blandas den mottagna signal
frekvensen med någon överton av känt ord
ningstal från normalfrekvensanläggningen. 
Den interferenston som därvid erhålles 
jämföres med en från en LF-oscillator er
hållen tonfrekvensspänning 0-5500 Hz av 
hög frekvenskonstans. Man får på så sätt 
möjlighet att interpolera på mindre än l 
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Hz när, mellan normalfrekvensanläggning
ens 10 kHz-punkter. Se fig. l. 

I en annan mätplats har man en fre
kvensdekadgenerator av fabrikat Scho
mandl: Denna är synkroniserad med 100 
kHz-signalspänningen från frekvensnor
malanläggningen. Från frekvensdekadge
neratorn erhålles genom elektroniska pro
cesser en godtycklig frekvens i 1Hz-steg. 
Från frekvensnormalanläggningen uttages 
nu l kHz-frekvensen, som påföres vertikala 
platt paret i ett oscilloskop. Genom att stäl
la in den normalfrekvensstyrda dekadge
neratorn på en frekvens=inkommande 
signalen minus l kHz och påföra denna 
signal tillsammans med den mottagna sig
nalen på mottagaren, erhålles från denna 
en interferenston= l kHz. Denna påföres 
oscilloskopets horisontella plattpar, och 
man får då en Lissajous figur i form aven 
stillastående ellips när frekvensdekadge
neratorn är inställd exakt 1000 Hz under 
signalspänningens frekvens (se fig. 2), 
och man kan alltså avläsa den mottagna 
signalens frekvens (minus 1000 Hz) direkt 
på dekadgeneratorns frekvensrattar. 

Den nu använda frekvensnormalanlägg
ningen är vid det här laget rätt ålderstigen, 
den anskaffades 1937 och en nyanlägg
ning av fabrikat Airmec står nu klar att 
installeras i ett noggrant temperaturkon
trollerat rum i kontrollstationens källare. 
Denna anläggning blir ett strå vassare än 
den gamla anläggningen med en frekvens
noggrannhet omkring ±5'1O-lO per dygn. 

• 
Fig 1 
En av de mätprinciper som tillämpas vid kon· 
trollstationen vid bestämning aven inkomman
de signals frekvens. 

~kHZ 

Q 
.9 

Fig 2 
Blockschema för en annan mätuppkoppling 
som tillämpas vid frekvensbestämningen. I 
detta fall användes en dekad generator, vilket 
avsevärt underlättar mätförfarandet. Frekven
sen avläses direkt på dekadrattar_ 

I brännpunkten 

KJELL JEPPSSON: 

SAMRATIONALISERA ! 
Svenska radio- och TV-marknaden 

översvämmas f.n. av ett otal utländs

ka, mestadels tyska märken. Prisni

vån är på glid nedåt och därmed 

blir läget prekärt för många företag 

på området. Vad finns att göra? 

KJELL JEPPSSON föreslår: samver

kan, samrationalisering, standardi

sering. 

D et har en gång sagts om oss svenskar av 
en man, den där i mångt och mycket lik
nade en modern diktator, att vi samlades 
kring allt utländskt bjäfs som »svinen 
kring mäsk och drav». Han hette Gustav, 
blev småningom hyllad som statsgrundare 
och landsfader - och måste ha varit något 
aven visionär_ 

Det är tankar~ som slår en när man tittar 
litet på TV-marknadens utveckling under 
de sista åren. Inte så att TV skulle vara ett 
olämpligt, välskt påfund - ideer känner 
inga gränser, utvecklingen inte he~er. 
Men att se den svenska radio- och TV-in
dustrin pressas allt hårdare i den ojämna 
kampen mot importföretagen, det känns 
litet oroligt. Andra länder, andra seder -
och lägre löner, längre serier, bättre ratio
nalisering, lägre tillverkningskostnader. 
Det sista är det värsta ... 

Hur har den tyska elektroniska indu
strin kunnat marschera upp i jämbredd 
med den amerikanska? Det har skett till 
priset av lägre levnadsstandard för arbets· 
kraften, det är sant - men det är bara 
halva sanningen. J ag hade för något år se
dan tillfälle arbeta vid en tysk telefonfa
brik och kunde på nära håll bevittna en 
arbetstakt som skulle tvingat svenska ar
betare till vansinnets brant. J ag såg ma
skiner, hel- och halvautomatiska, som gick 
dag och natt och spottade fram detaljer. 
Jag såg hur hörkapslarna till telefonlurar
na anlände från Siemens, hur kondensato
rer kom från Tele/unken, hur reläer kom 
från Mix & Genest osv., alltmedan en del 
andra byggstenar till telefoner lämnade 
företaget och sändes till »konkurrenterna». 

Den som är van att lyfta av bakstyckena 
på apparater vet hur lika även de tyska fa
brikanternas radioapparater är. Visst har 
man speciella kopplingar, visst har man 
»egna» komponenter - men, men ... i för
bluffande stor utsträckning visar det sig 
att två fabrikat innehåller exakt samma 
delar men med olika fabriksmärke. 

Rationalisering eller rättare sagt sam
rationalisering har varit tyskarnas verk
ningsfulla medicin. Att standardisera kom
ponenterna till ytterlighet och förlänga se
rierna står också på receptblanketten. 

Så har man också i Tyskland med 80 
milj. invånare färre typer av radio- och 
TV-mottagare än Sverige med 7 milj.! 
Samtidigt har man en prisnivå som ligger 
10--15 % under den svenska! Vad sker 
när vi måste anpassa vår prisnivå till den 
tyska?? ? 

Låt oss se hur det tyska receptet skulle 
kunna formuleras för den svenska radio
och TV-industrin: 

De största svenska fabrikanterna kom
mer överens om att tillverka var sina tre 
radiochassier och var sina två TV-chassier. 
Alla delar - transformatorer, bandfilter, 
avstämningskondensatorer, högtalare etc. 
- standardiseras och begränsas till ett 
litet fåtal typer, som användes av dessa 
fabrikanter gemensamt. Så byter man 
chassier sinsemellan och placerar dem i lå
dor av eget märke. 

Vi skulle få myoket långa serier på 
chassitillverkningen men ändå ett stort ur
val av typer åt konsumenten! Vi skulle få 
lättare med reservdelsförsörjningen, vi 
skulle få en rationaliserad teknisk service 
i detaljhandelsledet. Den större och bättre 
planerade produktionen skulle kunna bil
da grunden för en samfälld och samordnad 
teknisk forskning, kanske vid ett centralt 
radio- och TV-laboratorium. 

I det ögonblick den svenska prisnivån 
sjunker till 'paritet med den tyska, ameri
kanska och japanska - och det lär inte 
låta vänta på sig så värst länge - i det 
ögonblicket får vi kanske anledning önska 
att vi haft en man av gamble kung Göstas 
skrot och korn inom den svenska radio
industrin. 

Men vem skall axla den manteln? • 
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500000 FM-.moHagare ,f.n. -1,35 ,milj. 1961! 
Sveriges Radiohandlares Riksförbund har 
gjort en utr.edning av försäljningen av 
FM-mottagare i Sverige och har kommit 
fram till en del intressanta siffror. Tab. l 
visar hur många radiomottagare som . för
sålts i Sverige under de senaste fyra åren 
och antalet av dessa som varit försedda 
med FM-band. Som synes har tillverkning
en av enbart AM-apparater undan för un
dan minskat - man räknar med att under 
de närmaste åren kommer säkerligen ute
slutande mottagare med FM-band att till
verkas. F.n. finns det mellan 500000 och 
600000 FM-mottagare igång i Sverige. 

Om man beräknar ersättningsköpen de 
närmaste åren lågt till ca 150000 appara
ter per säsong (1946-50 utgjorde de en
ligt Industriens Utredningsinstitut årligen 
i medeltal 145000) skulle man fram till 
år 1961 sälja ca 600000 apparater, av 

Tab. 1. Antalet försålda rundradiomotta
gare i Sverige under de sista fYra åren och 
antalet FM-mottagare av dessa. 

Ant. försålda rund- Därav 
Säsong radiomottagare FM-mottagare 

1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 

204000 
221000 
236000 
238000 

40800 
106000 
181700 
226000 

554500 

vilka de a.llra flesta kommer att ha FM-om
råde. Härtild kommer så nyinköpen - upp
skattningsvis minst 50 000 per säsong -
vilket för nästkommande fyra säsonger gör 
200000 mottagare. Totalsiffran vid sä
songens slut 1960-61 skulle alltså komma 
att hamna någonstans omkring 1,35 mil-
joner FM-mottagare. . 

Försäljningen av FM· mottagare 
olika områden 

Man hade såväl inom industrin som radio
detaljhandeln väntat sig att försäljningen 
av »rena» AM-mottagare utan/ör de områ
den som täcks av FM-sändare, skulle fort
gå normalt. Så blev inte fallet. De två se
naste säsongerna har klart visat att FM
mottagaren åtnjuter en efterfrågan som 
inte- står i samband med den lokala FM
täckningen. 

Orsakerna kan tänkas vara flera: 

a) En stark tidningspropaganda för FM
systemet. Det är uppenbart att all
mänhetens inställning kommit att på
verkas av det faktum att de flesta 
tekniska auktoriteterna utanför Tele
styrelsen förordat FM framför tråd
radio. 

b) Längre räckvidd för befintliga FM
stationer än man antagit i Telesty
relsens beräkningar. 

c) Tillkomsten av utländska, uppfatt
bara FM-sändare, framför allt i 
Skåne och utefter Bottenhavet. 

d) Den förbättrade återgivning av LP
och EP-skivor som är följden av låg
frekvens delens höjda tekniska pre
standa speciellt i FM-mottagarna_ 

e~ Uppfattningen att trådradiosystemet 
inte medfört utlovade väsentliga för
bättringar av mottagningens . stör
ningsfrihet och ljudkvalitet_ 

f) Industrins strävan efter standardise
ring och rationalisering, vilken i 
praktiken medfört att antalet typer 
för nätanslutning, försedda med FM
område, numera stigit till nära 
100 %. 

Trådradion impopulär 
Att trådradion inte från början blev popu
lär hos allmänheten och ännu inte hunnit 
»slå igenom» beror på några olika fak
torer: 

För det första synes antalet driftsstör
ningar, avbrott etc. ha varit betydande till 
följd av att man ännu inte kunnat investera 
i tillräckligt många trådradiosändare. Led
ningslängderna på varje trådradiostation 
har blivit oproportionerligt stora, vilket 
ökat det område som blivit sändningslöst 
vid skada på stationen. BIankledningarna 

~18 

Sveriges Radio vill ha ny radio- och TV-utredning 
Televerkets anslagsäskande för 

budgetåret 1958/59 som närmare 

refererades i RT nr 12/1957 har för

anlett Sveriges Radio att begära en 

utredning. Man anser inte att de av 

Televerket begärda pengarna in

veste~as på rätt sätt. I synnerhet 

trådradioutbyggnaden och utbygg

naden av Motala-sändaren anser 

man vara tvivelaktiga investeringar. 

Sveriges Radio efterlyser också en 

samordning av utbyggnaden av 

FM- och TV-näten. 

Sveriges Radio påpekar i en inlaga till 
Kungl. Maj:t att tio televisionssändare är 
planerade för Ngrrland. Sex av dessa, 
Bollnäs, Sollefteå, Vännäs, Skellefteå, Gäl
livare och Kiruna, ligger inom trådradio
områden. Då TV-stationerna lätt kan kom
pletteras med FM-sändare, förefaller det 
angeläget att FM·sändarna installeras på 
dessa stationer. Trådradioutby~gnaden 

inom dJssa områden, liksom på andra håll 
i landet där TV·stationer kommer att upp
föras inom trådradioområden, bör därför 
tas under omprövning, anser Sveriges 
Radio. 

Sveriges Raäio framhåller också att 
praktiskt taget hela apparatförsäljningen 
i Sverige numera består av mottagare med 

FM-område. Följden är att samtliga appa
rater inom de närmaste 10 åren kommer att 
vara försedda med FM-mottagning. Detta 
är en faktor som man inte räknade med när 
trådradioutbyggnaden planerades, men 
man måste, anser Radiotjänst, ta hänsyn 
till detta vid den fortsatta planläggningen. 
Också detta ett skäl till en ny utredning! 

~18 
Tab. 1. Televerkets investeringar i rundradioanläggningar under tiden 1955-1962. 

Ny ljudradiostation 
i Stockholm 

Ny ljudradiostation 
i Östersund 

Ny ljudradiostation 
i Motala 

Vissa ljudradio
anläggningar 

Trådradio· 
anläggningar 

FM-anläggningar 

Summa 

55/ 56 56/ 57 57/ 58 58/ 59 59/ 60 60/61 61/ 62 55/ 56- 57/ 58-
-61/62 -61/62 

0,9 

2,1 

0,4 

5,4 
1,1 

9,9 

0,4 

1,0 

1,4 

1,1 

4,1 
2,1 

10,1 

0,5 

2,4 2,9 

0,8 2,5 

3,3 4,1 
3,5 1,0 

10,5 10,5 

1,3 

3,6 0,5 

2,4 1,2 0,3 10,6 9,2 

1,2 2,4 3,1 11,5 10,0' 

6,3 6,3 6,5 36,0 26,5 
2,2 2,2 2,2 14,3 11,1 

12,1 12,1 12,1 77,3 57,3 

R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R 2 - 1 9 5 8 33 



Snabbare TV ~ utbyggnad i Norrland 

Telestyrelsen har på uppdrag av 
Kungl. Maj:t utrett möjligheterna till 
en snabbare utbyggnad av televi
sionsnätet i Norrland än vad som 
föreslagits av 1956 års televisions
utredning. 

j 

D en av 1956 års televisionsutredning 
framlagda 5-årsplanen omfattar dels 14 
TV-sändarstationer, nämligen i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Norrköping, Skövde, 
Nässjö, Gävle, Hörby, Halmstad, Hälsing
borg; Örebro, Västerås, Sundsvall och Bo
den, dels ett programförbindelsenät för 11 
av de nämnda stationerna. Antalet invå- , 
nare inom stationernas täckningsområden 
beräknades till 4,6 milj_, investeringskost
naderna till 13,5 milj. kronor och årskost
naderna inklusive avskrivning och förränt
ning av anläggningskapitalet, till 3,4 milj. 
kronor. 

För Norrlands del upptog planen endast 
sändarstationer i Gävle, Sundsvall och Bo
den. Enligt planen skulle stationen i Gävle 
tas i bruk år 1959 och stationerna i Sunds
vall och Boden år 1962. 

Programförbindelsenätet skulle av eko
nomiska och andra skäl inte utbyggas till 
att omfatta de nämnda norrlandsstationer
na under den tid planen omfattade_ Utred
ningen föreslog att Gävle skulle förses med 

, , 

,(j/ Vönnös .-
t'sollefteå 

SaUnas 

~ c-- , Stoc<hOlm 

.s~~ä~ lr'" 
G

" t b 10/".& ,..-- Norrkop,ng o e org ... ' I 

/ ~ Nassjb (j 
\, Halmstad if' 

HalSi;<r1e.',9'tJ H~b "L ", " 
_~ • or y 

l "Iö~ Malmo c::, 
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stockliolmsprogrammet genom relämottag
ning av Stockholms sändarstation i Nacka_ 
Stationerna i Sundsvall och Boden skulle 
tills vidare försörjas med registrerad'e pro
gram samt genom begränsad, lokal pro
gramverksamhet. 

För att täcka de mera tättbefolkade de~ 
larna av Norrland måste man, anser Tele
styrelsen, räkna meden utbyggnad av tele
visionsnätet med ett antal stationer utöver 
de som föreslogs i 1956 års televisionsut
redning" förslagsvis i Bollnäs, Östersund, 
Sollefteå, Vännäs, Skellefteå, Gällivare 
och Kiruna. 

I slutet av budgetåret 1957/58 beräknas 
provisoriska FM-stationer ha tagits i bruk 
i Boden, Gävle, Sundsvall och Östersund. 
Dessa blir så ano.rdnad'e att byggnader, 
master, kraftutrustning m_m. kan utnyttjas 
även för provisorisk utbyggnad för televi
sion. Härför skulle stationerna endast be
höva kompletteras med televisionssändare, 
antenn och matarkabel (i Östersund ingår 
en televisionsantenn såsom en del av den 
nya mellanvågsstationens antennanlägg
ning). 

Det skulle tekniskt vara möjligt att fär
digställa sändarstationerna i Gävle, Sunds
vall, Östersund och Boden redan under 
budgetåret 1958/ 59 och övriga stationer 

1 Se 1956 års TV-utredning. RADIO och TELE
VISION 1957, nr l, sid. 20. 

under budgetåret 1959/60. Det är däremot 
inte möjligt för Televerket att bygga ut det 
erforderliga programförbindelsenätet på 
samma tid. 

Programförbindelser 
Telestyrelsen lämnar sedan ungefärliga 
uppgifter beträffande omfattningen av och 
kostnaderna för ett programförbindelsenät 
från Stockholm till norrlandsstationerna_ 

Den sammanlagda längden av program
förbindelsenätet är ungefär 1300 km eller 
ungefär dubbla längden av den halvperma
nenta radiolänklinjen Stockholm-Göte
borg-Malmö', som nu är under byggnad. 
Denna linje utföres i sin första utbyggnads~ 

etapp som en enkel vändbar förbindelse 
utan reservapparatur. Anläggningskostna
derna beräknas till närmare 8000 kronor 
per km och årskostnaderna till ungefär 
1600 kronor per km. 

Det ligger nära till hands att tänka sig 
en liknande halv permanent linje för norr
landsnätet. Här föreligger emellertid ett 
annat alternativ att ta upp till diskussion 
och jämförelse. I koaxialkabeln på sträc-
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, Se »TV-länk/örliindelsen Stockholm-Göte
borg-Malmö». RADIO och TELEVISION 
1957, nr 7, sid. 8. 

Det svenska TV· nätet 
K artan härintIll visar hur det svenska TV
nätet kommer att se ut om några år. 

F.n. ä r 10ljande sändare Igång 

Sändare 
TV- Effekt 

Anm. kanal kW 

Stockholm 4 100 
Göteborg 9 5 provisorisk 
Norrköping 5 1 pro-visorisk 

Under 1958 kommer följande sändare igång: 

Sändare 
TV- Effekt 

Anm. kanal kW 

Göteborg 9 60 ny provisorisk 
sändare V'".ireu 
1958 

Malmö 10 1 "åren 1958 
Norrköping 5 60 ny sändare 

v:jr~n 1958 

För budgetfiret 1958/1959 är enligt kommu-
nikationsministerns proposition till årets riks-
dag planerade följande sändare: 

Sändare 

Skövde 
Ha,lmstad , 
Nässjö 
Gävle 
Hörby 
Sundsvall 

TV
kanal 

3 
7 

10 
9 
2 
5 

NR2-1958 

Effekt 
kW 

60 
60 
60 
60 

100 
60 

Anm. 

hösten 1958 
hösten " i958 
hösten 1958 
hösten 1958 , ,o 

våren 1959 
sommaren 1959 

TV -länkförbindelsen Stock holm- Göte borg
Malmö blir enkelriktad men vändbar. 

S.k. slavstaUoner (stationer som fångar upp 
TV -sändnin garna från n ågon större station 
octl återutsänder dem lokalt med ringa effekt) 
- bekostade på enskild eller kommunal väg 
- kommer sannolikt att byggas I viss ut-
sträckning. 

Det lir sedan troligt att Norrland kommer 
att stå i tur för 'l'V -utbyggnad under budget
åren ,1959/1960 och 1960/ 1961. Och då skulle 
enligt preliminärt uppgjorda planer följande 
sändare komma igång: 

Sändal'e TV-kanal Effekt kW 

Bollnns 6 60 
östersund 4 60 
Sollefteå 7 60 
Vånnns 2 60 
Skellefteå 6 10 
Boden 4 60 
I~iruna 6 60 
Giilliyare 9 60 

En koaxialkabel lägges Stockholm- Gävle
Sundsvall och TV -länkförbindelsen Stockholm 
-Göteborg-Malmö flyttas upp på ' sträckan 
Sundsvall-Boden- Gällivare. Det iir också tro
ligt att man då samtidigt .kommer, att' ta' med ' 
någriCTV: sändare ' i 'Mellansverige, nämligen 
i Västervik, Emmaboda, Borlänge, örebro, 
Bäckefors och Sunne . 



KARL TETZNER: 

Bildröret som indikatoröga 
Bildfrekvensspänning påföres, som fram

går av -fig. 2, över motståndet R2 på 8 kobre 
i sekundärkretsenför TR l , och spänningen 
tas ut över en särskild lindning på hildut
gångstransformatorn. Den över R l up.pträ
dande kombinerade impulsspänningen på
föres trioden V2 och amplitudbegräilsas i 
denna och påföres sedan ytterligare en 
triod Va, från' vilken ~en , förstärkta spän
ningen sedan påföres trioden V 3, som är 
kopplad till styrgallret i bildröret_ Faslä
get är sådant att ökat ljus i alla linjer upp
träder i linjernas mittparti (jfr fig. 1). I 
basen på ljuskilen motsvarar det ljusa par
tiet en »ljuspuls» med varaktigheten 4 ps. 
I toppen på bilden, dvs .. vid början av: en 
bildavsökning, är ~otsvarande tjd väsent
ligt kortare, vilket hänger samman med 
att de sammansatta pulserna »öppnar» re
ret Va under allt längre perioder ju längre 
ner på bilden mari kommer. Ljuskilens 
höjd kontrolleras genom den styrspän
ning sO,m erhålles från Da via R5+C4• 

(Denna Re-länk filtrerar bort återstående 
bildinnehåll.) När bildbärvågen ligger på 
sin normalpunkt på MF-kurvflanken leve

. reras maximal negativ likspänning och 

Hamburg i början av januari 1958 

T vå riktningar ifråga om den tekniska 
utvecklingen inom den tyska televisions
teknik~n börjar nu avteckna sig. Den ena 
innebär att man mer och mer med hjälp av 
automatiska regler- och styrningsanord
ningar försöker att förenkla apparaternas 
handhavande så mycket som möjligt. Den 
andra innebär att man i nya TV-mottagare 
- åtminstone de som kommer fram i vår 
- försöker sig på olika former av avstäm-
ningsindikering med utllyttjimde av: appa
ratens bildrör, som alltså får tjäna som ett 
jättelikt »indikatoröga». Man försöker 
därvid få fram ljusa eller mörka partier på 
bildskärmen. Form och utbredning av des
sa partier ger anvisning om huruvida bild
bärvågen är inställd i korrekt punkt på ena 
flanken av MF-kurvan, där den ju skall ha 
sin plats om man skall få maximal bild
kvalitet och störningsfrihet i mottagaren<' 

Redan för två år sedan byggde Siemens 
en televisionsmottagar(~ med en avstäm-' 
ningsindikering 'av 'detta slag. När man 
tryckte~på en knapp blev bilden mörk, och 
man fick sedan utföra fin avstämningen så 
att ljusstyrkan ytterligare minskades. När 
den mörkaste inställningen uppnåddes 
kunde man släppa knappen, mottagaren 
var då optimalt inställd. . 

På hösten 1957 kom Schaub med en ny 
och ovanligt intressant avstämningsindike
ring för TV-mottag/ue, den s.k. »bildpilo
ten», som tilldragit ~ig stort intresse. Den 
fungerar så att när man trycker på en 
knapp på denna mottagare, uppträder i 
mitten på bildskärmen ett kilformigt ljust 
parti (se fig. 1) kilens hö j d är ett direkt 
mått på hur långt avstämningen ligger 
från den riktiga punkten. Vid efteravstäm
ning med finavstämningsratten får man i 
ett läge en mycket liten ljuskil, när den är 
som minst är mottagaren rätt inställd. En 
ytterligare tryckning på tryckknappen gör 
att ljuskilen försvinner och bilden fram
träder på skärmen och då med exakt rätt 
inställd mottagare. 

I fig. 2 visas den för detta system erfor
derliga kopplingen; schemat är hämtat ur 
Schaubs televisionsmottagare »Weltspiegel 
853». I kopplingen ingår en avstämd krets 
L l i styrgallerkretsen för röret Vl' Kret
sen, som är- kopplad till sista ·bild-MF-röret 
i mottagaren, är avstämd till bildmellan-

I frek,vep;sen .~.8,9 .MHz. Denna 'krets, -liksom 
,.\. också'anodkietsenmed .l\polenL2 (avstämd 

',i' .. med' rörkapacitanserna)" är ' mycRet · sri1.lil
handig, ±50 kHz. 

Dioden D3 levererar som toppspännings
likriktare en negativ likspänning, vars 
storlek blir maximu~ när ' mottagaren är 
rätt inställd. Man skulle därför kunna an
vända denna spänning för att styra en 

lämplig anordning för avstämningsindike
ring, exempelvis ett indikatoröga eller ett 
mätinstrument. Schaun har' avstått från det 
och använder den negativa styrspänningen 
endast som hjälpspänning, som styr höjden 
på den ljuskil som fra,mträder på bildskär
men. För detta ändamål måste man alstra 
en konstgjord bildsignal i form av trapets
formade pulser, som ger ett ljusare parti 
i mitten på varje avsökt rad. För att få det 
ljusare partiet att breddas längre ner på 
bilden, är pulserna sammansatta av kom
ponenter av linje- och bildfrekvens. Linje
pulser erhålles från transformatorn TRI> 
vars primärkrets, avstämd tilllinjefrekven
sen 15 625, är ansluten till ett uttag på 
linjeutgångstransformatorn i mottagaren. 
I transformatorns sekundärkrets är dioder
na Dl och D2 inkop'plade och låter en nega
tiv halvvåg av linjefrekventa sinusspän
ron gen passera, så att man får en kommu
terad sinusspänning över R1 med dubbla 
linjef.rekvensen, ft. Se fig. 3. 

, 
därmed förskjutes arbetspunkten för be.
gränsarröret så att endast topparna i bH-
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Fig 1 
Avstämningskilen på bildskärmen vid max. 
felavstämning av TV-mottagaren fråri Schaub, 
»Weltspiegel 853». 

Fig 3 
Kommuterad sinusspänning över belastnings
motståndet R1 i schemat i fig. 2. Obs.! Ingen 
bildsignalspänning påförd. 
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Utdrag ur princip schemat för Schaub-mottagaren »Weltspiegel 853», visande kopp
lingen för bildpilotsystemet. 
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Civilingenjör JAMES HELLSTRÖM: 

Om dimensionering av kanalväljare 
III Mekanisk konstruktion 

(Forts.) 

I föregående avsnittl har behandlats TV
mottagarens kaskodkopplade HF-steg och 
oscillator·blandarsteget för sig. Dessa båda 
steg kombineras nästan alltid i en enhet, 
kanalväljaren. Ett- princip schema för en 
sådan av fabrikat Philips visas i fig. 20. 

Som synes utgöres ingångskretsen aven 
HF.transformator, S2' S3, S4, med symmet
risk ingång. I vardera bral,lschen av an· 
,tenntilledningen ligger en LC·parallell. 
krets inkopplad (S11+S12) där kondensa
torns funktion är att se till att anpassning
en i TV-band III inte påverkas av HF·kret· 
sens läckinduktanser, spolen har till upp
gift att kortsluta kondensatorn i TV
band I. Seriekretsen L+C tvärs över in
gången <;lämpar oscillatorutstrålningen på 
.antennen. 

AFR-spänningen matas till styr gallret i 
trioden i det katodjordade steget i kasko
den via ett RC·filter, R1+C1 , som är till 
för att avkoppla HF- och oscillatorfrekvens 
från AFR-systemet. Styrgallret i den gal. 
lerjordade trioden i kaskoden jordas hög
frekvensmässigt med en kondensator C2 
på 820 pF och får sin likspänning från en 
högohmig spännings delare R2+Rg• Signa-

l RADIO och TELEVISION 1957, nr 9, s. 32 
och nr 10, s. 34. 

len påföres via bandfiltret S5, S6 till bl an· 
darrörets styrgaller (PCF 80). 

Till samma galler kopplas även oscilla
torspänningen induktivt genom att S7 lig· 
ger i närheten av S6' Se fig. 25. I anoden 
på blandarröret ligger ett MF·bandfilter 
S8S9 avstämt till 36,5 MHz. Detta är ut
fört som ett lågohmigt länk filter så att 
första MF-röret kan placeras upp till 20 
cm från blandarröret. Kopplingen till MF
röret sker via skärmad HF·kabel. 

Glödtrådarna i kanalväljaren ligger i 
serie och är som synes mycket noggrant 
avkopplade. 

Omkopplingen mellan de olika kanaler
na sker genom utbyte av spolarna S2, S3, 
S4, S5, S6 och S7' Vid 'dessa frekvenser be
står spolarna av mycket få varv och lindas 
på pertinax. eller trolitulrör. S2 och S3+S4 
lindas på varandra, medan de övriga tre 
spolarna lindas bredvid varandra. Detta 
framgår av fig. 25, som visar ett foto av 
ett par »spolstrips». Dessa placeras på en 
trumma, se fig. 23. Trumman monteras i 
en kraftig metallkåpa och kan stegvis vri
das runt (fig. 21 och 22). Fjäderkontakten 
ansluter spolarna till respektive punkter i 
kretsarna. Fig. 24. Rörhållare och övriga 
komponenter monteras på kåpan, till viI-

Fig 20 Principschema för kanalväljare, typ AT7530 från Philips. 

Ant 

0,82 M 

C2 

PCCB8 PCFBO 

ken hör skärmväggar, så att kanalväljaren 
utåt sett blir en liten metallåda med rör
hållare och en (axel för omkoppling och 
finavstämning (fig 21). Efter detta system 
är praktiskt taget alla fabrikat av kanal
väljare med trumomkopplare uppbyggda. 
Skillnader förekommer huvudsakligast i 
mekaniska detalj konstruktioner. 

Principschemat är nära nog identiskt i 
de flesta fall, vilket är lätt att förstå, efter· 
som konstruktören i sin strävan att nå op
timalt resultat har utgått från samma spe· 
ciairör (PCC 88+PCF 80). 

lIela kanalväljarens egenskaper står och 
faller med ledningsdragningen och kompo
nentplaceringen samt den noggrannhet 
med vilken toleranserna kan hållas vid 
massproduktion; det är således till stor 
del mekaniska problem det hänger på. 
Data på ingående 'spolar blir bl.a. beroen
de på detta. Därför är det svårt att ange 
varvtal för dessa i principschemat i fig. 
20 för en viss kanal iill ledning för dem 
som vill bygga en egen avstämningsenhet 
eller antennförstärkare. Det är nämligen 
omöjligt att på förhand säga hur en hög
frekvenskrets beter sig i uppkopplat skick. 
Det är för många faktorer som spelar in. 

Ett av de svåra problemen är avkopp-

22k 

+2 +1 1M ~OP 

~ I ~ I - +200V 
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Fig 21 Kanalväljare, typ AT7530 från Philips. På liknan
de sätt är praktiskt taget alla kanalväljare av olika 
fabrikat uppbyggda. 

Fig 22 Måttskiss för kanalväljare typ A T7530 från Philip$. 

lingen. Det är av yttersta vikt att punkter 
som skall vara avkopplade verkligen är 
det. Vid de höga frekvenser det är fråga 
om påverkar induktansen i kondensatorer 
och ledningar i hög grad avkopplingen. 
Till de viktigaste punkterna i detta sam
manhang hör st yr gallret i det gallerjorda
de steget o'ch katoden i det katodjordade 
steget. Förstärkning och stabilitet påverkas 
i hög grad av avkopplingens effektivitet. 

De svårigheter som här antytts är orsa
ken till att fabrikanterna inte vill att kanal
välja,re skall repareras av servicemän utan 

. betraktas som en komponent som skall by
tas ut och skickas tillbaka för lagning om 
fel uppstått. Speciellt trimningen efter 
komponentutbyte kräver laboratorieinstru
ment, vilket en normal serviceverkstad av 
kostnadsskäl inte förfogar över. Rörbyte 
och lokaloscillatortrimning får dock göras. 
Trimkärnan till lokaloscillatorspolen bru
kar vara åtkomlig utifrån (hålet A i fig. 
21 och 22) och rätt inställning framgår av 
bildens utseende och ljudets karaktär samt 
på att med fininställningen i ändlägena bil
den inte får förvrängas avsevärt. Man bör 
komma ihåg att det är nödvändigt att an
vända trimrnejsel av icke magnetiskt ma
terial. 

Tab . 1. Data för kanalväljare AT 7530 och 
AT 7630 

AT 7530 AT 7630 

Ingångs- 300 ohm 300 ohm 
impedans symmetr. symmetr. 

Bandbredd 8 MHz 8 MHz 

Ljud Ljud 
Mellan- 33,4MHz 33,4MHz 
frekvens Bild Bild 

38,9 MHz 38,9 MHz 

Förstärkning: 

V"t/Vi" 40 ggr 55 ggr 
(se fig. 20) 

Brusfaktor : 
TV-band I 6 dB 4 dB 
TV-band III 8,5 dB ca 6,5 dB 

Fig 23 Spoltrumman kanalväljaren fig. ~l. Observera kontakterna på spolstripsens 
baksida. 

Ett besvärligt problem är också utstrål
ningen från lokaloscillatorn. Strålningen 
sker på flera sätt men kan uppdelas i tva 
huvudtyper, nämligen strålning' via HF
stegets kretsar och ut på antennen och 
chassistrålning. Det första slaget kan mins
kas på flera sätt, t .ex. med filter och neu
tralisering. Chassistrålning kan endast 
minskas genom noggrann skärmning. 

Som exempel på prestanda för en kanal
väljare kan anföras de i tab. 1 återgivna 
data, som gäller för två kanalväljare av 
fabrikat Philips, typ AT 7530 med kasko d
röret PCC 84 samt typ AT 7630 med 
PCC 88. Båda kanalväljarna har identisk 
mekanisk uppbyggnad. 

Den väsentliga förbättringen ligger som 
synes i brusfaktorn, vilket ju uppnås tack 
vare röret PCC 88. Att förstärkningen är 
så obetydligt större beror på att man för 
stabilitetens skull inte driver den för högt. 

Den förbättring av brusfaktorn med ca 
2 dB som uppnås med röret PCC 88 i stäl
let för PCC 84 har stor betydelse på TV
band III. På TV-band I ,är däremot an
tenn- och kretsbruset samt den normala 
störningsnivån så hög att rörbruset endast 
utgör en bråkdel av totala bruset. Där
för har man i själva verket endast under 
gynnsamma förhålla"den någon verklig 
nytta av den lägre brus faktorn på de lägre 
TV-kanalerna. • 

Fig 24 
Kontaktfjädrar i kanalväljaren stöder mot mot
svarande kontakter på spoltrummans spolstrips 
när denna vrides. På 'så sätt sker utbyte av 
spoluppsättning för olika TV-kanaler på TV
band I och III. 

Spolstrips för spo.l.trummaR i ,ig. 23. Spolarna 
på dessa två strips ingåor i kop.p~gen för en 
TV-kanal. Se fig. 20. 52 är lindad utanpå 5s 
och 5 •. 
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CATHODE RAY: 

Belastning - ärftlig och annan 

E n av mina hobbies är - som läsaren 
kanske har märkt - att kritisera radio
teknikens språk_ Det är så många ord och 
betydelser av ord som förefaller onödigt 
förvirrande, om inte rent av oriktiga_ Radio 
är inte något lättfattligt ämne - och det 
är stort - så det kan tyckas vara synd att 

. inte den som studerar radioteknik får äm
net klart och enkelt framställt utan onödiga 

, svårigheter. J ag förmodar att de som över
lever i kampen för kunskaper, snart blir 
vana vid det tekniska språkets konstighe

' ter och glömmer hur svårbegripligt mycket 
var i början. Men när man läser böcker 
o~h tidskrifter, som handlar om radio - i 
synnerhet de som ger sig ut att vara för ny
börjare på området - kan man undra vad 
sådana läsare får ut av somliga förkla
ri~ga'r eller anvisningar i dem. Ibland be
höver man inte ens undra - de mest be
synnerliga missuppfattningar, som man 
kan 'Spåra tillbaka till tekniska termer, 
kO!Ilmer i dagen vid samtal och i brev. Ett 
exempel som kommer för mig just nu, var 
en förfrågan om hur man sImIle få tag på 
en talspole till en högtalare. Brevskrivaren 
var nöjd med dess återgivande av musik, 
men inte av tal, och det var det han ville 
förbättra! Med en talspole! 

Ett ord ~ II1pnga betydelser 

»Belastning» 4ar att göra med last (i be
tydelsen börda), och eftersom alla vet vad 
>last» är, anses ,det av många författare 
onödigt att förklara, fast det mestadels är 
ett speciellt tekniskt ord. Ändå har »belast
ning» flera betydelser i tekniska samman
hang. Eftersom det ofta används i olika 
betydelser, även 'då det hänför sig till ett 
och samma ämne - t.ex. ljudförstärkning 
- är risken för missförstånd avsevärd. 

I icke-tekniska eller enklare tekniska 
sammanhang gället regeln att om belast
nirrgen är för stor för t.ex. en som bär nå
got, så är det risk för ett brott på rygg
raden, t.ex. på en kamel. En undersökning, 
som gick ut på att konstatera huruvida be
lastningen utgjordes av det burna - vad 
det nu än vaT - i sig själv eller den obe
hagliga känslan av tryck, åstadkommet 
därav, skulle troligen avfärdas såsom allt
för spekulativ, m~n i tekniska samman
hang är frågan av praktisk betydelse, som 
framgår av d.~t följande. Även i vanligt 
språk används · ordet i bildlig bemärkelse 
- t.ex. »ärftlig belastning». Och att be
lastningen ibla~d kan bli för stor, framgår 
av det tyvärr inte så sällan tillämpliga om-
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dömet »han var så överlastad, att han inte 
ens kunde gh. Men en liten »last» kan det 
ändå vara angenämt att ha! 

Det är tydligen en utvidgning av ordet 
last både till formen och innebörden, då 
man talar om belastning aven mekanisk 
inrättning t,ex. en vagn eller en bro; och 
möjligheten att någon del av - eller rent 
av hela - vagnen eller bron brister och 
går av på grund av överbelastning är inte 
mindre därför att den bärande mekaniska 
konstruktionen vanligen är oförmögen att 
uttrycka sina känslor så tydligt. Därför 
anger konstruktören av sådana inrättning
ar i allmänhet en »högsta belastning», som 
får överskridas endast på innehavarens 
egen risk. En ytterligare utvidgning av 
innebörden från att beteckna en tyngd till 
att ange ett vridningsmoment, och därifrån 
till en kraft, är också alldeles naturlig och 
gäller för maskiner och motorer. I synner
het är det så, att om den roterande axeln 
på en elektrisk motor utsättes för ett mot
stånd, som är långt större än vad som mot
svarar full belastning (eller en angiven 
överbelastning) för motorn i· fråga, så kan 
denna lätt »brinna ihop» genom att för 
mycket ström tas ut, eller också kan mo
torn träda ur funktion och stanna - eller 
båda delarna. 

Fastän man då har avlägsnat sig ännu 
längre från ordets ursprungliga innebörd, 
är det naturligt att »belastning» inom elek
tro tekniken · används om elektrisk kraft 
frAn en generator eller ett elverk. Under 
kriget blev denna speciella tekniska bety
delse blott alltför välbekant särskilt för 
invånarna i de krigförande och ockuperade 
länderna till följd av vissa åtgärder avel
verk och överordnade myndigheter_ Men 
t.o.m. obehagen (for att uttrycka det milt) 
av vad som från distributionsmyndiglteter
nas synpunkt kan kallas belastningsfördel
ning, dvs. el-ransonering och liknande kon
sumtionsbegrä.nsande åtgärder, är mindre 
att frukta än följderna aven överbelast
ning, som ini~ fördelas. 

En ingenjör på ett elverk mäter där.för 
belastningen i kW eller (mera korrekt i 
fråga om växelström) kVA. Installatörer
na, som drar ledningarna, använder »be
lastning» i något avvikande betydelse. Att 
ta ut alltför mycket kraft, dvs. belasta nätet 
för mycket, kommer troligen alls inte att 
utsätta ledningen för alltför stor spänning; 
så belastning är i det sammanhanget lika 
med »ström», som man inte får ta ut för 
mycket av, om det inte skall resulter.a i 
överhettning och för stort spänningsfall. 
En ingenjör, som sysslar med elektrisk 
kraftöverföring anger vanligen belastning
en i ampere. 
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Det har väl framgått, att ingenjörens 
uppfattning av belastning hittills mycket 
nära motsvarar den fysiska verkan, som 
en börda har, såsom t.ex. dess gravitation 
(tyngd), något som en icke-tekniker tro
ligen tänker mindre på än den synliga or
saken - de 107+ 1 egyptiska halmstråna 
eller »de 40 männen eller 8 hästarna». Det 
är sant, att »belastning» mycket ofta an
vänds i den senare betydelsen i elektro
tekniken, med syftning på .en lampa eller 
en elektrisk kamin eller t.o.m. en stad, 
men i den användningen anses ordet av 
språkmän snarare vara teknisk jargong 
än en exakt term. Hur som helst är det allt
sammans helt i linje med kamelen i ord
språket och andra populära föreställningar 
om belastning i allmänhet. 

Går vi nu till vår egen bransch och kon
sulterar den standard som där accepterats, 
vad får man då fram? Svaret är faktiskt: 
ingenting, frånsett en definition på anod
belastning. Om vi då, ~är vi inte har någon 
ledning från standardiseringsmännen, föl
jer den praxis som tillämpas av elektrotek- . 
niker och försöker tillämpa den för att få 
fram vad »belastning» betyder när det gäl
ler generatorer för lågfrekvens eller radio
frekvens, hur går det? Inte så särskilt bra, 
så enkelt är det inte. Liksom i många andra 
avseenden har man bland telekommunika
tionsteknikerna slagit in på egna vägar. 

När det gäller belysningsnätet begrän
sas den effekt som kan tas ut endast av att 
det i allmänhet är någonting som överhet
tas och förstörs. Upp till »maximal belast
ning) och långt utöver den är impedansen 
hos nätspänningskällan och dess förbin-

Fig 1 
Vid konstant emk i en generator med inre resis
tansen R.g förbrukas max. effekt i belastnings-
resistansen RL.när RL=Rg • 
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delseledningar ofalltligt mycket lägre än 
vad som skulle behövas för att strömutta· 
get skulle begränsas. Därför behöver man 
-alltid säkringar eller maximalströmbryta· 
re. Det skulle vara alldeles galet om man 
inte kunde ta ut mer än låt oss säga 100 W 
från ett vägguttag. Normalt är det ju så att 
ju lägre resistansen eller impedansen hos 
den anordning (=belastning i ett avseen· 
de) som anslutes är, desto större är den 
uttagna strömmen och - då spänningen 
förblir någorlunda konstant - även den 
uttagna effekten (=belastning i annan 
bemärkelse! ). 

Effektanpassning 
I radiotekniken är impedansen hos en 
strömkälla praktiskt taget alltid av stor 
betydelse. Effekten som kan tas ut kan 
aldrig stiga obegränsat näl' impedansen 
hos belastningen minskas; den når ett 
maximum, utöver vilket en vidare ökning i 
strömmen mer än väl kompenseras av 
minskningen i spänning på grund av spän. 
ningsfallet i strömkällans inre impedans. 

Vid detta stadium brukar läroböcker 
vanligtvis tala om det välkända förhållan· 
det att maximal effekt kan erhållas när 
resistansen hos belastningen är=resistan· 
sen som strömkällan har (och reaktansen, 
om det finns sådan, är lika stor men med 
motsatt förtecken mot re akt ansen i ström· 
källan). Detta kallas att an passa belast· 
ningsimpedansen till strömkällan. I dia· 
grammet i fig. l visas i a) en strömkälla 
med emk :en E och med inre resistansen 
Rq, som matar en belastning RL • Kurvan 
i b) :visar effekten i belastningsmotståndet 
för tre olika generatorresistanser. För en· 
kelhetens skull antas det att det inte finns 
någon reaktans. Den streckade linjen mar· 
kerar de förhållanden som råder när Rg= 
=RL • Om generatorresistansen vore myc· 
ket låg (som i belysningsnätet) skulle kur· 
van ha sin topp mycket tätt intill effekt. 
axeln och kurvan skulle vara hög nog att 
nå upp till taket i det rum där ni sitter. 
I själva verket: var denna topp är belägen 
skulle inte vara av något praktiskt intres· 
se, enär den kommer långt innanför den 
punkt där säkril'lgarna går. 

Men möjligheten att överbelasta en HF· 
eller en LF·oscillator eller annan ström· 
källa i den meningen att den skulle över· 
hettas existerar knappast, enär strömmen 
begränsas av strömkällans impedans och 
kan vanligtvis inte ' bli katastrofalt stor 
även om utgångsklämmornil skulle vara di· 
rekt kortslutna. I några fall kan det bli 
en del besvärligheter som exempelvis att 
ett rör överhettas, men det beror inte en· 
bart på den stora effekt som då dras ut. 
I själva verket kan det bli trouble, exem· 
pelvis överslag i stället, om ingen effekt 
alls dras ut, dvs. om utgångsklämmorna 
lämnas öppna. 

Det viktigaste i detta sammanhang är 
att ansluta den rätta impedansen. »Belast. 
ning» i'uom radio· och elektronikområdet 
är så~edes vanligtvis impedansen hos den 
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KJEll STENSSON : 

Om effektbehovet i 
hög- och lågtonskanaler 

0 111 jag vill åstadkomma en återgivnings· 
anläggning med elektronisk delning mellan 
en hög. och en lågtonskanal, måste då de 
till dessa kanaler anslutna effektförstär· 
karna ha samma watt·tal?» Den frågan har 
en av denna spalts älskvärda läsare lagt 
fram som underlag för dagens meditatio· 
ner. Det frågeställaren tydligen är ute ef· 
ter är ett besked om hur ljudenergin för 
exempelvis orkestermusik fördelar sig på 
olika svängningstal. Därom lämnar figu· 
ren intill besked. Den anger ljudtryckets 
medelvärde för de enskilda svängnin~sta· 
len i relation till motsvarande medelvärde 
för hela spektret. Mätningarna är gjorda 
på en medelstor orkester med mätmikrofo· 
nen på ungefär 5 meters avstånd från ljud· 
källan. 

Ur kurvan kan man utläsa att medel· 
ljudtrycket för frekvenskomponenter på 
10 000 Hz ligger ca 40 dB under motsva· 
rande värde för 100 Hz. Det ger svar på 
den aktuella frågan: man kan nöja sig med 
mindre effektvärden på högtonsförstärka. 
ren i förhållande till lågtonsmotsvarighe. 
ten, allt givetvis under förutsättning att 
båda fyller enahanda krav på låga värden 
för olika former av distorsion. Hur stor 
skillnaden i uteffekt mellan de båda för· 
stärkarna kan vara heror på vid vilken 
frekvens man förlägger delningen mellan 
de båda kanalerna. Och delningsfrekven. 
sen s läge i registret bestäms ju i avgöran. 
de grad av vilka högtalarsystem som står 
till förfogande. 

Så vitt jag känner till finns det på hi·fi· 
marknaden en återgivningsanläggning som 
inte arbetar med två utan med tre olika ka· 
naler, som över vardera sin effektförstärka· 
re matar tre olika högtalare. Den tillverkas 
i England av Sound Sales Ltd, och det kan 
i det här sammanhanget vara av intresse 
att se dels var man i denna konstruktion 
funnit det ändamålsenligt att lägga del· 
ningsfrekvenserna och dels vilka watt·tal 
de tre kanalernas effektförstärkare har. 
J ag har inom parentes sagt hört en tidigare 
variant av denna anläggning i förbigående 
under ett Englandsbesök och fick ett ytter· 
ligt tilltalande intryck av klarheten och 
renheten (sannolikt beroende på att inter· 
modulationsprodukterna vid återgivningen 
hölls på en låg nivå) i dess återgivning. 
Konstruktören själv framhöll att den har· 
moniska distorsionen var negligerbar och 
intermodulationsdistorsionen omätlig, dvs. 
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under gränsen för vad den använda mät· 
apparaturen reagerat för. Sådant låter sig 
ju alltid sägas och är ju högst relativt, men 
hans påståenden jävades inte av mina hör· 
selintryck. 

I Sound Sales trekanalssystem ligger 
delningsfrekvenserna vi~ 200 och 10 000 
Hz. Effektvärdena på de tre kanalerna, i 
tur och ordning omfattande de ungefärliga 
frekvensområdena 30-250, 200-12000 
och 10000-25000 Hz (den översta grän. 
sen är nästan snudd på hi·fi för hundar, 
som lär höra upp till .ca 40000 Hz), är 30, 
12 och l watt respekti~e. 

Ytterligare ett exempel kan kanske bi· 
dra något mera till att skapa klarh€ft i 
frågeställningen. H eathkit har bland sina 
hi·fi.komponenter ett elektroniskt delnings· 
filter (typbeteckning XO.I) som' jag hop· 
pas bli i tillfälle att ge några synpunkter 
på i något av de närmaste numren. Man 
har 4är möjligheter att välja 'mellan föl· 
jande delningsfrekvenser: 100, 200, 400, 
700, 1200, 2000 och 3500 Hz. Om delnings. 
frekvensen lägges någorlunda högt upp i 
registret - j ag skulle förmoda att 1200 Hz 
är ett användbart minimivärde - räknar 
man med att högtonseffektförstärkaren 
skall kunna klara sig med den 7·wattsför· 
stärkare som ingår i Heathkit·sortimentet. 
För lågtonsdelen räknar man med att en 
20 watts effektförstärkare är nödvändig. 

Personligen har jag, som tidigare ut· 
vecklats på denna plats, svårt att inse att 
man för hemmabruk har användning för 
mer än maximalt 12 watt distorsionslåg ut· 
gångseffekt, och jag skulle med de erfaren· 
heterna som bakgrund kunna våga föreslå 
att effektvärdena för de båda aktuella kana· 
lerna begränsas till exempelvis 12 resp. 5 
watt. Men här spelar soJ.ll sagt högtalar· 
systemens prestanda in och speciellt då de· 
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Teknolog LENNART BRANDQVIST 

Om distorsion i hi-fi-anläggningar II 
Metoder att minska distorsionen i högtalarsystem 

S om visades i en tidigare a~tikel i denna 
. serie' medger inte den elektrodynamiska 

högtalarprincipen att man uppnår den 
ljudkvalitet som avses med termen »High 
Fidelity». Distorsionen, särskilt i basen, är 
synnerligen svår, vilket väl de -flesta ljud
entusiaster haft på känn. Inom frekvens
området 20-50 Hz kan högtalaren ha en 
distorsionsnivå som hundrafalt överstiger 
distorsionsnivån i en hi-fi-förstärkares vid 
samma betingelser! 

Högtalardistorsionen är vidare till sin 
natur farligare än motsvarande distorsion 
i förstärkare om man tar hänsyn till det 
dynamiska förloppet. Distorsion exciterad 

l BRANDQVIST, L: Om distorsion i hi'li-an
läggningar l. Den svaga länken: högtalaren. 
RADIO och TELEVISION 1957, nr 12, s. 36. 

Fig l 
Försöksanordning med fyra 6/1 högtalare, mon
terade tätt tillsammans på en baffeI. Se kurvor 
i fig. 2. 

'laM 
1Xl 200 500 1CXXJ 2CXXJ 5CXXJ IIXO H2 

Fig 2 
Frekvenskurvor för högtalaranordningen i fig. 
l. Kurva a) avser l högtalare, kurva b) 2 hög
talare och kurva c) 4 högtalare. Konstant ton
frekvensspänning tillfördes högtalarna, som 
låg parallellkopplade i samtliga fall, varför den 
tillförda effekten (per högtalare räknat) var 
konstant vid samtliga mätningar. 

I 

aven ton nära basresonansen besitter en 
tröghet som gör att högtalaren kan fort. 
fara att generera övertoner ett stycke 
framåt i tiden, även efter det tonen upp
hört. Distorsionskurvan säger inget om dy
lika fenomen, vilka - som påpekades i 
förra artikeln - inte heller varit föremål 
för någon utredning. På grund av högta
lardistorsionen är det vidare meningslöst 
att tala om »pentodljud» eller »triodljud», 
en skillnad som är ytterst svår att spåra på 
grund av den höga distorsionsnivån i hög
talaren. 

Man kan nu tänka sig olika metoder att 
minska distorsionen i ett högtalarsystem. 
I det följande skall behandlas några av de 
metoder som kan tänkas tillämpas i detta 
sam~anhang. 

Flera högtalare - minskad 
distorsion 
Distorsion i basen uppkommer på grund 
av de förhållandevis höga kon am plitu der
na. En metod att minska distorsionen är 
grundad på att dela upp den avgivna aku
stiska effekten på flera högtalare. Kon
amplituderna för en viss avgiven akustisk 
effekt kan då hållas mindre för varje en
skild högtalare. En mängd relativt stora 
konhögtalare kopplas parallellt eller i serie 
i samma fas samt anbringas nära varandra 
på en tillräckligt stor ljudskärm. Denna 
metod har tidigare behandlats i denna tid
skrift! 

Det bör emellertid observeras att om 
man överstiger ett visst högtalarantal växer 
distorsionen ånyo, nu vid små amplituder 
på grund av att dessa kommer nära trös
kelvärdet för konens rörelse. Inom ett visst 
område minskar emellertid distorsionen i 
basen i ungefär samma grad som högta
Iarantalet ökar. 

En markant förbättring i basen erhålles 
vid ett tiotal 10 tums högtalare monterade 
tätt samman på en ljudskärm. Ovanför 
»kolvområdet» för systemet, nu förskjutet 
nedåt i frekvens, återstår dock att med ett 
lämpligt system överföra resten av fre
kvensbandet utan »break up». Detta är -
som skall visas i en senare artikel - en
dast möjligt vid membranhögtalare av ty
pen elektrostatiska högtalare. 

Ett system av här antytt slag blir både 
otympligt och dyrt och är därför inte di
rekt lämpat för hemmabruk utan kan väl 
endast komma ifråga för större ljudåter
givningsanläggningar, exempelvis i sam
lingslokaler av olika slag. 

2 Se Flera högtalare - bättre ljudåtergivning. 
RADIO och TELEVISION 1956, nr 2, s. 30. 
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I ljudåtergivningsanläggningar 
är det ännu så länge 
högtalarsystemen som dominerar 

. som distorsionskälla. 
I denna artikel behandlas 
några tänkbara metoder 
att nedbringa denna distorsion. 

Motkoppling av det akustiska 
systemet 
En annan tänkbar metod att minska distor
sionen i en ljudåtergivningsanläggning är 
att tillämpa motkbppling som omspänner 
även högtalaren. 

Fig. 4 visar ett system för ett dylikt för
farande: en balanserad bryggkoppling ur 
vilken den elektromotoriska kraften ( e ) 
som alstras av talspolens rörelse uttages
och återföres till ingången av förstärkaren_ 
Högtalaren får här således samtidigt 
tjänstgöra som en dynamisk mikrofon. En 
annan, i princip likartad metod, är att ta 
ut motkopplingsspänningen genom en extra 
talspole stelt förbunden med den ordinarie
talspolen. 

Med hYSS antydda metoder erhålles en 
»hastighetsmotkoppling», dvs. motkopp., 
lingsspänningen blir proportionell mot 
hastighets amplituden på talspolen. Mot
kopplingsspänningen avtar därför vid låga 
frekvenser, vilket emellertid kan korrige
ras med ett frekvensberoende nät med in-
vers karakteristik. 

Nackdelen med metoden är att någon 
högre grad av motkoppling inte kan er-
hållas. Systemets faskarakteristik är näm
ligen mycket litet lämpat för motkoppling_ 
Vid låga frekvenser där motkop.plingen är 
mest önskvärd, uppstår häftiga fasvrid
ningar mellan strömmen genom tals polen 
och dennas rörelse, vilket äventyrar syste-
mets stabilitet. Systemet kan lätt börja att 
självsvänga på basresonansfrekvensen_ 
Med faskorrigerande nät är det dock möj-
ligt att upprätthålla några dB motkopp-
lingsgrad. En ytterligare nackdel av avgö
rande betydelse är emellertid att talspo-· 
lens rörelse inte är representativ för ljud
vågorna på grund av konens självständig-
het vid höga frekvenser (»break up»). 

En representativare metod är att använ-
da en kvali.tetsmikrofon framför högtala
ren. Nackdelarna blir dock i stort sett de
samma vad beträffar stabiliteten, dess-
utom tillkommer svårigheter på grund av 
ljudets löptid mellan högtalare och mikro-
fon. 

Minskad distorsion genom 
minskad bandbredd 
Det är möjligt att en minskad bandbredd: 
är att föredra framför en högre distorsion_ 
Då distorsionen i basen är en hastigt växan-
de funktion av avtagande frekvens är det 
lämpligt att inte gå längre med undre
gränsfrekvensen hos förstärkaren än till 
den punkt där distorsionskurvan för hög
talaren börja.r vika av uppåt. Distorsions-



kutvan är emellertid obekant för de flesta 
högtalare och det är svårt för köparen att 
få en mätning utförd. Om distorsionskur
van är bekant är denna metod emellertid 
att föredra framför att lyssna till något 
som inte alls överensstämmer med basvio
linistens bemödanden. 

Det är emellertid viktigt för tonbalansen 
att samtidigt även övre gränsfrekvensen 
dras ner enligt någon tumregel. Observera 
att övre gränsfrekvensen ur distorsionssyn
punkt måste sänkas i den del av systemet 
som kommer e/ter den distorsionsproduce
rande delen. Om högtalaren är distorsions
källan får man exempelvis sänka diskant
registret genom att prova ut lämpligt tyg
material framför högtalaröppningen. 

Tillämpning av invers icke -linjär 
karakteristik 
Distorsion uppkommer genom att samban
det mellan utgångsstorhet och ingångsstor
het inte är linj ärt. Antag ett distorsions
producerande element med karakteristiken 

V,,=!(k·Vi ) 

där V" är utgångsstorheten, Vi ingångs
storheten, k den linjära förstärkningen. 

Genom att i fig. 5 kaskadkoppla ännu 
ett distorderande element II med invers 
karakteristik blir hela systemet linjärt och 
därmed distorsionen noll. Sålunda väljes 
ett element med karakteristiken 

V{=/(V,,') 

Då ingångsstorheten V/ för element II ut
göres av utgångsstorheten för element I er
hålles 

Då är 
V,.'=kVi 

dvs. en linjär funktion. 
Diagrammet i fig. 6 visar sambandet 

mellan den akustiska utgångsstorheten V" 
och den elektriska instorheten Vi för en 
känd kvalitetshögtalare vid frekvensen 20 
Hz (heldragen kurva). Som synes är kur
van långt ifrån en rät linje. Med hjälp av 
kombinationer av icke· linjära element är , 
det möjligt att göra förstärkaren sådan att 
denna får en karakteristik enligt den strec
kade kurvan i diagrammet som skall vara 
spegelbilden av den heldragna kurvan i 
den räta linjen V u= Vi. Den totala distor
sionen vid den frekvens som kurvan gäller 
vid 'är då låg. 

Emellertid avtar distorsionen i högtala-
, ren mot högre frekvenser: kurvan smyger 

sig närmare och närmare den räta linjen. 
Problemet är således att konstruera ett 
frekvensberoende ickelinjärt nät som är 
den invers a funktionen till högtalarens ka
rakteristik för alla frekvenser. 

Det är intressant att notera att det kan 
inträffa att en dålig förstärkare kan ha 
»bättre ljud» än en hi-fi-förstärkare trots 
att konstruktören av denna svär på att så 
inte kan vara fallet. Detta inträffar emel
lertid om en relativt dålig förstärkare har 
en karakteristik som åtminstone böjer av 
åt 'det önskade hållet (Vu"<O), vilket så-

lunda kan innebära en viss förbättrad ljud
kvalitet. 

Det anförda exemplet visar hur viktigt 
det är inom ljudtekniken att se elementen 
i sina inbördes sammanhang i stället för 
att »stycka upp» dem i fristående enheter. 
Använder man elektrodynamiska högtala
re i en ljudåtergivningsanläggning är så
lunda problemet inte att konstruera en lin
jär förstärkare utan att tvärtom konstruera 
en olinjär förstärkare med avvägd distor
sionsnivå. En sådan konstruktionsprincip 
ger billiga och enkla förstärkare och hög
talarsystem, men trots detta förbättrad 
ljudkvalitet i basen. Nackdelen är natur
ligtvis svårigheterna vid utvecklingsarbe
tet: högtalaren och förstärkaren måste 
»skräddarsys» tillsammans. 

En annan fördel av att konstruera hög
talare och förstärkare som en sammanhö
rande enhet är att man kan överlåta en del 
av högtalarens frekvens gångs problem på 
förstärkaren. Preliminära försök har visat 
att betydande förbättringar kan uppnås på 
den vägen. • 

Fig 4 
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Distorsionskurvor för försöksanordningen j 

fig_ 1. Kurva a) avser l högtalare, kurva b) 2 
högtalare och kurva c) 4 högtalare i parallell. 
Distorsionen bestämdes med våganalysator:" 
Konstant tonfrekvenseffekt (räknat per hög
talare) tillfördes i samtliga fall, men då verk
ningsgraden är betydligt större med 4 hög
talare i parallell, uppnås vid konstant ljudnivå 
en mer markant minskning av distorsionen än 
vad kurvorna i denna fig. anger. 

Ett system för motkoppling av talspolens rörelser i en högtalare. Det med streckprickad linje 
inramade partiet utgör högtalarens ekvivalenta impedansschema. Genom bryggkopplingen ut
tages talspolens elektromotoriska kraft (eJ. vilken är representativ för talspolens rörelse och 
återföres till förstärkarens ingång (ofta katodmotståndet i ingångssteget som visats i fig.). 
Nackdelen med systemet är bl.a. svårigheten att uppnå en stabil motkoppling. 

II 

Fig 5 
Princip för distorsionsminskning med tillämp
ning av invers icke-linjär karakteristik. Ele
mentet I är behäftat med distorsion, beroende 
på att sambandet mellan ingångsstorhet och 
utgångsstorhet inte representeras aven rät 
linje. Genom att införa ett annat element II i 
kaskad, som har invers karakteristik mot det 
föregående, kan distorsionen i hela systemet 
minskas mot noll. Metoden är tilltalande ge
nom sin enkelhet, och har visat sig utgöra en 
framkomlig väg att minska distorsionen. 
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Sambandet mellan strömmen genom talspolen 
och ljudtrycket från en känd kvalitetshögtalare 
vid frekvensen 20 Hz. Som synes är detta sam
band långt ifrån linjärt. Genom att mata denna 
högtalare med en olinjär förstärkare som har 
den prickade karakteristiken, kan totala dis
torsionen kraftigt nedbringas vid denna fre
kvens. 
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Q -meter i byggsats 
En Q-meter utgör en hörnsten i varj'e radiolaboratoriums 

instromentutrustning, men också en mera försigkommen 

amatör kan ha mycken glädje av ett sådant instrument. 

I föreliggande artikel beskrivs en Q-meter, som tillverkas 

byggsats av HEATH CO.l; den kan utan svårighet byggas 

av praktiskt taget vem som helst. 

D et har sagts att en Q-meter är ett av de 
mest mångsidigt användbara instrument 
som en radiotekniker kan skaffa sig, an
vändningsmöjligheterna begränsas huvud
sakligen av kombinationsförmågan och in
telligensen hos den person som skall an
vända det. Och det ligger en hel del i det 
påståendet. Det är inte alls så att Q-metern 
kan användas enbart för att mäta Q-värdet 
hos induktansspolar och kondensatorer, 
vilket man möjligen kan förledas att tro av 
namnet .. Fastmer är en Q-meter ett verkligt 
universalinstrument i »radiolabbet», så 
snart det gäller mätningar på avstämda 
kretsar för högf.rekvens. 

Det är inte heller så att en Q-meter är 
ett exklusivt laboratorieinstrument 
tvärtom, det är ett instrument som även 
amatörer kan ha stor glädje av. Det är ju 
så att amatörer utan tillgång till lämplig 
mätapparatur är starkt bundna till lind
ningsuppgifter och anvisningar i konstruk-

l Svensk representant: AB Zander & Ingeström, 
Stockholm_ 

HF-osc. 

RV 

Fig l 
Blockschema för Heathkits Q-meter. 

100Ri 

Fig 2 
Ekvivalent schema för Q-metern. 
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tionsbeskrivningar när det gällt att bygga 
avstämda kretsar för radiofrekvens, mel
lanfrekvenskretsar etc. En Q-meter av det 
slag som beskrives här, som f.ö. är mycket 
enkel att bygga även för en föga durkdri
ven amatör, ger amatören stora möjlighe
ter att arbeta litet mera självständigt vid 
experimentarbete och mottagarbygge. Han 
behöver inte längre famla i blindo när det 
gäller att konstruera och bygga högfre
kvenskretsar, och han blir därmed inte så 
slaviskt bunden till beskrivningarnas data 
och detaljuppgifter; 

Q -meterns användningsområden 
I en senare artikel kommer att genomgås 
de mångskiftande användningsområden 
som en Q-meter har, här skall endast kort
fattat antydas dessa_ 

I första hand är en Q-meter oumbärlig 
när det gäller att uppmäta induktansen 
och Q-värdet hos spolar vid radiofrekvens. 
Men Q-metern kan också användas som 
kapacitansmeter och är särskilt lämplig 
för uppmätning av mycket små kapacitan
ser från mindre än l pF upp till ca 1000 
pF. Man kan också bestämma Q-värdet hos 
kondensatorer, vilket' i vissa fall kan vara 
av intresse. Egenkapacitansen hos spolar 
kan också bestämmas på enkelt sätt. 

I en Q-meter ingår alltid en signalspän
ningskälla, och därmed är också ett annat 
användningsområde för en Q-meter klart: 
man kan använda den jämväl som signal
generator, man har ju i Q-metern en kali
brerad signalgenerator gratis! Man kan 
också utnyttja Q,metern som vågmeter, och 
det går också att köra den som en sorts 
grid-dip-meter. 

Blockschemat 
Blockschemat {ör den Q-meter som skall 
beskrivas här visas i fig. 1. Som synes be
står Q-metern aven HF-oscillator med va
rierbar frekvens (150 kHz-18 MHz) och 
en till denna ansluten avstämd krets. I den 
avstämda kretsen insättes som induktans 
antingen den spole, på vilken man skall 
mäta, eller en speciell provspole. Som ka
pacitans i kretsen ingår en variabel kon-
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den sa tor C3=0-450 pF, inbyggd i Q-me
tern. Med denna avstämmes kretsen till 
resonans med den påförda HF-signalen. I 
Q-metern ingår också en rörvoltmeter för 
HF, med vars hjälp man kan mäta upp den 
över C3 uppträdande spänningen. Man går 
in med HF-spänningen över en kondensa
tor C6 på 5000 pF, som ligger i serie med 
den nyss omnämnda avstämningskondensa
torn. Då C6 alltid> 10 C3 kommer den be
lastning signalgeneratorns inre impedans 
utövar på den avstämda kretsen att bli obe
tydlig, då - som framgår av ekvivalenta 
schemat i fig. 2 - belastningsimpedansen 
över hela kretsen, härrörande från gene
ratorkretsen, kommer att bli lägst ca 100 
R. i serie med C4/ 100, vilket inträffar då 
C3 är fullt invriden (C6/C3~10). Ri är av 
storleksordningen 0,3 kohm och C6 ca 15 
pF, varför belastningsimpedansen över 
hela avstämda kretsen blir 30 kohm i serie 
med 0,15 pF, en försumbar belastning! 

Den avstämda kretsen avstämmes till re
sonans vid någon av de frekvenser som ge
neratorn kan avge. För att indikera reso
nans är rörvoltmetern ansluten över av
stämningskondensatorn C3• Om man håller 
signalspänningen över C6 från generatorn 
!-onstant, kommer spänningen över avstäm
ningskondensatorn att vara praktiskt taget 
proportionell mot kretsens Q-värde, vilket 
lätt kan härledas med utgångspunkt från 
de enkla samband som gäller för avstämda 
kretsar. Tydligt är därför att man direkt 
kan kalibrera rörvoltmetern i Q-värde. 
Dock är att märka att kalibreringen stäm
mer bäst endast för det fall att man har 
visst värde på avstämningskapacitanseri. 

Förluster i en resonanskrets ger till re
sultat ett lägre Q-värde. Allmänt gäller att 
av förlusterna i en resonanskrets är för
lusterna i spolen mycket större än de som 
uppträder i andra kretselement, sålunda 
är Q-värdet av kretsen i allmänhet=Q-vär
det hos spolen. Om man emellertid har 
mycket höga Q-värden hos spolen och ut
för mätningen vid låg kapacitans hos re
sonanskondensatorn gäller detta inte rik
tigt: man måste då ta hänsyn till förluster
na i resonanskondensatorn och strökapa
citanserna, dessa reducerar kretsens Q-vär
de så att detta blir lägre än det Q-värd~ 



Fig l Princip schema för Heathkits Q-meter_ 

som mall har hos induktans spolen_ Vid 
mätningar på ordinära spolar behöver man 
emellertid inte bekymra sig om några kor
rektioner för att få fram Q-värdet hos 
spolen_ 

Hur man använder Q-metern vid olika 
slag av radiotekniska mätningar skall ge
nomgås i en senare artikel! 

Principschemat 
Apparatens principschema visas i fig_ 3. 
Som synes ingår i den HartIey-kopplade 
oscillatorn ena halvan Vu aven dubbel
triod, 12AT7. Oscillatorn är omkopplings
bar för fyra frekvensområden : 150-450 
kHz, 450 kHz- 1600 kHz, 1,5 MHz-S,3 
MHz och 5 MHz-18 MHz. Oscillatorns 
avstämningsratt Cl (se fig. 3) är nog
grant kalibrerad inom dess.a frekvensom
råden. Oscillatorn efterföljes av ett anod
jordat förstärkarsteg med triodhalvan Vw. 
Utgångsspänningen från detta steg likrik-. 
tas och uppmätes med instrumentets vrid
spoleinstrument, som med omkopplaren 
0 1 i läge »CAL» kopplas till diodkretsen 
via ett RC-filter Ra+C5• Utgångsspänning-

en regleras genom att anodspänningen på 
oscillatorroret Vu ställes in med poten
tiometern Rl . Utgångsspänningen inställes 
till ett visst fixerat läge, markerat med ett 
rött streck på vridspoleinstrumentet. Alla 
mätningar med Q-metern inleds med att 
man ställer in signalnivån med Rl till detta 
värde. 

Från det anodjordade steget uttages 
dessutom signalspänningen från oscilla
torn via en trimkondensator C4, som är in
ställbar mellan 7 och 35 pF. Denna kon
densator ställes in en gång för alla. 

Signalspänningen påföres en kondensa
tor C6 på 5 nF, denna ingår i den avstäm
da kretsen och ligger ' i serie med den 
egentliga avstämningskondensatorn Ca 
(0-450 pF). Denna är försedd med en 
ratt, försedd med tre skilda skalor, en L
skala, graderad från l tiIllO och två kapa
citansskalor med gradering 40-450 pF 
och 40-400 pF. C7 är en finavstämnings
kondensator -3 - O - +3 pF, denna 
skall normalt stå på O och användes vid 
mätning av mycket små kapacitans er. 

C6 samt Ca+C7 utgör en kapacitiv spän
ningsdl(lare över kretsens induktans (=den 

Fig 4 Placeringsritning och kopplingsschema för generatorchassiet. 
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spole, som man skall mäta och sop1 anslu
tes över uttagen L' och L"). Där kan även 
anslutas en »standardspole», denna använ
des när man mäter kapacitans, som då 
anslutes över uttagen C' och C". Ca avstäm
mer kretsen till resonans med signa
len. Den över Ca uppträdande spänningen 
likriktas i en diod, V 4A med ett belast
ningsmotstånd på 3,3 Mohm, vilket bety
der att diodbelastningen inte märkbart på
verkar Q-värdet i kretsen. Den likriktade 
spänningen påföres som styrspänning 
vänstra triodhalvan i andra dubbeltrioden 
i 12AU7 (V2A+V2B ) , som utgör en rör
voltmeter, i vilken Q-meterns vridspole
instrument användes för avläsning (om
kastare 0 1 i läge »Q»). Då den likriktad~ 
signalspänningen över resonanskretsen är 
proportionell mot Q-värdet i kretsen, är 
vridspoleinstrumentet direkt graderat i 
Q-värde 0-250. För att undvika att nät
spänningsvariationer skall inverka på re
sultatet är det infört ett stabilisatorrör 
OD3 (Vr;) i nätdelen, som håller anodspän
ningen konstant dels till rörvoltmetern och 
dels till oscillatorsteget. Rörvoltmetern 
O-ställes med potentiometern R2 (01 i läge 

e 

Generator-chassI 

e, 

, , 
~ ~ 
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"'b,,,':·:--L,, "",,,, "I :""'~~~~~", 
i!"x_c~_ Lödstjärt~ ........ Fiberbrlcka 

_ _ _ L' , __ ~ t ......... -32 mutter 

/ 'I \ 
~========~/~ ~~\~'F=~~9========7 

C4 
7-J5 P 

~TRIMMEA 

___ 1m] -~~ --lH----"'~'----I 
~~=Il:: jSbrlCka 

......... Genom detta hål 
trimmas C4 

!llm Kort 6-32 
:: I' skruv för ' 
II I: e3 och C7 : 

Fig Sa 
Placeringsritning och kopp
lingsschema för Q·chassiet. 

Fig6 

o 

Placeringsritning och kopplingsschema för , 
nätdelen på huvudchassiet och för kompo
nenterna på frontpanelen. 

II CHASSI 

Fig sb 
Ett tillfälligt stöd utnyttjas i 
samband med att en mäs
singsskena, lödd till lödstift 
på C 1 och C 3' lödes till löd
stift på polskruvarna L" och 
C". Lödningen skall bära upp 
polskruvarna L" och C" och 
efter lödningen skruvar man 
därför bort det tillfälliga stö
det. 

, 
L 

Mässings
skena 

c· 

PANE L :: :! CHASSI 

112 
12AU7 
+---

i"/ Låsbrocka ~--
-M~tt-e-r{j--- ---r:-~ 

I --

~""/ ---

Mutter __ ~~-J-- --l--~---~. 
Nickel- bricka Låisbr~.--

Till falllg montering av R, . 
R2 och O, under lednings-
dragning på huvudchassiet 

GENERATOR, 
CHASS1 , 

Knut på ledn. tar upp belastning 
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,,\ " 
SlutlIg montering av R,. R2 

och O, 

o 
CHASSI 

Obs . Om transformator 1'O/220V (TR2) 
användes kopplas S, In på 
primärsidan av TR2 



>Q»). För att komma ifrån inverkan av 
• kontaktpo~ential i dioden V 4A är en annan 
identisk diod V 4B inkopplad till triodhal
van V 2B irörvoltmetern. 

Hopsättningen 
Vid apparatens hopmontering har man att 
följa den utförliga beskrivning som med· 
följer alla »Heath·kits». Den är skriven på 
engelska men den svenske importören le
vererar till alla byggsatserna en liten sten
cilerad engelsk·svensk ordlista, som gör 
det möjligt även för den i främmande 
språk obevandrade att med litet extra 
möda göra klart för sig vad de olika ter· 
merna betyder o,ch kan därmed följa be· 
skrivningen. 

Vid lödningsarbetet bör man använda 
sig av bästa kvalitet på lödtennet, detta 
bör vara försett med kanaler med harts· 
tenn, man bör sålunda inte använda sig av 
lödpasta eller syra som kan åstadkomma 
skada i apparaturen (företagets garanti _ 
för byggsatsen gäller f.ö. inte om lödningen 
utförts med syra eller pasta). Allra minsta 
spår av sådan lödsyra eller -pasta som kan 
bli kvar även efter omsorgsfull rengöring 
ger tillsammans med eventuell fuktighet 
i luften korrosion, s0II,l efter några veckor 
eller månader kan åstadkomma att lödför· 
Iiindningar löses upp så att det uppstår av
brott. Eller också kan syran+fukten ge 
upphov till avledningar som gör apparaten 
oduglig. 

Beträffande ledningsdragningen i appa
raten så är det bara att följa de till be
skrivningen hörande perspektivritningar. 
na, som delvis återges' här i fig. 4, 5 och 6. 
Se även fotos i fig. 7 och 8. Man bör vara 
noga med att ledningsdragningen blir så 
lika den som visas i dessa bilder som Illöj
ligt. Systoflexrör användes för att skydda 
blanka trådar, kondensatorer eller mot
stånd från att komma i oavsiktlig kontakt , 
med näraliggande trådar eller chassidelar. 

Man börjar med att sätta ihop del
chassiet för oscillatorn (»generatorchas· 
siet» ). Se fig. 4. Man fortsätter sedan med 
delchassiet för Q·enheten (»Q·chassiet»). 
Se Hg. 5. Sedan tar man nätchassiet och 
slutligen de delar som är monterade direkt 
på instrumentets panel. Se fig. 6. Därefter 
är det bara att sätta 'panelen på chassiet 
och komplettera ledningsdragningen med 
de mellankopplingstrådar som erfordras, 
vilket tydligt visas med siffror i fig. 4-6 
på ifrågavarande ledningar. 

Bocka inte till rörhållarstiften för minia
tyrrören och novairören, de måste gå lätt 
i sina rörhållare ; dessa rör är bräckliga 
och man kan lätt bryta sönder rörstiften. 

I samband med att avstämningskonden. 
satorerna CS+C7 monteras på Q-chassiet 
monterar man temporärt ett speciellt stöd 
för den isolerande strip som uppbär pol. 
skruvarna C" och L". Dessa polskruvar 
lödes därefter fast på den mässingskena 
som skall anbringas på avstämningskon
densatorernas lödstjärtar. Se fig. 5 b. Se· 
dan detta är gjort kan man skruva bort det 
tillfälliga stödet. 

Fig 7 
Q-meterns Q·chassi färdig· 
kopplat och inmonterat. 

Fig 8 
Q-meterns generator-chassi 
färdigkopplat och inmonte· 
rat. 

Fig 9 
Denna bild visar hur den 
extra nättransformatorn 
TR 2 i principschemat skru· 
vas fast vid instrumentets 
bakstycke. 
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Sedan all ledningsdragning är klltr bör 
man gå igenom det hela och se till att man 
inte glömt bort några trådar eller gjort 
några kopplingsfel Man hör kolla alla 
lödpunkter och övertyga sig om att blanka 
trådar eller lödtenn inte kommer att ligga 
för nära chassiet, kontakter, lödstift etc. 

Då apparaten i sitt ursprungliga skick 
är avsedd för anslutning till 117 V växel
strömsnät måste man i instrumentet kopp
la in en specien transformator, som gör 
apparaten användbar för 220 V. Denna 
finns det ingen annan plats för än på appa
ratens bakstycke och man får montera den 
där med hjälp av fyra skruvar. Se fig. 9. 
Transformatorn levereras tiilsammans med 
byggsatsen av den svenske importören. 
Schemat i fig. 3 visar hur transformatorn 
inkopplas. Därefter är apparaten klar för 
kalibrering. 

Kalibrering 
Sätt omkopplare 01 i läge »CAL.» Se fig. 
10. Vrid på signalnivån (»SET LEVEL»). 
Vrid den så långt som möjligt medsols. 
Efter en minuts uppvärmning kan man 
ställa in signalnivån med hjälp av »SET 
LEVEL» så att man får ett utslag=XL på 
vridspoleinstrumentet. Vrid på signalge
neratorns omkopplat:e för olika frekvens
band »RANGE» ol:h se efter att man får 
samma avläsning på alla frekvensområ
dena Qch att nivån håller sig någorlunda 
konstant även när man vrider på oscil
latorns avstäml).ingskondensator »FRE
QUENCY». 

Fig 10 
De olika kontrollerna på Q·metern. 

Frekvens L e' 
L" / e" 

EJ 
_?§_ @ @ CA@Q -'©J-

Avstämning 
(e3) 

O-ställn. O, Fininställning 

SIgnalnivå (R2) (e7) 

( Rll 

I modellapparaten befanns det att i ett 
av områdena erhölls ingen signalspänning, 
det hela befanns bero på att uttagen på 
en a'(stämningsspole var felkopplade. Ef
ter skiftning av tilledningstrådarna funge
rade apparaten igen. 

Kalibrering av oscillatorn sker på föl
jande sätt: tag in en lokal rundradiosta
tion med frekvens melll\Il 1200 kHz och 
1500 kHz på en vanlig rund.t:adiomottaga
re, sOJD placeras i närheten av Q-metern. 
Sätt därefter frekvensbandsomkopplaren 
och h:ekvensrat~en för oscillatorn i ' Q-me
tetn ,till amma ,frekv:ens \ sOlll:lifiågiv,aLan-' 
de rundradiostation. Därefter kan man 
med en icke-metallisk skruvmejsel justera 
trimmern C2 på generatorchassiet (se fig. 
4) så att man får interferens och O·sväv
ning på lokalsändaren. Man hör då O·sväv-

~16 

StationSinspektor L H A G B E R G: 

,T rådradiomottagare för 
program 1 och 2 
Trots trådradiosystemets uppenbara svagheter investeras det - häpnadsväc
kande nog - fortfarande miljontals kronor varje år i trådradionätet i detta 
land. I mårrga områden av Sverige, framfir allt i de norra landsändarna, kom
mer därför trådradiomottagni'ng ännu någon tid att vara enda möjligheten att 
få in program 2. Vi ger hä~ en beskrivning av en enkei trådradiomottagare med 
tinräcldig selektivitet för att säJlSkitj.a de två programmen på trådradionätet. 
Kvaliteten blir inte tillnärmelsevis den som kam erhållas vid FM-mottagning, men 
som bekant: »1 brist på bföd får man äta limpa.» 

Denna enkla mottagarkonstl'Uktion har 
utarbetats för att möjliggöra mottagning 
av program 2 i trådradio. Förutsättningar
na var att apparaten skulle uppta så liten 
plats som möjligt på ett nattduksbord och 
att man skulle kunna välja program helt 
enkelt genom att trycka på en omkopp
lare. 

Apparaten, v&rs principschema visas i 
fig. l, omfattar ett HF-steg+signaldiod 
efterföljda av ett LF- och slutsteg. Ett HF
steg visade sig obetingat nödvändigt för 
att få tillräcklig selektivitet för att de båda 
programmen skulle kunna skiljas åt. Båda 
kretsarna i HF-steget är fast avstämda till 
trådradiofrekvensen för program l (164 
kHz). Genom att med en omkopplare (01 
i fig. l) kortsluta några varv på båda kret
sarnas induktans~polar ändras kretsarnas 
resonansfrekvens tili trådradiofrekvensen 
för program 2 (209 kHz). 

Till en början gjordes försök att av
stämma kretsarna till de två frekvenserna 
enbart genom omkoppling mellan olika 
avstämningskondensatorer, men därvid 
erhölls inte tillräcklig sel~kti.vitet i appara
ten, utan bägge programmen gick in sam
tidigt. Det visade sig också att man måste 
ha relativt höga induktansvärden i kretsar
na för att tillräckligt högt Q-värde och 
därigenom tillräcklig selektivitet skulle 
uppnås. 

Apparaten har konstruerats med hjälp 
av överblivna delar och äldre rör frånsett 
röret EBF 80. Man får vara litet försiktig 
så att man inte får självsvängning, man får 

f ' 

Stationsinspektor Lennart Hagberg har sysslat 
med radio som hobby sedan 1913 ( !) då han 
högst egenhändigt byggde en gnistsändare en· 
ligt en patentbeskrivning av Marconi som 
publicerades detta år. 

sålunda placera ingångskretsen LtlLz un
der chassiet och den avstämda anodkretsen 
La/ L4 ovanpå chassiet, i så fall behöver 
man endast skärma ledningen till anoden 
på EBF 80. Givetvis måste man dra samt
ligil varma le fulingar i HF-steget förstån
digt, så att man inte får oavsiktlig kopp
ling mellan in- och utgångskrets. 

Monterini 
Apparaten har byggt~ upp'på' ett chassi av 
storleken 220X 110 mm. Monteringen är 
ingalunda kritisk, frånsett vad som nämnts 
om placeringen av HF-kretsarna. Beträf
fandespolarna så lindas dessa exakt lika 
på två B.polformar av polystyren med nio sek
tioner~ Primärlindningarna L l och I-a lin
das med 260 varv i två sektioner (se fig. 2) 
med 130 varv i varje: Sekundärlindningar
na L 2 och L 4 som skall ha ett uttag, lindas 
med sammanlagt 850 varv i sex sektiQner 
med 130 varv i 5 sektioner och 200 varv i 
sista sektionen. Tråd: 0,12 mm, lackisole
rad. Som avstämningskondensator Cl resp_ 
C2 kan man, om man så vill, använda en 
trimkondensator 2X l50 pF. Den praktiska 
utformningen kan man naturligtvis variera 
efter behag, så att man får en snygg mot
tagare . . Fotografierna i fig .. 3 och 4 visar 
hur förf. byggt ihop sin mottagare. 

Fig. 3 visar chassiets översida. Längst 
t.h. är omkopplaren Oh anodkretsspolen 
La/ L4 och den dubbla trimkondensatorn 
Cl +C2 placerade sa~t t.V. nätaggregatet. 

Det kompakta montaget med nättrans
formatorn TR 2 och utgångstransforma
torn TRI samt sildrosseln DR tätt intill 
varandra har inte vållat några besvär ifrå
ga om nätbrum. Då nättransformatorn ef
ter likriktning lämnar +350 V har silning 
skett genom motstånd RH om 3000 ohm 
(2 st a 6000 ohm parallellt) och elektrolyt
kondensator Cu på 16 .uF samt genom 
sildrossel'DR om ca' 250 ohm, efterföljd av , 
en 'elektrolytkondensator C12 på 16 .uF.' 

~ Den: silade ' anodspäl!.ningen"blev·då"exakt< --
250 V. 

Fig. 4 visar chassiets undersida. På 
framsidan (mot högtalaren) ligger ett 25 
mm brett mässingsbleck, som skruvats fast 
genom chassiet med en skr.uv i vardera 
änden ~h som även lötts fast. Blecket går 
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Till tråd
radiodosa 

?,Iil 

+ 

r--FTF 

+ + 

Fig 1 Principschemat för trådradiomottagaren. 

Fig 2 , 
Lindningsdata för avstämningsspolarna LtI L2 
och Ls/ L4• 

~~~=I' } II (l3) 
130,- . ~ ) 
130v- . 

130,- l2 (L4) 
130v-
130v- 4 
200v- 5 

, 

Fig 3 
Trådradiomottagaren sedd bakifrån. 

Fig 4 
Trådradiomottagarens chassi sett underifrån. 
Observera mässingsskenan som sträcker sig 
över hela chassiet; ger goda chassiförbind
ningar . . 

utefter hela chassiets längd. Detta förfa
rande, som förf. alltid använder vid appa
ratbygge, bidrar i hög grad till mottagp
rens stabilitet, enär man på detta sätt er
håller mycket goda chassiförbindningar. 

Volymkontrollen Ra ligger som synes 
under chassiet, likaså antenn-gallerspolen 
LIiL2• 

Montaget kan naturligtvis göras snyg· 
gare om man använder nya komponenter. 

Lådan 
Lådan (se fig. 5) tillhör en amerikansk 
mindre mottagare, tillverkad på 1930-talet, 
som kommit till' hed&s igen, sedan appa
raten för länge sedan skrotats. Den passa
de bra, då kontrollerna utan vidare kunde 
placeras på sidan. 

Lådans mått: 

Yttre mått 
Inre mått 

Längd Höjd Bredd 
mm mm 

280 185 
255 \ 160 

mm 

135 
130 

För den som sj.älv tillverkar en låda kan 
längden göras mindre. Innermåttet kan då 
vara endast 240 mm. 

Trimning 
Trimningen av mottagaren är enkel nog. 
Man kopplar in mottagaren till trådradio
nätet och avstämmer för program 2 (fre
kvens 209 kHz) med hjälp av järnkärnor
na. Härvid skall omkopplare 0 1 kortsluta 
de sista 200 varven i resp. spolar. C1 och 
C2 invrides så att kärnorna måste vridas in 
nästan helt i spolarna. Man slår därefter 
över 0 1 i andra läget så att de 200 varven 
i resp. avstämningsspolar öppnas. Nu skall 
man få in program l (frekvens 164 kHz). 
Om så inte skulle vara fallet får man linda 
av eller linda på varv på sista 200-varvs
sektionen. Om man behöver flera eller fär· 
re varv på denna sektion kan man avgöra 
på.fö)jimde: sä~t: ,Måste 'man! Skrtiva in 'kar- l' 

nan iIågot för att få in. program l fordras 
flera varv, måste man skruva ut kärnan 
något, skall man linda av några varv. Det 
gäller att avpassa varvtalet i sista 200-
varvs-sektionen i L2 resp. L 4 så att man får 

6,3V gl , 

in program 2 resp. program l med max. 
styrka. 

Apparaten ger tillräcklig uteffekt för en 
5" bredhandshögtalare (Sinus) och ljud· 
styrkan blir mer än tillräcklig för ett stort 
rum. 

Stycklista 
C1 =C2 =150 pF+150 pF, trimrner 
Cs=C4 =0,1 flF, ppr 
Cs=lOO pF, ker. 
C6 = Cg = 10 000 pF, ppr 
C7 = 25 flF, el.·lyt, 10 V 
Cs=200 pF, ker. 
C,0=50 flF, eI.-lyt, 25 V 
Cu =3000 pF, ppr 
C'2=16 flF, 450 V eI.-lyt 
C13 =8 flF, 450 V, el.-lyt 
Ca = 16 flF, 450 V 
R, = 100 kohm, l W 
R2 = 300 ohm, lIz W 
R3 = 300 kohm, 1,4 W 
Rf = R7 = 1 Mohm, 1,4 W 
Rs= 3 kohm,l,6 W 
R6 = 0,5 Mohm, log.pot. 
Rs = 509 ohm, lIz W 
Rg = l kohm, 1,4 W 
R,o = 100 ohm, V2 W 
R'2 = 200 kflhm, lIz W 
V, = EBF80 
V2=6AT6 
Vs= 6AR5 
V4 =AZ41 
0, = Omkopplare, tvåpol., 2-vägs 
2 st spolformar med 9 'sektioner (ELFA) 
2 stjärnkärnor till do (ELFA) 
2 st hållare till spolarna (ELFA) 
T R, = utgångstransformator, 8000 ohm/ högimp. 
TR2 = nättransfonnator 2X300 V, 60 mA, 6,lV, 

3A,4V,lA 
DR = nätdrossel, 10 H, 250 ohm • 

Fig 5 
Den färdiga trådradiomottagaren. Ytterrnått: 
28 X18,5 X13,5 cm. 
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RT: S lokal,-TV-mottagare 
I detta avsnitt genomgås hur man själv tillverkar 

dels avböjningsspolarna och fokuseringsenhetelJ 

och dels högspänningstransformatorn i RT:s lokal-TV

mottagare. Vidare visas hur mottagaren kopplas ihop 

och hur den trimmas . utan ljud del för kanal 2, 3 eller 4 

(Forts.) 

RT :s televisionsmottagare för lokalmot
tagRing är i sitt originalutförande upp
byggd med amatörtillverkade avböjnings
spolar och fokuseringsenhet och likaså är 
utgångstransformatorn TRa hemmabyggd. 
Det innebär inte några oöverstigliga svå
righeter för en amatör att själv tillverka 
dessa komponenter, vilket torde framgå av 
den följande beskrivningen. Å andra sidan 
är det kanske en smula tålamodsprövande 
och det krävs onekligen' en viss händighet 
för att man skall lyckas, och därför har ju 
också i tidigare avsnitt visats hur man kan 
ersätta dessa hemmatillverkade komponen
ter med fabrikstillverkade enheter. 

Det har redan tidigare nämnts att om 
man i alla fall inte ämnar ge sig på till
verkning av avböjnings- och fokuserings
enheten samt högspänningstransformatorn, 
är det lika bra att först som sist gå in för 
det modernare bildröret A W 43-80 med 
90° avböjning. Man får då en lättare fo
kuseringsenhet och man får en apparat 
som tar betydligt mindre plats genom att 
90° bildröret är kortare. 

Det hör också till saken att de avböj
ningsenheter för 70° avböjning' som ännu 
finns i marknaden kan beräknas försvinna 
inom en inte alltför avlägsen framtid, då 
fabrikanterna numera satsar helt på 90° 
rör. Det betyder att det kan bli svårt att få 
tag på utgångstransformatorn AT 4002 
och fokuseringsenheten AT 1002. Än så 
länge finns dessa enheter i rätt stora lager, 
men det är givetvis endast en tidsfråga in
nan de kommer ur marknaden och endast 
finns för utbyte, och därmed får man räk-

.. 

na med att dessa komponenter blir betyd
ligt dyrare än de modernare, som befinner 
sig i full serieproduktion. 

Alltså: om man inte bygger utgångs
transformatorn TRa samt avböjnings- och 
fokuseringsenheten själv bör man välja 
ett 90° bildrör och motsvarande avböj
ningsdon för detta rör. Hur man då kopp
lar genomgicks i föregående avsnitt. 

Nu emellertid över till den hemmatill
verkade fokuserings- och avböjningsenhe
ten och högspänningstransformatorn'. 

Avböjningsspolarna 
För att börja med avböjningsspolarna så 
består dessa av två par avböjningsspolar, 
anbringade på två ringfor~iga järnkärnor 
av ferroxcube, försedda med lindningsspår. 
Sammanlagt måste man linda 4 lindningar, 
två för vertikalavböjningen och två för 
horisontalavböjningen av elektronstrålen. 
För lindningen av spolarna måste man ha 
en speciell mall enligt fig. 23. Avståndet 
mellan flänsarna på mallen skall vara 8 
mm, flänsarna skall kunna tas bort så att 
man kan avlägsna den färdiglindade spolen 
från mallen. I båda flänsarna sågar man 
ut åtta spår, så som antydes i fig. 23. Dessa 
spår sågas in i mallen och i spåren lägger 
man stumpar av segelgarn, som sedermera 
skall användas för att binda ihop varven i 
lindningarna innan spolen tas bort från 
mallen. Genom denna omlindning blir sek
tionen hos lindningen oval efter att först 
ha varit rektangulär vid lindningen. 

Linjeavböjningsspolarna lindas med 170 

Fig 23 Mall för tillverkning av avböjningsspolarna. 
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varv lackerad koppartråd med 0,45 mm 
diameter. 

Efter lindningen knyter man ihop de i 
spåren på förhand inlagda trådarna och 
därefter kan man ta spolen ur mallen, vil
ket sker genom att man avlägsnar flänsar
na som hålls mot mallen med skruvar och 
muttrar. Efter att ha tagits bort från mal
len ~mlindas varje spole med inoljad 
silkestape, s.k. Teslafiim: med 0,06 mm 
tjocklek och 15 mm bredd. Vertikalavböj
ningsspolarna lindas med 500 varv lacke
rad tråd av 0,25 mm diam. Även bildavböj~ 
ningsspolarna lindas om med inoljad 
silkesta pe. 

lärnkärnan består av två ringar, Philips 
typ 56 590 55/ 111 C2. Mellan dessa lägges 
ett kort pertinaxrör med 70 mm yttre och 
65 mm inre diameter och med längden 
12,7 mm. Se fig. 24. Pertinaxringen förses 
med lödöron så som antydes i fig. Till des
sa ]ödöron skall sedan lindningarna an
slutas. 

lärnkärneringarna och pertinaxröret 
hålles ihop till en enhet genom att silkes
tape (Teslafilm' ) lindas i fyra av järnkär
nans spår. Se fig. 24. Det är viktigt att spå
ren ligger exakt i linje. 

Dämpringar 
Enär de två linjeavböjningsspolarna aldrig 
kan göras exakt identiska är det ofrånkom
ligt att det uppkommer ett växelfält i rikt
ning X-X, se fig. 25, vilket i sin tur kom
mer att orsaka att linjeavsökningen kom
mer att bli deformerad så som visas i fig. 
26. Denna distorsion kan nedbringas ge, 
nom att man anbringar två dämpnings
ringar över de två »tänder» i järnkärnan 
som ligger mitt i bildavböjningsspolarna 
X, X i fig. 25. Då bildfrekvensen är så myc
ket lägre än frekvensen hos de dämpade 
svängningarna i fig. 26, påverkas int~ bild
avböjningen av dessa dämpringar. Dämp
ningsringarna tillverkas av ett kopparfolie 
av storleken 5XO,1 mm. Ändarna på dessa 
strips böjs ihop och lödes på så som an
tydes i fig. 27. 

Sammansättning 
Bildavböjningsspolarna monteras först på 
järnkärnan. Man får forma spolarna så 
att de lätt går att pressa in i resp. spår i 

1 Kan erhållas genom Allhabo, Stockholm. 



Fig 24 
Jämkärnorna för avböjningsspolarna läggs 
mot varandra med en pertinaxring, försedd 
med lödstift emellan, det. (6) i fig. 32. Med 
tape lagd i fyra spår fixerar man kärnorna så 
att spåren i resp. kärnor ligger i linje med 
varandra. 

Fig 2S 
Järnkärnorna med isatta vertikala avböjnings· 
spolar. Kring polparen X i resp. järnkärnor 
anbringas dämpningsringar. Se fig. 27 och 28. 

Vert. 
A· 

Fig 26 

Vert 
B 

Distorsion i linjesvepet som uppträder om inte 
dämpningsringar anbringas på pol paren X i 
fig. 25. De avsökta linjerna i bilden blir inte 
raka. 

Fig 27 

Dämpningsringar anbringas mellan pol paren 
X i resp. kärnor. Jfr fig. 25 och 28. 

[ 

[ 

kärnan. Man måste vara försiktig så att 
inte de skarpa hörnen på järnkärnan skär 
in i isolationen i ledningarna och orsakar 
kortslutna varv, vilket skulle förstöra spo
len. De utskjutande delarna av spolen böjs 
tillbaka en smula så att de får en form som 
visas i fig. 28. Spolarna knytes fast på sina 
platser med segelgarn. 

Därefter monteras linjeavböjningsspo
larna på samma sätt. När alla spolarna har 
pressats in i sina respektive spår löder man 
in resp. spolar till lödstiften på pertinax
röret enligt schemat i fig. 29. Märk att de 
två linjeavböjningsspolarna skall ligga i 
serie och tänk på att strömmen i båda spo
larna skall gå i samma riktning. så att det 
uppkommande magnetiska fältet i resp. 
spolar samverkar. (Om man tänker sig de 
båda spolarna som varsin halva aven lind
ning skall lindningsriktningen vara den
samma i båda halvorna.) Vertikalavböj
ningsspolarna skall ligga i parallell och 
lindningsriktningen i båda skall vara den
samma. Förbindningspunkten mellan de 
två linjeavböjningsspolarna skall dras 
fram till avböjningsdelen, varför man skall 
ha fem isolerade trådar fram . till av
böjningsdelen. Ett kontaktdon i form aven 
oktalrörsockel användes för anslutning av 
avböjningsspolarna till avböjningsdelen. 
Se fig. 29. Ett grovt rör av systoflex kan 
lämpligen användas för att hålla ihop de 
fem anslutningstrådarna. 

För att skydda avböjningsspolarna lin
dar man slutligen på några lager starkt 
papper, i vilket man med jämna intervaller 
gör hål, se fig. 30 och 31, för fem tråds
kabeln. 

Fokuseringssystemet 
Slutligen återstår att tillverka fokuserings
enheten som skall byggas ihop med de nyss 
beskrivna avböjningsspolarna till en en
het. Härför behöver man två permanent
magneter Philips 56590 62/ FD l och en 
centreringsring som man får tillverka 
av 1,5 mm järnplåt med de mått som anges 
i fig. 32, det. (5). Dessutom måste man ha 
ett cylindriskt hölje i två delar för hela av
böjningsenheten, detta tillverkas av l mm 
aluminiumplåt med mått enligt fig. 32, det. 

Fig 28 
Bilden visar avböjningsspolarna placerade i 
kärnornas spår. Spolarna fixerade med segel
garnsstumpar. Observera dämpringarna av 
kopparbleck kring två av kärnans pol par i mit
ten av vertikala avböjningssystemet. Jfr fig. 
25 och 27. 

(l) och (2). På vardera av detta höljes 
två halvor anbringas två 50 mm långa skru
var, det. (3) i fig. 32. På dessa skall de två 
permanentmagneterna kunna förskjutas i 
sina två i periferin uttagna spår. Magne
terna skall ligga inbördes så att de repel
lerar varandra, vilket gör att ingen fjäder
kraft behövs för att hålla dem isär. Genom 
muttrar på de två långa skruvarna i det cy
lindriska höljet kan man förskjuta ena 
ringen mer eller mindre mot den andra, på 
detta sätt får .man fram ett varierande 
magnetfält som användes för att få elek
tronstrålen fokuserad. Se fig. 31 och 32. 

Centreringsringen, det. (5) i fig. skall 
stickas in i två hål på resp. cylindriska 
halvor, det. (l) och (2) . Dess läge skall 
kunna fixeras genom att man drar till en 
skruv och mutter som passerar ett hål i det. 
(4) (fig." 32) . Genom att centreringen dels 
kan förskjutas i sidled, dels i vertikalled, 
kan man förändra magnetfältet från foku
seringsmagneterna så att man kan få elek
tronstrålen rätt centrerad på bildskärmen. 

Fig 29 Avböjningsspolarna kopplas ihop inbördes på detta sätt. 

Hor. A 

Vert. A 

4~~~--~r-1--r-------: 
5~~+----+--t-t-------

Hor. B 

Vert . 

• Vert . B 
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Hur de olika enheterna i avböjnings- och 
fokuseringsenheten ser ut framgår av fotot 
i fig. 31 och sammanställningsritningen i 
iig. 32. De flänsar som finns på de båda 
halvorna av det cylindriska höljet använ
des dels för att hålla ihop höljet, dels för 
att montera höljet på de konsoler som 
återfinns på huvudchassiet, (l) i fig. 14 
(nr l / 58) . 

Högspänningstransformatorn 
För högspänningstransformatorn behöver 
man två U-formade kärnor av ferroxcube, 
Philips typ 56907 26/3C2 samt ett likrik
tarrör för högspänningen DY80 eller EY81. 
Vidare måste man tillverka ett par gavlar 
av press pan samt ett U-format stöd. Mått
uppgifter på detaljerna återfinnes i fig. 33. 

Jfr även fotot i fig. 34. 
Fem lindningar skall nu anbringas på 

ferroxcubekärnan, och man behöver för 
dessa tre spolstommar, bestående av per
tinaxrör med 25 mm yttre diameter, 1,5 
mm rörtjocklek. Se fig. 33. 

L1+L2+L3 tätlindas lagerrätt med 0,3 
mm lackisolerad tråd på samma spolstom
me. Som isolation mellan varje lager läg
ges ett lager press pan 0,08-0,1 mm. Lind
ningens längd bör ej överstiga 31 mm. 
Som yttre isolation på denna spole lin
das press pan 0,08-0,1 mm i tre lager. L 5 
lindas på en egen liten spolstomme med 
tre varv om likriktarrör EY 51 användes, 
med ett varv om DY 80 användes. Lind
ning böt ske med väl isolerad tråd, exem
pelvis koaxialkabel av klen typ från vilken 

Fig lO 
Papperet kring avböjningsenheten klippes så 
här, så att man får hål för tilledningstrådarna. 

Fig l1 

~ 
Fokuserings· och avböjningsenheten isärploc· 
kad för att visa konstruktionsdetaljerna. Obs! 
det. (5) skall placeras mellan ena fokuserings· 
magneten och avböjningsspolarna. 

yttre isolering+skärm avtagits. Samma 
kabel (med borttagen yttre isolering ' 
och skärm) kan även användas som hög
spänningskabel för att mata bildrörets hög
spännings anod, men då får man skjuta på 
en extra isqlering, exempelvis PVC-rör 
över den. 

L 4 - den egentliga högspänningslind
ningen - lindas med 0,1 mm tråd lack
isolerad+ l gg silke isolerad på, en spol
stomme med samma mått som den som an
vändes för L1+L2+L3• Denna lindning är 
litet besvärligare att linda, emedan man på 
grund av den höga spänning som uppstår 
i den, måste tätlinda den med endast 10--
15 varv per lager, vilket gör att den får an
senlig höjd då antalet varv är 900. Som 
isolation mellan varje lager användes 

Fig 32 Sammanställningsritning och detaljskisser för avböjnings· och fokuseringsenheten. I sammanställningsritningen är inte det. (3) 
medtagen. Se fig. 31. 
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Teslafilm, vanlig tape eller cellulosaace
tat; som finns i ark och med 0,06 mm 
tjocklek. Varje lindningslager påpenslas 
med en lösning av trolitui eller liknande 
för att man skall få lindningslagren väl 
fixerade. Hela spolen när den är klar på
penslas med samma lösning. Därefter går 
man över spolen med en blandning av rent 
vax och harts, som blandas till lämplig 
konsistens. 

Spolarna L1+L2+L3 samt L4 skalllig
ga seriekopplade så att lindningsriktning
en blir densamma i båda. Se fig. 35. Lind
ningarna föres till ett uttag på gavlarna, 
på ena gaveln kflyter man fast högspän
ningslikriktarröret, till vilket man dess
utom ansluter glödströmslindningen. Yt
tersta uttaget på L4 anslutes till anoden på 
högspänningslikriktarröret, på vars ena 
glödtrådsanslutning man tar ut högspän
ningen till bildröret. 

Högspänningstransformatorn hålles ihop 
av två mässingstänger, försedda med gäng
ning i båda ändarna. Stängerna sticks in 
mellan spolstommarna på resp. kärnben 
och kärnan. Se fig. 37. Hur transformatorn 
anslutes till kretsarna i avböjnings delen 
har genomgåtts i tidigare avsnitt. 

Mottagarens hopmontering 
Mottagarens olika delchassier fastskruvas 
nu på sina platser, man börjar lämpligen 
med att montera avböjnings- och fokuse
ringsenheten på -sin plats på de två utlö
pande konsolern!\, på vilka avböjningsen
hetens flänsar fastskruvas. Man bör noga 
se till att man får vertikala avböjningsspo
larna att ligga i ett vertikalt plan, under 

·det att horisontalavböjningsspolarna kom
mer att ligga horisontellt på den ena rakt 
ovanför den andra. 

Därefter kan man montera radiochassiet, 
avböjningschassiet och nätchassiet på sina 
platser. 

Nu återstår att koppla ihop mottagarens 
olika delchassier, vilket utföres på det sätt 
som framgår av fig. 38. Mellankopplings
trådarna får man dra genom uppborrade 
hål, försedda med gummibussning i resp. 
chassier, så att man inte skadar isoleringen 
på trådarna. Ledningen som går från vi
deoslutsteget till bildrörets katod bör bestå 
av kapacitansfattig skärmad kabel av den 
typ som används som nedledning i bil
antenner (dvs. en mycket tunn l~dare, om
given av ett skärmande hölje). 

På bottenplattan anbringas en träklots, 
som formas så att den passar det använda 
bildrörets framkant. Bildröret spänns se
dan fast på lämpligt sätt, exempelvis med 
remmar vid klotsen. Det kan vara lämpligt 
att lägga en skumgummiiist eller liknande 
i vaggan, så att bildröret vilar mjukt. 

Bildrörets yttre metallisering skall vara 
jordad och därför får man på mottagarens 
botten platta montera ett fjädrande bleck, 
som erhåller chassiförbindning exempelvis 
till huvudchassiet i lämplig punkt. 

2 Kan erhållas genom AB H HaTtig, Stockholm. 
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Måttskiss för det. (1) och (2) samt spolar för högspänningstransformatorn TRa• 

Fig 34 
Högspänningstransformatorn TRa isärplockad för att visa konstruktionen. Jfr fig. 33. 
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Fig 35 
Schema för den hemmatillverkade linjeut
gångstransformatom TRa• 

Sedan man övertygat sig om att fokuse
rings- och avböjningsenhetens axel kom
mer att bli parallell med bildrörets axel, 
kan man sätta in detta på sin plats. 

Man bör iaktta försiktighet när man 
hanterar bildröret! Det är ömtåligt, i syn
nerhet är rörets »ha15» lätt att bryta. Man 
får sålunda inte bända med röret när rö
rets hals helt eller delvis är stucket i fo
kuseringsenheten. Man bör övertyga sig 
om att denna löper lätt över rörhalsen in
nan man försöker stoppa in röret i den. 
Rådligt är att man använder tjocka hands
kar på händerna när man sätter in och tar 
ut bildröret, helst bör man också ha skydd 
för ansiktet, en eventuell implosion av 
bildröret medför att skärvor kan yra om
kring. 

Fig 36 

Högspänningsdioden surras fast 
på ena gaveln, glödtråden anslu
tes till glödspänningslindningen 
Ls' , 

Det bör kanske här inskjutas att mellan
kopplingarna mellan delchassierna enligt 
fig. 38 avser det fall att man har tillverkat 
linjeutgångstransformatorn och fokuse
ringsenheten själv. Kopplingen blir emel
lertid praktiskt taget densamma om man 
har 70° bildrör med inköpta komponenter 
AT 2002 och AT 1002 eller 90° bildrör med 
komponenterna AT 2012, AT 4006 och 
AT 1007. Kopplingen för bildröret MW43 
-64 (70°) resp. AW43-80 (90°) blir litet 
olika, för 90°-röret tillkommer exempelvis 
en potentiometer på l Mohm+ett motstånd 
på 2 M (l W). Med hjälp av potentiome
tern som får placeras på lämplig plats på 
chassiramen ställer man in bildens fokuse
ring. 

Avprovning 
När erforderliga mellankopplingar är ut
förda är det dags att börja prova motta
garen så smått. Man ansluter då mottaga
ren till nätet och därvid är att märka att 
man alltid bör göra denna anslutning på 
sådant sätt att mottagarens chassi blir jor
dat genom nätet som i allmänhet har ena 
branschen jordsatt. Detta kontrollerar man 
bäst med ett universalinstrument ställt på 
växelspänning. Man mäter upp den spän
ning man får mellan chassiet och någon 
jordpunkt, exempelvis en vattenledning i 
lägenheten. Man ansluter alltså voltme
terns ena klämma till chassiet och den 
andra klämman till ifrågavarande jord
punkt. Därefter sätter man i nätkontakten 
och ser efter om det blir något utslag på 
rörvoltmetern. Skulle så vara fallet får 
man vända på nätkontakten och då får man 
i allmänhet ingen spänning alls. I stället 

Fig 37 

Här är T Ra monterad på sin 
plats i mottagarens avböjnings
del och ansluten tilllinjeslutste
get V 7 och spardioden Vs. 
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för en voltmeter kan man ha en glimlampa 
eller ev. en vanlig 25 W lampa. Det är i 
detta läge nätkontakten bör sitta för att 
inte chassiet skall bli spänningsförande mot 
jord. Om chassiet har spänning mot jord 
svävar man i direkt livsfara om man har 
ett jordat föremål i närheten av mottaga
ren. Tar man samtidigt med ena handen på 
chassiet eller en potentiometeraxel som är 
i metallisk kontakt med chassiet och med 
den andra på värmeelementet eller nedled
ningen till antennen (som · ofta är direkt 
jordsatt på taket) är chansen mycket stor 
att man går hädan för tidigt på grund av 
de 220 V man då får direkt genom krop
pen. Samma risk löper man om man står 
på ett fuktigt golv och vidrör ett spännings
förande chassi. Man bör alltså alltid an
sluta nätkontakten så att apparatchassiet 
blir jordat. Man kan exempelvis tydligt 
markera det sätt på vilket kontakterna 
skall sättas i väggen, man kan måla med 
rött de delar av vägguttag och stickkontakt 
som skall stå mot varandra när nätkontak
ten är instucken på rätt sätt och placera 
apparaten minst ett par meter från när
maste jordade föremål. 

Dessa försiktighetsmått är det utomor
dentligt viktigt att man iakttar och man 
kan inte nog varna amatörbyggaren för de 
faror som han löper om han till äventyrs 
har en apparat ansluten så att chassiet är 
spänningsförande. I synnerhet är det vik
tigt att vara försiktig innan man fått trä
hölje kring apparaten och fått alla axlar 
till reglerorganen isolerade så att man 
aldrig behöver befara att komma i kontakt 
med chassiet eller chassiförbundet före
mål. Som extra försiktighetsmått bör man 
nog ändå, t.o.m. efter det att apparaten är 



beröringsskyddad, ha nätkontakten för 
apparaten sä markerad att man inte 
sticker in den pä fel sätt så att man får 
ett spänningsförande chassi. Man har då 
dubbel säkerhet. Kan man dessutom und· 
vika att placera apparaten i närheten av 
värmeelement, vattenledningar etc., så har 
man ännu en säkerhetsmarginal. 

Efter denna lilla predikan kan vi vara 
mogna för att prova apparaten. Sätt nu in 
samtliga rör i sina respektive rörhällare och 
sätt på bildrörets jonfälla och rörhällare. 
När man sedan slår på nätspänningen skall 
rören börja glöda i hela glödströmskedjan 
och efter någon minut sedan rören blivit 
uppvärmda skall man, om allting är OK, 
få fram ett linjeraster pä bildröret. Man 
får kanske först vrida en smula på jonfäl
lan. Denna skall vara placerad över rörets 
axel och ha den ingraverade pilen pekande 
mot bildrörets bildskärm, den skall i all
mänhet vara belägen tämligen långt ut mot 
rörets sockel. Det gäller att vrida på jon
fällan i röret så att man fär maximal ljus
styrka pä skärmen. Därvid skall man som 
nämnts fä ett raster. Om endast en tunn 
skarp horisontell linje framträder har man 
ingen avböjning i vertikalled, får man en 
tunn, skarp vertikallinje strejkar horison
talavböjningen. Är både horisontella och 
vertikala avböjningen ur funktion får man 
en punkt. I samtliga dessa tre antydda fel
tillfällen bör man omedelbart slå ifrän 
mottagaren, dä annars röret skulle brän
nas sönder. 

När man får fram rastret på skärmen 
och med jonfällan fått starkaste ljusstyrka, 
får man manipulera med fokuseringsspa
ken så att man får bästa fokusering, alltså 
så skarpa linjer som möjligt över så stor 
del av bildskärmen som möjligt. Dessutom 
kanske man får rucka en smula på fokuse
rings- och bildavböjningsenheten så att 
rastret får sina linjer exakt horisontella. 

Trimning 

Sedan man gjort dessa preliminära prov 
med avböjningsdelen kan man fortsätta 
med att trimma radio delen, vilket helt en
kelt går till så att man vid tillfälle då 
Nacka är i gång med provbild ansluter an
tennenS till mottagarens antenningång och 
sedan vrider på trimkärnorna Ld L 2 , La/ 
L 4, L 5/ L 6 och L 7/ Ls. Det är klart att man 
får göra trimningen först litet på måfå till 
dess att man får in något på skärmen, man 
märker det på att rastret mörknar, och 
mörknar mer ju mera mitt på sändarens 
hildbärfrekvens man har trimmat kretsen. 
Man börjar med La/ L4 och trimmar denna 
krets för maximalt mörker på skärmen, 
denna krets skall ju ligga inte långt ifrån 
hildbärvågsfrekvensen. Därefter tar man 
L 5/ Lo och trimmar den så att bilden blir 
ännu mörkare. Man skall, sedan max. sig-
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"Betr. antenner för television se RT:s Radio
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Fig 38 

Schema för erforderliga mel
lankopplingar mellan de oli
ka delchassierna. 

Fig 39 

Koppling för bildröret MW43-64 
vid anslutning till hemmabyggd 
linjeutgångstransformator T Ra 
och fokuserings-+avböjningsen
het. Samma koppling - frånsett 
sockelkopplingen för fokuse
rings-+avböjningsenheten- till
lämpas för det fall att linjeut
gångstransformator Philips AT 
2002 och fokuserings-+avböj
ningsenhet Philips AT 1002 an
vändes. 

Fig 40 

Koppling för bildröret A W43-80 
(900 avböjning) vid anslutning 
t il! linj eutgångstransformator 
AT 2012+linearitetskontroll AT 
4006. Se fig. 21 (nr l / 58) samt 
avböjningsenhet AT 1007. AW 
43-80 är elektrostatiskt fokuse
rad; fokusering inställes med 
potentiometer 1 Mohm+2 Mohm 
över förhöjda anodspänningen 
(ca 550V). 

Avbojn.-chassl 

8 

D 

c 
A 

+-1~E~---t--~------~t- + 

H 

D 

B 

G 

H 

ca 400 V 

D 

B 

G 

L 

Sockel för 
bi ldrör 

Fokuserings -
spenning 

10 

ca + 55-0V-- /' 
1-------' 
1M 

2M 

L K 

Nöt 

0.5M 

MW43-64 

Jordas I 

avböjn. chassi 

Anslutnings
don ' sett 
från lödsidanI 

AW43-80 

ATl007 
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ONSKE· 
BOKEN 

för 
radiointresserade ! 

. ~ 

öppnar dörren på vid gavel till 

en fascinerande hobby; kortvågs

lyssning och amcitörs~ndning. 

Ni får veta: 
.. . vad kortvågorna rymmer ... 
hur man beräknar DX-chanser 
... hur man bygger om och för
bättrar en befintlig mottagare för 
kortvågs mottagning . .. hur man 
själv bygger konvertrar, pre
elektorer för kortvåg och ultra
kortvåg. .. hu'r man bygger en 
effektiv kortvågsantenn . .. hur 
man bygger riktantenner för FM 
och TV... hur man beräknar 
induktansspolar ... hur man byg
ger en kortvågsdetektor, en kort
vågssuper, en UKV-inottagare, 
S-meter, kristallkalibrator, beal
oscillator. . . hur man anordnar 
variabel bandbredd ... uttömman
de analyser av kommunikations
mottagare på marknaden. 

./ 

av John Schröder 

208 
S i d O r 

KV-amatörer: vetenskapens hjälp
trupper! 
I ett aktuellt kapitel i boken behand
las de undersökningar av radiosigna
lerna från radiosatelliter som kan 
utföras av amatörer. Beskrivningar 
av lämplig apparatur, antenner, mäl
metoder etc. 

hft. 16:
inb. 18:50 

KORTVÅGS- Från .. . .. .. ......................... bokhandel 

HANDBOKEN 

tacksam att ge -

rolig att få 

eller Nordisk Rotogravyr, Sthlm 21, beställes 

.... ex. Schröder: Kortvågshandboken hft. 16:

.. .. ex.» »inb. 18: SO 
att sändas mot postförskott 

Namn: .. ............. .. . ................ . ' .. .. .. ...... ...... . 

Adress: 

Postadress : ................................................. . 
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nal gått in, vrida ' ur kärnan ca tre varv. 
Därefter tar man L7/ L 8 (obs! använd mej
sel av isolationsmaterial) och gör samma 
manöver men vrider, efter det att max_ 
signal gått in, ut kärnan ca l varv. Slutli
gen vrider man på LdL2 så att max. signal 
fås, därefter vrider man ut kärnan ca 2 
varv. Därmed har man fått en första grov
trimning av mottagaren. Vid detta laget 
bör man genom att vrida på bild- och linje
frekvensrattarna kunna få in en stillaståen
de bild. Det återstår nu att fintrimma kär
norna, så att den bild som erhålles blir så 
tydlig och klar som möjligt. Observera att 
det ingalunda är den »mörkaste» bilden 
man skall eftersträva, man får vid sådan 
bild i allmänhet alltför snäv bandbredd 
och dålig bildupplösning, det gäller att 
sprida inställningen så (jämför resonans
frekvenserna för resp. kretsar i fig. 6) att 
man får så stor bildskärpa som möjligt . 

Det kanske bör påpekas att om man 
bor en bit ifrån TV-sändaren kan det visa 
sig nödvändigt att göra bandbredden en 
smula snävare, man vinner då i förstärk
ning och kan få en hyfsad bild även om 
bandbredden inte är tillräcklig för att ge 
en full upplösning. På så sätt kan lokal
rnottagaren användas på rätt betydande 
avstånd från sändaren. 

På motsvarande sätt får man utföra 
trimningen om man har två eller tre av
stämda kretsar. Tabellerna i nr 12/ 57, sid. 
46 och 47, ger ledning om hur man skall 
ställa in skruvkärnorna för att få resp'ek
tive kretsar rätt avstämda för bästa mot
tagning. 

Slutligen får man gå tillbaka till avböj
ningsdelen för att j ustera in vertikala li
neariteten.Denna ställs in med R 124• Bild
höjden ställs in med R 12a• Skulle bildhöj 
den vara för liten får man öka den genom 
att minska motkopplingen ; detta sker ge
nom att man minskar motstånden i serie
avböjningsspolarna R 120, R 130• Skulle bil
den vara för stor får man gå motsatt väg, 
man får öka resistansen i R 129, R 130• Det 
är typiskt för den använda kopplingen i 
denna mottagare att man har mycket stora 
marginaler ifråga om bildhöjd. Även linea
riteten har visat sig bli perfekt med högst 
varierande data på bildutgångstransforma
torn och bildavböjningsspolarna. Det före
faller faktiskt som om man med praktiskt 
taget vilken ordinär bildutgångstransfor
mator och vilket ordinärt avböjningssystem 
som helst skulle kunna få rätt bildhöjd ge
nom att R 129 och R 130 ändras, medan linea
riteten går att klara med R 124• 

Den horisontella avböjningen brukar 
inte bereda några bekymmer, skulle man 
få otillräcklig svepbredd får man försöka 
med att exempelvis minska skärmgaller
motståndet på Hnj eslutsteget R 113 till 2 
kohm. Man kan också kortsluta katodkom
plexet i linjeslutsteget, detta ökar linje
svepet en smula. Otillräcklig svepbredd 
kan också förorsakas aven dålig spardiod 
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mw 
för panelmontage tillverkas av 
en av Tysklands ledande fabri
ker, MUller & Weigert, ur vars 
synnerligen rikhaltiga till verk
ningsprogram vi häl' ger några 
typexempel. 

Vridspoleinstrument typ D 50/63 
ell"l m"d vndJärnssyst"m typ E 
50/63. Rund kåpa av svart pless
ma~sa m"d dim"ns on"r: f1änsdia
m"t"r 83 mm uch husets dlamet"r 
65 mm. Tillverkas I standal d mat
områd"n från 0--1 V upp till G-600 V. 
Inre resIstans 1000 11 V, högl" re
sistansvärd"n på b"ställning. Run
da instrum"nt kunna även el hållas 
m"d en flänsdiame.ler 65/83, 80/ 100, 
110/130. 130/160. 160/ 188. 190/ 225. 

Vridspoleinstrument typ DQ 45 rör 
likström, infällt montage, Samma 
data som rör nSl! ument 1). FlUnt
panelens storlek 45 X45 eller 85 X85 
mm. 

Vridspoleinstrument typ DQ-96 el
ler med vlld)ärnssyst"m typ EQ96 
för infällt montage. Kvadlat sk 
svart kåpa av svart pressmassa. 
Vridspolesystem m"d spetslagring. 
Tillverka~ för mätområden trån 
0--1 mA upp till 0-60 A. Fläns
rnått: 72X72. 9GX96 eller 1l0X115 mm . 

• Vridspoleinstrument typ DHQ-96 
eller med vridjärnssystem typ 
EHQ-96 rör Infällt montage. Samma 
elektriska d~ta som rör in~tl ument 
typ D 5063. Stor lättläst skala. skal
vinkel 90 ' . Frontpanelpns storlek: 
72X72, 96X96, 144XI44. 192X192. 

Tidmätare, avsedd för kontroll av 
drlftt iden vid olika slag av elekt
riska apparater och anläggningar. 
Utföres mpd räkneverk upp till 
99.999 timmar. Tidmätaren kan er
hållas i runt utfölande mt·d di
mensioner 6S/83 mm eller 80/100. 
Den kan även erhållas i kvadra
tiskt ut förande med dimensioner 
72)(72. 96X96. 144 X 144 mm. 

Komblnationslnstrum .. nt med tre 
instrument I samma hölle: volt
mpter. amperemeter och frekvens
meter. Flänspns ytterdimensioner 
250"' 96 mm. Volt- re~p . ampere
mptprn av vrldll:rnstyp. Tungfre
kvensmeter 47-52 Hz. 

* 
Leverans omgående frA n lager. 

VI sänder Er gärna vår utförliga 
katalog. 

* 
Instrumentens robusta konstruk
tion oeh prlsbillh:hl't gör dl'm 
utomordentligt lämpliga för an· 
vändning I paneler rör öVl'rvak
ni ng orh driftskontroll. Utäver I 
annonsen angivna typexempel finns 
ett stort antal andra rör olika an
vändningsområden. 

INSTRUMENT 

Vridspoleinstrument typ D 50163 

Vridspoleinstrument typ DQ-96 

Vndspoletnstrument typ 00-45 

Vrldiärnslnstrument typ EHQ-96 

Tidmätare 

Kombinationsinstrument 

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

Faktor 
x 1 
x 10 
x 100 
x 1000 
Megohm 

En ny ohmmeter från 

GOSSEN 
0-200 Megohm i S områden 

Inbyggt 1,5 V batteri. Vid megohm

området höjes spänningen automatiskt 

till 60 V via en transistor-kopplad 

oscillator. Skalbågens längd 81 mm. 

Mätområde 
500 ohm 

5000 ohm 
50000 ohm 

500000 ohm 
50 Megohm 

Skalområde 
5 k ohm 

50 k ohm 
500 k ohm 

5000 k ohm 
200 Megohm 

Närmare upplysningar och offert lämnas genom generalagenten 

BERGMAN & BEVING AB 
Karlavägen 76 - Stockholm 10 - Tel 679260 
Västergatan 45 - Malmö 1 - Tel. 320 15, -17 

\ 

S-rörs radio kr 139:-
Ett parti fabriksnya växelströms 
chassier (Luxor 1957 - 3 vågl.), 
110--127--150--220--250 volt ut
försäljas billigt så långt lagret 
räcker. 

MahognyIåda till dito Kr. 36 : --. 

Försumma ej detta tillfälle att 
skaffa en förstklassig radio till 
vrakpris. Full returrätt. 

Postfack 80 Säffle. 

\ 

1\\}\6,"lll 
,----------------------------_/ 

I 

~~., 
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I 

~ ~~),r ....... ,_ 
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I 
I 
I 

r:uWI 
I 
I 

-' 
56 R A D 10 o C H T E L E V I S lON - N R 2 - 1958 

Praktiska vinkar 
V åra läsare är välkomna med bidrag under 
denna rubrik: knepiga kopplingar och mät· 
metoder, lättillverkade detaljer, enkla och ef· 
fektiva hjälpmedel för service och felsökning 
etc. Varje infört bidrag honoreras. 

Dämptillsats för trimning 
av bandfilter i UKV-mottagare 
Vid trimning av UKV·mottagare med kri
tiskt kopplade kretsar i MF-delen måste 
man, när man trimmar ena bandfilterkret
sen, dämpa den andra. Deutsche Philips 

. G.m.bH. visar i oktobernumret av sin tid
skrift »Messen... Reparieren» hur man 
på ett enkelt sätt kan tillverka en praktisk 
»dämptillsats» för trimningsändamål. (Se 
fig. L) 

Man avkortar polskorna på en kasserad 
jonfällemagnet och mellan polskorna pla
ceras under varandra en kondensator på 
1,5 nF i serie med ett motstånd på 1,5 
kohm. Motståndets fria ände fastlödes i 
den ena polskon och kondensatorns fria 
ände förlänges ca 6 cm och förs ut genom 
ett uppborrat hål i samma polsko. Innan 
kabeln förs genom polskon är det lämpligt 
att göra en knut på kabeln för att få en av
lastning. Kabeln förses med en krokodil
klämma e.d. Mellanrummet mellan pol
skorna fylles omsorgsfullt med hårt vax 
eller polystyren (isolationsmassan i en 
UKV-bandkabel) . 

Vid trimningen sätter man fast tillsatsen 
på chassiet med hjälp av magneten och an
sluter krokodilklämman till den krets i 
bandfiltret som för tillfället inte skall trim
mas. Kapacitansen mellan tillsatsen~ mag
netsko och chassiet utgör en tillräckligt god 
jordning för HF även om chassiet är lacke
rat. 

• Vax eller 
polystyren Knut 

Lödställe 

* 

Fig 1 

Ohmmeter mäter 100 Mohm 
En vanlig ohmmeter kan med enkla medel 
byggas om till megohmmeter. Ett instru
ment med 10 kohm som högsta mätområde 
får detta utsträckt till 100 Mohm med den 
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f' 
HIGH FIDELITY 

\.J 

Levande musik 
i hemmet med 

PHILIPS 
High Fidelity 

High Fidelity är ett relativt nytt begrepp för -
originaltrogen ljudåtergivning åstadkommen 
med speciella tekniska arrangemang . Icke 
desto mindre har Hi-Fi fått en lavinartad 
utveckling . I Amerika har försäljningen från 
1954 till och med 1957 nära nog sjudubb
·Iats. Mänriisk;'rn'a har börjat upptäcka den 

. verkliga, levande mu~iken .,.. i sina egna hem! 

Första ach ·bestående intrycket av High 
Fide.lity är helt överväldigande - för musik
entusiasten är verklig High Fidelity något 
oskattbart. När Philips nu presenterar sitt 
Hi-Fi-program är det framförallt fyra tekniska 
konstruktioner, som bildar förutsättningarna 
fär en mera fullödig musikåtergivning än 
:lågonsin tidigar~, nämligen : 

diamantnål, precisionsslipad ur 
äkta diamant 

magneto-dynamisk nålmikrofon 
d .irekt-ton 
högimpedans-högtalare med 

dubbelkon 

I Philips 16-sidiga, rikt illustrerade katalog 
"Levande musik i hemmet" får Ni veta vad 
Hi-Fi innebär och vilka olika möjligheter 
Philips kan erbjuda vid valet aven sådan 
anläggning. Väljer Ni Philips High Fidelity , 
så tillgodogör Ni Er Philips samlade erfaren
het av ljudteknik samt den praktiska och 
tilltalande maderna utformning av model
lerna, som åstadkommits genam samarbete 
med erkända formgivare . Ni vet att Ni får 
en fullödig Philips-produkt, S-märkt och helt 
färdig att tagas i bruk . 

AG 2205 
är en idealisk skivspelare i alla 
High Fidelity-sammanhang. Den 
har magneta-dynamisk pickup, 
inbyggt strobaskap och extra 
tung, dynamiskt balanserad 
skivtallrik. Riktpris 395 kr . 

Philips de Luxe 
High Fidelity 
är helt och hållet en 
anläggning i professio
nell klass, konstruerad 
för att tillfredsställa Hi
Fi-entusiastens högsta 
krav på originaltrogen 
-:'tergivning. Tillräcklig 
uteffekt även ·för stora 
lokaler, fullödig orkes
terklang genom de völ
dimensionerade hög
talarna . Riktpris 1855 
kr 'Jtan grammofonverk. 

Philips Musikbord 
- en utsökt möbel i 
modern, svensk stil. Bor
det innehåller förstör
kare och grammofon
verk, placerade under 
bordsskivan och doldo 
av ett skiutbart lock . 
Separata högtalare för 
"akustisk möblering". 
Leveransfördigt i mors . 
Pris önnu ei fastställt. 

Kombinations
modellen Trienna 
har väckt berättigad 
uppmärksamhet på de 
stora utställningarna 
Interbau i Berlin och 
T riennalen i Milano samt 
nu senast i Stockholm 

f~-'~J 'I ~. - .. , 

II ; f*11·""",7.':r --'!i , !.~I , 

I --
Ii 

på Nationalmusei ut
ställning Fem Formgiva
re. Efter vars och ens 
önskemål kan man kom
ponera en musikmöbel 
ur en serie, som består 
ov radiodel, grammo
fondel, bandspelare, 
högtalardel och TV-del. 

Bandspelare EL 3516 Riktpris: 1370 kr för 
står i högsta Philips-klass och har en föredöm- sots om underrede, radio 
ligt god utrustning och enkel manövrering med grammofonlåda (utan 
nio tangenter. 7 tums spolar, tre hastigheter. verk) samt högtalare . 
Riktpris 825 kr. För TV-del 1325 kr. 

:-~~:~::B~hi~~~~tb~607;~~I:~ 
I Jag önskar erhålla Er 16-sidiga, illustrerade Hi-Fi-katalo; --, 
I " levande musik i hemmet" med prislista. r 

namn 

I' 
f-
I 
I 
I 

I pö;ia'dr~~~' ................... · ...... ·_ ~~· ~j5·i.. I: 
L __________ -----____ 1 
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Lär Dig mar am 
· 8AOIO&· 

TELEVISION 
HERMODS kurser i radio och 
television har blivit populära 
bland yrkesmän och hobbyfolk. 
sand mig gratis nörmare uppl)'sn. om 

D Radio D Telesignalteknik D Telefoni 
D Allmän elektroteknik D Television 

D TV-kurs för servicemän 

Namn •....•••••• .•• •••••••. ••••••.••••• .. ..••••••••.•• .•••• 

Bostad ..... .. •••• ••••••••••••••• ..• .•..• .•. .. •.•••.•........ 
RoT2·58 

Postadress. ......... ............... .••. •.•. .•.• 863 

•• 

T~·MOBLEH 

Frankeras ei 

Hermods 

betalar 
portot 

L, .•.... ..•.•...... .. ...... : 

HERMODS 
Slottsg. 26 D 8 MALMÖ 

Svarsförsöndelse 

nIIstånd nr 36 
Malmö 1 

direkt från snickerifabrik 
passande i marknaden förekQmmande 
byggsatser. Bords- och golvmodeller för 
17" eller 21" i teak. Begär prospekt. 

KAMP H, Isjaktsgränd l, Hägersten 
Telefon Stockholm 46 33 46 

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

\. 

Engels oÖ'verträJTade 

ANTENNER 
Stort program 

ANTENNTILLBfHÖR UKV TV Full sortering 

IMPORT AB I N ETRA 
OBS' N d ' f d 1/11958 a.. Tegn4!!rga'.n 29 - STOCKHOLM Va 

• y a ress .o.m. en ~ Tel. 20 O' 47 _ 21 8255 j 

~CO(JSTICAL 

•• 4 •• '. ~ 
Förstärkaren 
med de många 
finesserna 

Den fordrande 
musikälskarens val. 
Användes även av ·Ijud
tekniska laboratorier, film
och grammofonbolag 
samt AB Radiotjänst. 

~e~ÖI~I7~a 
HARRY THELLMOD 
Hornsgatan 89 ~ STOCKHOLM Sv 

Telefon 68 90 20 
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67,5 V 
~I 1,1 M --- II 1---=---' 

i fig. skisserade anordningen. Ett motstånd 
på 1,1 Mohm i serie med ett anodbatteri på 
67,5 V kopplas till ena testsladdsuttaget. 
Mätområdet RX IO kohm övergår därvid 
till RX IOO kohm. Om instrumentet visar 
10 så är den uppmätta resistansen alltså 
10X IOO kohm=l Mohm. Instrumentutsla
get 100 betyder i enlighet härmed lOOOX 
X IOO kohm=IOO Mohm. 

(Funkschau) -------

Månadens tips 
Använd alltid en plattång som »kylfläns» 
vid inlödning av små motstånd och konden
satorer. Grip om ' komponentens tilled
ningstråd med plattången mellan lödstäl
let och den punkt där tilledningstråden 
tränger in i komponenten. Tången funge
rar då som kylfläns och leder hortlödvär
men, som annars sprider sig utefter tilled
ningstråden och in i komponentens inre, 
där skador kan anställas (isolationsmate
rial smälter, lödförbindningar lossnar etc.) 

I synnerhet är en sådan åtgärd av nöden 
om man arbetar med germaniumdioder 
och transistorer, de tål inte högre tempe
raturer och måste obetingat skyddas mot 
värme. I de fall det finns risk för att strål
ningsvärme kan överföras från lödkolven 
till dioden eller transistorn kan det vara 
lämpligt att - förutom med plattången 
som kylfläns - skydda dem med en liten 
pappskiva eller liknande. 

(F F) 



En förmögenhet 

====== GENERAL .' 
ELECTRIC- l 

~ ..• -----~"
-- -----

och 

TELEFUNKEN· 
RÖR 

• bättre rör 
finns inte 

Mottagarrör 

amerikanska 

TV-bildrör 

.:ånglivsrör 

Five Star 

Sta bilisatorrör 

Kallkatodrör 

Skivtrioder 

Klystroner 

europeiska och 

Vandringsvågrör med tillbehör 

Söndarrör med tillbehör 

Oscillografr?r med tillbehör 

Industriella effektrör 

Germanium- och kiseldioder 

Germanium- och kisellikriktare 

Germanium- och kiseltransistorer 

SATT 

Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi 
Röravdelningen T el. 45 2! 60 
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LÅDFACK typ LF74 
för smådelar 

Flera typer att välja på 
e Begär kotalog e 

Speciatiaten i 
hyllor, lådo.r o. skåp 

.4\8 Svensk 

Lagerstandard 

Shintgafan 40, SflXkholm Sö Tel. #o0o.J_', 4220'° 

, 

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

\ 

SPECIFICERA 

ORIGINAL 
Mörkhylsor, najband, genomföringar 
m.lII. i gummi, neopren eller PVC för 
kab1GQe och el·apparater. 

Beg.r broschyr och priser från 

GENERALAGENTEN 

TELEINVEST AB 
GÖTEBORG c. 

TEL. 1351 54 - 11 61 01 - 1313 34 

, Under rubriken Radio
industrins nyheter in
föres uppgifter från 
tillverkare och impor- , 
törer om \nyheter, som 
av företagen introdu
ceras på marknaden. 

Radioindustrins 
nyheter 

Universalantenn 
för sändaramatörer 
Frederick Tool & Engineering Corp. i USA 
tillverkar mittmatade , antenner med lågimpe
div ,matning- på 3,5-, 7-, 14-, 21- och 28 MHz
banden. Antennerna har ett par paraJlellrC$o: 
nansuetsar inskjutna i resp. antennhalvor, som 
visas i fig. Resonanskretsarna, som är 'dimen
sionerade för resonans inom 7 MHz-bandet är 
inneslutna i plasthölje för att förhindra inver
kan av fukt. Kondensatorn tål alla spänningar 
som kan förekomma i amatörsändare. Måttupp
gift för antennen återfinnes i fig. (mått i cm). 

För matningen rekommenderas 75 ohms ma· 
tarkabel. Även 75 ohms koaxialkabel går att 
använda. Med denna erhålles på amatör ban· 
den 3,5-28 MHz max. ca 2,5:1 iståendevåg· 
förhållande. 

Generalagent i Sverige: Firma Industrima
teriel, Brämhult. 

* 
Sifferskrivare 
Hewlett-Packard Co. i USA har släppt ut en 
sifferskrivare i marknaden, som skriver 11 sif
ferkolumner med en hastighet av 5 tecken per 
sekund. Apparaten dimensionerades ursprung
ligen för registrering av summeringar från 
elektroniska räknare. Förutom den tryckta 
remsan ger apparaten en analog utgångsström 
eller utgångsspänning, avsedd att driva en gal
vanometer- eller potentiometerskrivare eller 
för att ge servokontroll. 

Svensk representant: Firma Erik Ferner, 
Bromma. 
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IImi 
Högklassiga radiokomponenter, 

såsom alla slag av : 

Ytskiktsmotstånd 

Trådlindade motstånd 

Drosslar 

Keramiska kondensatorer 

Tri mkonde nsatorer 

Ferritdetalier 
med och ulan bobiner 
m.m. 

STEATlt· MAGNESIA 
AICTIENGESE_~LSCHAFT 

p O R Z I Västtyskiand 

GENERALAGENTEl 

STÅHLBERG & NILSSON AB 
KOCKSGATAN 2-4 - SlOC/01OUt\ 

LINJIV ÄUAII , 

-40 1111, 401115, 42 90 55 

,för allt .... 
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C(6~y;~ AROUND THE WORLD 

CANNON ELECTRIC COMPANY USA 
CANNON ELECTRIC (GREAT BRITAIN) LTD. ENGLAND 

TILLVERKARE AV ALLA SLAGS KONTAKTER 

TYPES "K" and "RK" 

K-21 
PI"'9 

K-32S 

Reuptocle 

lK·R24C·31 S Receplod. 

K-22C 
PlU9 

R.up'oel. 

lK-R24C-32S 
Receptacle 

lKT·R24C-22 % Plug 

BEGÄR K4TALOG OCH 
ÖVRIGA UPPGIFTER FRÄN 

TYPES"DPB" I "DPD" 

fJ 
... 7L ... "... . . ~ ' DPBSockol 

, ~. r .. 

. -- ...- () 

. # v~ 
: 
~ . 

DPB Pin 

TYPE UD" SUBMINIATURE 

TYPE ,"AO'" 

Slave 
Receptacle 

AO-RAOO 
Receptac1e 

AO-RDOl 
Roc.plad. 

AUDIO CONNECTORS 

Xl·11 

P-CG-12S 

UA-3-11 

Generalagent för Sverige 

I 

\ 

AB GOSTA BÄCKSTRÖM 
Ehrensvärdsgatan 1-3 STOCKHOLM K Tel. väx. 540390 
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AVMAGNETISERA 
INSPELNINGSHUVUDET ! 

Läste Ni 
KJELL STENSSONS ARTIKEL 
på sid. 39-40 i decembernumret av R&T? 

"Varje innehavare av bandapparat gör 
klokt i att skaffa sig en de-fluxer och an
vända den regelbundet." 
Denna mycket effektiva de-fluxer (fabrikat 
Wright & Weaire) finns hos oss och kostar 
inte mer än 39: 50. 

Passar ALLA bandspelare! 
Går på ALLA växelströmsnät! 
Tar bort ALL magnetism på sekunden! 

Beställ på nedanstående kupong! 

1- F-r-ån F-I-RMA-S. -ER-IK-J-OH-N-SSON. 

I 
Danska Vägen 33, Göteborg S. 

beställes att sändas mot postförskott 
•..... st. De-fluxer å kr. 39: 50 plus porto. 

'I 
I 
I 
I 

I Namn: ........... . .. . ...................... . 
I Adress: ......... . .......................... .. 

L!:os!!!:!,stal!: .:..;.;.;. .. :..;.;.;. .. :..;.;.;. . . :..:..:.... R~ 2/58 

, 

utförda i mattpolerad valuöt eller mo
hoguy med svart polerade hen. 
En elegant möhel med modern {orm. 
givning. 

TV-MATERIEL 
Band· och nedledningskahel. 

RADIORÖR 
Amerikanska och enropeiska typer. 

KERAMISKA KONDEN-
SA TO R E R fabrikat Silcon 

GRAMMOFONSKÄP 
RADIOMATERIEL en gros 

IRNST 

EK1Öt 
Kocksgat.n 5 
Telefoner: 
406526 - 438333 
STOCKHOLM 

~60 

Amatörmottagare i byggsats 
Knight Electronic Corp. i USA har introduce
rat en högkänslig mottagare för amatör bruk. 
Den har tryckt ledningsdragning tvärs igenom, 
t.o.m. bandomkopplare, utförd i tryckt teknik. 
Mottagaren täcker området 540 kHz-31 MHz 
i fyra områden. Elektrisk bandspridning finns 
på samtliga amatörband mellan 3,5 och 28 
MHz. 

I mottagaren ingår en »Q-multiplier» med 
liknande funktion som ett kristallfilter. Käns
ligheten är 1,5 fl V för 10 dB signalbrusförhål
lande. Selektiviteten är variabel från 300 Hz 
till 4,5 kHz (6 dB fall). Mottagaren har beat
oscillator och stabiliserad anodspänning för 
lokal oscillatorn. 

Svensk representant: Agentur/irma Thure F 
Forsberg AB, Enskede_ 

* 
HögeHektmotstånd 
Rosenthal-Isolatoren G.m.b.H. i Västtyskland 
har börjat tillverka en ny typ av trådlindade 
motstånd, i vilka motståndstråden består av 
ett veckat band, upplindat i spiral på en kera
misk spolkropp. Därigenom får man extremt 
stor kylyta, och man får mycket stor värme
avledning. Motståndstråden är glaserad. 

Motstånden tillverkas i motståndsvärden 
från bråkdelar aven ohm upp till några tiotal 
ohm och för effek\er mellan 75 och 450 W. 
Yttermått: D=34--40 mm, L = 100-330 mm, 
beroende på resistansvärde. Se fig. 

Svensk representant: Firma Pär Hellström, 
Göteborg. 

* 
Litet oscilloskop 
Simpson Electric Company i Chicago har släppt 
ut ett litet oscilloskop med yttermåtten 20 X 
X31X41 cm. Det går under benämningen 
»Handiscope» (modell 466). Det har 5" skärm 
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FRACARRO 
Patenterade lättviktsmoster lämpliga {ör 
hl.a. teleindustrin, serviceverkstäder. laho
ratorier och militära ändamål. 

F R A C A R R O tillverkar teleskopmaster 
12 och 18 m höga, vikt 26 resp. 32 kg. för 
hl. a. volkswagenhuss somt stadgade vrid· 
hara master upp till 
23 ,m höjd; 

Begär 

upp/ysn. 

Återförs. 

antagas 

Med stagning tål 
masterna vind
hastigheter upp 
till 130 km/lim. 

Generalagent {ör Skandinavien 

-l 

för allt, 

t 

I 
I 

1]'31 
I 
I 



TELCON KABEL 
LAGERl1STA 

Generalagent: 
A.-B. E. WESTERBERG 

Stockholm 

De vanliga ledarna med trådantal 14xO,19 
mm (2,5 Amp.) ör isolerade med pvc i olika 
förger med ca I,S mm diameter (2000 vall 
pravspänning, .uO volt arbetsspönning, 
ohmskt motstånd 49 ohm per 1000 meter. 

, 

Med skörmode ledningar avses hör ge-
mensam skärmning, med undantog för 
TP.3191-TP.3192, som dessutom hor några 
porter separat skörmode (koax.). 

De separat skörmode ledarna, kaaxialkab-
larna hos TP.3191-3192 hor samma tråd-
antal 14xO,19 mm, men hor en isolation av 
teleothene (polythene) med ca 3,2 mm dia-
meter (4000 volt provspönning, 2000 vall 
arbetsspönning, 49 ohms ledningsmotstånd 
per 1000 m~ De extra kraftiga ledarna 
TP.3109--311 3149-3150 (16 Amp.) med 
trådantal 37x0,30 mm, har ell ohmskt mot-
stånd av ca 7 ohm per 1000 m och ör iso-
lerade med pvc till ca 3,5 mm diameter. 

~ 

~ 

~ 

Mångledare 
Alla ledare är olikfärgade. 

Arbefasptinnlng 440 V, provsptinnlng 2000_V, pvc-Isolerade. 

Svagsfram. 

I Typ I Utförande I , 
I 

Oskörmade TP.3101 2-led. 14xO,19 mm=0,41 mm2 2,5 A 

TP.3102 3-led. , , 
, 

TP.3103 4·led. , , 
TP.3104 6-led. , , 
TP.3105 12·led . > / 

, 
TP.3106 IS·led. , , , 
TP.3107 25.led. , , 
TP.3108 2-led . 37XO,30 mm=2,63 mm2 

TP.3110 4-led. , 

Skörmode TP.446 1·led. 7xO,19 mm=0,20 mm2 

TP.2025.B 2·led. 14xO,19 mm=0,41 mm2 2.5 A 

TP.31 42 3·led. , , 
TP.3143 4-led. , , 
TP.3144 6-led . , , 
TP.3145 12·led. , , 
TP.3146 IS·led. , , 
TP.3147 25·led. , , 
TP.3149 2-led. 37xO,30 mm=2,63 mm2 

TP.3150 4·led. > 

Ilagerföras av gros· 
sister inom branschen 

Un~~fÖrlig 
lam. 

\ 

Ungeförlig 
vikt % m 

5,8 mm 3,4 kg 

6,0 mm 4,4 kg 

6,5 mm 5,5 kg 

7,6mm 7,5 kg 

9,7 mm 15,0 kg 

11,3 mm 17,31<g 

13,2 mm 24,0 kg 

9x6mm 9,8 kg 

10,4 mm 17,7 kg 

2,4 mm 1,1 kg 

7,9 mm 6,0 kg 

7,0 mm 8,2 kg 

7,5 mm 8,5 kg 

8,6 mm 13,5 kg 
10,7 mm 24,0 kg 

12.2 mm 25,0 kg 
14,1 mm 28,0 kg 

IOx7 mm 15,0 kg 

11.4 mm 27,0 kg 

Skörmode pvc·isalerade+koax. (inlögg av sep. skörmode koax.kablar, isol. med Teleothene. 
4000 V provsp. 2000 V arb.sp.l -

I 
TP.3191 total 6-led. dörav 4 koax. 14XO,19 mm 13,4 mm 26,0 kg 
TP.3192 , IS.led. dörov 7 koax. 14xO,19 mm 18,5mm . SO,O kg 

Betr. andra typer av ledningar, t.ex. kooxial·, feeder- och teffon·isolerad 
ledning, se separata listor. 

Om önskad ledning icke återfinnes på denna eller andra av våra lagerlistar, 
ber vi Er specificera typen varefter den beställes från fabriken . 

AB E. WESTERBERG • STOCKHOLM NORR MÄLARSTRAND 22 
STOCKHOlM K - TEL. 52 98 07 / 08 

lP. 3106 lP. 3109 lP. 3147 lP. 3150 lP. 3191 lP. 3192 
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FICKRADIO 
I byggsats 

Byggsatsen innehåller alla detaljer till 
en komplett fickradio med ferritantenn, 
t re transistorer och batterier för inbygg
nad i ett prydligt plasthölje, som är 
mindre än ett ordinärt cigarrettpaket. 
Hela mottagaren med knapptelefon och 
öronpropp väger endast 140 gram. 
Mottagaren har god känslighet och kan 
utan yttre antenn användas inom en ra
die av 5 mil från de större mellanvågs
sändarna. 
Utförlig arbetsbeskrivning, schema och 
placeringsskiss medfölj er . 
FIckradion är beskriven I Radio & Tele
vision nr l/58. 
Pris för komplett byggsats endast Kr. 
98: 50 netto. 
Klipp ut kupongen och insänd den till 

HÖRAPPARATBOLAGET 
Kungsgatan 29 - Stockholm C. 

Tel. 231700 

~62 
och har robust konstruktion för att tåla hår
da mekaniska påfrestningar. Oscilloskopet 
är därför särskilt lämpligt för industriell pro
duktionskontroll liksom för service ~i fält». 
Mer detaljerade uppgifter föreligger ännu inte. 

Svensk representant: Champion Radio, 
Stockholm. 

* 

Miniatyr -universalinstrument 
-, -------1 

Till Hörapparatbolaget, 
Svenska Radio AB, Stockholm, har översänt 
data för ett nytt litet universalinstrument 
~AVO Multiminor». Det är ett behändigt in
strument med måtten 143 X 92 X 35 mm och 
det har följande mätområden: 0-100 mV-
2,5-10-25-100-250-1000 V för likspän
ning och 0-10-25- 100-250-1000 V för 
växelspänning. Likström kan uppmätas inom 
områdena 0-100 ,uA- I-10-100 mA-l A. 
Två resistansområden finns: 0-20 kohm och 
0-2 Mohm. Känsligheten för instrumentet 
som har en rejäl och tydlig skala är 10 kohm/ V 
vid likspänningsmätning och l kohm/ V vid 
växelspänningsmätning. Priset är förbluffan
de lågt, 95: - kronor. 

Kungsgat. 29, -Sthlm C / 

'

Härmed beställer jag att sändas mot 
postförskott en komplett byggsats till 

I 
fickradio till ett pris av kronor 98: 50 f 
jämte porto. 

/ Namn .......................... ........ .. . ... / 

Bostad ........... .. .................... .. . .. / 

I...:.os~re~ .. ,:.:.:.:: ' ':':':': '' .:.:.:.:' '':':':':' ' .:.:.:.:' '_"_ 

I 

L_ 

-- --- --, 
I 
I 
I 

för allt I 1lt;y]1 ... 

-----

I 
I 
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För alll i Hi-Fi 
.r' • 

FÖRSTÄRKARE - HÖGTALARE 
SKIVSPELARE 

B 81 Fl-Fl Basreflexlåda, 80 l. 
i byggsats tillverkad av Svenska Högtalar
fabriken. Byggsatsen levereras komplett 
med alla delar och en lättfattlig monterings
anvisning. 
Impedans 16 ohm. PRIS: Kr. 275:-
Frekv.-område : 40-18000 p/s. 
Puka (strlng mOdell), 40 l. 
Frekv.-område: 70-13000 p/s, 
Impedans: 8 ohm. Effekt: max, 8 watt. 

PRIS: Kr. 190: - • 

Hi-Fi Produkter 
Postfack · 9, Hägersten - Telefon 468268 

• II • Utställning Edelcrantzvögen II, Höge .. ten (Försäljning även till återförsäljare.) 
Återförsöljare: J. A . Bergdröm, Hedemora ; Teleteknik, Jlfolmö; StrömII Radio, KorlBtod 

SCHNIEWINDT 

TV-ANTENNER-UKV 
ett ledande märke i Sverige 

sedan 5 år tillbaka 

Fönsterantenner 
Hopfällbara takantenner 

i stort sortiment 

Kock'g.tan 5 
Tc:lefoner: 
406526·01313 
STOCKHOLM 

TV-byggsatser av Gelosos välkända fabrikat, 
enbart för växelström och alltså utan nät· 
spänning mellan chassle och jord. Begär 
utförliga data. 
För TV-byggare med högsta anspråk på kva
litet kunna vi rekommendera denna bygg
sats. Den färdigbyggda TV-mottagaren kom
mer att bli utförd på samma sätt som den 
mottagare, som levereras av Geloso för den 
italienska hemmamarknaden. Leverans från 
lager. Pris: 17" nto kronor 875: -. 

21" nto kronor 950: -. 
21" GIGANTE kronor 975: - nto. 
24" nto kronor 1.050: -. 

Bygg8ahern" 8öljes ö.,en. på o.,betolnin,.. 

AN / APA-t 
oscillograf, radarenhet, som kan ombyggas 
till serviceinstrument, komplett med 3" ka
todstrålrör I separat hållare med skärm, 
alla rör m. m. Rörbestyckning 7 st. 6SN7, 
6H6, 6G6G, 2X2, 6X5GT. alltså 11 rör förutom 
katodstrålröret 3BPl. Levereras komplett i 
originallådor, fabriksnya. Pris netto kronor 
145:-. 

Katalog gratis till inreg. firmor och lic. ama
törer, i övrigt mot 1: - i frim. 

VIDEOPRODUKTER 
OIbersgatan 6 A, Gbg O, tel. n 37 66, 25 76 66 
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• CURTISS -WRIGHT 
tidsfördröjt termorelä 

Hermetiskt kapslat i cylindriskt metall
hölje (höjd 45 mm) och består i huvudsak 
aven bimetallfjäder med en värmelind
ning, som påverkar en "snap action" 
växlingskontakt. Tidsfördröjningen in
justeras vid fabriken och kan ligga mel
lan 3 och 90 sekunder. Kontakterna tål 
en kontinuerlig belastning av 3 A vid 
230 V AC. Värmelindningen är i standard
utförande för 6,3, 26,5 eller 117 volt och 
effektförbrukningen, som varierar med 

I den önskade fördröjningen, är i storleks
ordningen 2,7-3,9 W. 
Tillverkas med 7- eller 9-polig miniatyr
sockel, octalsockel eller med fläns och 
löd anslutningar (se ng.). Kan även er
hållas i helglasutförande med upp till 80 
sek. tidsfördröjning. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm Sö. 

Tel. 449295. 
4. 

\ 

'~ _______________________________ J 

\. 

KNI GHT- KITS 
amerikanska instrumentbyggsatser 

Linjär svepgenerator 
. typ 113 

Extremt god Iinearitet. 
Frekvensområde : 300 kc-250 mc grund

frekvens. 
Utgångsspänning upp ' till 150 mY. Grov

och finattenuator. 
Utgångspänningen konstant inom ± 1 dB 

över hela svepet. 
Inbyggd kristallmarker. 
Ingång för yttre marker. 
Blandning av inre och yttre marker. 

Komplett byggsats med steg för steg 
byggnads anvisning Kr. 425:-

AB KUNO KÄLLMAN 
SÖDRA VÄGEN 73 - GÖTEBORG S 

TEL. 208727 

\ 
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Fjädrande kontaktdon 
Den tyska firman Otto Dunkel G.m.b.H. i 
Miihldorf har introducerat en serie nya kon
taktelement av speciell konstruktion, som med
för mycket låg och konstant övergångsresis
tans. De tål stor strömbelastning och är säkra 
mot vibrationer. Detta har åstadkommits ge
nom att man anordnat ett stort antal kontakt
ytor genom att anbringa ett flertal fjädrande 
trådar kring en kärna. Ett 4 mm banankontakt
stift har sålunda 19 fjädrar. Övergångsresistan
sen är <l Mohm och tillåten strömbelastning 
36 A kontinuerligt. På motsvarande sätt är en 
serie fjädrande kontakthylsor som användes 
tillsammans med massiva stift uppbyggda. Så
väl stiften som hylsorna tillverkas i storlekar 
med diametrar från 1.5 mm till 26 mm för 
strömbelastningar från 10 A till 600 A. 

Samma företag tillverkar också mångpoliga 
kontaktdon, där de nya kontaktelementen kom
mer till användning. En framträdande egen
skap hos dessa är att de är mycket lättgående, 
varför det är möjligt att bygga smidiga kon
taktfält med upp till flera hundra poler. 

Fig. visar kontaktstift samt ett snitt genom 
en kontakthylsa. 

Svensk representant: Ingenjörsfirman Gun
nar Petterson, Stockholm. 

Kabelöglor och -rör 
Mångtrådiga ledare är alltid litet besvärliga 
att arbeta med när man skall koppla dem till 
skruvförbindningar, exempelvis i stickkontak
ter, banankontakter och liknande. 

AB George Broddman, Stockholm, har bör
j at importera s.k. kabelöglor och kabelrör av 
det schweiziska fabrikatet Mischke (K Misch
ke & Son, Ziirich) som förefaller att vara 
praktiska att arbeta med i sådana samman
hang. Fil!:. visar hur de appliceras på ledarna 
innan dessa anslutes. Man behöver inte någon 
specialtång för att få på öglorna eller rören, 
någon lödning är inte nödvändig, vilket gör att 
man inte behöver befara brott i trådarna vid 
lödstället. Risken för oavsiktlig kortslutning 
genom enstaka trådar är praktiskt taget elimi
nerad. 

Öglorna anbringas på tråden så at man de
lar upp tråden i två halvor, vardera halvan 
läggs omkring ringen och snos ihop. Se Hg. 
Kabelrören träs på kabelledarna efter att dessa 
vikits en gång, de kan därefter stoppas in i 
bananstiftkontakter så som visas i fig. 

* 
Unik elektronikanläggning 
En unik elektronikanläggning kommer inom 
kod att levereras av Ingenjörsaktiebolaget Ele· 
nik, Solna, till F errolegeringar, Trollhättan. 
I fullt utbyggt skede skall denna anläggning 
helautomatiskt styra och kontrollera uttaget av 
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LITE S OLD • • • 
ett behändigt 
engelslit lödverlilyg 
med Mgsta pteci:;ion. 

Trots låg effektåtgång 
är lödförmågan myc
ket stor. Den höga 
verkningsgraden har 
uppnåtts med speciell 
patenterad konstruk
tion. 
Med PERMATIP löd
spets med Ulng Ii., .. 
liingd, elimineras olägen
heter förknippade med 
IOdspetsar av vanlig typ. 

LITBSOLD 11kIverktyc 
finnes i effektstorlek lO, 
20, 25, 3D, 35 WaU. 

10 Watts-modeJlen Ar 
marknadens minsta S
mllrkta lödverktyg. 
25 Watts-modellen mot
svarar en normal 80 W 
lödkolv. 
Alla LJTESOLD-model
ler lagerföres för 8. 12, 

24, 28, 38, 110, 127 och 220 V. För varje modell 
finns vllrmeskydd och verktygsstllll. 
LITESOLD har accepterats av Arm~n, Mart
nen, Flygvapnet, statliga och kommunala 
institutioner och teleindustrin. VI för även 
SUPEBSPEED snabblödverktyg och BELARK 

lödverktyg för aluminium. 

ae .. ar pr •• II.'a. Å.e"örs. an.a .. a •• 

Generalagent: 

SIGNALMEKANO 
VlatmaDnacatan n. Tel. 33 zt .. , 33 zt II, 

StGekho1m Va. 

L 

Vi tillverka 
Hög.pänning.
generatorer 2 -100 KV 
Högspänning.spolar 

HF -dro •• lar 
UKV - dro.slar 
Videodro •• lar 
Sug- och .pärrkretsar 
Näutörningsfilter 
Spolar och .polsystem 
Spolar i .pecialudörandeo 

Firma ETRONIK 
Slomväg. 5 - Näsbypark - T el. 561828 

-----
I 
I 
I 

för allt I 1l'VfJ1 .... 
I 
I 



(t!JSELS 

TV -antenner 

är inte bara lätta 
att montera 

ENGEL,S 
ger resultat! 

• Klarare bilder med större detalj
rikedom - ett resultat av att 
Engels-antennens dipol har större 
diameter - hela 22 mm. 

• Ökad känslighet och bättre mot
tagning - tack vare dipolens större 
upptagningsyta. ' 

• Störningsfriare mottagning -
ett resultat av att Engels-antennen 
ger högre antennspänning. 

• Alltid god mottagning även i fuk
tigt väder - tack vare att Engels
antennen har is.~latorer av högfre
kvenstrolituI med utomordentliga 
isolationsegensk~per. 

fö~ allt -, 
STOCKHOLM, Te1.Ol0/449600 

••• 
II 

StJyerallfÄ 

• 

1fW-antenner 

. -;~:~.<:'.'--

KANAL4 

AS-6098 Riktpris 

. ';' ,_ .~ Detta är den antenn som allt 
&'11 fler finner vara den rätta för 

kanal 4. Den syns överallt! 
125:- Den rekommenderar sig själv! 

-I 

I 
På platser med ringa störningar 
ej alltför långt från sändaren an
vänds ofta denna antenn. 

A5 - 6094 Riktpris 78:-

--I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

För stora distanser rekonunende- I 
ras denna snveräna 2-vånings
antenn, vilken som regel ger till
räcklig antennspänning för flera 
mottagare. Oumbärlig vid svåra I 

• .. _ mottagningsförhållanden. Finns 
I.~e y~tre omradena for sandarens även i 4-våningsutförande för 
rack vIdd ger denna antenn ofta fjärrmottagning 

I 
god mottagning. . I 
A5 - 6084 Riktpris 102:- A5 - 6102. Riktpris 265:-

--- --- --- - - - --- --
GÖTEBORG, Te1.031/175890 • MALMÖ, Tel. 040/70720 
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KUHNKE 
Miniatyr - cylinderreläer 

Ett cylindriskt miniatyrrelä av plug-intyp 
med dimensionerna dlam. 22 mm, höjd ca 
35 mm över hållaren. Utförd med stor pre
cision och med kontaktfjädrarna utfor
made med tanke på lägsta möjliga egen
kapacitet och korta kopplingstIder. 
Ett relä kan Innehålla kontaktgrupper för 
högst 6 st. växlingar och kontakterna kan 
belastas med högst 15 watt vid max. 125 
volt eller max. 1 amp. Tlllverkas med lind
ning för 4, 6, 12, 24, 40, 60, 110 och 220 volt 
lik- eller växelström. 
Det mekaniska utförandet ger stor säker
het mot vibrationer och skakningar; och 
det hermetiskt täta höljet skyddar mot 
fukt och damm. 
Kuhnke-NY)1et: Standard Miniatyrreläer 
(sid. G5 i vår nya katalog) tillverkas nu 
även med två växlingar. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Storkholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 
5. 

,~-----------------------------/ 

KNIGHT-KITS 
amerikanska instrumentbyggsatser 

Rörvoltmeter 
typ 115 
41/,", 200 /LA 
instrument. 
Mäter växelspän
ning peak to 
peak. 
Push-pull, balan
serad bryggkopp
Ung. 
1 'I. ytskiktsmot
stånd. 
Frekvensområde : 
30 c/s-3 Mc/s. 

OMRÅDEN: 
AC p-p.: 0-4-14-40-140-400-1400-4000 V. 

Eff. AC o. DC: 0-1.5-5-15-50-150-500-1500 V. 
Motstånd: 0-1-10-100 Kohm-1-10-100-1000 

Mohm. 
dB-skala: -10 +15. Pris kr. 205:-

Högspännings
mätkropp 
Utökar DC-området till 
50000 V. Har skyddsring
ar och massiv mässIngs-
spets. Pris kr. 38:-

Högfrekvens
mätkropp 
Utökar frekvensområdet 
till 250 Mc/s. Kopplas in 
och ur genom vridning 
av spetsen. 

Pris kr. 29:-

AB KUNO KÄLLMAN 
SÖDRA VÄGEN 73 - GÖTEBORG S 

TEL 208727 

~66 -' 
råvaror från ett antal malmfickor i bestämda 
kvantiteter enligt ett förinställt recept, blanda 
komponenterna och transportera dem till ugns· 

- fickorna med hjälp av rälsbanor och traverser. 
U gnsfickorna skall i viss utsträckning charge
ras med olika blandningar, och automationsut· 
rustningen håller själv reda på att ugnsfickor
na får den rätta blandning~n i varje särskilt 
fall. • 

Firmanytt 
ELFA Radio & Television AB representerar 
fr.o.m. 1958 det amerikanska företaget Dale 
Products, Inc. Dale Products tillverkar hög
stabila motstånd med exceptionellt låg temp e
raturkoefficient. Tillverkningsprogrammet om
fattar bl.a. induktansfattiga trådlindade mot
stånd, motstånd för mycket hög ' effekt med to
leranser ner till 0,05 % och specialmotstånd, 
exempelvis trimpotentiometrar, hermetiskt in
neslutna potentiometrar och subminiatyrpoten
tiometrar. 

Ingeniärs/irman Magnetic AB, Stockholm, har 
utsetts till generalagent i Sverige för Varian 
Associates i USA, som tidigare representerats 
av Rocke International, New York. • 

Nya rör och transistorer 
UKV-triod 
Bergman & Beving AB, Stockholm, har över
sänt data för en keramisk triod för UKV av 
fabrikat Ferranti med typbeteckningen UL 31. 
Röret som avger upp till 60 kW toppeffekt vid 
5 !l-S pulser vid 5 k V anodspänning, är spe
ciellt utvecklat att tåla mekaniska påfrest
ningar och vibrationer och arbetar tillförlitligt 
även vid hög omgivningstemperatur (upp till 
+350° C). Röret kan användas upp till fre
kvenser omkring 2000 MHz. Max. anodförlust 
är 50 W vid normal kylning och 150 W vid 
fläktkylning. 

* 
Spänningsstabilisatorrör 
Philips har översänt data för ett nytt spän
ningsstabilisatorrör 75Cl. Detta rör, som har 
stort strömområde, 2-{i0 mA, och tändspän
ningen 115 V, har inre resistansen 200 ohm. 
Genom att man har tillämpat s.k. metall för
stoftningsteknik arbetar röret stabilt under 
hela sin livstid ±1 % under de första 1000 tim
marna och i det närmaste samma tolerans efter 
Hi 000 timmar. Brinnspänningen är 75 V som 
dock varierar ganska starkt med omgivningens 
temperatur. 

~70 
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{t 
KATHREIN 

Centralantenner 
för 

lång-, mellan-, kort- och 
ultrakortvåg samt television 

101----; 

-'0 

1Ql1QlIQJ 

morr 
Dar 
IODW 
11'i11i1 

Centralantenner för 1- 1100 anslut
ningar eller mer. 

TELEAPPARATER 
Jungfrugatan 48, Stockholm Ö 

Telefoner 601090, 611076 

r ----- -I 

I I 
I I 
I I 
I för allt I 11 \:!J I 
I 

.... 
I 

I I 
L _____ ~ 

HIGH FIDELITY 
Högtalarmöbier tillverkas i olika storle
kar och för alla ändamål. Specialrnodeller 
utföres efter kundens ritningar. 
Högtalaranläggningar projekteras för biQ
grafer, folkparker o. s. v. 
Hi-Fi-högtalarsystem för hem och offent
ligt bruk. Prisex. Basreflexlåda av teak 
med 12" bredbandshögtalare av högsta 
klass 25-15000 pIs. Netto 350 kr. 
Hi-Fi-förstärkare 10--50 W. Ett flertal fa
brikat. 
Högtalare bredbands-, bas- och diskant
högtalare. Delningsfilter. 
FM- och FM/AM-tuners. Skivspelare och 
plck-ups. 
Westminster testskivor och High Fidelity 
inspelningar. 
Begär broschyr med offert. V. g. ange 
önskemål så noggrant som möjligt. 

l.,kmana RaJi" 
Backfors, Bjurholm. T·el. 247 A, Bjurholm. 



TAGANTENNER 
THE 

TILLVERKADE AV ANTlFERENCE 

GROUP 

21 års TV erfarenhet 
1937 -1958 

från Europas största antennfabrik 

TV-antenn 

specialister 

sedan TV 

började 

i England 
'~ . 

' .. \ 

Hopfällbar, inga lösa skruvar ~ . 

FABRIKER I: AYlESBURY OCH LONDON, ENGLAND - CANADA - AUSTRALIEN 

Nu för omgående leverans, från vår svenska representant: 

ANDOR ELLEBRAND 
BIRGER JARLSGATAN 101 STOCKHOLM - TEl: 342233,329022 
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MAYR 
keramisk miniatyr

omkopplare 

Typ A24 En mycket liten, 12-polig, 
k".·amlsk omkopplare med största 
ytterdiameter 34 mm. Kontakterna, 
som är av rent silver, t ål att bry ta 
3A/6V-200 mA/200 V likström vid in
duktionsfri belastning. Högst 4 st . 
sektioner kan gangas på en axel. P å 
begäran kan 3 mm axel erhållas, var
igenom omkopplaren ko axiellt kan 
kombineras med andra enheter, som 
har röraxel. . 

Typ A 26 En 26-polig, keramisk 
Ohhw,Jp,are med mekaniskt utförande 
och data liknande ovanstående. Stör sta 
ytterdiameter 55 mm. Kan erhållas 
med dammskyddskåpa av glasklar 
plast för varje sektion. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

KNIGHT-KITS 
amerikanska instrumentbyggsatser 

Signalföljare 
typ 135 

91000 ggrs förstärkning. 
Inbyggd wattmeter: 25-1000 mW. 
För fels6kning: LF-, MF- och HF-kretsar 

samt videoförstärkare. 
4 N högtalare för signallyssning. 
Omkopplingsbar testkropp för HF-video-

eller LF. 
Brusprovare. 
Uttag för oscillograf el. rörvoltmeter . 
"Magiskt öga" med kalibrerad dämpsats 

indikerar signalens närvaro och tillåter 
förstärkningsmätning steg för steg. 

Skruvklämmor för provning av utg.trafos, 
enkla eller PP 

Infällt bärhandtag. 
Storlek: 180X255X125 mm. 

Pris kr. 220: -

AB KUNO KÄLLMAN 
SÖDRA VÄGEN 73 - GÖTEBORG S 

TEL. 208727 

.\ ~68 

Nytt bilradiorör 
Tele/unken meddelar att man fått fram ett nytt 
rör, ECF 83, som speciellt konstruerats för an· 
vändning i bilradiomottagare med lågvoltsrör 
som LF·rör och drivrör för en sluttransistor. 
Röret består aven reglerpentod · och en triod. 
Data se tab. 1. 

W~-_:- 7 
--.. 9 

, . B 

~ 5 

Tab. 1. Data för ECF 83. 

Glöddata 6,3 V, 430 mA 

Triod Pentod 
Anodspänning (V) 60 60 
Skärmgallersp. (V) 50 
Gallerförspänning (V) -3,8 -1,6 
Anodström (mA) 6 3 
Branthet (mA/ V) 4.2 1,8 
Först..faklor 10,5 
Inre resistans (kohm) 600 
Skärmgallerförst.-faktor 12,5 

Maximaldata 
Anodspänningskäll~ (V) 550 550 
Anodspänning (V) 300 300 
Anodförlust (W) l l 
Skärmgallerspänn. (V) 200 
SkärmgaJlerförlust (W) 0,2 
Katodström (mA) 16 6 

----- -, I 

I 
I 
I 

för allt . 1] \Y} I I 
#' 
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I 
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TV 
BORD 

storlek 45X 55 cm, höjd 4-5 eller 
50 cm för 17/1 och 21 /1 bords
modeller. 

Svartlackerade, och ben med 
mässingh y lsor. 

Riktpris: 34:-

Stålrörs
bord 

för TV 

storlek 45 X 55 cm, höjd 50 cm, 
plastöverdraget, svart, med hylla 
och hjul på ena sidan. 

. Riktpris: 37:50 

BORDSBEN i flera modeller 
och längder. 

AB NORDSTIL 
Bastugatan 17 - Stockholm SÖ 

Tel. 417879 

PRISBILLIGT' 
RADIOlA 
RADIOGRAMMOFONER 
komplett med bandspelare ocb 
Philips skivbytare i allströmsut~ 
förande utförsäljes för pr st. 
kr. 1.100: - (bar kostat 2.500: -). 
Mycket begränsat antal. 

SNABBTELEFONER 
- Centrum och Sinus - utför~ 
säljes. Offert på begäran. 

RADIOGRAMMOFONSKÅP 
exkl. skivbytare och radiochassie. 
Ett mindre antal i mahogny ut~ 
försäljes. Ett gott tillfälle för den 
som har ett radiochassie och vill 
sammanställa en förnämlig radio~ 
möbel. Pris pr st. 150:-. 

TY-LÅDOR 
för 17" och 21". Förstklassigt ut
förande. Begär prisuppgifter. 

BILRADIOAPPARATER 
Ett begränsat antal fjolårsmodel~ 
ler från Sound realiseras till för
månliga priset. 

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgatan 38, stockholm. 

Tel. 54 25 44. 



HI6H FIDELITY 
en högtalarefråga 

Bashögtalare 
12", 4 eller x6 Q vid 800 p/s, 25 watt, ro.ooo gauss 

Resonansfrekvens: 45 p/s 
Dvre gränsfrekvens: xo.ooo p/s 
Frekvensomrllde vid gynnsamma monteringsförMI
landen <20 - 14.000 p/s 

Denna högtalare levereras även med en eller tvll mon
terade högtonshögtalare och delningsfilter (enligt fig.) 
för 27 resp. 29 watt, som vid god montering ger ett 
frekvensomrllde av <20 - X7.000 p/s 

Mellanregisterhögtalare 
Typ 2.0812.5/95 

8", 8 Q vid 800 p/s, 6 watt, 9500 ,gauss 
Resonansfrekvens: 70 p/s 
Dvre gränsfrekvens : x2.800 p/s 

Typ 1301I9/IIO 
5", 4,5 Q vid 800 p/s, 3 watt, II.OOO gauss 
Resonansfrekvens: r80 p/s 
Dvre gränsfrekvens: ro.ooo p/s 

Högtonshögta!are 
Typ LPH65/ulIoo 

21/2", 5,5 Q vid 800 p/s, 2 watt, ro.ooo gauss 
Resonansfrekvens: r600 p/s 
Dvre gränsfrekvens: r5.000 p/s 

Ovala och rektangulära 
högtalare i dimensionerna: 
95 X X55 - X80 X 260 mm 

»Inverterade,., ovala r30 X r80 mm, djup 40 mm 

E~ektrostatiska högtons
högta~are Typ LSH 100 och LSH 51 8 

med övre gränsfrekvens över r8.000 p/s 

För ytterligare informationer kontakta oss -
vi sänder gärna katalog, HiFi-anvisningar och 
närmare data. 

Standard I?(/dto " Je/efon AB 
Avd. Elektronrör & Komponenter 

• • • 
• • • .' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _. 
• • 
• • • 

LORENZ 
Klimatsäkra högtalare 

Några fakta 

och högtalareråd för 

Hi -Fi -byggare 

BaslItergivning är till största delen 
en frllga om baffelutformningen .. Bas
registret fordrar i jämförelse med dis
kanten stora effekter .. De relativt Ill
ga effekter som kan tolereras för nor
mala bostadsförhllJlanden (5 a ro 
watt) medför en viss försämring av 
hergivningen genom begränsning av 
det naturliga förMIlandet mellan sva
ga och starka toner (»dynamiken,.) .. 
Bastoner lIterges med ringa riktver
kan. Ungtonshögtalare kan därför i 
de flesta fall monteras i godtyckliga 
vinklar. . DiskantlItergivning kräver 
endast liten eller ingen baffel.· För 
god diskantlltergivning är för bostads
förhllJlanden en effekt av c:a r watt 
fullt tillräcklig .. Diskanttoner herges 
under utpräglad riktverkan, varför 
placeringen av högtonshögtalare nog
grant mllste bedömas.' Effektivitets
jämförelser mellan högtalare av olika 
fabrikat är mycket vanskliga och ge 
ej alltid rättvisande resultat. En en
kel bedömningsgrund utgör magnet
vikten. Effektiva högtalare ha stor 
magnetvikt .. Välj en högtalare för 
minst samma uteffekt som förstärka
ren. Vid användning av flera hög
talare är den sammanlagda effekten 
avgörande . . Börja med en god bas
högtalare (alternativt i kombination 
med en eller tvll högtonshögtalare en!. 
A) . . Utöka med en eller flera hög
talare för det övre registret (B eller 
C) .• För,ett fullständigt 3-vägssystem, 
som kan ge gynnsammare avskär
ningsmöjligheter, rakare frekvenskur
va, använd en bashögtalare, en mel
lanregister- och r a 2 högtonshögta
lare med lämpligt valda delningsfil
ter. . Kombinationsmöjligheterna är 
otaliga. Bygg pli egen erfarenhet -
gli steg för steg . . Högtalarep är bara 
en länk i hergivningskedjan men 
kanske den där kvaliteten är mest 
svllruppnåelig - välj endast bland de 
bästa fabrikaten .. Slutligen: Frekvens
kurvor och mätdata för högtalare och 
högtalaresystem kan vara mycket 
värdefulla men kom iM g, att de är 
upptagna under förhllllanden, som 
sällan rllder i praktiken .. Det är Ert 
eget lyssnande öra som skall svara 
för bedömningen. 

Lövåsvägen 40, Bromma 
Tel.: (010) 2.5 2.94° 
Göteborgsfilialen : 
Nordenskiöldsgatan 19 
Tel.: (03 1) I4 77 90 
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·--~\ 
LE PROTOTYPE , 

MECANIQUE 
Subminiatyrrelä typ 'UGON 3' 

N A T UR LIG 

STORLE K 

Ett hermetiskt kapslat subminiatyrrelä 
med dimensionerna: diam. 10 mm, höjd 25 
mm. Vikt endast 6 gr. 
Manöverlindningen kräver endast 2 mW 
för tillslag och reaktionstiden är 0,2 milli
sek. Vid manövrering med t. ex. 8 mW 
är reläet fullt säkert även vid acceleration 
av 30 g. 
Reläet innehåller en växlingsgrupp, som 
tål O,5A/24V och har en kapacitet på en
dast 0,7 pF. ·Är försett med en 8-polig 
sockel, och med varje exemplar fÖljer 
en hållare samt fasthållningsanordnin~. 

Fabrikanten har förhandsmeddelat att 
detta relä nu även kan erhållas med 2 st. 
växlingar under beteckningen "UGON 6". 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

KNIGHT - KITS 
amerikanska instrumentbyggsatser 

511 Bredband oscillograf 
typ 144 

Vertikalförstärkarens frekvensområde ± 
3 dB: 5 c 's-5 mc/s. 

Vertikal känslighet: 10 mV rms/cm. 
Ingångskapacitans: 20 pF. 
Svepfrekvens: 15 c/s-600 kels. 
Synkroniserar upp till 9 mcts. 
Ingång för Intensitets modulering av strå

len (Z-axeln). 
l volt p-p för kalibrering på frontpanelen. 
Katodföljaringång på både vertikal- och 

horisontalförstärkaren. 
Stabil stål kåpa med Infällt bärhandtag. 

Komplett byggsats med steg för steg . 
byggnadsanvisning Kr. 575:-

A B K UN O KÄLLMAN 
SÖDRA VÄGEN 73 - GÖTEBORG S 

TEL 208727 

\ 

Rör- och transistordata 
Philips har hittills angett två övre gränserl för 
en transistors kollektorspänning. Den na, 
»maximalt tillåten kollektortoppspänning», an
ger en gräns som överhuvudtaget inte får över
skridas. Den andra, »maximalt tillåten kollek
tormedelspänning» har angett övre gränsen 
för kollektorns medelspänning (likspänni~g)_ 

Erfarenheten har visat atl en transistor som. 
tål en viss kortvarig spänning, inte tar skkda 
av att utsättas för samma spänning under en 
längre tid. Philips har därför nu slopat övre 
gränsen för kollektorns medelspäpl.ing. Man 
måste endast se till att man aldrig överskrIder 
maximala toppspänn.ingen. I 

AB Stem & Stem, Stockholm, har över~änt 
Valvo·fabrikens nya rörhandbok. Den innehål· 
ler data för Valvo elektronrör, halvledarpro
dukter, TY·komponenter m.m. I boken, som 
omfattar 340 sidor, återfinnes också en del ta-
beller och beräkningsnomogram. I 
Sylvania Intemationai i USA har översänt en 
ny upplaga av »The Receiving Tube Charac
teristics BookIet», som upptar kompletta data, 
sockelkopplingar m.m. för radiorör från Syl-
vania. . 

I 
Svenska AB Trådlös Telegrafi, Stockholm, har 
översänt nya prisblad för sin rörprislista, gäl
lande från januari 1958. Prisändringarna gäl
ler huvudsakligen europeiska mottagarrör. Av 
listan framgår att transistorer från General 
Efe;tric nu nått ner till den europeiska II is
DIvan. 

Svenska AB Trådlös Telegrafi har översän en 
broschyr »Transistor Manual» från Gen ral 
Electric i USA. Broschyren, som omfattar 64 
sidor, innehåller bl.a. ett kapitel om halvledar
teori och om transistorernas uppbyggnad \Jch 
användning i olika typer av förstärkarsteg. Vi· 
dare finns det utförliga data för de olika t~~n
sistorerna i General Electric's tillverknfg· 
Broschyren innehåller också som avslutning 
kompletta diagram för mottagare, oscillatorer 
m.m. 

General Motors Nordiska AB, Stockholm, har 
översänt ett supplement (i svensk överoättnin!!:) 
till tidigare broschyr över DELCO effekttr~n
sistorer. Supplementet omfattar data och idur
vor för effekttransistorerna 2N441, 2N#2, 
2N443 och DTI00, samtliga transistorer för 
max. kollektorström 13 A. 

Supplementet innehåller förutom kurvor ock
så schemaförslag och monteringSanviSnin~ar. 

En rörprislista nr 62 för säsongen 1957/ 58 har 
översänts av AB Stem & Stem, Stockholm, 
som är generalagent för Valvo i Sverige. 

• SKYLTAR· 
SKALOR 
PANELER 

RITMALLAR 
graverade .Iler tryckta 

plast eller metall. 

Björnsonsgoton 243 - BROMMA 
• Tel. 377930 • 
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VAlVO-ROR 
AB STERN aSTERN 
Stockholm· Göteborg. Malmö 
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Expert-utformade NKI-kurser i yrket 
med de slora F R I M T I D S-utsikterna 

för lör.'Iiiljare ' 

För att sälja TV-mottagare behöver man givetvis inte behärska 
h e l a TV-området, men de viktigaste grunderna bör man kän
na till. I denna NIG-kurs får Ni lära Er principerna för TV
tekniken och får veta hur TV-mottagaren är byggd, hur den 
fungerar och hur den skall skötas. Ni får vidare beskrivning 
av de moderna kamera- och bildrören, synkronisering av 
sändare och mottagare, bildsignalens ,uppbyggnad m.m. Den 
ger också värdefulla råd beträffande mottagarens placering 
i hemmet, antenner och nedledningar, anvisningar för an
tenninstallationer samt förteckning och förklaringar över den 
moderna TV-nomenklaturen. Kursen kan studeras utan för
kunskaper. 

Är Ni tekniskt intresserad och mekaniskt händig, erbjuder 
TV utmärkta framtidsutsikter på serviceområdet. Den här 
NKI-kursen är rätt avancerad och kräver vissa förkunska~er 
i radioteknik. Dessa kan Ni om så erfordras förbättra vid NK!. 
I kursen får Ni detalj för detalj gå igenom TV-mottagarens 
konstruktion. Sedan går Ni vidare till speciella TV-kompo
nenter och därifrån till antenner, transmissionsledningar och 
mätteknik. Om Ni så önskar, kan Ni efter genomgången kurs 
få delta i en muntlig avslutningskurs i Stockholm med repe
tition av teorierna samt praktiska övningar. 

OBS! 
Dessa NKI-kurser. som, Ni kan läsa 
helt på fritid. har utarbetats under 
ledning aven speciell redaktions
kommitte. bestående av de kända 
TV-experterna tekn. lic. Olle Fran
zen vid Philips. tekn. lic. Björn Nils
son vid Svenska Radio AB och tekn. 
lic. Hans WertMn vid AGA. Ni er
håller omgående närmare upplysning
ar om kurserna genom att sända in 
nedanstående kupong eller genom att 
skriva eller 'ringa till NKI-skolan. 

Kan postas utan 

FRIKUPONG kuvert och;;t;;; ... __ ~Im=.~~ 
II ' :' .. ··i .... · .. ~~ .. ; ~::: ::!/® 

: ~ • I-j~ o : ... • E -
: "''i'~St:: O al .0 O"" : ~ .8 8. : 1ft (; ..." -å~: 
i o:: : ~ ~ .: og~.!! I , ...... , .......... ~ ~ ;51 ~~~ 

... ... ... :a:; s I i= Z Vi ut ~;::'" 

Sänd mig utan kostnad specia'lI prospekt med närmare upplys-

I 
ningar om TV-kurserna. Jag ön

skar även tidskriften "På Fritid" I gratis under ett år. 

I ." ....................... ~~,;;~.; .................... ..... .. 
I .. ···" .. ····· .. , .. ··,··;·· .. ··· .. ·· .. ···· ................ ·· .. .. 

(Bostad) 

I 
(Postadress) 

RoT 2·58 
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UTC 
Transistor

Transformatorer 

Typ DO-T Hermetiskt kapslad subminia
tyrtransformator med dimensionerna: 
Diameter 8 mm, höjd 11 mm. Mekaniskt 
utförande en!. specifikation MIL-T-27A. 
Tillverkas i ett flertal olika typer som 
ingångs-, mellanstegs- och utgångstrans
formatorer samt som drosslar. Bilden 
ovan i naturlig storlek. 

Typ SSO SUbminiatyrtransformator i öp
pet, men dubbelt impregnerat utförande 
med kärna av nickeljärn och bobbin av 
nylon. Dimensioner: 11X19X17 mm. 

Ett annat exempel på UTC:s tillverkning 
är miniatyr-puls-transformatorer, som 
beskrevs i tidigare annons (R&T nr 11/57). 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 

8. 
\. 

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

\ Kataloger och broschyrer 
AB Zander & Ingeström, Stockholm, 
egenskap av generalagent i Sverige för 
Co i USA, känd för sina förnämliga bYI~g!iat~~r, 
översänt en katalog på svenska över de 
s~tser som för närvarande finns i lager i I 
nge. 

Det omnämnes i katalogen att man har 
arbetat en engelsk·svensk ordlista, så att .. I 
den icke språkkunnige kan följa de detalj 
anvisningar på engelska, som medföljer 
byggsats. 

Bland de allra senaste nyheterna kan 
nämnas en transistormottagare med sex 
sistorer, en 20 W hi-fi-förstärkare och en 
densatorprovare som avslöjar avbrott 
kortslutning utan att kondensatorn 
lödas loss. 

Firma Pär Hellström, Göteborg, har 
en broschyr från Rosenthal-I solatoren 
i Bayern, innehållande en del artiklar, 
tiska och praktiska, om samt 
ning och mätning på keramiska 
rer av olika slag. BLa. behandlas 
framställningen av keramiska 
med bariumtitanat med låg 
cient. 

Ståhlberg. & Nilsson AB, Stockholm, har 
sänt en samlingskatalog från .,,,m;l,,'-/Vl 
A_ G. Werk i Berlin, som tillverkar de 
komponenterna av märket »Dralowid»_ 
logen omfattar keramiska 
teringsdelar, keramiska trimk.on,dellsatorer, 
serade trådlindade motstånd, termistorer, 
ponenter med ferritkärnor, minnesenheter 
elektroniska räknemaskiner m.m. 

Graetz K. G_ i Tyskland har översänt 
underlag för sina tel,eVl·sl·Lon.smlotltagar 
nett», »Burggraf», »Kalif» och ».l\'loIlarch:~_ 

Hög noggrannhet till 

GO ERZ PRECISIONSINSTRU 

o 

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

Precisionsinstrument 
Klass 0,5 Elektrodynamiska instrument 17 modeller 

0,5/1,0 Vridjärnsinstrument .. . . . ..... 11 modeller 
0,5/1,5 Vridspoleinstrument .......... 27 modeller 
0,2 Elektrodynamiska instrument 34 modeller 
0,2 
0,2 
0,1 

Vridjärnsinstrument 
Vridspoleinstrument 
Vridspoleinstrument 

29 modeller 
10 modeller 
3 modeller 

S:a 130 modeller 

Tillverkare : Optische Anstalt C. P. GOERZ, Österrike 
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Vi sönder 

_ Barnängsgatan 

R E LAO o E R Vöxelströmsrelöer 
Likströmsrelöer 

Mikrobrytare e Miniatyrreläer 

Ingeniörsfirman ELEKTRO· RELÄ 
Fyrspannlllatan 71, Stoclcholrn-Villlngby 

Tolofono .. II 51 59, II 19 II 

I 
I 
I 

fÖT allt I 1i\YJ1 .... 

• prIs 

T 0 .. 1-0.5% 
instrument program gör det 

ut just det instrument som är 
varje aktuellt behov. 

de låga priserna med· 
allt fler och fler övergår 

till alt använda Goerz
bords instrument. 

NI KBOLAGET AB 
nstrumentavd. 
STOCKHOLM Sö - Tel. 449760 

I 
I 



Tre nyheter har gjort Solartrons 

mätinstrumentprogram komplett. Dubbel

stråleoscilloskop CD 711, det avancerade 

mätoscilloskopet C D 643 och universal

oscilloskopet CD 814. Alla Solarskopen är av 

hög klass och naturligtvis med stabiliserade 

högspänningar, efteracceleration och där

för skarptecknande på flata 4" skärmar. 

SOLARSKOP CD 814 
Frekvensomröde 1 Hz - 9 MHz 
Känslighet 30 mVI cm med inbyggd tidkalibr~ring 
och amplitudkalibrering 
Stigtid 0,4 fl s 
Expansion av x· axeln upp till 10 ggr Begär specialkatalog 

Solarskop 
" AD 557 

Frekvensområde 
likspänning till 1 
MHz. 
Känslighet 3 mV/ 
cm. 
Sv:eptid l ' IL5-1 
s/cm. 
Expansion av x
axeln upp till 10 
ggr. 

. Solarskop 
CD 518,568 
Frekvensområde 
likspänning . upp 
till 5 MHz. 
Känslighet 250 
mV-5: V. 
Tidaxel 10 JLS-10 
ms. 
signalfördröjning 
0,6 JLS. 

Barnängsgatan 30 

Solarskop 
CI) 711 

Dub belstråle
oscilloskop av typ 
elelj:tronkopp
lare. 
Frekvensområde 
'likspänning upp 
till 7 MHz. 
Känslighet för 

, båda vertikalför
stärkarna 3 mVt 
cm. 
Inöyggd signal
fördröjning 0,5 ILS. 

Solarskop 
CD 513 

Frekverisområde 
likspänning till 
10 MHz. 
Känslighet l mV/ 
cm. 
Tidaxel 0,1 /LS-o,l 
s/cm. 
Expansion av x
axeln upp till 5 
ggr. 

Mätinstrumentavd. 
STOCKHOLM SÖ Tel. 449760 

Solarskop 
CD 52.3 S 

Frekvensområde 
likspänning upp 
till 10 MHz. 
KänSlighet l mV. 
Tida,xel 0,1 JLS-
1 s/cm. . 
Expansion av x
axeln upp ,till 5 
ggr. 
Katodstrålerör 
med lång efter
lysning. 

Solarskop 
, CD643 
Frekvensområde 
likspänning till 15 
MHz. 
Känslighet 100 
mV/cm. 
Tidsnoggrannhet 
i x- och y-led 2 ' / •. 
Expansion av x
axeln upp till 100 
ggr. 

'\ 
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Precisionsskalor. (utväxl. l: lO, grad. 6-100). 
501 0 36 mm .. 9: - 503 0 70 mm .. 14:-
502 0 50 mm .. 10: - 504 (2J 100 mm .. 24:-
Högtalare (PD =rund, OD= oval) 
PD-15 1,5" ... . 15: - PD-303" m.trafo 28:-
PD-25 2,5" .... 16: - OD-25 2,5"Xl,5" 24:-
PD-35 3,5" .... 16: - OD-40 4"X2,5" •• 29:-
KEW Panelinstrument (Vridspole-) Nettopr. 
47X47 mm 57 X 57 mm 
51A 50 iLA .... 37: - 50B 250 V ...... 29:-
5lB 100 iLA . ... 34: - 52A l mA .... 26:-
5lC 200 iLA •••• 30: - 52C 10 mA .... 19:-
Surpluslnstrument (57X57 mm) Nettopris 
IV-58 20 V .... 14: 50 IMA-250 250 mA 17: 50 
IV-5940 V .... 14: 50 IAT-1180,5AHF 12: 50 
IMA-110 150 mA 17: 50 IAT-3 3A HF l2: 50 
KEW UnIversalinstrument Nettopris 
TK130A 29: 75, TK-50 31: 50, TK-60 63: 50, 
TK-70 69: 50, TK-90 98: -, TK-110 189: 50. 
Materiel för transistormottagare 
T-6M MF-sats och oscIllatorspole .... 24:-
Ferritantenn med lindning . ... ........ 4:-
PVC-2 Vrldkond. 235 + 111 pF ........ 12:-
RT-l Frekv.-grad. ratt till d:o 0 40 mm l: 50 
RT-2 D:o transparent med 0 37 mm .. l: 75 
ST-2l-22 Drlvtrafo, ST-3l-32 Uttrafo Ist. 12:-

. TV-200 Minlatyrpot. m. strbr. 2,5 kohm 7: 60 
Ortelefoner m. anslutn.-sladd o. plugg. 
CR-12 Dynam. 17: -, CR-2l Kristall .. 9: 50 
DIVERSE: 
Vridomkopplare I mln.-utf. 0 30 mm 

med lX12-, 2X6- eller 3X4-pollgt utför. 4:-
2P l-pol. vlppstrbr. 2: 50, 4P D:o 2-pol. 3:-
6P Tvåpolig, tvåvägs omkopplare vipp 3: 50 
T2l0 2-pol. telefonplugg med jack .... 4: 50 
T207 D:o miniatyr 4: -. T2M Submin. 3:-
3OG-ohms transparent bandkabel .. Im -: SO 
8275 300-ohms Belden Celluline ... .Im l: 40 
Svart plastsladd 2XO,75 mm' •... 1100 m 12: -
Plastisolerad kopplingstråd . . 1200 yards 12:
Skärmad kabel 10XO,75 mm' ....•. Im 2: 95 
HMK-l Handmikrotelefon m . tangent 24: 50 
Hörtelefon m. gummirnUssI. högohmig 16: 50 
Selsynelement för antennindikering .. S: SO 

Mot'opgenepatop 
försedd med l-cylindrig, bensindriven, 
luftkyld fyrtaktare. Lämnar 18 vOlt/4,5 
Amp. likström och väger 21 kg. Fabriks
nya. Pris kr. netto 345:-. 

. RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29. Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 9S. 

Japanska Kvalitetsinstrument 
± l °/. noggrannhet till sensationspris! 

Universalinstrument PM868, 
känslighet 40 /LA 

3 3/8X 4 3/l6 Xll/2" 

Mätområden: 
DC volt lO, 50, 250, 
1000 V. 
AC volt 2,5, 50, 
250, 1000 V. 
DC mA, 0,1, 250 
mA. 
Ohm: Avläst i mit
ten på skalan. 
500,5 kO, 
50 kO. 

Lägsta gradering lO, högsta S MO. 
Komplett med batterier och testsladdar. 

Kronor 69: 50 

RÖRVOLTMETER VM-J6 

4 lf2X7X4" 

220V 50Pj S 

Mätområden: 
AC och DC Volt 
1,5, 5, 50, 150, 500, 
1000 volt. 
Ohm: Avläst i mit
ten på skalan. 
lO, 1000, 1 kO, 
10 kO, l MO oct 
10 MO. 
Avläsbara värden 
0,01 O-lOOOMO 
dB -10 till + 65. 

Högfrekvensprob för frekvenser upp till , 
250 !)IC och Högspännlngsprob för 30 KV 
medfölJer. 

Pris komplett kronor 285:-

Firma Syd import 
Vansövägen 1 ÄLVSJÖ " 

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

~74 
Magnetic AB, Stockholm, har översänt kata~og
data för vågledaravslutningar för högef1ekt 
2SG-SOOO W. I 
Ingenwrsjirman Magnetic AB, Stockholm, ~ar 
översänt riktprislista för »katalog Q» från 
Nuclear-Chicago Corp., USA, upptagande in
strument för strålningsmätning, stiålning de· 
tektor, scalers etc. 

En katalog över Centrum TV-materiel har ö~er. 
sänts från AB Gylling & Co_, Stockholm. Kata
logen omfattar antenner, rotorer, maströr, ~ab· 
lar, div. antennmateriel, TV-signalgeneratorer 
m.m. 

AB Gösta Bäckström, Stockholm, har översänt 
en broschyr från Goodmans Industries Ltd. i 
England, över vibrationsgeneratorer m.m. I bro
schyren återfinnes förutom data för GoodmIms 
vibrationsgeneratorer, också ett antal artiklar 
hämtade ur olika facktidskrifter behandlarde 
probl~m som sammanhänger med vibratirs
provnlDg. 

ELFA Radio & Television AB, Stockholm, ar 
översänt en broschyr över skivspelare, hi-fi-för· 
stärkare, nålmikrofoner och högtalare. Kjell 
Stensson skriver »Några ord på vägen» ocp. i 
övrigt återfinns d~ta för dimensionering av 
högtalarlådor. . 

Rättelser 
Till artikeln "Rysk satellitmottagare för 
jrekvensområdet 39050-40050 kHn i lnr 
12/57, s. 42: 

I principschemat i fig. 1 skall sannolIkt 

beteckningarna 6AG7 bytas mot 6AC7 och 

5U4G mot 5V4G. 

Till artikeln »Enkel lokal·TV·mottagare" 
i nr 1/ 58 s. 47: l 

I stycklistan bortfaller R122• I stället 1'11-
kommer R122A =40 kohm, % W, R122 = 
=100 kohm, Y2 W. R124 skall vara 50 kohm 

pot. R20l skall vara 300 ohm, 25 W. T rll

läggas bör att R107, Rus, R123 och R r24 
kan vara % W·motstånd, R 182 och R~06 
l W·motstånd. Samtliga potentiometrar 

är linj. I 
Till »TNC rekommenderar" i nr l/58 s. ~6. 
I rubriken står »Elektronik-elektrofysik». 

Skall naturligtvis vara »Elektronik-el~k
tronfysik», som också framgår av artik~. 

RADANNONSER 
I 

Till salu: En komp!. högtalarlåda Iso~on 
med orkesterhögtalare 12", 12 W och 36-18 ~OO 
Hz. Pris kr. 400: -. Svar till G. Widmrn, 
Petersbergsvägen 43, Hägersten. 

Till salu: SIgnalgenerator, Philips OSCil)O
graf 75 mm rör och dito frekvensmodula1ior, 
rörvoltmeter, Danridge dekadmotstånd !läl
jes mycket billigt. Holger Laage-Henmr n, 
Stenvägen 4, Skövde. 

Till salu: Sändare, 60 watt, fabr. Edico TR 75, 
kr. 250: -. Ny trimmad trafikmottagare, 1550 
kc-32 MC, 6 rör, fabr. Heath AR2, kr. 200:-. 
Beskrivningar på begäran. "Radio", Box 18, 
Hägersten. 

Till salu: Mottagare BC 348-R, ombyggd för 
220 V växelström. Inbyggd S-meter (ej kali
brerad). Kr. 475: -. Svar till " BC 348-R", del n
na tidn. f. v. b. 

Till salu: Transistorradio billigt. Leo Siim, 
Tegnersgatan 12, Göteborg S. 

Till salu: Högtalare, Goodman Audiom 60, 
Elfa högtonskomb., 2 pick-up-armar Orto
fon, ljudtillsats för Eumig P-8, Bandspelare 
Grundig. Thor Lawel'gren, Hejde. 
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ANNONSÖRSREGISTER 
FEBRUARI 1958 

Allmänna Handels AB, Stockholm 18 
Alpha AB, Sundbyberg .... .. .. .. 15 
Antennspecialisten, Akersberga _. 64 
Bergman & Bevlng lngenjörsf:a, 

StOCkholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
BäCkström, Gösta, AB, Stockholm 61 
Champion Radio AB, Sthlm, 13, 70 
Edgrens Mekanik, Säffle .. . . . . .. 56 
Ekmans Radio, Bjurholm ........ 68 
Eklöf, Ernst, f:a, Stockholm, 62, 65 
Ellebrand, A., Stockholm .. . ... .. 69 
Elfa Radio & Television AB, Stock-

holm ._ . .. ....... . .. ............. 3, 80 
Elektriska Instrument AB Elit, 

Stockholm ...................... 7, 55 
ElektronIkbolaget AB, StOCkholm 74 

75, 77 
Elektro-Relä, Ingenjörsfirma, Väl-

lingby .. ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Etronlk, f:a, Näsby-Park ... ..... 66 
Fagersta Bruks AB, Fagersta .. .. 77 
Ferner, Erik, f:a, Bromma ... ... 6, 11 
ForslId & Co AB, Stockholm .... 14 
Galco AB, Stockholm ........ _ . . . 24 
Gylling & Co AB, Stockholm, 21, 56 

60, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76 
Hefa, f:a, Mariehäll .............. 77 
Hermods Korrespondensinstitut, 

Malmö .. _ ........ . . _ ....... . .. ... . 58 
. HI-Fi produkter, Hägersten ... _.. 65 
Hörapparatbolaget, Stockholm .... 65 
Impuls AB, Stockholm . . . . . . . .. . 18 
Inetra Import AB, Stockholm ... . 58 
Johnsson, Erik S., f:a, Göteborg . _ 62 
Kamph, B., Ing. TV-Möbler, Hä-

gersten ............................ 58 
Källman, Kuno, AB, Göteborg, 66, 68 

70, 72 
Lagercrantz, Joh., f:a, Stockholm 9 
Landelius & Björklund AB, Sthlm 5 
Mikro-Industri, f:a, Bromma .... . 72 
NKI-skolan, Stockholm .......... 73 
NordstIl AB, Stockholm .,. _... ... 70 
Nordisk Rotogravyr, Stockholm.. 54 
Oltronlx Svenska AB, Vällingby 6 
Olympia Radio AB, Stockholm .. 24 
Palmblad, Bo, StOCkhOlm, 66, 68, 70 

72, 74, 76 
Philips Svenska AB, Stockholm 23 

26, 57 
Rita AB, Ulvsunda ................ 8 
Scienta AB, Göteborg ... _.. ... ... 25 
Siemens Svenska AB, Stockholm 22 
SIgnalmekano, Stockholm . . 62, 66 
Sinus, Svenska Högtalarfabriken, 

Fittja . ...................... .. . 60, 72 
Sonoprodukter AB, Stockholm .. 4 
Standard Radio AB, Stockholm .. 71 
Stern & Stern AB, Stockholm . ... 72 
Ståhlberg & Nilsson, f:a, Stock-

holm .................... . ......... 60 
Svensk Lagerstandard, Stockholm 60 
Svenska AB Trådiös Telegrafi, 

Stockholm ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Svenska Mullard AB, Stockholm 10 
Svenska Mätapparater F. A. B., 

Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Svenska Pain ton AB, Akers Runö 12 
Svenska Pye, Stockholm . . . . . . . . 20 
Svenska Radio AB, Stockholm . ... 17 
Sydimport, f:a, Älvsjö .. _. . .... . . . 76 
Teleapparater , f:a, Stockholm . . _ . 68 
Teleinstrument AB, Vällingby .. 19 
Teleinvest AB, Göteborg . . . ..... 60 
Thellmod, Harry, Ingenjörsfirma, 

Stockholm .... " .. .. . . . . . . . . . . . . . . 58 
Tungsram Svenska Orion Fabrik 

& Försäljnings AB, Stockholm.. 56 
Universal-Import AB, Stockholm 2 
Westerberg, E., AB, Stockholm . . 63 
VIdeoprodukter, Göteborg ... ..... 65 
Zander & Ingeström AB, Sthlm _. 79 

-. 

fÖT allt I ... 

I 
I 
1 

11'31 
I 
I 

L- ____ ....J 



Boanton 

Radio 

Corporation 

Begär katalog och 

offert. Instrumenten 

lagerförs som regel, 

varför vi gärna de

monstrerar 

f~ ! 

: li5D I 

-",,,, N: 

Frekvensområde 0,5 - 250 MHz 

Frekvensområde 54-216 MHz 
med frekvensdelore 0,1- 55 MHz 

RX-meter 

250 AP 

Slgnal
generator 

202 E 

för varje ändamål 
De flesto instrument levereros rör 220 v 50 Hz 

Frekvensområde 0,1-1000 MHz 

Svep
generator 

240 AP 

SpännIngs
standard 

245 A 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Mätinstrumentavd. - Barnängsgalan 30, STOCKHOLM S Ö, Tel. 449760 

LOKAL-TV-BYGGSATS utan ljuddel 
Komponenter inklusive färdig borrat chassi e och bildrör till den i Radio och 
Television fr.o.m. nr 11/57 beskrivna TV-byggsatsen kan Ni beställa redan NU, 
antingen med 17/1 eller med 21" bildrör med 70 0 eller 90 0 avlänkning. 

EXTRA PLUS: 
Färdiglindade spolar underlättar 
Ert arbete. 
Vi trimmar och gör service på ER 
färdigbyggda TV - mottagare och 
ändrar ER FM-radio till TV-ljud. 

LÄGSTA PRIS - BÄSTA KVALITET 

I I 
Bällstavägen 22 

HEFA STOCKHOLM 
Telef. 285000 

_ _ Postg. 28 50 00 

Fredagar öppet till kl. 20 

Magneter de· kan dorn göra 
för Jet bar pappa sagt 

Några användningsområden 

Kvalitet: 
(B X H) max.X 108 egs: 

FAMA och TICONAL har 
mycket stort magnetiskt ener
giinnehåll, vilket i förening 
med låg specifik vikt ger små 
och lätta konstruktioner. T.ex. 

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

FAGERSTA BRUKS AB 
Dannemoraverkm Österbybruk 
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I korthet ..• 
Transatlantisk television. Med hänsyn 
till de goda resultat som uppnåtts med 
långdistansförbindelser via troposfä
risk spridning räknar man i USA med 
att televisionssändningar över Atlanten 
skall kunna bli en realitet inom en inte 
alltför avlägsen framtid. Med utnytt
jande av den troposfäriska spridningen 
skulle TV-program kunna sändas från 
Amerika till Europa och vice versa utan 
förmedling av någon relästation på ha
vet. Det längsta hoppet skulle i så fall 
bli mellan Island och Färö~rna, ett av
stånd på ca 435 km. (Det längsta hit
tills kända avstånd som överbryggats 
med hjälp av troposfärisk spridning ut
gör, som RT berättade i nr 12/ 57, sträc
kan Minorca Sardinien som är ca 
370 km.) 

TV-statistik. TV-innehavarnas antal il 
Danmark uppgick den l oktober 1957 
till 85 000. Tillskottet under september 
var dock endast 870 st. Motsvarandei 
siffror för Sverige var 49 943 resp. 
10905 (inkl. registreringsbevis). 

Ny flygplatsradar. *Radarskärmen soJ 
visas i fig. ingår i en ny radaranlägg
ning, som beställts av Canadian De-I 
partment of Transport. Med denna ra
daranläggning lär man ska kunna följa 
flygplan inom en radie av 30 mil. 

4 
Till sist ... 

* 
Transistoriserade TV-mottagare. 1959 
kommer de amerikanska TV-mottagar
na att i stor utsträckning vara transisto
riserade, anser man på sina håll i USA. 

»Och här, min herre, har vi en anläggning 
som vi lyckats få verkligt natUlrtroget 
ljud il» 

* 
* 

Japansk export till USA. En japansk 

Om vi kan vara överens om att det här 'är 
en banankontakt . . . 

firma har kontraherats för export av 
30000 transistoriserade radioapparater 
till USA vid slutet av 1957. Dessutom 
skall 70 000 apparater levereras årligen 
under de närmaste två år~n. 

* 
»Ä·nglar» på radarskärm. British Com-

* 

munications & Electronics (dec. 1957), 
uppger att radaranläggningar som ar
betar med stora effekter på centimeter
Iånga våglängder ofta besväras av ekon 
eller s.k. »änglar» på radarskärmen. 
Dessa ekon har förmodats bero på me
teorologiska företeelser. En vetenskaps
man från ett meteorologiskt institut 
hävdar nu emellertid, på basis av gjor
da undersökningar, att »änglarna» på 
radarskärmen förmodligen orsakas av 
fåglar. 

Tryckt ledningsdragning på fram
marsch i USA. Under 1956 byggdes helt I 
eller delvis 75 % av alla radio- och TV
mottagare enligt metoden »tryckt led
ningsdragning». I år väntas motsvaran- I 
de siffra bli 90 %. 

* 
... så är väl det här en ordentlig krokodil
klämma. Eller hur? 

RADIO OC H 

TELEVISION 

Nordisk · Rotogravyr 

Stockholm 21 

Telefon 28 90 60 

Implosion i bildrör. Att implosion i TV- I 
apparaternas bildrör är något sällan 
förekommande är bekant. Hur stor im.
plosionsrisken är har hittills inte blivit I 
klarlagt. En tysk TV-fabrik, DDR TV
fabrik, Radeberg, uppger emellertid nu 
att implosion inträffat i fyra bildrör av 
10000 levererade, dvs. 0,04 %. 

Prenumeration 

1) Ring 28 90 60 och begär expedi
tionen. 

2) Skriv till RADIO och TELEVI
SION, Nordisk Rotogravyr, Stock
holm 21, ocb anmäl prenumeration 
för hel- eller halvår. Ange från vil
ket. nummer Ni vill aU prenumera
tionen skall börja. (Första numret 
sändes mot postförskott.) 

3) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 1965 64. Ange på ta
longen vilken prenumeration som 
önskas, hel- eller halvår och ange 
från vilket nummer Ni vill att pre
numerationen skall börja. 

4) Postprenumerera på närmaste 
postanstalt. 

Adressändring I 
Vid adressändring ~eddela även 
gamla adressen. Vid postprenume
ration meddela den ändrade adres
sen till vederbörande postanstalt. 

Äldre nummer 
Ring 289060 och begär RT:s expe
dition. Skicka ej inbetalning i för
skott med frimärken e.d. förrän Ni 
övertygat Er om att numret verkli
gen finns. Äldre nummer är i stor 
utsträckning slutsåldÅ och endast 
enstaka exemplar finns att få. 
Inbindningspärmar I 
för årg. före 1956 3: 25 
för årg. fr.o.m. 1956 3: 60 
Samlingspärmar (l årgång) 4: 75 
Samlingspärmar (2 årgångar) 5: 75 
Inb. årgång 1952-195i'i 18: -
Inb_ årgång 1956 och ~957 21: -
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Principschemor 
Principschemor i RT är uppritade 
enligt följande riktlinjer: 

Komponentnurnren som korres
ponderar med motsvarande nummer 
i ev. stycklista, äJ: placerade till 
vänster ovanför resp. komponenter. 
I de fall komponentvärden anges i 
principschemor återfinnes värdena 
till höger under resp. symboler. 

Beträffande komponentnumren i 
schemorna gäller att för motstånd 
och kondensatorer föregås ej num
ret av R resp. C. 

Beträffande komponentvärdena i 
schemorna gäller att för motstånd 
utelämnas ohm-tecknet och för kon
densatorer utelämnas F. Således är 
100=100 ohm, 100 k=l00 kohm, 
2 M=2 Mohm, 30 p=30 pF, 30 n= 
=30 nF (l n=l 000 p), 3 ,u=3,uF 
osv. 



TS-4A 

AG-9 

FUR SERVICEVERKSTADEN 

Svepg.nerator TS - 4 A med helelektroniskt svep för TV- och FM-trimning, 

täcke~ 3,6 - 220 Mp/s : fyra bond. Svepbr9dd O - 42 Mp/s. Både kristoflstyrd och variabel 

morkeringsoscillotor. Effektiv blanking. Automatisk amplitudreglering ger konstant utspänning. 

8yggsa:sen komplett - även anslutn1ngskablor medföljer. Kr. 465:~. 

Blldrnön.tergen.r.tor LP - 2 som avsevärt underlättar finjusteringen ov 

en TV-apparat. Ger såväl vertikalt som horisontellt linjemönster. och dessutom vitt rutmönste, 

eller vitt punktmönster. Anslutes direkt tiI : TV-mottagarens antennuttog. Ett litet och behändigt 

instrument - ideal iskt vid servicebesök. Kr. 210:-. 

SIgnaigenerator SG - a med frekvensområdet 160 kp{s - 110 Mp{s i grund

foner. Kalibrerade övertoner utökar området till 220 Mp/s. Utspönningen överstiger 100 mY 

och kan vota omoduletod eller modulerad med 400 pis. Anslutning för yttre modUlering och 

uttag iör 400 pIs. Utspönningen kan regleros både stegvis och kontinuerligt. Kr. 190:-. 
I 

Tongener.tor AG - 9 ör liten och mycket kompakt och ger en r.öra r.og per

fekt sinusvåg med stabil frekvens och spönning. Dekadinstöllning. Distorsionen ör mindre ön 0,1 'ro 

inom 20 - 20 .000 pIs . Inbyggd belast:"lIngsvöljare. Förnämligt instrument, som tydligt anger 

~ignalstyrkan i 8 områden . Kr. 340:-. 

Rörvoltnleter V-7 A med tryckta kretsar. 4 1I2"-instrument. 1 ,"o precisions mot

stönet. lätt all bygga, noggrant och pålitligt. Y-7A mäter vöxelström (effektivvärden) och lik· 

ström. Mötområden 1,5, S, 15, 50, 150, 500 och 1500 V. Yäxelspön:1ing - toppvärden 4, 14, 

40, 140, 400, 1400 och 4000 V. Motståndsmätning med faktorerna l. 10, 100, 1000, lOK, lOOK 

och J Mohm. Mittvärden ör 10, IDO, 1000, lOK, lOOK, 1M och 10 Mohm. Dessulom finns dB-skala. 

Kr . 240, - . 

GENERALAGENT 

OscilloskOp 0-11 

Heath CO:5 erfarenheter från många örs konstruktion och till

verkning av oscilloskopbyggsatser finns samlade j 0-11 och gör 

den särskilt völ lömpad lör TV-service. Det vertikala frekvens

området går från 3 pIs till 5 Mp/s inom + 1.5 till -SdS uton 

sörskild ~mkopplin'J . Vid 3,58 Mp/s ör dömpningen endast 2,2 dB . 

0-11 hor 11 rör och ett 5" katodstålerör av typ SUP1. Synkron,

seringskretsen fungerar från 20 pis till mer ön 500 kpJs i ~ 

steg och ör stabil även vid låga frekvenser. Såvöl horisontal

som vertikalförstörkare ör av push-pull-typ, och modellen hor in

byggd topp-Iii Hopp kalibreringsspänning. F~ekvenskompenserad 

trestegsdämpnin:J av den vertikala ingången, Z-axelingöng för 

intensitetsmodulering av strålen, speciell blanking-förstärkare 

samt utmärkt lägeskontroll av kurvan är end ra värdefulla egen

skaper. som oftast bara återfinns hos betydligt dyrare oscillo

skop. Tryckta kretsar och komoonenler C'v högsta kvalitet med

verkar till d9 godo egenSKaperna och underrättar sammansött

ningen högst avsevärt. Penelen hor mörkgrå lon med liusgrå 

raltar och texter i vitt . Anslutningarna ör röda och svarta. Den 

detaljerade och fullständiga handledning på 48 s j ~or somt stora 

tydliga rilningar gör off arbetet blir lärt. Kr. 635 :·- . 

AKTIEBOLAGET ZANDER & INGESTRÖM . STOCKHOLM 
BOX 160 78, STOCKHOLM 16, TELEFON 54 08,90 

I 

R A D 10 O C H T E L E V I S.I O N - N R 2 - 1958 79 



•• 
HANG INTE 

UPP EH pA MOTS t1ANDET 

DALOHM K~BABPBOBLEMET 

,Typ RSE. Prl!clsionsmotstånd i 
metallhölje med hög mekanisk 
"chock"-stabilitet. Motståndet 
levereras i 2, 3, 5, 7 och 10 watts
utföranden och i 7 olika stor
lekar. 

Motståndsområde: 2-175 KO. 

Toleransområde: ± 0,05 ./,.....± 
3 ' /.. • 
Begär specialbroschyr R-25B. 

Typ RH. Högeffektmotstånd i 
precisionsutförande. Motståndet 
är fukt-, korrosions-, vibra
tions- och chocksäkert och le_o 
vereras i 25, 50 samt 250 watts
utförande. 

Motståndsområden: 0,1 O-lOO 
KO.. 

Toleransområde : ± 0,05 '/" 0,1'/., 
0,5 ' /" 1 ' /, och 3 ./ •• 

RH-typen finns även 
i stående u tförande 
under beteckningen 
PH. 

DALOHM:s program omfattar även h6gltabiJa ytsklktmotst6nd 

Snäva tolerar ser 

Låg temperatur
koeHicient . 

Små dimensioner 

Begär spec.-b r osch yr 
R-21 på typ RH I 
R-33 på typ PH. 

You Can Depend On 

Trimmerpotentiometrar typ 
AIO-W DALOHM miniatyr trim
merpotentiometrar har dimen
sionerna 32X8X5,5 mm. Axeln 
är försedd med skruvmejsel
spår. Trimmern tillverkas i 3 
olika utföranden: typ Standard, 
typ P. C. för tryckt lednings
dragning samt typ L med iso
lerade anslutningstrådar. 

Motståndsomr.: 100-100.000 O. 

Toleransomr.: ± 5 ./. Standard. 
± 1 ./. på specialorder. 

Max. temp.: 1750 C. 

Effekt: 0,8 watt. 

Begär specialbroschyr R32-B. 

mlnlatyrutf6rande l Special broschyrer 6versändes p6 begaran. 

GENERALAGENT: 

Holländargatan 9 A Telefon 240280 Postgiro 25 12 15 

BOX 3075 STOCKHOLM 3 


