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OHMDTE Kraftomkopplare 
kunna erhållas i 1-, 2- och 3- poligt 
utförande, 2-12 vägs och 10-100 Amp. 

Emaljerade tråd lindade stavmotstånd 
Fasta ; 1 - 200 watt, 0,4 - 250000 ohm. 

Justerbara (flyttbart uttag) typ DIVIDOHM: 10 - 200 watt Hemtages på beställning. 

Kolpotentiometrar 
Typ AB. 2 watt. Diameter 27 mm. 

Linjär eller logaritmi5k kurva. 

50 ohm - 5 megohm. 

Hemtages på beställning. 

KRONOBERGSGATAN 19 

1 -100000 ohm . 

Reglermotstånd 
25-50-100-150-225-300-500 watt 
0,5 t.o.m. 10000 ohm från lager I 

75-750-1000 watt 
på beställning 

TELEFON VÄXEL 520685 
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När det gäller 
byggsatser -
kontakta ELFA 

ledande 
branschen! 

DET ÄR 
lärorikt att 

BYGGA en-

TV SJÄLV! 

ELFA har 
konstruerat 
marknadens 
första och en
da TV-bygg
sats med 

• tryckt led-

~~~I!!!i:j!I1~ii~~~~~:i~~~~~ ningsdrag-

ning, vilket 
avsevärt 
förenklar 

tr=::::;::!!;;S~~;====;.3~ <"",,,.). arbetet. 

Byggsatsen är väl tillrättalagd för amatörer och mera 
kritiska delar av apparaten finns färdigkopplade och 
trimmade, vilket åvsevärt underlättar bygget särskilt 
för den som inte är specialist. 

KOMPL. TV-BYGGSATS 17" 
med färdigbyggd kanalväljare ............ Kr. 750:-
Tillägg för rör PCC88 och 6 kanaler. . . ... » 35:-
Tillkommer för 21" bildrör..... . . . .. . .. . .. » 80:-

Rekvirera vår broschyr över TV-byggsatser. Ni får den gratis 
eller beställ vår popUlära katalog, som erhålles mot insän
dande av Kr. 2: 10 i frimärken eller kan beloppet insättas å 
postgiro 251215. 

[ TÄNK PÅ ATT DET ÄR EM och VM i sommar! ) 

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

Box 3075 
TeL 240 280 - Postgiro 25 12 15 
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För 25 år sedan 

Ur PR nr 4/33 

När '~aii. sitter ocl;1 bläddrar i aprilnum
ret av PR från 1933 fastnar man för en be
skrivning aven 2-rörs resemottagare_ Den 
var inrymd i en vanlig resväska, modell 
mindre, och var utrustad med ram antenn 
och medgav hörtelefonmottagning av »10-
kalsändaren och några av de starkaste ut-

( GRunD.G) 

ländska stationerna». I mottagaren ingick 
två dubbelgallerrör med 1-1,3 V glöd
spänning och ca 70 mA glödström var
dera. Det ena röret tjänstgjorde som de
tektor och det andra som LF-förstärkare. 
Modellapparaten var utförd som två en
heter för att man i batteribesparande syfte 
skulle kunna använda endast detektorste
get vid avlyssning aven närbelägen lokal
sändare. 

I en annan intressant artikel berättas om 
tillverkningen av ferrocartspolar, dvs. 
järnpulverkärnor som bestod av flera la
ger pappersremsor, belagda med finförde
lat järn. Vid tillverkningen beströddes en 
pappersremsa rikligt med järnpulver, be
stående av ytterst små partiklar, som: ge
nom en oxidhinna var elektriskt isolerade 
från varandra. Pappersremsan drogs un
der en kam, som ordnade järnpulvret i 
strängar, och därefter lät man remsan pas
sera genom en med likström matad mag
netspole. Härvid kom de små järnstavarna 
att lägga sig i kraftlinjernas riktning. 

T.h.: Tillverkning av ferro
cartkärna. Figurerna inom 
cirklarna visar järnpartik
larnas lägen vid olika ske
den under tillverkningspro
cessen. 

T.v.: Schema för 2-rörs rese
mottagare i PR nr 4/ 33. 
C1 =50 pF, C2 =Cs=lOO pF, 
Cs=450 pF, C4 =300 pF, 
R1 = l Mohm, R2 = 10 ohm. 

TK 830 
från världens största bandspelarfabrik 

Den 9 september 1957 lämnade Statens Provnings
anstalt i Stockholm ett utlåtande över GRUNDIG band
spelare TK 830, baserat på noggrant utförda prov. 
Några av de resultat, som man därvid kom fram till 
var följande: 

1) Mätning av bandhastigheten. 

Driftspänning 

200 volt 
220 volt 
240 volt 

Nominell bandhast. 
19 cm/s 9,5 cm/s 
Uppmätt bandhast. 

2) Frekvensomfång vid 19 cm/s, 50-15000 p/s, ±O dB. 

3) Overhörningen mellan kanalerna uppmättes till 
mindre än -80 dB. 

4) Vid mätning av svajet i ljudåtergivningen uppmättes 
ett värde av ± 0,18 % (toppvärde) av mätfrekven
sen vid in- och avspelning aven 3000 periodig ton. 

Således en apparat med pres~anda som närmast mot
svarar de professionella bandspelarnas. 

Riktpris 

Järnpulvret var utrört i en lättflytande fer
nissa och i tillverkningens slutskede fick 
denna torka i en värmeugn, varigenom 
partiklarnas lägen fixerades. Flera »rem
sor» sammanfogades sedan till en kom
plett kärna. Av figuren framgår de olika 
tillverkningsskedena. 

Aprilnumret 1933 kunde även berätta 
om några nyheter på elektronrörens om
råde. Som det mest betydelsefulla framste
get betecknades tillkomsten av dubbel
diodtrioden, som medgav en distorsions
friare likriktning än den tidigare använda 
galler. eller anodlikriktaren men gav sam
ma förstärkning som denna. Minnesgoda 
läsare drar sig nog till minnes röret E415, 
som var en av de. första dubbeldiodtrioder- " 
na och kom från Marconi. 

MPT4 var en då nyligen utkommen 
kraftpentod, som för 10 V signalamplitud 
på ingångsgallret gav 2 watts distorsionsfri 
utgångseffekt. Ä ven hexoden - »special
rör för superheterodyner» - såg dagens 
ljus vid denna tid. • 

Partiklarna 
lnrlkh,de 

1.525:-
inkl. band, exkl. mikrofon 

GENERALAGENT scmoproduld:er STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ 
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De professionella experternas band 

måste ",ara rätta bandet också för Er • • • 

SCOTCH 
tonband 

- det ledande 

världsmärket! 

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

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

SCOTCH tonband nr 111 A är ett verkligt universalband, lika lämp
lill för amatörbandningar 80m för professionella inspelningar. Det är 
tillverkat av cellulosaacetat med röd järnoxidheläggning. Standardbred
den är 1/4" (6,35 mm) och bandet lagerföres i nedanstående längder_ 
Specialdimensioner offereras på begäran. 

150 fot (46 m) plastspole riktpris: kr. 5: 25 
600 fot 083 m) plastspole ~ ~ 16:-

1200 fot (366m) plastspole ~ ~ 25:-
2400 fot (732 m) NARTB hub ~ > 50:-
2400 fot (782 m) NARTB lättmetallspole ~ ~ 64:-
3 280 fot O 000 m) NARTB hub ~ :. 68:-

SCOTCH skarvtejp nr 41 är en tunn specialtejp med vitt, ytterst 
effektivt häftämne som inte »kryper». Risken för klibbande tonbands
skarvar är härigenom eliminerad. Scotch skarvtejp är 19 mm bred och 
finns i plåthållare om 3,8 meter, riktpris 3: 50, samt i 20-mete.rslängder 
(utan hållare) till kr_ 7: 50. 

SCOTCH 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. 4Q-metersrulle i praktisk avrullningsask, riktpris 5: 75. 

EN PRODUKT FRÅN 

Scotch tonband har oöverträffat 
låg friktionskoefficient tack vare 
ett speciellt silikonsmörjmedel. 
Den lätta" glidningen , beJ;Qrr PIL. 
att silikonoljan bildar en skydds
film mellan bandet och magnet
huvudena. Detta betyder också 
ökad livslängd för band- och 
magnethuvuden. Silikonsmörj
ningen - 82m räcker bandets 
hela livstid - minskar tenden
sen till ~svaj» i bandspelaren 
och'eliminerar samtidigt de stör
ningar som uppstår, om liandet 
klibbar vid magnethuvudena. 
Det senare är särskilt betydelse
fullt då man arbetar vid hög 
temperatur och hög luftfuktighet. 

• 
Extremt lågt bakgrundsbrus är 
en annan värdefull egenskap hos 
Scotch tonband, vilken möjlig
gjorts genom en ny, epokgöran-

. de . tillverknings teknik_ Banden 
får därigenom ökad dynamik och 
samtidigt ett starkt förbättrat 
signaljbrusförhållande. 

• 
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. 

• 
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
rer och hög luftfuktighet. 

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

GENERALAGENT: 

LANDELlUS & BJÖRKLUND 
STOCKHOLM 
GÖTEBORG 
MALMÖ 
JÖNKÖPING 
SUNDSVALL 
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MOSELEY 

AUTOGRAF 

x·y~skrivare 

Som pionjär på detta område 
har Moseley Autograf x - y - skrivare 

funnit en alltme'ra omfattande använd

ning för grafisk registrering och data

behandlingsproblem. 

Ett 40-tal instrument av detta 

fabrikat finnas nu i bruk i vårt land. 

Vi ha 5 olika typer att välja på 

beroende på vilken pappersstorlek och 

vilka prestanda som önskas. Fullständiga 

tillbehör för plotting, kurvföljning, regi

strering från hålkort och tape, upptag

ning av diagram över förstärkningsgrad 

som funktion av frekvens över ett visst 

område, etc. 

Begär prospekt eller demonstration! 

Svensk representant : 

ERIK FERNER AB 
BJÖRNSONSGATAN 197 - TEL. 870140 

BROMMA 

Problemspalten 

Problem nr 2/58 
visar att även solen har sina fläckar. Pro
blemred. klagade förra numret över att så 
många lösare gjort en mängd förargliga 
slarvfel och beklagade att så många pigga 
lösningar måst underkännas på grund av 
dessa. Nu befinns det att i problem nr 
2/ 58, som gällde en fartdåre till sändar
amatör, som fick varning för att han hade 
sänt 20 Hz över 144 MHz, enligt pro
blemtexten skulle haft sin sändare in
monterad i en bil, som med 180 km hastig
het färdats i en riktning rakt emot den 
kontrollerande stationen. Det står alltså 180 
km hastighet, men det vet ju även minsta 
barn i småskolan att hastigheten uttrycker 
man i kmjh. Det skall till lösarnas heder 
sägas att de inte begagnat tillfället att ge 
problem red. betalt för gammal ost genom 
att påpeka detta slarvfel. Men ... hade nå
gon gjort det så skulle problem red. i alla 
fall slingrat sig undan genom att säga att 
»är det fråga om så höga hastigheter som 
180 km per timme så är det lätt gjort att 
tappa bort timmarna», eller också skulle 
han ha sagt att »det var en extra liten fälla 
som avsåg att sätta problemlösarnas in
telligens på ytterligare prov». Som sagt: 
problemred. har alltid möjligheter att kom
ma undan - på ett eller annat sätt! 

Men inte nog med detta! 144 MHz är, 
som en av lösarna mycket riktigt påpekar, 
inte övre gränsen för amatörernas 2 m
band i Sverige utan undre, vilket betyder 
att vederbörande amatör i själva verket be
fann sig 4 Hz under denna gräns när han 
sände. Så det var inte bara det att amatö
ren körde på tok för fort, han sände dess
utom utanför bandgränsen men råkade 
hamna inom bandet när kontrollstationen 
mätte upp hans frekvens. Kontrollstatio
nen hade i själva verket ingen anledning 
att ingripa och skulle egentligen anklagas 
för tjänstefel! Så var det med den saken. 

Det rätta svaret på problemet som det 
var formulerat är emellertid att amatören 
bör frikännas, enär han hade 4 Hz till godo 
till övre gränsfrekvensen för amatörbandet, 
som var 144 MHz i det land där denna 
märkliga händelse utspelades. (Problem
red. klarar sig alltid!) Amatören klarade 
sig tack vare den s.k. Doppler.effekten, 

~8 
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TV-BORD 
utförda i mattpolerad valnöt eller ma· 
hogny med 8vartpolerade ben. 
En elegant möbel med modern form· 
givning. 

TV-MATERIEL 
Band- och nedledningskahel. 

RADIORÖR 
Amerikanska och europeiska typer. 

KERAMISKA KONDEN
SATORER fabrikat Silcon 

GRAMMOFONSKÄP 
RADIOMATERIEL en gros 

Vi tillverka 

Kocksgatan 5 
Telefoner : 
406526 - 438333 
STOCKHOLM 

Högspännings
generatorer 2 -100 KV 

Högspänningsspolar 

HF - dro.olar 

UKV-dro .. lar 

Videodro.s1ar 

Sug- och spärrkretsar 

Näutörningsfilter 

Spolar och spohystem 

Spolar i specialutföranden 

Firma ETRO N I K 
Slottsväg. 5 - Näsbypark - Tel. 561828 

,- -, 

för allt z 
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lipot 
Helipots tillverkningar omfattar flera typ

serier av såväl envarviga som flervarviga 

precisionspotentiometrar. 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 4O-varviga modeller. 

Helipots mångvarviga precisionspotentio

metrar lämpar sig speciellt för servosystem 

och i anordningar för överföring av mät

värden. Flera potentiometrar kan »gangan 

på gemensam axel. Störande kontaktbrus 

på grund av vibrationer m.m. är nedbringat 

till ett minimum vid hastigheter under 100 r/m. 

Varje Helipot 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. 

precisionspotentiometrar 
Ett vär/dsmärke när det gäl/er kvalitet och preci.rion 

Anslutningar: 

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

Sltipkontakter: 

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

Mot.tAndsele-
ment: 

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

Hölje: 

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

Lager: 

Axel: 

Av rostfritt stål, sli
pad, polerad och yt
behandlad. Fårläng
ning av axeln på bak
sidan kan erhållas 
för nästan 0110 mo
dellerna. 

Beroende på modell: glidla
ger av brons eller miniatyr
ku 110ger, varför exakt inställ
ning med släpkontakten med 
litet vridmoment ernås. 

Konstruktion aven Helipot precisionspotentiometer Modell A 
lO-varvig standardmodell. Den första serietillver- Standardresistansvärden : 
kade modellen och f.n. den vanligaste och mest 25, SO, 100, 200, 500 ohm, 1, 2, 5, 10, 20, 30, SO, 190, 
använda, Enhålsfastsättning. 200 och 300 kohm. 

Ett urval av Helipot mångvarviga precisiompotentiometrar 
Helipot mång
varviga precisions
pOlentiometrar 
uppvisar jämfärt 
med ordinära 
trådlindode poten
tiometrar slora fär
delar såsom: 

D högre upplös-
ningsförmåga 

DbälIre linearitet 
D längre livslängd 
D mindre vrid-

moment 
DbälIre isololion 
D mindre konlokI

brus 
D miAdre tempera

turberoende 
D mindre tole

ranser 

Modell 

Antal varv , 

Höljets diam. (cml 

Höljets längd (cml 

Resistansområde 
Ikohml 

Max belastning IWl 

• Toleranser 1%1 
Resistans 
linearitet 

II: Delta utgör bästa möjliga toleranser. 

AJ-serien 
JO·varvig miniatyrmodell. Mot
ståndsbanans längd ca 0,5 me
ter. Enhålsmontage (modell 
AJS är försedd med glid lager, 
modell AJSP med miniatyrkul
lager för servodriftl. 

C-serien 
3-varvig motståndsbona och i 
utförande, påminnande om mo
dell A men med mindre dimen
sioner. Robust hölje. Enhåls
fostsättning. Standardresistans
vörden: 15, 50, 100, 500 ohm, 
1, 5, 10, 20, 30 och 50 kohm . 

D-serien 
En 25-varvig potentiometer med 
extremt hög upplösningsförmå
ga, 0,001 %. Aven högre resis
tansvärden ~pp till 1,5 Mohm 
kon erhållas med denna poten
tiometer. Enhålsfastsättning. 

A I 
10 

4,6 

5,1 

0,D25-
450 

5 

±1 
±0,05 

AJ AN B I C I CN D E 

10 10 15 3 I 3 25 40 

2,2 4,8 8,4 4,6 4,8 8,4 B.4 

3,8 5,0 7,3 2,9 2,8 10,5 15,3 

0,05- 0,05- 0,04- 0,005- 0,015- 0,06- 0,1-
100 400 1000 130 125 1500 2500 

2 5 10 3 3 15 20 

I 
±2,5 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 
±0,1 ±0,D25 ±O,025 ±0,1 ±O,O5 ±0,025 ±O,W5 

Helipots 1-varviga precisiompotentiometrar 

T 

Helipot tillverkar ett JO-tal olika modeller 
av l-varviga precisionspotentiometrar. Des
sa erbjuder stort urval i fråga om monter 
ring, lagring, dimensioner och funktions
sätt. Vidstående figur visar modell G, ut
förd i kåpa av löttmetall med ca 33 mm 
diam., enhålsfastsättning och glid lager. 
Andra modeller kan erbjudas med t.ex. 
miniatyrkullager och för servodrift. 

T-serien 

En lött miniotyrmodell i metallhölje och 
med extremt lågt vridmoment. Enhålsfast
söttning eller för servodrift. Standardre
sistansvörden 1, 5, 10, 20, 50 och 100 kohm . 

Helipot potentiometmr 

modell A, C och G 

kan erhållas omgående 

från vårt lager. 

Övriga modeller kan 
erhållas med kon leveram

tid. 

Vi sänder gärna 

utförligare Tekniska Data 

på begäran. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Sigtunagatan 6 - STOCKHOLM 21 - Tel. växel 230880 
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TYP PMH 511 

• 
• Mp· kondensatorer •• 
• i aluminiumbägare • • med fästbult • 
• 
• 

PMH 511 är en MP-konden
sator i modern utformning med 
gängad bult för fastsättning på 
chassit. Den kompletteras av 
PMH 513 för större enheter (50 
mm diameter) . 

Kapacitansområden och spänningar: 

PMH 511 PMH 513 
Kapacitans .aF 

4--40 20-60 
2-32 1D--40 
1-16 8-20 
1-16 6--16 

Spänning V= 

160 
250 
350 
500 

Ett stort sortiment lagerföres för om
gående leverans. 

• • • • • • • • • • • • • • • 

PMH 511 5r utförd i aluminium

bägare med laminatiock och fäst
bult M8 X 12 mm. 

PMH 513 är utförd i aluminium
bägare med plåtlock med genom
föringar av kiselgummi. Den har 
fästbult M8 X 12 mm. 

Lägg märke till egenskaperna : 

• Små dimensioner 

• Väl avpassade format 

• Självläkande 

• • Overspänningståliga 

Begär katalog 403. • 

AKTIEBOLAGET RIFA 
Telefon: Stockholm (010) 262610, Ulvsunda 1 

ETT LM ERICSSON-FÖRETAG 
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som ju blivit så aktuell r samband med 
dessa sputnikar, som susar iväg med sådan 
fart (ca 8000 m/s) att den utsända radio
frekvensen vid 108 MHz skenbart ändras 
med flera kHz i samband med en satellit
passage. 

Nu var det i det här fallet betydligt blyg
sammare hastigheter det var fråga om, 
men att det blir en skenbar frekvensänd
ring är ofrånkomligt . 

En bra lösning levereras av teknolog 
Nils Bertil Stenvall, Stockholm. Han löser 
problemet på detta sätt: 

»Dopplers princip säger att om en källa, 
utsändande något av vågnatur, befinner sig 
i rörelse i förhållande till en fix punkt, 
kommer man i den fixa punkten att upp
fatta en <frekvens, skild från den utsända. 
Närmar sig källan den fasta observations
platsen med hastigheten v m/s och den ut
sända frekvensen är j, kommer den regi
strerade frekvensen att vara j+/:::,j, varvid 
gäller 

II j/j = v/c 

där c=ljushastigheten 300 m/.as. 
Vi finner nu att om sändaren i vårt fall 

hade arbetat på frekvensen 144 MHz och 
med v=50 m/s, skulle vi få /:::'j=l44· 
·50/300=24 Hz. Värdet på /:::,j varierar 
ej när frekvensen j varierar med ett fåtal 
Hz, varför man kan säga att sändaren vid 
det kritiska tillfället låg på en frekvens= 
=4 Hz under 144 MHz.» 

På liknande sätt har ett trettiotal lösare 
klarat problemet. Karl-Gustav Persson, 
Älgå, har dessutom illustrerat sin lösning 
på följande sätt: 

1111111111111111111111111111 
, ", 

.1..4 Hz. 

»Bilens hastighet = 180/60·60=50 m/s 
Våglängden=300/144=2,08 m 
Frekvensen ökar=50/2,08=24 Hz 
Hans frekvens låg 24--20=4 Hz innan-

för gränsfrekvensen.» 

Några av lösarna är emellertid inte rik
tigt övertygade om att man verkligen skall 
sätta tilltro till amatörens uppgift att bi
lens hastighet var 180 km/tim., några vill 
gärna veta vilket bilmärke han hade och 
en del är nyfikna på var någonstans man 
kan brassa på på detta sätt. 

»Såvida inte lagarna innebär att man är 
skyldig att rätta frekvensen efter hastig-
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NYHETER från AMPHENOL 

AMPHENOLS 143-serie 

är chassiehonor för tryckta kretsar el

ler för 133-serien. Kontakterna är själv

rensande och guldpläterade med fyra 

typer av lödanslutning. Finns i 6-, 10-, 

15-, 18- och 22-poligt utförande och 

kan erhållas oförväxelbara. 

133-serien 

är en ny serie, som passar till 143-

serien och ger ökad styrka och livs

längd åt tryckta kretsar. Finns i 10-, 15-, 

18- och 22-poligt utförande med guld

pläterade kontaktstift och fem utföran

den på anslutningarna till den tryckta 

kretsen och oförväxelbara. 

W-l. är kabelkatalog för polyetylen- och 

teflon-isolerade koaxilkablar med aluminium

eller vinyl skydd, triaxialkabel, tråd- och TY

kabel. 

När det gäller 
är endast 

Störningsfri . koaxialkabel 
för transmissions- och 

mätändamål. 

Amphenols störningsfria kabel är elektriskt neutral 

även vid stötar och vibrationer. De störsignaler, 

som genereras i standardkoaxialkabel vid böjning 

och deformering, kan bli av högre nivå än den 

önskade signalen. Amphenol anbringar ett grafit

skikt utanpå kabel isolationen och leder så effektivt 

bort de statiska laddningar som uppstår. Kabeln 

finns i fem olika utföranden motsvarande RG-l1/U, 

RG-58A/U, RG-8/U, RG-59/U och RG-54A/U. Se ka

talog W-2 respektive 8-6. 

1-6 är allmän katalog för kontakter, 

kobel, potting och rörhållare m. m. Se 

bl. a. sid. 23 Amphenols hook-up wire för 

60Q eller 1.000 Y, - 65 - + 250° C. 

MS 

RF 

Instrument 

Blue· och Mikro Ribbon 

Mikrofon 

KONTAKTE'R 
gott nog! 

Rekvirera detaljerade trycksaker från Amphenols generalagent i Sverige: 

Telefon 

Växel 63 07 90 * FIRMA johan Lagercrantz * 
Värtavägen 57 

Stockholm O 
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heten i fall som dessa, så bör personen ha 
klarat sig», skriver en av lösarna försiktigt
vis - en juridisk nöt, som med varm hand 
överlämnas åt vederbörande myndigheter 
att knäcka. 

Från förste tele assistent Sune Bceck
ström i Borlänge kommer en analys av föl
jande slag: 

»Med tillämpning av Dopplers princip 
fås följande: Verklig frekvens, uppmätt 
utan rörelse= I. Vågens hastighet=c_ Rö
relsehastigheten=v. Kontrollstationen mä
ter då den skenbara frekvensen Ic/ (c-v) , 
detta emedan skenbara 'våglängden' vore 
(c-v) /1 och alltså skenbara frekvensen 
blir ' Ic/ (c-v). 

Med tidskriftens formulering skulle man 
ha insatt 1=144.106 Hz och c=3 .105 

km/ s. I verkligheten är detta fel, då ju 
c=2,998· 105 km/ s och övre bandkanten 
ju ligger vid 146.106 Hz här och i vissa 
världsdelar ännu högre. Emellertid finner 
man redan för de förstnämnda värdena, 
som ju ger det lägsta värdet på uppmätt 
frekvens, att den skenbara frekvensen blir 
144.106 ,3,105/ [3,105-(1/20)] Hz, eme
dan 180 km/ tim.=1/ 20 km/ s, vilket ger 
144000096 Hz. Med de rätta värdena fås 
146 000 097 Hz. Emellertid torde sända
rens innehavare ej kunna undgå anmärk
ning ändå, ty även vid morsetelegrafering 
uppstår det sidband. Bärvåg utan tecken-

givning är ej tillåten längre tid. Redan te
legrafering i SO-takt ger en teckenhastig
het av SO/60· SO/ S baud=8,3 baud, vilket 
modulerar sändaren med 8,3/ 2 Hz; anses 
nu en teckenskärpning upp till S:e tecken
övertonen tillåten, är sändaren modulerad 
med S· 8,3/ 2 Hz=20,8 Hz och alltså sid
band ±20,8 Hz. Med 4S-takt fås 7,S baud 
och ±18,8 Hz. Ty ett ord har ju SO enhets
intervall, och ett enhetsintervall är 60/ S0 
sekunds 'pricklängd' ; lord/ minut blir då 
SO/ 60 baud, och sändningstakten är SX 
antal ord/ minut. Sändaren har tydligen 
enligt § 8 och § 9 i amatörbestämmelserna 
gjort fel, i det att man redan nu kan förut
säga att telegraferingen 'knäpper' utanför 
tillåtet frekvensband. Utöver detta tillkom
mer, att 20 Hz vid 146 MHz skulle mot
svara en noggrannhet av storleksordningen 
0,00001 %, vilket är omöjligt vid en sän
daranläggning av angivet slag. Det skulle 
för säkerhetsmarginalens skull fordras att 
man håller sig åtminstone t.ex. 40 kHz in
nanför bandkanten; nya Warszawa-nor
merna på 0,002 % vid 146 MHz blir 39,2 
kHz. 

Hur man än vrider och vänder på saken 
bör slutliga svaret bli 'Nej'. Visserligen ger 
Doppler-förskjutningen ett 'J a', att motta
garen fått fel frekvens, men sändaren har 
gjort fel i att ligga för nära bandkanten. 
F.ö. bör väl bestämmelserna så tolkas, att 
frekvensen skall komma inom rätta grän
ser i alla rätt trimmade mottagare, oavsett 

Vad betyder namnet? 

Namnet Mullord garanterar de 
bösta och effektivaste elektronrör 
och halvledare som tillverkas i 
hela Brillisko samvöldet. 
Mullord omfallar: 13' fabriker av 
vilka flera anses som de moder
naste i vörlden, ett laboratorium 
med en stab på nära 800 mon somt 
ell huvudkontor som börjar bli 
könt i England som . The Electronic 
Center • . Mullord kon alltid tillhan 
dahålla ell konstant loger av 0110 

sorters elektronrör och halvledare. 
Vad betyder della för Er? Jo, nör 
Ni begör Mullords elektronrör och 
halvledare så gör Ni det med den 
förvissningen 011 Ni hor omfallande 
resurser bakom Er. 

Doppler m.m.? Amatörens invändning bör 
tillbakavisas.» 

Och så övergår vi till 

Problem nr 4/58 
I ett impedansnät enligt fig. uppvisar 
den till 10 MHz avstämda parallellreso
nanskretsen med elementen L, 10 C, R 
Q-värdet 100. Vid vilken frekvens fun
gerar impedansnätet som spärrfilter i 
egenskap av serieresonanskrets och vil
ket Q-värde har denna serieresonans
krets? 

Rätta lösningen på detta problem kom
mer i nr 6/ S8, där även insända lösningar 
kommenteras. Lösningar skall, för att bli 

-r Lm le 
bedömda, vara red. tillhanda senast den 
20/ 4. Lösningar som kommenteras i spal
ten som särskilt bra, eleganta eller roliga, 
belönas med 10 kr. Även förslag till nya 
problem mottas och honoreras, om de blir 
införda. Skriv »Månadens problem» på 
kuvertet! Adress: RADIO och TELEVI
SION, Box 21060, Stockholm 21. • 

No 3. MITCHAM. Mullords fabrik i Mitcham ör en av de största inom organisatio
nen . Dör tillverkas framförallt gosfylldo rör, katodstrålerör och röntgenrör . 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ..... 
Mullard ör varumörket för Mullard limited och ör inregistrerat i de flesta lönder vörlden runt. 
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Nytt oscilloskop 

-hp- 120 A 

~ Täcker DC till 200 kHz. 

~ Automatisk triggning 

~ Ett minimum av manöverorgan. 

~ 15 kalibrerade svepområden i steg 1-2-5 
från 1 fis/cm till 0,5 s/cm. 

~ Fininställningsratt för mellanliggande svep

hastigheter. 

~ 5 gångers expandering av svepet på alla 

områden. 

~ Automatisk synkronisering på varje inre eller 
yttre signalspärining eller på nätspänning. 

~ Hög känslighet, kalibrerad vertikalförstär

kare. 

~ Hela likriktardelen reglerad för maximal 

stabilitet'. 

~ Kan även erhållas för rackmontage med . 

panelmåtten 7" X 19". 

Dessa helt nya -hp-oscilloskop är utförda för att uppfylla krav pl snabbare, enklare och pllitligare 
oscilloskopmä tningar. 

Automatisk triggning eliminerar behovet av justeringar över hela omrldet. För ljusstark, fotografisk upp
tagning pl löpande film kan automatisk triggning och svep bortkopplas. 

Svephastigheterna kan varieras fdn llngsamma för mekaniskt eller medicinskt arbete till snabba för mät
ningar pl transienta förlopp. Hög känslighet medger mätning direkt fdn transducers i mlnga fall. 

Vertikal- och horisontalförstärkarna har identiskt -lika bandbredd för att underlätta fasmätningar. 

Spänningsreglering i likriktarna ger stabil, driftfri teckning. 

Dessa nya instrument kombinera kalibrerad precision för lab'oratoriearbete med robust utförande för Mrd 
behandling i produktionsledet. Den rackmonterade typ I20AR är idealisk för fasta installationer och 
testuppsättningar. 

Ytterligare information erMlles pl begäran. 

Ensamrepresentant : F: a E R I K F E R N E R, Björnsonsgatan 197, BROMMA 3, Tel. 870140 
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DX-spalten 

TV-DX 

:.Enligt noteringar den hittills sämsta må
naden sedan vi började TV-DX:a 1954>, 
skriver fotograf Bertil Pettersson i Skil
lingaryd. >Knappast märkbara mottag
ningar av exempelvis Danmark eller Nac-

kasändaren. Än mindre av de övriga DX
stationer som brukar visa sig, med undan
tag av de sista dagarna i månaden, då RAI 
gick in litet svagt. Den ryska sändaren på 
kanal 2 ('Asiaten!') har inte heller synts 
till. Någon förbättring har kunnat märkas 
i mars månads första dagar. Detta gäller 
då Danmark. Annars dött!> 

Tydligen är solfläcksmaximum redan 
passerat, och någon DX-säsong är väl inte 
att påräkna förrän i sommar, kanske med 
början i maj, då de sporadiska E-skikten 
börjar uppträda mera allmänt . . Några fler 
USA-DX blir det däremot knappast förrän 
vid nästa solfläcksmaximum, alltså vintern 
1969 eller så. Men en:hopps-DX vid spora-

>Introduktionsbild>, testbild och program· 
bild från TV·sändaren i Katowice i sydligaste 
Polen den 1,2 1958, k. 7 . Foto: Tage J ohans
son, Loverslund. 

HF-DROSSLAR 
TYP 200154 200150 200151 

Resonans- MHZ MHZ MHZ 
Frekvens. 50 90 180 

Likströms 
D.C. 9 ohm 7 ohm 0·5 ohm 
Resistans 

:tQ» vid egen I 
resonans 60 70 I 80 

diska E·skikt kan man ju alltid räkna med, 
åtminstone sommartid även i fortsätt
ningen. 

Från Loverslund meddelar Tage Jo
hansson att det nya året började bra med 
utmärkt mottagning från Italien på kanal 
3 och 4 den 2 januari kl. 16.50-18.50, den 
3 januari kl. 16.50-17.45 och den 4 ja
nuari kl. 16.00-17.00. 

Den 5 januari syntes på kanal 3 med an
tennriktning VNV kl. 19.25-19.40 en tro
ligen amerikansk TV-sändare med pro
gram, dock alltför svagt för att kunna foto
graferas. På förmiddagarna den 5, 6, 9, Il 
och 12 januari har en rysk sändare visat 
testbild på kanal 2. 

För övrigt har mottagningsförhållan
dena varit ovanligt dåliga; N acka- och Kö
penhamnssändarna som regel nätt och 

~14 

, 

Induktans 30 I.tH 17·5 I.tH 2·95 I.tH 

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

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

Vi lämna gärna närmare data och prisuppgifter -------------

SVENSKA PAINTON AB 
ÄKERS RUNÖ.STOCKHOLM - Tel. riks VClxholm växel 20110. lokClI (0764) 20110 

\" 
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KOMPLETTERA 'ER SERVICE NU 

IELZER TRIMIESTICK 
för TV-mottagare 
Detta trimbestick är oumbärligt för 
varje radiotekniker. Det är tillver
kat med mycket stor precision av 
okrossbart material. Passar till alla 
i marknaden förekommande TV
apparater. 

PRIS: Kr. 26: SO 

Vi tör även i lager en komplell 80rtering I 
av B E L Z E R S välkända radioverktyg. J 
Begär 8pecialkalalog! 

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

ENGEL LÖTER 
Den populära lödpistolen finns nu i två ut
föranden 60 Watt och 100 Watt för 220 V 
växelspänning. Båda typerna finns även 
för omkoppling till 110 V växelspänning. 
Mod. 100 är försedd med inbyggda lampor, 
som belyser lödobjektet. S-märkt. 

SWING CONTAINER 
Tillverkad av transparent plastma
terial, speciellt lämpad för smådelar, 
t. ex. motstånd, kondensatorer, skruv, 
muttrar, brickor etc. De glasklara 
väggarna ger en mycket god blick 
över innehållet. Swingcontainern 
finns som bords- och väggmodell i 
vardera tre olika storlekar (3-6-
12-18 lådor). 

Prisexempel 
Bordsmodell: 
2X6 swingiådor . , . .. • Kr. 75: -

Väggmodell: 
lX6 swingiådor .•.. . • Kr. 33: -

Väggmodell: Gigant 
lX3 swlnglådor ...... Kr. 48: -

PRIS Mod. 60 .... Kr. S4: -
Mod. 100 .. . . Kr. 76: -

Väska till Mod. 60 .. Kr. 7: SO 

• 
Generalagent: 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
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Det världsberömda 

SIMPSON 260 
i nytt, förbättrat 

utförande 

Den nya modellen SIMPSON uni
versalinstrument - 260 III - ersät
ter den tidigare modellen 260. 

1. DC-mätningar kan utföras snab
bare och lättare tack vare polari
tetsomkastare, d. v. s. testledning
arna behöver icke skiftas vid mät
ning. 

2. 50 ,uA-250 mV-områden. Ström
rnätningsområdet uppdelat i 6 steg. 

3. Stor lättavläst skala med omväx
lande svart och röd gradering 
minskar risken för felavläsning. 

4. Känsligheten på AC-spännings
områdena höjd till 5.000 Q/v. 

S. DB-området är praktiskt valt och 
går från -20 dB till +50 dB. 

6. Tryckt ledningsdragning. 

7. Utvidgat frekvensområde - 5 Hz 
-500 kHz. 

8. Helvågslikriktare ger noggranna-
re växelspänningsmätningar. 

9. Alla komponenter lätt åtkOmliga. 

Vid rekvisition av delar till SIMP
SON 260 skall efter part. nr anges 
Os. Ns eller III för äldre modell, 
den nu utgångna resp. senaste mo
dell. 

AB CHAMPION RADIO 
STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ 
Polhemsgatan 38, tel. 51 65 72 Södra vägen 69, tel. 200325 Regementsgatan 10, tel. 72975 
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181 Radioapparaten • teknisk 'grej' eller möbel? 
Z40 

20 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

Den 12 februari hade Göteborgs Ra
diohandlareförening i samarbete med 
Conserton Radio & TV anordnat en 
informationsafton i Göteborg, var
vid bl. a. förekom en estraddiskus-
sion om radions formgivning med 
bl. a. direktör Mats Holmgren, di
rektör Fride Antoni, arkitekt Eyvind 
Beckman och radiomästare Nils 
Durehed som deltagare. 

F rågeställningen var: skall radion och 
radiogrammofonerna se ut som möbler el
ler maskeras som empirebyråar? Eftersom 
radion ju är en teknisk »grej», som inte 
har någon tradition att släpa på kan den 
väl vara obunden till formen? Skall inte 
en radio anpassas efter vardagsrummets 
inredning i övrigt, ungefär som kylskåpen 
anpassas efter köksinredningen? 

»Formgivning av radio är ofta ett tri
angeldrama fabrikant-detaljist-allmän-

~16 
Från informationsaftonen i Göteborg, anordnad av Göteborgs Radiohandlare/örening i samarbete 
med Conserton, Radio & TV. Herrarna på fotot är fr.v. direktör Fride Antoni, Reklam/irma 

40 Antoni & Gehlin, studioingenjör Kjell Stensson, Sveriges Rallio, försäljningschefen Erik Lind
berg, Conserton, direktör Mats Holmgren, Philipskoncemen, radiomästare Nils Durehed, Göte
borg samt arkitekt Eyvind Beckman, Mölnlycke. 

MM~ 5 D M J 5 D M J 5 D " J 5 D -
-1'il54----- -195,~--.J ""-19S6--'''--1957_ 

Solfläcksaktiviteten under de senaste fyra åren. 
(Vert. axel = solfläcksantal. ) 

jämnt uppfattbara utom den l februari, då 
det var mycket goda mottagningsförhål
landen. 

Den l februari kom en polsk TV-sändare 
i Katowice in med lokalstyrka på kanal 7; 
svagt ljud på kanal 8. Testbild kl. 14.00-
17.00 och program kl. 17.00-20.30. Tro
posfärisk refraktion i smällkalla vintern! 

• 

NEOSID LTD., 
Stonehill's House, 
Howardsgate, 

Welwyn Garden City, 
Herts -England 

Vår huvudfirmas program 

omfattar ett stort antal olika 

standardtyper av kärnor och 

spolstommar. Varje typ av 

kärna kan fås i ett flertal 

olika kärnmaterial för arbets

frekvenser från 10 kc I s till 

drygt 100 Mc Is. 
Specialutföranden tillverkas 

på hestäIlning. 

GENERALAGENTER 

RADMANSGATAN 56 - STOCKHOLM - TEL. 329245, 301737, 301675 

För8äljning endast till reguljära importörer. 

\ 
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Varför ALLGON TV-antenner ger den bästa bilden ••• 

Varje ALLGON-antenn är tillverkad för 
att arbeta inom en viss TV-kanal, dvs. 
inom ett noga avgränsat frekvensområde. 

ALLGON-antennerna ger bra bild och 
ljud tack vare ett lågt ståendevågförhållande. 
Det betyder att de olika antennelementen 
sinsemellan är så väl avvägda att antennen 
har god anpassning till matarkabeln. 

En antenns förstärkande egenskaper beror 
på antalet element - samt på elementens 
inbördes avvägning. Elementens diameter 
är av underordnad betydelse för såväl för
stärkning som bild. Elementens dimensio
ner har bara betydelse ur ren hållbarhets
synpunkt. 

Noggranna mätinstrument är A och O för 
antennens värden och därför mäts ALL
GON TV -antenner med de här mätinstru-
menten. 

Men de värden som uppn~s i laboratoriet 
måste också bibehållas i produktionen. 
ALLGON-antennerna tillverkas med snä
va toleranser och under hård kontroll -
det är den garanti radiohandlaren kan ge 
köparna på att de får full valuta för de 
stora summor de lägger ner på sina TV
anläggningar: 

En kedja är inte starkare än sin svagaste 
länk ... Montera därför ALLGON TV
antenner med bra tillbehör till en bra TV
mottagare. Det ger nöjda kunder. 

ANT.ENNS PECIALIS TEN AKERSBERGA 
Telefon 0764 / 20115 

Landets ledande antenntillverkare 
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het:., sade dir. Fride Antoni. En radioappa
rat måste ha sales appeal, precis som en 
vacker flicka skall ha sex. Den skall vara 
attraktiv så att man vill ha den och inte 
tröttnar på den när man fått hem dem. 

Direktör Mats Holmgren i Svenska AB 
Philips önskade bättre samarbete mellan 
tekniker och formgivare. En gång i tiden, 
sade han, skulle radion ha minst sex knap. 
par, och det gällde för teknikerna att hitta 
på var dessa knappar skulle användas till. 
Inte bra! 

Radiornästare Durehed, som represente· 
rade försäljningsledet och den direkta 
kontakten med köparen-allmänheten, öns
kade en minskning av antalet träslag, ljus 
furu och vitkalkad ek går exempelvis inte 
att sälja. Matt teak och mahogny och rena 
linjer bör det vara, kunderna vill inte ha 
pråliga apparater. Direktör Holmgren in
stämde: Fabrikanterna vill helst göra 
långa serier med samma trä, det blir billi
gare vara med bättre kvalitet. Direktör An. 
toni ansåg emellertid att det var en känslig 
fråga, möbelstilen varierar och radiomöb. 
le rna får följa med den, och framför allt: 
det finns många möbleringsstilar, och det 
måste finnas urval. 

Arkitekll Eyvind Beckman frågade: 
»Vem skall komma med de nya ideerna, vi 
eller utlandet? Måste inte Sverige försöka 
finna sin egen stil?» 

BYGG ER EGEN 
TV-MOTT AGARE 
GELOSO TY-BYGGSATS 
marknadens enda TV-byggsats utförd endast 
för växelström. Inga livsfarliga späriningar 
på chassiet. 
Kanalväljare för kanal 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10. 
Färdigbyggd och trimmad enhet, 
Intercarrier MF-del med 6 rör. Färdigbyggd 
och trimmad. 

SynkroniserIngsenhet med två 
rör. Färdigbyggd och trimmad. 
HögspännIngsenhet med 1B3GT. 
Färdigbyggd. 
Ni behöver själv endast koppla 
likriktarna, horisontalslutsteget 
samt AGC-kretsarna och ver
tikaloscillatorn, i allt 6 rör. 
övriga delar med sammanlagt 
15 rör är kopplade och trim
made. 
PRIS: 

Detektor
och ljud
enhet med 
4 rör. Fär
digbyggd 
och 
trimmad. 

Aluminiserat bildrör 17, 21 eller 24". Appara
ten är fabrikskonstruerad och av mycket hög 
kvalitet - Ni bygger själv en apparat, som 
i stort antal säljes i radioaffärerna i Italien. 

Detaljerade ritningar o. beskrivningar medföljer. 

17" byggsats m. 17LP4A netto kr. 875:-

17" byggsats m. 21FP4C netto kr. 9!50:-
21" byggsats m. 21AUP4A netto kr. 975:-

24" byggsats m. 24DP4A netto kr. tOIlO:-

Efter diskussionen demonstrerade ingen
jör Kjell Stensson en hi·fi-utrustning och 
nämnde bl.a. i ett anförande att high fide
lit y är ett relativt och mycket subjektivt 
begrepp. En treåring hör svängningstal på 
20 kHz, men en SO-åring kan inte höra hög· 
re än 10 kHz. Aven hi-fi-anläggning måste 
man fordra att den skall återge ljud med 
så små förvanskningar att örat inte rea
gerar. 

Elektroniskt 'tempel' 
o 

pa 
Briissel-utställningen 

Den 17 april 1958 öppnar Världsut
stäUningen 1958 i Briissel, och bel
gierna räknar med besök av 35 milj. 
turister under det halvår utställ
ningen pågår. 46 länder - dock inte 
Sverige - och en lång rad inter
nationella organisationer deltar i ut
ställningen. 

B riissel-utställningen kommer att ga l 

atomålderns och teknikens tecken. Huvud· 
attraktionen blir en 120 m hög stålkon
struktion, »Atomium», vilken symboliserar 
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Radiomateriel till 
lägre' priser -
utnyttja amatörrabatterna 

Vi för all förekommande radiomateriel, 
och vi lämna följande amatörrabatter: 

Motstånd, potentiometrar, kondensato
rer, rör, skallampor, säkringar, banan
kontakter, rörhållare, isolatorer, kabel, 
antennmateriel, mf-transformatorer m. m. 

25 % vid köp intill 35:-. 

40 % vid köp för 35: - o. mera. 

Batterier, transformatorer, högtalare. 

10 % 
28% 

PRIS
EXEMPEL: 

vid köp intill 35:-. 

vid köp för 35: - o. mera. 

Sekundärhögtalare, 

om Ni köper för 35:
och därutöver sam
manlagt kostar den 
netto kr. 21: 24. 

(SH-ID, se vidståen
de bild.) 

High fidelity·apparater löser inrednings
frågan när det gäller radioanläggningar, 
ansåg ingenjör Stensson, de låter envar bli 
sin egen formgivare, eftersom man 'kan 
bygga in förstärkare, högtalare (lch andra 
apparater i )vilka skåp, garderober eller 
bokhyllor och lådor man vill, och därför 
bättre anpassa dem till rummets inredning. 

• 

Philips elektroniska »tempel». 

SURPLUSMATERIEL 
Efter det andra 
världskrigets slut ha 
enorma mängder ma
teriel av olika slag 
sålts ut från ameri
kanska och engelska 
mllitärförråd. En del 
av denna materiel är 
av mycket hög kva
litet, och vi lagerföra 
bland annatföljande: 

IF 2.4 converter, komplett med 3 rör, 
frekvensområde 20-30 Mc, (10-

15 meter), anodspänning 250 V, glödspänning 
6,3 V, ny i originalkartonger, pris • 50 
kr. 37: 50 ........ .. .......... netto kr. 2.2.. 

IF 2.5 
converter, som ovanstående men 
för 30-45 Mcls (10--6,7 m) 

pris brutto kr. 40: - ...... netto kr. 2.4:-

IF 2.6 
converter, som ovanstående men 
för 50-65 Mcls (6-4,6 m) 

pris brutto kr. 69: 50 ...... netto kr. 41:40 
RF24 och RF25 ha fem fasta, intrimbara ka
naler, RF26 kontinuerlig avstämning med 

~~~~~~t~~n~~.t~~ ................. netto 4: 9 5 

AN I APA 1 oscillograf, komp~ett :r~dar
- enhet, levereras l ongmal

förpackning inkl. 11 rör + katodstråleröret 
3BPl i hållare med skärm, pris brutto 14 
kr. 240: - ........................ netto 4:-
Avsedd för 400 pis nätspänning, varför den 
ej kan användas på 50 pis utan förkopplings
lampa. 

r ----VID -----------, EOPRODUKTER . 
• Olbersgatan 6 A • GÖTEBORG Ö • Telefon: 2137 66, 257666 • 

• Var god sänd katalog över RADIOMATERIEL (kr. l: - bifogas i frimärken). • 

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

L B:ad~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ .. ~·i~i~~~ p:ta: .~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~T .J 
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Instrumentet som 
inte kan "bränna:i" 

• högohmig, 20000 Q/V 
• 28 måtområden 
C) polvåndare 

• överbelastningssk)'dd 

Skriv och begär närmare upp
lysningar om AVOMETER 
modell 8 och de andra A VO
instrumenten eller ring 223140 
ankn. 211 eller 235. 

II d\~\a ••• 
"O" \~~\ ~~~ .. ~~~II 

• 

• 

... men 
. försök 

med 
volt! 
. . . . . 

• 

• 
• • • 

• 

• 

lYOMETE 
MODELL 8 

Avometer modell 8 är ett universalinstru
ment för den anspråksfulle teleteknikern. 
Det är lätt att handha, lätt att avläsa, har 
god noggrannhet och tål tack vare en robust konstruktion 
och överbelastningsskydd alla rimliga mekaniska och elek
triska påfrestningar. A VO 8 är alltid redo. 

v 
v 

0-2500V 

Växelström 
O -100 mA 
0-1 A 
0-2,5 A 
O -10 A 

Mätområdena kan utökas med hjälp av 
följande separata tillsatser : ' 
Strömtransformatorer för 50, 100, 200, 
400 o . 50/200 A 
Förkopplingsmotstånd för 10000 o . 25000 V 
Motståndstillsats för 0,025 Q - 200 M Q 
Noggrannhet: För växelspännings-, 
växelströnl~· o c h likströmsområdena en .. 
ligt "British Standard 1 st Grade" . Lik-, 
spänningsonlrådena 2 0;0 av avläst värde 

DATA: 

Likström 
O-50 f.lA 
0- 250 fiA 
0-1 mA 
O -10 rnA 
0- 100 mA 
O-l A 
O -10 A 

Resistans 
0-2000Q 
0-200 kQ 
0-20 MQ 

inom skalans övre halv3 och l'}(> av fullt 
skal utslag inom nedre halvan. 

, Känslighet: Liksp. 20000 Q IV samt inom 
de högre växelspänningsområdena 1000 
Q/V. 

Mått: 206x 184x 115 mm 

Vikt: Ca 3 kg 
Pris kr 485:
Beredskapsväska kr 45:-

SVE N S KA R AD I OAK T I EBOLAGET 
Alströmergatan 14 - Stockholm 12 - Tel. 223140 
Filialer i Göteborg, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Örebro 
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en stål~ristall och dess nio atomer. Var 
och en av dessa »atomer» blir 20 m i dia· 
meter och blir tillgängliga för publiken, 
som forslas från »atom» till »atom» med 
hjälp av rulltrappor. 

En annan iögonenfallande konstruktion 
skapas av Philips.koncernen, som för detta 
tillfälle uppför en paviljong, ritad av den 
världsberömde arkitekten Le Corbusier. 
Paviljongen, som blir 20 m hög, kan bäst 
beskrivas som tre toppar med harmoniskt 
lutande sidor. I denna byggnad kommer 
man att låta 500 personer åt gången få del 
av de nyaste tekniska rönen i fråga om ljud 
och ljus. Le Corbusier har skrivit ett spe· 
ciellt »ljus·manuskript», efter vilket ljuset 
- i många färger - skall varieras 700 
gånger under de 10 minuter en demonstra. 
tion pågår. Från 300 högtalare - upp de: 
lade i grupper - kommer bl.a. att ström· 
ma elektronisk musik, skriven av komposi. 
tören Edgar Varese - det hela sker helt 
automatiskt. 

Det har tagit ett år att uppföra detta 
ljud· och ljustempel, som väger 250 ton, 
det är gjutet i betong efter helt nya meto· 
der. • 

»Atomium» - Briissel·utställningens signatur. 

DANBRIDGE 

INSTRUMENT 
... täcker alla 
slag av grundläg
gande mätningar som 
förekommer på laborato
rier och elektrotekniska 
verkstäder. Förutom dekad
motstånd. dekadkondensatorer, 
dekadinduktanser och dekaddämp
satser har DANBRIDGE olika Slag 
av mätbryggor, bl. a. flera uni
versalmlltbryggor med utomordent
ligt vidsträckta mätomriden på 
tillverkningsprogrammet. Högsta 
precision, gediget utförande och 
elegant formgivning karakteri
serar alla mätinstrument av 
fabrikat DANBRIDGE. 

------------------
Korta leveranstider. e Vi sänder Er gärna vår utförliga katalog. ~ 

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

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Sigtunagatan 6 - STOCKHOLM 21 - Tel. växel 230880 
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EN IMPEDANSMÄTBRYGGA 
för tekniker med krav på noggrannhet 

Electro-Measurements. Ine •• U.S.A., tillverkar en im
pedansmätbrygga, typ. 250-CI, för mätning av resistanser, 
kapacitanser, induktanser, förlustfaktor och Q-värde, som 
står pO toppen av kvalitet och noggrannhet. 

Precisionstillverkade dekadmotstånd samt en omsorgsfullt 
stabiliserad kapacitansnormal har gjort det möjligt att 
uppnå den höga noggrannheten. 

Mätområden: 

Resistans: 0-12 Mohm 
Kapacitans: 0-1200 p.F 
Induktans: 0-1200 H 
F6rlustfaktor: 0,001-1 
Q-vlrde: 0,01-1000 

Denna mätbrygga kan även levereras med inbyggd mät
förstärkare med ,magiskt öga, som O-indikator och kan 
därvid anslutas till nätet. 

De induktansfria bryggresistanserna äro åldrade och in
justerade till en noggrannhet av bättre än ± 0,05 % av 
deras nominella värden. Temperaturkoefficienten är lägre 
än ± 0,002 % per grad CO

• 

Kapacitansnormalen är omsorgsfullt stabiliserad och in
justerad till en noggrannhet av bättre än ± 0,15 % av 
dess nominella värde. 

Noggrannhet: 

±(O,1 %+1 skaldel pli lRe-skalan) 
±(0,25 %+1 skalde' pli lRe-skalan) 
±(O,' %+1 skaldel pli lRe-skalan) 
±(7 %+O,Q025) 
±(7 %+O,Q025) uttryckt i dess reciproka vörde. 

Imp,edansmätbryggan har små dimensioner och låg vikt 
samt är försedd med skyddslock och handtag för transport. 

GENERALAGENT 

TELEINSTRUMENT AB 
Häriedalsgatan 136 - Vällingby - Telefon Stockholm 377150, 871280 
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Nya böcker 

SCHRÖDER, J: Kortvågshandlio
ken. Stockholm 1957. Nordisk Roto
gravyr. 207 S., 233 fig. Pris: 16 kr. 

Den tid, då en för kortvågslyssning intres
serad uteslutande var hänvisad att själv 
tillverka sin apparatur, är visserligen se
dan länge förbi, men de utomordentliga 
resultat som man även i dag kan uppnå 
med självbyggd utrustning, motiverar mer 
än väl att självbygge ännu förekommer, 
och kortvågshobbyn är i dag lika levande 
och fascinerande som i radions barndom. 
Som hobby kan kortvågen ges olika in
riktning: rent lyssnande, sändningsexpe
riment, apparatbyggande osv., men ett 
framgångsrikt utövande kräver en kombi
nation av praktiskt och teoretiskt kunnan-

de. Både mångsidigheten och kraven på 
kunnande belyses på ett alldeles ypperligt 
sätt av ovanstående arbete. ' 

Först presenteras de korta vågorna i någ
ra kapitel, vilka avslutas med en intressant 
förenklad metod för beräkning av lämplig 
frekvens, tid på dygnet etc. för överbryg
gande av ett givet avstånd på jordklotet. 
Denna teori, visserligen i allra högsta grad 
praktiskt inriktad, men teori i alla fall, 
följes av flera utmärkta kapitel om prak
tiskt mottagarbyggande, för »vanlig» kort
våg (3-30 MHz). Framgångsrikt motta
garbygge förutsätter emellertid att man 
själv kan beräkna erforderliga spolar, och 
fullt konsekvent avbrytes raden av »bygg
det-själv»-kapitel med ett fylligt teori
kapitel om spolberäkning. Därefter exemp
lifieras olika finesser i en kortvågsmotta
gare med representativa och pålitliga 
kopplingar. Beskrivningar av för goda 
lyssningsresultat erforderliga antennkon
struktioner sätter en naturlig slutpunkt 
för den vanliga kortvågens behandling. 

De sista åren har ju även för Skandina
viens del medfört att aktiviteten på de 
ultrakorta vågorna fått betydande omfatt
ning. Ett par kapitel om mottagarkonstruk
tioner och antenner för UKV (upp till så
dana frekvenser att specialrör erfordras) 
har betydande intresse, inte minst genom 
att antyda vilka vägar tekniken måst söka 
sig för att nyttiggöra denna del av fre
kvensspektrum för vardagsbruk. Att hös-

tens världssensation, Sp:;tnik: I och II, har 
avsatt ett både intressant och roande slut
kapitel är kanske en inkonsekvens, men 
man överser gärna med författarens offer 
åt dagsaktualiteten just för att det här rör 
världshistoria konkretiserad, och anknyt
ningen till UKV är uppenbar. 

Av ovanstående framgår att alla med in· 
tresse för kortvågen - och vem har ej det 
nu under IGY - kan hämta matnyttigt 
stoff ur boken. Speciellt vänder den sig till 
sådana som redan kommit en bit in i kort
vågsgebitet, men även rena nybörjare kan 
ha god behållning av den, i synnerhet om 
den kombineras med den av förlaget tidi
gare utgivna »Radiobyggboken». 

Till det trevliga intryck arbetet gör bi
drar också de många och välgjorda illustra
tionerna, vilka f.ö. enligt anmälarens me
ning gott kunde stå modell för många lärc
böcker - inte enbart radiotekniska! 

Med undantag för ett par beklagliga 
tryckfel är boken helt igenom att rekom· 
mendera såsom både vederhäftig och trev
lig för var och en som söker en up to date 
framställning av radiohobbyns mång-
fasetterade värld. (e o H) 
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• FÖR NYBÖRJARE: • 

RADIOBYGGBOKEN . Del I 
NORDISK ROTOGRAVYR 

VÅGLEDAROMKOPPLARE 

KOPPLINGAR: 

FREKVENSOMRÄDfN : 2450 - 3750 
2600- 3950 
3300- 3900 
3950- 5850 
5850- 8200 
7050-10000 
8200-12400 

SIVERS LAB har konstruerat och tillverkat flera 
vågledaromkopplare för frekvenser från 2CfXJ 
till 18000 Mpjs, såväl manuella som motor
drivna. Omkopplarna användas i radar, vilket 
möjliggör provningar och mätningar av brus 
och effekt med läckning till antennen högst 
80 dB. De kunna även användas för >stand
by> och >diversity» i mikrovågslänkar, eftersom 
omkopplingstiden hos automatiskt drivna om
kopplare är synnerligen kort, ned till 0.015 se
kund. Deras låga SVF, mindre än 1.05, hos en 
del typer under 1.02, gör dem lämpiiglO för 
laboratorieanvändning för att förkorta tiden 
vid provningar av mikrovågsrör och kompo-
nenter. 

12400 -18000 Mp/s 

SIVERS LAB KRISTALLVÄGEN 18, HÄGERSTEN 

STOCKHOLM· TELEFON 198633 
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GENERAL
AGENTER 

A/S DAN BRIDGE 
60C frederikssundsvej, 
Kebenhavn, DANMARK. 
Tel: k.GIR 5920 

INTO O/Y 
11 Meritullinkatu, 
Helsinki, fiNLAND. 
Tel : 6214 25 

ODD TVEDT & CO. 
Legdesvingen 50, 
Bergen, NORGE. 
Tel: 94762 

ANRU 
Wijnhaven 58, 
Rotterdam, HOLLAND. 
Tel: 115990 

B & K LABORATORlES Ltd. 
57 Union Street, 
London, S.E.1. ENGLAND. 
Tel: HOP 4567 

DRUA 
Avenue van Volxem, 205, 
Bruxelles, BELGIQUE. 
Tel: 44 30 76 

Ets. RADlOPHON 
50 Rue du fg. Poissoniere, 
Paris 10e, fRANCE. 
Tel: PROvence 52·03, 52-04 



Ännu bättre M -kontakter 

I 

med inbyggt jjäderstöd 

• Stödet håller kontakt
hOädern i rätt läge · 

• Motverkar brytkrafter 
från kabeln 

• Medger enklare och 
snabbare lödanslutning 

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

M-kontakterna 
lagerföres med 
följande antal 
poler: 

2 I 
8 I 

24 I 

4 I 6 

12 I 18 

33 I 

'AKTIEBOLAGET ALPHA - SUNDBYBERG - TELo 282600 ALPHA ETT '~-FÖRETAG 
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HÖNGER, H: REUBER, C: Fern
seh-Röhren, Eigenschaften und An
wendung_ 160 s. 270 fig. Regeliens 
Verlag, Berlin-Griinewald 1957. 
Pris: DM 15:-. 

Detta band är en motsvarighet till ett även 
hir i Sverige välkänt verk av L Ratheiser: 
Rundfunk-Röhren, Eigenschaften und An
wendung, som utkom före kriget. 

I föreliggande bok, som speciellt ägnas 
elektronrör för televisionsmottagare be
handlas i ett första huvudavsnitt det teore
tiska underlaget for television med i första 
Iland hänsyn tagen till de krav som tele
visionstekniken ställer på elektronrören i 
de olika stegen. Allmänna kunskaper i ra
dio och rorteknik förutsättes hos läsaren. 
De olika schemavarianter, som återges i 
dessa avsnitt, härstammar från de senaste 
årens tyska TV-mottagare. 

I bokens andra huvudavsnitt återfinner 
man datatabeller och kUI'Yblad för 32 olika 
typer av förstärkar- och likriktarrör som 
kommer till användning i de olika stegen i 
en televisionsmottagare. Såväl äldre rör 
tIOm användes under tdevisionens första 
år 80~ ,moderna typer presenteras utför
ligt; 8Ockelkopplingar, normala arbets
spänningar m.m. Bildrören är ordnade i 
grupper efter storlek. Ett särskilt kapitel 
ägnas projektionsröret MW 6-2 och i en 
tabell ges en översikt över viktigare data 

AGA 

för germaniumdioder, lämpliga att använ
da i televisionsmottagare. 

Ett värdefullt uppslagsverk för televi
sionstekniker med väsentliga data, sam
manställda i koncentrerad form! Boken 
torde vara fullt aktuell till fram i mitten av 
1958. (Sch) 

~ 29 FaU bandbrecld ••• 
bandspelare KL 65 X än är, är det nog 
ändå så, att denna apparat endast utgör en 
inledning till en helt ny bandspelarteknik. 
Redan nu ryktas det om intressanta ny
konstruktioner, som arbetar vid 4,75 cml s 
bandhastighet och med ett frekvensomfång 
ca 60 H:a-U kHz! Några detaljer om 
dessa apparater och de metoder som kom
mer ifråga vid avspelningen kan naturligt
vis ännu inte yppas, inte heller kan vi om
tala vilka, firmor det är som arbetar på 
dessa problem, de är naturligtvis ange
lägna att inte få sina namn offentliggjorda 
förrän de är klara med sina apparater. 

Men om ca ett halvår kan vi säkerligen 
ge RT:s läsare informationer härom! 

~ 47 Transistormottagare •• • 
använda sig aven vanlig bågfil, som går 
mycket bra att såga med i plast. Sedan är 
det bara att borra hål för högtalaröppning
en, se fig. 21, och vridkondensatorn, vilket 

kan ske med vanlig drillborr. Plasten blir 
tack vare armeringen mycket hållbar och 
tål nästan vad som helst ifråga om stötar. 
På plasthöljets ena ,kortsida sågar man ut 
en öppning, så att ratten för potentiome
tern R17 kan sticka ut här. 

Ovanför de uppborrade hålen för hög
talaröppningen läggs en metallväv av mäs
sing, ovanpå denna placerar man högta
laren, som sedan limmas fast se fig. 20. 
Vidare limmar man fast ytterligare tre små 
klotsar av plexiglas, som anbringas i plast
höljets insida. I de gängade hålen i dessa 
tre klotsar skruvar man sedermera fast 
chassi plattan med sina komponenter. 

Locket till apparaten kan utgöras aven 
4 mm tjock plexiglasskiva, se fig. 21, som 
förses med tre hål för skruvar, som skall 
passa till de tre stolpar av plexiglas (se 
fig. 5!), som man skruvat fast på monte
ringsplattan. 

Apparaten anbringas alltså i höljet på 
följande sätt: Först skruVar man fast mon
teringsplattan i de tre plexiglasstolparna, 
som sitter fastlimmade på insidan av plast
höljet, därefter skruvar man fast appara
tens bottenplatta på de tre klotsar som 
finns fastskruvade på monteringsplattan. 
Därmed har man hela mottagaren monte
rad och apparaten är klar att tas i bruk, 
ta med den i rockfickan, lägg den i port
följen eller stoppa den i bagen, den tar 
inte stor plats och den väger bara 440 
gram! • 

koaxialska rvdo n 
AGA är ensamtillverkare och patenträttsinnehavare av 
principiella patent för koaxialskarvdon av typerna BNC, 
N och C. 

\. 

Leverans omgående från lager - ett års garanti. 
Användes av SAAB, den elektroniska industrin, de tek
niska högskolorna, vetenskapliga institutioner, m.fl. 

Å~Å SVENSKA AB GASACCUMULATOR 
A\;;1A Avd. 16· Lidingö· Tel. lokal 652520 - riks 652540 
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FERROXCUBE SKALKARNOR 

för högvärdiga induktanser . låg vikt . ringa volym 

Till vänster en Per· 

roxcube skålkärna 

komplett med spole 

och monteringsdelar. 

Nederst samma skål· 

l 
kömo; rö,d;,mo""· 
rot skick. 

. ' 

Ferroxcube, Philips ferromagnetisko keromiska kärn· 

material, har mycket hög permeabdltet, sma hysteres;s· 

förluster och stort elektriskt motstand . Dessa egenskaper 

gör Ferroxcube utomordentligt användbart till skålkärnor 

för högvärdiga induktanser - t.ex. bärfrekvens· och 

pupinspolar - inom frekvensbandet 1 kHz t:l! 10 MHz. 

Tack vare de goda egenskaperna hos Ferroxcube kan 

kärnornas volym och därmed också vikten reduceras och 

den enklo konstruktionen - två skålhalvor med ~Ii pade 

anläggningsytor - gör sammanfogningen mycket lätt. 

Då lindningen ör helt omsluten av Ferroxcube får man 

en utmärkt avskärmning, vilket medför att spolarno kan 

monteras tätt intill varandra uton att störande kopp· 

· Iingsfenomen uppstår. 

Det rikliga urvalet bv Ferroxcube i olika materialgrader, 

kärnstorlekar, luftgapslängder etc. gör alt man utan 

vidare kan finna en lämplig kärna för praktlskl laget 

varje konstruktion. Med trimsliften kan induktansjustering 

göras även efter insättandet av spolen. De efter kär

norna anpassade spolstommarna och monteringssarserna 

underlättar också montaget. Tabellerna här upptar 

kärntyper av st andardutförande men utöver dessa 

kan varje önsKat utförande levereras på beställning. 
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Förjusterade skålkörnor 

Körn" I Best.-nr I Fxc-grod IlU~~OP Io,otol varv I Effektiv permeabilitet I Anvöndes 
typ pr mH /1.' som 

S 14/8' K3 000 29 3E O 21,4 1230 ±25 '7. } Transformatorer 
40 3B O 30,6 S74 ±2S '7 • . 
41 3B 0,1 85 74 ± 3 

'}'o } 42 3B 0,2 106 49 ±2 '}'. Filferspolor 
43 3B 0,3 122,5 36 ± 2 '7. 
44 3B 0,4 135 29,5± 2 '7. 

K3 000 30 4B O 48,S 204 ±25 '7. Transformatorer 
31 4B 0,1 98 60,5 ± 3 

'7. } 32 4B 0.2 116 40 ± 2 '7. Filterspolo" 
33 4B 0,3 129 32,5 ± 2 '}'. 
34 48 0,4 142 27 ± 2 '}'. 

Transformatorer I K3 000 35 4C O 64,S 115 ±25 '}'. 
36 4C 0,1 102 51,5 ± 3 

'7. } 37 4C 0,2 118 38,5 ± 2 '}'. 
Filterspolor 

38 4C 0,3 133 30,5 ± 2 '}'. 
39 4C 0.4 144 26 ± 2 '}'o 

518/12' K3 000 48 3E O 19,5 1580 ±25 '}'. Transformatorer 
49 3B2 0.16 79 100 ±2 '}'o 1 
46 3B2 0,3 96 65 + 1 '}'. Filterspolor och 
47 383 0,5 113 46 ± 1,5'}'. f drossiar 
45 383 1,0 142 28,5± 1,5'}'. 

s 2S/16' K3 000 60 3E O 14,7 1700 ±25 '}'. Tronsform:Jtoref 
61 382 0.14 49 150 ±"J 62 382 0,23 60 100 ± 2.5'}'. 
63 382 0,32 67 80 + 2 '7. Filterspolar och 
64 383 0,47 77.5 60 ± 1,5'}'. drosslor 

. 65 383 0,7 89,4 45 ± 1 '}'. 
66 383 2,1 134 20 ± 1 '}'o 

S 35/23' K3 001 06 3E O 10,6 2000 ±25 '}'o Transformatorer 

04 385 0.18 32 200 ±"l 03 385 0,26 37 150 ± 2 '}'. Pupinspolor och 
02 385 0,33 41 125 + 2 '}'. 

dros~lol 
01 385 0.45 46 100 ± l,5'}'o 
00 385 0,58 51 80 ±1 '}'. 

S 4S/25 K3 001 26 3E O 9.5 2000 ±25 '}'o T ransformo!orer 
24 3B5 0,28 30 200 ± 3 '}'. 

l 23 385 0,35 33 160 ± 2 '7. Pupinspolcr och 
22 3BS 0,5 38 125 ± 2 '7. drosslar 
21 385 0,65 42,S 100 ± 1.5'}'. 
20 385 0.85 47.5 80 + 1 '7. 

* Till dessa körnar kan kompletta monteringssatser levereras. 

Ej förjusterade skål kärnor 

Körnlyp I Halvkörna I Anlal I Halvkörna I Antal I luftgaps- I l ufl gu!.-
Best.-nr Best.-nr tal. mm mm 

S 14/8·00·38 56 580 06/3B 2 - - - O 
01·38 06/38 1 56580 22/3B 1 ±O,02 0,1 
02·38 06/38 I 23/38 1 0.02 0,2 
03·38 06/38 1 24/3B 1 0.02 0.3 

S 14/8-00·48 56 580 20/48 2 - - - O 
01·4B 20/48 1 56580 26/48 1 ±0.02 01 
02·4B 20/4B I 27/48 I 0.D2 0,2 
03·48 20/4B 1 28/48 I 0,02 0.3 

S 14/8-00·4C 5658021/4C 2 - - - O 
01·4C 21/4C I 5658030/4C I ±O,02 0,1 
02-4C 21/4C 1 31/4C l 0,02 0,2 
03·4C 21/4C 1 32/4C 1 0.02 0,3 

S 18/12-00-382 56 580 34/38~ 2 - - - O 
00·383 34/38" 2 - - - O 
03·382 34/3B2 I 56 580 35/3S2 I ± O,03 0,3 
05·3a3 3'/383 1 - I 0.03 0,5 
10·383 34r3B3 2 36/383 - 0,06 1.0 

525/16,00-362 56 580 40/382 2 - - - C 
02·3B2 40/382 1 56 58041/382 1 ± O,OI5 0,2 
04·382 41/382 2 - - 0,03 0.4 
06·3B2 40/382 1 56 580 42/382 1 0.02 06 
1O·3B3 40/383 I 43/3B3 1 0,02 1,0 
20-383 43/383 2 -- - 004 2,0 
00·3E K5 35000 2 - - - O 

S 35/23·00·3B5 K5 350 20 2 - - -

l. ~ 00·3E 21 2 - - -
545/25·00·385 K5 350 55 2 - - -

00·3E 56 2 - - - f ~ S 66/56·00·3E K5 350 11 2 - - -

* Körna! med specIella luftgap kon levelelos på begåron 

PH I LI PS 
Postbox 6077 e i~'~~:;;~o, 
fiks 340680 

+h Avd. Elektronrör och Komponenter 
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I kommande nummer: 

Följsamhetsdistorsion vid gram
mofonavspelning D Förstklassig 
rör- och transistorprovare i bygg
sats D »Snabbraderare» - an~ 

ordning för snabb ntradering av 
bandinspelningar. 

RT går framåt 

D en officiella, av Tidningsstatistik AB 
(TS) kontrollerade upplageuppgiften före
ligger nu, och av denna kan man bl.a. ut
läsa, att tidskriften RADIO och TELE
VISION under förra året hade en medel
nettoupplaga av 14200 exemplar (tryckta 
upplagan var 17375).' 

Det är en högst ansenlig upplaga för en 
facktidskrift, som omspänner ett så rela
tivt snävt tekniskt område som RT. Även 
mätt efter europeiska mått är upplagan 
ingalunda obetydlig, och ingen tvekan kan 
råda om att RT nu är Skandinaviens utan 
j ämförelse största facktidskrift inom sitt 
område. 

Om man vill 
söka orsakerna till denna för tidskriftens 
redaktionella och ekonomiska ledning så 
glädjande utveckling, så är det uppenbart 
att televisionens genombrott i Sverige be
tytt en del. Många nya tekniker och ama
törer söker genom RT information och 
kontakt med utvecklingen på detta om
råde. 

En annan orsak är väl att söka i transis
torernas tillkomst, de har i ett slag åter
upplivat gamla goda radiotiders experi
mentmöjligheter. Transistorerna står ju 
ännu i början av sin utveckling, och ännu 
är långt ifran ,alla möjligheter för dem 
uttömda. Och i och med att nya transistor
typer dyker upp vidgas fältet för amatör· 
experiment och - märk väl - experiment 
med fullt ofarliga arbetsspänningar! 

1 Av de senaste rapporterna från tidskriftens 
expedition framgår att de första numren under 
1958' visat en fortsatt rekordartad stegring, och 
detta nummer tryckes i en upplaga av drygt 
21000! 

RADIO OCH 

TELEVISION 

I de inre 
tekniska cirklarna - bland radiokon· 
struktörer och laboratoriefolk - har RT 
fått allt fastare förankring, inte minst ge· 
nom de goda informationskanaler tidskrif· 
ten har med Västtyskiand och England. 
Dessutom: elektroniken börjar gripa in i 
många andra tekniska fält. Allt flera tek
niker, kemister, mekanister, ja, t.o.m. väg· 
och vattenbyggare, ser sig om efter veder· 
häftig information ifråga om mätteknik 
och elektronik, och även där kommer RT 
in i bilden. 

För RT:s redaktion utgör den ökade 
upplagan naturligtvis en stimulans till nya 
krafttag för att göra RT ännu bättre, ännu 
större och ännu mera läsvärd. 

När detta läses 
sitter RT:s red. inte längre på sin re· 
daktionsstol utan befinner sig i New York 
för att knyta amerikanska kontakter och 
för att delta i [RE National Convention och 
titta på den i samband med denna anord
nade utställningen. Nästa nummer av RT 
kommer därför att bli ett veritabelt Arne· 
rikanummer. Att red:s Amerika·re~a kom· 
mer att sätta sina spår även i kommande 
nummer är självklart. 

Mera specialnummer: Nr 6 av RT blir 
ett specJalnummer för bilradio med flera 
beskrivningar av moderna bilradiomotta· 
gare och med en beskrivning aven ama· 
törbyggd kombinerad reseradio· bilradio· 
sängkammarradio. Dessutom tips för bil· 
avstörning m.m. Nr 7 blir ett »seglarnum. 
mer» med bl.a. kartor ö'ver radiofyrar och 
beskrivningar av pejlrnottagare. Och i höst 
kommer ett »hi·fi·nummer». 

Många verkligt laddade nummer av RT • 
den närmaste tiden alltså! (Sch) 
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TV-sändare 

Stockholm 
Göteborg 
Norrköping 

Malmö 
Skövde 
Halmstad 
Nässjö 
Gävle 

Hörby 
Sundsvall 
Östersund 
Boden 

Bollnäs 
Sollefteå 
Vännäs 
Skellefteå 
Gällivare 
Kiruna 

Utbyggnadsår 

befintliga 

1958 

1959 

1960 

Område med 
toltstyrka 
> 0.5 mY/m på bond J 
> 1 mV/m på bond m 

Område med 
föl tstyrko 

>l00J.JV/m på bond I 
>200,"V/m på bond ID 

o 100 200 km 
I~~I~I_I~I~I~~I~I~I--------~ 

Var ser man 
svensk TV? 

I vidstående karta återfinnes 
beräknade täckningsområden 
för de svenska TV-sändare, 
som - om de preliminära 
planer följs, som för närva
rande är uppgjorda - kom- . 
mer att vara igång om några 
år. Huruvida de norrländska 
stationerna verkligen kom
mer till stånd inom de när
maste åren är kanske ovisst, 
å andra sidan är det mycket 
väl tänkbart att statsmakterna 
tar en sådan utbyggnad, då 
det väl är i dessa trakter tele
visionen har sin främsta upp· 
gift. 

I Mellansverige blir säB.
darna i Norrköping, Nässjö, 
Halmstad, Hörby, Malmö och 
Hälsingborg klara under 
1958. Det är dock möjligt att 
det under 1959-1960 tvingas 
fram sändare jämväl i exem
pelvis Emmaboda, Örebro, 
Borlänge och kanske också i 
Bäckefors. Därom vet man 
emellertid föga. 

I kartorna är kring sändar
na markerade två områden, 
dels ett svart dels ett grått. 
Inom det svarta området kan 
man räkna med god mottag
ning även med relativt blyg
sam antennanläggning, i de 
grå om~ådena är förutsätt
ningarna sämre för god tele
visionsmottagning. men med 
ett ordentligt riktantennsy
stem kan man i allmänhet där 
få acceptabel TV-mottagning. 
I kartan anges för varje TV
sändare dels kanalnummer, 
dels utstrålad effekt på bild
bärvågen. 

Fältstyrkall inom de svarta 
områdena är >500 ",V Im för 
TV-sändare på kanal 2, 3 och 
4 och > l m V/m på kanaler
na 5-10. Inom de grå områ
dena är fältstyrkan > 100 
",V/m för sändare på kana
lerna 2-4 och ca 200 för TV
sändare på kanalerna 5-10. 

I vilken ordning kommer 
sändare att byggas? Tabellen 
här intili ger en fingervisning, 
observera dock att ju längre 
ner i tabellen man kommer 
desto osäkrare blir uppgif
terna. 



Hannovermässan 
i faggorna 
Den 27 april i år öppnas inom ramen av 
Deutsche lndustrie-Messe1 i Hannover den 
största elektroutställning som någonsin 
förekommit i Europa och kanske i hela 
världen_ I tre nybyggda jättehallar kom
mer den in- och utländska elektroindustrin, 
dit naturligtvis även radio-, televisions- och 
grammofon firmorna liksom antenn- och 
komponent tillverkarna räknas, att ställa 
ut, de kommer att förfoga över 56 000 m2 

utställningsyta. 

För fackmannen 
är denna mässa i Hannover av utomordent
lig vikt. Här går nämligen premiären för 
de nya tyska televisionsmottagarna för sä
songen 1958/ 59 av stapeln. 

Förhandsinformationerna säger att ut
vecklingen går mot större användning av 
automatiserade reglerorgan. Många rattar 
lär komma att falla bort på de nya motta
garna. De nya mottagarna kommer också i 
stor utsträckning att få »magiska streck» 
(PM84) eller bildpiloter, exempelvis av 
den typ som tidigare beskrivits i denna tid
skrift" för att underlätta korrekt inställ
ning. Typiskt är också att många TV-appa
rater kommer att vara försedda med kanal
väljare för. decimetervågsområdet (band 
IV), man använder då en ny, ännu inte of
fentliggjord spänngallertriod PC86 som 
HF-rör, som fungerar ända upp till 800 
MHz (!). Däremot lär man inte få se 
några 110° bildrör i de nya tyska TV-mot
tagarna. 

I nr 6 och 7 kommer vi med utförliga 
rapporter om nyheterna på Hannover
mässan. 

(K T) 

TV· tekniskt 
på Svenska ~ässan 
Kungl. Telestyrelsen och Sveriges Radio 
skall göra en specialutställning vid Svens
ka Mässan i Göteborg den 10-18 maj. 
Televerket ' skall i första hand visa televi
sionens utbyggnad i Sverige och de olika 
TV-länkförbindelserna - även fartygsra
dio, biltelefoner m.m. Länkbygget Stock
holm-Göteborg-Malmö, som ju är klart 
vid den tiden, kommer att åskådliggöras i 
modeller. 

Sveriges Radio kommer att demonstrera 
TV-programverksamheten och sända ett 
par speci~lprogram över Göteborgssända
ren på icke ordinarie programtid. Även en 
del material, TV-kameror etc. kommer att 
visas. 

1 Pågår under tiden 27/ 4--6/ 5. 
" TETZNER, K: Bildröret som indikatoröga, 
RADIO och TELEVISION 1958, nr 2, s. 35. 

I brännpunkten 

KJELL JEPPSSON: 

$tandardisering -
mätmetoder och reklam 

V ad i all fridens dar kan dessa tre ting 
ha med varandra att göra? Standardise
ring och mätmetoder är tekniska problem, 
som förvisso försvarar sin plats i RT:s dyr
bara spaltutrymme - men reklam? Frå
gan är kanske vid första påseende väl så 
befogad, men om man tänker på hur ofta 
reklamavdelningarna får handskas med 
mätsiffror när de gör broschyrer eller syss
lar med s.k. »konsumentupplysning» - då 
ligger det likväl något i att sammanställa 
begreppen. 

Reklammannen har ett legitimt intresse 
av att hitta fördelar hos den egna varan -
han har betalt för det. Däremot blir ingen 
företagsledning särskilt glad om reklam
avdelningen också finner nackdelar; skul
le den finna för många börjar det ganska 
snart diskuteras personskifte på vissa pos
ter. 

Det är inte nog med att vår bransch be
gåvats med hi-fi-apparater (med flera watts 
uteffekt vid sisådär 10 % distorsion). 
Inom textilbranschen i USA börjar man 
reklamera för hi-fi-korsetter; Max Factor 
har ett hi-fi-läppstift osv. Det där sista kan 
möjligen vara befogat - kysser man till
räckligt länge och intensivt blir väl av
trycket nog så naturtroget! 

Men åter till vår egen bransch! Om man 
läser firmakataloger jämsides med kopp
lingsschemor - vilket ju teknikern under
stundom gör - så finner man till sin stora 
ledsnad att katalogen säger ett, schemat 
ett annat. Där man hittar förfärligt många 
avstämda kretsar i katalogen blir det be
tydligt färre i schemat; där en fabrikant 
räknar ett tvåvägs likriktarrör som en rör
funktion räknar kanske en annan ·samma 
sak som två. Ferritantennen kallas stör
ningsbegränsare ibland, för att nu inte tala 
om ramantennen! Min vän Hjohansson 
köpte en stor, fin radiogrammofon med in
byggd störningsreducerande antenn. När 
jag hälsade på honom var signalstörnings
förhållandet ungefär l och Hjohansson 
klagade: - »Enda sättet att bli av med 
störningarna är att ställa apparaten .på 
sned mitt i serveringsgången ... » 

När man några år sysslat med slika 
spörsmål inställer sig automatiskt ett helt 
komplex av frågor, vilka småningom ren
odlas och utmynnar i en enda: - Varför 
kan inte våra radio-TV-hi-fi-leverantörer 
enas om ett visst sätt att ange tekniska 
data? Det borde väl inte vara svårt att räk-

na avstämda kretsar och rörfunktioner 
likadant för alla märken, särskilt sOm man 
för sådana uträkningar inte behöver be
härska högre matematik än addition. 

Mätningar gör man på alla apparater 
redan på konstruktions stadiet. Vore det 
alldeles omöjligt att komma överens om 
hur man skall mäta och hur man skall ange 
mätvärdena? Det skall ju finnas täckning 
för reklam påståendena och mätsiffror skall 
vara jämförbara med varandra, annars kan 
man lika gärna låta bli att mäta - eller att 
offentliggöra värdena! 

Vid något tillfälle har jag fört frågan på 
tal med leverantörer, vilka emellertid vif
tat med kalla handen och menat att det 
inte finns några möjligheter att ange räk
nesätt eller mätmetoder som alla kan vara 
med om. 

Så synd att detta inte kan lyckas just 
hos oss! I Tyskland har man sedan 1956 
två DIN-normer - nr 45311 resp. 45312 -
som anger hur man skall räkna avstämda 
kretsar och rörfunktioner. Och nog kunde 
man relativt lätt komma överens om -.en 
viss maximalt tillåten distorsion för att en 
apparat skall få åsättas beteckningen »hi
fi» ! 

De som idag blir lidande genom bristen 
på standardisering i här nämnda avseen
den är detaljhandlaren och konsumenten. 
Den förre rekommenderar ofta en apparat 
och gör det i god tro - men det kan tän
kas att han med vetskap om exakta 
prestanda hade rått sin kund till ett annor
lunda köp. Konsumenten läser kataloger 
och jämför efter bästa förstånd - men 
man må förlåta honom att han inte kan gå 
till princip schemat för att kontrollera ka
taloguppgifter. Småningom kanske han 
upptäcker att han inte fått den valuta han 
trodde för sina pengar, men det bekymrar 
inte fabrikanten så stort: Det är ju detal
jisten som har den direkta kontakten med 
kunden - och som får ta stötarna. 

När börjar tillverkarnas tekniskt-kom
mersiella avdelningar inse sanningen i de 
båda teserna »konsumentupplysning skall 
vara objektiv» och »konsumentupplysning 
är god reklam» ? Många, många människor 
i detta land har börjat tvivla på de skilda 
märkenas reklamuppgifter, förmodligen 
därför att de inte lyckats förena de båda 
teserna till en: 

»God reklam skall vara objektiv»! 
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Långdistansradar 
i flygsäkerhetens 
tjänst 

I Tyskland kommer man inom kort 
att installera tre långdistansradar
anläggningar med enorm räckvidd, 
som skall användas för att övervaka 
lufttrafiken mellan flygplatserna in
om hela det västtyska luftrummet. 

I nom kort kommer tre enorma långdi· 
stansradaranläggningar att sättas upp i 
trakten av Hannover vid Frankfurt och vid 
Miinchen. Tyskarna kallar dem ) Mittelbe
reichs-Rundsicht-Radaranlagen), de har 
en räckvidd av nära 220 km när det gäller 
flygplan av typ DC 3, som går på max. 
15000 m höjd; de täcker därför praktiskt 
taget hela det västtyska luftrummet. De 
skall användas för att övervaka flygtrafi
ken mellan de tyska flygfälten. I närheten 
av flygfälten har man andra typer av ra
daranläggningar, typ GCA för övervak
ning. 

De nya långdistansradaranläggningarna 
har utvecklats av Tele/unken, de arbetar 
på L-bandet (1250-1350 MHz, dvs. 22,2-
24,0 cm våglängd) och kan avstämmas på 
vilken frekvens som helst inom detta om
råde. I anläggningen används luftkylda 
magnetroner, och pulseffekten ligger om
kring 1000 kW (l), impulslängden är 2 #s 
och pulsfrekvensen 500 Hz. Antennen har 
en bredd av 14,5 m och en höjd av 7 m och 
ger en strålbredd av ca 10 (halveffektsvin
kel) i horisontalplanet. Sidolober är däm
pade till mer än 24 dB. Antennen roterar 
6 gånger per minut. 

I mottagaren används en mellanfrekvens 
av 30 MHz, och mottagaren har en gräns
känslighet av 10 kTo. Man har utrustat an
läggningen med alla tänkbara finesser, 
exempelvis kan man avblända alla fasta 

Fig 1 
De tre långdistansradaranläggningarnas räck
vidder överlappar delvis varandra så att flyg
trafiken i praktiskt taget varje vrå av det väst
tyska luftrummet alltid kan hållas under be
vakning_ 

mål så att endast rörliga föremål fram
träder på skärmen. Också närekon kan 
bländas bort. I mottagningsa pparaturen 
återfinnes ett 25 cm bildrör med mycket 
stor efterlysningseffekt. Avståndsområde
na är indelade i steg på 30, 60 eller 120 
miles, dvs_ 54, 108 och 216 km_ Till an
läggningen kan kopplas ytterligare sex 
bildrör via kablar av upp till 3 km längd. 

Anläggningen är utrustad 'med två skil
da sändare- och mottagningsanläggningar, 
så att man har full reserv vid feltillfällen. 
En ändring av impulsdata kan stegra räck
vidden hos anläggningen till över 500 km. 

De jättelika radarantennerna är monte
rade på 19 m höga betongtorn av 6 m dia
meter. 

Fig 2 
Antennerna roterar med ett varv på 10 seknn
der_ Antennernas storlek: bredd 14,5 m, höjd 
7 m. De monteras på 19 m höga betongtorn. 
Antennen på bilden är provisoriskt monterad. 
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Hittills har de tyska bandspelarna för 
hemmabruk varit utrustade för två olika 
bandhastigheter, varvid bandhastigheten 
19 cm Is i allmänhet gav ett frekvensom
fång från 40 Hz till 15-16 kHz, dvs. 
)UKV-kvalitet», med 9,5 cmls fick man 
med bandet 50 Hz-I0 kHz. De tidigare i 
enstaka exemplar byggda bandapparater
na med hastigheten 4,75 cml s har i all
mänhet endast varit dimensionerade för 
talupptagningar (diktafoner) och har haft 
övre gräns frekvensen vid ungefär 6 kHz. 

Uppenbart är emellertid att det fre
kvensomfång som erhålles vid de nuva
rande bandhastigheterna inte är det som 
optimalt kan' uppnås. En ytterligare minsk
ning av spaltbredden i tonhuvudet från nu
varande 6-7 # till ungefär hälften är näm
ligen numera tekniskt möjligt att genom
föra även när det gäller serieproduktion.' 

Som bekant är frekvenskarakteristiken 
för en bandspelareanläggning beroende 
dels av bandhastigheten och dels av 
spaltbredden i magnethuvudet. Frekvens
karakteristiken förlöper efter en Bessel
funktion. Vid 9,5 cml s bandhastighet och 
7 l" spaltbredd ligger exempelvis det första 
nollstället vid 13,5 kHz, vilken frekvens 
överhuvudtaget inte induceras mera i åter
givningshuvudet. 

En minskning av spaltbredden för att 
uppnå ett ökat frekvensomfång medför 
emellertid tillverkningstekniska svårighe
ter, exempelvis måste magnethuvudet ligga 
absolut vinkelrätt mot bandet. , Apparater 
med låg bandhastighet kräver bättre driv
apparatur för bandförningen. 

1 För mätändamål och specialändamål finns re
dan avspelningshjulen med en spaltbredd av 
1#. 

Tekniska data för bandspelare KL 65 X 
från Tele/unken 

Inspelnings
ingångar: 

A vspelnings
utgångar: 

2 m V med ingångsimpedans 
2 Mohm (mikrofon, även 
kondensatormikrofon) 
2 m V med ingångsimpedans 
100 kohm (rundradiomot
tagning) 

ca 2 V över 33 kohm 
(ledning) 
ca 10 V över 100 kohm (till 
kristallhörtelefon) 
ca 5 V över 2 kohm 
(magnetisk hörtelefon) 
ca 2,5 W över 4 ohm 
(högtalare) 

Spår: Dubbelspår 

Nätanslutning: no, 127, 150, 220, 240 V. 
växelström 50 Hz (levereras 
även för 60 Hz) 

Mått: 
Bordsapparat: 309 mm bred, 143 mm hög, 

234 mm djup. Vikt 7,4 kg 
Bärbar portabel 381 mm bred, 159 mm hög, 
apparat: 340 mm djup. Vikt 9,2 kg 



KARL TETZNER : Full bandbredd vid . halv bandhastighet 
Bakom den nya Telefunken-bandspela

ren KL 65 X, se fig. l, som har bandhastig
heterna 4,75 cm/ s och 9,5 cm/ s måste det 
uppenbarligen ligga ett solitt tekniskt ut
vecklingsarbete. Vid bandhastigheten 4,75 
cm/ s har man uppnått ett frekvensomfång 
från 60 Hz till 8 kHz och vid 9,5 cm/s 
bandhastighet har man en bandbredd av 
60 Hz-13 kHz (se fig. 2). Det sägs inte 
mycket om de i apparaten använda mag
nethuvudena, men man får anta att de har 
en spaltbredd som ligger omkring 2,5 /1-, se 
fig. 3. Genom att minska de fabrikations
tekniska toleranserna i 'drivanordningarna 
lär man ha fått ner svajet till fullt tillfreds
ställande nivå. 

Med den nya bandspelaren kan man 
tack vare den låga bandhastigheten få upp 

Fig l 
Den nya Telefunken.bandspelaren KL 
65 X. Observera bandlägesindikeringen 
med Q·ställningsknapp. 

speltiden med långspelningsband till 4 
timmar och 20 minuter. 

Fig. 4 visar schemat för förstärkare m.m. 
i KL 65 X. Pentoden EL 95 fungerar som 
LF-slutsteg vid avspelning och som HF
oscillator vid inspelning, varvid den i se
nare fallet levererar högfrekvens för HF
förmagnetisering och radering. Apparaten 
är försedd med ett magiskt öga, EM 71, 
som utstyrningsindikator. På grund av de 
mycket små måtten på apparaten har man 
avstått från att sätta in en högtalare, man 
får alltså ansluta bandspelaren till en yttre 
förstärkare eller yttre högtalare. Kristall
hörtelefon eller magnetisk hörtelefon kan 
anslutas. 

Ytterligare finesser i KL 65 X: den kan 
kompletteras med fotomkopplare (för 

Fig 2 

start, stopp och snabb återspolning) om 
man vill använda den som diktafon. Vidare 
finns det en inbyggd bandklistringsskena 
och mikrofonanslutning för kondensator
mikrofon. Den kanske intressantaste nyhe
ten är att apparaten kan kompletteras med 
en styranordning för automatisk bildväx
ling i projektionsapparat. Denna sistnämn
da anordning är avsedd att automatiskt ut
lösa bildväxling. Man talar därvid in tex
ter till bilderna på spår 1. På spår 2 modu
lerar man in impulser, dessa utlöser via 
styranordningen bildväxling, så att man 
får text och bilder att klaffa. En bildföre
visning av detta slag kan sålunda ske helt 
automatiskt. 

Hur intressanta data för denna nya 

~22 

Fig 3 

Frekvenskurva för Tele/unkens bandspelare KL 
65 X vid 9,5 cm bandhastighet. 

T.v. ordinär luftspalt i magnethuvud. 
T.h. luftspalten i förbättrat bandspelar
huvud »Ultratonkopf». Av Tele/unken 
använt j bandspelare KL 65 X. 
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TEonSKT 

I USA har man nu på prov 

tillverkat flata bildrör 

"Tavelbildröret" snart verklighet? 
för ordinär TV-bildstorlek, 

som har en tjocklek, 

mätt vinkelrätt mot bildskärmen, 

av endast ca 10 cm. 

I RT nr 6/ 57 redogjordes för de grund· 
läggande principerna för det flata bild
röret så som det utformats i England av 
dr Denis Cabor'. I USA har man nu vid 
Kaiser Aircraft and Electronics Corp. 
tillverkat provexemplar av detta bildrör 
och i amerikansk fackpress har W R Aiken' 
redogjort för rörets funktionssätt och dess 
konstruktion i den amerikanska varianten. 
I artikeln omtalas också vilka resultat man 
uppnått med en del provexemplar av det 
nya bildröret. 

Det nya bildröret är ännu inte i serie
produktion, men den konstruktiva utform
ningen är i stort sett färdig. Röret innehål
ler en elektronkanon, fokuserings- och av
länkningsdon samt bildskärm, alltså i prin
cip sal.Ilma huvuddelar som varje konven
tionellt bildrör har. Emellertid har dessa 
huvuddelar i det nya röret placerats inbör
des på ett radikalt nytt sätt, varigenom det 
har blivit möjligt att komma ned till en 
tjocklek, mätt vinkelrätt mot bildskärmen, 
av ca 10 cm för ett rör av ordinär TV-bild
storlek. En TV-apparat med sådant rör 
skulle kunna hängas på väggen ungefär 
som en tavla. Det tunna röret kan överhu
vudtaget väntas få användning överallt 
inom tekniken, där man behöver katod-

1 Det flata bildröret börjar ta form! RADIO 
och TELEVISION, 1957 nr 6, s. 20. 

• AIKEN, W R: A thin Cathode-Ray Tube. 
Proceedings of the IRE, 1957, nr 12, 5. 1599. 

~ C>ClClC~CCC~ /= 
Horisontolavböjningsplcttor 
ElektronstrIIle 
Elektronkenon 

Fig l 

Glos 
Fosforoe 
löggnlng 

Vertikol 
avböjnings
plattor 

Elektronstrd le 
Elektronkanon 

Det flata bildrörets principiella uppbyggnad. 

Fig 2 
Alstring av andra zonens svepspänningar kan 
s~e i .ett speciellt rör med variabel branthet 
och med lika stort antal anoder (minus en) 
som avböjningsplattor. 

strålerör men måste ekonomisera med ut
rymmet i djupled. 

I jämförelse med det konventionella 
bildröret har det flata bildröret frånsett 
det behändiga formatet ett antal tekniska 
fördelar. Framförallt kan man uppnå bätt
re fokusering i detta rör. Därigenom har 
det blivit möjligt att för en given punktstor
lek på skärmen öka elektronströmmen 
(=ljusstarkare bild) eller att för en given 
elektronström minska på punktstorleken 
(=bättre upplösning). 

En annan fördel med det nya röret är 
att det lätt kan modifieras för användning 
som färgbildrör. Det kan också utformas 
sålunda att bildskärmen kan göras synlig 
från båda sidor eller hela röret kan göras 
genomskinligt. 

Rörets arbetssätt 
Den amerikanska varianten av det flata 
bildröret visas schematiskt i fig. 1. Elek
tronstrålen skjuts in längs bildskärmens 
nedre kant och passerar mellan denna kant 
och ett antal efter varandra liggande elek
troder, kallade horisontalavböjningsplat
tor. Om alla plattorna jämte skärmkanten 
har samma potential går strålen rakt fram 
hela vägen, men om någon av plattorna 
har en lägre potential än de övriga kom
mer strålen att avböjas uppåt just vid 
denna platta. Genom att sänka spänningen 
på en platta i taget i följd efter varandra 
kan man uppnå att avböjningspunkten rör 

+ 

Glos Avböjnings
Fosforbe- plattor 
läggning 

+ + + + + + 

Neg. tÖrsp. 
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sig längs plattraden från vänster till hö
ger eller tvärtom. 

Den elektronstråle, som på detta sätt 
har avböjts uppåt, går in i mellanrummet 
mellan bildskärmen och vertikalavböj
ningsplattorna. De sistnämnda består av 
ett antal bandformiga elektroder, som 
sträcker sig över rörets hela bredd. Om alla 
vertikalavböjningsplattorna och den fos
forbelagda skärmen har samma potential 
går strålen rätt upp till rörets översta del. 
Genom att sänka spänningen på en platta 
uppnår man att strålen vid denna platta 
viker av mot bildskärmen. Om man lägger 
rätt avpassade, i tiden variabla spänningar 
på de två systemeri av plattor kan man upp
nå att elektronstrålen uppritar önskat 
mönster på skärmen, t.ex. ett TV-raster. 

I praktiken kan röret inte göras fullt så 
enkelt. Mellan den del av röret där hori
sontalavböjningen sker (första zonen) och 
den del där vertikalavböjningen sker (and
ra zonen) måste en mellanzon inrättas. 
Mellanzonen isolerar de två övriga zoner
na från varandra och innehåller också en 
elektrostatisk lins, med vars hjälp strålens 
fokusering kontrolleras. En mellanzon 
fordras för övrigt redan av det skälet att 
potentialerna i första och andra zonerna 
sinsemellan är mycket olika höga, t.ex. för 
ett TV-rör l kV respektive 15 kV. Bild
skärmens nedre kant kan därför inte tjänst
göra som avböjningselektrod i bägge zo
nerna. Den förra potentialen är densamma 
som elektronkanonens anod har, den se
mire potentialen bestäms av vad bildskär
mar av i dag fordrar för att ge en tillräck
ligt ljusstark bild. Mellanzonens lins har 
bl.a. till uppgift att upphäva den kraftiga 
linsverkan som elektronstrålen skulle ut
sättas för om den tilläts att utan vidare 
passera ett potentialsprång av den angiv
na storleken. 

När elektronstrålen har genomlöpt den 
första avböjningen konvergerar den i ett 
med bildskärmen parallellt plan som en 
följd av avböjningsfältets fokuserande ver
kan. Innan strålen har nått korsningspunk
ten går den in i mellanzonen, och om alla 
linsspänningar är rätt inställda har strålen 
vid inträdet i andra zonen en tvärsektion i 
form aven smal ellips med storaxeln orien
terad vinkelrätt mot bildskärmen. När 
denna bandformade stråle avböjes mot 
skärmen av det vertikala avböjningssyste
met sker ånyo en fokusering, nu i ett mot 
skärmen vinkelrätt vertikalplan. Skärmen 
är placerad där strålen har sin minsta tvär-



sektion, och resultatet blir en skarpt teck

nad bildpunkt. 
Den övre plattan i horisontalavböjnings

systemet måste ha en längsgående slits, 

genom vilken den avböjda elektronstrålen 

passerar när den lämnar första zonen. Den

na slits har en betydande elektronoptisk 

effekt, som inverkar på konstruktionen av 

mellanzonen. Man måste även räkna med 

den spridningseffekt, som varje elektron

stråle är utsatt för som en följd av den i 

strålen inneslutna rymdladdningen. 

Alstring av svepspänningarna 
För att man skall erhålla ett ordinärt TV

raster är det inte nödvändigt att ha en av

böjningspittta för varje särskild rad, utan 

det är tillräckligt att använda omkring 10 

plattor i vertikalavböjningssystemet. Un

gefär samma antal plattor är erforderligt 

för horisontalavböjningen. Spänningen på 

en viss platta får variera kontinuerligt från 

ett högsta till ett lägsta värde. Innan spän

ningen nått sitt lägsta värde börjar ett lik

nande förlopp på nästa platta i raden. Ge

nom att på lämpligt sätt kombinera spän

ningens vågform och tidsöverlappningen 

kan man uppnå god linearitet. 

Olika metoder finns att framställa de er

forderliga svepspänningarna. Ett i princip 

enkelt sätt är att använda ett triodrör med 

flera anoder och ett galler med varierande 

masktäthet som visas i fig. 2. Om en såg

tandspänning av positiv polaritet tillföres 

detta galler kommer röret att till en början 

bli ledande endast i sin översta del. Rörets 

ledande område utökas nedåt allt eftersom 

inspänningen växer, och när sågtand

spänningen har nått sitt högsta värde är 

hela röret ledande. De olika anoderna är i 

tur och ordning hopkopplade med avböj

ningsplattorna, som därigenom får sina 

spänningar i rätt följd. 

I brist på ett sådant rör som det nyss be

skrivna, kan man använda ett antal sepa

rata triodrör. Rören skall ha sinsemellan 

olika gallerförspänningar i en fallande se

rie. När de alla matas med samma såg

tandsspänning bli de ledande i successiv 

följd. Denna metod har använts i prakti

ken med gott resultat. 

Ett annat sätt att alstra svepspänningar 

är att använda ett speciellt katodstrålerör, 

innehållande en rad av elektroder, var och 

en ansluten dels till en avböjningsplatta i 

det tunna bildröret, dels via ett motstånd 

till systemets positiva likspänning. En elek

tronstråle får i tur och ordning avsöka de 

olika elektroderna. När en elektrod träffas 

av strålen sjunker dess potential, varige

nom önskad verkan uppnås. 

Eftersom likspänningsnivån i andra zonen 

är hög, 10 il 20 kV, ställs speciella krav på 

de svepalstrande kretsarna för denna zon. 

I elektronrör, som arbetar vid så höga 

spänningar, finns stor risk att livslängden 

blir kort som en följd av att katoden inten

sivt bombarderas av positiva joner. Denna 

effekt reduceras i hög grad om man inför 

en elektrostatisk jonfälla. Detta har skett 

i ett nytt för ändamålet utvecklat rör, typ 

61T6. 

Uppnådda resultat 
Aiken har byggt ett antal modellexemplar 

av det flata bildröret och därvid prövat 

olika utformningar hos rörets inre. Under 

hösten 1956 utställdes en TV-mottagare 

med det nya röret bl.a. i Berlin. Röret i 

denna mottagare har en total yta av 30X30 

cm, varav 60 % utgjorde själva bildytan, 

se fig. 3. Bildytan har i senare byggda rör

exemplar kunnat ökas till 80 % av total

ytan. Avböjningssystemet i första zonen 

består av 10 plattor och i andra zonen av 

8 band, de senare bestående av ledande 

beläggning på insidan av rörets bakre 

vägg. 
I laboratoriemodell har man framställt 

rör med upp till 58 cm bilddiagonal och 

nått en så hög upplösningsförmåga som 

2000 linjer. Eftersom det flata bildröret 

inte innehåller något effektkrävande mag· 

netiskt avböjningssystem kan man, jäm

fört med förhållandena vid vanliga bild

rör, dimensionera avböjningskretsarna för 

lägre effekt. Skillnaden till det nya rörets 

förmån blir särskilt stor i den mån man 

kan ordna så, att i ett givet ögonblick en

dast de avböjningsplattor som aktivt deltar 

i avböjningen kan hållas på låg potential. 

Såväl fokuseringen i röret som avböj

ningsvinklarna är relativt okänsliga för po

tentialvariationer i första och andra zoner

na, och man kan därför uppnå goda resul

tat med röret även med användning av 

mindre väl stabiliserade arbetsspänningar. 

I det flata röret finns ingen benägenhet 

för geometrisk bilddistorsion. En liten va

riation i fokuseringen över bildytan upp

träder dock, beroende på att elektronstrå

len har olika lång väg att gå till olika bild

punkter. En viss spridning hos strålen är 

nämligen ofrånkomlig. 

En anledning till bilddistorsion bör 

emellertid omnämnas. Såsom antydes i fig. 

l blir avböjningen ej fullt 90°, beroende 

på att elektronstrålen även efter avböj

ningen behåller sin hastighetskomponent 

i den ursprungliga riktningen. I praktiken 

blir avböjningsvinkeln omkring 80°, vilket 

resulterar i att, om inga särskilda åtgärder 

vidtas, ett ordinärt TV-raster avbildas som 

en sned parallellogram. Man kan kompen

sera detta t .ex. genom att placera elektron

kanonen och mellanzonen snett i röret. 

Andra sätt är att på lämpligt vis korrigera 

avböjningsspänningarna eller att öka av

böjningsvinkeln genom att införa ett trans

versellt magnetfält i första zonen. 

Det flata röret kan utföras som färgbild

rör" och hittills utförda prov med labora

torieexemplar har givit goda resultat. Dock 

återstår ännu en del arbete innan färg

bildrör av denna typ är färdigutvecklade. 

Det är dock troligt att tillverkning av flata 

färgbildrör kommer att ställa sig enklare 

än tillverkning av färgbildrör av konven

tionell typ. • 
1 Se RT nr 6/ 57! 
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Fig 3 
Ett modellexemplar av det flata bildröret. Man 
ser röret från baksidan. De 8 banden som man 
skymtar utgör det vertikala avböjningssyste
met. 

Fig 4 
Exempel på en bild, återgiven av ett modell
exemplar av bildröret i fig. 3. 

Fig S 
Tavelbildröret är visserligen på väg men är 
ännu inte klart att sättas i serieproduktion. 
Under tiden eftersträvar fabrikanterna att ned
bringa dimensionerna så långt det går med an
vändande av vidvinkelrör. Bilden visar en ame
rikansk mottagare »Sylvania Syloutte» med 21" 
rör, med 110° avböjningsvinkel och med bild
röret stickande ut några cm. 25 cm blir då 
apparatlådans djup. Se även RT nr 3/58 sid. 33. 



Ingenjör J O H N S C H R Ö D E R: 

Mätningar med Q. meter 

E n Q-meter är i första hand avsedd att 
användas för bestämning av induktans, 
kapacitans i komponenter för radiofre
kvens och för att bestämma deras godhets
tal, dvs. deras Q-värde. En Q-metet har 
emellertid flera användningsområden; man 
kan med en sådan mäta resistanser vid 
radiofrekvens och man kan utnyttja den 
som signalgenerator och som en absorp
tionsvågmeter. Det går LO.m. att använda 
den som en griddipmeter. I denna artikel 
skall genomgås hur den i en tidigare arti
kel' i denna tidskrift beskrivna Q-metern i 

1 Se Q·meter i byggsats. RADIO och TELEVI
SION 1958, nr 2, s. 42. 

Fig 1 
Blockschema för Heath's Q-meter. 

Fig 2 
Spänningar och strömmar i Q·meterns avstäm
da krets. 

Eg 

Fig 3 
Kurva, visande felavläsningen i Q·värdet vid 
mätning i Heath's Q·meter vid olika värden på 
kretskapacitansen e,,' (avläst på Czg-skalan). 
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byggsats användes för mätningar av här 
antytt slag. 

Principen för Heath's Q-meter är redan 
genomgången i den tidigare artikeln, och 
här må endast erinras om att Q-metern be
står (se fig. 1) aven signal generator, vars 
utgångsspänning påföres en avstämd krets 
på sådant sätt att kretsens egenskaper inte 
ändras genom signalgeneratorns anslut
ning. Den över den avstämda kretsen upp
trädande HF-spänningen avläses med en 
HF-rörvoltmeter, den uppmätta HF-spän
ningen är under vissa betingelser direkt 
proportionell mot Q-värdet hos kretsen, 
vilket framgår av följande enkla härled
ning. 

Teori 
I fig. 2 representerar Eg den konstanta ut
gångsspänningen från signalgeneratorn. 
Inre resistansen i signalgeneratorn kan 
försummas i jämförelse med reaktansen 
för kopplingskondensatorn Gl • Man får då 
med utgångspunkt från schemat i fig. l 

Vo=iG" 
Eg= ilXC1+i2XC2=i2 (XC1+XC2 ) +iXC1 
i2= i(Xcv+XL+r) / XC2 

Dessa ekv. ger 

Vo/ Eg=Gt!(G1+G2) . 

. [G,,/ (G1+G2)+1-w:lLG,,-jrwCv] (l) 

Den frekvens = resonans frekvensen Wo, 
vid vilken maximalt värde på Vo/ V g erhål
les, är 

(2) 
där Gv' är Gv seriekopplad med de två pa
rallellkopplade kondensatorerna G1 och G2 

Cv' = Gv/[1+Gv/(G1+C2) ] 
I Heath's Q-meter är rörvoltmeterns 

vridspoleinstrument direkt graderat i Q
värde 0-250. 

För Vo/ V g gäller då 

Vo/Eg=jQG1Gv'/ GV(G1+C2) (3) 
där Q=induktansspolens Q-värde. 
Q=wL/ r, se fig. 2. 

Då Eg är konstant, likaså G1 och G2 , är 
tydligen Vo proportionell mot induktans
spolens Q-värde, multiplicerat med kvoten 
Gv' / G", som är beroende av hur avstäm
ningskondensatorn är inställd vid mät
ningen. Gv' /Gv varierar mellan värdena 
0,92 och 0,99. 

Tolereras ett fel ±4 % vid bestämningen 
av Q-värdet kan man bortse från inverkan 
av kvoten Gv' / G" och rörvoltmeterinstru-
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I RT nr 2/ 58 beskrevs 
en Q-meter i byggsats från H e a t h C o. 
Här skall genomgås vilka mätningar 
som kan u tföras 
med en apparat av detta slag_ 

mentets utslag kan då sägas vara direkt 
proportionellt mot enbart induktansspo
lens Q-värde. I Heath's Q-meter stämmer 
Q-värdet vid Gv= 160 pF. Felet i det avlästa 
Q-värdet är ca -5 % vid G,,'=400 och ca 
+3 % vid C,,'=45. Se fig. 3. Vridspolein; 
strumentet i Q-meterns rörvoltmeter är di
rekt graderat i Q-värde 0-250. 

Väljer man 

får man Eg=Vo, dvs. man får då på rör
voltmetern utslaget Vo=Eg om man gör 
mätning på en resonanskrets med Q-vär
det= (G2+Gl ) / Gl • I Heath's Q-meter är 
(G2+G1)/ G1=125, G~=5 nF och G1=40 
pF. 

Vid mätningar på spolar och på konden
satorer i en Q-meter arbetar man sålunda 
alltid med avstämda kretsar. I de fall man 
skall mäta upp induktansen i en spole an
vänder man sig av denna som induktans i 
Q-meterns avstämda krets; den i Q-metern 
inbyggda variabla kondensatorn (G" i fig. 
l och 2) används därvid som avstämnings
kondensator i kretsen. Om man skall göra 
mätningar på kapacitans er använder man 
en särskild provspole och ansluter den kon
densator vars kapacitans man söker an
tingen parallellt över Gv eller över prov
spolen. 

Mätningar på induktansspolar 
Gäller det att fastställa induktansvärde 
och Q-värde hos en spole är förfarandet 
följande: Man ansluter spolen till kläm
morna U-L" på Q-metern. Efter O-ställ
ning av rörvoltmetern och inställning av 
signalgeneratorns utgångsspänning till 
viss fastställd nivå prövar man vid vilken 
av de fyra mätfrekvenserna (se tab. l) man 
får resonans när man vrider på avstäm
ningskondensatorn Gv • Resonans indikeras 
av maximalt utslag på rörvoltmeterns in
strument. När man fått max. utslag kan 
man avläsa Q-värdet direkt på instrumen
tet, som är graderat i Q-värde; det sökta 
induktansvärdet erhålles direkt på en av 
avstämningskondensatorns skalor. Denna 
har tre graderingar, en med induktansvär
den (L-skalan), en visande enbart vrid
kondensatorns kapacitans = C" (Grska
lan) och en visande kapacitansen i den av
stämda kretsen=G,,' (Czg-skalan). 

De på avstämningskondensatorn ingra
verade induktansvärdena gäller endast om 
man gör mätningen vid någon av de nyss 
nämnda fyra mätfrekvenserna. 



Man kan emellertid utföra induktans

mätning även vid godtycklig mätfrekvens, 

I, men man får då litet räknearbete för att 

fä fram induktansvärde och Q-värde. 

Man utför mätningen på liknande sätt 

och börjar sålunda med att O-ställa rörvolt

metern och reglera in signa l generatorns 

utgångsspänning till »nominell» nivå. Man 

avläser sedan kapacitansvärdet Cv' i kret

sen på avstämningskondensatorns C H-ska

la. Q·värdet avläses direkt på instrumentet. 

Man får nu spolens induktansvärde L ur 

ekv. (l) som kan skrivas 

L=25330/ Cv'12 (4) 

där L i ,uH, I i MHz och Cv' i pF. 

Exempel: Man vill göra en mätning 

vid 10 MHz. Man avläser värdena 

Cv'=400 pF (på CH-skalan). Ur ekv. 

(4) erhålles 

L=25 330/ 400 ' 100= 0,62,uH 

Utökning av Q. meterns 
mätområde 
Enklast är det givetvis att vid mätningar 

använda de fyra mätfrekvenserna 7,9 MHz, 

2,5 MHz, 790 kHz och 250 kHz. Man kan 

då mäta induktans värden mellan l ,uH och 

10 mH. Se tab. L 
Genom att gå ifrån de fasta mätfrekven

serna ökar man Q.meterns mätområde så 

att man med högsta frekvens 18 MHz och 

max. Cv'-värde 400 pF når ner till ca 0,3 

,uH och med lägsta frekvens 150 kHz och 

min. Cv'-värde 40 pF når upp till 25 mR. 

Emellertid inträffar det att man behöver 

mäta på induktansspolar med lägre induk

tansvärde än 0,3 ,uH och med större in duk

tansvärde än 25 mR. Eller det inträffar att 

man vill göra mätningen på en spole vid 

annan frekvens än den man är bunden till 

om man tillämpar de nyss antydda meto

derna. I sådana fall kan man komma åt 

induktans och Q.värde genom att utnyttja 

hjälpspolar, vilkas induktans dock inte 

behöver vara exakt känd. 
Vill man mäta mycket låga induktans

värden kopplar man induktansspolen som 

skall mätas i serie med en hjälpspole. Se 

fig. 4. Vill man i stället mäta mycket höga 

induktansvärden kopplar man den spole 

som skall mätas parallellt över en hjälp

spole, se fig. 5. I båda fallen gäller att man 

inte får ha någon inbördes koppling mel

lan provs polen och den spole man skall 

mäta på. Mätförfarandet blir i båda dessa 

fall att man gör två mätningar: först mä

ter man med enbart hjälpspolen inkopplad 

(fig. 4 a och 5 a) man läser av Cv'-värdet 

avläst på CH-skalan (= Cv/) och Q.värdet 

(Qt) samt signalgeneratorns frekvens j. 

Därefter gör man en förnyad mätning med 

den spole som skall mätas antingen i serie 

eller i parallell med hjälpspolen och man 

får då avläsningarna CV2' resp. Q2, se fig. 

4 b och 5 b. Med utgångspunkt från dessa 

värden får man sedan fram det sökta in

duktansvärdet, L. resp. Lp och induktans· 
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Mätning på induktansspole L.Qs med induk
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Mätning på induktansspole LpQp med induk

tansvärde > 10 mH. Mätningen utföres i två 

etapper: a och b. 

V. spalten: Formler för 
beräkning av induktans 
och Q·värde L.Q. vid 

mätning enligt fig. 4 a 
och b. H. spalten: Form· 
ler för beräkning av in· 
duktans ocb Q-värde Lp, 
Q p vid mätning enligt 

fig. 5 a och b. 
f i MHz, Ls, Lp i ,uH, C -värd en l pF 

spolens Q-värde Qs resp. Qp genom att till

lämpa de formler som är sammanställda i 

fig.6. 
Då (Cv/ / CV2') upp till ca 0,98 är avläs

bart med Q.metern kommer man fram till 

att man med en l ,uH hjälpspole kan mäta 

ner till ca 0,006 ,uH, 1=7,9 MHz, under det 

att man med en 10 mH hjälpspole och med 

j= 250 kHz kan mäta induktanser upp till 

ca 500 mH. 

Exempel 1: Vid en mätning enligt fig. 

4 a och b, utförd vid mät frekvensen 

1=10 MHz har man avläst följande 

värden: Cv/=100 pF, Ql=50 resp. 

Cv ' = 95 pF och Q2=45. Beräkna in-
2 

duktans och Q-värde hos den under

sökta spolen. Ur Hg. 6, vänstra spalten, 

fås 

L 8 = (25330/ 100 ' 100) [(100/ 95)-1] = 

= 2,533(1,05-1) = 0,126,uH 

Q8=50(1,05-1)/(1,05'50/ 45-1) = 

= 50' 0,05/ 0,17= 15 

Exempel 2: Vid en mätning enligt 

fig. 5 a och b, utförd vid mätfrekvensen 

200 kHz har man avläst följande vär

den: Cv/=250 pF, 

Ql =200 resp. Cv2'=245 pF och Q2= 

= 300. Ur fig. 6 högra kolumnen fås 

Lp=25330/ 250'0,22(250/ 245-1) = 

= 50,7mH . 

Liknande mätförfarande får man till

gri\la om den sökta spolinduktansen är för 

stor för att ge resonans med minimikapa

citansen för Cv vid önskad mätfrekvens. I 

detta fall anbringar man den okända spo

len parallellt över lämplig hjälpspole och 

utför mätningen i två steg på det sätt som 

ovan antytts för mätning på stora induk

tanser > 10 mH. (Fig. 5 a och b.) Man an

vänder sedan beräkningsformlerna i högra 

kolumnen i fig. 6. Har man hjälpspolar 

med induktanser av storleksordningen 20 

mH, l mH, 100 ,uH, 10 ,uH och 3 ,uH kan 

man på detta sätt utföra mätningar på in

duktansspolar vid godtycklig frekvens mel

lan 150 kHz och 18 MHz. 

Man kan också tänka sig fall vid mät

ning på relativt små induktanser att maxi

mal resonanskapacitans för Cv är otill

räcklig vid den valda frekvensen. I detta 

fall får man anbringa en extra kondensa· 

tor med känd kapacitans över den in duk

tansspole man skall mäta på och mäter 

sedan spolen på tidigare angivet sätt. L och 

Q beräknas ur 

L=25330/ (Cv'+Cp)P (5) 

där Cv'=det avlästa värdet på CH·skalan 

och Cp den parallellkopplade extra kon

densatorn. L i ,uH, Cv' och Cp i pF och j i 

MHz. 
Så finns det fall då man vill mäta spolar 

med extremt högt Q-värde, som hamnar 

utanför Q-meterns mätområde. Man kan 

då gå in med spolen parallellt över en prov

spole och sedan utföra mätningen i två 

etapper på det sätt som tidigare behand-
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Fig 7 
Mätning av enbart kapacitans 0-400 pF i Q
metern. 
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Fig 10 
V. spalten: Forlpler för beräkning av kapaci
tans och Q-värde C.' Q. i kondensator vid mät
ning enligt fig. 9 a och b, H. spalten: Forrnler 
för beräkning av kapacitans och Q-värde C.Q. 
i kondensator vid mätning enligt fig, 12 a och b. 

lats. (Fig. 5 a och b.) För bestämning av 
Q-värdet använder man formeln för Qp i 
fig. 6 högra spalten. 

Slutligen är kanske att säga att det in
duktansvärde man får fram med Q-metern 
är spolens effektiva induktans. Vid större 
induktansspolar med icke försumbar läck
kapacitans Co (SQUl man tänker sig ligga 
parallellt över spolen) är verkliga induk
tansen högre än den effektiva. Känner man 
Co kan man få fram verkliga induktansen 
hos spolen genom att till det avlästa C,/
värdet lägga till Co och sedan beräkna in
duktans av Q-värde med användande av 
detta värde. 

I de fall man gör mätningar vid »stan
dardfrekvenserna», 7,9 MHz, 2,5 MHz, 790 
kHz och 250 kHz, är det bara att läsa av 
det C l!}"värde som svarar mot avstämnings· 
kondensatorns inställning. Till detta CE -
värde lägger man kapacitansen Co och se
dan läser man helt enkelt av det verkliga 
L-värdet på den punkt på L-skalan som sva
rar mot kapacitansvärdet CE+Co' 

Tab. 1. Mätlrekvenser och mätområden lör 
Heath's Q-meter. 

Mätfrekvens 

7,9MHz 
2,5MHz 

790 kHz 
250 kHz 

Mätområde 

l,uH- 10,uH 
10 ,uH-lOO,uH 

100,uH- lmH 
lmH- 10mH 

Bestömning aven spoles 
löckkapaåtans 
För det fall att Co, dvs. spolens läckkapa
citans, inte är känd kan man utföra en 
approximativ bestämning av denna på föl
jande sätt: 

Sätt in spolen, vars Co skall mätas, i 
Q-metern och ställ in avstämningskonden
satorn så att ett relativt högt kapacitans
värde, Cv/, erhålles i kretsen (avläses på 
CE-skalan). Bestäm den frekvens, h, vid 
vilken resonans erhålles. Sätt därefter in 
avstämningskondensatorn så att ett lågt ka
pacitansvärde, CV2', erhålles i kretsen, 
exempelvis 40 pF, och bestäm den fre
kvens, 12, vid vilken resonans nu erhålles. 
Både Cv' och CV2' avläses på avstämnings-
kondensatorns CE-skala. 

Co kan nu bestämmas ur ekv. 

CO=C"2' [(CV/ I CV2') . (ld/2)2-1] / 
/[1-(11/12)2] (6) 

Exempel: På den till Heath's byggsats 
levererade provs polen erhålles vid 
Cv/=400 pF resonansfrekvensen 11= 
=490 kHz och vid Cv2'=40 pF reso
nansfrekvensen 12=1,45 MHz. Alltså 
Cv//Cv2'=10 och Id/2=0,49/ 1,45= 
0,338 och (11/ 12)2=0,114_ 
Härav 

Co=40' (1,14-1) / (1-0,114)= 
=40'0,14/ 0,886= 6,3 pF 
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Ett annat mera exakt sätt att mäta upp 
Co för induktansspolar är att använda en 
hjälpspole med induktansvärde som man 
med Cv'= 200 pF kan avstämma i närheten 
av den frekvens där man beräknar att den 
spole, vars Co skall undersökas, har sin 
egenresonans, Eventuellt kan man då göra 
en preliminär bestämning av C o enligt den 
ovan angivna metoden, och med kännedom 
om spolens induktansvärde får man lätt 
fram egenresonansfrekvensen. 

Man ansluter därefter hjälpspolen till 
Q-metern och avstämmer frekvensen hos 
signalgeneratorn så att man får resonans
indikering. Därefter ansluter man den spo
le, vars Co man skall bestämma, parallellt 
över hjälpspolen och undersöker om man 
måste öka eller minska avstämningskon
densatorns kapacitans för att man åter 
skall få resonans. Skall kondensatorn vri
das in för mera kapacitans får man öka 
signalgeneratorns frekvens, om man måste 
minska kapacitansen får man minska sig
nalgeneratorns frekvens. Man får fortsätta 
några gånger med dessa inställningar av 
avstämningskondensatorn och signalfre
kvensen tills man kommer till en signal
frekvens där inte resonans frekvensen änd
ras när man kopplar den spole som skall 
mätas parallellt över hjälpspolen. Man an
tecknar denna frekvens lo> som är spolens 
egenresonansfrekvens. Man sätter sedan 
in spolen, vars lo man nyss bestämt, och 
fastställer den frekvens, Il' som ger reso
nans med spolen då avstämningskapacitan
sen Cv/ (avläst på CE-skalan) är ungefär 
maximum, exempelvis Cv1'=400 pF. Man 
får då Co ur ekv. 

Co=Cd[ (10/ 11)2_1] (7) 
och spolens induktans L ur 

L=25330/ 112 (C1+CO) (8) 

Exempel: Egenresonansfrekvensen 
lo för provspolen i föregående exempel 
visade sig vid mätning enligt ovan vara 
4,4 MHz. Vid CV1' =400 pF var h =490 
kHz. Härav erhölls enligt ekv. (7) 

Co=400/ [ (4,4/ 0,49) 2-1] = 
=400/ (80,6-1) =5,02 pF 

Ett exaktare värde än det som erhölls 
enligt mätning i föregående exempel. 

Induktansvärdet erhålles ur ekv. (8) 

L=25 330/ 0,492 (400+5)=260 ,uH 

Mötningar på kondensatorer 
Så har man den andra huvudgruppen av 
mätningar i en Q-meter, och det är upp
mätning av kapacitans och Q-värde hos 
kondensatorer. 

Vid mätning på små kondensatorer (un
der 400 pF) och i de fall man inte är in
tresserad av Q-värdet hos kondensatorn 
blir mätförfarandet följ ande: 

Man sätter in en provspole i Q-metern 
och fastställer det värde på avstämnings
kondensatorn som ger resonans, Cv (av
läses på C T-skalan). Efter att ha noterat 



detta Cv-värde anbringar man den okända 

kondensatorn över klämmorna C' -C" och 

vrider på avstämningskondensatorn tills 

man åter får resonans. Se fig. 7. Man av

läser.sedan det nya Cv-värdet på CT-skalan. 

Skillnaden mellan de två avlästa Cv·vär. 

dena är då=den sökta kapacitansen. När 

det gäller mindre kondensatorer kan man 

använda sig av den lilla finavstämnings. 

kondensatorn, som ger kapacitansvariatio. 

ner -3 pF - O - +3 pF. Om man med 

provspolen insatt ställer in avstämnin/!:s· 

kondensatorn på 450 pF och ställer in 

signalgeneratorns frekvens så, att resonans 

erhålles vid denna kondensatorinställning, 

kan man tydligen direkt mäta kapacitanser 

upp till 400 pF. 

Vid mätning på kondensatorer med ka· 

pacitans >400 pF ans1uter man likaledes 

kondensatorn till uttagen C'-C", under 

det att man till uttagen U-L" ansluter 

provs polen. Man tar sedan reda på vid vil· 

ken frekvens,.!, man får re~onans och an· 

tecknar också avstämningskondensatorns 

kapacitansvärde Cv (avläst på CT-skala-n). 

Se fig. 8. Man förutsätter vid denna mät· 

ning att man känner provs polens induk. 

tans (260 ,uH i modella pparaten). 

Man får nu fram den sökta kapacitansen 

CIJ) ur ekv. 

C:c= [25 330/ (j2L-5,06) ]-Cv (') 

där f i MHz, L i ,uH och CIJ) resp. Cv i pF. 

Exempel: Vid en mätning enligt ovan 

erhöll man 1=0,36 MHz, Cv=100 pF, 

L=260 ,uH. Ur ekv. (9) erhålles 

C",= [25 330/ (0,362 '250-5,06)]

-100=25330/ (32,5-5,06)-

-100=820 pF 

Uppmätning av Q·värdet hos 
kondensatorer 
Vid mätning av Q-värdet hos mindre kon· 

densatorer 0-400 pF kopplas kondensa· 

torn parallellt över en hjälpspole, som bör 

ge resonans vid ett högt kapacitansvärde, 

Cv' vid den valda mätfrekvensen. Mätning. 

en göres i två etapper: Först gör man en 

mätning med enbart provspolen inkopplad, 

man avläser kapacitansvärdet Cv / på av· 

stämningskondensatorn~ C E-skala och läser 

likaså av Q-värdet (=Ql)' Se fig. 9. Där· 

efter ansluter man kondensatorn som skall 

mätas (=Cp ) parallellt över hjälpspolen 

och läser av det nya avstämningskapaci. 

tansvärdet CV2' samt motsvarande Q-värde 

(=Q2)' Med ledning av formlerna i fig. 10 

högra spalten kan man sedan beräkna vär· 

det på Cp och Qp-

Exempel: Vid en mätning enligt ovan 

erhöll man Cv/=100 pF och Ql =115 

samt Cv 2'=50 pF och Q2=100. Ur ekv. 

fig. 8 erhålles Cp=100-50=50 pF 

Qp=115(1-0,5) / (1 ,15-1) = 

= 115' 0,5/ 0,15= 380 

Högre kapacitansvärden än 400 pF kan 

också mätas på så sätt att man placerar 

kondensatorn, vars kapacitans man skall 

bestämma, i serie med en lämplig prov· 

spole. För att få den likriktade HF-spän. 

ningen från dioden fram till rörvoltmetern 

måste man då göra en liten förändring i 

Q-meterns koppling. Man måste flytta 3,3 

Mohms-motståndet från L' till L". Se 

fig. Il. 

Den använda spolen bör ha en induktans 

som ger resonans vid den önskade prov· 

frekvensen med Q-meterns avstämnings· 

kondensator Cv inställd på hög kapacitans, 

exempelvis Cv'=400 pF (avläses på CE' 

skalan), så att kondensatorn som skall 

provas ger upphov till en mätbar ändring 

av resonans frekvensen. 

Man utför mätningen i två etapper, se 

fig. 12. Först gör man en resonansrnätning 

på enbart hjälpspolen och avläser Cv/· 

värdet på C E-skalan på avstämningskon. 

densatorn och Ql på instrumentet. Därefter 

ansluter man, som visas i fig. 12 b den kon· 

densator som skall prov·as i serie med 

hjälpspolen och läser av de nya värdena 

för resonans, CV2' och Q2 på Q.metern. 

Ur de funna värdena på C ... /, CV2', Ql 

och Q2 kan man sedan beräkna kondensa· 

torns kapacitans C. och Q. ur de i fig. 10 

vänstra spalten angivna formlerna. 

Exempel: Vid en mätning enligt ovan 

och med användande av prov~polen i 

Heath's byggsats erhölls följande mät· 

värden: 

Cv /=100 pF, Ql=115, Cv2'=114 p-F, 

Q2=95. 

Ekv. i fig. 9 ger 

C8 = 100/ [1- (100/ 114) ] = 100/0,122= 

=820 pF 

Q8= (1,14-1) '82/ (1-1,14'95/115) 

Q8= 0,14' 82/ 1-0,94= 140 

Observera att när man har stora konden· 

satorer i serie med en hjälpspole är det 

särskilt angeläget att man har så korta 

Fig 14 
Mätning av resistans vid högfrekvens (låga re

sistansvärden, lägre än 100-1000 ohm, bero

ende på mätfrekvensen) . Mätningen utföres i 

två etapper: a och b. 

Fig 15 
Mätning av resistans vid högfrekvens (höga 

resistansvärden, högre än 10-100 kohm, bero

ende på mätfrekvensen) . Mätningen utföres 

i två etapper: a och b. 

Fig 11 
Denna förändring i schemat måste vidtas om 

man vill göra Q-mätningar på kondensat.orer 

enligt fig. 12 a och h. 3..3 Mohms mot.stånd 

flyttas från klämma L' och lödes direkt på 
stift 7 på rör hållaren för 6ALS. 
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Mätning av kapacitans och Q-värde C.Q. j 

kondensator med kapacitans >400 pF. Mät· 

ningen utföres i två etapper: a och b. 
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Vid mätning på stora kondensatorer i en kopp

ling enligt fig. 12 bör man vid mätning a kort· 

sluta parallellt över kondensatorn i stället rör 

att avlägsna kondensatorn och sätta in hjälp

spolen direkt i uttagen L' och C". 
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Fig 16 
V. spalten: Formel för beräkning av resistans 
R. vid mätning enligt fig. 14 a och b. H. spal· 
ten: Formel för beräkning av resistans Rp vid 
mätning enligt fig. 15 a och b. 

L':O E 
L -

L"~ I R 

Flg17 
Vid mätning av likströmsbelastad spole kan 
man tillämpa denna koppling för att få viss 
strömgenomgång genom spolen. Se texten. 

C===L=in::=k==~8 

Cf U
L' 

L" 

Aktiv krets 

O-meterkrets 

FiglS 
Q-meterkretsen kopplas till den aktiva' kret
sen, exempelvis genom en lågimpediv link. Re
sonansindikering erhålles i Q-metern då Q
meterkretsen avstämmes till resonans med den 
aktiva kretsen. 

Fig 19 
För att koppla Q-meterkretsen till en yttre 
krets kan man använda en lågiinpediv link med 
ett varv kring Q-meterspolen och ett eller ett 
par varv kring en ferritstav, som föres i närhe
ten av (inte för nära) den krets som skall un
de~sökas. 

tilledningstrådar som möjligt, så att induk
tansen i dessa inte kommer att inverka. Vid 
första mätningen utan seriekondensator in
kopplad är det lämpligt att kortsluta kon
densatorn direkt över dess lödstift i stället 
för att ta bort den helt och hållet. Se 
fig.13. 

Mätning av resistans 
Man kan också med en Q-meter mäta re
sistanser vid radiofrekvens. Man placerar 
då motståndet antingen i serie med en prov
spole eller i parallell med provspolen. Se 
fig. 14 och 15. Vid uppmätning av låga 
resistanser kopplar man resistansen i serie 
med provspolen, i parallell om det är hög 
resistans man skall mäta. Mätförfarandet 
blir analogt med vad som genomgåtts tidi
gare: man mäter alltså först upp CV1 och 

Q{ med enbart provspolen, därefter CV2 

och Q2' med resistansen i serie resp. paral
lellt med provs polen_ Med formler angivna 
i fig. 16 kan man sedan beräkna Rg resp Rp• 

Slutligen förekommer det fall där man 
vill göra mätningar på induktansspolar 
som genomflyts av likström. Hur man då 
kopplar spolen visas i fig. 17. Kondensa
torn C är en blockeringskondensator, som 
skall ha låg reaktans jämfört med spolens 
reaktans så att det inte inverkar på mät
resultatet. Spänningen V väljs så tillsam
mans med R, så att man får önskad lik
ström genom induktansspolen. R måste ha 
så hög resistans att Q-värdet hos spolen 
inte påverkas. 

Q -metern som signalgenerator 
Q-metern kan mycket väl användas som 
signalgenerator. Man tar då ut signalspän
ningen mellan klämmorna L' och C'. Mel
lan dessa klämmor har man knappt l % av 
utgångsspänningen från det anodjordade 
steget, vilket betyder att man endast har 
några m V spänning till förfogande, vilket 
dock för många ändamål är fullt tillräck
ligt. Signalspänningens amplitud kan man 
variera med ratten »SET LEVEL», och 
signalspänningens nivå kan man mäta med 
den inbyggda rörvoltmetern och med om
kopplare 0 1 i läge »CAL.» Givetvis är det 
därigenom enkelt att hålla signalspänning
en konstant när man varierar signalgene
ratorns frekvens, vilket kan vara av bety
delse vid vissa mätningar. 

Inre impedans, mätt mellan uttagen L' 
och C' är=reaktansen för kondensatorn 
C6 på 5 nF, vilket betyder att impedansen är 
rent kapacitiv vid alla frekvenser, reaktan
sen är ca 100 kohm vid 300 kHz, ca 30 
kohm vid l MHz, 10 kohm vid 3 MHz och 
ca 3 kohm vid 10 MHz. Högre signalspän
ning och lägre impedans hos signalgenera
torn får man givetvis om man går in direkt 
på katoden på det anodjordade steget 
(stift 8 i röret 12AT7). Här har man emel
lertid också en viss likspänning=spän
ningsfallet över katodm<?tståndet att ta 
hänsyn till, varför man bör ha en konden
sator på ca 0,1 ,uF som skydd. 
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Q -metern som absorptionsvåg
meter 
Sätter man signalspänningen på O med 
ratten »SET LEVEL» kan man använda 
Q-meterns avstämda krets jämte den HF
rörvoltmeter som man ju har kopplad över 
den variabla kondensatorn i denna krets 
som vågmeter. Man kopplar då Q-meter
kretsens provspole (eller annan hjälpspole 
av lämplig induktans) till den aktiva 
svängningskretsen, vars frekvens man skall 
mäta. Man kan exempelvis koppla en låg
ohmig link, bestående aven dubbelledare 
i båda ändarna avslutad med ett lindnings
varv, mellan den sändande kretsen och Q
meterns av'stämda krets. Se fig. 18. Eller 
man kan, när det gäller slutsteg i exempel
vis en amatörsändare, helt enkelt placera 
Q-metern i närheten av sändaren. Vrider 
man sedan på avstämningskondensatorn i 
Q-meterns resonanskrets får man i ett visst 
läge resonansindikering i form av ett ut
slag på indikatorinstrumentet. Man låter 
avstämningskondensatorn stå kvar i detta 
läge, och man kan sedan, efter att ha av
lägsnat kopplingen mellan den krets som 
skall undersökas och Q-meterkretsen, ge
nom att vrida på »SET LEVEL», få signal 
från Q-meterns signalgenerator in på kret
sen. Genom att vrida på signalgeneratorns 
vridkondensator ställer man in frekvensen 
hos denna så, att man åter får resonansin
dikering. Man för då på samma frekvens 
som den aktiva kretsen avgav, och det är 
bara att läsa av frekvensen på Q-meterns 
frekvensratt. 

Q -metern som grid-dip-meter 
Det är klart att man kan tillämpa en lik
nande teknik om man vill mäta frekvensen 
på en passiv krets, dvs. en resonanskrets 
som inte avger elektriska svängningar. 
Man anordnar då en liknande koppling 
mellan Q-meterkretsen och den krets som 
man vill undersöka, eventuellt kan man 
förse linkvarvet i ena ändan med en liten 
ferritstav (se fig. 19), som man för i när
heten av den krets som man vill mäta på -
inte för nära, så att reson an s frekvensen i 
denna krets ändras genom ferritkärnan ! 
Man måste nu hela tiden under mätning 
hålla Q-meterns resonanskrets i resonans 
med den av signalgeneratorn avgivna fre
kvensen. Det betyder att man, när man 
skall söka igenom ett frekvensområde, hela 
tiden måste efterjustera avstämningskon
densatorn i Q-kretsen så att resonans all
tid erhålles vid signalfrekvenser. Man får 
sedan undersöka vid vilken frekvens man 
får ett lägre utslag på Q-meterinstrumentet 
än vid andra resonansinställningar. Vid 
denna frekvens är uppenbarligen den un
dersökta kretsen i resonans med Q-meter
kretsen och sänker då Q-värdet i denna se
nare, så att lägre utslag erhålles på instru
mentet. En rätt omständlig procedur, som 
väl endast är praktisk att tillämpa i de fall 
man på förhand vet någorlunda var man 
har att söka resonans frekvensen hos den 
krets man skall undersöka. • 



LUDWIG RATHElSER: 

T ransistorns verkningssätt II 
- likheter och olikheter med elektronröret 

{Forts. från nr l / 58.} 

L iksom fallet är med elektronrör anger 
fabrikanterna också för transistorer data 
och kurvor, med vilkas hjälp rn:an kan få 
fram förstärkningsegenskaperna och de 
dynamiska driftsegenskaperna för olika 
förstärkarkopplingar. Under det att de 
tekniska data för elektronrören är upp
ställda efter ett tämligen enhetligt inter
nationellt schema, finner man, när -det gäl
ler transistordata såväl ifråga om schemor 
som beteckningar, många avvikande fram
ställningssätt. För det praktiska arbetet är 
det särskilt besvärande att man när det 
gäller transistorer ofta måste gå tillbaka 
till fyrpolsbetraktelsesättet och mer eller 
mindre komplicerade ekvivalenta schemor. 
Detta hänger samman med att transisto
lerna i motsats till elektronrören har låg 
ingångsresistans och kraftig inre återver
kan. För de ekvivalenta schemorna för 
transistorerna finns det dessutom olika va
rianter som används mer eller mindre god
tyckligt av de olika fabrikanterna, och 
även i litteraturen råder det en besvärande 
förbistring. 

Här skall göras ett försök att få fram 
sammanhanget mellan de vanligaste data
systemen för transistorer och deras sam
band med kurvorna. För att de tekniker 
som är vana att umgås med rördata lättare 
skall kunna förstå transistordata skall vi i 
fortsättningen utgå från de data som bru
kar uppställas för rör och utgå från dessa 
för att behandla transistoregenskaperna. 

Då transistordata är starkt frekvensbe
roende och därför redan vid relativt låga 
frekvenser uppvisar komplexa impedanser 
kommer vi i det följande att i första hand 
inskränka oss till området för så låga fre
kvenser, att man där praktiskt kan för
summa den inverkan en ev. fasförskjutning 
mellan strömmar och spänningar har, och 
där man därför kan lägga de statiska data 
till grund för studium av de dynamiska 
egenskaperna. Vi kommer i första hand 
att behandla transistorn i emitterjordad 
koppling, som ju motsvarar den normala 
rörkopplingen. Däremot skall vi här und
vika att göra omvägen över den basjordade 
kopplingen. 

I denna serie uppsatser kommer vi inte 
att gå alltför mycket in på transistorns 

l MARKESJÖ, G: Om ledningsmekanismen i 
halvledare. RADIO och TELEVISION 1956, 
nr 6, s. 12. Transistorn som kretselement. RA
DIO och TELEVISION 1956, nr 9, s. 22. Tran
sistorn som linjär, aktiv frrpol. RADIO och 
TELEVISION 1956, nr 10, s. 24. Matriser och 
determinanter - viktiga hjälpmedel vid beräk
ning av transistorkretsar. RADIO och TELE
VISION 1956, nr 11, s. 26. Transistorn som 
lågfrekvens förstärkare. RADIO och TELEVI
SION 1957, nr 1, s. 24. -

teori, i synnerhet som denna är tämligen 
utförligt behandlad tidigare i denna tid
skrift.l För att förstå de följande avsnitten 
är det dock angeläget att man har en viss 
inblick i transistorns verkningssätt, fram
för allt för att man därvid skall få fram 
parallellerna och avvikelserna i förhållande 
till elektronrörets verkningssätt. 

Röret har laddningsbärare 
i vakuum 
Ifråga om elektronröret gäller att man er
håller en förstärkningseffekt genom en 
elektrostatisk inverkan på en strömning av 
negativa elektriska laddningsbärare, elek
troner se fig. 1. Då en sådan inverkan inte 
är möjlig i ledare av fast material, måste 
elektronströmmen styras i ett lufttomt höl
je, där man i elektronernas strömväg infört 
ett styrgaller. Detta styrgaller reglerar som 
bekant styrkan av den elektronström som 
framgår mellan katod och galler i röret. 
Spänningen mellan katod och styrgaller 
styr tröghetslöst (upp till mycket höga fre
kvenser) och praktiskt taget distorsions
fritt denna anodström. 

Förloppet hos styrspänningen, växel
spänningen Ug, reproduceras på den i ano
den flytande anodlikströmmen I a' och alst
rar därvid i den yttre anodbelastningen Ra 
en växelspänning ua=iaRa. Den förstärk
ning man får i steget är F=ualug. 

Vid lämplig dimensionering är det också 
möjligt att i rörets anod krets ta ut en större 
eller mindre vä:ltelströmseffekt, som där
vid alstras aven »ren» styrspänning. För
utsättningen är därvid att gallerströmmen 
är undertryckt genom en negativ förspän
ning på styrgallret ug och att löptiden för 
elektronerna mellan katod och galler inte 
är av samma storleksordning som växel-

Fig 1 
Principen för styrnings- och förstärkningsför
loppet i elektronrör i katodjordad förstärkar
koppling, arbetande vid frekvenser under ca 
30 MHz. 
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Detta är avsnitt nr 2 
av den i RT nr 1/58 
påbörjade artikelserien 
om hur man utnyttjar 
transistordata och -kurvor 
vid beräkning av kopplingar 
med transistorer. 

spänningens periodlängd. I detta fall har 
styrspänningskällan endast att utföra en 
periodisk omladdning av galler-katod-ka
pacitansen och levererar därför endast en 
blindström. 

För att elektronerna skall komma ut i 
det evakuerade elektronröret måste kato
den i röret bringas upp till en temperatur 
ay ungefär + lOOO°C. För att ett ström
flöde skall upprätthållas måste -dessutom 
mellan anoden och katoden anbringas en 
relativt hög spänning, som övervinner 
rymdladdningsspänningen. Den omstän
digheten att elektronröret måste evakueras, 
att katoden måste upphettas, liksom den 
ganska komplicerade konstruktiva upp
byggnaden hos moderna rörsystem, inne
bär att elektronröret är långt avlägset från 
den enkelhet och fullkomlighet som karak
täriserar elektroniska förstärkare i den 
organiska naturen. 

Transistorerna har laddnings
bärare i fast kropp 
En väsentligt enklare uppbyggnad uppvisar 
den sedan några år kända transistorn, som 
inte behöver evakuerat urladdningsrum 
och inte heller kräver någon upphettning 
aven katod för att man skall få ett elek
tronutträde. Med transistorn har man fun
nit den länge eftersträvade möjligheten att 
uppnå en elektronisk förstärkningseffekt 
genom styrning aven ström av laddnings
bärare i en fast kropp. Materialet i tran
sistorer är s.k. halvledare. 

Positiva och negativa halvledar
skikt 
Den vanligaste typen av transistorer, skikt
transistorn, består av tre från varandra 

Fig 2 
Principer för styrnings- och förstärkningsför
loppet i en pnp-skikttransistor i emitterjordad 
koppling. Jfr fig. 1. 

Rk 

r---
, 
I 
I e ~ b 

l __ L," - + 

R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R 4 - 1958 37 



+ 

Fig l 

k 
1-- ---, 
I 
I 

1 

I 
I 
I 
I 
I I 
I " L.. ____ J 

(np - overgång 
I spornktmngen) 

(pn - overgång 
I genomslöpps
roktnlngen) 

+ 

Den i fig. 2 framställda skikttransistorn kan 
betraktas som en kombinationskoppling av två 
diodsträckor D, och D. med gemensam bas, 
varvid dioden D, polariseras i genomsläppsrikt
ningen och dioden D2 i spärriktningen. För att 
åstadkomma en transistoreffekt är det väsent
ligt att ba'sskiktet är ytterst tunt. 

skilda halvledarskikt, se fig. 2. Halvledar
materialet (germanium) kompletteras med 
främmande atomer i germaniumkristallen, 
och på så sätt kan man få fram halvledar
material av olika ledningstyp. I den vanli
gaste typen av skikttransistorer, pnp-tran
sistorn, har de båda yttre halvledarskikten 
ett överskott av positiva elektriska ladd
ningsbärare (elektron-tomrum eller »hål») , 
i mellanskiktet däremot har man ett över
skott av negativa laddningsbärare, elektro
ner. Man betecknar de förstnämnda skik
ten med positiva laddningsbärare kort och 
gott som p-skikt, skiktet med negativa 
laddningsbärare som n-skikt. De tunna 
gränsskikten mellan p- och n-skikten, som 
är av storleksordningen l I" (= 1/1000 
mm), kallar man en pn-övergång. 

I vardera gränsskiktet uppstår, genom 
att laddningsbärare tränger in från grann
skiktet, en ;,ymdladdning, som orsakar ett 
potentialfall, vilket förhindrar en ladd
ningsutjämning mellan skikten_ Gränsskik
ten för en sådan pn-övergång har en kri
stalldiods egenskaper, dvs. uppvisar en 
likriktande effekt. Lägger man nu en yttre 
spänning över en pn-övergång uppstår i 
gränsskiktet ett diffusions förlopp, dvs. 
laddningsbärare intränger i grannskiktet_ 

Hålinvasion och hålström 
Transistorn kan sägas utgöra en kombina
tion av två mot varandra kopplade dioder, 
Dl och D2 (se fig. 3). En för transistor
verkan väsentlig effekt uppnås genom att 
det gemensamma »förbindelseskiktet» är 
ytterst tunt (20-50 1"). Antag nu att den 
ena pn-övergången Dl i fig. 3, får en viss 
förspänning i genomsläppsriktningen ge
nom en yttre förspänning. Antag vidare att 
den på den motstående sidan av »förbin
delseskikten» befintliga np-övergången 
(D 2 ) ges en förspänning i spärriktningen 
genom en yttre spänning. Då uppkommer 
det från Dl på grund av hålöverskott från 
p-sidan en invasion av hål in i n-skiktet. 
Denna hålström (som 'i verkligheten består 
aven i motsatt riktning gående elektron-

vandring från hål till hål) flyter dock inte 
som vid vanliga kristall dioder till den ytt
re spänningskällans negativa pol utan dif
funderar mot det negativt polariserade p
skiktet. Endast en liten del av hålströmmen 
fångas upp och neutraliseras av elektroner 
i det tunna n-skiktet. Endast denna del av 
hålströmmen förorsakar en ström i den 
yttre strömkretsen för dioden Dl' (De av 
r.ålan neutraliserade elektronerna måste 
ersättas med elektroner från den yttre 
strömkällan!) Den större delen av hål
strömmen tränger däremot in till np-över
gången D2 , som den på grund av potential
fallet över detta gränsskikt kan överskrida 
obehindrat, och når in i p-skiktet, där den 
dras mot den yttre strömkällans negativa 
pol och därvid övergår i en motriktad elek
tronström. De från pn-övergången Dl ut
gående hålen ger sålunda upphov till ett 
elektron flöde ·i den yttre strömkretsen för 
dioden D2, som är större än det elektron
flöde som uppträder i yttre strömkretsen 
för Dl' Ju större andel av totala antalet 
hål som utgår från Dl som når D2 desto 
större är tydligen strömmen i yttre ström
kretsen för D2 än strömmen i yttre ström
kretsen för Dl-

pn -i vartingen ger styrverkan 
En ändring av den på pn-övergången Dl 
liggande genomsläppsspänningen minskar 
eller ökar antalet hål som utgår från pn
övergången, och därmed ändras samtidigt 
den över np-övergången resp. i yttre ström
kretsen Dl flytande strömmen. Därmed 
har man fått fram en styrverkan hos tran
sistorn. 

Funktionen hos de olika skikten hos 
transistorn ger omedelbart de beteckning
ar som man använder: Då hålströmmen 
har sitt ursprung i p-skiktet hos pn-över
gången betecknar man detta skikt som 
emitter med bokstavsbeteckningen e. Det 
p-skikt, vars np-övergång tar upp hål ström
men för »kollektor», har bokstavsbeteck
ningen k. De't gemensamma mellanskiktet 
brukar man benämna »bas» (bokstavsbe
teckning b)_ 

Transistorn har alltså, liksom trioden, 
tre för förstärkareffekten betydelsefulla 
anslutningsklämmor, och en jämförelse 
mellan de båda förstärkarelementens funk
tion är därför näraliggande. Man kan jäm
föra transistorns , emitter med triodens ka
tod, basen med styr gallret och anoden med 
kollektorn. 

Styrmekanismen hos transist.rn 
Styrmekanismen vid elektronröret och mot
svarande mekanism vid transistorn skiljer 
sir; åt i ett par viktiga avseenden. 

Vid transistorn är inte, som fallet är vid 
elektronröret, emissionskällan och st yr
organet skilda åt, utan båda funktionerna 
uppfylls av pn-övergången mellan emitter 

' och bas, Dl' Över detta gränsskikt uppträ-
der nästan hela potentialfallet hos den 
spänningskälla som lägges mellan bas och 
emitter. Denna spänningskälla är så pol-
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vänd att detta gränsskikt uppvisar en ' 
strömgenomgång igenomsläppsriktningen. 
Spänningsfallets storlek bestämmer styr
kan hos den till kollektorn flytande lik
strömmen. 

Basskiktet utgör i viss mån ett praktiskt 
taget fältfritt rum, i vilket hålströmmen 
inte påverkas av någon accelerationsspän
ning utan genom diffusionstryck överförs 
till kollektorn. 

Vid np-övergången mellan bas och kol
lektorn D2 uppträder praktiskt taget hela 
det potentialfall som uppträder mellan kol
lektor och bas, härrörande från den på
lagda spänningskälll!-n. Detta grämskikt är 
polariserat i sin spärriktning, så att man 
å ena sidan får det för hålrörelserna i ba
sen nödvändiga koncentrationsfallet och 
å andra sidan får en spärr för elektroner
na. Positiva hålströmmen kan däremot 
genomgå detta potentialfall i genomsläpps
riktningen och kommer in i det praktiskt 
taget fältfria kollektorskiktet där hålström
men sedan övergår i en elektronström. 

Då också emitterskiktet är praktiskt ta
get fältfritt och ständigt avger hål, medan 
kollektorskiktet suger upp elektroner, upp
träder i den yttre strömkretsen en kollek
torström l k> som kommer aU styras av bas
spänningen U/J' Den i baskretsen flytande 
basströmmen ib, som uppstår genom att 
hål neutraliseras genom elektroner och 
genom den över np-övergången flytande 
spärrströmmen, inverkar på denna styrning 
och uppträder som en belastning på st yr
källan. 

Transistorn arIDetar ryll1ll
lalldllinpfritt 
Då man i ett halvledarskikt inte kan tala 
om någon rymdladdning (de fria ladd
ningsbärarna neutraliseras genom den på 
motsatt sätt polariserade laddningen hos 
atom förbanden ) så blir strömmen inte som 
vid elektronrören begränsad genom rymd
laddningens inverkan. Strömmen har sitt 
ursprung mera i elektronernas värmerörel
se och följer därför samma exponentiallag 
som anodströmmen i ett elektronrör, som 
arbetar i begynnelseområdet. Detta med
för både för- och nackdelar. 

En fördel är att man inte behöver någon 
hög anod- eller skärmgallerspänning som 
i elektronröret. Transistorn kan nämligen 
arbeta med mycket låg kollektorspänning, 
ända ner till l V. Brantheten hos transis
torn id ub bestäms av elektronernas tem
peraturspänning och är alltså endast en 
funktion av emitterströmmen och tempe
ratureJ;1. Vid rumstemperatur är branthe
ten för alla transistorer ca 40 mA/V per 
mA emitterström. 

En nackdel är det däremot att transistor
kurvorna är exponentiella, i det att man får 
större distorsion än vad fallet är med elek
tronrör. En ytterligare nackdel är att det 
starka temperaturberoende, som uppstår 
genom den låga temperaturspänningen, 
leder till delvis mycket komplicerade sta
biliseringskopplingar. (F orts.) 

• 



Teknolog L E N N A R T B R A N D Q V I S T : 

Den elektrostatiska högtalaren 

Den elektrostatiska högtalaren som 

har bl. a. lägre linjär och icke-linjär 

distorsion samt lägre transientdistor

sion än den elektrodynamiska är 

framtidens högtalare för hi-fi-åter

givning, anser artikelförfattaren. 

I sil\ äldsta och enklaste form består den 
elektrostatiska högtalaren, se fig. l, aven 
fast, ledande skiva med ett på litet avstånd 
därifrån uppspänt membran av ett lätt och 
ledande material. Det tilltalande med den 
elektrostatiska högtalaren är att membra· 
net påverkas av ett homogent kraftfält över 
hela sin ytl!, vilket förhindrar uppkomsten 
av »break·up»: På grund härav kan mem· 
branytan under goda förutsättningar göras 
relativt stor. Då strålningsresistansen för 
ett membran är proportionell mot ytan kan 
därför god verkningsgrad erhållas även vid 
låga frekvenser, vilket minskar distorsio· 
nen. Valfrihet vid utformningen av mem· 
branet föreligger, exempelvis kan ett cy
lindriskt membran användas, vilket ger god 
rundstrålning. 

Fig 1 
Principen för den äldsta typen av elektrostatisk 
högtalare. Utan likförspänning mellan den fas
ta plattan och membranet är högtalaren endast 
lämpad att återge modulationsenvelopen aven 
påtryckt modulerad »bärvåg». Med likförspän
ning kan högtalaren matas med tonfrekvens. 
Distorsionen blir dock hög, beroende på svå
righeter att få tillräckligt hög förspänning. 

p 

För att hi-fi-teknikerna inte skall bli 
alldeles utan bekymmer är emellertid sam
bandet mellan kraften på membranet och 
drivspänningen inte linjärt. Kraften mel
lan två plana kondensatorbelägg P under 
försummande av randverkan kan skrivas: 

P=SAV2/ 2d2 

där V är den pålagda spänningen, d av
ståndet mellan plattorna, A plattytan och 
s dielektricitetskonstanten för mediet mel
lan plattorna. Om V tillåtes variera sinus
formigt blir kraften på plattytan långt 
ifrån sinusformad. Se fig. 2. I själva verket 
skulle en dylik högtalare närmast fungera 
som en elektroakustisk helvågslikriktare på 
grund av att kraften alltid är ensidigt rik
tad oberoende av spänningens tecken. Dis
torsionen skulle bli ca 100 %! I detta sam
manhang kan inskjutas att om en dylik 
högtalare i stället matades med en modu
lerad »bärvåg» skulle membranet troget 
följa modulationsenvelopen just på grund 
av högtalarens egenskap av demodulator. 

Genom att inför~ en förspänning i serie 
med tonfrekvensspänningen kan distorsio
nen minskas. Kraften på membranet blir då 

P= sA (V+v) 2/2 (d-x) 2 

där V är den konstanta förspänningen, 
v är tonfrekvensspänningens. amplitud och 
x är den av kraften orsakade förflyttningen 
av membranet. Distorsionen blir nu ca v/V. 
För att få ner distorsionen krävs uppen
barligen orimligt höga värden på V1, var· 
för denna princip knappast kommer ifråga. 

Elektrostatiska mottakthögtalaren 
Genom att enligt fig. 3 spänna in membra
net mellan två fasta plattor erhålles ett 
mottaktsystem. Kraften på membranet 
blir nu 

P=A s[ (V+v)2/{d-x) 2_(V+v) 2/ 
/ {d+X)2J 

Sambandet mellan p och v är dock inte hel
ler i detta system fullt linjärt. 

För en plattkondensator gäller 

P=QV/ 2d 

där laddningen Q=CV. Tydligen är F ~V2 
därför att Q inte är konstant utan innehål. 
ler V. Det skulle sålunda vara möjligt att 

1 Se BRåNDQVIST, L: Om distorsion i hi-li
anläggningar. l. Den svaga länken: högtalaren. 
RADIO och TELEVISION 1957, nr 12, s. 36. 

uppnå linearitet genom att hålla laddning
en Q på membranet konstant. Detta kan 
uppnås genom att sätta in ett motstånd 
med hög resistans (se fig. 3). Resistansen 
R väljes så att tidskonstanten RC, där C 
är den totala kapacitansen mellan mem
branet och de båda plattorna, blir stor 
jämförd med en halvperiod av den lägsta 

Fig 2 
Den elektrostatiska högtalaren enligt fig. l 
fungerar som demodulator. Kraften P är alltid 
riktad inåt mot den fasta plattan oberoende av 
den pålagda växelspänningens tecken. Även 
med rimlig förspänning kvarstår tendens i 
denna riktning, vilket ger upphov till distor
sion. 

p 

Tid 

Fig l 
Den elektrostatiska högtalaren i mottaktkopp
ling medger att membranet kan betraktas som 
en fri laddning i ett föränderligt fält. Kraften 
på membranet (laddningen) är ju då direkt 
proportionell mot fältstyrkan och sålunda även 
mot den pålagda tonfrekvensspänningen. 

HIGH FIDELITY 
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Fig 4 
En förbättrad konstruktionsprincip som grun
dar sig på de elektroakustiska reciprocitetsla
garna_ Membranet utbytes mot en fast platta 
och de fasta plattorna mot membranet. Genom 
denna metod vinnes praktiska fördelar och sta
bilitet vad beträffar isolations problemen i luft
gapen, åtkomlighet för inspektion av membra
nen m.m. 

Fig S 
Ekvivalenta elektroakustiska schemat för hög
talare enligt fig. 4. L representerar svängande 
massan av membran och luft. Membranen kan 
göras synnerligen lätta då de är tillverkade av 
tunt plastmaterial, L blir sålunda liten. C re
presenterar den mellan membranen inneslutna 
luftens elasticitet. C kan ändras genom att änd
ra perforeringen i den fasta plattan. R är pro
portionell mot strålningsimpedansen. Z = ScA, 
där S är luftens täthet, c ljudets hastighet i 
luft och A membranytan. Då membranytan kan 
göras stor blir R stor och strålningen god vid 
låga frekvenser. 

tonfrekvensen. När membranet vibrerar 
kan någon märkbar ström inte flyta till
baka till strömkällan, varför laddningen 
på membranet hålls konstant. Denna me
tod används f.n. med den skillnaden att 
resistansen R utgöres av membranet självt, 
som måste ha hög resistivitet per ytenhet. 
Detta kan uppnås med användande av ett 
plastmembran. 

Principen för en högtalare av detta slag 
kan sägas vara den att man har en fri ladd
ning i form av ett membran som rör sig i 
ett elektriskt fält där laddningens rörelse 
är proportionell mot fältstyrkan. I det 
praktiska utförandet perforeras de fasta 
plattorna och membranet utformas aven 
lätt och tunn plastfolie. De fasta plattorna 
böjs i cylindrisk form för god riktkarakte
ristik. Vid den elektrostatiska högtalaren i 
denna form har uppmätts en distorsion 
<0,5 %, vilket kan anses vara ett tillräck
ligt gott resultat för hi-fi-återgivning om 
denna siffra gäller över hela frekvensom
rådet. Vidare har erhållits en god verk
ningsgrad, mångdubbelt ~törre än den vid 
en elektrodynamisk direktstrålande hög
talare, där verkningsgraden ligger mellan 
l och 5 %. Vidare har ett effektivt svängan
de membran med god riktkarakteristik och 
fritt frh break-up erhållits. Även frekvens
gången är förbättrad. 

Nackdelar 
En elektrostatisk högtalare för hela ton
frekvensbandet enligt denna konstruktions
princip har emellertid vissa nackdelar. För 
att återge låga frekvenser fordras, för kon
stant laddning på mem1ranet, så hög tids
konstant att R blir av ~torleksordningen 
1000 Mohm. Vid den höga likförspänning 
av flera kilovolt som erfordras ställer detta · 
givetvis höga krav på isolationsresistansen 
för mediet mellan de båda plattorna och 
membranet. En läck ström från ena plattan 
till membranet skulle nämligen orsaka en 

förskjutning av detta från mittläget. Vid 
temperaturförändringar kan det tunna böj
liga membranet, vars återställningskraft 
är ringa, komma helt på glid in mot den 
ena fasta plattan. 

En mera praktisk konstruktion, vars 
verkningssätt inte är så kritiskt, sam
tidigt som den lämpar sig för återgivning 
av hela frekvensområdet, har angivits av 
H J Leak och A B Sarkar. Högtalaren (se 
fig.4) består aven isolerad och perforerad 
metallplatta med två tunna och lätta mem
bran på ömse sidor om denna. Konstruk
tionen grundar sig på den akustiska reci
procitetslagen; i detta fall byter sålunda 
membran och metallplatta plats. Det sta
tiska verkningssättet är vid pålagd likspän
ning att båda membranen förskjuts ett 
stycke inåt mot den fasta plattan. 

Pålägges signalspänningen blir det ena 
membranet mer positivt under det att det 
andra blir mer negativt. Det ena membra
net kommer då under inverkan av fältet att 
röra sig mot den fasta plattan under det 
att det andra membranet rör sig från plat
tan. Man har således fortfarande ett mot
taktsystem. Under dynamiska förhållanden 
kompletterar membranen varandra. Tryck
växlingen i den mellan membranen inne
slutna luften förorsakad av det ena sväng
ande membranet, fortplantar sig till det 
andra membranet så att de tillsammans 
bildar en svängande enhet. o"m man be
traktar enbart ett membran har vi den 
äldre elektrostatiska högtalaren, där ju 
tendens finns för membranet att kraftigare 
röra sig mot den fasta plattan än från den
samma. Distorsion på grund härav utbalan
seras genom den akustiska kopplingen mel
lan membranen. 

En betydelsefull konstruktionsförbätt
ring är att R nu kan göras mindre då inte 
längre den laddade plattan utför rörelser. 
Den tidigare nackdelen med stor tidskon
stant, vilket förde med sig höga värden på 
isolationsresistansen, är därför eliminerad. 

Fig 6 Så här ser en amerikansk variant av den elektrostatiska högtalaren ut. (Längst t.h.) 
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Membranen i högtalare av detta slag är 
tillverkade av plastmaterial med överdrag 
av resistivt material, vilket representeras 
av R1 och R2 i fig. 4. Laddningsvandring 
från membranen förebyggs av denna åt
gärd. 

Det ekvivalenta schemat för högtalaren 
visas i fig. 5. Här är L den mekaniska in
duktionen, C den mekaniska kapacitansen, 
R är strålningsresistansen och Co den 
elektriska kapacita·nsen. Belastningen på 
membranet är således en komplex impe
dans som består aven resistiv term härrö
rande från utstrålningen av aktiv effekt, 
en positiv imaginär term från massan i 
membranet samt en negativ imaginär term 
härrörande från att luften mellan mem
branen motsvarar en fjädring. Den resisti
va delen, dvs. den nyttiga delen av belast
ningen, varierar med frekvensen då fort
plantningshastigheten av ljudet i membra
net är lägre än ljudhastigheten i luft. 

Observera att man vid drivning aven 
elektrostatisk högtalare erhåller en stor 
kapacitiv belastning Co= eA/d på förstär
karen. Högtalaren kommer således att ta 
reaktiv effekt från förstärkaren så att det 
erforderliga voltamperetalet blir större än 
vad som motsvarar den tillförda effekten. 
Trots detta är verkningsgraden bättre än 
vid en elektrodynamisk högtalare. 

Den elektrostatiska högtalaren kanske är 
lösningen på högtalarproblemet. Linjär 
och icke-linjär distorsion samt transient
distorsionen är mycket lägre än vid en 
konhögtalare. Dessutom bidrar den större 
membranytan till att minska intrycket av 
att ljudet kommer från en punkt. 

Litteraturhänvisningar 
COCKING, W T: The electrostatic lozulspeaker. 
Wireless Engineer 1955, nr 5, 1956 nr 3. 
HOBBS, M: Electrostatic speaker accents high 
frequencies. Electronics 1954, nov. s. 143. 
LEAK, H J och SARKAR, A B: Full-range 
electrostatic loudspeakers. Wireless World 
1956, okt., s. 486. • 

Här visas den praktiska utformningen aven 
elektrostatisk högtalare en!. fig. 3. 

INRE ELEKTROD 

SETH BERGLUND : 

Frågor och svar om hi·fi 
Under denna rubrik besvarar fil. lic. S e t h B e r g l u n d insända frågor av mera 
allmänt intresse rörande high fidelity-apparater, förstärkare, nålmikrofoner, hög
talare, filter m.m. Brevsvar kan e j påräknas. 

Fråga: 

Undertecknad ämnar bygga den i RT nr 
12/ 1956 beskrivna förförstärkaren (ej 
tryckta kretsar) och önskar svar på föl
jande frågor: 

L Hur stor är utgångsspänningen i 
punkt A och efter tonkontrollerna? Fig. L 

2. Kan Ronetts nålmikrofon TO-284-P 
användas utan några förändringar i sche
mat? 

3. Kan ett nålraspfilter inkopplas 
punkt A? 

( Soundproof) 

Svar: 

Förförstärkaren . är enligt uppgift från 
Mullard lämpad även för kristallnålmikro
fon, förutsatt att denna har hastighetska
rakteristik, och så är ju fallet med Er nål
mikrofon: ingångsimpedansen är också 
den rätta för TO-284-P, men kan efter be
hov lätt ökas eller minskas genom inkopp
ling av motstånd i serie resp. parallellt 
med ingången. 

N ålraspfilter är givetvis alltid ett plus 
till en förstärkare, användbart både vid 
grammofon- och radioåtergivning. Under 
förutsättning att Ni har den version av 
förförstärkaren där bas- och diskantkon
trollerna är relativt lågimpediva, volym
kontrollen 0,25 Mohm, kan Ni säkert sätta 
in ett par enkla Re-kretsar mellan volym
kontrollen och huvudförstärkaren. Filtrets 
impedans måste dock göras rätt hög, ef
tersom förförstärkarens belastning inte bör 
vara mindre än l Mohm. Ni kan försöka 
med ett filter enligt min »9 W high fidelity
förstärkare» i RT nr 9/ 1955 men med för-

Fig 1 Principschema för förstärkaren. 
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dubblad eller tredubblad impedans. Nack
delen är att förförstärkaren inte längre 
kan belastas med så lång kabel till huvud
förstärkaren när ett högimpedivt filter av
slutar densamma. 

Ibland kan det gå bra att koppla ett fil
ter direkt till nålmikrofonen, men detta 
är mera invecklat när - som här - in
gångssteget har motkoppling anod - gal
ler, eftersom filtret då lätt påverkar åter
kopplingskretsen. Dessutom är det i prin
cip mindre lämpligt med minskning av 
signalen in på en förförstärkare. Endast 
kopplat efter röret kan filtret gynnsamt 
påverka förförstärkarens signalbrusför
hållande. 

Ett nålraspfilter i punkten A kan också 
tänkas, men det bör då vara lågimpedivt 
utan att belasta förstärkarröret för kraf
tigt. Ovan nämnda filter kunde tänkas 
med oförändrad impedans, om de efterföl
jande bas- och diskantkontrollerna är av 
den högimpediva typ som är avsedd att 
sitta direkt på huvud förstärkaren Mullard 
5-10. 

Är man tveksam beträffande inkoppling
en av filter i en förstärkare kan man alltid 
sätta in en katodföljare eller ev. ett för
stärkarsteg för impedansomvandling och 
har då mycket större frihet i komponent
val. Jag skulle vilja rekommendera ett nål
raspfilter i punkten A på förstärkaren, 
följt aven katodföljare, som får driva bas
och diskantkontrollerna. Alternativet är en 
katodföljare efter dessa, följd av filtret , 
men signalspänningen är där ungefär 20 
ggr lägre än i punkten A och brumkäns
ligheten alltså större. Full utstyrning av 
huvudförstärkaren fås med ungefär 600 
m V i punkten A. • 

6,Bk 

Bos Volym 

Till effekt
förstörkar(> 
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T ransistormottagare i 
plånboksformat med plasthölje 

I RT nr 8 och 9/57 beskrevs en 6·transis· 
tors·mottagare med ferritantenn, avsedd 
för mellanvågsområdet. Denna mottagare 
kännetecknades av att den hade extremt 
små dimensioner (yttermåtten 8X15,3X4 
cm). För att få ner dimensionerna byggdes 
apparaten med en rätt omfattande uppsätt· 
ning av stift plintar, vilket gjorde appara
ten litet komplicerad att bygga. Den va
riant av transistorfickmottagare, som pre
senteras i denna artikel, är betydligt enk
lare att bygga. Mottagaren - en 7-transis
tors super - är i övrigt modifierad i' flera 
avseenden på basis av de erfarenheter, som 
. gjordes vid det första apparatbygget. 

Den nya modellen av transistormottaga
re som skall beskrivas här, har inte väst
ficksformat utan kanske hellre plånboks
format - ett format som nog är mera 
praktiskt än det som den förra apparaten 
begåvades med. En finess är att apparaten 
försetts med plasthölje, som man kan till
verka själv. Därigenom får man mera 
»snits» på utseendet. Det platta formatet 
gör att mottagaren är lättare att få i en 
portfölj, den kan också lätt placeras i ett 
handskfack i en bil och apparaten går ock
så lätt ner i en vanlig rockficka utan att 
det »putar» för mycket. 

Dessutom har det platta formatet möj
liggjort en överskådligare uppläggning 
och förenklad montering av komponenter
na, vilket avsevärt underlättar tillverk
ningen och - framför allt - lednings
dragningen. I själva verket blir lednings
dragningen förbluffande enkel, då alla 
ledningarna dras i ett plan - ett system 

Fig l Transistormottagarens principschema. 

I 
- --._---- . R" 

BYGG SJALV 

som lämpar sig mycket väl för amatör· 
bygge. 

Principschemat 
Principschemat för transistormottagaren, 
se fig. l, är i stort sett identiskt med det 
som beskrevs för mottagaren i nr 8 och 
9/ 57. Ett par tillägg är dock att notera: 
exempelvis har en ny koppling tillämpats 
för att få ner distorsionen i diodsteget. 
Dessutom har ett extra LF-steg tillfogats, 
vilket ger effektivare AFR-reglering. 

Den nya kopplingsvarianten för detek
torn har jnförts för att förbättra ljudkvali
teten. Denna blir visserligen aldrig fullgod 
- det måste erkännas - så länge man an
vänder så små högtalare som kan komma 
ifråga för fickmottagare. Om man däremot 
använder mottagaren som bilradio, anslu
ten till en yttre högtalare med större kon
diameter, kan man få god återgivning, men 
förutsättningen är då att man ser till att 
distorsionen håller sig inom måttliga grän
ser i detektor och LF·steg. 

I mottagaren användes en relativt lång 
ferritstav (längd 12,5 cm med tvärsektion 
4X l8 mm). På ferritstaven är lindad en 
spole L l , som avstämmes med ena sektio
nen i en gangkondensator CIA+ClB• En 
lågimpediv lindl;ling, L 2 , förbinder ferrit
antennkretsen med basen på blandare-os
cillatortransistorn, T l' Denna fungerar som 
självsvängande blandartransistor och har 
en oscillatorspolsats L3L 4, speciellt avsedd 
för transistorer, som finns att få på mark
naden. I serie med oscillatorkretsen ligger 
första mellanfrekvenskretsen M F l' beståen-

AFR 
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I denna artikel beskrives 

en 7 - transistors resemottagare I 

med hög känslighet och i trevligt 

utförande. Utförliga anvisningar 

ges för hur man tillverkar ett hölje 

av plast. yttermått: ll X 14,5 X 3 cm. 

Vikt: ca 450 g. 

de aven speciell transistor-MF-transfor
mator, avstämd till 455 kHz. 

Som avstämningskondensator i oscilla
torkretsen användes andra gangsektionen 
i specialskuren kondensator CIA+C1B av 
japansk tillverkning. Denna är försedd 
med inbyggda parallellkopplade trimrar, 
och tack vare att kondensatorsektionerna 
har specialskurna plattor behöver man inte 
bekymra sig om padding.kondensatorer 
m.m., man får korrekt spårning utan större 
besvär. 

MF-transformatorerna MF2 och MFs är 
speciella transistorkomponenter, som ger 
rätt impedansanpasming mellan stegen . 
De har också speciella uttag, som gör neu
traliseringen enkel att verkställa med en 
enkel Re-länk, R6 C5 resp. R13 C9• 

Efter mottagarens två MF-steg med 
transistorerna T 2 och T 3 följer dioddetek
torn D och LF-stegen, T4+T5• För diodde
tektorn har tillämpats en koppling, angi
ven i RT nr l/58'. Denna koppling, som 
ger mycket låg· distorsion, är som tidigare 
nämnts fördelaktig att ta till om man tän
ker använda mottagaren med yttre hög
talare, som ger bättre ljudåtergivning än 
den lilla inbyggda. Man förlorar en deH 
LF.förstärkning på detta sätt, det går åt 
en del spänning genom seriemotståndet 
Rl6 på 100 kohm, men man kompenserar 
detta med ett extra LF-transistorsteg med 
T 4 före drivtransistorn T 5' Vill man öka 

'von CAMPENHAUSEN, R: Ny detektor· 
koppling ger låg distorsion i transistormotta· 
gare. RADIO och TELEVISION. 1958 nr l, 
s.32. 

·v, 

-v, lV1t 

~Ol' 



Styck lista 
R, = 39 kohm, % W 
R 2 = R,, = 18 kohm, % W 
R3 = R.=560 ohm, % W 
R4 = 3,9 kohm, % W 
R,= 50 kohm, % W 
Ro= 1 kohm, % W 
R7= R'4= 470 ohm, % W 
R'o = 2,7 kohm, % W 
R ll = R'2= R'6= 100 kohm, ~ W 
R13 = R,.= 4,7 kohm, 14 W 
R'5= 220 ohm, % W 
R t7 = 5 kohm pot. linj ., 0,1 W 
R,s= R •• = 22 kohm, 14 W 
R20 = 2,2 kohm, % W 
R. , = R' 4 = 390 ohm, % W 
R25 = 3,6 kohm, % W 
R26 = R27 = 100 ohm, % W 
CIA = vridkondensator 240 pF2 

ClB =vridkondensator no pFZ 

C. = C3 = C6= C7= C16 

= C,, = C' R= 40000 pF, 
150 V, ppr 

C. = C [6 = 10 000 pF, 150 V, ppr. 
C5 = 5 pF, ker. 
Cs= 0,5 pF, 6 V, eI.·lyt. 
C9 = 6,8 pF, ker. 
C[2= 330 pF, ker. 
C[5= 10 ,u F, 6 V, el.·lyt. 
C[4 = C'7 = 30 ,uF, 6 V, el.·lyt. 
C,. = C.o= 50 ,uF, 12,5 V, el.·lyt. 
L, = ferritantenn 
L2= ferritantenn 
La = oscillatorspoleI 
L. = oscillatorspoleI 
D= OA85 
MF, = mellanfrekvens trans f. typ »Vokar 

T.5001»l 
M F. = mellanfrekvens trans f. typ »Vokar 

T·5002»1 
MFa = mellanfrekvenstransf. typ » Vokar 

T·5003»1 
TR, = driv transformator 8000/ 2000 ohm, 

Sansuis' typ ST·22. Bo Palmblad AB, Stock· 

holm. 
TR. = utgångstransformator 5000/ 3,2 ohm, 

Sansuis' typ ST·3I. Bo Palmblad AB, Stock· 

holm. 
S, = l pol. strömbrytare, sammanbyggd med 

R t7 • Bo Palmblad AB, Stockholm. 
1 st. högtalare 2 1/ 2" 
l st. ferritantenn 140 X 18 X 4 mm. Ella Radio 
och Television, Stockholm. 
T, = OC44 
T2 = T3 = OC45 
T. = T5= OC71 

mottagarens känslighet kan man koppla 

in en kondensator på 10 ,uF, 3 V el.-Iyt. i 

serie med R I6 och därefter minska värdet 

på RI6 ner till ca 10 kohm beroende på hur 

mycket större känslighet man vill ha och 

hur mycket distorsion man anser sig kun

na tolerera. 

Volymkontrollen R17 ligger mellan fQrs

ta och andra LF-steget. Slutsteget har två 

motkopplade transistorer OC72, som till

sammans ger ca 1/ 2 W uteffekt vid 9 V 

batterispänning. 

Mottagarens uppbyggnad 
Apparaten har lagts ut på en rektangulär 

skiva av pertinax med yttermåtten 14X 9,8 

cm. I denna har ett par större hål uppta

gits för batteri och för högtalaren, se fig. 2. 

Mottagarens tjocklek bestäms därigenom 

huvudsakligen av MF-transformatorernas 

höjd och den utskjutande bakdelen 'på hög· 

Fig 2 
Monteringsplan för mottaga· 
rens pertinaxskiva, som fun· 
gerar som »chassi». 

Fig 3 
Så här ser det färdigmonte· 
rade chassiet ut. Jfr. fig . 2. 

T6 = T7= 2 X OC72 
l st. batteri, »Maxell», typ BL·MI06, 9 V 
l st. ratt RT·2. Bo Palmblad AB, Stockholm. 
7 st. transistorhållare3 

Ilngår i »Vokar IF·kit 5000». Bo Palmblad AB, 

Stockholm. 

talaren. På så sätt får man en »tjocklek» 

på mottagaren av endast ca 3 cm. 

Genom plattans rätt stora dimensioner 

får man en mycket överskådlig montering 

på plattan och får lätt att komma åt vid 

lödnings- och kopplingsarbetet. Hur kom

ponenterna skall monteras på plattan 

framgår av monteringsplanen i fig. 2 och 

fotot i fig. 3. Som synes är komponenterna 

monterade ungefär i den ordning som man 

läser schemat i fig. 1. Längst upp till väns

ter har man ferritantennen med sina två 

lindningar L I och L2 • T.v. nedanför denna 

ser man gangkondensatorn ClA+ C1B och 

under denna oscillators polarna La+L4, så 

följer de två MF-stegen med Tz och Ta 

(MFz+MFa), så de två LF-stegen T4+ Ts 
och slutligen drivtransformatorn TRI, de 

två sluttransistorerna T 6 och T 7 samt ut

gångstransformatorn TR 2• Längst upp i 

högra hörnet ser man volymkontrollen R17 

med sin strömbrytare, SI. 

Ferritan tenn 

Hå l för högtalaren 

2Ingår i »Poly Vari·Con PVC·2 Kit». Bo Palm

blad AB, Stockholm. 

, 3Hörapparatbolaget, Kungsgatan 29, Stock· 

holm C. 

Monteringen av komponenterna är en

kel nog; det gäller endast att borra upp 

hål för komponenternas tilledningstrådar, 

vilka sedan sammankopplas på plattans 

baksida. MF-transformatorerna MFt> MF2 

och M F a har lödstift, lödning utförs på 

plattans baksida. För transistorerna an

vänds transistorhållare, som skjuts ner i 

hål som man tar upp i plattan. Transistor

hållarna klistras där fast med hobbylim. 

Gangkondensatorn ClA+ CIB monteras på 

plattan med två fäst skruvar. 

För de två transformatorerna TRI och 

TR 2 ordnas montaget helt enkelt genom 

att transformatorns monteringsplåt, som 

utmynnar i två stift, sticks in genom hål 

som man gör i plattan. Man trär sedan på 

ett par metallbrickor så som antydes i fig. 

4, och löder slutligen på monteringsstiften, 

samtidigt som man med handen pressar 

transformatorerna mot plattan. Transfor

matorerna blir därvid fixerade i sina lägen. 
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f ig 4 
De två transformatorerna TRI och TR2 monte· 
ras på plattan på detta sätt. Se texten. 

··stifl" på 

~M;o~n~t;. -d~~~~~~~~!~transf. ;l~ltt G 

~\·'---..Metall- ~"Cff!7' 
bricka / 

Löd ning 

Samtidigt får man gratis ett par löd punk. 
ter för plus.tilledningen. Monteringsplåten 
är av vitbleck, vilket gör att man utan vi· 
dare kan löda direkt på stiften. 

På plattan fastskruvas också tre små fyr. 
kantiga plexiglasstavar, försedda med hål, 
som gängas M 3, se fig. 5. Dessa tre stavar 
används som stöd för mottagarens botten· 
platta, som sedan i sin tur skall skruvas 
fast på plexiglasstöden. 

Vid lödningen går man lämpligen så till· 
väga att man utför lödningen på en grupp 
av ett förstärkarsteg i taget; man följer då 
kopplingsschemat i Hg. 6. Se även foto i 
fig.7. 

Ferritstaven monteras på plats med ett 

Fig 5 
Plexiglasstavar används som monteringsstöd i 
transistormottagaren. 3 st typ A klistras fast på 
plasthöljets insida, 3 st typ B fastskruvas på 
monteringsplattan. 

Fyrkantstav 
plexlglas ~ 
6x6mm 

I 

Fig 6 
Kopplingsschema för transistor· 
mottagaren. Visar de kopplings· 
trådar som skall dras på monte· 
ringsplattans baksida. Streckade 
linjer visar kopplingstrådar som 
dras på monterings plattans över· 
sida. Jfr. fig. 7. 

Fig 7 
Den färdigkopplade monterings· 
plattan. 

par klammer, som man tillverkar av alu· 
miniumplåt, som bockas till på lämpligt 
sätt. 

Ferritstaven förses med två lindningar 
L 1 och L 2 , som lindas upp på en liten »bo· 
bin» i form aven tunn kartongbit, som 
viks runt ferritstaven. L 1 skall ha 62 varv 
litztråd lOX O,07 mm, L 2 5 varv, samma 
tråd. De båda lindningarna skall kunna 
förskjutas utefter ferritstaven i samband 
med trimningen, varför man inte bör linda 
L 1 och L 2 för hårt. 

Avprovning och trimning 
Sedan kopplingsarbetet är klart bör man 
göra en provisorisk avprovning av motta· 
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garen, man förbinder då högtalaren med 
sekundärlindningen på utgångstransforma. 
torn och släpper på strömmen från ett 9 V 
batteri (se upp med polariteten!). Avprov
ning av mottagaren utföres lämpligen vid 
ett tillfälle då lokalsändaren är igång. Man 
kan då helt enkelt göra så att man vrider 
på avstämningsratten, gangkondensatorn 
CIA+C1B, tills man får in lokalsändaren, 
eventuellt får man då ta till en yttre an
tenn, om den skulle vara avlägsen. När 
man fått in lokalsändaren är det bara att 
vrida försiktigt på trimskruvarna för mel
lanfrekvenskretsarna MFl> MF2 och MF3 , 
en efter en tills dess att man får maximal 
styrka på inkommande signalen. Genom att 
vrida på mottagaren så att ferritantennen 
får lämpligt läge får man avpassa inkom
mande signalspänningen så att mottagaren 
inte blir överstyrd. 

Denna trimningsmetod är naturligtvis 
primitiv såtillvida att man inte riktigt vet 
vid vilken frekvens man topptrimmar mel
lanfrekvenskretsarna. För enbart lokal
mottagning är emellertid trimningen fullt 
all right, men vill man ha mottagaren an
vändbar även på andra frekvenser bör man 
ha tillgång till en sign al genera tor, som täc
ker mellanfrekvensområdet. I de fallen får 
man trimma MF 4ransformatorerp.a till 
topp på frekvensen 455 kHz, signalgenera
torn kopplas därvid över lindningen L 2 på 
stavantennen. 

Vid den fortsatta trimningen kan man 
förfara på följande sätt: 

Signalgeneratorn inställes på 535 kHz 
och signalgeneratorns utgångskabellägges 
i närheten av mottagarens ferritstav. Med 
gangkondensatorn ClA.+C1B på max. vri
der man på oscillatortrimkärnan L3/ L4 , så 
att man får in signalen från signalgenera
torn i mottagaren. Med gangkondensatorn 
på minimum skall man sedan få in fre
kvensen 1630 kHz; detta trimmar man in 
med en av de på kondensatorn ClA.+C1B 
inbyggda trimkondensatorerna, märkt 
»0SC.» (Ct2 i schemat). Trimkondensatorn 
Cn parallellt över ClB (märkt »ANT») bör 
därvid samtidigt intrimmas så att max. 
signal erhålles vid den nyssnämnda fre
kvensen. 

Därefter får man gå tillbakå med kon
densatorn på max. och efterjustera med 
trimkärnan för L3/ L 4 , så att man fortfa
rande får in 535 kHz. Man får sedan ge
nom att förskjuta spolarna L1+L2 utefter 
ferritstaven trimma antennkretsen så att 
man får max. signal. Därefter går man 
över med vridkondensatorn på min. och 
trimmar med trimkondensatorn Ct2 märkt 
»0SC», så att 1630 kHz går in (samtidigt 
justerar man med trimkondensatorn Cn 
märkt »ANT» för max. signal). 

Har man inte tillgång till signalgenera
tor får man försöka leta rätt på några sta
tioner som ligger i närheten av övre eller 
undre gränsfrekvenserna 535 resp. 1630 
kHz och använda dessa vid trimningen. 
Härvid kan man ha nytta av följande upp· 
gifter beträffande sambandet mellan av
stämningsrattens inställning och den fre-



kvens som man bör få in. Avstämningsrat
ten kan vridas 1740

; vilken frekvens man 
bör få in vid olika inställning av ratten 
framgår av kurvan i fig. 8. Av denna kurva 
framgår exempelvis att Nackasändaren på 
773 kHz skall komma in ungefär med rat
ten till drygt hälften invriden. 

Trimning för att få skalan att stämma 
göres med trimkärnan för L 3/ L4 för sta
tioner i närheten av lägre gränsfrekvensen 
(535 kHz) och med trimkondensatorn Ct 2 

(»OSC») när det gäller stationer i närhe
ten av högre gräns frekvensen (1630 kHz). 
Trimkondensatorn Cn »ANT» trimmas på 
station i närheten av den högre gränsfre
kvensen. Vid lägre gränsfrekvensen behö
ver man kanske också fintrimma antenn
kretsen genom att förskjuta L1/ L 2 utefter 
ferritstaven. 

Höljet 
Så själva apparathöljet. Detta är tillverkat 
i plast, det finns inte att köpa, utan man 
får tillverka det själv, vilket faktiskt inte 
är särskilt svårt eller besvärligt om man 
»bakar» höljet med plastmassa. Det är f.ö. 
samma förfarande som tillämpas när man 
tillverkar båtar eller chassier för bilar i 
plast. De material som behövs för detta 
finns att köpa i Sverige: 

I det följande skall ganska detaljerat 
genomgås hur man går tillväga vid plast
gjutningen. Man kan ha nytta av denna 
teknik i andra sammanhang, när det gäller 
apparathöljen. Man skaffar sig en hel del 
värdefull erfarenhet som man kan ha åt
skillig nytta av vid apparatbygge av de 
mest skiftande slag. 

Man börjar med att tillverka en form, 
som skall användas vid gjutningen. Där
vid behöver man en trämodell, som har 
de yttermått som höljet skall ha. Modell
formen tillverkas aven kvistfri träbit med 
måtten 147x n2X 50 mm. Se fig. 9. Man 
filar runda hörn på modellens översida 

l AB Serie båt, Maria prästgårdsgata 42, Stock
holm. 

Fig 8 
Diagram, visande de frekvenser man skall få 
in i transistormottagaren i olika lägen hos av
stämningsratten. 
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och därefter slipas hela träbiten noggrant 
med sandpapper, först med grovt, sedan 
med sandpapper av allt finare grad. Man 
får noga se upp med att modellen får sina 
sidoytor vinkelräta mot basen annars riske
rar man att man inte får upp modellen ur 
det gipsavtryck man sedermera skall ta. 

Försänkning för apparatens avstäm
ningsratt på apparathöljet kan man enk
last få fram på trämodellen på följande 
sätt: Har man tillgång till en borrmaskin 
limmar man fast en bit smärgelduk på en 
radioratt av lagom storlek, se fig. 10. Rat
ten fäster man sedan med sin fästskruv vid 
en 6 mm axel av järn, som sedan insättes 
i borrmaskinens chuck. Sedan är det bara 
att slipa ner ett hål. Helst bör man ha till
gång till en borrställning, så att man får 
borr och arbetsstycke väl fixerade. Har 
man inte någon borrställning får man 
spänna fast träattrappen och får skaffa sig 
lämpligt stöd för borrmaskinen. Och har 
man inte tillgång till borrmaskin för detta 
jobb åter~tår inte annat än att man utför 
slipningen på motsvarande sätt med hand
borrmaskin, men det tar onekligen i så fall 
sin rundliga tid! 

Ett knep när det gäller putsningen av 
trämodellen : pensla i samband med sand
pappringen på med varmt vatten, träfib
rerna reser sig då, och genom att man, ef
ter det att träet torkat, slipar bort fibrerna 
med fint sandpapper, riskerar man inte 
att fibrerna sedermera reser sig i samband 
med lacker.ingen. Se nedan. 

När modellen är mycket noggrant put
sad och polerad penslar man den med 
schellack 3 a 4 gånger med ordentlig tork
ning mellan varje gång. Modellen får se
dan stå ett dygn innan man börjar nästa 
arbetsmoment, som går ut på att få fram 
en absolut slät och fin yta. Man börjar då 
med att slipa på den schellackerade ytan 
mycket försiktigt med finaste sandpapper, 
omvirat kring en plan träklots, se fig. n, 
till dess att alla valkar i schellacksytan 
har försvunnit. När man fått ytan absolut 
slät gnor man den med stålull tills man får 
bort alla repor. Se fig. 12. 

Därmed är det klart att förbereda själva 
plastgjutningen. Till detta behöver man 
gipsavgjutning av trämodellen ; denna kan 
man utföra i en låda (ev. i en stadig papp
kartong i format 190X 150X 60 mm). I den 
lägger man trämodellen med de avrunda
de hörnen uppåt i lådan, se fig. 13, och 
häller sedan försiktigt i flytande modell
gips. Modellgips kan man köpa i närmaste 
färghandel, det köps i pulverform, 2 kg 
räcker. Gipspulvret blandas under omrör
ning med vatten, så att man får en konsi
stens, som påminner om filmjölk. Den fly
tande gipsen häller man alltså i kartongen 
och häller den då mitt på modellen så att 
gipset rinner ner åt sidorna. Man fyller på 
gipset så att det täcker modellen någon 
cm, därefter får gipset torka. 

Efter något dygn kan man vända upp 
och ned på kartongen, så att man får ut 
modellen, och därmed har man nu en gips
avgjutning av denna. Se fig. 14. Det gäller 

Fig 9 
Yttermåtten för trämodellen för plasthöljet. 

Fig 10 
Med denna anordning åstadkommer man lätt 
den fördjupning på trämodellens översida, där 
man skall ha avstämningsratten nedsänkt. Obs. 
borrmaskinen bör sitta inspänd i stativ och trä
modellen bör vara ordentligt fastspänd. Se 
texten. 

Fig 11 
Trämodellen slipas efter schellackeringen med 
fint sandpapper, omvirat kring en plan trä· 
klots. 
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sedan att behandla gipsavgjutningens ytor 
på samma sätt som tidigare beskrivits för 
trärnodellen. Man stryker alltså schellack 
på avtrycket i ett tunt lager 3 il 4 gånger 
med ordentlig torkning emellan. Sedan går 
man över med fint sandpapper och stålull, 
som ovan beskrivits för själva modellen, 
så att man får en absolut blank och fin yta. 
Slutligen anbringar man ett tunt lager av 
s.k. släppmedel, som har till uppgift att 
förhindra att plasten skall fastna i gipsav
gjutningen. Detta släppmedel, som inne
håller acetat, finns att köpa i handeln' . 
Man stryker på det med en pensel, så att 
man får en tunn film i gipsavgjutningen. 
För att vara på den säkra sidan bör man 
på acetatfilmen stryka ett tunt lager bil- . 
vax, som man sedan omsorgsfullt polerar 
ut till högglans. 

Plastgjutningen 
Nu är det dags att börja själva gjutningen 
av höljet. Därvid behöver man följande in
gredienser": V-plast (finns att köpa i kilo
förpackning, kostar 8: 50), s.k. accelerator 
(finns i 20 g-flaskor il l: -), härdare (som 
finns att köpa i 30 g-flaskor il 2: -). Vida
re behöver man glasfiberväv, (som man 
köper i band av l m bredd, man behöver 
ca 0,2 m2 väv). 

Dessutom behöver man färgpigment 
(finns i alla kemikalieaffärer) av något slag, 
följande pigment lämpar sig för inbland
ning i plastmassan: rivet titan vitt, kad
miumrött, kadmiumgult, kromoxidgrönt, 
ultramarin och grovriven kimrök. Beroen
de på vilken färg man tycker skall passa 
får man blanda in färgpigmentet, vilket 
man gör i samband med blandningen av 
plastmassan. 

Plastmassan erhålles genom att man 
blandar V-plast med 1-2 % accelerator 
under stark omrörning. Samtidigt tillsätter 
man önskat färgpigment, så att man får 
den färgnyans man tycker passar. Tempo 
l i fig. 15. Man blandar till en ordentlig 
sats, som man beräknar skall räcka till 
höljet, dvs. ca 300 g V-plast och ca 3 g 
accelerator, dvs. ca l tesked. Den plast
massa man fått fram på detta sätt kan stå 
längre tid utan att torka (ca 14 dagar). 

Omedelbart före själva plastgjutningen 
skall inblandning av härdare ske. Efter 
tillsats av härdare . stelnar plastmassan 
snabbt, varför man inte kan blanda till 
större sats än vad som omedelbart går åt 
vid varje etapp vid plastgjutningen. Till
sättningen av härdare sker så att man i ett 
mindre kärl häller upp exempelvis 50 g av 
den nyss iordningställda plastmassan. Till 
denna blandar man ca l g härdare under 
omrörning (ca 1-3 %) . 

Pensel och tesked, som man använder 
vid uppvägningen av ingredienserna, kan 
efteråt rengöras i aceton. 

Första momentet i plastgjutningen går 
ut på att man häller ut ett tunt lager plast-

1 Släppmedel med varubeteckning »Keton» 
finns att köpa hos AB Serie båt, Stockholm. 
2 Finns att köpa hos AB Serie båt, Stockholm. 

Fig12 
Efter ytbehandlingen enligt fig. II för att få 
bort alla valkar i schellackytan gnor man mo· 
dellen med stålull tills man får bort alla repor 
i ytan. 

a 

b 

Fig 17 
Glasfiberväven klippes till i tre stycken med 
mått enligt a) och b) . Ett stycke enligt a) läg· 
ges på först, därefter ett enligt b) och slutligen 
åter ett stycke enligt a). 

massa (med härdare inblandat) i botten på 
gipsavgjutningen, detta lager skall vara 
ca 1-2 mm tjockt. Se fig. 16. Plasten stel
nar efter tillsättningen av härdare på ca 5 
minuter. När plasten stelnat i gipsavgjut
ningens botten ställer man gjutformen på 
kant, och vidare fäster man en tape-remsa 
framför framkanten. Man blandar nu till 
ca 20 g plastmassa och ca 0,5 g härdare, 
och häller på ytterligare en dos plastmassa 
i samma tjocklek som förut, dvs. ca 1-2 
mm. Man får då ena sidan färdiggjuten. 
När denna stelnat får man blanda till en 
ny sats med plast (20 g plastmassa+0,4 g 
härdare) , och man utför nu gjutningen av 
plasthöljets andra sida på samma sätt. 

När denna i sin tur är torr får man stäl
la gipsavgjutningen på högkant och får nu 
sätta fast en tape· remsa framför kortän
dan. Efter tillblandning av ca 10 g V-plast 
+0,2 g härdare får man en ny gjutsats, 
som man fyller på till 2 mm höjd även på 
kortändan. När denna är torr vänder man 
upp och ner på gipsavgjutningen och ut
för gjutningen av andra kortändan på sam-
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Figl] 
Gipsavgjutningen av trämodellen kan erhållas 
i en liten låda av trä eller kartong. 

FIg 18 
Första glasfiberväven läggs på. 

ma sätt. Hela tiden har man alltså tape
remsan som hinder för att plasten inte 
skall rinna ut ur formen när man gör gjut
ningen av sidostyckena. För varje ny sida 
måste man också blanda till ny gjutsats, 
dvs. plastmassa, tillsatt med 1-3 % här
dare. 

När man sålunda fått första skiktet klart 
för plasthöljet skall detta armeras med 
glasfiberväv. Man klipper då till tre styc
ken av väven enligt fig. 17. Före inlägg
ningen av glasfiberväven penslar man först 
på alla sidorna med plast, som får torka 
så pass mycket att det klibbar utan att 
man fastnar med fingret när man tar på 
plasten. Då passar man på att lägga på ett 
skikt glasfiberväv enligt fig. 17. Se fig. 
18. Näi: man applicerat väven på plats 
blandar man till en ny »slurk» plastmassa 
+härdare och stryker på denna utanpå 
väven och ser därvid till att det inte bildas 
några luftbubblor. Eventuella sådana ar
betas bort med penseln. När detta första 
lager av glasfiberväv är indränkt med plast 
får det torka. 

t 



Figl4 
Den färdiga gjutformen. 

Fig 19 
Så här ser det färdiggjutna plasthöljet ut. Kan
terna sågas av till önskad höjd med bågfil. 

Därefter blandar man till en ny sats 
plastmassa+härdare och stryker på denna 
på det sätt som tidigare angivits. Därefter 
lägger man på andra lagret av glasfiber
väv, just innan plasten stelnat och dränker 
sedan in denna med ytterligare plast och 
låter även detta lager stelna. Därefter utför 
man sista tempot: stryker alltså på ett nytt 
lager med plast, och i samband med att 
man får denna i lämplig konsistens lägger 
man på det sista lagret av glasfiberväv. 
Slutligen går man över sista lagret med en 
pensling med plast, så att man får en bra 
inre yta. Därefter låter man plasthöljet 
torka, vilket bör ske under minst ett dygn. 
Tar man ut formen för tidigt, visar sidorna 
en tendens att bukta ut. 

När plasthöljet har torkat tar man det 
ur gipsformen, se fig. 19, som då eventuellt 
får slås sönder för att man skall komma åt 
plasthöljet. När man skall skära ned si
dorna till höljet till lämplig höjd kan man 

~ 22 

F;,. 22 "1111 Den färdiga transistormottagaren. 

FiglS 
Tempo l: Genom att blanda V-plast med 1-
2 % s.k. accelerator får man fram plastmassa; 
denna kan stå ett par veckor utan att torka. 
Tempo 2: Omedelbart före gjutningen tillsät
ter man 1-3 % härdare till plastmassan, som 
då stelnar på några få minuter. Blanda inte till 
mera än vad som går åt för varje etapp i gjut· 
ningen. 

Fig 20 
Över högtalaröppningens hål lägger man en 
metall väv av mässing, ovanpå denna placeras 
högtalaren, som limmas fast, liksom även vä
ven. De tre klotsarna av plexiglas (typ A i fig. 
5) limmas också fast i plasthöljet. 

Fig 16 
Den färdiga gjutformen penslas först med 
plastmassa tillsatt med 1-3 % härdare. 

Locket till apparaten. Det skruvas fast i de 
tre med M3·gängor försedda klotsarna, som 
finns fastskruvade på monteringsplattan. 
Se fig. 3. 
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FASCINERANDE RADIOHOBBY: RADIOKONTROLL AV MO:DELLFARKOSTER 

T ransistorer i RK· apparater 

Radiokontroll av modeller är en 
hobby, som under senare år blivit 
alltmer uppskattad, framför allt i 
USA, och nu tycks den breda ut sig 
även i Sverige. En fascinerande hob
by, som avspeglar elektronikens do
minerande ställning i modern tek
nik. RT lwmmer i fortsättning~n att 
ta upp aktuella saker inom detta 
gebit. En del konstruktionsbeskriv
ningar är också planerade; de kom
mer efterhand att inflyta i RT. 

T ransistorerna kommer när det gäller 
radiokontroll av modeller, otvivelaktligen 
att ställa till med en omvälvning, transis
torapparater är enkla och framför allt 
lätta, vilket ju är av största betydelse i de 
flesta fall när det gäller modellflygplan. 

Men inte alltid: Det finns ju rätt stora 
modellplan med stor bärförmåga, och då 
spelar några gram mer eller mindre inte 
någon avgörande roll. Som exempel kan 
nämnas att det finns radiostyrda modell
flygplan, t.ex. i form av fyrmotoriga flyg-

Fig 1 
En s.k. självneutralise
rande rodermekanism, elt 
stegrelä som omsätter 
mottagarens impulser till 
roderrörelser. Det är en 
grundläggande meka
nism, som är bland det 
första man träffar på när 
man börjar syssla med 
radiostyrning av model
ler. 

l 2 ~A_3 l ~_2 3 ~_' 2 

if"'d'"' ~'d''' ~'d"' if Fig 2 

a. 

neutral
läge 

vänster 
svöng 

b. 

neutral
läge 

c. 

höger 
svöng 

Rodermognet 

a . 

neutral
läge 

Gummimotor 
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Exempel på rodermeka
nism. Mottagaren påver
kar rodermagneten på ett 
sådant sätt att ett trear
mat ankare stegas fram 
ett steg i taget för varje 
översänd impuls. 

Fig J 
På detta sätt manövreras 
rodret i mekanismen i 
fig. 2 genom korta bär
vågspulser. Bärvågspul
serna likriktas och påför 
i form av strömpulser ro
dermagneten på sådant 
sätt att en stegvis fram
flyttning och därmed på
verkan av rodret till väns
ter eller höger resp. neu
tralläge erhålles. 

båtar, som väger hela 60 kg! Om alltså inte 
vikten alltid är så avgörande är transisto
rernas stora mekaniska tålighet en väsent
lig fördel i detta sammanhang_ Vid en 
kraschlandning stryker lätt rör med i smäl
len, men transistorer klarar sig lättare från 
sådana äventyr med fulla data i behåll. 

Enkel rodermekanism 
I mindre avancerade radiostyrda modeller 
använder man ofta en styrningsmekanism 
av det slag som visas i fig. L Det är en 
roderstyrning, driven aven gummirnotor 
(dvs. helt enkelt eni'tvinnad gummisnodd) 
- f.ö. den vanligaste mekanismen när det 
gäller fjärrstyrning av modellplan. Anord
ningen, som även brukar benämnas roder
magnet, fungerar som ett slags relä. Vid 
varje tillslag drivs rotorn av gummimotorn 
fram 90°, vilket motsvarar exempelvis ro
de rut slag till vänster. En brytning av kret
sen ger rotorn möjlighet att vrida sig ytter
ligare 90°, därvid återföres rodret till neu
tralläge. Därefter upprepas förloppet , så 
att nästa tillslag ger ett utslag hos rodret 
åt höger, nästa brytning ger neutralläge 
osv. På så sätt kan man med enkla pulser 
manövrera ett flygplan att svänga till hö
ger eller vänster eller rakt fram. Fig. 2 vi
sar schematiskt hur en liknande styrnings
mekanism men med 60° framflyttning för 
varje impuls fungerar steg för steg. Se även 
fig.3. 

Sådana enkla anordningar, som till ro
derrörelsen eller andra manöverrörelser 
översätter manöverorder i form av enkla 
pulser, är nödvändiga när det gäller model
ler, där man ofta inte kan kosta på sig allt
för invecklad apparatur. 

Radiostyrda modell båta r 
Radiostyrda modellbåtar är ~acksamma att 
arbeta med, man kan utrusta dem med 
tyngre apparater, mer komplicerade st yr
motorer exempelvis, och det finns ofta 
plats för rätt kraftiga batterier, som stop
par ett tag. Vikt och storlek är inte av 
avgörande betydelse - man kan därför ha 
större mottagare - och de mekaniska på
frestningarna på raoooapparaturen blir 
inte så svåra. Fig. 4 visar exempel på 
modellbåtar med riktig utrustning ifråga 
om reläer och manövreringsdon ; man kan 
fjärrkontrollera kurs och fart, kanonernas 
inriktning, manövrera flaggspel, tända och 
släcka belysning etc. 

(He Be) 



Fig 4 Dessa modellbåtar är utrustade med anordning för fjärrkontroll av kurs och fart, 
kanonernas inriktning, tändning och släckning av belysningen m.m. 

Ingen amatörradiolicens för 
RK ··experiment ! 

Radioanläggningar för fjärrkontroll 

av modellfarkoster får i Sverige an

vändas utan amatörradiolicens. 

Den som vill experimentera med RK-an
läggningar måste dock lämna in ansökan 
till Kungl. Telestyrelsens Radiobyrå, adr. 
Stockholm 16, och anhålla om sådant till
stånd, som i allmänhet beviljas utan vida
re. En förutsättning är att den sökande är 
svensk medborgare och har fyllt 16 år. 

För närvarande gäller följande villkor 
för att man skall få nyttja radioanlägg
ning, avsedd för fjärrkontroll av modell
flygplan, -bilar, -båtar o.d.: 

1) Radioanläggningen får användas en
dast för fjärrkontroll av modellflygplan, 
-bilar, -båtar o.d. Den får inte nyttjas för 
sändande av några som helst meddelanden. 

2) För sändarens tekniska utförande 
skall gälla: 

Frekvensband: 26960-27280 kHz 
Till/örd anade/lekt: max 5 W 
Sändningsklass : Endast pulsgivning 

med modulerad eller omodulerad 
bärvåg. 

3) Sändare och mottagare skall vara så 
konstruerade, att harmoniska svängningar 
eller parasitsvängningar inte utstrålas med 
sådan styrka, att störningar därav föror-

sakas i för annan trafik avsedd mottagare, 
inställd på frekvens utanför ovanstående 
frekvensband. 

4) Tillståndshavaren skall ha tillgång 
till anordning för uppmätning av använd 
frekvens med sådan noggrannhet, att kon
troll kan göras av att sändare och motta
gare ( om denna sistnämnda exempelvis är 
av pendelkopplad typ) arbetar inom ovan
stående frekvensband. 

5) Tillståndshavaren skall utan anspråk 
på gottgörelse ställa sig till efterrättelse i 
tillämpliga delar föreskrifterna i den in
ternationella telekonventionen med tillhö
rande radioreglementen, ävensom de före
skrifter angående anläggningens tekniska 
utförande, frekvens m.m., som kan komma 
att utfärdas. 

6) Telestyrelsens ombud skall äga att 
när som helst på anläggningen utföra de 
prov som kan finnas behövliga. 

7) Tillståndshavaren skall vara under
kastad den avgiftsskyldighet, som kan 
komma att fastställas, samt de ytterligare 
villkor och bestämmelser som Telestyrel
sen kan komma att meddela. 

8) Det åligger tillståndshavaren att an
mäla adressförändring till Kungl. Telesty
relsens Radiobyrå, Stockholm 16. 

9) Tillståndet får inte överlåtas. 

17" eller 21 '1 

bildrör i RT: s 
lokal-TV-mottagare? 

En mängd förfrågningar från läse
kretsen om man kan ha 21" bildrör 
i RT:s- Iokal-TV -mottagare tyder på 
att åtskilliga apparatbyggare önskar 
använda det större bildröret. 

D et förhåller sig så, som de flesta för
modat, att man till avböjningsdonen för 
70° avböjning utan vidare kan använda 
antingen 17" eller 21" bildrör för 70° av
böjning. Till avböjningsdonen för 90° av· 
böjning kan användas 90°-rör i antingen 
17" eller 21"-utförande. Att märka är dock 
att man vid övergång till det större bild
röret i både 70°_ och 90°-fallen får minska 
R129 och R130 för att få ut vertikalsvepet 
tillräckligt. Att ange exakta värden för 
dessa motstånd låter sig svårligen göras, 
då värdena är något beroende av övriga 
komponenter. Värdena på R129 och R 130 • 

bör därför provas ut i varje särskilt fall,. 
vilket inte torde bereda några större svå
righeter. 

Går det att bygga lokal-TV-mottagaren 
för &ögkanal 5-9, är en annan fråga. Det . 
är troligt att det går, och RT:s radiolabo- 
ratorium håller på med experiment för att: 
få fram lämplig koppling. Det gäller ju 
också då att få en TV /FM-konverter, som 
går bra på dessa frekvenser. Vi återkom-
mer till den saken. 

Det finns redan en hel del hemmabygg-
da lokal-TV-apparater, modell RT, i bruk, . 
och erfarenheterna är de bästa. Linearite-
ten är prima i samtliga fall, inga svårighe
ter att klara den, i synnerhet om man har' 
nätdrossel. 

Inte heller har det visat sig några inter-
ferensstörningar när TV jFM-konvertern 
är på, en hemmabyggare rekommenderar 
att man använder samma antenn, men att 
man vid avgreningspunkten ansluter ned-
ledningen till TV /FM-konvertern via ett 
par 600 ohms motstånd. 

Ljudstörningar i bilden kan alltid kure
ras med bättre trimning av de avstämda 
HF-kretsarna. Spärrfiltret för 5,5 MHz
interferensen mellan video detektor och 
videoslutrör har däremot inte med den sa
ken att göra - med det filtret tar man bort 
det mycket finmaskiga interferensmönster 
man får genom mellanbärvågsfrekvensen 
5,5 MHz. • 

RADIO- o. TV-LITTERATUR, 
för tekniker och amatörer 

NORDISK ROTOGRAVYR 
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RT:s bilradiomottagare för 12 V batteri 
med jordad + pol 

Bilradiomottagaren med 12 V rör, 

som beskrevs i RT nr 11/ 57, var av

sedd att anslutas till bilbatteri med 

jordad minuspol. I många bilar är 

pluspolen jordad. Vad gör man då? 

J a, det gäller att löda loss alla ledningar 
som är direkt förbundna med chassiet. 
Samtliga dessa ledningar får sedan förbin
das inbördes med i~olerad tråd och sedan 
anslutas till den anslutningsklämma As på 
mottagaren, som sedan förbindes med den 
icke jordförbundna minuspolen på batte
riet. Man anordnar som man säger en iso
lerad »minusskena» i mottagaren (ehuru 
skenan här består aven grov, från chassiet 
isolerad tråd). 

Mari börjar med att flytta alla kompo
nenttilledningar i ett steg som är förbund
na till chassiet till resp. rörs centrum
skärm, som därmed får utgöra en gemen
sam, från chassiet isolerad, jordpunkt. I 
schemat är dessa »jordpunkter» beteckna
de med 11 , 12, 13 och 14• Man förbinder se
dan rörens centrumskärmar, I l> 12, 13 och 
14 inbördes med en grov isolerad ledning, 
som sedan dras till anslutningsklämma As. 
Antennkabelns skärmstrumpa anslutes till 
VI:s jordpunkt (jordpunkt II). 

Man fortsätter sedan med vridkondensa
torn ClA+ ClB, vars rotor är ansluten till 

Fig l 

en punkt på chassiet; löd loss denna ch as
siförbindningslödning vid chassiet och låt 
den i stället gå till C 3 på chassi 2 (en isole
rad Philips-trimmer) . Därifrån skall man 
sedan dra en ledning till den för röret V 2 

gemensamma jord punkten 12• 

På chassi 3 skall höljet för kondensatorn 
C 14 isoleras från chassiet. Detta gör man 
lämpligen genom att skära ut två cirkulära 
brickor av l mm tjock pertinax. Brickor
nas ytterdiameter 32 mm, innerdiameter 
19 mm. De anbringas på var sin sida om 
chassi plåten och kommer att klämmas fast 
när man drar till den gängade bricka som 
man skruvar fast kondensatorn med. Höl
jet på kondensatorn skall sedan anslutas 
direkt till klämma As. (Ledn. (a) i fig. 1.) 

Ena tilledningstrådeA till utgångs trans
formatorn (d) samt de två glödströmstill
ledningarna (b) och (c) skall fortfarande 
ha direkt anslulning till klämma As. Om 
man dragit trådarna mellan punkterna a, 
b, c och d och anslutningskläml!la As med 
oisolerad tråd bör man byta ut denna mot 
isolerad tråd. Den förbindning som tidi
gare förband As med en punkt på motta
garens chassi bortlödes. 

Om man har gjort frontpanelen av plåt 
får man se till att inte vridkondensatorns 
axel går emot plåten. Ena polen på volym
kontrollen RIS ligger ansluten till chassiet. 
Denna pol frigöres från chassiet och anslu
tes via isolerad tråd till As (ledning e). 

Efter att nyss antydda åtgärder är vid
tagna skall inga komponenter ha metallisk 
förbindelse med chassiet. Detta kontrolle
rar man lättast genom att ansluta en ohm
meter mellan minusklämma As och motta
garechassiet. Ohmmetern skall visa av
brott. När man Sil dan ansluter antennen 
får man inte glömma skärmstrumpan, ty 
denna skall anslutas till Al. inte till As 
(se fig. 2). 

För att reducera störningar från genera
torn då denna laddar batteriet kan man 
koppla en elektrolytkondensator parallellt 
över klämmorna Al och As. • 

Fig 2 
Så här kopplas bilradiomottagaren in till bat
teri, antenn och högtalare i bilen. 

Högtalare Antenn 

Söker bil
chassiför
bindning 

+ 

Al A2 A3 At. AS 

Bi l batteri 
l2V 

Modifierat princip schema för RT:s bilradiomottagare med lågvoltsrör (beskrevs i nr .Il/ 57). I detta utförande kan mottagaren anslutas till bil
batteri med jordad pluspol. (Bilantennens skärmstrumpa anslutes till Al.) 

ChassI e 2 --1 1- Chossie 3 

+ + . + + 
1+ 
~~~--.-------~---, 

ITI~ , Al 

J, 

19 

/ 14 20 

/ J2 

/ 
L _ _ _ . _ __ _ 

/ 11 

lL 10 / 
J1 7 , 

_ ._ -- ---_.= -- -_/ 12 

11 
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I nya TV -mottagare från G r a e t z 
har man som tekniska nyheter bl. a. 
infört en intressant kopplingsfiness: 
ett separat reglerrör för stabilise
ring av linjeutgångsströmmen och 
därmed av högspänningen och den 
förhöjda anodspänningen. Flera vä
sentliga fördelar har uppnåtts där
igenom. 

D e nya Graetz.mottagarna för säsongen 
1957/ 58 är försedda med en rad intressan· 
ta finesser, sammanfattade under benäm
ningen »TV-Automatic». En av de väsent
liga beståndsdelarna i » TV-Automatic»-sy
stemet utgör den automatiska elektroniska 
regleringen av linjeslutstegets utgångs
spänning. Genom denna reglering hålls 
bildbredden och högspänningen konstanta, 
oberoende av nätspänningsvariationer och 
röråldring. 

Den konstanta bildbredden är i och för 
sig givetvis en fördel. Viktigare är kanske 
att högspänningen stabiliserats vid myc
ket hög nivå, nämligen 18,2 kV, dvs. strax 
under den för bildröret max. tillåtna spän
ningen. 

Reglersystemet är så effektivt att även 
vid mycket extrema ändringar i nätspän
ningen ändras högspänningen inte mer än 
några hundra volt. Genom reglersystemet 
uppnås också att man får mycket ljusstar
ka bilder med mycket god punktskärpa, ty 
även vid största strålström (dvs. i de lju
saste bildpartierna) sjunker, tack vare re g
lersteget, högspänningen endast mycket 
obetydligt. Dessutom fordras det vid den 
högre spänningen mindre strålström för 
samma ljusstyrka, vilket återverkar gynn
samt på punktskärpan. Längre livslängd 
för bildröret uppnås också genom att man 
kan arbeta med lägre strålström för viss 
ljusstyrka. Tack vare den stabiliserade 
högspänningen får man även vid högsta 
ljuspådrag konstant bildstorlek. 

Principschemat för det reglersteg, som 
användes för att ernå stabiliseringen i lin
jeslutsteget visas i fig. L Linjeslutsteget är 
utrustat med ett rör PL36 och är dimen
sionerat så att röret, även när det är åldrat 
och vid nätspänning, som sjunkit till 10 % 
under nominella värdet, ger tillräcklig ut
spänning för att bildbredden skall bli till
räcklig. När röret är nytt eller vid uppträ
dande överspänningar i nätet är dock -
tack vare regleringen - bildbredden nor
mal. 

RT provar: 

Graetz TV· mottagare 
"Kornett F·37" 

Graetz' TV-mottagare typ F-41, »Burggraf». 
Samma schema som för typ F-37 »Kornett» 
men med 53 cm rör. 

I konventionella linjeslutsteg brukar 
man låta slutröret alstra sin egen galler
förspänning genom den uppträdande gal
lerströmmen. I Graetz-mottagarna påför 
man röret en negativ gallerspänning, som 
alstras i ett separat reglerrör, nämligen 
trioddelen i ett rör PCF80. 

Linjeåtergångspulserna, vilkas amplitud 
är proportionell mot strömmen i avböj
ningsspolarna, användes nu för reglering 
av spänningen. Reglerröret arbetar som 
styrd likriktare, de positiva återgångspul
serna påföres via en kondensator Cl på l 
nF till anoden på röret, därvid alstras över 
ett belastningsmotstånd R2 en negativ 
spänning, som påföres via en gallerläcka 
till linjeslutröret. 

Storleken av den alstrade förspänningen 
erhålles genom att återgångs pulserna jäm
föres med en stabiliserad likspänning, som 
erhålles över en spänningsdelare innehål
lande ett spänningsberoende motstånd, 
NTC. Pulserna kopplas över kapacitiv 
spännings delare C2+C3 till gallret på re g
lerröret, under det att den stabiliserade 
likspänningen påföres katoden. 

För att även få med inflytande av nät
spänningsvariationer erhåller också st yr
gallret en förspänning, som är proportio
nell mot anodspänningen i apparaten. Ett 
reglermotstånd i denna spänningsdelarePl 

tillåter en inställning en gång för alla av 

linjeutgångsspänningen och högspänning
en till föreskrivna driftsvärden. 

På detta sätt erhåller man en reglering 
av förspänningen på linjeslutsteget, som 
är beroende dels av anodspänningen, som 
erhålles från nätdelen, och dels av utgångs
pulsernas storlek. Förspänningen för PL36 
förskjutes under inverkan av anodspän
ning och pulsamplitud, så att man alltid 
erhåller konstant utgångsspänning från 
linjeslutsteget. Se kurvor i fig. 2 och 3. 

Denna stabilisering av linjeslutsteget in
nebär att man en gång för alla kan ställa 
in bildbredden, och då bildhöjden till stor 
del är beroende av den förhöjda anodspän
ning som uttages från linjeslutsteget till 
bildslutsteget, så får man även bildhöjden 
inreglerad till fast värde. Först när PL36 
och spardioden PY81 förlorat en stor del 
av sin emission märks detta på att bilden 
plötsligt »säckar ihop». 

RT har provat en TV-apparat, F-37 
»Kornett», från Graetz. Blockschemat för 
apparaten framgår av fig. 4. Som framgår 
av detta är apparaten i stort sett konven
tionellt utformad, frånsett det nyss be
skrivna systemet med automatisk galler
förspänning för linjeslutsteget. De fyra 
MF-rören ger mottagaren en speciellt hög 
känslighet, och genom amplitudbegräns
ningen i de två ljud-MF-stegen är rattle 
reducerat till ett minimum. 

Fig l Princip schema för reglersteget, som användes för att stabilisera 
linjeutgångsspänningen från linjeslutsteget i Graetz' nya TV-mottagare. 

EYB6 

'---....... - 18.2kV 
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Fig 2 Nätspänning 

Bildbredden i Graetz' TV-mottagare som funk
tion av nätspänningen. Heldragen kurva gäller 
för mottagare typ F·37 med stabiliseringssy
stem för linjeslutsteget, streckad kurva för 
mottagare utan sådan stabilisering. Nästan 
identiska kurvor erhålles för högspänningen 
som funktion av nätspänningen. 

Klarteckningen 
TV-apparaten F-37 har också ett i viss 
grad automatiserat klartecknarsystem, ba
serat på frekvenskurvekorrektion i video
delen. Se Hg. 5. Man kan få tre olika VF
kurvor, omkoppling sker med tryckknapps
system med tre knappar: »Skarp», »Plas
tisk» och »Normal». I läge »Skarp» in
kopplas en serieresonanskrets (resonans
frekvensen 2,7 MHz) i videorörets katod
krets, se fig_ 5 a. Motkopplingen minskas 
då vid 2,7 MHz och en puckel erhålles i 
VF-kurvan, vilket ger en skärpning av 

KanaLväLjare 
~ 

konturerna i bilden. I läge »Plastisk» 
kopplas, se fig. 5 b, en parallellresonans
krets (med samma kretselement som i a) 
in i katodkretsen. Nu erhålles ökad mot
koppling omkring 2,7 MHz, VF-kurvan 
trycks ner. Man får då en utsuddning av 
konturerna, men vid starkt brushaltig bild 
blir bilden bättre med denna beskärning 
av detaljskärpan. 

I båda lägena »Skarp» och »Plastisk» 
medför ökad kontrast (minskat motstånds
värde i kontrastkontrollen, som utgörs av 
ett variabelt motstånd R I på 500 ohm i 
katodkretsen) att VF-korrektionen ökar 
och vice versa. Bilderna blir därigenom 
automatiskt mera uppskär pta resp. mera 
konturmjuka ju mer kontrast man drar på. 
»Fysiologiskt riktig kontrastkontroll» be
nämner Graetz denna finess i mottagaren. 

Som allmänt omdöme om detta system 
för skarpteckning kan man nog säga att 
Graetz lyckats lösa problemet med för
bluffande enkla medel, och att VF-korrek
tionens beroende av kontrastkontrollens in
ställning gör inställningen så nära »fool
proof» man rimligtvis kan begära (vilket 
är mer än man kan säga om många skarp
teckningssystem ). Att man med minskad 
VF-bandbredd kan få brusstörda bilder 
bättre kan vara intressant att veta för TV
DX-are och för folk som bor i »fringe 
areas». 

2xEBF 80 EF83 PL82 

Fig 4 
Blockschema för Graetz' nya 
TV-mottagare med speciellt reg
lersteg för linjeutgångsspän
ningen. 

Fig 6 
Chassiet till Graetz' TV-motta
gare typ F-37. Observera ljud
kompressorn, vars tratt utmyn
nar i en smal springa på mot
tagarens frontpanel. ..... 
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Den förhöjda anodspänningen i Graetz' TV
mottagare som funktion av nätspänninl!en. 
Heldragen kurva gäller för mottagare typ F-37 
med stabiliseringssystem för linjeslutsteget, 
streckad kurva för mottagaren utan sådan sta
bilisering. 

T ryckkanunanystem 
Ytterligare en finess är att notera: motta
garen är försedd med ljudkompressor av 
samma slag som Graetz har i sina FM-mot
tagare. Från denna utstrålas diskantregist
ret, en sidohögtalare återger bas- och mel
lanregistret. Fördelen med detta arrange
mang är att man, när man sitter framför 
apparaten, hör talet någorlunda från sam
ma punkt som man ser bilden, med enbart 
sidohögtalare blir effekten sällan fullt till
fredsställande annat än vid musikprogram. 

(Sch) 

Fig S 

För att erhålla skarp resp. suddig kontur
teckning i Graetz' nya TV-mottagare utnyttjas 
VF-korrektion genom frekvensberoende mot
koppling i videoslutsteget. a) Skarpteckning. 
Serieresonanskrets minskar motkopplingen vid 
2,7 MHz. b) »Plastisk» teckning. Parallellreso
nanskrets ökar motkopplingen vid 2,7 MHz. 
c) Normalteckning. Ingen frekvenskorrektion. 
I a) erhålles max. frekvenskorrektion vid min. 
kontrast (R t helt inkopplad) och i b) fås max. 
frekvenskorrektion vid max. kontrast (R1 helt 
urkopplad) . 

· L 

1n 

200 
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Våg ledarkom ponenfe r 

UNIT UNIT 

ar några ty
piska sidor hämtade ur 
Douglas Microwave mer 
än 100-sidiga katalog 

W AV EGUI D E FLANGES 

C H OKE AN D COVER 

t e br a ss brass 

Co.or UG-39/U RG-~l/U 

A PT ER. WAVEGUlD E . COVER TO CQVER 

M O DEL l O) 

Available in frequencies from 1000 to 90,000 mes. 

Erbjuder ett i det närmaste 
komplett program 

1.000-90.000 M H Z 

A DA PTER . COAX lALTOW AVEGUmE 

UODEL l Dl 

t------- B ------I 

I------A-------i 

Modet Wave8uid~ Waveguide Frequency Max . Planat: Dimen. -lnch e s 
No . Type Sh.e lane . Type A ~ ~ 

tOlL RG -b9 / U b.bbx3.4' 1.IZ .1.70 1.50 UG-41? 4 . 50 4.ZS 
t a lS RG -48/U J x 1.5 Z.b-J.95 1.3 5 UG.53 J.50 Z.bZ J .H 
13 1C RG-49 /U l x I 3.95 -S.85 1.3S UG-I" 9 2.H 1.87 

IOIA RG-SO/U 1.5x. 75 s.es-s .Z l. SO UG·J44 Z. J7 1. 8 7 

1018 RG-SI/U I.ZSx.bl 7.05_10.0 1.15 VG- Sl l l.bZ l.SO 

IOIX RG-SZ/U I x .50 8 . Z0 -1 2.4 1. 35 UG-J<} l l.bl 1.15 

APPLICATION: Couples waveguid e and coaxial lme. togetl'\er . 

MATERLAL: B r a a. : beryllium copper a n d polyatyrene . 

PLATING : Silver- .O OOI to .001)4 iDchea lbic:k; rhodium n a .h. 

FINISH . Externat a u r(acea - 8r a y eDAmel p a int. 

DOUGLAS MlCROWAVE Co. lne. 252 East Thtrd Street, Mt. Ver nonJ N. Y. 

'o e 
No. 

llOL 

ANTENNA . HORN 

MODEL 110 

Available m frequencies to 90,000 mes. 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Mätinstrumentavd. 

Barnängsgatan 30 STOCKHOLM Sö Telefon 44 97 60 
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RIKTAD 
DYNAMISK 

Typ RD-32 MIKROFON 
MED CARDIOID-FORMIG UPPTAGNINGSKARAKTÄR 

• Mikrofonen för stereofonisk upptagning 
• Typ RD-32 en triumf inom elektro-akustik 
• En mikrofon som alla väntat på och dröm

men för alla aku.stiker 
• Den uppträdande artisten har större rö

relsefrihet med en PEARL RD-32 än med en 
vanlig rundupptagande mikrofon 

• En PEARL RD-32 är till utförande modern 
och exklusiv 

• Akustisk återkoppling reduceras till mini
mum 

• PEARL RD-32 har helt nytt membran, som 
är korrosionsbeständigt mot t.ex. saltvatten, 
syror och alkoholer m.m. 

• Man kan öka mikrofonavs.tåndet till det 
dubbla utan risk för akustisk återkoppling 

TEKNISKA DATA : 
Frekvensområde . . ..... . ......... . 
Känslighet . . .. . .....•.... .. ... . .. . 
Utgångsspänning ......... .. .... . 
Temp.·område . ......... . ........ . 
Upptagningsk. . .................. . 
Utgångsimp. . . . ...... . . . ... • .. • ... 
Riktverkan ... .... . .. •• •....... . . .. 

DIMENSION: 
Diameter ........ . .•...... . ... ... 
längd ..... . . . ..... . •.. • . . ... •. ... 

60-14000 PIS 
55 dB 

1,8 mY 
-40° +60° C 

cardioid 
50-200 D 
20- 30 dB 

45 mm 
130 mm 

AB Pearl mikrofonlaboratorium 
Jämtlandsgatan 151 C, VÄLLINGBY 
Telefon 872035 
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Servicespalten 

Ingen vertikalavbö jning 
I ett service fall uppvisade bildskärmen ett 
vitt, kraftigt, vågrätt streck, vilket tydde 
på att vertikalavböjningen var satt ur spel. 
Utbyte av bildavlänkningsröret PCL82 gav 
negativt resultat. En testning med oscillo-

soov 

A--+-M~ TIll bIld" 
ovboJn . 
slutste g 

skop visade emellertid att det inte fanns 
någon avböjningsspänning på bildslutste
gets ingångsgaller, vilket alltså tydde på 
att oscillatorn (i detta fall en blockerings
oscillator ) inte fungerade. Det visade sig 
att anodspänningen på oscillatorröret ha-

. de rätt värde, vilket emellertid inte var 
fallet med gallerförspänningen. Galler
läckan i den oscillatorkoppling som använ
des var ansluten till +anodspänning och 
bestod av två variabla och ett fast mot: 
stånd på 400 kohm. Avbrott i det fasta 
motståndet var orsaken till att oscillatorn 
inte fungerade. {Funkschau} 

• 
Kontaktfelsökare 

Kontaktfel i telefon- och radioappa
rater kan nu lokaliseras på enkelt 
sätt med en ny typ av felsökare 
från Telefunken. 

E tt instrument för . lokalisering av kon
taktfel, som bör intressera servicetekniker, 
tillverkas numera av Tele/unken. Instru
mentet, som är avsett att användas vid fel
sökning på telefonapparatur, radiomotta
gare m.m., underlättar upptäckt och loka
lisering av glappkontakter, övergångsmot
stånd och liknande fel som ger upphov till 
instabilitet i mottagaren. 
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Best·nr I 
AS·1252 

I AS·1253 

-
C 'ERMA-TOBE) 

med Vinsynite-Jinish 

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

PERMA·TUBE maströr är skyddade mot korrosion ge· 
nom en ny, patenterad metod som gör dem helt rostsäkra. 
Efter fosbondering in· och utvändigt är rören överdragna 
med en aluminium· pigmenterad polovinyl som effektivt 
skyddar mot alla angrepp, såsom från starkt saltmättad 
havsluft, svavelsyrlig skorstensrök och sotets frätande 
tjärämnen. Rörens sidenglänsande finish förändras ej! 

PERMA·TUBE tillverkas med diameter av 11/ 4" och 
11/ 2" lämpliga för medelstora och större antenner. 

Latta att 
skarva 
Perma·Tuhe maströr sammanfogas 
lätt med ett enkelt handgrepp till 
önskad masthöjd. 

Perma-Tube tillfredsställer alla 

Er själv för den vinst och den goodwill som Perma· 
Tube ger Ert företag. 

Montören för att installationen går lätt och snabbt 
med Perma·Tube. 

Fastighetsägaren prisar Perma·Tube som inte ros· 
tar och inte lämnar rostspår på tak och väggar. 

Kunden blir sympatiskt stämd med Perma·Tube på 
taket. 

Perma·Tube maströr Perma·Tube moströr 
med diameter 1 V4" med diameter 1 V2" 

längd I Riktpris II kart. om Best·nr I längd I Riktpris II kort. om 

1,5 m 

I 

11: 50 

I 

20 AS·1262 I 1,5 m 

I 
13:-

I 
20 

3 m 21:- 10 A5·1263* 3 m 24:- 10 

• Finns även i extra lätt utförande med 
Best·nr AS·1263RX Riktpris 19: SO raka ändar för montering på rotor 

Lils hilr 
vad Amerikanska 

provningsanstalten 
har att säga: 

Dessa rör ha legat 30 dagar i 3,3 % 
saltlösning. Proverna 1-3 är svårt an· 
gripna, galvaniseringen är fullständigt 
bortfrätt och svår gravrost har gjort 
rören porösa. Perma·Tube·röret (nr 4) 
är ej påverkat. 

Maströr av skilda fabrikat, som vid 
provningsanstalten American Society for 
Testing Materials utsatts för besprut· 
ning under 60 dygn. Perma·Tube (nr 4) 
är lika fint som före provet! 

Gör själl' 
detta prol' 

Placera ett 3 m Perma·Tube maströr 
med 11/ 2" diameter och 1,65 mm gods. 
tjocklek så att endast kortast möjliga 
ände har stöd på varje sida. Ställ Et 
därefter själv på röret. Obs. hur obe· 
tydligt det sviktar! 

Endast maströr med detta 
märke är äkta Permo-Tube 

Stockholm, Tel. 010 f449600 - Göteborg, Tel. 031 f175890 -Malmö, Tel. 040 f70720 
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KNIGHT -KIT amerikanska 
H i - fi - byggsatser 

KNIGHT -Kil Hi-n FM-AM tuner 
1. Tryckt ledningsdragning. 
2. Svänghjuls balanserad skaldrivning. 
3. 2,5 /LV FM-känslighet. 
4. Automatisk frekvenskontroll. 
5. Verklig hlgh-fidelity. 
Detta är den snyggaste och mest perfekta 
FM-AM tuner som kan köpas för pengar. 
Den är omsorgsfullt konstruerad och går 
lätt och snabbt att bygga - en tuner Ni 
kan ha mycket nöje av, och som Ni blir 
stolt över, både för dess utmärkta presta-

tioner och dess smakfulla utseende. Den 
täcker hela AM-bandet samt 88 till 108 Mhz 
på FM-bandet. 
på FM är känsligheten så god som 2,5 /LV 
vid 20 dB. Brum- och brusnivå: -60 dB. 
Mellanfrekv. : 200 Km vid 50 'I. av kurvan. 
Frekv.-område: ± 5 dB, 20-20.000 Hz. 
på AM är känsligheten 3 /LV vid 10 dB. 
Mellanfrekv.: 8 Khz vid 50 '/, av kurvan. 
Frekv.-område: 20-8.000 Hz. 
Tunern har en lätt inställbar och exakt 
skala, automatisk frekv.-kontroll, tryckt 
ledningsdragning, färdlglindade spolar, 
färdigtrimmade HF- och MF-kretsar, 
drIftskompenserad oscillator, neonbelyst 
skala, katodföljarutgång samt två ut
gångsjackar - en för bandspelare och en 
för förstärkare. Som sådan rekommen
deras Knlght-kit 18, 20 eller 30 watts
förstärkare. 

KNIGHT -Kil 18 watt Hi-fj-för-
stärkare 

Sista ordet; sober elegans o.prestation 
l. Nya röret 6973. 
2. Endast 0,5 '/, distorsion vid 18 watt. 
3. Tryckta omkopplare. 
4. Två paneler med tryckt ledningsdrag

ning. 

Den nya Knight-kit 18 watts förstärkaren 
med verkligt hög kvalitet i återgivning~n 
och modernt, elegant och platssparande 
yttre har ett förvånande lågt pris. Den 
underlättar byggandet fantastiskt och 
tryckta ledningsdragningen helt igenom 
ger inga möjligheter till felkopplingar . 
De nya slutrören 6973 är speciellt utveck
lade för Hlfi-slutsteg. 
Specifikation: Frekv.-område: 20-30.000 
Hz vid 18 watt ± l dB. Distorsion: O,:; '/. 
vid 18 watt. Brum- och brusnivå: Mer 
än 60 dB under 18 watt. Utgimp.: 4, 8 
och 16 ohm. 
Storlek: 100X325X200 mm. 
Ty p: 83-Y-786. 

Dessutom finns I tunern inbyggd ferrit
antenn för AM-mottagning. 
Storlek : 100X325 X200 mm. 
Tv..,: 81-Y-787. 

KNIGHT-Kil 2S-watt KNIGHT-Kil 20-watt KNIGHT-Kil lO-watt 
LYX-förstärkare Hi-fi-förstärkare Hi-fi-förstärkare 

Lyxkvalitet till moderat 
kostnad 

Knight-kits 25-watts för
stärkare presterar lika myc
ket som kommersiellt till
verkade enheter till dubtlla 
priset. Koppling av William
son-typ ger 25 watts verk
ligt livslevande musik åter
givning. Kan användas till
sammans med tuner eller 
fÖr!örstärkare , som fiar 
komplett uppsättning kon
troller (för vOlym-, ton
och sklvkaraktäristik). Den 
tryckta kretsplattan gör 
hopsättningen enkel och 
garanterar perfekt funktion. 
Dessutom finns balanskon
troll för matchning av slut
rören och variabel dämp
ningSkontroll för optimal 
anpassning till alla högta
larsystem. 
Specifikation: Frekvensom
råde: 10-120.000 Hz vid 20 
watt ± 0,5 dB. Harmonisk 
distorsion: 0.15 ' /, vid 30 watt. 
Intermodulation: 0,4 ' /, vid 
20 watt. Utgångsimp.: 4, 8 
och 16 ohm. Slutrör: 2 st. 
5881. 

Det stora frekvensområdet 
och den höga uteffekten 
hos denna förstärkare ga
ranterar briljant musikåter

' givning. 
Specifikation: Frekv.-om
råde: 20-20.000 Hz vid 20 
watt ± 1 dB. Distorsion : 
1 '/, vid 20 watt. Brum- och 
brusnivå: Tuneringång 90 dB 
under 20 watt. Grammofon
ingång 72 dB under 20 watt. 
Fyra ingångar: magnetisk 
pick-up, mikrofon, kristall
pick-up eller bandspelare 
och tuner. Utg.-imp.: 4, 8, 
16 och 500 ohm. Korrektion 
för 78-varvs- och microspår
skivor. 
Storlek: 175X325X220 mm. 
Typ : 83-Y-750. 
Metallkåpa till d:o: 
Typ: 83-Y-758. 

Storlek: 140 X350 X230 mm. 
Typ: 83-Y-755. 
Metallkåpa till d :o: 
Typ: 83-Y-759. 

Me,' för varje Hi-fi-krona 

Nu kan Ni uppleva sensa
tionell Hlfi till ett förbluf
fande lågt pris genom att 
bygga denna 10 watts för
stärkare. Detta är ett av de 
finaste erbjudanden musik
älskaren någonsin har fått 
och det perfekta valet för 
den, som har ekonomiskt 
sinne. Ni bygger den kvickt 
och lätt och Ni blir förtjust 
över resultatet. Den går 
med kristall- eller keramisk 
pick-up och lägger Ni dess
utom till förförstärkaren 
(typ 235) så spelar den även 
med magnetisk pick-up. 
Specifikation: Frekv.-om
råde: 30-20.000 Hz vid 10 
watt ± l dB. Separata bas
och diskantkontroller. En
dast 1 'I. harmonisk distor
sion. Utgimp.: 8 ohm. 
Storlek : 175 X325X150 mm. 
Typ: 83-Y-753. 
Kompenserad förförstärka
re till d:o: 
Typ: 83-Y-235. 
Metallkåpa till Y -753: 
Typ : 83-Y-757. 

AIB KUNO KÄLLMAN 
Södra Vägen 73 GÖTEBORG S TELEFON 208728 
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Principen är att en HF-signal med lämp. 

lig frekvens matas in på den apparat som 
skall undersökas. Den högfrekventa signa
len moduleras i den undersökta apparaten 
med störsignalen (knaster från glappkon
takt etc.). 

Instrumentet finns i två olika utföran
den. Det ena arbetar med 5 fasta frekven
ser från 3 kHz till 1500 kHz och det andra 
med 13 fasta frekvenser från 4 kHz till 1,45 
MHz. Även apparatur, som arbetar med 
frekvenser över 1,5 MHz kan testas med 
denna kontaktfelsökare om »provappara
tens» utgångsfrekvens transponeras till 
mätapparatens frekvensområde. 

Förutom instrument som visar ingångs
spänningen finns på frontpanelen kontrol
ler för bl.a. val av provningsfrekvens och 
olika inspänningsnivåer samt fin· och grov· 
inställningsanordning för utspänningen. 
Dessutom finns omkopplare för fyra in· 
gångsimpedanser från 75 till 10 kohm, för 
anpassning av instrumentets ingång till 
den provade apparatens utgång. 

I fig. l visas blockschemat för instru· 
mentet, som fungerar på följande sätt. 
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Fig 1 
Blockschema för kontaktfelsökare typ SP 718 
från Tele/unken. 

HF.signalen, som matas in på den uno 
dersökta apparaten, alstras i en generator· 
del (G J, i vilken också fininställningen av 
utspänningen sker till den apparat (AJ 
som skall provas. »Provapparatens» ut· 
spänning matas in på en bredbandsför· 
stärkare Fl' I Fl alstras också en lokal 
»störspänninp, som modulerar signalen 
med modulerings grad från l °/00 till l %. 
Härigenom får man en störning med 
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kondensatorer 
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Kortslutningssäkra och självläkande vid genomslag. 
Flerlagrigt utförande Fuktskyddade, hermetiskt slutna, 
runda aluminiumbägare, 0 25-51 mm, Anslutning: 
med lödstift eller skruv M4 samt på beställning med 
kabelledning för radiellt eller axiellt uttag. 
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Montering: Fästklämma eller fästskruv M8 med 
mutter. Godtycklig 'monteringsriktning. 

TillJten driftstemperatur: - 20° - + 70°. 

Temperaturkoefficient: 4 - 6 X 10-5/0 C. 

Isolationsresistans: > 2000 Mil/IlF. 

A v vidstående kurvor framgår variationerna i 
kapacitans och förlustfaktor som funktioner av 
driftstemperatur och frekvens, 

Dessa kondensatorer tillverkas för driftspänningarna 
22000/425 = > 25000/500 =. 33000/650 = och 380 NI 
720 = volt i kapacitansvärden från 0,5 till 25 IlF. 

För närmare upplysningar om dessa och övriga typer 
av Mp-, elektrolyt-, pappers- och oliekondensatorer 
av fabrikat Standard Telephone und Radio AG, 
Ziirich, sänder vi special kataloger på begäran. 

Standard f(ad/o " Je/efon All 
BROMMA 

Avd, Elektronrör & Komponenter 
Stockholm: 25 29 40 - Göteborg: 147790 
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----------------------------------------.~ 

Utbildning 

Fordringar 

Förmåner 
under 
utbildningen 

Förmåner som 
utbildad 
tekniker 

Anställning 

Vidare 
~pplysningar 

Ansökan 

> 

---~~ 

antar elever för utbildning till 

ELEKTROTEKNIKER 
vid flygvapnets Tekniska Skola i Västerås och 
vid förband. 12 månader med början den 28. juli 
1958. 
Omfattning: tekniska ärrmen, ca 90 0/ 0 (främst 
elektrolära och radioteknik), samt allmänmili
tära ämnen (befälsutbildning). 

Fullgjord värnplikt, yrkesutbildning inom elek
trotekniska facket samt flerårig praktik. Utbild
ning och praktik inom radiotekniska facket ger 
företräde. 

Anställningsform: extra flygtekniker med över
furirs tjänsteklass. Lön f n 858-1.022 kr/ mån. 
Dessutom utgår traktamente under utbildnings
tiden vid Tekniska Skolan till elever som ej är 
bosatta i Västerås. 

Efter godkänd utbildning anställning som flyg
tekniker (civilmilitär) på aktiv stat vid resp. för
band. Lön f n 904-1.077 kr/ mån. Dessutom er
hålles ekiperingshjälp med 750 kr. 

kan erhållas vid något av följande förband: 
F8 Barkarby / Stockholm, F9 Säve/ Göteborg, 
FlO Ängelholm, Fll Nyköping, FI2 Kalmar, 
FI3 Norrköping, FI5 Söderhamn, FI6 Uppsala. 
(Ev. kan även andra förband komma i fråga.) 

hos Inspektionen för tekniska tjänsten (verk
mästare Johansson), Flygstaben, Stockholm 80, 
tel 67 95 00 (riks 67 96 00) eller närmaste arbets
förmedling. 

med uppgift om' 

1. Namn och ålder, 
2. adress och telefonnummer, 
3. inskrivningsnummer (ange även det förband 

där värnpliktstjänstgöringen fullgjorts och vad 
Ni utbildats till under värnpliktstiden). 

4. betygsavskrifter (arbets- och skolbetyg) och 
övriga handlingar Ni vill åberopa, 

5. vid vilket förband anställning önskas (ange 
fler alternativ). 

Ansökan skall senast den 30 april 1958 vara in
sänd till närmaste arbetsförmedling eller till 
personala vdelningen 

E'LFo,JI./JPNET STOCKHOLM 80 
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Fig 2 
Kontaktfelsökaren SP 718 från Tele/unken. 

känd storlek att jämföra provapparatens 
störning med. Ett lågpassfilter, LP, släp
per endast igenom de relativt lågfrekvenia 
störningar det här är fråga om. Efter för· 
stärkning i en transistoriserad LF-förstär
kare (F2 ) återges störningen i högtalaren 
eller i en hörtelefon, som kan anslutas till 
uttag på frontpanelen. 

I LF-delen är en »störningskontrastkon
troll» inbyggd, med vilken ovidkommande 
störningar såsom nätbrum, rörbrus etc. 
kan undertryckas. 

Från F2 tas också signalen ut till ett 
speciellt förstärkarsteg (F 3) till vilket en 
elektromekanisk vibrationsgivare (M) kan 
anslutas. För man denna vibrationsgivare 
i närheten av felstället uppstår självsväng
ning i systemet, vilket givetvis underlättar 
felsökningen. Man kan också få fram fel
stället genom att knacka på olika »miss
tänkta» komponenter eller ledningar i ap
paraten. • 

Överbelastning 
av högspänningsdelen 

Vid service av TV-mottagare med 
DY86 som högspänningslikriktare 
bör man iaktta en viss försiktighet 
vid undersökningen i högspännings
delen. 

F ör att fastställa om linjetransformatorn 
lämnar högspänning till bildröret är det 
vanligt att servicemannen för högspän
ningskabeln i närheten av chassiet så att en 
gnista uppstår mellan kabel och chassi 
om högspänning förefinnes. Grundig var
nar för sådant »kortslutningsprov», emedan 
den ström som därvid flyter i kretsen upp
går till ca 15 mA och varken linjetrans
formator eller högspänningslikriktarröret 
DY86 mår bra härav. Vid en sådan över
belastning bringas anoden på DY86 att 
glöda och katod och glödtråd förstörs. Vid 
högspänningsmätning bör därför endast 
rörvoltmeter med högspänningsmätkropp 
användas. 
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mw 
för panelmontage tillverkas av 
en av Tysklands ledande fabri
ker, Milller & Weigert, ur vars 
synnerligen rikhaltiga tillverk
ningsprogram vi här ger några 
typexempel. 

VridspoleiDstrument typ D 50/63 
eller med vridjärnssystem typ E 
50/63. Rund kåpa av svart press
massa med dimensioner: flänsdia
meter 83 mm och husets diameter 
65 mm. Tillverkas i standard mät
områden från 0---1 V upp till 6--600 v. 
Inre resistans 1000 DN, högre re
sIstansvärden på beställning. Run
da instrument kunna även erhållas 
med en flänsdiameter 65183, 80/100, 
110/130, 130/160, 1601188, 190/225. 

Vridspoleinstrument typ DQ-45 för 
likström, infällt montage. Samma 
elektriska data som för typ D so163. 
Frontpanelens storlek 4S X 45 eller 
8S X85 mm. 

Vridspoleinstrument typ DQ-96 el
ler med vtidjärnssystem typ EQ-96 
för infällt montage. Kvadratisk 
kåpa av svart pressmassa. Vtid
spolesystem med spetslagting. Till
verkas för mätområden från 0---1 
rnA upp till 0-60 A . Flänsrnått: 
72 X 72, 96 X96 eller 110 X l1S mm. 

Vridspoleinstrument typ DHQ-96 
eller med vridjärnssystem typ 
EHQ-96 för infällt montage. Samma 
elektriska data som för instrulI\,ent 
typ D SO/63. Stor lättläst skala, skal
vinkel 90° . Frontpanelens storlek : 
72 X 72, 96 X 96, 144X144, 192X192 mm. 

Tidmätare, avsedd för kontroll av 
drifttiden vid olika Slag av elekt
riska apparater och anläggningar. 
Utföres med räkneverk upp till 
9.999 timmar. Tidmätaren kan er
hållas i runt utförande med di
mensioner 65/83 mm eller 80/100. 
Den kan liven erhållas i kvadra
tiskt utförande med dimensioner 
72X72, 96 X 96, 144X144 mm. 

KombinatIonsinstrument med tre 
instrument i samma hölje: volt
meter, amoeremeter och frekvens
meter. Flänsens ytterdimensioner 
250X96 mm. Volt- resp. ampere
metern av vtidjärnstyp. Tungfre
kvensmeter 47--& Hz. 

* Leverans omgående från lager. 

Vi sänder Er gärna vår utförliga 
katalog. 

* 
Instrumentets robusta konstruk
tion och prIsbillighet gör dem 
utomordentligt lämpliga för an
Tändning l paneler för övervak
ning och driftskontroU. utöver l 
annonsen angivna typexempel finns 
ett stort antal andra för olika an
vändningsområden. 

INSTRUMENT 

Vridspoleinslrumenl typ O 50/63 

Vridspoleinslrumenl typ 0Q-96 

Vridspoleinslrumenl typ OQ-45 

Vridjärnsinstrument typ EHQ-96 

Tidmätare .' 

Kombinatiansinslrument 

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

MED 

SWEMA:5 
NYA 

BELASTNINGS-KORRIGERADE 

PRECISIONS·POTENTIOMETRAR 
SWEMA's lättgående Precisionspotentiometer RPV 27 (NATO-storlek 11) kan 
som standard erhållas korrigerad för belastningen av efterföljande steg. 
Denna nyhet ger konstruktören tillfälle till intressanta problemlösningar och 
noggrannhetsförbättringar i äldre konstruktioner. 

Begär prospekt! 

SVENSKA MÄTAPPARATERF.A.B. 
Pepparvögen 28 • STOCKHOLM-FARSTA. Tel. 940090 

o 

SHALLCROSS [}!~Mw MOTSTAND 

... ... ... ... ... SHALLCROSS ... 
trådlindade preclslons- ... ... 
motstånd tillverkas efter ra- ... 
dlkalt nya tillverkningsmetoder, ...... 
de är Inbäddade I en keramisk '!!!!I.I~:!lIl!l=-
form som samtidigt utgör spolform fl 
och skydd för resistanstråden. Dessa 
motstånd kan därför tillverkas med 
betydligt mindre dimensioner och 
mindre vikt än andra typer av tråd
lindade motstånd. Kortslutna varv 
är givetvis uteslutna. Motstånden 
tillverkas för resistansvärden 
från 0,1 ohm upp till 15 ~ ~ 
megohm och för be- ~ 

lastningar från 0,1 W ~ ~ 
upp till 2 W. ~ ~ 

~ 

~ . ~ 
~ 

-

SCHALLCROSS tIllverkningsprogram omfattar även andra precisionsproduk
ter, exempelvis Wheatstone-bryggor, dekadmotstånd, dämpsatser, elektron
iska galvanometrar, omk.opplare m. m. 

Korta leveranstider, 
VI slinder );jr glima en bulletin med närmare uppgifter. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Sigtunagatan 6 - STOCKHOLM 21 - Tel. växel 230880 
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Bildhöjden avtar efter en stund 
Om bildhöjden minskar när apparaten va
rit i drift en stund kan det bero på rödel 
eller ev. temperaturberoendet i.avbÖjnings
spolarna. I ett i Funkschau relaterat fall 
visade det sig emellertid att likspänningen 
över katodmotståndet i bildslutsteget var 
alldeles för hög. Detta berodde på att ka
todmotståndet som skulle vara 600 ohm 
ökat sitt värde till 1,3 kohm. När motta
garen varit inkopplad en stund steg tem
peraturen i motståndet så att dess värde 
ytterligare ökades. 

Otydlig och svag bild 
Om bilden blir otydlig och svag i en TV
apparat även om ljusreglaget är helt upp
draget, ligger det nära till hands att miss
tänka att bildröret är förbrukat och behö
ver utbytas. Om bildröret ersätts med 'ett 
nytt och bilden återkommer vid svagt på
draget ljus men försvinner när ljuset ökas 
kan detta bero på att emissionen gått ner 
i likriktarröret i högspänningsdelen. 

En förklaring till att man dock får en 
bild, om än otydlig, med det »gamla» bild
röret men inte med det nya kan vara att 
högspänningen förmår attrahera den svaga 
elektronstrålen i det förbrukade bildröret. 
När detta ersättes med ett nytt med fullgod 
emission sugs emellertid snabbt »musten» 
ur den förbrukade högspänningslikrikta-
ren. (Funkschau) 

• 
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. 

Enkelt chassi 
. Avlånga bakformar av helpressad alumi
nium är lämpliga chassier till förförstär
kare och andra förstärkare, som byggs av 
miniatyrkomponenter. Formarna har god 
finish och är stabila. Större formar finns 
att köpa hos sorterade järnhandlare. 

(H N} 

KNIGHT ·KIT 
FM-TILLSATS 

som beskrevs i RT nr 3 sid. 40 väckte stort 
intresse - önskar Ni ytterligare uppgifter 
skriv eller ring till: 

AB KUNO KÄLLMAN 
Södra vögen 73, Göteborg - Tel. 208727·28 

Generalagent : 

AGENTURFIRMA THURE F. FORSBERG AB 
STOCKHOLM 



TILL LANDS TILL SJÖSS I LUFTEN 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

P L A N N A I R axialströmningsfläktar 

då det gäller kylning av elektronisk utrustning. 

Hög verkningsgrad 

Riktad luftström 

Ingen risk för överhettning 

- motorn placerad i luft-
strömmen 

Högsta mekaniska precision 

Vibrationsfri 
- tyst gång 

Sniå dimensioner 

Generalrepresentant : 

Finns för anslutning till de 

flesta lik- och växelströmsnät, 

exempelvis 400 per. växelström. 

Utvändig diameter från 40 upp 

till 200 mm. 

Ring eller skriv till oss fUr ytter· 

ligare upplysningar. 

* INSTRUMENTAKTIEBOLAGET METRON * II 
TULEGAT AN 15 STOCKHOLM Va TEL. vx 24 12 50 
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1000 kW MAGNETRON 
GUN EMITTER CONNECTIONS 

ELECTRON GUN 

COOLlNG WATER / 

CONNECTORS 

ANom BLOCK 

för X - bandet 

Fabrikat FERRANTI 

Typ VF10 

CATHODE 

Max. pulslängd : 1.0 ftS CATHODE 

Toppvärdeseffekt : 1000 kW max. vid V.S.W.R. < 1.05 TERMINAL 

Medeleffekt: 1.0 kW max. vid V.S.W.R. < 1.05 
Frekvens: Valbar inom området 9000-9500 MHz 

Vi översända gärna utförligt prospekt 

GENERALAGENT: 

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

OLYMPIA 

TV 
byggsats 

DU i iindrat 
utlörande 

Låda i valfritt träslag (teak, valnöt 
- blank- eller mattpalerad). 
Högklassig dubbelkonhögtalare. 
Känslighet SO-loo ",V. 
29 rörfunktioner. 

GAlANTI 
Vi lämnar 6 mån. garanti på 
de by~gsatser som levererats 
och trammats av oss. 

I 
I NYHET ... 

Aluminiserat bildrör 900 avlänkning. 

Chassie i enheter med plug-in system. 

AVC 

Kvotdetektor. 

Elektrostatisk focusering. 

l ' Kanalväljare (valfritt antal kanaler). 

I 17'" eller 21'" bildrör. 

D .. ""~~ Malmskillnadsgatan 25, STOCKHOLM C 

Telefon 20 28 64 
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Vn_.r rubriken Kadier 
lnd1U1rina nyheter m
fltrea Ilppetfter trAn 
tillverkare .ck l_por
t6rer om nyheter._ 
av t6retaae. latrodu
eeras p4 mark_de •. 

Radioindustrins 
nyheter 

Ultrakänslig megohmmeter 

Erik Ferner AB, Bromma, har som general
agent för Keithley Instruments, Ine. i USA, 
översänt data för en ultrakänslig megohmme
ter, som mäter resistanser upp till 10 Tohm 
(l Tohm=106 Mohm). Två modeller tillver
kas: »500» och »50b, den förra har mätområ
det 10 Mohm-lO Tohm, den senare måtom
rådet 10 kohm-10 Gohm (l Gohm=l000 
Mohm). Instrumentet, som är kalibrerat direkt 
i resistansvärden, har en fast provspets, på vii· 
ken den provade komponenteni! ena tilled
ningstråd anbringas. Se fig. Apparaturen kan 
användas även av icke utbildad personal och 
bör finna användningsområden för exempel
vis isolationsprov på rörsocklar, kablar, trans
formatorer, tryckta kretsar, motorlindningar 
och för prov på kondensatorer. Instrumentmo
dell »500» mäter 100 Mohm med 600 pF i 
shunt på 2 sekunder ( uppladdningstiden ! ), 
modell >50b mäter 10 Mohm i shunt med 
0,16 p.F på samma tid. För andra RC·kombina· 
tioner blir mättiden längre ellet kortare, be· 
roende på kretsens tidskonstant. 

• 
Ny typ av kvicksilverrelä 
The Adams & lP estlake CQ. i Chicago har ut
vecklat en ny typ av kvicksilverströmbrytare 
med uppbyggnad enligt fig. I en behållare, del· 
vis fylld med kvicksilver, flyter en cylinderfor
inad kolvliknande anordning, P. Denna attra· 
heras vid strömgenomgång genom relälind· 
ningen C och pressas ner i kvicksilvret. Härvid 
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antenn 

A5 .. TA147 

AS-FS:A203 

AS-FSA122 

- antenner over all t 
r,r 4 

Kanal 4 far Stockholm och Köpenhamn • 

l Takränna
~ antenn TakGi:.t::::::. enner 

' ----~ ~-...... 
42.:- [ AS-FSA202 38:- AS-80M 78:- ~ AS-6084 
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Fönsterantenner 

38:- AS-FSA2l3 65:- AS-6098 125:- AS-6102 

Kanal 5 och 9 för NorrlcC$ping och Göteborg 

Takränneantenner 

38:50 
AS-FSAl32/S 
AS-FSA132/9 

Takantenner 

46:50 AS-FSA123 

Fönsterantenner 

r 
38:50 

AS-FSAl33/5 
AS-FSA133/9 

Riktantenner 
... ' .. 

265:-

r 
46:50 

AS-6032/S : AS-603415 AS-6205/S ; AS-6225/S 

A5-8033/9 42:- [ AS-8035/9 52:- AS-6209/9 102.:- l AS-6229/9 213:-
.................................................................. ~ ............................... ........... " ......................... .................................................................................................................................. _ ..... . 

AS-8038/S 
AS-8041/9 

A5-eus/S 
AS-8429/t 

l AS-640S/S 
. 62:- [ AS-8409/9 

Långdistansantenn 

165:-
AS-6445/S 
AS-6449/9 

76:-

368:-

AS-630S/S 
AS-6309/9 118:-

Allkanalantenn 

AS-SIA 197:50 
AS-ZXSU, z vån. J'5=-

~ AS-6325/S 
~ AS-6329/9 245:-

~ 
för allt i 1? 'V!l 
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{I 
KATHREIN 

Antenner 
.. 

Högeffektiva antenner av modernaste 
tekniska konstruktion. Mycket lätta att 
montera. Cirka 50-talet antenntyper. 

Antennförstärkare 
för TV-DX 

Bredbandsförstärkare för kanalerna 
2,3 och 4. 

TELEAPPARATER 
Jungfrugatan 48, Stockholm Ö 

Telefoner 601090, 611076 

-----
I 
I 
I 

fÖT allt I 1] \:!J I .... 

_1-

I 
I 

_I 
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pressas kvicksilver in i en liten upp och ned
vänd cylindrisk behållare, T, fylld med lämp
lig gas, S. Denna behållare är försedd med en 
porös propp, CP, genom vilken gasen pressas 
när kvicksilvret stiger i behållaren. Beroende 
på egenskaperna hos proppen sker fyllningen 
med kvicksilver i den upp och ned-vända be
hållaren med olika hastighet, och därigenom 
får man önskad tillslagstid. När kvicksilvret 
trängt in i behållaren T uppstår kontakt mel
lan tilledningstrådarna E och EE. På liknande 
sätt kan man få fördröjt frånslag. 

Denna typ av kvicksilverströmbrytare till
verkas för strömstyrkor upp till 35 A vid växel
spänning 220 V och 5 A vid likspänning 220 V. 
Fördröj t tillslag eller frånslag från 0,5 sek. upp 
till 20 min. kan erhållas. 

Svensk representant: AB Bromanco, Stock
holm. 

• 
Nätspänningsstabilisator 
Firma lohan Lagercrantz, Stockholm, har över
sänt uppgifter om en ny typ av nätspännings
regulator från General Radio Co. i USA. Regu
latorn innehåller en servostyrd reglerbar nät
spänningstransformator, typ »Variac», vars in
ställning regleras på elektronisk väg så att ut
gångsspänningen alltid hålles på önskat värde. 

En fördel med detta system är att man inte 
får någon distorsion i den reglerade spänning
en och att regleringen kan ske vid högt effekt
uttag. Regleringshastigheten är ca 20 V per 
sekund och upp till ca 5 kVA effekt kan tas 
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Magneter de- kan dorn göra 
för det bar pappa lagt 

Några användningsområden 

Kvalitet: 
(B X H) max.X 10' egs: 

FAM.A 600 . FAM.A 700 I FAM.A 1000 
1,2 1,6 1,8 . 

TICONAL Ge med (B X H) 

SINUS-märkta 
eP 

TV-master 
eP 
har garanterad 

~ ~ 

HELSVENSK 
kvalitet 

Korros;onssäker enligt 
W,'atherometerpro/'f't 

SVENSKA 
HÖGTALAREFABRIKEN AB 

STOCKHOLM· .. ,TT ....... TEL. yA.EL 4e7" 

I 
I 
I 

1] \:!J I fÖT allt . 
I ... 

-_ .......... -

TICONAL 
5,0 I TICONALGg 

5,5 

I 
I 

FAMA oeh TICONAL har 
mycket stort magnetiskt ener
giinnehåll, vilket i förening 
med låg specifik vikt ger små 
och lätta konstruktioner. T.ex. 

max. över 5,5 X 10' egg, dvs. 
ett magnetiskt energiinnehåll, 
som är mer än 30 gånger större 
än hos en kolstålsmagnet. 

FAGERSTA BRUKS AB 
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qo~YJ~ AROUND THE WORLD 

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

TILLVERKARE AV ALLA SLAGS KONTAKTER 

TYPES nK" and nR K" 

K-21 
Plug 

K-32S 

K-31SL 
Receptacl. 

lK·R24C·31 S Receptoc1e 

K-22C 
Plug 

RK -31SL 
Recep'Qcl. 

lK·R24C-32S 
Rec;eptacle 

lKT·R24C·22~8 Plug 

BEGÄR KATALOG OCH 
ÖVRIGA UPPGIFTER FRÄN 

TYPES nDPB", "DPD" TYPE "AO" 

DPB Pin 

DPB Sockel 

~' ~ o 
:\ . ~, , . -

Slove 
Receptocle 

AO·RAOO 
Receptacle 

TYPE UD" SUBMINIATURE 
AO-RDOl 

Recepl.ele 

AUDIO CONNECTORS 

Xl-ll 

P-CG·12S 

UA-3-11 

Generalagent för Sverige 

AB GOSTA BÄCKSTRÖM 
Ehrensvärdsgatan 1-3 STOCKHOLM K Tel. väx. 540390 
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B.EKTRISKT 
o 

MOJSTANDSMATERIAL 
NIOIROME-V ~5~:C~roturer upp till 

NIOIROME för temperaturer upp till 950"C. 

KONSTANTAN (ADVANCE) för lIort· 
precisions- och rOdiomots.ånd m. m. 

MANGANIN för precisionsmotltånd. 
II. BU. 1,33 ohm/mm'/m f6r hOgohnrigo p .... 
l\IUUftA cisionsmotst6nd med låg temperatur-

koefficien', el. t6jningsm4tore m. m. 

TERMOB.EMENTTRÅD komp .... aalioM. 
ledning, 

BIMETALL för termoltoter. 

NICKB.TRÄD och bond. 

NICKELLEGERINGAR för radio, TV, 
.Iektronik m. m. 

KOPPARTRA• D ~h H. F. litz emoljerod med 
lod bort lock, omspunnen. 

'UMMER mikonit. 

AWMINIUMFOLIER för kondensotorer, 
förpockning m. m. 

El, /lertol dimen.i'>:ner lager/ör ... 

AB Ingllliörsrarman lIT AN ~~t~~: ~g 

Stetoclip 
"Junior" 

Vid lyssning med miniatyrhörtele
fon är detta stetoclip i lättviks
utförande den idealiska lösningen. 
Utbytbara skumnylonkuddar ger 
god tätning i örat utan att förorsa
ka irriterande tryck. Försedd med 
tryckfåste passande alla standard
typer av miniatyrhörtelefoner. Vikt 
endast 2 I gram. 

Riktpris kr. 12:
exkl. hörtelefon. 

HÖRAPPARA1BOLAGEl 
Kungsgatan 20 Tel. 23 1700 

Stockholm C 
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Oscillogrammen visar överst: ingångsspijn· 
ningen vid 2 % spänningsändring, nederst: 
den reglerade utspänningen, reglertid ca 0,2 
sekunlkr. 

ut. Den reglerade spänningen kan hUlas med 
en noggrannhet av 0,25 % vid ±10 % ändring 
i ingångsspänningen. Utgångsspänningens nivA 
kan stillas in ±10 % omkring ett nominellt 
värde 230 V eller 115 V. Utgångsimpedansen 
är praktiskt taget O i insvängt tillstånd och 0,02 
ohm under transient förlopp. Ett flertal typer 
tillverkas för 115 och 230 V nominell spänning. 

• 
Hi-fi-förstärkare 

Firma Klein & Hummel, Västtyskland, har ut· 
vecklat en hi·fj·förstärkare, som ger maximalt 
40 W vid endast 0,35 % distorsion och med 
intermodulation omkring 1,2 %. Frekvensområ· 
det sträcker sig från 20 Hz till 120 kHz. 

För att uppnå hörriktig frekvenskorrigering 
har apparaturen en ovanligt vidlyftig regler· 
apparatur. På grammofoningången är anbringat 
korrektionsfilter med 25 olika inställningsmöj· 
ligheter. Vidare ingår i förstärkaren ett rumble· 
filter och ett diskantavskärningsfilter för re· 
duktion av nUbrus. Skilda diskant· och bas· 
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Here's the curve. ro 

1fl,ost impressive! 

T he impossiblc bu been rcaIitcd ••• 

by Roocttc! The ,6acs< ffi.Fi 

achicvemcol of cbc you DOW 

comcs to you u che new 

Roncm: TXoIIS pickup caraidae! 
Highcsc compliance ODd IowCII 

-- mass are the maia &aon res- --

- ponsiblc fot cbc cxtrcmcly 10'0 _ 

- intermooulationdistortioo.lfyou-

- are a rt:al lover of fine music -

~ change today 10 TXoIISl -- -_ for dcails cont2C1: _ 
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FÖR BILAR MED RADIOSÄNDARE 

växelströmsgeneratorer 

eller annan strömkrävande apparatur samt 

distributionsbilar med korta körsträckor, 

där laddningen ej räcker till. 
(Lämnar 20-40 amper. redan i tomgång.) 

.Använås av PDIis •• B,.andkÅ,.",.. 
Sveriges RAdio AB. ImluSlrier. 
Taxi med ,.adiD m, fl. 

3~..,4..
HARRY THELLMOD 
Hont~alo. If - STOCKHOLM Sv 

T oJeIon 61 'O 20 
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Typbeteckn. 

I 

AS.~8.M. 
AS.50.M. 
AS.60.M. 
AS.80.SM. 
AS.91.M. 
AS.55.M. 
AS.96.M. 
AS.JI8.M. 

DA.3.PSM. 
DA.4.SM. 
DA.24.PSM. 

K.18.M. 
K.1S.GM. 
K.111.MYM. 
K.lS.SM. 
K.lI.M. 

K.20.D. 
K.24.D. 
K.25.D. 
K.35.D. 

PT.1.M. 
PT.1.GM. 
PT.1.MYM. 
PT.5.M. 
PT.7.(K.19.M.) 
PT.11.M. 
PT.11.GM. 
PT.11.MYM. 
PT.20.M. 
PT.29.M. 
PT.34.M. 
PT.36.M. 
PT.9I.M. 
PT.99.M. 
PT.100.M. 

RG.SjU 

/ 
RG.58/U 

TP.44& 
TP.2025B 
TE.2 

TELCON KOAXIAL KABEL 
•• •• o 

FOR ALLA ANDAMAL 

Ut!. / Le-I dare 

koaxial 1 
koaxial 1 
koaxial 1 
dubbelkoax. 2 
koaxial l 
koaxial 1 
ko axial 1 
dubbelkoax. 2 

dubbelkoax. 2 
dubbelkoax. 2 
dubbelkoax. 2 

koaxial 1 
d:o antimikr. l 
d :o dbl-skärm l 
dubbelkoax. 2 
koaxial l 

bandkabel 2 
bandkabel 2 
bandkabel 2 
tubulär 2 

koaxial l 
d:o antimikr. 1 
d:o dbl-skärm l 
koaxial l 
koaxial l 
koaxial l 
d:o antimikr. l 
d:o dbl-skärm l 
koaxial l 
koaxial l 
koaxlal l 
koaxial l 
koaxial l 
TV koaxial l 
TV koaxial l 

koaxial 

/ 

l 

/ 
koaxial l 

mikr.-kabel l 
mikr.-kabel 2 
mikr.-kabel 2 

Varje 
I Varje I ledare ledare Imp. 

trådar area 

l X O,91 0,65 100 O 
lXO,74 0,43 1100 
l X 1,22 1,17 75 O 
l X l,20 1,17 1450 
3XO,19 0,09 1100 
1 X O,31 0,08 133 O 
1XO,31 0,08 1400 
1 X O,3 0,07 2X 2400 

1XO,74 0,43 95 {) 
7XO,81 3,6 95 {) 
1X1,22 1,17 720 

I 
7XO,19 0,20 SIa 
7XO,19 0,20 60U 
7XO,19 0,20 6Ul 

H X O,19 0,41 90 o 
7X O,19 0,20 75 o 

I 

1 X O,91 0,65 75 o 
7X O,31 0,50 150 o 
7XO,31 0,50 300 o 
7X O,31 0,50 300 Il 

1XO,56 0,25 710 
1XO,56 0,25 75 o 
1 ><0,56 0,25 75 o 
7XO,81 3,63 46 o 
7X O,19 0,20 75 o 

14X O,19 0,41 73 o 
14X O,19 0,41 73 o 
14X O,19 0,41 73 o 
7 X 1,22 8,17 710 
1X 1,42 1,59 110 
1 X O,74 0,43 910 
1X 3,25 8,3 63 o 
lX1,U 0,95 75 o 
1 X O,71 0,40 60 o 
1X 1,1 0,96 600 

7X O,72 

I 

2,9 

I 

52 o 
l X O,81 0,52 53 o 

7X O,19 0,20 
14X O,19 0,41 

7X O,19 0,20 

AS.4S.M. 

BA.24.PSM. 

AS.SO.SM. 

PT.20.M. 

Fobrikant: 

, 

Lista över skärmad H. F. kabel 
Följande typer lagerföras: 

/Kap .lft / 

Ungef. I Ungefär!. I Max. I Dämpning db/ 100 f t 

diam. vikt 'I. m . volt 1 Mc 110 Mc 1100 Mc 1200 Mc I ~o~ I 3000 
mm Mc 

12 pF 9,5 11 kg 0,18 0,60 2,0 7 

13 pF 7,0 6,3 kg 0,22 0,75 2,5 9 

17 pF 7,4 8 kg 0,20 0,68 2,4 8,5 

8,5 pF 10X15 17,5 kg 0,3 0,7 2,4 8,5 

12 pF 6,0 4,5 kg 0,85 2,7 8,5 11,8 

9,5 pF 6,0 4,0 kg 0,85 2,7 8,5 12 

9,3 pF 7,0 5,Okg 0,85 2,7 8,5 12 

4,5 pF 9X13 16 kg 0,53 1,7 5,3 7,6 

16,5 pF 7,0 7 kg 3 kV 0,56 1,5 4 a 
16,5 pF 15,9 35 kg 8 kV 0,26 0,7 2,3 8 

22 pF 8,0 9,5 kg 3 kV 0,5 1,4 3,6 13 

I I 
29 pF 4,0 3 kg l 

kV I 
0,7 2,0 7,1 22 

29 pF 4,0 3 kg l kV 1,05 

29 pF 4,' 7 kg l kV 0;7 

18 pF 7,7 6,5 kg 

I 
0,6 2,0 

22 pF 5,5 4 kg 0,4 1,3 5,1 

I I I 

2l pF 3 X 4,5 2,1 kg 0,4 1,3 5,1 

9,5 pF 2,5 X 4,5 1,7 kg 0,22 0,72 2,5 

4,0 pF 2,5X10,5 2,1 kg 0,14 0,43 1,4 

4,OpF 11,5 4,5 kg 0,14 0,43 1,4 

22 pF 5,5 4 kg 2,5 kV 0,35 1,12 3,65 12,7 27 

22 pF 5,5 4 kg 2,5 kV 0,61 
22 pF 8,0 8,5 kg 2,5 kV 0,42 

33 pF 10,5 16,5 kg 5 kV 0,19 0,61 2,03 7,54 20 

22 pF 5,5 4 kg 0,4 1,3 5,1 

21 pF 8,0 8,5 kg 3 kV 0,24 0,77 2,53 9,12 22 

21 pF 8,0 8,5 kg 3 kV 0,46 

21 pF 11,0 18 kg 3 kV 0,31 

22 pF 25,S 72 kg 12 kV 0,08 0,27 0,95 4,12 12 

22 pF 12,5 18,5 kg 6,5kV 0,15 0,49 1,65 6,33 16 

17 pF 11,0 13 kg 5 kV 0,2 0,65 2,1 7,76 18 

25 pF 21,0 51 kg 13 kV 0,09 0,29 1,1 5 14,5 

21 pF 10,3 16,5 kg 42 kV 1,74 2,65 

32 pF 5,1 3,5 kg 2 kV 0,5 1,6 5,1 17 

31 pF 6.7 6,4 kg 2,8kV 0,31 1,0 3,2 11 

1 29,5 pF I 
10,5 

I 
16 kg 

I ~ kv l 
I I 

2,1 

I 12~ 
/

18 

28,&pF 5,2 3,5 kg kV 5,3 45 

2,4 1,3 kg 
7,9 6,0 kg 
5,3 3,3 kg 

Innerisolationen hos koaxialkablarna är polyeten (telcothene) 

och ytterisolationen pvc (M). De är försedda med en tät skärm. 

Dubbelkoaxialkablarna har gemensam skärm. 

I AS-serien ligger ledaren i ett polyetenrör centrerad med hjälp 

aven spiral m.u.f. AS.96.M. där . ledaren är ocentrerad. 

I PT-serien är ledaren inbäddad i massiv polyeten. 

I ET-serien är isolationen skumpolyeten, se separat prospekt. 

Bandkabeln levereras i ofärgad och svart polyeten. 

GM - antimikrofoniska ledningarna har ett lågresistivt skikt 

under skärmen för att förhindra parasitspänningar. 

MYM - dubbel skärm med pvc emellan. 

SM - över kopparskärmen ligger en metalliserad pappersfolie. 

PSM - extra polyetenband - kopparskärm - pappersfolie. 

THE TELEGRAPH CONSTRUCTlON & MAINTENANCE CO LTD, London 
Generalagent: 

A/B E. WESTERBERG, Norr Mälarstrånd 22, Stockholm K, Tel. 529807, 529808 
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EXKLUSIV HIGH FIDELITY 
WEATHERS l GRAMS FM·PICKUP 
Världens förnämsta pickup. Skonar ski
vorna till 100 ./.. Safirspets räcker längre 
än diamantspets för normala nåltryck. 
Diamantspets behöver aldrig bytas. 

Levereras med arm och broadcast studio 
oscillatormodulatorenhet. 

Typ MM-50 med safirspets netto 629: -
Typ MM-lO med diamantspets netto 725:-
WEATHERS high fidelity högtalarsystem 
DECORATOR. Elegant möbel endast 22 
cm djup. HÖjd 66 cm, bredd 81 cm. 12" 
bas- och 3" diskanthögtalare, 8 ohm, 
14-30 watt. Pris netto kr. 950:-. 

WESTREX ACOUSTILENS 20/80 
Det förnämsta engelska högtalarsyste
met med bas- och högtonshögtalare. Del
ningsfrekvens 675 p/s. 

15" bashögtalare med 3" talspole av kant
lindat kopparband. Extra hög verknings
grad. Impedans 16 ohm, 30 watt. Vikt 
15,5 kg. Pris netto kr. 550:-. 
Högtonshorn med spridningsUns med 3" 
talspole av kantlindat aluminiumband. 
Verkningsgrad 25-30 ./ •. 500-10000 p/s in
om 2 dB, därefter lätt fallande karak
täristik till 15000 p/s. 30 watt, 20 ohm. 
17500 gauss. Vikt 16 kg. Pris netto kr. 
975:-. 

Delningsfilter, '/.-sektions, 16-24 ohm, 
675 p /s. Vikt 4,5 kg. Pris netto kr. 355:-. 
Ovanstående tre enheter jämte tillbehör 
och beskrivning över olika lådkonstruk
tioner netto kr. 1.900: -. Komplett hög
talarmöbel kr. 2.500:-. 

Allt i high fidelit,.. bäst och billigast från 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7 - stockholm. 

Tel. 30 58 75, 32 04 73. 

Tron~itron 
I subminiatyr glas 

kisellikriktare för 

600 volt-I 50 mA vid 1500 

400 mA vid 25 0 

Dimensioner: 3X8 mm 

MAXIMUM RATINGS AT 150Co AMBIENT 

TYPE 

IN689 (TG62) 
ING87 (TGGl) 
ING86 (TG52) 
ING85 (TG51) 
ING84 (TG42) 
IN683 (TG41) 
IN682 (TG32) 
ING81 (TG31) 
IN679 (TG22) 
IN678 (TG21) 

IN677 (TGI2) 
IN676 (TGll) 

Peck I Recurr;ent 
Inverse I Voltage 
(volts) 

600 
600 
500 
500 

400 
400 

300 
300 
200 
200 
100 
100 

Maximum 
Average 
Forward 

current (ma) 
150°C 250C 

150 400 
75 200 

150 400 
75 200 

150 400 
75 290 

150 400 
75 200 

150 400 
75 200 

150 400 
75 200 

För data och priser kontakta 
generalagenten: 

AJGERS ·ELEKTRONIK 
Tel. 196404 Stockholm 32 

\ 

~66 
reglage ingår, förutom volymkontroll, som är 
anordnad så att fysiologiskt riktig frekvens
återgivning erhålles i alla volymkontrollägen. 
Slutsteget med högklassig utgångstransforma
tor har två EL34 i ultralinj är koppling. 

Svensk representant: Champion Radio AB, 
Stockholm. 

(HHK) 

• 
Högtalare för små portabla 
mottagare 
The Plessey Co. Ltd. i England har infört en 
ny typ av högtalare, avsedd för portabla rese
mottagare. Den är 7,5 cm i diameter och har 
ett djup av endast 25 mm. Flödestätheten är 
8500 gauss. Talspolen har 3,5 ohms impedans, 
men man kan få impedanser upp till 80 ohm. 

• 
Panelinstrument 

Simpson Electric Co. i USA har konstruerat 
nya typer av mätinstrument med rektangulär 
frontsida, vilket lär innebära en avsevärd ut
rymmesbesparing. Mätnoggrannhet ±2 %. De 
nya instrumenten, som tillverkas i 15 olika mät
områden och typer, lämpar sig kanske bäst som 
O-indikatorer och avstämningsindikatorer, men 
kan givetvis användas för mätuppgifter i fall 
där små dimensioner är av väsentlig betydelse. 

Svensk representant: Champion Radio AB, 
Stockholm. 

• 
Timräknctre 

Simpson Electric Co. i USA har konstruerat ett 
räkneverk, drivet av ett synkronur, som visar 
antalet timmar som förflutit från det att uret 
s tartats. Det nya instrumentet, som ser ut som 
ett vanligt instrument för panelmontage, kan 
mäta 0-99999 timmar eller 0-9999,9 timmar. 

Svensk representant: Champion Radio AB, 
Stockholm. 
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SCHNIEWINDT 

TV-ANTENNER-UKV 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

ett ledande märke i Sverige 
sedan S år tillbaka 

Fönsterantenner 
Hopfällbara takantenner 

i stort sortiment 

Kock.gatan S 
Telefoner: 
406526 - 438:3 33 
STOCKHOLM 

TV· BYGGARE 
TV-skåp bygges på 
beställning av teak, 
mahogny, även andra 
träslag - och efter 
Edra egna ritningar. 

LÅGA PRISER 

BROBER6 
Norra Stationsgatan 115, Stockholm Va. 

Tel. 311252 
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5 punkter om TELEFUNKEN specialrör 

o 

• 

TILLFÖRLITLIGHET 
Rörets tillförlitlighet anges av >P-faktorn>. Den anger 
hur stort rörutfallet kan bli i promille pr 1.000 timmar. 
Det gynnsamma värdet av ca 1,5 %0 pr 1.000 timmar 
är under livslängden praktiskt toget konstant. Här
igenom är det möjligt att i förväg planera omfattningen 
av rörbyte i utrustningarna. 

LÄNG LIVSLÄNGD 
För dessa rör garanteras såsom ett medelvärde för 100 
rör en livslängd av 10.000 timmar. Erfarenheten visar, 
att den verkligt uppnådda livslängden ligger väsent
ligt högre. livslängdens slut definieras noggrant i data
bladen. Sålunda har t.ex. för röret EF 805 S fastlagts 
att 
anodströmmen från begynnelsevärdet har sjunkit till 
:s; 7,5 mA, 
brantheten från begynnelsevärdet har sjunkit till 
:s; 4,7 mAN, 
den negativa gallerströmmen har stigit till> l,uA. 
Vid dessa rör måste glödspänningen hållas konstant 
vid ± 5 %. Gränsvärdena få på inga villkor över
skridas. 

SNÄV TOLERANS 
Spridningen av de elektriska värdena är gentemoT 
rundradiorören mindre och framgår av databladen. 
Toleransen hos EF B05 S är t. ex. vid U. =220 V, R .. 2 = 
45 kOhm och Rk = 120 Ohm: 
för la= 10 mA + 1,5 mA/- lmA 
1 .. 2=2,5 mA +0,4 mA/-O,3 mA 
S=6,5 mAN ± l mAN. 

STÖT-och VIBRATIONST ÄLlGHET 
Genom konstruktiva åtgärder har stöt- och skaktålig
heten hos rören höjts så mycket, att de under längre tid 
kunna utsättas för accelerationer upp till 2,5 g (g = jord
acceleration) vid SJ Hz. Stötaccelerationer upp till 
SJO g äro tillåtna momentant. Dessa rör äro därför 
särskilt ägnade för transportabla apparater och vid 
påfrestande industriell användning. 

MELLANSKIKTFRI SPECIALKATOD 
Ett särskilt material för katoden utesluter uppkomsten 
av ett störande mellanskikt (interface), som yttrar sig 
i emissionsminskning och i förekommande fall försäm
rar rörets högfrekvensegenskaper. Rören kan därför 
drivas långa perioder i strypt tillstånd, vilket är väsent
ligt i t.ex. räknemaskiner. 

••• Rör för telekommunikation 
C3m pentod för HF-, MF- och NF
förstärkare. 
E88CC=6922 dubbeltriod med skil
da katoder (jmf PCC88). 
EF8QO kling-, brus- och brumfattig 
HF-pentod. 
EFB02 kling- och brusfattig HF-pen
tod. 
EFB05S reglerbar HF-pentod. 

00 •• 
Rör för industriell användning 
E1BOF=6688 högbrant pentod. 
EAA901 S =5726 (6AL5) känd dubbel
diod. 
ECCB01S= 12AT7WA/6201 (ECC81 
= 12AT7). 
ECCB02S=5814A (l2AU7) 
EF804S kling- och brumfattig NF
pentod (jmf EFB(4). 
ELB03S (6CK6) effektpentod. 

•••• Rör för räknemaskiner 
E90CC=5920 dubbeltriod med ge
mensam katod. 
E92CC dubbeltriod med gemensam 
katod . 
EH900S=5915 (6CS6=EH90) heptod 
för pulskretsar. 
5965 (E1BOCC=7062) dubbeltriod 
med skilda katoder. 
6211 dubbeltriod med'skilda katoder. 
6463 dubbeltriod med skilda katoder. 

Begä,. specialprospekt n,. 094,01 

Nyckeln till 

industrins 

rörproblem 

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRÅDLÖS TELEGRAFI 
Röravdelningen e Stockholm 7 e Telefon 2.402. 70 
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NYHETER 
från 

PERTRIX-UNION 
G.m.b.H • 

• 
BilLUX 
tran si storbatlerier 

för årets batteriradio
mottagare 

V 

1,5 

1,1 

VIKTIGT 
Transistor batteriet 

har den rätta spännings

kurvan 

, Transi sto rc ell (n,231) 

Norma leelI (n,.211) 

60 125 
Förbrukningslid Ilimj-

(Kurvorna gtlUer för @n urladdning av 8 tim dogL över 50 ohm) 

Lev. omg. från lager 

GENERA LAGE NT 

• ·E=..2K.~ 
SVENSKA A E3 

Hagavägen 97, SOLNA 
Tel. Vx 820130 

~68 

Raderanordning för band 

Ad. Auriema 1ne. i USA har konstruerat en 
raderanordning för bandspelarband. Den be· 
står aven kraftig magnet med mycket hög 
magnetisk fältstyrka, på vilken man applicerar 
bandet. Apparaturen utför fullständig avmagne· 
tisering av inregistrerad signal och brus utan 
att man därvid behöver spola om bandet. Hela 
bandrullen avmagnetiseras alltså samtidigt. 
Apparaten anslutes till nätet 117 V; 5 A ström 
behövs. 

Svensk representant: Thure F Forsberg AB, 
Enskede. 

• 
Likriktare med små dimensioner 

Sarkes Tarzian 1ne. i USA har introducerat 
kisellikriktare för spärrspänningar upp till 
2,8 kV och för strömmar upp till 300 A. Ett 
mycket stort antal typer tillverkas. Typen 
M-500, som har 400 V spärrspänning och ger 
500 mA, har fått vidsträckt användning i nät
delen i TV-mottagare. Dimensionerna för den
na likriktare är påfallande små: längd 25 mm, 
diam_ 10 mm. Likriktaren tar inte större plats 
än en säkring och monteras f.ö. i en hållare, 
som påminner om säkringshållare. Priset är 
förbluffande lågt. 

Svensk representant: Thure F Forsberg AB, 
Enskede. ' 

• 
17 W hi-fi-förstärkare 
För högklassig återgivning av rundradio, gram
mofonskivor och bandinspelningar i mindre 
samlingssalar har Klein und Hummel i Stutt
gart utvecklat en 17 W hi-fi-förstärkare. »Tele
watt W-120». Anläggningen har ett frekvens
omfång från 10 Hz till över 100 kHz, totala 
distorsionen ligger vid 12 W utgångseffekt un
der 1%. 

Förstärkaren har tre ingångar för medelhög 
och hög känslighet. Man kan därvid koppla 

~72 
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TV 
BORD 

Allt från stativ 
till 
LYXBORD 

Begär broschyr! 

Art. 501 i utförande enl. 
bild kr. 65:-
I samma utförande utan 
hylla kr. 55:-
Bordet finns i Teak, ma
hogny och svartlackerat. 

Träben, bok, färdiga för 
ytbehandling, rakt eller 
snedställt montage, med 
eller utan mässingshyl-

,-_""~a Längd 18 cm 2: 75, 
30 cm 3: -, 42 cm 3 : 25, 
50 cm 3 : 40, 56 cm 3: 50, 
72 cm 3: 75, M.-hylsa 
-: 50 per st. 
Metallben, M 3, stabil 
konstruktion. Längd 42, 
50, 56, 65, 73 cm. Per st. 
4: 75. 
För lackering i svart 
ell. grått tillk. för trä
ben -: 75, för metallben 
-: 50 per st. 

HANDELSBOLAGET ESSELGA 
Detaljförsäljning: Bergsundsstr. 13, Sthlm. 
PartIförsäljning: Paternostervägen 12, J o-

hanneshov. 
Telefoner: 693949, 5984 lO, 5984 18 • 

• SKYLTAR • 
för 

REKLAM • INDUSTRI 
Skalor - Paneler - RitmalIar 

graverade eller tryckta 
i plast eller metall. 

K ort leveranstid 

\t 
Björnsonsgatan 243 - BROMMA 

• Tel. 3779 30 • 
.-- -- ------- I 

I 
I 
I 

för allt . rti'V:!Jl I ... 
I 
I 
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Nytt universal instrument 

med sensationella data 

och ovanligt lågt pris 

285 kr 

med batterier 

och testsladdar 

Hög känslighet, 40000 ohm/V 
ElekTriskt överbelastningsskyddat 

Mekaniskt robust spännbandssystem 

Snabb och enkel direktavläsning utan konstanter 
En enda linjär skala för vöxel- och likström - genom 
inbyggd mättransformator - eliminerar risken för felavläsningar 

God avläsning även vid låga motståndsvärden ner till 0,1 ohm 

Bruksläge såväl stående som liggande 

Batterierna lätt åtkomliga utifrån i isolerat utrymme, som 
eliminerar risken för korrosionsskador 

Decibelskala, som även stämmer vid övergång från ett 
mätområde till ett annat 

Många mätområden med god överlappning 

Möjlighet att utöka likströmsområdet med separata shuntar 

Dimensioner 18,sx13,sx8,s cm 

e PHiliPS 
Mätinstrumentavdo • Tel. 340580 • Riks 340680 . 

Lik-och växelspänning o o 0,06=, 3, 12,30,120, 300,1200 V 

Lik- och växelström o o o o 30=, 120=, 600 p,A, 

6, 60, 600 mA, 3 A 

Motstånd o o o o o o o o o o o o o 1 kohm, 100 kohm, 10 Mohm med 

18, 1800, 180000 ohm mitt på 

skalan 

r--------------, 
I Till PHILIPS, Mätinstrumentavdelningen • 

Box 6077, Sthlm 6 

• D • l. Härmed rekvireras D st universalinstrument 817 il 285 kr • 

närmare upplysningar om instrumentet • 

I ············································0···· ··········0·0········· ··············· ··0··· ··········.··.·· . • 
I firma • 

I 
········ .. ·· .. ·· .... --.0 ........ ............................ 0 __ 0 ______ .. ______________ __ ______ 0 .. __ 0 ......... 0 . 

namn 

• ...................................................... ····· ······························.·····0.--.. -- ..... • 

adress ~ 
• •• o ._ •• •• .RH/58 

I postadress tel. 

..-------------
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, 
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.~~ 
.. ECCIS • , 

,c~.,~ 
'~~~ 

.1' EIIM L 

kvali<De(9smärk~a 
radiorör 

Knopp-pot. ned till tOX5 mm 

Allt i potentiometrar ~::! 
såsom knapp -pot_, , . 
trimrar, pot_ med 10 3_ 

nylonaxlar, m. m. T,impot. 57 WT 

STEATIT-MAGNESIA 
AlCTlENGESELLSCHAFT 

W E R K B E R LI N I Västtyskiand 

GENERALAGENTER 

STÅHLBERG & NILSSON AB 
KOCKSGATAN 24 - Sl'OCKHotM 

UNJNÄUARI, 

40 1111, 40 1115, 42 90 :15 

~70 

om antingen för anslutning av dynamiska nål
mikrofoner eller kristallnålmikrofoner. I appa
raten är inbyggt en särskild förförstärkare för 
tonkorrektion. som gör yttre förförstärkartill
sats för dynamisk nålmikrofon onödig. 

Apparaten har högtalaranslutning för 2, 4 
och 8 ohm resp. 12-16 ohm. En finess är att 
förstärkaren är försedd med en trimrner, med 
vars hjälp man genom en återkopplings·mot
kopplingsreglering kan ställa in inre resistan
sen hos förstärkarutgången på O ohm. Härvid 
kan man jämna ut högtalarresonanser antingen 
dessa har sin orsak i högtalaren själv eller i 
högtalar)ådan. 

En omkopplare i fem lägen möjliggör an
passning till frekvenskurvor för in- och ut
ländska skivinspelningar. Förutom volymkon
troll finns också skilda kontroller för bas och 
diskant. Apparaten är avsedd för anslutning 
till växelströmsnät 110--240 Y. 

• 
Högkänslig elektrometer 

General Radio Co. i USA har översänt data för 
en känslig el ektrom eter typ 1230·A. Det är i 
princip fråga om en högkänslig millivoltmeter. 
men instrumentet kan också användas för mät
ning av resistanser. Instrumentet, som är di
rektkopplat helt igenom, kan i princip sägas 
utgöras av ett anodjordat steg, i vilket det 
egentliga röret består aven 3-stegs direktkopp
lad förstärkare. Se fig. Storleken av katod
motståndet bestämmer spänningskänslighe
ten. De första två stegen i förstärkaren är sub
miniatyrrör med 10 mA g)ödström. Glödström
men matas från ett dubbelt spänningsstabilise
rat system, samma sak gäller anod- och skärm
gaIJerspänningar i första steget liksom skärm
gallerspänningen i steg nr 2. Genom den hög· 
gradiga stabiliseringen av arbetsspänningar er
håller man stabil likspänningsförstärkning ge
nom hela förstärkaren. 

I utgången på förstärkarstegen ligger ett in
strument 0--5 mA. Mätområdena för elektro· 
metern är ±30, ±100 och ±300 mY samt ±l, 
±3 och ±10 Y likspänning. Noggrannheten är 

~74 
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R E LA"' E R Växelströmsreläer 
likströmsreläer 

Mikrobrytore e Miniatyrreläer 

Ingeniörsfirman ELEKTRO-RELÄ 

1-

Fyrsponn,goton 71. 5tockholm.völllngby 
Telefone, : 385859. 383988 

I 
I 
I 

för allt rt]\YJ1 . 
I ... 

LÅDFACK typ LF 
för smid.lar 

Flera typ.r att välia pli 
• Be.ilr Iralalol e 

Specialisten i 
hyllor, IlIdor o. skllp 

AB Svensk 

Lagerstandard 

I 
I 
, 

I 



('\ 
HIGH FIDlLITY 

\V 

Levande musik 
i hemmet med 

PHILIPS 
High Fidelity 

High Fidelity är ell relativt nyll begrepp för 
originaltrogen ljudåtergivning åstadkommen 
med speciella tekniska arrangemang. Icke 
desto mindre hor Hi-Fi fåll en lavinartad 
utveckling. I Amerika hor försäljningen från 
1954 till och med 1957 nära nog sjudubb
lots. Mängiskorna hor börjat upptäcka den 
verk liga, levande musiken - i sina egna hem ! 

Första och bestående intrycket av High 
Fidelity är helt överväldigande - för musik
entusiasten är verklig High Fidelity något 
oskallbart. När Philips nu presenterar sill 
Hi-Fi-program är det framförallt fyra tekniska 
konstruktioner, som bildar förutsällningarno 
för en mera fullödig musikåtergivn ing ön 
:"lågonsin tidigare, nömligen : 

diamantnål, precIsionsslipad ur 
äkta diamant 

magneto-dynamisk nålmikrofon 

direkt-ton 
högimpedans-högtalare med 

dubbelkon 

I Philips 16-sidiga, rikt illustrerade katalog 
"levande musik i hemmet" får Ni veto vad 
Hi-Fi innebär och vilka olika möjligheter 
Philips kon erbjuda vid valet aven sådan 
anlöggning. Väljer Ni Philips High Fidelity, 
så tillgodogör Ni Er Philips samlade erfaren
het av ljudteknik somt den praktiska och 
tilltalande moderna utformning av model
lerna, som åstadkommits genom samarbete 
med erkända formgivare . Ni vet all Ni får 
en fullödig Philips-produkt, S-märkt och helt 
färd ig all togas i bruk. 

AG 2205 
ör en idealisk skivspelare i 0110 

High Fidelity-sammanhang . Den 
hor magneto-dynamisk pickup, 
inbyggt stroboskop och extra 
tung, dynamiskt balanserad 
skivtallrik. Riktpris 395 kr. 

Philips de Luxe 
High FIdeIity 
ör helt och hållet en 
anlöggning i professio
nell kloss, konstruerad 
för all tillfredsställa Hi
Fi-entusiastens högsta 
krav på orig inaltrogen 
å 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 st il. Bor
det innehåller förstör
kare och grammofon
verk, placerade under 
bordsskivan och dolda 
ovett skjutbart lock. 
Separata högtalare för 
"akustisk möblering" . 
leveransfärdigt i mors. 
Pris önnu ej fastställt . 

Komblnatlons
modellen Trlenna 
hor väckt berättigad 
uppmärksamhet på de 
stora utställningarna 
Interbau i Berlin och 
Triennalen i Milano somt 
nu senast i Stockholm 

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

Bandspelare EL 3516 Riktpris : 1 370 kr för 
står i högsta Philips-kloss och hor en föredöm- sots om underrede, radio 
ligt god utrustn ing och enkel manövrering med grammofon låda (utan 
nio tangenter. 7 tums spolar, tre hastigheter. verk) somt högtalare. 
Riktpri$ 825 kr. För TV-del 1325 kr. 

: - ~~e:sk:;B ~hiliP~.~ostb:X 607;~ ~hlm ~ 
I Jag önskar erhålla Er 16-sjdiga, illustrerade Hi-Fi-katalo; --, 
I " levande musik i hemmet" med prislista. I 
I I 
I namn .............. ......... ...... .......... .... ... ............ ... .. .......... .... I 
I I I öci"re;s' ....... .. .. ... .. ................ ......................... .. ....... ....... .. I 

I .......... ......... .... ....... .. . ......... .. . .... .... ....... I 
I pö;i~·d;~s~ .... RT 4/58 I 
~. ______________ ..:... _____ I 
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LITE S OLD • • • 

s 
'" = E .. = '" '1:1 ., 
= .:.: .. ., 
El 

ett behändi!1 
engeJsM lödverMyg 
med högsta precision. 

Trots lål: effektåtgång 
är lödförmågan myc
ket stor. Den höga 
verkninl:Sgraden har 
uppnåtts med speciell 
patenterad konstruk
tion. 

Med PERMA TIP löd
spets med lång lit1.
lä,.K<l, elimineras olägen
heter förknippade mild 
lödspetsar av vanlig typ . 

LITESOLD lödverktyg 
finnes I effektstorlek lO, 
20, 25, 30, 35 Watt. 

10 Watts-modellen lIr 
marknadens minsta S
märkta lödverktyg. 

25 Watts-modellen mot
svarar en normal 90 W 
lödkolv. 

Alla LITESOLD-model
ler lagerföres tör 6. 12. 

24, 28, 36, 110, 127 och 220 V. För varje modell 
finns värme skydd och verktygsställ. 
LITESOLD har accepterats av Armen, Mari
nen, Flygvapnet, statliga och kommunala 
institutioner och teleindustrin. VI för även 
SUPERSPEED snabblödverktyg och BELARK 

lÖdverktyg för aluminium. 

Begar pr's"sta. ÄtertUrs. antagas. 

Generalagent: 

~72 
±2 % av fullt skalutslag. För strömområdena 
finns det mätområden från ±300 mf1A (3X 
X 10-13 A) för fullt skalutslag upp till ±1 mA 
fullt skalutslag i 20 områden. Noggrannheten 
är ±3 % av fullt skalutslag. Direkt avläsning 
av resistansen kan ske från 300 kohm till 1013 

ohm för fullt skalutslag. 16 mätområden. Re
sistansområdet kan utvidgas avsevärt genom 
användning av yttre batterier upp till 6 X1016 

ohm. 
Frekvenskarakteristiken är rak inom 5 % 

från O upp till 10 Hz vid mätområdet ±30 m V 
och från O till 3 kHz vid 10 V·området. 

För att undvika läckströmmar i instrumentet 
har man anbringat glashöljen omkring galler
trådarna, och vidare har man omkopplare med 
kontakter, monterade på individuella teflon
stommar. För att undvika transienter i samband 
med omkopplingen har man fått vidta särskilda 
åtgärder för att omkopplingarna inte skall 
medföra strömchocker, exempelvis på grund 
av elektrostatisk uppladdning genom friktion 
av metall mot isolationsmaterial eller på grund 
av att det uppträder ändringar i ingångskapa
citansen. Vidare har man måst göra utomor
dentligt omfattande skärmningar för att hind
ra att damm kommer in i apparaten och för att 
inte ljus skall komma in och åstadkomma 
p.:allerströmmar i ingångsrören. För vissa mät
ningar måste man ha speciellt skärmhölje om
kring mätobjektet under mätningen. 

Till instrumentet kan anslutas yttre mätare 
eller skrivare, vars ingångsimpedans kan vara 
ca 1,5 kohm utan att instrumentets egenskaper 
påverkas. 

Svensk representant: Firma lohan Lager· 
crantz, Stockholm. 

SIGNALMEKANO • 
, Vlistmannagata:to!~o~~\'a~ 26 06, 33 20 08, Nya .män på nya poster 

S8 och hÖf 
med 

•• 

VAlVO-ROR 
AB STERN le STERN 
Stockholm· Göteborg. Malmö 

Göteborgsfirman Elo! Hansson har i dagarna 
förvärvat en fabriksfastighet i Stockholm, dit 
företagets sammansättnings- och serviceverk
städer för TV·mottagare skall förläggas. Till 
teknisk ledare för företagets verkstäder har 
utsetts ingenjör Sune Brödje, tidigare verksam 
bl.a. hos Svenska Philips, Armens Signalverk
städer, Standard Radio och Centrum. Han har 
nyligen återkommit från studiebesök i Japan 
hos Toshiba·koncernen. 

• 
Kataloger och broschyrer 
Firma lohan Lagercrantz, Stockholm har över
sän t en broschyr över mikrovågsrör och tillhö· 
rande utrustningar från Roger White Electron 
Devices, [nc. ' i New Jersey, USA, omfattande 
bl.a. vandringsvågsrör, backvågsrör, mikro
vågssvepgeneratorer och dämpsatser av våg
ledartyp. 

Firma lohan Lagercrantz, Stockholm, har över
sänt en sammanfattande katalog från Collins 
Radio Company i USA, omfattande alla typer 
av radioutrustningar för UKV (även för scat
ter· förbindelser), vidare mottagaranläggningar 
av skiftande slag, mikrovågslänkar, rundradio· 
sändare, navigationshjälpmedel m.m. 

76 

74 RADIO OCH TELEVISION - NR 4 - 1958 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

GRAMMOFON·, 
FÖRSTÄRKARE i väska 

med DUX SKIVBYTARE 
(4-speed) samt HÖGTALA~E 
säljes för kr. 250:-
Obs. endast ett begränsat parti! 

AB CHAMPION RADIO 
Polhemsgatan 38, Stockholm 

Tel. 542544 

------- -. 
I 
I 
I 

för allt I CUt:!l1 ... 
I 
I 

L ----- --1 

GRAVERING 
UTFÖRES 

AV 

~ SKALOR 

~ , PANELER 

~ SKYLTAR 

~ RITMALLAR 

~ LINJALER 

~ MASSARTIKLAR 

Snabb leverans 

Låga priser 

~T JÄR~GIlAvYH] 
Ångermannagatan 124 

Vällingby 
tel 873969 



l! 

"' \ 

I • 

LER 
i formgivning för 
modern hemmiljö 

D~t är musikmöblerna som skall vara till för hemmets skull och 
inte tvärt om. En Hi-Fi-möbel skall på ett naturligt sätt smälta 
in i den moderna hemmiljön. 
SINUS nya Hi-Fi basreflexlåda, typ B-60, har utformats spe
ciellt med tanke på modern heminredning utan att därför kra
ven på perfekt ljudåtergivning blivit eftersatta. Denna har en 
volym av 60 liter och kan lätt placeras i exempelvis Strings 
bokhylla, vilket gör att den antingen kan ingå som en del i ett 
helt bokhyllearrangemang eller om så önskas fästas separat på 
en vägg med hjälp av ett par Stringgavlar. Lådan finnes också 
försedd med ben, typ B-61, och kan placeras var som helst på 
golvet. Basreflexlådan är bestyckad med I st 10" bashögtalare 
och är avsedd att kompletteras med SINUS rundstrålare. 

SINUS RUNDSTRALARE är ett värdefullt komplement till Er 
Hi-Fi anläggning. Genom att den sprider .ljudet likformigt i alla 
riktningar i ett plan uppnås ett helt nytt ljud - 3D-ljud med 
»orkesterspridning». Rundstrålaren har ett frekvensområde av 
1.500-15.000 p/s och kan användas som komplement till varje 
radioapparat och radiogrammofon av god kvalitet. 
SINUS populära byggsats, B-81, är en basreflexlåda som till
fredsställer mycket höga krav på perfekt ljudåtergivning. Frek
vensområde 40-18.000 p/ s. Den levereras komplett med alla 
delar och en lättfattlig monteringsanvisning. Ni behöver bara 
en skr'uvmejsel för att på några roliga »gör-det-själv-timmar» 
sätta ihop lådan. Basreflexlådan levereras också helt färdigbyggd 
och klar för inkoppling, typ B-82 . 

• B-60-61. Volym 60 l. Dimensioner 780X300 X330 (640 med ben). 
Högtalarbestyckning: 1 st. 10" Bashögtalare typ PM-109. Fre
kvensområde (med rundstrålare) 56-15.000 pis. Effekt: 10 W. 
Impedans : 16 ohm. Riktpris 235: - (exkl. ben). 

För ben tillkommer 6: -
B-81-82. VOlym 80 l. Högtalarebestyckning: 1 st. 12" Bashög
talare typ PM-125B. Diskanthögtalare 2 st. 6" typ PMB-6002A. 
Frekvensområde: 46-18000 pis. Effekt: 15 W. Impedans: 16 ohm. 

Riktpris B-81 275: -. B-82 345:
Rundstrålare typ D-40. Dimension: Diam. 245 mm, höjd 90 mm. 
Frekvensområde: 1506-15000 pis. Effekt: 12 W. Impedans: 4, 
8 el. 16 ohm. Färg: svart el. benvit. . Riktpris 58:-
Högtalarna kan levereras med andra impedanser än standard. 

Säljes genom radiogrossisterna. 

IISO;} HOGTALAREFABRIKEN AB 
" SVERIGES 't:NDA SPECIALF ABRIK F Ö R HÖGTALARE" 

Stockho.~,", - Fitlja . Tel . växel 467110 
_~:,;·;M',?~'; ~&:~0;; ,~ ~w:~o/~ __ ".:'} 
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Allt fler 

. \ 

välier FSA-213 

Den karakteristiska silhuetten av FSA-213 
börjar bli allt mer vanlig i Stockholm och 
dess omgivningar. 
Allt fler har kommit underfund med, att föns
terantennen med de V-formade elementen är 
den idealiska lösningen där inomhusanten
nen ej ger klar bild. Därför väljer de flesta 
FSA-213, antennen med inbyggda förkort
ningsspolar i dipol och reflektor för e x a k t 
anpassning till våglängden, antennen som är 

Nyckelhåls/ästet är lättmonterat vridbar till det för mottagningen bästa läget, 
även på mycket svåra ställen. antennen som är marknadens mest lättrnon-
Klistra fast schablonen, dra i terade, tack vare "Nyckelhålsfästet", en i 
skruvarna och häng på fästet. all sin enkelhet genial uppfinning. 

Import AB I N ET RA • Tegnergatan 29 • Stockholm Va • Tel. 200147, 216255 

EKNIKERSKOLAN SALA 
kommunal skola med statsunderstöd, anordnar l-åriga kurser för ut
bildning av Radio- och Televisionstekniker. - Statlig studiehjälp. 
- Rumsförmedling - Kurser anordnas även för Starkströmselektriker 
le- o. B-beh.), byggn.-tekn. och verkstadstekn. e Terminskurser för 
elektriska montörer (nybörjare). Begär prospekt. - Tel. 0224/11660 

•• 

T\f·MOBlEB 
direkt från snickerifabrik 
passande i marknaden förekommande 
byggsatser. Bords- och golvmodeller för 
17" eller 21" i teak. Begär prospekt. 

KAMPH, Isjaktsgränd l, Hägersten 
Telefon Stockholm 46 33 46 

, 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT ] 
IngenJörs- o. verkm.-ex. från folksk., real- el. studentex. Dag- o. aftonskola. €l 
Teleteknik m. telefoni. radio. radar. television. u..sklntekn. med yerkst.-tekn. Kli 
Låga levnadskostnader. Moderna kursplaner. Höstterminen börjar 1 sept. o. 
vårterminen 12 jan. Angiv fack, praktik, ålder m.m. Åberopa denna tidning! 

Västeråsväg. 15, Köping, Tel. 11316 - INGVAR LILLlEROTH, civiling., rektor 

beskr. i IH fr.o.m. 

nr 11/1957 med 17" 495 .. -90° bildrör, kompl. 
mat.sats. TV 

med 21" 90° bildrör 585:-

1 satsen ingår färdiglindade vert.-osc.- och bild
utg. transf., Philips avlänkningsenhet AT 1007, 
Iinjeutg.-transf. AT 2012/01, lin.-kontroll AT 4006, 
färd.-borrat chassie med basplatta av trä samt 
alla koppl. element, inkl. rör. 

Fördigborral ehassie m. 
basplalta o. skruvsols 
Avl.-enhel AT 1007 med 
17" bildrör 90° AW 43·80 
0 :0 m. 21'" 90° AW53-f!JJ 
Rörsals exkl. bildrör 
Avl.-enhel AT 1007 

neHo 52.-

200.-
2f!JJ.-

58.-
49J5 

PS. FM-ENHETER allst8~=:~'I~::~ta 55:75 

linieulg.-Iransf. 
AT 2012/01 49J5 

lineariletskonlr. AT.w06 5.-
Verl.-ose. Irans!. Tr. 1 13.50 
Bildulg. Irans!. Tr. 2 18.50 

ANTENNMATERIAL 
TV-ANTENNER från 29:50 

SE MODELLAPPARATEN HOS I H E F A 
Fredagar öppeJ till kl.20 
Bällstavägen 22, Sthlm 
Tel. 285000, Postg. 285000 
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Gylling & Co., Stockholm, har gett ut en bro
schyr över tillverkningsprogrammet av rund
radiomottagare, ' radiomöbler, TV-mottagare 
samt ·snabbtelefoner. 

Elektronikbolaget AB, Stockholm, har över
sänt ett samlingsprospekt från Solartron, vari 
två nya oscilloskop beskrives: CD 643 och 
CD 614 med frekvensområdena 0-15 MHz 
resp. 1 Hz-9 MHz. 

Ingenjörsfirman Ek%n, Stockholm, har över
sänt ett prospekt från Partridge Trans/ormers 
Ltd_ i England, känd tillverkare av högklassiga 
hi-fi-utgångstransformatorer. 

ELFA Radio & Television AB, Stockholm, har 
utarbetat en fabrikantprislista för chassier från 
det tyska företaget Leistner i Hamburg. 

Ingeniörs/irman Magnetic AB, Stockholm, har 
sänt datablad för ett backvågsrör, typ VA-161 
från Varian Associates i USA. Det ger en ut
effekt av 20--80 m W mellan 8,2 och 4,0 GHz 
och avstämmes mf;\d så låg spänning som 150-
600 V. För avstämningen inom radarbandet 
8,5-9,6 GHz erfordras endast 220-300 V, 
vilket förenklar nätaggregatets konstruktion. 
Röret väger ca 2 kg inkl. magnet. 

»Levande musik i hemmet» heter en broschyr 
från Svenska AB Philips, Stockholm, där Phi
lips nya hi-fi-anläggningar, grammofonverk och 
bandspelare presenteras. 

Elektronikbolaget AB, Stockholm, har fått 
fram en samlingskatalog, upptagande mätut
rustningar från Rohde & Schwarz, avsedda för 
mätningar på TV-sändare. Bland dessa instru
ment återfinnes en hel del specialinstrument, 
exempelvis »videoskop» för 0,5-10 MHz, pre
cisionsoscilloskop, bredbandsmätsändare (lO 
Hz-I0 MHz) och en impulsreflektometer. 

AB TV-service, Stockholm, har tryckt nya 
kompletteringsblad för insättning i servicedo
kumentation för chassi C 2. 

Andrew Corporation, 363 East 75th St., Chica
go, USA, har sänt oss en omfattande katalog, 
upptagande antennanläggningar av olika slag 
för mikrovåg och metervåg. I katalogen upptas 
även nedledningar, vågledare, monteringsma
terial för antennanläggningar, koaxialomkopp
lare m.m. En del tekniska artiklar är inströdda 
i katalogen. En värdefull handbok för antenn
tekniker! 

AB Gösta Bäckström, Stockholm, har tryckt en 
andra upplaga aven tidigare utsänd katalog, 
upptagande kondensatorer från Hunts i Eng
land. Katalogen omfattar alla typer av konden· 
satorer, elektrolytiska, metalliserade, pappers· 
kondensatorer, glimmerkondensatorer m.m. 

AB Gösta Bäckström, Stockholm, har kommit 
ut med en ny katalog från Eire Resistor Ltd. i 
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tT. en högklassig bandspelares alla övriga funktioner 

Svensk generalagent: 

AB MASKIN & ELEKTRO 
Fack 113 ÖREBRO Tel. väx. 12 47 80 

(il INTERMETALL 
LEVERANSPROGRAM för DIODER 

(iesellschaft fUr Metallurgie und Elektronik m. b. H. Diisseldorf. 
Europas främsta tillverkare av halvledare. 

Zener- Dyn. Back- Rikt-
PolmW) Max. 

Max. back- spänning resistans sp.än- Backström spän- Riktström - - -vid 45°C kristall. MåttuPPTifter 

Ty p spänning Vzvid Rz O vid nlng (/LA) ning (mA) (- --) med temp. (mm 
(V) h=5mA h=5mA (V) (V) värmeav- 1° C) 

(V) ledning 

Ge-submin-
, 

skiktdioder 
FD 3 25 20 

~!~il 
0,35 1~(I~1 

45 75 3,70x7 

FD 4 15 12 0,5 
130 ~100 

45 75 3,7 0x7 

FD 5 15 12 0,5 45 75 3,7 0x7 

FD 6 25 20 0,5 80 40 45 75 3,7 0x7 

Kiseldioder I I 532 15 12 12 0'03!<0'11 
1 

~!~Il 
120 150 50x8 

533 

I 
60 50 50 

I 
0.D3 <0,1 1 120 150 Fläns 0 5,6 

534 110 100 100 0.03!<0,1 1 

I 
120 150 Fläns 0 5,6 

535 160 150 150 0,03 <0,1 1 120 150 Flöns 0 5,6 

Kisel-Zener-
I I· I I I 

dioder 
Z6 

I 
6-7 

1°1<20l 
1 

I 0,02!~0'T 
1 

I 1~1~~l l 
120 

I 
150 

I 
50x8 

Z 7 7-8 10 <20 1 0,02 0,1' 1 120 150 Flöns 0 5,6 

Z8 8-9 10 <20 1. 0,02( 0,1' 1 120 150 Fläns 0 5,6 

Kisel-effekt-

I I I I 12WI=1 I 
I Max. diam. : 9,5 

Zenerdioder Kåpans höjd: 7,8 

ZL6 

I 
6-7 

I 
1«2! 1 0,05!<0,ll 

150 I Tatalhöjd lkåpa+ 

ZL7 7-8 1!<2 1 

I 
0,05 <0,1 1260(5000 150 gängat sli tM 16,8 

ZL8 8-9 1 <2) 1 0,05«0,1 1260(5000) 150 Gänga : 4 

GeneraJrepresentant i Sverige : AKTIEBOLAGET BROMANCO Utförlig katalog med pris

uppgift sändes på begäran. 
Sveavägen 25 - 27 - S T O C K H O L M - Tel. 1011 35 - 11 81 58 
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• de rätta instrulDenten 
fö .. riktig TV - och UI{V-

~ a 
• serVIce 

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 komplice
rade apparater, att mycket stora 
krav måste ställas på servicered
skapen. Väljer Ni NORDMENDE 
får Ni det bästa på området. Vi 
kan visa upp en lång referens· 
lista över stora radioindustrier, 
tekniska läroanstalter, elverk, 
radiohandlare etc., som valt 
NORDMENDE - de riktiga TV
och UKV-serviceinstrumenten. 

Det bästa oscilloskopet: 

NORD MENDE UNI
VERSAL-OSCILLO
SKOP UO-960 är ett 
viktigt instrument för 
Er om Ni skall kunna 
lämna Era kunder or

dentlig service. Skaffa Er ett UO·960 
och Ni äger det bästa för riktig TV· 
och UKV·service. 
Inbyggd spänningskalibrator med· 
ger direkt avläsning av spänningen 
topp-till·topp för kontroll av sche· 
mavärden. 
Tack vare 5·faldig förstoring av tids· 
axeln, kan TV·signalen ytterst nog· 
grant kontrolleras t.ex. beträffande 
bild- och linjepulser. 
UO-960 har katodstrålerör DG-I0 
med 100 mm diameter. 

Kr. 1.585:
Svepgenerator av klass: 

I förbindelse med 
oscilloskopet används 

NORDMENDE 
SVEPGENERATOR 
UW·958 för kontroll 
av hög- och mellan· 

frekvenskurvor på TV· och UKV
apparater. Den används bl.a. även 
vid avstämning av tonmellanfrekven
sen på en TV·mottagare till exakt 
5,5 MHz och som provsändare för 
frekvenser från 5-230 MHz. 

Kr_ 1.12.5:-

Ett oumbärligt 
instruJnent: 

Med NORDMENDE SIGNAL
GENERATOR FSG 957 kan alla 
de vanligast förekommande jus
teringarna och kontrollerna av 
såväl bild som ljud utföras, obe
roende om sändning pågår eller 
inte. TV-signalgeneratorn an
vänds för kontrollering och jus
tering av bildläge, bildbredd. 
bildskärpa och linearitet, j uste
ring av jonfälla, kontroll av låg
frekvensen, tonmellanfrekvensen, 
oscillatorfrekvensen på alla ka
naler och synkroniseringsegen
skaperna, justering av bildfrek
vens och linjefrekvens, kontroll 
av ljudmellanfrekvensens inver
kan på bilden och bildmodulatio
nens inverkan på ljudet, m.m. 

Kr. 1.485:-

för allt l 

Stockholm, Tel. 010/449600 - Göteborg, Tel. 031 /175890 - Molmö, Tel. 040/70720 
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England. Katalogen innehåller trådlindade 
motstånd, kolskiktmotstånd. trimrar och kera
miska kondensatorer av olika slag. En del tek· 
niska uppgifter avslutar katalogen. 

Högspänningslikriktare med dimensioner knap
past större än 2 W·motstånd från Transitron 
Electronic Corp. i USA har introducerats av 
Ajgers Elektronik i Stockholm. Dessa tillver
kas för max. backspänning från 360 V upp till 
2000 V och avger max. 150 mA, toppström 750 
mA. Datablad på begäran. 

Ajgers Elektronik, Stockholm, har insänt pre
liminära uppgifter för högeffektkiseltransjsto
rer från Transitron Electronic Corp. i USA_ 
Dessa kommer att ha låg kollektorresistans, ca 
1,5 ohm, och arbetar med strömmar upp till 
5 A; de lämpar sig för servoförstärkare, för att 
driva reläer, för effektomkopplare m.m. 

»Der blaue Punkt» heter en liten tidskrift, ut
given av Blaupunkt·We:rke i Hildesheim. Den 
innehåller en del uppgifter om Blaupunkts bil· 
radioapparater, FM- och TV-mottagare m.m. 

»Technische Informations-Blätter» heter en 
lösbladskatalog från Dralowid. dvs. Steatit
Magnesia A.G. Werk, Berlin. Katalogen. som 
översänts av företagets representant i Sverige. 
generalagenten Ståhlberg & Nilsson AB, 
Stockholm, omfattar kolskiktsmotstånd, kera
miska monteringsdelar. keramiska trimkonden
satorer, glaserade trådmotstånd, termistorer 
m.m. 

Firma lohan Lagercrantz, Stockholm, har över
sänt en broschyr över enkelt-sidbands-utrust
ningar för amatörstationer. 

• 
Firmanytt 
Ajgers Elektronik, Stockholm, har fr_o.m. l 
januari 1958 utsetts till generalrepresentant i 
Sverige för Transitron Electronic Corp., Wake
field. Mass_ USA, som är en av de största till
verkarna av halvledarkomponenter i USA, och 
uteslutande inriktad på utveckling och tillverk
ning av dylika komponenter. 

Luxor Radio presenterar en 17 tums bords-TV
mottagare med dörrar, »Luxor Devis». Den 
kan med hjälp av monterbara ben eller sockel 
förvandlas till golvmöbel. 

I den nya mottagaren, som i motsats till 
flera tidigare Luxor-mottagare är av allströms
typ, finns anslutningsmöjlighet för fjärrkon
troll. Röret PCC 88 ingår i kaskodingången. 
Mottagaren har AFR och automatisk ljus
styrkereglering och är utrustad med ett stör
pulsvändarsteg_ Filterglas ger ökad kontrast 
vid hög rumsbelysning. 

• 
Från läsekretsen 
Under denna rubrik införes kortare 
kommentarer ener diskussionsinlägg. från 
våra läsare. De åsikter som framföras står 
helt för vederbörande insändares räkning. 

Trådradiotrassel i Arvika 
Hr R edaktör! 

Häromdagen hade jag besök aven gammal vän, 
numera boende strax utanför Stockholm. När 
vi satt där och pratade om ditt och datt fick 
han ögonen på min bandspelare i radiohörnan. 
- »Du som ju är en finsmakare när det gäller 
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OBS! SPUTNIK-SPECIAL OBS! 
KV-mottagare 10-60 Mc med HF-steg, BFO, 
o rör och inbyggd högtalare . För 100-250 
volt AC eller 6 volt DC med inbyggd vi-
brator. Pris kr. 198:-
WALKIE-TALKIE 7,4-9 Mc. Kr. 65:-
AN/APN 1 Sändare-mottagare 400-485 Mc 
med 14 rör (bl. a. 2/9004, 2/955, 3/12H7). 

kr. 135:
BC-733D Mottagare 108,3-110,3 Mc med 10 rör 
och 6 kristaller. kr. 195: -
"RF-.UNITS" : RF 24 20-30 Mc Kr. 24: 50, 
RF 25 40-50 Mc Kr. 24: 50, RF 26 50-65 Mc 
Kr. 44: 50. 
8-1173 Vibratoromformare för ansl. till 12 eller 
24 V batt. Lämnar 117 volt växelsp. och är om
ställbar för 75-100-125-150 eller 175 Watt . 
Lämpl. för båtar o. d . Kr. 185:
Motorgenerator med 1-cyl., fyr takt, luftkyld 
bensinmotor. Lämnar 18 voit/4,5 Amp. lik
ström och väger 21 kg. Lämplig för belysning 
i sportstugor e. d. Fabriksnya. Kr. 295:
DIVERSE SURPLUS 
DT-1 Drivtransformator lämpl. för triod 
till PP 807 e. d. .............. . . . .. ... .... 4: 50 
V-066 Glödströmstransformator 220 V 
till 17 V/0,3 A och 6,3 V/0,6 A .......... 4: 95 
SG-1 Selsynelement 6 V/50 li'er. Ny i 
Qriginalkartong. (Lämplig transform. 
V -066 ovan) ... ... . . . . . . . . . . . . . . Pris/st. 5: 50 
P-132 Motor 24 VDC, diam. 33 mm och 
längd 54 mm ...... ............... . . .. .. .. . . 19:-
C28P Fläktmotor 24 VDC17000 v arv ... . 38:-
YA 1860 Telegraferingsnyckel . ..... . ... 8: 50 
YA 1861 D:o större modell . ..... ... ... .. 9: 50 
GF-4 Keramisk genomföring diam. 45 
mm, längd 60 mm. . . . .... ...... . ...... . . 5: 50 
GF-5M D:o i miniatyr för inlödning .. -: 40 
GS-3 Spiraliserad 3-led. gummisladd för 
handmikrotelefon e. d. .. .. ...... ... ..... 6: 75 
Keram. genomföringskond. 1.000 pF .. 60:-
Gaffelströmbrytare 2-polig ... ...... ' .. . . . -: 45 
BB54A-2 Blyack. 2 V /40 Ah utan syra . . 14:
Panelinstrument 
IV-58 0-20 VDC, front 57X 57 mm .•... 14: 50 
IV-59 0-40 VDC, front 57X 57 mm ....• 14: 50 
.5071 0-30 VDC, diam. 89 mm .... ... .. 17:-
IVT-114 100 V, termokors, diam. 82 mm 28: 50 
Kristaller X-35 3,5-3,9 Mc .............. 14: 50 
X-7 7-7,2 Mc eller X-8 8-8,1 Mc 14: 50 
POLYESTERKONDENSATORER 
(500 V = arbsp.) 
0,1 /lF 1: 25, 0,05 /lF, 0,02 /lF -: 75, 
0,01 /lF, 0,005 /lF, 0,002 /lF , 0,001 /lF -: 65 

rTV-kanalVäljare färdigkopplad för 11 ka-
naler. Komplett med ror ... ....... 78:-

\~---------------------------------/ 
PRECISIONSSKALOR (Utväxl. l: 10). Samt
liga i kraftigt utförande med skala i nickel
silverlegering, graderad 0-100. (Brutto) 
T-501 eJ 36 mm 9: -, T-502 eJ 50 mm . . 10:
T-503 eJ 70 mm 14: -, T-504 eJ 100 mm . . 24:-
KEW PANELINSTRUMENT (Vridspole-) 
Typ MR-45 diam. 45 mm, fläns 47 X47 mm. 
MR-45A 50 /lA 37: -. MR-45B 100 /lA . .. . 34:
MR-45C 200 /lA 30: -

Typ MR-52 diam. 52 mm, fläns 60 X 60 mm. 
MR-52A 50 /lA 34: -, MR-52 B 100 /lA . . 32:
MR-52C 200 /lA 30: -, MR-52D 500 /lA .. 28:
MR-52 E l mA 26: -, MR-52 F 5 mA .. 22:
MR-52 G 10 mA 19: -, MR-52H 50 mA .. 19:
MR-52I 100 mA 18: -, MR-52J 200 mA .. 18:
MR-52K 500 mA 17: -, MR-52L 10 V .. 17:
MR-52M 40 V 17: - , MR-52N 250 V .. 29:
KEW UNIVERSALINSTRUMENT 
TK-30A 29: 75, TK-50 37: 50, TK"-60 63: 50, 
TK-70 69: 50, TK-90 98: - , TK-110 189: 50. 
E-55 Dubbel hörtelefon 4000 ohm ........ 17: 50 
204A 2-polig propp samt jack med bryt-
ning. Proppens bakelithandtag i olika 
färger, kontaktdelen 6 mm diam. ...... 4: 75 
T-218 Slidomkoppl. l-pol. 2-vägs ........ 1: 50 
T-219 Slidomkoppl. 2-pol. 2-vägs .. . ... .. 2:-

' LSG-10 VHF-signalgenerator 120 kc till 
260 mc i sex områden . . ................ 175:-
LSG-100 Standard singalgenerator 400 
kc till 36 mc i fem områden ............ 185:-
MATERIEL FÖR TRANSISTORBYGGE 
VOKAR-5000 Sats innehållande 3 st. MF
transf. och oscillatorspole. Schema till 
mottagare medföljer ..... ... . ........... 34: 50 
IFT-640 Sats innehållande 3 st. MF
transf. och oscillatorspole. Kopplings-
anvisning medföljer ...... . . . ............. 24:-
PVC-2 Min. vridkond. 111+ 235 pF . . .. .. 12:-
PVC-2B Sats med PVC-2, oscillatorspo-
le och ferritstav med antennspole .. .. .. 14: 75 
Ferritantenn med t vå lindningar. . . . . . .. 4:
TV-200 Subminiatyrpotentiometer med 
strömbr., 2, 2,5, 5 eller 10 kohm ...... . . 7: 60 
Frekvensgraderade rattar passande till 
PVC-2 ovan. 
RT-1 eJ 40 mm silvergrå med svart text 2:
RT-2 eJ 37 mm transp. med guldtext .. 2~25 
RT-3 eJ 45 mm beige med guldtext .... 2: 25 

Transformatorer m . dim. 15 X 20 X 16 mm. 
ST-Il Intransf. 20.000: 1.000 ohm. 12:-
ST-12 Intransf. 100.000 : 1.000 ohm. 12:-=-
ST-14 Intransf. 500.000 : 1.000 ohm. 12:-
ST-21 Drivtransf . 10.000 : 2.000 ohm CT. 12:
ST-22 Drivtransf. 8.000: 2.000 ohm CT. 12:
ST-23 Drivtransf. 2.000: 2.000 ohm CT. 12:-
ST-31 Uttransf. 500 CT: 3,2 ohm. 12:-
ST-32 Uttransf. 1.200 CT : 8 ohm. 12:-
Miniatyrhögtalare (PD=rund, OD=oval) 
PD-15 1,5" 15: -, PD-30 3" med trafo ... 28:-
PD-25 2,5" 16: -, OD-25 2,5"X1,5" . . ...... 24:-
PD-35 3,5" 16: -, OD-40 4"X2,5" ...... .. 29:-
HÖRTELEFONER av öronproppstyp: 
R-500 Kristallhörtelefon m . sladd, propp 
och jack .. .......... .... .. .. ...... .... .... 9: 50 
CR-12A D y namisk d:o 6 ohm ... . .... .. 17:-
CR-12B Dynamisk d:o 4.000 ohm .... .. .. 18:-
T-204D 2-polig miniatyrpropp och jack 
med brytning. Proppdiameter 3,2 mm .. 3: 50 

rTransistorer av ett flertal olika fabrikat 
lagerförs i rikhaltigt urval. . 

\ 
ET-49 Hållare för amerik. transistor " 1:-
BL-M106 Batteri 9 V. 25 X 49 mm. ...... 7:-
BL-R006 Batteri 9 V . 24 X 47 mm. . . ... . 8:-
Alla standard batterier samt specialbatterier 
för amerikanska och japanska reseradioap
parater. 
KRISTALLDIODER 
1N34 4: -, 1N45 4: 50, 1N48 2: 85. 
Subminiatyrelektrolyter för 1,5-2-3-6-12 V . 
lagerföras i alla förekommande kapacitets
värden. 

r "Hammarlund" -mottagare i lager: J' 
HQ-100E 1.345: -, HQ-llOE 1.745:-, 
HQ-140XAE 1.845: -, HQ-150E 2.145:-

l" 
Rekvirera vår nyutkomna, mycket inne
hållsrika katalog (omfattar även vårt "sur
plus-lager"). Sändes utan kostnad till stat
liga verk och institutioner samt inregistre'
rade firmor. Till privatpersoner sändes ka
talogen mot kr. 8:-. 

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 44 92 95. 

Ja, Adcola är verkligen lödverktyget kan man lita på och som man 
trivs med, ett lödverktyg konstruerat med tanke på smidighet i före
ning med högeffektiv lödförmåga. 

Allt fler och fler svenska radio- och teleindustrier lovordar Adcola 
med LONG-LIFE spetsar, som för dem visat sig idealiskt både i pro
duktionen och servicearbetet, samt medverkat till en rationalisering 
av lödningsarbetet. 

DATA: Lödförmå-

Effekt- gan motsv. Längd: Vikt 
en standard-

Modell Typ: Spets Spets: förbruk- kolv med mm (utan 

0mm Typ: ni ng effektför- (med Sladd) 
W brukn. spets) gram 

c:a W 

Secundus 70 3,1 69 19 60-70 205 55 

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

Cadet 89 3,1 69 22 60-70 205 45 
(se högra 
bilden) 

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

Cadet 93 6,2 109 40 90-100 225 75 

Adcola-kolvarna kan levereras för alla spänningar mellan 6-250 volt och samt
liga kolvar avsedda för nätspänning d . v. s. för 110, 127 och 220 volt levereras 
S-märkta, monterade rr'cd 1,75 m lång gummikabel RDVK 2X O,75 mm' och 
vanlig stickpropp. 

Generalagent: SVENSKA TELEKOMPANIET Stockholm Ö 

Grevgatan 60 Tel. 623443 
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ROE 
TANTAL-ELEKTROLYT -

KONDENSATORER 
För båda nedan upptagna typerna gäller 
att temperaturområdet är -550 till +850 C, 
kapacitanstoleransen är -20 till +75 'I., 
anoden är en Tantal-kropp och katoden 
är en bägare av rent silver. Anslutnings
trådarna är 40 mm långa. 

Typ Etb: Diameter 3,8 och längd 13 mm. 
Tillverkas', i f~jJjande standardvärden: 

p.F 
V-

80 
3 

50 "' 25 c 
6 15 

15 
30 

8 
50 ' 

Typ Eta: Diameter 5,8 och längd 13 mm. 
Tillverkas i ' följande standardvärdim: 

p.F 
V-

p.F 
V-

30 
6 

6 
40 

20 
10 

5 
50 

15 
15 

4 
60 

10 
2iI 

3,5 
75 

8 
30 

3 
9() 

Kompletta tekniska data och prisupp
gifter lämnas på förfrågan . 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, stockholm Sö. 

Tel. 44 92 95. 

EFFEKTLIKRIKTARE 
(Germanium) 

OBS! Bilde~ i iQg~ linjär för,doring ' 

GJ3 GJ5 GJ6 
200 V 300 V 150 V 
550mA S50mA 700 mA 

vid resistiveller induktiv belastning. 
Med kylflänsar dubbla belastningen 

Även bryggkopplingar för 1- o. 3-fas 

TELEINVEST AB 
Roseniundsgatan 8 

GÖTEBORG C 
Tel. 116101, 135154, 131334 

80 RADIO OCH TELEVISION -

, 
~ 78 
lj udkvalitet har väl något alldeles extra att 
bjuda på i musikväg», sa han och granskade 
gillande den spritt nya bandspelaren. - »Ja, 
du kan ju själv höra efter, vrid bara på ström· 
brytaren, den är startfärdig för återgivning 
av min inspelning av Den ofullbordade.> 
Han startar apparaten, men så fort band· 
hjulen börjar snurra tittar han förvånad på 
mig och säger: »Har du spelat in den på den 
lägre hastigheten?> Han sitter en stund och 
lyssnar, och jag betraktar hans nuna. Han ser 
mer och mer besviken ut, och hans ansikte ut· 
trycker tydligare för varje minut att mitt an· 
seende hos honom, som specialist på radio och 
ljudåtergivning är i starkt dalande. Till sist 
orkar han inte tigande åhöra det hela utan ut· 
brister: >Vad är det för smällande och tjutan· 
de och vad .är .,det fören gammal inspelning 
som hörs, bakom, det ' måste vara något fel på 
raderingen.» ' 

->Sätt dig nu ner och lugna dina nerver», 
sa jag, »så skall jag berätta för dig: Jag bor i 
ett trådradioområde, sådan är trådradion. För 
det första är det ingen mening med att spela. 
in ett trådradioprogram med högre hastighet 
på bandet, för trådradion går på långvåg och 
någon diskant finns inte att återge. För det 
andra: smällar och tjut hör till vanligheten på 
trådradio. Det du kallade för 'ej utraderad 
gammal inspelning' är program 2. Vi är näm· 
ligen begåvade med dubbelprogram i dubbel 
bemärkelse. Här hör vi båda programmen sam· 
tidigt, mycket praktiskt, eller hur? Dessutom 
har vi ständiga avbrott i utsändningen. När det 
blåser, när det är rimfrost på vintern, när det 
åskar om sommaren och vid vägarbeten. En 
sommar med endast ett åskslag trasslade till 
trådradion ända från Karlstad till norska grän
sen. Den gången fungerade inte trådradion på 
tio dagar. Som du hör är det finfina saker vi 
har här. När du nu far hem till Stockholm så 
kan du ju berätta dina upplevelser.» 

- »Nej», fick jag till svar, >det kan jag 
inte göra, ingen skulle tro mig. Men det hör 
jag ju, att det är någonting ofullbordat •.. » 

(R Hallin, Arvika) 

\ 

JAN B ELLAND ER 

TV - mottagaren 
• Konstruktion 
• Installation 
• Verkningssätt 

224 s. + bilagor. 
Pris 18: 50 

NORDISK ROTOGRAVYR 

1 1 

1 1 

I I 
I I 
1 för allt l l]\YJ I 

#' 

I I 
_I -- -- -- -- -- _I 
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, 
ALLEN-BRADLEY 

MOTSTAND 

1 /Z W 

OBS! 
Motstånden 
visas i 

NATURLIG STORLEK 

AHa gångbara värden av effek
terna 1/2 W. l W och 2 W i lager 
för omgående leverans. 

Generalagent: 

'w 

THURE F. FORSBERG AB 
Hägervägen 70, Enskede 4 

Tel. 49 63 87 - 49 63 89 

Nu har den kommit, bandspelaren Phono 
Trix som alla väntat på, till det sago

lika priset 

2.85:- (Riktpris) 
inkl. dynamisk mikrofon, högtalare, batterier, 

band samt tomspole. 

(I USA kostar likn. bandspelare 250 dollar= 
1.295: - utan finesser som återspolning, va
riabel hastighet, etc.) 
Phono Trix drives med 4 st. stavbatterier 1,5 
vplt och räclj:er c:a 50 tim'mar inkl. trans1s
torförstärkari!n OC71-GFT21-0C72. Strömför
brukningen 80-100 ·mA:"Anslutes . ..qen via nät
tillsats och får arbeta ·' 2' timmar dal1ligen i 
2 års tid blir totala kostnaden c:a 8 bre (1500 
tim.) . Phono Trix kan anslutas direkt till 
6 volts batteri i bil, båt, scooter, etc. Inspel
ning från mikrofon, telefonpickup, radio, 
TV, skivspelare, etc. Avspelning till hög
talare, örtelefon, radio, förstärkare, etc. 
3" bandstorlek användes. Variabel hastighet 
3-15 cm/sek. Dubbla kanaler. Speltid vid 
lägsta hastighet 2X30 min. Snabb återsPOlning. 
Helautomatisk styrkereglering vid inspelning. 
Storlek 165X125X90 mm hög. Vikt med batt. 
1,7 kg. ' 

P. S. Tillbehör för portabelt bruk: I 
bärrem, högtalareiåda i mindre 
format, örtelefon, etc. 

Begär broschyr. Aterförsäljare antages. 

Generalagent: 

BOX 146 Radio 5M6X5 VÄNfRSBORG 
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Typ 405 17" Pris 1.425:-

Typ 434 21" Pris 1.750:-

KORTING TV 
en västtysk fabrikation av högsta klass 

KöR TING TV har fått ett entusiastiskt mottagande i Sverige. Modernt 
utförande och moderna manöverorgan möjliggör hos alla apparattyper 
en formskön och tekniskt fulländad konstruktion. Körting TV utmärker 
sig speciell t genom följande fördelar: 

90o-vidvinkelbildrör, oföränderlig ljusstyrka genom högeffektiv 
kontrast-automatik, enastående bildskärpa genom KöR TING
EQV::BANDFlLTER, distansmottagning genom Cascode-kopp
ling med rör PCC 8'8, utQmOJ:Dend:i.gt kO,n~and)ild genom SINUS~ 
OSCILLA TOR och symmetrisk konicide~sk9Ppl~ng 'samt,' rent 
ljud, vilket genom KORTING SYNKRO-DETEKTOR-koppling 
är så gott som helt oberoende av bild inställningen. KLAR TECK
NARE som ger hårskarpa bilder. KONTRASTREGISTRET ' 
möjliggör en förenklad kontrastinställning i sex steg medelst 
tryckknappar och LJUDREGISTER möjliggör en anpassning 
efter sändningens art. 

För ytterligare tekniska upplysningar vänd Er till v&r TV-tekniker [ng. 
Liljeqvist. 

Generalagent , [J[J 

~mm ~m~~.~[~~~~ 
Huvudkontor o. Utställning: Virebergsvägen 15, Box 41, SOLNA r. 

Telefon: växel 82°420. 
Utställning: Regeringsgatan 77, Stockholm. Telefon 2°7755. 

Vad händer 
INOM TELEVISION? RADIO? 
HI-Fl? GRAMMOFON? 

Svaret på de frågorna finner Ni på 

THE BRITISH NATIONAL 

EARLS COURT · LONDON 
26 augusti-' 6 september I9S8 

Utställninl(en är anordnad av THE RADIO INDUSTRY COUNCIL, 'iQ RUSSELL SQUARE, LONDON. W.C.I. ENGLAND • • Telegramadress: OIDARION WESTCENT LONDO~ 
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Till sist ••• 

HF-transistorer. Inom alla ledande 
transistorlaboratorier runt om i världen 
arbetas det nu febrilt med HF-transis
torer. 

• 
Flerstegs MF·förstärkare för televi-
sionsmottagare kan numera byggas 
med ReA·transistorn 2N247. Denna 
transistor har också använts i en UKY
mottagare i försöksutförande från 
Graetz. (Se RT nr 10/ 57.) 

• 
Elektroniska musikinstrument. Det be-
räknas att omsättningen av elektronis
ka orglar i USA i år kommer att upp
gå till ca 50 milj. dollar, vilket skulle 
betyda att omsättningen nu är ungefär 
fem gånger så stor som 1947. Priset på 
elektroniska orglar varierar mellan 700 
och 3000 dollar. 

• 

- Jag skulle vilja se det som kan /å min 
man att missa ett TV·program. 

Prenumeration 

Kommande radiosatelliter. Innan be
mannade satelliter sänds ut i världs
rymden torde det enligt »Electronics» 
vara nödvändigt att avverka följande 
satellitprogram : 

l ) En teleskop- och TY-utrustad sa
tellit kretsande på ca 300 mils höjd, 
som förmedlar iakttagelser på sol, måne 
och stjärnor utan atmosfärens hindran
de skikt. 

2) En TY·relä-satellit, kretsande på 
ca 3600 mils höjd och som reläar TY
program över en tredjedel av jordens 
yta. 

3) Obemannade )aboratoriesatelliter 
kretsande runt månen. De senare kom
mer man antingen att ta ned till jorden 
igen eller man kanske låter dem kretsa 
i en bana runt jorden och månen. 

- OK, jag s k a vända och hämta dina 
glasögon! 

• 
Grammofonskivor. Under fjärde kvar
talet 1957 var endast 4 % av alla för
sålda grammofonskivor i Sverige 78-
varvs skivor. 

Adressändring 

- Grannen säger att hans sömn skulle bli 
mer distorsions/ri om vi hade en hi·/i· 
anläggning. . 

• 
Englands största radiofabrik. Två eng
elska företag har gemensamt startat 
British Radio Co., som man beräknar 
skall bli Englands största tillverkare 
av radio och televisionsapparater. Ap
.paraterna kommer att saluföras under 

. varunamnen His Master's Voice, Mar
coniphone och Ferguson. 

• 
TV·upptagning i mörker. Enligt en no
tis i »Electronics» lär man i J apan ha 
fulländat ett system kallat »noctovi
sion», enligt vilket man med hjälp av 
infraröd belysning kan göra televisions
upptagningar i mörker. 

• 
RT: S TV· statistik 

Antal 

120003 r 
1958 

7 100007 

zoboo 

60007 V 

40 007 
/" 

1957 

' 0007 [7 
.l--

o 
1/1 1/, V3 1ft IlS 1/6 1/1 1/8 1/9 1/10. 1/11 1/12 

Principschemor 

RADIO OC H 

TELEVISION 
1) Ring 2l! 90 60 och begär expedi· 
tionen: 

Vid adressändring meddela även 
gamla adressen. Vid postprenume
ration meddela den ändrade adres· 
sen till vederbörande postanstalt. 

Principschemor i RT är uppritade 
enligt följande riktlinjer: 

Komponentnumren som korres· 
ponderar med motsvarande nummer 
i ev. stycklista, är placerade till 
vänster ovanför resp. komponenter. 
I de fall komponentvärden anges i 
principschemor återfinnes värdena 
till höger under resp. symboler. 

Nordisk Rotogravyr 

Stockholm 2.1 

Telefon 2.8 90 60 

2) Skriv till RADIO och TELEVI
SION, Nordisk Rotogravyr, Stock· 
holm 21, och anmäl prenumeration 
för hel- eller halvår. Ange från vil· 
ket nummer Ni vill att prenumera· 
tionen skall börja. (Första numret 
sändes mot postförskott.) 

3) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 196564. 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. 
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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 slutsålda och endast 
enstaka exemplar finns att få. 

Inbindningspärmar 
för årg. före 1956 
för årg. fr.o.m. 1956 
Samlingspärmar (l årgång) 
Inb. årgång 1952-1955 
Inb. årgång 1956 och 1957 

3: 25 
3:60 
9: 75 

18:-
21:-

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, 
2M=2Mohm, 30p=30pF, 3On= 
=30 nF (l n=l 000 p), 3 ,u=3 ,uF, 
osv. 
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ANNONSÖRSREGISTER 

APRIL 1958 
Sid. 

Aga-Svenska AB Gasackumulator, 
Sthlm-Lidjngö .'- .................. 22 

Ajgers Elektronik, Ingenjörsfirma, 
Sthlm .......................... . ... 68 

Alpha AB, Sundbyberg ............ 21 

Antennspecialisten, Akersberga .. 15 

Bergman & Beving Ingenjörsfir-
ma, Sthlm .. ....... •. .. ........... 62 

Broberg, f:a, Sthlm ................ 68 

Bromanco AB, Sthlm .............. 77 

Bäckström, Gösta, AB, Sthlm, 65, 66 

Champion Radio AB, Sthlm .. 13, 74 

DEAC Svenska AB, Soina ........ 70 

Eklöf, Ernst, f:a, Sthlm ........ 6, 68 

Ekofon Ingenjörsfirma, Sthlm .... 68 

Elfa Radio & Television AB, Sthlm 3 
84 

Elektriska Instrument AB Elit, 
Sthlm .................... 7, 18, 59 60 

Elektronikbolaget AB, Sthlm, 23, 53 

Elektrorelä, Ingenjörsfirma, Väl-
lingby ...... .......... ...... .. .... 72 

Esselga, Handelsbolaget, Sthlm .. 70 

Etronik, f:a, Näsby Park .......... 6 

Fagersta Bruk AB, Fagersta ...... 64 

Ferner, Erik, f:a, Bromma .... 6, 11 

Flygvapnet, Sthlm . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

Forsberg, Thure, AB, Enskede .• 80 

Forslid & Co AB, Sthlm ........ .. 14 
Gylling & Co AB, Sthlm, 6, 55, 63, 64 

66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 

Hefa, f:a, Mariehäll ................ 76 

Holmströms, J., Maskinaffär AB, 
Solna .................... .... ...... 81 

Hörapparatbolaget AB, Sthlm .. . . 66 

Inetra Import AB, Sthlm ........ 76 

KamphBTv-möbler, Hägersten .. 76 

Källman, Kuno, AB, Göteborg .. 56 

Köpings Tekn. Inst., Köping ...... 76 

Lagercrantz, Johan, f:a, Sthlm .. 9 

Landelius & Björklund AB, Sthlm 5 

Maskin & Elektro AB, örebro .... 77 

Metron Instrument AB, Sthlm .... 61 

Mikroindustri, f:a, Bromma ...... 70 

Olympia Radio AB, Sthlm . .. .. ... 62 

Oltronix Svenska AB, Vällingby 74 

Palmblad, Bo, AB, Sthlm ...... 79, 80 

Pearl Mikrofonlaboratorium, Väl-
lingby .............................. 54 

Philips Svenska AB, Sthlm, 24, 71, 73 

Radio Industry Counsil, England.. 81 

. Radio SM6xS, Vänersborg ... . .... 80 

Rita AB, Ulvsunda ................ 8 

Signalmekano, f:a, Sthlm .... .... 74 

Sinus Svenska Högtalarfabriken, 
Fittja . ... .... ... ......... . ..... 64, 75 

Sivers Lab., Bromma ....... ....... 20 

Sonoprodukter AB, Sthlm . . ...... 4 
Standard Radio AB, Sthlm ...... 57 

Stern & Stern AB, Sthlm .. . .. .. . 74 

Ståhlberg & Nilsson AB, Sthlm .. 72 

Svensk Lagerstandard, Sthlm .... 72 

Svenska AB Trådlös Telegrafi, 
Sthlm ... . .......................... 69 

Svenska Mullard AB, Sthlm . ..... 10 

Svenska Mätapparater F. A. B., 
Sthlm .............................. 60 

Svenska Painton AB, Akers Runö 12 

Svenska Radio AB, Sthlm ........ 17 

Svenska Telekompaniet, Sthlm .. 79 

Teknikerskolan, Sala . .. . .. . ....... 76 

Teleapparater, f:a, Sthlm ........ 64 

Teleinvest AB, Göteborg .......... 80 

Teleinstrument AB, Vällingby ~... 19 
Thellmod, Harry, Ingenjörsfirma, 

Sthlm .................... .. ....... 66 

Titan AB, Ingenjörsfirma, Sthlm 66 

Tungsram Orion Fabrik & För-
säljnings AB, Sthlm ............ 72 

Universal-Import AB, Sthlm .... . . 2 
Westerberg, E., AB, Sthlm ........ 67 

Videoprodukter, f:a, Göteborg .... 16 

Zander & Ingeström AB, Sthlm .. 83 

RADANNONSER 

Till salu: Oscilloskop, impedansbrygga, 
tongenerator och signalgenerator, samt!. av 
Heaths fabr., billigt. Körklara, ej byggsatser. 
R. Hedell , Allevägen 15 A, Oskarshamn. 

Till salu: Mottagare Radiovision Comman
der Dubbelsuper, med tillbe ör, som ny. 
700: -. SM5AP Jahnke, Blomg. 7, Uppsala. 

AJ ~ \'N L., r--........... ~n ~ 

----

rör 
voll 
meler 

komplett byggsats 

240:-
nu öven för 

220 V 
med bygganvisning på 

svenska 

Då mon kon försumma den belastande effekten 

på den kr~ts mon vill undersöka är rörvoltmetern 

ett mycket mångsidigt instrument. Det hor tidigare 

varit ett relativt dyrbart instrument cch huvud

sakligen förekommit i loboratorier o.dyl. Bygger 

Ni däremot siälv en Heath's rörvoltmeter får Ni 

ett lätthanterligt instrument av allra högsta kva

litet för mindre än 2/3-delar av vad Ni annars 

skulle betala. Det är därför inte underligt, att 

Heath's rörvoltmeter blivit världens mest sålda. 

Heath Co. hor genom mångårig erfarenhet på 

området kommit from till en pålitlig konstruktion, 

som ger maximal noggrannhet och stabilitet. 

• Logisk och ändamålsenlig placering ay instru

mentrattarna för snobb och enkel användning. 

• 1 ')'o-precisionsmotstånd användes för hög nog

grannhet. 

• Mäter topp-till-topp-spänningar, effektivvor

den, likspänningar somt resistanser. 

• Hög ingångsimpedans 11 Mohm. 

• Tryckta kretsar underlättar bygget och ger 

instrumentet stabilare elektriska egenskaper. 

• Stort 4 l/2 ft-instrument även med topp-till

topp-sko lor. 

• Innehållsrik bygganvisning på svenska gör 

sammansättningen mycket enkel. 

• Grafitgrå panel med tydliga texter i vitt. 

Byggsatserna levereras omgående portofritt per 

postförskott. Är Ni intresserad av andra bygg

satser skicka efter vår katalog 1257. 

Modell V-7A 

DATA 
Voltmeter, likström: 0.-1,5/5/15/50./ 

150./50.0./1.50.0. V med särskild test

kropp 30..0.0.0. V. 

Ingångsmotstånd : 11 Mohm (1 mohm i 

testkroppen) på 0110 områden, UDD 
Mahm med tillsats. 

Könslighet: 7333333 ohm/V på 1,5 V

området. 

Koppling: Balanserad brygga (push-pull) 

med dubbeltriod. 

Noggrannhet: :!:: 3 ')'0. 

Voltmeter, växelström: 0.-1,5/5/15/50./ 

150./50.0./1.50.0. V effektivt 0.-4/14/40./ 

140./40.0./1.40.0./4.0.0.0. V topp. 

Noggrannhet: :!:: 5 ')'0. 

Ohmmeter: Skola med mittvärdet 10 ohm x 

1, x lO., x lOD, x 1.0.0.0., x 10 .k, x lOD k, x I M. 

Mäter 0.,1 ohm - 1.0.0.0. Mohm med in

byggt batteri. 

Instrument: 4 1/2" - 20.0. uA-instrument. 

Plastkåpa. 

Spänningsdelare : 1')'0 t>recisionsmotstånd. 

Uppbyggnad: Tryckta kretsar. 

Rörbestyckning : 1-12AU7, 1-6AL5. 

Batteri: 1,5 V stdVcell. 

Nätanslutning: 220. V eller 105 -125 V, 

50.-60. p/s, 10 W . 

Dimensioner: 18,5 x 12 x 10.,5. 

AKTIEBOLAGET IANDER & INGESTRÖM . STOCKHOLM 
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l ~ ' EMT:s 
program 
omfattar~J 

Studioanläggningar 
Mätinstrument 
Specialkablar 

Studioskivspel~ren EMT 930 användes i de flesta 
av vårt lands radio- och inspelningsateljeer. 

Ur programmet plocka vi följande exempel: 
EMT 2112 LF-kabel 2X O,059 mm2, högflexibel 
särskilt tunn. yttre diam. 2,7 mm. ' 
EMT 4113 2-ledares LF-kabe12 X 2X O 058 mm2 
båda ledarna skärmade var för sig. yttre diam:. 
5 mm. 

EMT 6209 Kondensator-mikrofon-kabel 4X 
0,146 mm2 + 2 XO,5 mm2, högflexibel, med dub
bel stållina, som ger hög draghållfasthet. yttre 
diam. 6,2 mm. 

Ni som vill veta mer 
om EMT:s omf ttan
de produktion, kon
takta vår tekniska 
avd. EMT-sektionen, 
som med nöje står till 
Er tjänst. 

f ELEKTROMESSTECHN I K 
WILHELM FRANZ KG 

Efterklangkammare EMT 140 användes hos 
Tysklands samtliga film-, radio- och TV
studios samt av BBC, Sveriges Radio & TV 
samt lERA Radio. 

Nytt tör Sverige! EMT:s specialkablar för lågfrekvens. 
EMT-kablarna är konstruerade med en speciell dubbelskärm med extremt hög skärmningsförmåga. 

Holländargatan 9A • Box 3075 • Stockholm 3 • Tel. 240280 


