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Moderna mätinstrument för modern service 

Electronic Switch typ 310 möjliggör 

iokttagande av två olika kurvor på 
oscillografens skärm och är oumbär
lig i stereofoni och hi-fi. 

Svep- och markeringsgeneratorer 

Bildmönstergeneratorer 

Elektroniska omkopplare 

Signalgeneratorer 

Os:cillografer 

Oscillograf typ 817 
Den idealiska service-oscillografen 
för TV-, radio- och hi-fi-arbeten 

Fyrkantvåggenerator typ 628 frambringar fyrkantspänningar med frek

vens från 25 Hz till l MHz. Stigtid mindre än 25 millimikrosekunder. 

Generalagent: 

~~ 
Tillskriv eller ring oss för närmare upplysningar MlliKiioT'ONI 

MALMÖ 
S. Förstadsgatan 8. Tel. 32782 
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• T ermosäkringar 

• Banankontakter och hylsor för 
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För 2S år sedan 

Ur PR nr 7/34 

År 1934 fyllde amatörradion 20 år, vilket 
uppmärksammades i en artikel i nr 7/34. 
Den första och mest betydande amatör
organisationen i världen är än i dag ARRL 
(»American Radio Relay League») som 
leder sitt ursprung från en radioklubb 
i Hartford, Connecticut. Initiativtagare var 
Hiram P Maxim, som 1914 sammankallade 
klubbens dåvarande 23 medlemmar och 
föreslog att man skulle bilda en organisa
tion av sändareamatörer som skulle om
fatta hela USA. Rörelsen spred sig snabbt 
men utvecklingen avbröts 1917, då amatör
sändning t.v. förbjöds av militära skäl. 

Bland minnesvärda dagar i amatörra
dions historia står den 27 nov. 1923 omstrå
lad aven särskild glans. Denna dag fick 
amerikanska och franska amatörer första 
gången dubbelsidig förbindelse över At
lanten på 110 m våglängd. 

1915 utkom första numret av ARRL:s 
tidskrift »QST», en tidskrift som fortfa
rande är ledande på amatörradions områ
de. Om sändareamatörernas värdefulla bi
drag till undersökningarna av elektron
rörets användbarhet inom radiotekniken, 
just då röret omkring 1914 befann sig på 
experimentstadiet, berättar elektronrörets 
uppfinnare, dr Lee de Forest: »Det var till 
stor del det osjälviska ekonomiska stöd, 
som de överallt spridda grupperna av ama
törer erbjödo mig, som möjliggjorde mina 
fortsatta experiment med audion-, ultra
audion- och oscillatorkopplingarna. Jag 
skall alltid komma ihåg detta och kommer 
alltid att vara tacksam för vad ARRL:s 
medlemmar gjorde för den nya radions ut
veckling ... » 

Nya rör för allströmsmottagare hade just 
släppts ut. Glödströmmen var 200 mA och 
glödspänningarna så avpassade att man 
inte behövde slösa bort så mycken effekt 
i förkopplingsmotstånd. Rör ur denna se
rie användes påpassligt i en konstruktion 
för allström som beskrevs i PR nr 7/34. 
Apparaten var av den typ som med jämna 
mellanrum återkommer i diskussionen: en 

lokalmottagare med god ljudkvalitet och 
möjlighet till förstklassig grammofonåter
givning. 

För att inte för mycket bas skulle gå 
förlorad vid grammofoninspelning, hade 
grammofonanslutningens beröringsskydds
kondensator värdet 0,1 .uF, ett värde som 
SEMKO i dag inte skulle godkänna. 

PR nr 7/ 34 gav också en beskrivning av 
en prydlig motståndsmätare. Instrumentet 
var en Wheatstone-brygga och nollinstru
mente t var en kompass, som försetts med en 
lindning så att den blev en galvanometer. 
Instrumentet skulle naturligtvis vid varje 
mätning orienteras i nord-syd-riktningen. 
så att det jordmagnetiska fältet levererade 
återställningskraften. Noggrannheten blev 
naturligtvis inte så stor men torde ha räckt 
till för amatörens behov. 

Galvanometern i PR:s motståndsmätare i nr 
7/ 34 bestod aven kompass instoppad i en låda 
av celluloid, på vilken lindningarna anbragts. 

den följsamma bandspelaren 
med batteridrift 

I Niki har Ni en förstklaSSig, händig och följ
sam bandspelare av Grundig-kvalitet. Nya 
Niki är försedd med såväl mekaniskt som elek
troniskt reglerad motor. Vid normal belastning 
(ca 10 gem) blir varvtalsändringen hos motorn, 
då batterispänningen ändras från 4,3 till 7,5 
volt, icke större än -3 resp. +2,5 % jämfört 
med värdet vid 6 volt. 

Niki är utförd i elegant plastkåpa i Ijus- och 
'mörkgrå färg och väger endast 2,5 kg. 

En ny kvaHtetsprodukt från 

• Tryckt ledningsdragning 

• Helt transistoriserad 

• Ogonblicklig start 

TEKNISKA DATA: 
Bandhastighet : 
Frekvensområde : 
Tonband: 
Speltid: 
Svaj: 
Dynamik: 
Spårläge: 
Hägtalare: 
Batterier: 

Transistorer: 

9,5 cm/se k 
150-6000 Hz 
Duo-band med 8 cm spole 
ca 2x16 min 
±1,5 % 
min. 35 dB 
internationellt, dubbelspår 
1 sI. permanentdynamisk ovalhögtalare 
Motor: 4 st. 1,5 volt stavbatterier 
Förstärkare: därjämte 1 st. 3 volt stavbatteri 
Anslutning kan göras till 6 volt bilbatteri 
2 st. OC 7l, 2 st. OC 72, 1 sI. OC 602 spec. 

S~clldd-. 
STOCKHOLM GOTEBORG MALMO 
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Philips små synkronmotorer ör ovanligt kraftiga 

för sin storlek. De hor mångpolig statoI av per

monentmagnetiskt material (Phil ips Ferroxdurel, 

langsamtgående rotor (166,6 och 250 r/min) 

och stort vridmoment öven i startögonblicket. 

De tillverkas I flera storlekar och fÖl olika spön

ningal men gemensamma egenskaper för samt

liga ör den höga effekten och - tack vare det 

låga varvtalet - löttheten att växla ned. De 

ör dimensionerade för kontinuerlig drift och 

några användningsexempel ör bl.a. följande· 

Elektriska ur 

Signal ur 

Timers för loborotorter, tvättmaskiner, ugnar, mörk
rum m.m, 

Sekvens-kopplare för tra fik- oeh iörnvägssignaler 

Drivmotorer med konstant hastighet för skrivonde 
instrument, film, proiektorer oeh räknare 

Tidrelä-fördröjning 

Servomotorer 

Vi sänder Er gärna en broschyr (på engelska) med 
utförli ga data för dessa nya sy nkronmotorer - ring 

eller skr iv ti ll oss. 

AU 5001 
5 V, 50 eller 60 p/s. 
Startmament 350 gem, 
.ridmoment 450 gem. 

AU 52.00 
5/10 V, 50 eller 60 P,s . 
Stortmoment 700 gem, 
.ridmament 900 gem . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AU 5005 
är den minsta typen 
i serien - en siölvstartande motor mea 
liudlös gång - Idealisk för bl.a. skri
vorinstrument. 

~I'-: ___ U 2 

l. 9l51±O.5 J 

AU 5005 

~o för synkronmotor AU 5005 

Spänning ......•... 110/220 V 
Frekvens . . . . . . . . . . . .. 50 p/s 
Varvtal . . ....... . .. 250 r/min 
Rotationsriktning ...... . medurs 
Max. vridmoment . . .. .. 15 gem 
Stortmoment .. . ....... 15 gem 
Effektförbrukni ng .. .... . . 1.1 W 
Ström . ...••...... . . 12.5 mA 
Cos Q) • ••• • ••••••••••.. 0.8 

. Tillåten omgivningstemp 
........ . .. .. - 40 til' +70°C 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Reduktionsväxeln 
AU 5300 
är avsedd för motor AU 5005 oeh ko n 
levereras med ett myeket stort antal 
utväxlingsförhållanden. Tabellen här 
inti ll ger en uppfattning om några 
av möiligheterna. 

Motorvarvtal 250 r/mm ger föllonde 
varv på reduktionsväxelns utgående lI!tr. 
oxel att välia Då: ,.. 

PHILIPS 

per sek. 

4 
3 
2 
1 

Iper min·lper timme iper dygn 
, 

60 60 24 
50 50 20 
40 40 16 
30- 30 12 
2S 25 10 
20 24 8 
16 20- 6 
15 18 4.8 
12 ',6 4 
10 15 3 
8 12 2.4 
6 10 2 
5 9 1.5 
4 8 l 
3 6 0.5 
2 5 
1 4 

3 
2 I ~ 

~ 1 ~ 

PH I LI PS Postbo. 6077· Stockholm 6 

Tel 340580· R,k; 340680 

AVD. ELEKTRONRÖR och KOMPONENTER 
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Problemspaken 

Problem nr 4/59 
var ett enkelt problem och gav också upp
hov till ett överväldigande antal lösningar ; 
de flesta alldeles korrekta. 

I 

R1 

Fig 1 E ~1o,OV R? 

R3 

Problemet gällde att söka två resistanser 
R 1 och R 2 under de förutsättningar som 
gäller i fig. 1. En klar och redig lösning till 
detta problem har presenterats av herr 
Aarre Aaltonen, Finland. Hans lösning ly
der på följande sätt: 

»Det sammanlagda spänningsfallet över 
R 1 och R 2 är 8 volt. Strömmen genom mot
stånden blir då 

1=8/ (2+R 2 ) 

Vidare är effektförlusten i R 2 

P2=/2'R=64R2/ (2+R2) 2=2 W. 
Härur fås en andragradsekvation: 

R22_28R2+4=0 

vars rötter är 
R2=14±y'192 

Strömmen blir 
1=8/ (16±y'192) 

och således 
R3 =2/ I =1/ 4(16±y'192) 

Problemet har alltså två lösningar: 
Rz=14+-1i92=27,9 ohm 
R3=1/ 4(16+y'192) =7,46 ohm 
R2=14-y'192=0,144 ohm 
R3 =1/ 4(16-y'192) =0,536 ohm 

vilka båda satisfierar ursprungsekvatio
nen.» 

En annan god lösning har presenterats 
av elmontör Erik Belin, Orsa. 

»Med hjälp av Ohms och Kirchhoffs la-
gar erhålles ekvationssystemet: 

10= 1 (2+ Rz+R3 ) 

R 3= 2/ 1 
R 2= 2/ [2 

Efter insättningen av R 2 och R 3 erhålles 
_ en andragradsekvation med strömmen I 
som obekant 

[2-41=-1 
som har de två rötterna 

Il =2+y'3=3,73 A 
12 = 2-v3 

Med dessa värden insatta i uttrycken för 
R 2 och R 3 erhålles slutligen 

R 2=2/ (2+y'3)2=0,144 ohm 
R 3 =2/ (2+y'3) =0,536 ohm 

R2=2/ (2-y'3)2=27,9 ohm 
R3=2/ (2-y'3) =7,46 ohm 

En mycket uttömmande lösning har in
sänts av teknolog Bo Wahlman, Stockholm. 
Hr Wahlman visar med kurvor och dia
gram det generella sambandet mellan stor
heterna i ett problem av detta slag och på
visar hur problemred kunnat få »snygga
re» siffror om batterispänningen varit 7 V 
i stället för 10 V. 

Så övergår vi till ett något knivigare pro
blem 

Problem nr 7/59 
Två motstånd med resistanserna R 1 och 
R 2 kopplas i ett fall i serie och i ett 
annat fall i parallell och anslutes till en 
spänningskälla. Den sammanlagda ef
fektförbrukningen i motstånden blir i 
första fallet 1/ 6 av effektförbrukning
en i det andra fallet. Bestäm förhållan
det mellan resistanserna. 

Rätta lösningen på detta problem kom
mer i nr 10/ 59 av RT. Eleganta eller sär
skilt intressanta lösningar belönas med 
10: -. Skriv »Månadens pro-blem» på ku
vertet! Adress: RADIO och TELEVISION, 
Box 21060, Stockholm 21. 

Lösningar på problem nr 7 skall, för att 
bli bedömda, vara red. tillhanda senast den 
15 augusti 1959. • 

SINGLE SIDEBAND RADIOTELEFON 

Beskrivning 
Den enorma effekt som erhålles 
med utnyttjande av SSB är nu 
tillgänglig i en kompakt och eko
nomisk form i Racal Typ TRA 55. 
Stationen är konstruerad för an
vändning av även icke fack
kunnig personal. KanaIomkopp
ling sker enkelt till någon av de 
fyra kanalerna, som alla äro till
gängliga utan eftertrimning . 
Sändnings-mottagningsomkopp
ling sker med i handmikrotele
fonen inbyggd tangent. 

GRIMSTAGATAN 160 
STHLM - VÄLLINGBY 

Racal Engineering Limited 
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Specifikation 

Frekvensområde : 3-12 MHz 

Konoler: 4 kristallkontrollerade 

Uteffekt : 60 wall P .E.P. kontinuerlig 
belastning 

Antennutgång : 
o) 75 ohm för avstömd antenn; 
b) obalanserad för icke avstömd 

antenn 

Nötanslutning : 100--125 och 200-
250 volt 

Dimensioner : 52x52x63 cm 

T E L E F O N 38 00 20 
Tga: INGSTENHARDT 



Stående-våg-förhållandet (SVF) 

är ett mått på antennens anpassning 

till matarkabeln. För en bra antenn 

skall SV~-kurvan se ut som på 

diagrammet nedan. Köp inte en 

antenn utan att begära uppgift om 

dess verkliga data. Ett högt SVF 

försämrar bild- och ljudkvaliten och 

minskar antennens känslighet. 

SVP·kflrva för AI/gon /v·antenn 6308 - kanal 4 

Vid ideell anpassning är SVF == 1-1,0. 

Är SVF mycket stort - större än 2 - erh~lles 

besvärande oskärpa och dåligt ljud. 

Vårt diagram ovan visar, att Allgon·antennens 

S VF ligger mycket nära det ideella värdet. 

KOM IHÅG 

En bra antenn kan förstöras aven dålig 

installation. En väl dragen kabel är lika viktig 

som en bra antenn och en bra apparat. 

Kabeln skall vara väl uppsatt på isolatorer och 

får inte dras i omedelbar närhet av ledningar. 

balkongräcken och andra metallföremål. 

Antennspeda/is/en informerar . .. 

LÅGT SVF 

GER HöGT VÄRDE 

HOS ANTENNEN 

AIl/ellmpecialis/en - lalldets ledande tlntwl1/il/t'erkare 
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Miniatyr

papperskondensator 

IEC klass 454 

PKG 521 

PRESENTERAR TYP PK(i 521 

är det rätta för Er, som behöver en kon
taktsäker, skaksäker, temperaturtålig, iso
lationsstabil och fuktsäker papperskon
densator i komprimerat format. PKG 521 
har sin kvalitet dokumenterad genom IEC
mässig provning enligt klass 454. Avsedd 
i första hand för industriel l och militär 
elektronisk utrustning. 

Levereras med eller utan yttre isolerhölje 
av plast. 

Begär katalogblod C 38. 

Korta leveranstider. 

PKG 521 har utomordentligt goda e...c:emkaper: 

Stort temperaturomr6de -55 till +85°C 
(lOO°CI 

Fu II kontaktsö kerhet 

Hög isolationsresistans 

Oöverträffat luk/skydd 

Kapacitansomr6de 470 pF-{),068 I'F 

Kapacitonser 
Internationella E6·serien somt multip
lar av talvördena 2 och 5 

Mörkspönningar 
250, 400 och 630 V = 

AKTIEBOLAGET RIFA 
Telefon Stockholm (010) 262610. Bromma 11 

eli 
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DX-spaken 

KV-DX 

DX-konditionerna var ganska gynnsamma 
under aprils sista veckor och i början av 
maj. Sålunda kunde Fidjiöarna i Söder
havet höras på 75,38 meter på morgnarna 
kl. 05.30-06.10, då Schweiz börjar med 
sina sändningar. Detta gjorde att många 
hade chansen att avlyssna och rapportera 
ett fint DX-Iand. »South Pacific-konditio
ner» uppträdde även längre fram på dagen 
då Radio New Zealand hördes bra varje 
morgon från kl. 08.00 till stängningsdags 
kl. 09.45 på 31-metersbandet och särskilt 
kl. 08.30-08.45 formligen brakade statio
nen in, då inga närliggande stationer stör
de. Även för sändningarna från Hawaii har 
goda konditioner rått. Voice of Americas 
Transmitter på Oahu med studiolokalerna 
i huvudstaden Honolulu hade en bra period 
och kunde höras särskilt bra på 25,48 me
ter kl. 12.00-12.30, då ett engelskspråkigt 
program »Report from United States» sän
des. 

Det har också varit bra konditioner på 
nätterna. Colombia-stationerna Emisoras 
Atlantico och La Voz de Colombia har haft 
en fin period. Den förstnämnda, som ligger 
i Barranquilla och har bra program sänder 
på 61,24 meter och har ofta hörts med 
QSA 4. Stationen slutar för det mesta kl. 
07.00 med en marschhymn. La Voz de 
Colombia på 49,85 meter brukar inte vara 
så vanlig, men hördes flera nätter i början 
av maj. Ibland var styrkan QSA 4-5 och 
programmen bestod av mycken reklam och 
trevlig musik. 

~40 
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Frekvens kHz 
F 455-05 Cenlerfrekvens 455 kHz ; 

6 dB band bredd 0,5 kHz; 
60 dB bandbredd 2,5 kHz max. 

COLLINS HF SSB-system ger: 
• reducerat spektralt utrymme 

• bättre signal-brusförhållande 

• små, lätta enheter 

• förenklad manövrering för icke-teknisk personal 

• effekter från 100 W upp till 5 kW PEP (peak 

envelope power) 

• upp till 28.000 kanaler per station 

• icke önskad frekvenser undertryckta - 60 dB 

• splittrad sidbandsmodulation (samtliga kanaler) 

• specialsystem för mark-, sjö-, luft och amatör
kommunikation 

• "Collins"-kvalitet 

TRANSCEIVER TYP 32 RS-l 

• 100 Watt PEP 

• 4 kanaler 

• 1,6-15 MHz 

• automatisk belastningskontroll 

• automatiskt tillslag av sändaren 

Collins mekaniska filter ger Er extrem selektivitet 
utan "ringeffekt" 

fo från 60 kHz till 500 kHz 

.6.f från 0,5 kHz till 62,0 kHz 

där .6.f=totala band bredden vid 6 dB. Vid - 60 dB 
är band bredden mellan 1,5 till 5 ggr större beroen
de på typ. 

Finnes i olika storlekar från 5 el och uppåt och även 
för enkelt sidband. 

Kopplingsspole ~ r--------- Kopplingsslav 

~ Skivresonalor 
Fo •. r.magnetiserin

g
. ~~ . 'I ~. 

Overföringsstav ffi ~ 

Generalagent : 

Telefon 

Växel 63 07 90 * FIRMAJohan Lagercrantz * 
Värtavägen 5] 

Stockholm No 
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annonserar 

den främsta förbättringen av 

VÅGANALYSATORER 
på de senaste 10 åren! 

~302A 
VÅGANALYSATOR 

NY, TRANSISTORISERAD - FÖR 
•• o 

DIREKT MATNING AV VAG KOM· 
PONENTER 

Fördelar: 
Ingen kalibrering eller stabilisering erfordras. 

Direktavläsning med hög noggrannhet. 

Mäter frekvenser från 20 Hz till 50 kHz. 

Helt transistoriserad. 

Batteri- eller nätdrift; fri från nätbrum. 

Låg effektförbrukning, ingen uppvärmningstid. 

Mycket smalbandiga mätkretsar. 

Automatisk frekvenskontroll samt kretsar för fre
kvensåterställning. 

Kompakt, driftsäker, lättskött. 

Användningsområden: 
För mätning och analys av grundfrekvenser, över
toner och intermodulationsprodukter i tele-, bär
vågs- och vibrationssystem samt i tonfrekvenskretsar. 

Medger snabb analysering av brus och karakte
ristiska data hos förstärkare för rundradio, modula
tion, ljudfilm, grammofon, bandspelare o.s.v. samt 
brum och data för filterkretsar av skilda slag. 
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Den nya våganalysatorn -hp- 302A representerar en ut
präglad förbättring i konstruktionen av våganalysatorer. 
Genomgående transistoriserad, grundligt utstuderad kon
struktion, mycket selektiv, fri från tidsödande kalibrering 
eller stabilisering före användningen - detta är endast 
några av de viktigaste egenskaperna hos den nya -hp-
302A. 

Andra goda egenskaper är låg effektförbrukning (ca 3w), 
anordningar för såväl batteridrift (18-28 Y) som växel
spänningsdrift från nät samt eliminering av uppvärm
ningstid. 

Enkel skötsel 
I princip fungerar analysatorn som en mycket selektiv 
avstämd voltmeter. Med en ratt på frontpanelen avstäm
mes -hp- 302A till mätfrekvensen, varefter spänningen av
läses direkt på ett visarinstrument på frontpanelen . 

Den inmatade signalens olika komponenter separeras så 
att grundton, övertoner eller intermodulationsprodukter
na kan mätas var och en för sig. 

Instrumentet blandar den inmatade signalen med signa
len från en inbyggd avstämbar oscillator så att 100 kHz 
skillnadsfrekvens erhålles. En AFC-krets håller skillnads
frekvensen konstant vilket garanterar noggranna mät
ningar oberoende av frekvensdrift hos den inmatade sig
nalen. 100 kHz-signalen passerar genom ett smalbandigt 
kristallfilter samt förstärkes och mätes. 
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Frekvensåterställning 
En krets för frekvensåterställning gör noggrann frekvens
mätning möjlig för varje komponent av den inmatade 
signalen. Denna krets ger en sinusformad spänning med 
samma frekvens som den utvalda komponenten och ma
tas ut vilket medger mätning med en yttre elektronisk 
räknare eller oscilloskop. Amplituden hos denna spänning 
bestäms av den utvalda vågkomponenten. 

När omkopplaren »MODE SELECTOR» står i läge »NOR
MAL» eller »AFC» erhålles spänning vid utgångsanslut
ningen om analysatorns visarinstrument indikerar in
signal. Modell 302A är också speciellt användbar för mät
ning av små · signaler i system innehållande brus eller i 
transmissionsledningar. 

När omkopplaren »MODE SELECTOR» står i läge »BFO» 
är analysatorn kopplad som en oscillator och avstämd 

voltmeter automatiskt avstämd med en ratt till samma 
som oscillatorfrekvensen. Den selektivt avstämda volt
metern skiljer då ut bruset och mäter den önskade sig
nalen. 

Snabbhet och noggrannhet vid mätning har uppnåtts ge
nom linjärt kalibrerad avstämningskontroll som ger sam
ma manövrerings känsla över hela området. 

Grundinstrument för laboratoriet 
Den nya -hp- 302A täcker ett frekvensområde från 20 Hz 
till 50 kHz och är utrustad för att klara aven hel mängd 
olika dagliga mätningar. Den är mycket användbar såväl 
för tonfrekvensmätningar som för vibrations-, dataöver
förings- och bärvågs tillämpningar. 

Instrumentet är kompakt och driftsäkert samt har be
prövad konstruktion och hög kvalitet alltigenom. 

, ___________________________ DJlTJl: __________________________ ~, 

Frekvensområde: 20 Hz till 50 kHz. 

Frekvenskalibrering: L injär gradering, en skaldel per 
10 Hz. Noggrannhet ± (1 ' /0 + 5 per.) . 

Spänningsområden: 3 /LV till 300 V I följande 15 mätom
råden (fullt skalutslag) : 

300 V 300 mV 300/LV 
100 V 100 mV 100/LV 

30 V 30mV 30/LV 
10 V 10mV 
3V 3mV 
IV lmV 

Områdena bestäms aven dämpningsomkopplare på 
ingången och en instrumentomkopplare I steg om 
1: 3 eller 10 dB. Instrumentområdena Indikeras med 
en skala som är meka niskt sammankopplad med in
gångsattenuatorn. En absolut-relativ-omkopplare i 
förening med en variabel 10 dB-kontroll är anordnad 
för justering av medelvärden. 

Uppvärmningstid: ingen. 

Spänningsnoggrannhet: ± 5 ' /, av fullt skalvärde. 

Restmodulering o. brumspänning: Mer än 75 dB dämpat. 

Spegelfrekvensdämpning: Spegelfrekvenser I ingångs-
signalen är dämpade med minst 75 dB. 

/ 

MAX. INPUT 
() VOLTAGE (O db) r 0.03-300volts 

REGULATED 
D.G. 

Selektivitet: ± 3,5 Hz bandbredd - minst 3 dB 
± 25 Hz bandbredd - minst 50 dB 
±70 Hz bandbredd - minst 80 dB 

mer än 70 Hz bandbredd - minst 80 dB 

Ingångsimpedans: Bestämd av ingångsattenuatorns in
ställning, 100.000 ohm för de fyra känsligaste områ
dena , 1 megohm för de övriga. 

Utvald frekvens ut: l volt, obelastad vid utgångsanslut
ningen för fullt skalutslag. Utgåpgsnivån är Inställ
bar. Frekvenssvar ±l dB 20 Hz till 50 kHz. Utgångs
impedans ca 600 ohm. 

Utgång från BFO: 1 volt obelastad vid utgångsanslut
ningen. Nivån inställbar. Frekvenssvar ±l dB 20 Hz 
till 50 kHz. Utgångsimpedans ca 600 ohm. 

Automatisk frekvenskontroll: Området för frekvens
håIlning är minst ± 100 Hz. 

Nät: 115/230 V ±10 ' /0, 50/1600 Hz, 3 W (ca). 

Anslutningsanordningar finns för yttre batteri, 28 V till 
18 V. 

Vikt: ca 20 kg med kåpa, ca 16 kg i rackutförande. 

Dimensioner: 53 cm bred, 32 cm hög, 37 cm djup i utfö
rande med kåpa; 48 cm (19") bred, 27 cm hög, 34 cm 
djup i rackutförande. 

RANGE () 
(Ofo-60db)'"\ 

'\ 

rlMOOE SELECTOR 
V AFC,NORMAL,BFO 

j)AMPUTUDE 

Blockdiagram för vågformanalysator modell 30lA 

Ensamrepresentant: ERIK FE.RNER Björnsonsgatan 197, Bromma 

Tel. 870140 

RADIO OCH TELEVISION - NR 7 - 1959 Il 

., 



o 

Ater en 
transistornyhet 
från Philips 

OC 171 
en högfrekvenstransistor 
med gränsfrekvens 
100 MHz 
Tack vare OC 171 är det nu 

möjligt att konstruera en 

helt transistoriserad 

AM/FM-mottagare 

OC 171 är den andra transistorn tillverkad en

ligt Philips nya metod, dvs. både diffunderad 

och samtidigt legerad. Den är speciellt avsedd 

som blandare-oscillator och försteg i AM/FM 

mottagare. Hög förstärkning - låg basresistans 

-:- låg återkopplingskapacitans är några av 

dess mest värdefulla egenskaper. OC 171 tål 

kollektor-basspänningen 20 V och kollekror

strömmen 5 mA. 

Schemotisl bild av högfrekvenstransi storns DC 171 uppbyggnad 

OC170 
- föregångare till OC 171 - tål en kollektol-basspänning på 20 V och en kol

lektorström på 10 mA. Strömförstörkni ngsfaktorn vid kortsluten utgång äl 80 vid 

-VCE = 6 V ; lE = 1 mA; f = 1 kHz. 

Gränsfrekvensen är 70 MHz vid -VCB = 6 V och lE = 1 mA. 

Tillgängliga unilaterala effektförstärkn ingen vid 10,7 MHz är 31 dB. 

V i sänder gärna data blad och utförliga upplysningar om dessa intressanta 

transistorer I 

Kollektor· 
Ty~ för lust mW Användningsområde Pris 

vid 450C 

OC 16 ++ Slutsteg i förstörkare, switchändamål 32,-
2-0C 16 ++ Kloss B-förstärkare 64,-

OC 26 ++ Slutsteg I förstärkare 28,-
OC 27 + + Sluts/eg i förstörkare 30,-
OC 28 + + Switchändamål 36,-
OC 29 ++ $witchöndomål 37,-
OC 30 + + $witchöndamål, drivtransistol till OC 16 2S,-

2-0C 30 + + Kloss B-förstärkare 50,-
OC 44 50 T ransistor för oscillator- och blandar steg 19,-
OC 45 50 Transistor för MF-steg 17,-
OC 57 6.5 MiniatyHransistore, fÖl hörapparater 19,-
oe 58 6.5 Miniatyr-transistorer för hörapparatel 19,-
oe 59 6.5 Miniatyr-transistorer för hörapparater 19,-
oe 60 6.5 Miniatyr-transistorer för hörapparater 19,-
oe 70 75 lF-förstörkare (strömförst. omkr. 30) 10,-
oe 71 75 lF-förstörkare (ström först . omkr 501 11 ,-
oe 72 roo Driv- och slutsteg j lF-förstörkare 14,-

2-0e 72 2x 100 Matchat par för 400 mW uteffekt vid 12V i klass B 28,-
oe 74 330 Driv- och slulsteg i lF-förstörkare 15,·-

2-0e 74 2>330 Matchat por tör 1 W uteffekt med 9V i kloss B 30,-
oe 75 75 lF-förstörkare (strömförst . omkr. 90) 12,-
oe 76 100 Fö. switchöndamål, max. likspänning 32 V 13,-
oe 7i 100 För switchöndamol, max. likspönning 60 V 15,-
oe 170 6C HF-transistor för oscillator- och blandarsteg 24,-
oe 171 60 HF-transisto, för oscillator- och blandarsteg 30,-

oep 7e 25 r Olo-transistor, könslighet min. 130 mA/lumen 22,-

++ lermiska resistansen mellan skikt och hölje ör 10C per watt för OC 16, 1,2 o C peJ W för OC 26. 27, 28, 29 

och 7,SoC peJ wolf tö, OC 30. MaXImalt tillåten skikttemperatu , ör 75 0 C vid kontinuerlig drift_ 

PH I LI PS Po,lbox 6077· Slockholm 6 

Tel 340580 · R,k, 340680 
/' 

/ AVD. ELEKTRONRÖR och KOMPONENTER 
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Omslagsbilden för detta nummer visar 
hur RT:s tecknare tänker sig en av 
USA:s radioutrustade vädersatelliter på 
sin bana runt jorden samlande informa
tioner om molntäckets utbredning. Se 
artikel på sid. 20. 
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D Bygg själv en »spisarkQffert» 
(batteridriven skivspelare med 
transistorförstärkare) D Kristall
styrd RK-sändare_ 

SateiIi er som väderobservatörer 
H elt ~ya pers ektiv för meteorologerna 
öppnade den av amerikanarna den 17 feb
ruari i år utsä da satelliten »Yanguard 
II fl». Denna s tellit, vars radiotekniska 
utrustning närm re analyseras i en artikel 
på annan plats i detta nummer, gör det 
möjligt att kon inuerligt registrera moln
täckets utbred ing över jordytan över 
världshav, ökna och tundror. På ett sätt 
som tidigare en ast varit en önskedröm får 
meteorologerna därmed en samlad över
blick över väde lekssituationen över hela 
jordklotet. Mo täckets utbredning ger 
nämligen vikti a ledtrådar beträffande 
vind och väder id jordytan. Och därmed 
skapas helt ny förutsättningar för håll
fasta väderleks 'rutsägelser och långtids
prognoser. 

»Yanguard II fl» hade relativt enkel ut
rustning: två fot elektriska celler, som tack 
vare att satellit n roterade kring sin axel 
kontinuerligt av ökte tätheten av reflekte
rat ljus från jo dens molntäcke. Satelliten 
kretsade runt j rden från +35 o nordlig 
till -35 o sydli latitud med ca 11 varv / 
dygn. Vid varje arv avsöktes en zon av jor
den, denna zon försköts på grund av jor
dens rotation ca 32 0 västerut för varje varv, 
varför ett brett bälte kring ekvatorn var 
helt »avsökt» e ter 11 varv, dvs. efter ett 
dygn. 

Så länge sat lliten flög över solbelyst 
område uppsa lades fotocellernas ljusin
tryck i form a elektriska signaler, som 
registrerades i e i satelliten inbyggd band
spelare. Genom en speciell utlösningssig
nal från vissa radiostationer på jorden 
kunde man star a den i satelliten inbyggda 
sändaren och b ndspelaren, som därvid på 
ca l min. med ycket hög bandhastighet 
avspelade de un er ett varv runt jorden in
spelade ljusinfo mationerna. 

Innan de inby gda radiosändarna i satel
liten efter ca tr veckor stoppade på grund 
av att batterier a var slut, hade satelliten 

gått 211 gånger runt jorden, och 152 gång
er hade man till jorden överfört de i band
spelaren inregistrerade molntäckesinfor
mationerna. 

Temperaturen i satellitens inre, som kal
kylerats med hänsyn till att den under 
68 % av tiden skall vara solbelyst, höll sig 
±O,5° C omkring det beräknade värdet, 
+43 0 C. 

»Yanguard II fl» kommer att efterfölj as 
aven hel serie vädersatelliter, utrustade 
med ännu mera utvecklade instrument. 
Man kommer exempelvis att med nya ap
parater försöka mäta jordmagnetiska fäl
tets styrka, lufttätheten och solstrålningens 
styrka. Man planerar t.o.m. att bygga in 
en miniatyr-TY-kamera i en satellit för att 
få exaktare informationer om molntäckets 
utbredning över jordytan. Man kommer 
också att försöka få ut en väderlekssatellit 
i en bana från pol till pol, därmed kommer 
man att få väderinformationer från hela 
j ordklotets yta. 

Allt som allt: vädersatelliterna kom.mer 
sannolikt att spela en utomordentligt viktig 
roll inom framtidens meteorologi genom att 
meteorologerna får en snabb och exakt 
överblick över väderleks situationen över en 
stor del av jordens yta, även över områden 
där observationsnätet är glest eller obefint
ligt. Man har endast att notera att elektro
niken här - liksom på så många andra 
områden - varit en förutsättning för fram
gång. 

(Sch) 
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I perspektivskissen ovan visor pilarna ljudets vög i det vec
kade exponentialhorn som beskrives i artikeln på motstående 
sida. ljudet passerar ell 2,5 m långt horn, vars tvörsnillsarea 
vidgas exponentiellt, mynningen på hornet möter 42x65 cm. 
Genom att hornet ör veckat får det plats i en låda av mått-
liga dimensioner 96x46x65 cm. T.h. visas en måttskiss (mått ....... 
i mm) för det veckade exponentiolhornet, som byggs upp av ........ 
porösa tröfiberplottor, ca 2 cm tjocka, som limmas ihop med 
kallim. Siffrorna i denna skiss korresponderar med motsva-
rande siffror i perspektivskissen ovan. Det veckade hornet bör 
placeras i en snygg trölådo, som förses med ben och öpp
ningar för högtalaren ach hornmynningen . 

Måtten för väggar och mellanväggar: 
Det. 1: 42x65 cm 
Det. 1: 44X65 cm 
Det. 2: 96x65 cm 
Det. 3: 52x65 cm 
Det. 4: 22X65 cm 
Det. 5 : llx65 cm 
Det. 6: 42X65 cm 
Det. 7: 22x25 cm 
Det. 8: 22x30 cm 
Del. 9 : 22x13 cm 
Det. 10: 22xlO cm 
Det. 11: 22X12 cm 
Del. 12: 96x46 cm 

(högra gaveln, sedd framifrån) 
(vönstra gaveln, sedd framifrån) 

(med 19 cm högtalaröppning) 
(ena långkanten avfasas) 
(ena långkanlen avfasas) 

lmed trapetsformig ursågning) 
ena kortkanten avfasas) 

} 
(2 stycken) 
(sammanfogas till trubbig . kilt) 

(förses med lock, 23x14 cm, ovanför hög
talarkammaren) 

Bottenplatta : 96x46 cm 
På överstycket (12) anbringas ett lock 23X14 cm för högtalar
kammaren, det fastskruvas på trölister, som fastlimmas på 
vöggarna (1) och (6) . Av siar vikt ör all fogarna blir töta, 
sörskilt i den av väggarna (1) och (6) begrönsode delen av 
lådan. Såga till delarna myckel exakt, det underlättar hop
limningen, som lömpligen utföres i ordningsföljden : Botten
platta +(2)+(1), (vänstra gaveln)+(l), (högra gaveln)+(6)+ 
(8)+(7)+(3)+(9),2 st, (10), (11)+(5)+(4)+(12). 

14 RADIO OCH TELEVISION - N.R ': - 1959 

Sektion A-A 

Sektion B-B 



Dr W E R N E R S C H M A C K S, Berlin: 
Dr WERNER SCHMACKS f.n. 
verksam som akustiker vid Iso· 
phon GmbH i Berlin. 

Veckat exponentialhorn 
- ger nästan distorsionsfri basåtergivning 
med hög verkningsgrad! 

I nr 10/ 58 publicerade RT en mycket 
uppmärksammad måttskiss för en 
exponentialhögtalare i form av ett 
mångdubbelt vikt exponentialhorn. 
RT har nu fått konstruktören, dr 
W e r n e r S c h m a c k s i Berlin, att 
närmare redogöra för sin intressanta 
högtalarkonstruktion, som ger en 
basåtergivning med förbluffande låg 
distorsion och har - trots måttliga 
dimensioner - en verkningsgrad 
som väsentligt överträffar basreflex
lådans. 

Elektroakustiken har under senare år 
gjort stora framsteg, inte minst inom den 
sektor som innefattar apparater för hem· 
mabruk. Skivspelare och tonband har för· 
bättrats och UKV-rundradion och förstär
kartekniken har också bidragit till att vi 
nu förfogar över hemmaapparater som ger 
mycket god ljudåtergivning med ringa dis· 
torsion och tillräckligt frekvensomfång. 

Högtalaren var länge den svagaste län· 
ken i ljudåtergivningskedjan. Dock har ut
vecklingen även på detta område gått vida
re. Återgivningen av höga ljudfrekvenser 
med högtalare erbjuder inga svårigheter, 
man kan få både frekvenslinjär och distor· 
sionsfri återgivning av dessa frekvenser. 
Utstrålningen av lägre frekvenser är där' 
emot mera kritisk, den begränsas mesta· 
dels därigenom att man av heminrednings· 
skäl inte kan ge bashögtalaren det utrym· 
me som skulle erfordras om man vill ha 
med de lägsta och allra lägsta frekvenserna 
ned till 30 Hz. 

Basreflexlådan 

Man har angivit olika principer, enligt viI. 
ka det skulle vara möjligt att med inte allt
för stor volym hos högtalaranordningarna 
kunna återge de lägsta frekvenserna med 
god verkningsgrad. Den f.n. mest omtyckta 
och kända anordningen härför är basre
flexprincipen. En enligt denna princip 
byggd högtalarlåda karakteriseras av att 
den har en s.k. basreflexöppning. Storle
ken av denna öppning är beroende av hög· 
talarens resonansfrekvens och volymen hos 
högtalarlådan. 

Beräkningen aven basreflexlåda är inte 
särskilt enkeJ.1 Man kan emellertid bygga 

1 Se Dimensionera högtalarlådan rätt. RADIO 
och TELEVISION 1954, nr 12, s. 24. 

lådan rent »praktiskt», man utgår då ifrån 
en viss volym hos högtalarlådan. Man väljer 
därefter en högtalare - inte alltför stor -
och med lägsta möjliga egenresonans. Se
dan varierar man helt enkelt basreflexöpp
ningen tills man får den önskade basåter
givningen. Den riktiga storleken hos bas· 
reflexöppningen kan därvid bestämmas ge
nom impedansmätningar på högtalarspo
len, impedanskurvan som funktion av fre
kvensen skall uppvisa två lika höga toppar 
i basen med så obetydlig höjd som möjligt. 
Genom avlyssning kan man knappast be
stämma den riktiga höjden hos öppningen, 
ty klangkaraktären ändras först märkbart 
när arean hos basreflexöppningen avviker 
mer än 50 % från det riktiga värdet. 

Inte heller distorsionen ökar väsentligt 
vid felaktigt dimensionerad basreflexlåda 
och distorsionsmätningar ger därför inte 
heller underlag för jämförelser; även vid 
en rätt avstämd basreflexlåda har man 
fortfarande ganska kraftig distorsion. Fig. 
l visar distorsionskurvan för en 5 W hög
talare med 21 cm diameter inkopplad i en 
140 l basreflexlåda. Som synes uppstår rätt 
kraftig distorsion vid låga frekvenser. 
Lyckligtvis hör man basdistorsionen endast 
när denna uppnår mycket stora värden, 
den gör sig f.ö. märkbar i första hand som 
en viss hårdhet hos bas tonerna, framför 
allt blir denna hårdhet påfallande vid vissa 
toner som frambringas på kontrabas. 

Man har angivit medel för att komma 
ifrån denna hårdhet, exempelvis genom in
förandet av dämpande material på vissa 
ställen i ljudets väg mellan högtalare och 
basreflexöppning. Det har emellertid visat 
sig att dylika anordningar har en icke öns
kad biverkan i det att verkningsgraden för 
bastonerna minskas och därmed kan den 
önskade basreflexverkan bli mer eller 
mindre illusorisk. 

Exponentiaihornet 

Förf. har försökt sig på att tillämpa en 
gammal känd anordning som tidigare ut
nyttjades i stor utsträckning i stora bio
grafer och som alltid ger en utomordentligt 
god basåtergivning, nämligen exponential
hornet. Exponentialhornet förbättrar vid 
låga frekvenser den dåliga anpassning som 
föreligger mellan högtalarmembranet och 
den omgivande luften. Genom exponential· 
hornets form ökas strålnings resistansen av-

sevärt för högtalarens membran ända ner 
till hornets undre gränsfrekvens. 

Om hornet utformas med tvärsnittsök
ning enligt en exponentialfunktion ernås 
bästa verkan vid minsta möjliga volym. 
Öppningsarean A hos hornet bör dimen
sioneras så att 

A=AoeAZ 

där Ao=hornets ingångsarea vid högtalar
membranen, A. = utvidgningsexponenten och 
l=avståndet, mätt från hornets mynning. 
Se fig. 2. Exponenten A. bestämmer undre 
gräns frekvensen Ju hos hornet. Följande 
samband gäller 

A.=4nJu/c 

där c=ljudhastigheten, ca 340 m/s. För en 
undre gränsfrekvens av ca 30 Hz får man 
tydligen A.=1/90. 

Anpassningen till ett runt exponential
horn är ideell när öppningsvinkeln a hos 
hornet vid ändpunkten, se fig. 2, uppgår 
till 45 o. Därvid är radien T hos utgångs-

20 30 4050 70 100 200 400 7001000 
f- Hz 

Fig 1 
Distorsionskurvor för 21 cm högtalare med S Jr 
belastning. Högtalaren inkopplad i 140 l bas· 
reflexlåda, K. distorsion på grund av andra 
tonen, K3 distorsion på grund av tredje tonen. 

Fig 2 
Exponentialhorn. 
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Fig 3 

Kurva aj Strålningsresistansen som funktion av frekvensen för ett ideellt exponentialhorn. Kur
va bJ strålningsresistansen som funktion av frekvensen för förkortat exponentialhorn. Kurva ej 
strålningsresistansen som funktion av frekvensen för 21 cm högtalare utan baffel. 
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Fig 4 

Impedanskurva för 4 ohms högtalare, inmonte
rad i den i artikeln beskrivna 0,23 m' »expo
nentiallådan» med undre gränsfrekvensen 
30 Hz. 
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Fig 5 

Distorsionen för 21 cm högtalare, monterad i 
den i artikeln beskrivna 0,23 m' exponential
lådan. Belastning 5 W. k 2 avser distorsionen 
på grund av andra tonen, k .• distorsionen på 
grund av tredje tonen. 

Fig 6 

Hopkoppling av exponentiallåda och halvklot· 
strålare, typ Isophon HK 6-8. 
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öppningen=2jÄ (i cm). Det framgår här
av att för ett ideellt horn med 30 Hz gräns
frekvens behövs det en utgångsöppning 
med 180 cm radie. Fortsätter man att räk

. na kommer man fram till att hornets volym 
uppgår till åtskilliga m3 . Sådana storlekar 
hos en högtalaranläggning ligger givetvis 
helt och hållet utom det möjligas gräns när 
det gäller hemapparater. 

Avkortat exponentialhorn 

Lyckligtvis kan man minska volymen högst 
avsevärt utan att gränsfrekvensen ändras. 
Genom att minska volymen - det är det
samma som att man förkortar hornet -
uppstår endast en viss missanpassning. 

Man kan göra en jämförelse med elek
triska filterkedjor. Där påverkar en felak
tig avslutningsimpedans en viss »vågighet» 
hos impedansen sedd från generatorsidan. 
På samma sätt är det med ett förkortat ex
ponentialhorn. Fig. 3 visar strålningsresis
tansen som funktion av frekvensen för ett 
ideellt horn (kurva a) och ett förkortat 
horn (kurva b) samt strålningsresistansen 
som funktion av frekvensen för en 21 cm 
högtalare utan baffel (kurva c). Kurvan 
för str~lningsresistansen som funktion av 
frekvensen för det förkortade hornet (kur
va b) motsvarar ganska nära den impe
danskurva se fig. 4, som förf. uppmätt för 
en 21 cm 4 ohms högtalare, inbyggd i det 
förkortade exponentialhorn som skall be
skrivas i det följande. Detta horn har en 
volym av endast 0,23 m3 och har undre 
gränsfrekvensen vid 30 Hz. 

Ljudtryckskurvan för ett förkortat horn 
kommer sålunda att uppvisa en viss vågig
het i det lägre frekvensområdet. Denna vå
gighet är emellertid av mindre betydelse, 
då den täcks av resonansfenomen i lådan 
och interferensfenomen i återgivningsrum
met. 

Veckat exponentialhorn 

Författaren har gjort en del försök att re
ducera volymen hos ett exponentialhorn 
genom att vecka det i en lämplig låda. För-
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söken har resulterat i en låda, uppbyggd 
av 19 mm porösa träfiberplattor med en vo
lym av 0,23 m3 och en hornlängd av ca 
2,5 m. Försök med en 0,15 m3 låda blev 
märkbart sämre i fråga om basåtergiv
ningen. 

Bilderna på sid. 14 visar måttskisser och 
en perspektivskiss för en exponentiallåda 
av detta slag. De olika väggarna och mel
lanväggarna måste skäras till mycket 
exakt, så att inga otätheter uppstår. Detta 
är viktigt, framför allt vid hornets ingång. 
Exakt tillskurna plattor förenklar också 
hopbyggnaden och hoplimningen av lådan. 
Vanligt kallim kan utnyttjas. 

Som högtalare kan man använda vilket 
system som helst med en diameter mellan 
20 och 22 cm och med en egenresonansfre
kvens mellan 45 och 70 Hz. Egenresonan
sens läge inom detta område har knappast 
något inflytande på klangen, emedan hor
net genom den fasta kopplingen dämpar 
högtalarmembranet så starkt att det huvud
sakligen är hornet som bestämmer ljud
tryckskurvan vid frekvenser under 100 Hz. 
Detta är ju en påtaglig fördel, som expo
nentialhornet har framför basreflexlådan, 
vid vilken ju, som känt, högtalarresonan
sen, höljets volym och basreflexöppningen 
måste avstämmas mot varandra. 

Den starka dämpningen av membranen 
genom hornet ned till 30 Hz medför i övrigt 
ytterligare två väsentliga fördelar: 

l) Talspolens rörelseamplitud blir ned 
till 30 Hz mycket liten. Detta återverkar 
mycket gynnsamt på distorsionen, vilket 
framgår av fig. 5, som visar klirrfaktorvär

dena vid 5 W tillförd effekt. Jämför man 
med motsvarande värden i fig. l för en hög
talare, inmonterad i en basreflexlåda, fin
ner man att distorsionen i exponentiallå
dan ligger en tiopotens lägre! 

2) Tack vare god verkningsgrad hos ex
ponentialhornet behövs det mycket obetyd
lig effekt för att få full ljudvolym i lyssnar
rummet. 

3) Vid 5 W tillförd effekt är distorsio

nen ännu långt under den gräns, vid vilken 
den är uppfattbar. Ett högtalarsystem som 
normalt belastas med 5-6 W kan utan vi
dare drivas med 10-12 W utan att distor
sionen når sådan nivå att den blir störande. 

Av vad som sagts torde ha framgått att 
däm pningen av detta högtalarsystem endast 
är verksam ner till den undre gränsfre
kvensen, i detta fall 30 Hz. Man finner 
också vid genomprovning med tongenera
tor med konstant utgångseffekt att mem
branamplituden ökar snabbt under 30 Hz. 
Det är därför inte rådligt att använda ett 
alltför mjukt högtalarsystem med egen
resonans under 45 Hz. I annat fall kan mo
torbuller eller andra mycket lågfrekventa 
impulser förorsaka otillåtet starka mem
branrörelser . 



Fig 7 
På detta sätt kopplar man in exponentiallådan 
till två Isophon halvklotstrålare HK 6-8. 

dB 
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Fig 8 
Ljudtryckskurva för den färdiga exponential
lådan_ Mätningen utförd med hjälp av »vitt 
brus». 

Det bör påpekas att »kammaren», i viI· 
ken högtalaren monteras, inte kan göras 
godtyckligt stor. Denna luftkammare ver
kar nämligen som ett akustiskt delnings
filter, i den här beskrivna lådan kan endast 
frekvenser upp till ca 150 Hz ledas genom 
hornet, för högre frekvenser verkar hög
talarsystemet som en direktstrålare . . 

Inte heller ingångstvärsnittet hos hornet 
bör ändras för mycket. 

Fig. 8 visar en ljudtryckskurva för den 
färdiga exponentiallådan, upptagen med 
hjälp av »vitt brus». Kurvan ger medelvär
det av fem ljudtryckskurvor som upptagits 
på fem olika ställen i ett boningsrum. 

Använd tillsammans med en god mellan
tonshögtalare ger denna högtalare utomor
dentligt förnämlig ljudkvalitet. Förf. har 
i sin exponentiallåda en Isophon-högtalare 
typ P212511. Även den svagare typen 
P203 T är användbar. Kombinerad med en 
halvklotformig strålande mellantonshögta
lare HK6-8 enligt schemat i fig. 6 fås en 
verkligt förnämlig klangbild. Tar man till 
två HK6-8-strålare får återgivningen av 
klassisk musik en »atmosfär», som påmin
ner om den i en konsertsal, vid orgelmusik 
får man fram en akustik som påminner 'om 
den i en kyrka. 

Lådan kan givetvis också drivas ensam 
om den inbyggda högtalaren också kan 
återge höga och de högsta frekvenserna. 

Vid stereoåtergivning kan exponential
lådan flankeras av två strålare av typ 
HK6-8. Sammankopplingen visas i fig. 7 . 

• 

RT:s red. har nyligen gjort en rund
resa till England och Holland och har 
bl.a. besökt Philips-koncernens väl
diga anläggningar i Eindhoven. Här 
en intervju med dir. M Leeuin. chef 
för tekniskt-kommersiella avdel
ningen inom Philips-koncernen. 

Framtidens radio
och TV -mottagare 
»Folk i" Europa och USA får allt mera fritid ..... 
påpekar dir. Leeuin. »48-timmarsveck~n har 
blivit 45-timmarsvecka och nu är 42-timmars
vecka aktuell för många. Därmed uppstår ett 
problem: det blir alltflera lediga timmar som 
behöver fyllas ut på något sätt. Populära 
v~cko'pressen fyllde och fyller en viktig fUlli,~
twn L detta avseende. Längre semestrar lödde 
c,!keln. grammofonen och kameran, ökad ffi
tLd har drivit fram radion. bilen, televisiolle/! 
och bandspelarna. 

Bilen och t e l e v i s i o n e n har hitti~ls 
mest effektivt absorberat människornas fritid. 
Med någon överdrift kan man säga att de-n mo
de.rna människan tillbringar halva da.iJcn i sin 
bd, den andra halvan framför TV-apptlratl:lI. 

T elevisionen har i de länder där den slaait 
igenom, ställt radion en smula i skymund;n. 
Men radion har plockat fram ett par fina 
trumfkort: transistorerna och ferritantennen; 
de har frigjort radion från de fyra stär!-7rwde 
väggarna i hemmet. Transistormottagare:: mal 
ferritantenn har blivit ett viktigt tillbehör pa 
utflykter och semestrar. Utvecklingen kommer 
säkert att fortsätta efter den linjen. 

Förr i tiden gav musik avkoppling och konst · 
njutning åt många. Så är det alltfort, men nu 
har något nytt kommit till: med elektronikens 
hjälp - med en bra förstärkare, en förstklas
sig bandspelare eller skivspelare och en lämp
lig högtalaranläggning - kan man få så god 
ljudåtergivning att man hemma i bostaden kan 
njuta av musik som mycket obetydligt s~:iljer 
sig från originalet_ Intresset för hi-fi kOlItmer 
säkert att växa i den mån människornas fritid 
ökar,» 

»Stereo är en ny frisk gren på elektronikens 
yviga stamträd», jortsätter Mr. Leeuin. »Men 
- märk väl: stereo i hemmet är något som hör 
till människornas dagliga liv. Det är fel att 
försöka göra om vardagsrummet till någon sorts 

Rundradiamottagare med transistorer och ferrit
antenn har gjort radion populär utanför hemmets 
väggar. Här en populär tysk transistormottagare 
.Terry •. 

M Leeuin 

110· bildrören har gjort TV-mottagarna så smala 
att det knappast lönar sig att öka avböjningsvin
keln i bildrören! 

laboratorielokal för stereo med mängder at' 
trådar och lösa apparater; den linjen kommer 
förmodligen illte att accepteras av den breda 
publiken. 

Vid stereoljud är det ingalunda det vJsent
liga att man skall kunna peka ut riktningen till 
lj udkällan. Det är den extra valör som stereon 
ger musik och talpjäser, som den helt vanlige 
lyssnaren är beredd att betala extra för f» 

»Det är därför inte alls nödvändigt och inte 
heller önskvärt», säger dir. Leeuin »att ha 
e::tra högtalare .. och lösa sladdar hä';gande [la 
vaggen. Med hogst vanliga rundradioapparater • 
med högtalarna placerade i vardera gaveln fär 
man en stereoeffekt, som i och för sig är till
räckligt intressant, den förenklade stereoeffekt 
som detta ger är fullt acceptabel ur allmiinhe
tens synpunkt. 

Stereorundradian ligger iinnu långt jram i 
tiden. Svårigheterna börjar med att man måste 
~älja ett enhetligt system tvärsöver gränserna, 
mnan det kan bli tal om någon tillverkning av 
rundradiomottagare för stereo. H är är fältet 
öppet för ett stOrt antal tänkbara lösningar. 
Man kan endast hoppas att det skall bli mö;
ligt för vederbörande myndigheter att komn;a 
överens om ett enhetligt system. Det kan dröja 
flera år innan man fått den sidan av saken klar. 
och det kommer att dröja ytterligare ett antal 
år - kanske 5 år - innan vi har stereorund
radian ute hos den stora publiken. Inte minst 
kommer omdaningen av rundradiosändare 
-studios, programledningar och övervaknings: 
utrustningar för stereo att ta sin tid. 

Vilket system som än väljs är det självklart 
att det måste bli ett kompatibelt system, så ntt 
inte gamla apparater plötsligt görs obrukbara.» 

Beträffande televisionen är dir. Leeuin av 
den uppfattningen att 110° bildrören - ev. 
med en utveckling mot »very-short-neck», må
hända kommer att bli standardrör. »Man får 
med dessa bildrör TV-apparater med mått i 
djupled som ansluter väl till befintliga möbler, 
exempelvis bokhyllor. Det är 1iögst diskutabelt 
om det lönar sig att göra apparaterna smalare 
än exempelvis 25 cm. För systeJp.et »picture on 
the wall» kan man sätta ett frågetecken. Å'r det 
egentligen någon fördel att ha bilden som en 
tavla på väggen i stället för på of ramsidan av 
en snygg möbel?» 

(Sch) 

I nästa nummer: RT - intervju med G A Briggs! 
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Docent O V E M A T T S S O N : 

Mätning av röntgenstrålning och strålning 
från radioaktiva ämnen 

Strålning är ett aktuellt kapitel i den 
atomålder, i vars begynnelseskede vi 
nu befinner oss. Här en aktuell ar
tikelom hur man mäter sådan strål
ning. 

R öntgenstrålning från TV-apparater har 
tidigare behandlats i en artikel i RT.' Det 
framgick av denna att en TV-mottagare 
inte är hälsovådlig ur strålningssynpunkt, 
men att ytterst svag röntgenstrålning kan 
alstras från bildskärmen. Denna strålning, 
som är av mycket ringa storleksordning, 
motsvarar på sin höjd ' den ringa radioak
tivitet som finns hos en del självlysande 
siffror och visare i klockor. 

Det kan vara av intresse att i dessa och 
andra liknande sammanhang känna till 
några av de instrument som användes vid 
dosmätning av röntgenstrålning etc. 

EnhM:en, "röntgen'" 

Strålningen mätes i en enhet som kallas 
röntgen (förkortas r; r= 1000 milliröntgen 
= 1000 mr). Det man mäter när man talar 

1 Farlig röntgenstrålning från TV-mottagare? 
RADIO och TELEVISION 1959, nr 2, s. 49. 

Fig 1 

Batteridriven Geiger-Miiller-räknare från Phi
lips för uppmätning av radioaktiv strålning.. 
Det är en transistor bestyckad apparat, som vä
ger endast 0,6 kg. Ytterdimensioner : 180 X lOO 
X 47 mm. Mätområden 0-3 och 0-30 mr I h. 
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om en strålningsdos är den absorberade 
strålningsmängden per massenhet. Strål
ningsdosen per tidsenhet anges Lex_ såsom 
mr/sek_ 

För att ge en uppfattning om vad strål
dosen l r (l röntgen) är kan nämnas att 
den genomsnittliga årliga bestrålning, som 
människan får från naturliga strålkällor, 
strålning från mineral i jorden, kosmisk 
strålning eller från radioaktiva ämnen i 
kroppen, uppskattas till drygt 100 mr om 
året. Det finns dock trakter, där män
niskor levat i alla tider med flerdubbelt 
större strålning på grund av berggrundens 
halt av radioaktiva ämnen. Dessa doser av
ser kroppen i dess helhet. Vid Lex. en 
röntgenundersökning får blott en mycket 
ringa del av kroppen bestrålning ; dosen är 
tämligen liten och undersökningen göres 
inte oftare än nödvändigt för att utesluta 
en allvarlig sjukdom eller utreda ett eljest 
oklart sjukdomsfall. 

Strålningsmätare 

För kontroll av stråldosen finns flera mät
instrument. De hittills vanligaste har varit 
s.k. Geiger-Miiller-räknare och jonisations
kammare, s.k. mätkammare med tillhöran-

Fig 2 

Dosimeter från Tele/unken. Den i dosimetern 
ingående kondensatorn, se fig. 3, uppladdas till 
160 V från ett särskilt laddningsaggregat. 
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de mätanordningar för dosmätningar. I 
vissa fall kan även fotografisk film an
vändas_ 

Geiger. Muller· räknaren 

Geiger-Miiller-räknaren är tämligen dyr 
och obekväm, även om på senare tid model
ler som är mycket behändiga utvecklats_ 
Den grundar sig på den genom strålnings
kvanta utlösta momentanjonisationen i ett 
specialrör, vilken som kvanta kommer stöt
vis och ger impulser, som kan förstärkas. 

Impulserna kan samlas i räkneverk; det 
finns också direktvisande instrument, an
givande dosen per tidsenhet (»doshastig
heten» ). Impulserna kan även avlyssnas. 
Fig. l visar ett dylikt instrument. 

En snarlik princip återfinnes hos de 
s.k. scintillationsräknarna, precIsIOnsin
strument för mätning och lokalisation vid 
medicinsk och industriell användning av 
isotoper. 

Jonisationskammaren 

J onisationskamrarnas verkningssätt liksom 
i viss mån Geiger-Miiller-räknarens, grun
das på det faktum att strålningen det här 
är fråga om joniserar gaser, som därigenom 
blir elektriskt ledande. J onisationskamrar
na utgör i verkligheten små kondensatorer, 
som vanligen med yttre hjälpmedel upp
laddas till viss spänning. Bestrålning ger 
en partiell urladdning mellan plattorna, en 
urladdning som är proportionell mot strål
dosen. Den kvarvarande spänningen kan 
sedan mätas, och dosen beräknas med ut
gångspunkt från spänningsändringen. 

Enligt denna princip fungerar de mät
kammare, som används vid precisionsmät
ningar, Lex_ vid kontroll av apparatur för 
strålbehandling. Olika typer av kammare 
finns för olika mätområden. 

Fickdosimetrar 

På senare tid har utvecklats typer av dos
mätare av fickformat, som möjliggör en 
fortlöpande omedelbar enkel avläsning av 
stråldoser_ Det mätinstrument, som ingår i 
dessa jickdosimetrar är i regel en elektro
meter, ett instrument, som nyttjar den 
elektrostatiska attraktions- eller repulsions
kraften mellan två kroppar som är elek
triskt laddade. Den ena av dessa är ofta en 
liten kvartstråd, som gör ett utslag, avläs-
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Laddnings strömbrytare 

Fig 3 
Principen för dosimeter från Telefun
ken. Den innehåller en kondensator, 
som uppladdas via ett yttre laddnings
aggregat. Se fig. 2. Laddningen påföres 
en elektrometer, i vilken ingår en liten 
kvarts tråd. V id full uppladdning av kon
densatorn gör elektrometerns kvartstråd 
ett utslag., som motsvarar noll-läget på 
en skala, som observeras genom ett lins
system. Bestrålning joniserar luften i 
elektrometern, varvid kvarts trådens ut
slag minskas i proportion till strålnings
dosen. Kvartstrådens utslag avläses på 
en skala (längst ner på bilden). 

~
Kvartstråd 

160V- • • Hdllare för 
• kvartstnåden 

--- Jonisationskammare 

Fig 40.S 

Okular =:::--------l-~iii., 

Skala--______ --Jj~!l 
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Kvicksilverdroppe 

Objekti\I""",~-------+I •• 11 1I 

Elektrisk anslutning 
mellan laddare och 
kvartstrdd - -------1-1 

Hdllare för kvartströden 

Jonisationskammare 

Strömbrytare (manövreras - -W'1:F.I=IM 
med den vridbara hylsan) 

Gummitätningar c='--___ I~~~ 

Fickdosimetern från Philips i genomskärning. Principen för verkningssättet är i stort sett den
samma som den som beskrevs för apparaten i /ig. 2 och 3. Skillnaden är att elektrometern upp
laddas med hjälp aven i apparaten inbyggd kvicksilverdroppe, som skakas i ett isolerat rör. 
Apparaten kan användas för 0-250 mr eller 0-20 r. För hårdare röntgenstrålning multipliceras 
de avlästa värdena med 0,7. Noggrannheten uppges vara ±l5 '70. 

bart med en lupp. Elektrometersystemet är 
inbyggt i en liten jonisationskammare. 
Strålningen joniserar luften i kammaren, 
varvid elektrometersystemet urladdas, 
kvartstrådens utslag minskas, utslagets 
minskning är ett mått på strålningsdosen. 

En av Tele/unken utvecklad dosimeter 
visas i fig. 2 och 3. Den senare bilden vi
sar dosmätaren med tillhörande laddnings
aggregat. 

Det finns även en dosimeterkonstruktion 
med inbyggt laddningsaggregat, som ar
betar med statisk friktionselektricitet. 
Elektrometersystemet uppladdas genom att 
en kvicksilverdroppe skakas i ett isolerat 
rör - det hela sker lätt med några hand
rörelser. Se fig. 4--6. Detta instrument, 
som utarbetats vid Försvarets Forsknings
anstalt i samarbete med Svenska AB Phi· 
lips, har många fördelar. Det tillverkas i 

Fig 7 

flera utföranden med mätområden passan
de för olika ändamål. 

Slutligen kan nämnas att fotografiska 
filmer, inlagda i små speciella kasetter, 
ofta används för mätning av doser, t.ex. på 
personer i radiologiskt arbete. Dessa bäras 
viss tid, t.ex. en vecka, varefter filmerna, 
som delvis täckts av metall filter, framkal. 
las och svärtningen på de belysta partierna 
mätes. Av denna kan sedan bestrålningen 
uppskattas och genom närvaron av metall
filtren kan även strålningens genomträng
ningsförmåga bedömas. Användandet av 
film ger sålunda möjlighet för bedömande 
av strålkvaliteten (= genomträngningsför
mågan). En annan fördel är att filmen kan 
arkiveras. Metoden är dock mycket tids
ödande och kräver stor noggrannhet i 
framkallningstekniken, ävensom vid fram
ställningen. • 

R1 

Spänning 
från frik
tionsladdaren 

R2 

S1 

:TI Kvartstråd 
. ~ +1\+ 

f . _ 
jonISationskammarens vagg 

Fig 6 
Ekvivalent schema för dosimeter från 
Philips. Motståndet R2 utnyttjas för att 
ladda ur kondensatorn C till önskat re· 
/erensvärde om uppladdningen med den 
inbyggda laddningsanordningen skulle 
bli för hög. 

Detta är en Tele/unken-dosimeter (se /ig. 3) i användning på ett sjukhus. Med ett ögonkast 
dosimetern kan sköterskan kontrollera om hon blivit utsatt för farlig röntgenstrålning. 
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AKTUellT 

USA-satellit mäter molntäcket över jorden 

1 februari i år sände amerikanarna 
u t en satellit, »Vanguard 11», som in
nehöll anordningar som gjorde det 
möjligt att en gång per dygn mäta 
omfattningen av molntäcket över 
jorden - något som kommer att få 
enorm "etydelse för meteorologin. 
Här beskrives den radiotekniska ut
rustningen i denna satellit, som f.ö. 
kommer att efterföljas aven hel se
rie »vädersatelliter». Fig. 6-10 har 
ställts till RT:s förfogande av tid 
skriften »Radio-Electronics» i USA. 

I det amerikanska satellitprogrammet in· 
går utsändandet av olika typer av satelliter. 
bLa. en serie s.k. »vädersatelliter», som 
skall sändas ut i en riktning nord.syd och 
som därför på grund av jordrotationen suc· 
cessivt kommer att · passera över varje 
punkt på jordytan. Meningen är att dessa 
satelliter skall utrustas med anordningar 
som indikerar molntäckets utbredning över 
jordytan. 

Själva principen för instrumenteringen 
i vädersatelliterna är inte komplicerad. 
Ljuskänsliga celler är inbyggda i ett op' 
tiskt system, som omvandlar det reflekte· 
rade ljuset från jordens molntäcke i elek· 
triska signaler. Det optiska systemet består 
av två fotokänsliga element, vilkas optiska 
axlar bildar 45° vinkel mot satellitens rota· 
tionsaxeL Se fig. L När satelliten är i läge 
l) avsöker optiken A en cirkel av jordens 
yta. Samtidigt avsöker optiken B den mör· 
ka världsrymden. I läge 2) avsöker de två 
optiska systemen alternerande jordytan, 
när det ena avsöker jordytan avsöker det 
andra världsrymden och vice versa. När 
satelliten når läge 3) avsöker optiken B en 
cirkel av jorden, under det att optiken A 
avsöker den mörka världsrymden. Rollerna 
är nu bytta för de två optiska systemen mot 
i satellitläge l). Läge 4 ger en avsökning, 
idtentisk med den som erhölls i läge 2). 

Man kan lätt visa att de två optiska sy· 
stemen aldrig avsöker jordytan samtidigt. 
För att undvika att inte något system rik· 
tas mot solen måste tidpunkten för avskjut· 
ningen av satelliter av detta slag noga pla· 
neras. 

Det av jordens molntäcke reflekterade 
lju~et översättes i satelliten till elektriska 
sig'naler. Dessa ger uppgifter om molnii::he· 
ten över den area som avsökes. 

Signalerna spelas in på magnetiskt band 
på en i satelliten inbyggd miniatyrband· 
spelare. Satelliten är utrustad med en mot· 
tagare och två sändare. När satelliten pas· 
serar över en viss markbaserad station kan 

man från denna station sända ut en kod· 
signal, som påverkar satellitens »utlös· 
ningsmottagare», som därvid startar band· 
spelaren i satelliten. Bandspelarens signa. 
ler, som omfattar de under ett varv sam· 
lade molninformationerna, överförs via 
satellitsändarna till mottagare på jorden. 
Genom att avspelningen görs med 50 gång· 
er högre bandhastighet kan man få en 50 
min, inspelning avspelad på l minut när 
satelliten är inom lämplig distans från 
mottagningsstationerna. 

Satellitens omloppstid är ca 90 minuter 
och under halva denna tid passerar satel· 
liten i jordskuggan. Genom en fotocell· 
styrd förstärkare slås bandspelaren ifrån 
när satelliten går in i jordskuggan. Inspel. 
ningstiden blir alltså ca 45 min. per varv 
runt jorden. 

Den från fotocellerna kommande signa· 
len måste inspelas med en bandbredd från 
O till 240 Hz. För att få med likströms· 
komponenten i signalen användes en uno 
derbärvåg, som amplitudmoduleras med 

Fig 2 
Detta är interiören av satelliten, som är pläte· 
rad med rent guld för att få lämplig värme· 
avledning. De båda fotoelektriska celler som 
avsöker molntäcket är försedda med optile, som 
är inriktad så att resp. fotoceller »ser» i två 
motsatta riktningar som bildar 45° vinkel mot 
satellitens rotationsaxel. 

Fig 3 
Vädersatellitens telemetersändare arbetar på 
bärvågen 108,03 MHz och amplitudmoduleras så 
att området ±2,5 IeHz omlering bärvågen är 
fritt från modulering. Moduleringsproduleterna 
faller inom området 2,5-14,5 IeHz på båda si· 
dor om bärvågen. 
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signalerna från de i 45 ° vinkel mot satellit
axeln inriktade fotocellerna. Underbärvå
gen har frekvensen 290 Hz, vilket resulte
rar i att man vid amplitudmoduleringen 
får ett lägre sidband 50-290 Hz och ett 
övre sidband av 290-530 Hz; det övre sid
bandet undertryckes. 

Vid avspelningen med 50 ggr högre 
bandhastighet får man tydligen frekvenser 
mellan 50·50=2500 Hz och 50·290= 
=14500 Hz. Denna signal får amplitud
modulera en satellitsändares (telemeter· 
sändarens) bärvåg (108,03 MHz) och man 
får då två sidband omkring bärvågen. Se 
fig. 3. Området ±2500 Hz omkring bärvå
gen är tydligen fritt från modulering, viI· 
ket är önskvärt med hänsyn till att bär· 
vågen även användes vid in pejling av satel
liten. 

Inspelningsanordningarna 

Blockschemat för satellitens elektroniska 
utrustning vid inspelning visas i fig. 4. En 
oscillator som ger frekvensen 290 Hz amp· 
litudmoduleras med signalerna från de två 
fotoceller som med hjälp av optiska syste· 
men A och B avsöker jordytan. Den ampli
tudmodulerade bärvågen förstärkes i en 
inspelningsförstärkare och inspelning sker 
på ett ändlöst band, Bandet raderas med 
5 kHzj HF-signal från en raderoscillator. 
Ett antal fotoceller C anbringade på satel
liten manövrerar via en förstärkare ett 
relä, som slår ifrån batterispänningen till 
de elektroniska anordningarna när satelli
ten går in i jordskuggan. 

Avspelningsanordningarna 

Blockschemat för avspelningsanordningar
na visas i fig . 5. Avspelning startas när sa
tellitens utlösningsmottagare får en kod
puls på hemlig frekvens från en sändare. 

Signalen från avspelningshuvudet matas 
iill en förstärkare, som i sin tur matar ett 
modulatorsteg, som ger ca l W uteffekt. 

Sändaren ger ca 1,25 W uteffekt och ma· 
tar via ett speciellt antenn filter satellitens 
4 kvartvågsantenner med 90° fasförskjut. 
ning inbördes. Detta resulterar i två cirku
lärpolariserade signaler. 

Mekanisk uppbyggnad 

Den elektroniska apparaturen är samman· 
byggd på ett antal skivor eller »däck» med 
15 cm diameter på vilka underchassier och 
komponenter är utplacerade. Se fig. 6, 
Några av däcken visas i fig. 7, 8, 9 och 10. 



Fig 1 

Denna bild ger en före
ställning om hur jordens 
molntäcke avsökes med 
två ljuskänsliga celler i 
vädersatelliten_ Denna går 
i en bana runt jorden och 
roterar härvid omkring en 
axel, vars inriktning är 
oberoende av satellitens 
läge i sin bana_ Därvid 
avsöker de två fotocel
lerna - som »ser» i 
två diametralt motsatta 
riktningar som bildar 45° 
vinkel mot satellitaxeln 
(se lilla skissen längst 
upp på bilden) - olika 
ringfoT/niga band av jord
ytan_ Beroende på satelli
tens läge i sin bana kom
mer den ena eller andra 
fotocellen att utföra av
sökningen_ I vissa lägen 
sker avsökningen av jord
ytan alternerande med fo
tocell A och fotocell B
I inget läge avsöker båda 
fotocellerna jordytan sam
tidigt, och de till elektris
ka signaler omvandlade 
ljusinformationerna från 
dem båda kan där/ör ut
sändas på samma över/ö
rings kanal. Inriktningen 
av satellitens rotations
axel håller sig i stort sett 
konstant men rotations
hastigheten ändras lång
samt på grund av jordens 
magnetiska fält_ 

Sändardäck I 

4 

Sändardäcket, se fig_ 7, innehåller teleme
tersändaren som går på 108,30 MHz, mo
dulatorn, utlösningsmottagarens lokalos
cillator samt det relä som utlöser avspel
ningsförloppet. Sändaren är en rör-transis
torhybrid, en kristallstyrd transistoroscil
lator driver två subminiatyrrör 6397 i pa
rallell. 

Däcket med utlösningsmottagaren 

Däcket med utlösningsmottagaren visas i 
fig_ 8_ Mottagaren är en heltransistoriserad 
kristallkontrollerad super med dubbel fr e
kvensomvandling_ Första lokaloscillatorn i 
denna är monterad på sändardäcket. På 
samma däck som utlösningsmottagaren är 
också monterade de reläer som bryter och 
sluter strömmen till avspelningsanord
ningarna. 

Huyuddäcket 
Huvuddäcket innehåller de elektroniska 
apparater som behövs för att manövrera 
sändaren, bandspelaren etc. Här är ett an
tal underchassier monterade vinkelrätt mot 
däcket. Se fig. 9. Varje underchassi inne-

Fig 4 
Blockschema för vädersa
tellitens elektroniska ut
rustning vid inspelning av 
fotocellernas till elektris
ka signaler omvandlade 
lj usinformationer. 

Fig S 
Blockschema för vädersa
tellitens elektroniska ut
rustning för avspelning av 
de under ett varv runt jor
den uppsamlade informa
tionerna. Då utlösnings
mottagaren påverkas av 
signal från jorden på/öres 
arbetsspänning till band
spelaremotor, avspelnings
förstärkare, modulator och 
telemetersändare. 

2 
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"« 
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83 50-290 Hz 

5 kHz 

+ I 

C -D-{- Fc-orst--', H Dog/natt-omkoppling 
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Fig 6 
På detta sätt är de olika »däcken» i satelliten 
anordnade. Jfr tig. 7-10. 

Fig 7 
Sändardäcket i vädersatelliten. 

Fig 8 
Däcket med utlösningsmouagaren m.m. 
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lingsrelä 

Fig 9 ~ 
Vädersatellitens huvuddäck. 

Förstärkare 
för dag/natt
omkoppling 

Raderosci L lato r 

lingsreLäer 

Fig 10 
Avspelningsmotor ÄndLägesomkopp Lare 

Bandspelardäcket i vädersatelliten. Jfr tig. 11. 

håller en enhet: underbärvågsoscillatorn, 
avspelningsförstärkaren, inspelningsför
stärkaren, dag- och natt·omkopplaren och 
raderoscillatorn. För att spara plats är i 
däcket uttagna hål för bandspelarmotorer
na, som när bandspelardäcket monteras, 
kommer att skjutas in i dessa hål. 

Bandspelardäcket 
Bandspelardäcket visas i fig. 10. Bandspe
laren är specialkonstruerad och torde vara 
den minsta bandspelare som någonsin kon
struerats med hänsyn till vikt, storlek, fre
kvensområde och effektförbrukning. Den 
är dimensionerad för en timmes inspelning 
på ett ändlöst 25 meter långt band; ban· 
dets bredd är endast ca 6 mm. Med hänsyn 
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"Satellitpost" USA- Europa 
E n satellit, som skjuts ut i en bana runt 

ekvatorn på ca 35000 km höjd, går jorden 
runt på 24 timmar. Har den den rätta färd
riktningen, blir den skenbart stillastående 
ovanför en viss punkt på jordytan och bör 
därför kunna användas som relästation. 
ReA har föreslagit att en sådan satellit 
skall användas som svävande »reläpost
kontor» för snabb brevbefordran över sto
ra avstånd, exempelvis USA-Europa och 
vice versa. 

Fig 1 
Via den skenbart stillastående satelliten på 
35 000 km höjd radieras flera hundra brev eller 
textsidor per minut mellan punkter på jorden, 
som kan ligga nästan mitt emot varandra. 

Fig 2 
Bild i skala 1 :1000 000 000, visande avståndet 
mellan jorden och dess brevförmediande satel· 
lit. Man ser att relästräckan kan omfatta nästan 
halva jordomkretsen. 

Fig 11 
Detta är bandspelarens principiella upp
byggnad. 

till den väsentligt högre bandhastigheten 
vid avspelning användes skilda motorer för 
in- och avspelning. Anordningar finns dess
utom som automatiskt återställer appara
turen för inspelning när en avspelning är 
slutförd. Bandspelarens uppbyggnad 
princip framgår av fig. Il. 

Sändardäck II 
Detta däck innehåller en 10 m W-sändare 
»Minitrack-sändaren», som sänder på 108,0 
MHz och som användes för lägesbestäm
ning med hjälp av Minitrack-stationerna! 
Sändaren är uppbyggd på samma sätt som 
mottagarens lokal oscillator och drivoscil
latorn på huvudsändarens däck. 

Batteridäcket 
Sista och tyngsta däcket innehåller ett an
tal kvicksilverceller, arrangerade i serie 
och parallellt, för att ge nödvändiga ar
betsspänningar till den elektroniska utrust
ningen. 

Vädersatelliterna har ett klotformigt höl
je som mäter 50 cm i diameter. Hela satel
liten väger ca 10 kg. Höljet är försett med 

1 Se Amerikanska satellitstationer. RADIO och 
TELEVISION 1959, nr 5, s. 37. 

Breven, på formulär av standardtyp, om
formas till någon kod, som får modulera 
mikrovågssignaler, som med kraftiga para
bolantenner riktas mot den skenbart stilla
stående satelliten. De kodifierade breven 
sändes med en hastighet av hundratals 
brev i !llinuten till det avlägsna mottagar
postkontoret, som likaledes har en para
bolantenn riktad mot satelliten. En maskin 
översätter brevet och skriver ut det i klar-

INKOM!lANDE POST 

text för vidare befordran till mera jord
bundna postiljoner. 

Man anser att ett sådant system skulle 
inte bara bli väsentligt snabbare utan ock
så billigare än det nuvarande systemet med 
flyg-, tåg- och båtbefordran. 

Faksimilöverföringar skulle kunna gö
ras med så höga hastigheter som 600 sidor 
i minuten 

(Electronic Age) 

UTGÅENDE POST 

ATLANTISKA OCEANEN 

I BAND 

g 

guld plätering både på insidan och på ut
sidan för att tillräckligt effektiv bortled
ning av värme från den inbyggda elektro
niska apparaturen skall erhållas. För att 
justera den mängd av solvärme som skall 
absorberas av höljet för att hålla instru
menten vid lämplig arbetstemperatur, är 
ett tunt skikt av kiseloxid anbringat på 
satellitens utsida. 

Värmeavledningen beredde en del be
kymmer. Värmet från bandspelaren, som 
går under relativt långa tidsintervall är 

~ . 

::::::;;;;;!,Jg:;:;~~~ \ C EN TR I FU GA L· 
KOPPLING 

KOPPLINGS· 
UTVAXLlNG-1 TRUMMA 

enklast att få bort, det avleds på flera vä
gar till det inre cylinderhöljet. Värmeav
ledningen från effekttransistorerna som 
endast är i aktion under korta intervaller 
vid avspelningen var värre att klara. Man 
löste problemet genom att införa en »vär
mebuffert». Under avspelning absorberar 
denna buffert transistorernas värme, som 
sedan mycket långsamt avges till cylinder
höljet. Tack vare detta system är tempera
turförhöjningen begränsad till 5°C under 
avspelnings perioderna. • 
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SETT PÅ HANNOVER-MÄSSAN AKTUELLT 

KARL TETZNER: Nya tyska radio- och TV -mottagare 

Kanalväljare, konvertrar och anten
ner för TV-band IV/V. - Stereofoni
apparater. - 4-spåriga bandspelare 
med frekvensområde 30-9 000 Hz 
som spelar 12 timmar och 40 minuter 
på standardband. - Skivspelare för 
bilen. 

D et viktigaste samtalsämnet bland radio
teknikerna på årets Hannover-mässa var 
de tekniska förberedelserna för det TV-pro
gram 2 på band IV;V, 470-790 MHz;som 
beräknas bli verklighet om ca ett år i Väst
tyskland. F.n. arbetar på försök i Västtysk
Iand tre TV-sändare på band IV/V, nämli
gen i Haardtkopf/Mosel, i Aachen-Stolberg 
och i Lingen/Ems; med 30-200 kW erp. 
I slutet av i960 kommer sannolikt ytterli
gare 30 TV-sändare på detta band för and
ra TV-programmet att vara klara. Samti
digt kommer 15 TV-sändare på samma 
band att fylla ut de luckor som ännu finns 
i täckningsområdet för de på band I och 
III arbetande TV-sändarna för TV-pro
gram 1. 

Kanalväljare för band IV I V 
Den tyska radioindustrin måste därför räk
na med att i god tid vara färdig med mot
tagare för band IV IV. Efter ungefär 2 års 

l Band IV IV är i Tyskland indelat i 40 kana
ler med 8 MHz bandbredd. 

laboratorieverksamhet har man fått fram 
en avstämningsenhet för dessa band, »deci
metervågsbanden», som visas i fig. 1. Den
na avstämningsenhet är tillräckligt käns
lig, ca 15 kTo, och uppfyller de villkor som 
Deutsche Bundespost har uppställt ifråga 
om störstrålning : nämligen att störnin gs
fältstyrkan från dessa kanalväljare från 
oscillatorn på 10 m avstånd inte får vara 
högre än 450 lA-V/m. Fig. 2 visar kopp
lingen för den i fig. l visade, av Tele/un
kens dotterbolag NSF i Niirnberg utveck
lade kanalväljaren för decimetervåg, som 
kommer att användas av de flesta tyska 
TV-mottagartillverkarna. Som framgår av 
schemat påföres antenningången (240 ohm 
symmetrisk) via en bredbandstransforma
tor till katodkretsen i det gallerjorda
de ingångssteget med spänngallertrioden 
PC86_ Mellan detta försteg och det själv
svängande blandarröret (PC86) ligger ett 
kapacitivt avstämbart bandfilter. I avstäm
ningsenheten är vidare första MF-trans
formatorn placerad, uttaget av mellanfre
kvensen sker lågohmigt. Vridkondensatorn, 
en tregangkondensator, drivs med en kom
binerad fin- och grovavstämningsratt_ 
Grovavstämningen sker med utväxling 
25: l , och med en planetväxel erhålles ut
växlingen 75: l för finavstämning ; vid fin
avstämning motsvarar en rattvridning av 
300 0 ca 7 MHz frekvensändring. 

Som synes av fig . l är skärmningen yt
terst omsorgsfullt utförd, något som är 

..... Figl 

nödvändigt med hänsyn till de höga fre
kvenser, varom här är fråga. 

Decimetervågskonvertrar 
Inbyggnaden aven avstämningsenhet för 
band IV;V av detta slag kostar ca 100 DM 
och kan endast utföras i apparater som är 
försedda med förberedda kopplingar här
för. För äldre TV-mottagare måste man 
vid övergång till UKV-mottagning utnyttja 
en speciell konverter. Se fig. 3. Denna be
står i princip aven avstämningsenhet en
ligt fig. l och 2, dessutom ingår en inbyggd 
nätdel. Den från avstämningsenheten leve
rerade mellanfrekvensen, 38,9 MHz för 
bilden, tillföres TV-mottagaren, vars ka
nalväljare genom inkoppling aven speciell 
spolsats kopplas om för enbart mellan
frekvensförstärkning vid ca 38 MHz (mel
lanfrekvensen i mottagaren förutsättes lig
ga omkring 35-40 MHz). 

Philips har gått en något avvikande väg 
och infört en konverter, i vilken decimeter
vågssignalen efter blandning i en kisel
blandardiod transponeras till TV-kanal 3 
eller 4, den ordinarie TV-mottagaren stäl
les då helt enkelt in på denna kanal. Det 
är alltså då fråga om dubbel frekvensom
vandling. Därmed riskerar man också att 
få »piptoner», vilket på en TV-mottagare 
ger sig till känna som ett moiremönster på 
bildskärmen. Detta undvikes genom att 
oscillatorfrekvens och »MF-kanal» väljes 
på lämpligt sätt. 

Avstämningsenhet för band IV / V för TV-mottagare. Två trioder PC86 ingår. Kapa
citansavstämning. Som synes omsorgsfull skärmning. Fabrikat: NSF. 

Fig 2 
Principschemat för den i fig.. 1 visade avstämningsenheten för decimetervåg (band 
IV/ V, 470-790 MHz, 80 TV-kanaler med 8 MHz bredd). 
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Brusfaktorn för denna typ av konverter 
är inom hela området 470-790 MHz ca 
10-20 kro. Om man utgår från värdet 
20 kr o så måste man på ingången av kon· 
vertern ha ca 500 flV på 240 ohms·ingång
en för att få signalbrusförhållandet 50 i 
bilden. Förstärkningen i hela konvertern 
är ca l, dvs. HF-röret PC86 utjämnar nätt 
och jämnt . dämpningen iblandardioden, 
andra röret PC86 arbetar ju i denna kon· 
verter endast som oscillator. 

Antenner för decimetervågsbanden 

Ett annat problem vid TV·mottagning på 
kanal IV / V är hur antennanläggningen 
skall utformas och - framför allt - hur 
nedledning för antennen skall anordnas. I 
VästtyskIand är de flesta TV·antenner för 
band I och III försedda med bandkabel som 
nedledning. Dämpningen i denna är vid 
frekvenser upp till 200 MHz ringa, men 
redan vid 500 MHz får man så haftig 
dämpning att det kan ställa till trassel. 
Enligt mätningar av antennfabrikanten 
Kathrein ger en 240 ohms bandkabel dämp
ningen 7 dB/ lOO m vid 200 MHz. Vid fre
kvensen 500 MHz får man däremot föl· 
jande dämpningsvärden : 

vid torr bandkabel : 14,4 dB/ lOO m 
vid våt bandkabel: 35,2 dB/ lOO m 

För att komma ifrån denna kraftiga 
dämpning får man använda den väsentligt 
dyrare koaxialkabeln, som inte har band
kabelns fatala dämpning vid höga frekven
ser. Kathrein har en koaxialkabel med vit 
plastmantel och polytenisolering, som vid 
500 MHz har en av väderleken oberoende 
dämpning av 17,6 dB/ lOO m. 

De flesta antenn firmorna har hittills gått 
in för UKV-antenner av Yagi·typ med fyra 
element, som täcker ca tre decimetervågs
kanaler. Man har också försökt sig på 
hörnreflektorer med stor bandbredd. Troli
gen kommer man att koncentrera sig på 
Yagi-antenner med en bandbredd av ca 
80 MHz= 10 decimetervågskanaler. 

I övrigt experimenteras med kända an
tennformer, exempelvis V·antenner och 
dubbelrombantenner, i avsikt att få fram 
mycket bredbandiga antenner, som möj
liggör mottagning av alla TV-kanaler mel
lan 40 och 800 MHz. Det uppges att man 
fått fram dylika antenner med goda värden 
på förstärkning, fram-back·förhållande och 
bilobsdämpning. 

Stereofoniapparater 

Stereofonin kom i Hannover en smula i 
skymundan, även om fabrikanterna av skiv. 
växlare och mikrofoner hade en hel del att 
visa upp ifråga om nya stereoanläggningar. 
Den första 17 cm stereoskivan har kommit 
ut. Införandet av stereofoniskivorna har 
ganska trögt före i portgången, knappast 
5 % av alla försålda skivor är stereoupp
tagningar. 

Anmärkningsvärt är att det kommit fram 
flera stereobandspelare trots att det ännu 
inte finns några inspelade stereoband (med 

SETT PÅ HANNOVER - MÄSSAN 

Fig 4 

Tonspårens läge på 6,3 
mm band vid inspelning 
med Tele/unkens nya fyr · 
spårsbandspelare (»Mag· 
netophon 76»). 

Fig S 

Bilskivspelare typ »Auto· 
Mignon» från Philips 
med avtaget hölje. Ström· 
försörjning från 6 eller 
12 V batteri. Kan anslutas 
till godtycklig typ av bil· 
radiomottagare. 

undantag av ett av Polydor för Grundig 
tillverkat provband med 12 min. speltid). 

Grundig har fört i marknaden en stereo· 
bandspelare med två högtalargrupper som 
man kan anbringa på bandspelarens sida 
när de inte användes. För kanal l och 2 
utnyttjas på vanligt sätt de båda spåren 
tonbandet. 

4· spårs bandspelare 
r ele/unken har fått fram en fyrspårig band· 
spelare, »Magnetophon 76», som arbetar 
med de vanliga 6,3 mm tonbanden, så att 
varje tonspår sålunda är knappt l mm 
brett. Spårläget motsvarar i varje fall det 
som användes i motsvarande amerikanska 
apparater (se fig. 4), alltså från ovan räk· 
nat lA, 2B, 2A, lB. 

Fig l 

Konverter för TV·band IV/ V. Gör äldre TV· 
mottagare användbara för mottagning på de· 
cimetervågskanalerna. Fabrikat: Grundig. 

Utan särskilda åtgärder skulle en hal
vering av spårbredden föra med sig sämre 
dynamik och sämre signalbrusförhållande 
på grund av att signalnivån sjunker. Tele
funken har emellertid lyckats att radikalt 
minska brumspänningen så att man har 
kunnat tillåta sig att väsentligt öka den 
nyttiga förstärkningen i bandspelarens av
spelningsförstärkare. Därvid har man bl.a. 
infört en omsorgsfullt anpassad transistor
förförstärkare, vidare likströmsmatning av 
alla förstärkarrören. Tryckrullens magnet 
matas också med likspänning och en ytterst 
omsorgsfull avskärmning av motorerna 
med specialjärn har införts. På så sätt har 
inte endast det ursprungliga signalbrum
förhållandet ökats utan man har också 
kunnat tillåta en utvidgning av frekvens-
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området ner till 30 Hz! Om denna nya 
magnetofon körs med sin lägsta bandhas
tighet 4,75 cmjs och utnyttjas med en
spårsdrift får man en inspelningstid av 12 
timmar och 40 minuter (!) _ Frekvensom
fånget är därvid 30--9000 Hz, dvs_ fullt 
tillräckligt för musik_ 

Ä ven andra firmor visade sina första 
exemplar av fyrspårsbandspelare (Grun
dig, Körting, SABA)_ 

Skivspelare i bilen! 
En anmärkningsvärd nykonstruktion är en 
av Philips utvecklad skivspelare, avsedd 
att användas i bilen_ Den går under be
teckningen »Auto-Mignoll»_ Det är en 
halvautomatisk skivspelare för 17 cm ski-

Fig 6 

Registreringsremsa vid landsvägsprovning av 
bilskivspelaren »Auto-Mignon»_ Övre kurvan: 
registrerade ojämnheter i vägen; undre kur
van: tonutgångsspänningen vid samtidig av
spelning aven skiva med inspelad 100 Hz
signal_ 

Fig 7 

Nya små Re-kombinationer från Dralowid_ 

vor, utformad så att den är absolut stöt
säker_ Fig_ 5 visar apparaten utan ytter
hölje_ Man ser här skivtallriken och. den 
speciellt utformade tonarmen (med ex
tremt liten massa) liksom de fyra kraftiga 
fjädrarna för stötdämiming_ Den mekanis
ka resonans frekvensen för denna anlägg
ning ligger långt utanför de vibrations
frekvenser som uppträder i en biL 

Fig_ 6 visar ett avsnitt aven regis tre
ringsremsa, som togs upp vid ett prov, där 
skivspelaren användes vid körning på 
ojämn väg_ Med en tvåspårsoscillograf har 
här ojämnheterna i vägen registrerats lik
som utgångsspänningen från skivspelarens 
nålmikrofon vid avspelning aven skiva med 
inspelad 100 Hz-frekvens. Inga tonhöjds-

svävningar eller distorsion uppträder som 
synes, inte heller inverkar centrifugalkraf
ten på spårningen när man kör i skarpa 
kurvor. 

Komponenter 
Bland nya i Hannover visade komponenter 
märktes ett antal gangpotentiometrar för 
stereoförstärkare från Valvo. Dessa poten
tiometrar som hade endast 23 mm diam_ 
tillverkas med linjär eller med logaritmisk 
karakteristik. För logaritmiska gangpoten
tiometrar gäller följande maximala avvi
kelser från ensningen: 

Grunddämpning 

0--20 dB 
-20---30 dB 
-30---40 dB 

Avvikelse 

2 dB 
3 dB 
4 dB 

Vid linjära potentiometrar ligger maximala 
avvikelsen vid ca 2 dB vid inställda re
sistansvärden, fallande mellan 10 och 90 % 
av potentiometrarnas totalresistans_ 

En allmän tendens är att komponenterna 
alltmer anpassas till tryckt ledningsteknik 
och att miniatyriseringen fortsätter_ Fig_ 7 
visar nya RC-kombinationer från Dralowid; 
här har man på ett keramikrör sammanfört 
både ett motstånd och en kondensator. 
Samma firma har utvecklat en serie metall
skiktsmotstånd av precisionstyp, som före
trädesvis är avsedda för elektroniska räkne
maskiner och andra liknande apparater. 
Toleranserna är bättre än ±0,5 % vid en 
temperaturkoefficient av 0,1-10-3 rC; det 
finns också dylika motstånd i specialutfö
rande med toleranser ner till ±0,1 % och 
med en temperaturkoefficient av 0,015-
. 1O-3;o C. • 

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

W TAEGER : 

Nya tyska transistorer och transistormottagare 
Nya transistorer 

lntermetall i Diisseldorf har nyligen fått 
fram några typer av LF-sluttransistorer, av 
vilka särskilt germanium-LF-transistorn 
OC308, som också levereras i par, 2X 
OC308, tilldrar sig intresse. För 2XOC308 
garanterar fabrikanten så snäva toleranser 
att under normala driftsbetingelser förhål
landet lBl/ lB2 är omkring 1,1. Monteras 
2X OC308 på en aluminiumkylfläns med 
måtten 30X 4,OX2 mm blir maximala för
lusteffekten per transistor 100 m W. 

Av de större effekttransistorerna är typ 
CTP ll08 och CTP ll09 särskilt intressan
ta. Maximal kollektorspänning är för dessa 
20 V och kollektortoppströmmen 4 resp. 

3 A. Kollektorrestströmmen ligger vid 2 
mA. En serie högeffekttransistorer CTP 
15ll, CTP 1512, CTP 1514 och CTP 1509 
kan vid god kylning belastas med upp till 
65 W! Maximal kollektor ström : 13 A. 

Tele/unken har förutom de redan tidi
gare bekantgjorda kortvågs- och ultrakort
vågstransistorerna OC614 och OC615' fått 
fr!lm en skikttransistor av HF-typ ACI05 
med en gräns frekvens av 55 MHz. Vid fre
kvensen 10,7 MHz är växelströmsmätvär
dena för denna transistor i emitterkoppling 
följande: 

'Se TETZNER, K: Nya transistorer för kortvåg 
och ultrakortvåg. RADIO och TELEVISION 
1959, nr l, s. 30. 
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Ingångsresistans 
Ingångska pacitans 
Återverkningsresistans 
Återver kningska pacitans 
Utgångsresistans 
Utgångska pacitans 

750 ohm 
75 pF 
70 ko hm 
2,2 pF 
60 kohm 
2,7 pF 

Denna transistor kan användas i stället 
för OC614 i kortvågsinkopplingar eller 
mellanfrekvenssteg för UKV-mottagare. 

Nya halvledardioder 

I fråga om halvledardioder är att notera en 
ny germaniumfotodiod från Siemens, TP50, 
som arbetar både som fotocell och som 
fotokonduktiv anordning. Maximum 



spektralkänsligheten ligger i infraröda om· 
rådet vid våglängden 1,5 fl. Använd som 
fotokonduktans med en maximal hjälp. 
spänning av 100 V, ökar resistansen 50 ggr 
när belysningen ändras från mörker till 
5000 lux. 

Siemens framställer också kiselfotoele· 
ment, som omvandlar solljus med en för· 
hållandevis hög verkningsgrad, ca 10 %, 
till elektrisk energi. Maximum för spektral· 
känsligheten ligger vid ljusvågiängden 
1,1 fl. För typ TP60 gäller vid +20°C föl· 
jande mätvärden (för 1,5 cm2 ljuskänslig 
yta) : 

10 000 lux 500 lux 
0,44 V 0,05 V 

lOmA 0,4mA 
2,5mW O,lmW 

Belysningsstyrka 
Tomgångsspänning 
Kortslutningsström 
Max. uttagbar effekt 

Zenerdioder för medelhöga effekter har 
utvecklats av Siemens. Dessa dioder med 
beteckningarna SZL 6, 7, 8, 9 och 10 har 
ett metallhölje, vilket är förmånligt på 
grund av den bättre värmeavledningen, de 
är avsedda att användas vid stabilisering av 
.arbetsspänningar imätapparatur. Zener· 
spänningen anges av siffran i typbeteck. 
ningarna (6--10 V) . 

Även TeKaDe har utvecklat en del nya 
typer av zenerdioder med zenerspänning 
mellan 6 och 9 V. 

En ny kopplingsdiod OA41 tillverkas av 
TeKaDe. Denna diod har en maximal spärr. 
spänning av 60 V. Maximala genomsläpps. 
strömmen är 10 mA, maximal toppström 
för frekvenser över 25 Hz uppgår till 
150 mA. 

För likspänningsomvandlare har TeKaDe 
utvecklat en germaniumdiod av skikttyp, 
OYl, med en genomsläppsström vid 0,5 V 
av 50 mA (vid l V 400 mA). Vid spärr. 
spänning 250 V är spärrströmmen -250 fLA. 

Slutligen kan nämnas att Intermetall 
har fått fram ett antal kisel dioder för hög 
ström, 20 A, och för spärrspänning mel· 
lan 50 och 600 V. 

Transistormottagare m. m. 
Många mottagare på Hannover·mässan var 
kombinerade med elektrisk klocka. Exem· 
pelvis hade Philips en transistorfickmotta· 
gare »J eanette», fig. 2, i vilken inte endast 
mottagaren utan även klockan drivs med 
de inbyggda batterierna. En liten apparat, 
som bör vara särskilt användbar på resor, 
inte minst som väckarklocka! 

Förutom de i förra numret av RT om· 
nämnda transistormottagarna med UKV· 
område kan nämnas en »allvågsmottaga· 
re» med transistorer: »Colette» från Phi· 
lips. Se fig. 3. Det är en mottagare med 
övertygande mottagningsegenskaper. »Co· 
lette» har nålmikrofonanslutning och kan 
exempelvis med fördel kombineras med 
Philips skivspelarautomat »Mignon». Mot· 
tagaren går på mellanvåg och UKV och 
har 6 kretsar vid AM·mottagning, 11 kret· 
sar för FM. Den är bestyckad med 9 . tran· 
sistorer och 4 germaniumdioder. För AM· 
mottagning utnyttjas den inbyggda ferrit. 
antennen, för UKV·antenn används en tele. 

SETT PÅ HANNOVER-MÄSSAN 

Fig 1 

Så här är de nya diffusionslegerade transisto· 
rerna, som går bra upp till ca JOO MHz, upp· 
byggda. Bilden visar HF·transistorn DGl7I 
från Valvo i stark förstoring. (Se RT nr 1/59, 
s.38.) 

Fig 2 

Transistormottagare med inbyggd klocka (kan 
även användas som väckarklocka). Tillverkare: 
Philips. Finnes även att få på svenska mark· 
naden. 

Fig 3 

»Golette» transistori· 
serad allvågsmottaga· 
re (även UKV) från 
Philips. 

skopdipol. Batterierna, 9 V, räcker för ca 
200 timmars drift. 

En annan mångsidigt användbar all· 
vågstransistormottagare visade Schaub· 
Lorenz, nämligen »Touring T 400» med 8 
AM· och 11 FM·kretsar och 4 våglängds· 
områden: långvåg, mellanvåg, kortvåg och 
UKV. 5 batterier på 1,5 V ger ca 300 drifts· 
timmar. Slutsteget är bestyckat med 2 tran· 
sistorer OC74 i mottaktkoppling klass B, 
vilket ger 1,3 W uteffekt. Då mottagaren 
används i bilen, kan den med ett hand· 

grepp anslutas till bilbatteriet. Vid mot· 
tagning i bil kan bilantennen anslutas på 
enkelt sätt. 

Små fickmottagare med transistorer 
förutsätter mycket små komponenter; fram· 
förallt är det MF·bandfiltrets dimensioner, 
som måste nedbringas. Neosid i Halver, 
har börjat tillverka dylika MF·filter med 
yttermåtten 12X12X15 mm. De tillverkas 
med inbyggda kondensatorer på 180 pF, 
vilket ger mellanfrekvensen 470 kHz. Q. 
värden mellan 130 och 150 uppnås. • 
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. , 

På Hannover-mässan demonstrerades 
en del intressanta nykonstruktioner med 
transistorer . 

W TAEGER : Nya tyska transistorapparater 

6k 

1k 

Fig 3 

'-~-- 800Hz 

Fig l 

Principschema för transistoriserad sveposcillator med spännings
beroende kondensator (kiseldioden SZ18) för alstring av fre
kvenssvepet. Tillverkare: Siemens. 

TF 49 

~------~ ~5,sMHZ 

J-rl~l 30k~ ~OOP 50 5n l '1n ' Ok P 
- -

I ~500 I HOk 
~n En 3k 

- 21.V 

Fig 2 

-~=i= 
t;-312V 

Mixerpulpet »Regie-Mixer 100» för fyra 
kanaler_ I varje kanal ingår en transis
tor, så att nivån kan ställas in på för
hand så, att ett visst läge hos de fyra 
potentiometrarna motsvarar samma ut
signalnivå. Tillverkare: SABA. 

-uv 
2N268 t 

1.00 2k 

- 21.V 

--.--c:r---,-- -21. V 

Principschema för SO V A-generator för 220 V, 
SO Hz. Schemat angivet av Intermetall. 
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Sveposcillator för 5,5 MHz 

Siemens visade på Hannover-mässan en li
ten transistoriserad sveposcillator för trim
ning av FM-dem-odulatorer i TV-mottagare. 
Schema se fig. l! I oscillatorn ingår en 
spänningsberoende kondensator (en kisel
diod SZ18) i oscillatorkretsen, som, då ut
spänning från en 800 Hz oscillator påföres, 
åstadkommer 800 Hz frekvensmodulering 
av 5.5 MHz bärvågen. Med ett frekvens
sving av 50 kHz erhåller man vid denna 
apparat en klirrfaktor för den modulerade 
LF-spänningen av ca 3 %. 

Mixerpulpet 

SABA i Villingen har utvecklat en hel
transistoriserad mixeranordning, »Regie
Mixer 100», se fig. 2. Med denna kan man 
efter önskan koppla in och blanda utgångs
spänningen från en eller flera mikrofoner, 
rundradiomottagare, tonbandsapparater, 
skivspelare, som sedan påföres ingången 
på en efterföljande gemensam förstärkare. 
Ljudstyrkeregleringen sker med fyra reg
lerdon. I varje ingång kan förstärknings
graden regleras så, att en viss inställning 
av reglerdonet ger samma utgång~spän
ning_ 

220 V I SO Hz· generator 

lntermetall har utvecklat en transistor
oscillator, som ger 220 V/ 50 Hz och som 
kan driva bandapparater och skivspelare 
med upp till 50 VA effekt. Se fig. 3. Ström
men tages från ett 24 V ackumulatorbatte
ri, som belastas med 3 A, verkningsgraden 
är ca 75 %. Styrsteget för generatorn är 
bestyckat med OC304, som går i en LC
oscillatorkoppling. De två potentiometrar
na på 50 kohm användes för att ställa in 
arbetspunkten resp. återkopplingsgraden. 
För att förhindra frekvensändringar p.g.a. 
variationer i batterispänningen är matar
spänningen för oscillatorn stabiliserad med 
hjälp aven zenerdiod Z6. 

Drivsteget är bestyckat med transistorn 
CTP llll, den lämnar erforderlig st yr
spänning för ett mottaktkopplat effektsteg 
med två transistorer 2N268 (12 W förlust-
effekt vardera). Dessutom användes driv
stegen för elektronisk åtskillnad av oscilla-
torn från effektsteget, vilket förhindrar att 
belastningsändringar inverkar på oscilla
torfrekvensen. Frekvensen ändrar sig vid 
belastningar mellan tomgång och fullast ....... 
ca 0,1 % (0,05 Hz). JII"""" 



R FORSHUFVUD : Framtidsdrömmar 

D et är alltid vanskligt att förutsäga vil
ken väg utvecklingen kommer att gå. När 
det gäller halvledare, har man sett talrika 
exempel på spådomar, som slagit slint. För 
några år sedan fick vi höra talas om en ny 
sak, som hette fieldistor eller fälteffekt
transistor. Den hade hög ingångsimpedans. 
Genast var det någon som spådde: »Fiel
dis torn kommer att slå ut skikttransistorn 
lika effektivt som skikttransistorn slagit 
ut spetstransistorn.» Men av någon anled
ning hände ingenting. Hur går det förres
ten med spacistorn, halvledarelementet, 
som skulle slå alla rekord när det gällde 
hög frekvens? Är det någon som sett en 
spacistor i produktion? Skall vi få vänta 
förgäves även på den? 

Det är alltså bäst att ta alla spådomar 
med en nypa salt. Det gäller även det som 
jag tänker skriva om nu - jag tänker göra 
några försök att förutspå vad som kommer 
att hända de närmaste åren på transistor
området, med ledning av vad som hänt 
hittills. 

Alltså: fram med saltkaret, så sätter vi 
igång. 

Priserna 
kommer att sjunka på grund av automati
sering och konkurrens. Denna utveckling 
kommer emellertid att gå långsamt, dels 
därför att man kan genomföra automation 
först då man är säker på att man har fun
nit den rätta tillverkningstekniken, dels 
därför att efterfrågan är så elastisk. 

Redan innan priserna kommit ner i sam
ma nivå som rörpriserna kommer transisto
rerna att slå igenom i nätanslutna rund
radiomottagare. Det kanske låter egendom
ligt, eftersom många anser att transistor
mottagarnas största fördel är deras låga 

strömförbrukning, och den spelar ju ingen 
större roll vid nätanslutna apparater. Men 
transistorisering ger även andra fördelar. 
Man slipper ju rörhållare, glödström och 
högspänning. S-märkningsproblemen kom
mer att reduceras avsevärt. 

Nätanslutna TV· apparater 
med transistorer kommer troligen att låta 
vänta på sig några år på grund av de spe
ciella svårigheterna med högspännings
och avlänkningskretsar. 

Högfrekvenstransistorer 
kommer att användas även för förstärkning 
av lågfrekvens. Redan i dag händer det att 
man använder transistorer med tunt bas
skikt för sådana ändamål på grund av de
ras goda förstärkning och låga back ström
mar. Transistorer med diffunderat bas
skikt kommer att användas vid vanlig mel
lanfrekvens (450 kHz), vilket betyder att 
man kan avskaffa neutraliseringskondensa
torerna. 

Strömförstärkningsfaktorn 
kommer att stiga så högt för en del tran
sistortyper, att det kan bli nödvändigt att 
»tänka om» och konstruera vissa kretsar 
för spänningsstyrning och inte för ström
styrning. 

Telefonväxlar 
kommer att byggas med halvledare i stäl
let för mekaniska kontakter. 

Alla krångliga symboler 
för strömförstärkningsfaktorn, som inne
håller bokstaven a kommer att försvinna 
(a håller redan på att försvinna ur fabri-

Stabiliserat nätaggregat 
Tele/unken visade i Hannover ett heltran
sistoriserat nätaggregat »Telestabi» med 
mycket lågohmig utgångsimpedans och 
med exakt inställbar spänning. Se fig. 4. 
Denna apparat innehåller en Graetz-kopp-

Fig 4 
»Telestabi», transistoriserat nätaggregat med 
stabiliserad arbetsspäTJ.ning max. 31,2 V, som 
kan ställas in i dekads teg. Strömuttag max. 1 A. 
(Tele/unken) 

Bli bekant med transistorn (10) 

kanternas datablad) . Däremot kommer f3 
att leva kvar, eftersom den beteckningen är 
kortare än den som just nu är sista skri
ket: hle• 

Ordet transistor är för långt för att be
kvämt kunna användas i dagligt tal. Här 
kommer ordet triod att slå igenom. Tror ni 
mig inte? Tänk då på hur det har gått med 
ordet diod. Säger man i dag »diod» menar 
man »halvledardiod». Menar man något 
annat, får man säga »rördiod» eller »va
kuumdiod». 

Radiojargongen 
som ju är full med korta slanguttryck som 
»lykta», »bubbla», »transing» och »lyt» 
kommer att berikas med åtminstone ett ord 
som betyder transistor. Skall vi tippa att 
det blir »trissa»? 

Någon kommer att slå näven i bordet och 
kräva, att den gamla ilpetstransistorsymbo
len avskaffas. Vi kommer att få vettiga 
symboler både för pnp-, npn- och pnpn
transistorer (fig. l). 

Men nu är det bestämt tid att vakna upp 
ur drömmarna. För det där sista var väl 
ändå rena science fiction? Inte kan man 
väl avskaffa den gamla, fina symbolen från 
ångtransistorns dagar? • 

Fig l 
Framtidens transistorsymboler (hoppas förfat
taren). a) pnp·triod, b) npn·triod, e) pnpn
tetrod. 

lad likriktarbrygga, efterföljd av ett regler
aggregat med hög förstärkning, därigenom 
minskas brumspänningen till ett minimum 
och man erhåller också mycket låg inre 
resistans. Utspänningen kan ställas in i 
3 dekadsteg. Första dekaden omfattar ste
gen 0--10--20 Vete., den andra 0--1-2 V 
och tredje 0--0,1-0,2 V. Utgående ström 
avläses med ett vridspoleinstrument med 
fyra mätområden. Maximalt uttagbar 
ström uppgår till I A, maximal utspänning 
31,2 V. • 
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II NIKI" 
batteridriven bandspelare från Cirundig 

Grundig har utvecklat en mycket li
ten transistoriserad, batteridriven 
bandspelare, som döpts till »Niki». 
Man har avstått från det mesta av 
den komfort man är van att finna 
hos en bandspelare, men apparaten 
är i gengäld liten, lätt och billig. 

»N;ki» är en enkel bandspelare i starkt 
förenklat utförande. Förenklingen har dock 
inte drivits så långt att väsentliga egenska
per offrats, och resultatet har blivit en fullt 
användbar apparat, som gör skäl för be
nämningen »Bandspelaramatörens skiss
bok». 

Apparaten är av dubbelspårutförande 
och har det internationellt standardiserade 
spårläget. Vid en medelhastighet av 9,5 
cm/s får man med en 7 cm bandspole en 
speltid av 2X15 minuter. 

Förstärkaren är utförd med tryckt led
ningsdragning (fig. l) och har 2 st OC72 
i mottaktkoppling, som ger 100 m W, före
gångna av två förstärkarsteg med OC71. 
Signal-brusförhållandet är bättre än 40 dB. 
Principschemat för apparaten visas i fig. 2. 

Motorn får 6 V från 4 stavceller och för
stärkaren får 9 V genom att ytterligare ett 
3 V-batteri kopplas i serie med motorbat
tedet. Parallellt med motorns 6 V-batteri 

lk 10 k 

In 

6.Sk 47 k 

1,5k 

sitter anslutningar för ev. yttre spännings
källa. 

Mekanismen dras aven gummiupphängd 
likströmsmotor. I motorns minusledning 
ligger ett variabelt 10-ohms-motstånd 
(R 19), som tillåter inställning aven rätt 
bandhastighet när batterispänningen sjun
ker. Vid återspolning av bandet kortslutes 
detta motstånd genom kontakten M3 och 
motorn får full batteri~pänning. Se princip
schema i fjg. 2. Kontakten MI kopplar vid 
in- och avspelning hela batterispänningen 
9 V till förstärkaren via filter länken 33 
ohm och 1000 ,uFo Vid återspolning kort
slutes motståndet R18 med en kontakt M4, 
så att kondens~torn 1000 ,uF urladdas for
tare. 

I en senare version har en centrifugal
regulator anslutits till drivmotorn, och en 
transistor utnyttj as för strömstabilisering 
i motorkretsen över R18 för att förbättra 
apparatens svaj data. Se fig. 3. 

Motorn drar 200 mA och förstärkaren ca 
10 mA, batterisatsen ger 15-20 timmars 
drifttid. 

Förstärkaren används både för in- och 
avspelning. Omkopplingen sker genom en 
skjutomkopplare, som också sitter på den 
tryckta plattan. (Kl, K2, K3, K4.) Vid av
spelning kopplas spänningen från avspel
ningshuvudet via Kl till ingången på tran-

, 
Sk 

100 

Ut 

50 }J 

T 

30 R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R 7 - l 9 5 9 

»Niki» lämpar sig utmärkt för bandamatörens 
reportage. 

Fig 1 
Det inre av »Niki», sett underifrån. Man ser 
den tryckta plattan, motorn upptill t .V. och den 
svänghjulsförsedda huvudaxeln. 

sistorförsteget. Före det andra steget 
ligger en 10-kohm-potentiometer R7 som 
volymkontroll vid avspelning och utstyr
ningskontroll vid inspelning. 

Förstärkaren har en spänningsmotkopp
ling från utgångstransformatorns sekun
därsida till drivtransistorns bas via kon
densatorn C19 och motståndet R20. 

För inspelning används en magnetisk 
mikrofon. När funktionsväljaren står på 
»Inspelning» kopplar Kl mikrofonen till 

Fig 2 
Principschema för »Niki». 

-
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förstärkarens ingång. Kombinationen Cl! 
Rl höjer diskanten och ger tillsammans 
med ingångsresistansen för första transis· 
torn lämplig ingångsnivå. K4 kopplar bort 
den inbyggda högtalaren och sätter istället 
in belastningen R17 (4 ohm) . 

Från slutstegets kollektorkrets går den 
förstärkta signalen över korrektionsked· 
jan R16j CIO och R14j C8 och K3 till det 
kombinerade in· och avspelningshuvudet. 

De båda motstånden R16 och R14 be· 
gränsar förmagnetiseringsströmmen till ca 
0,4 mA. (Obs.! likströmsförmagnetise
ring!) Inspelningssignalen går däremot 
oförsvagad genom den med R16 parallell
kopplade 5 !-IF kondensatorn ClD. Kon. 
densatorn C8 på 5 nF och motståndet R14 
ger diskanthöjning. 

För radering användes en permanent 
magnet, som svängs fram mot bandet vid 
inspelning. 

Den horisontellt monterade motorn dri
ver medelst en gummirem en vertikalt lag
rad med svänghjul försedd axel. Se fig. L 
Mot denna axels övre fria periferi ligger 
vid in- och avspelning det gummikantade 
plasthjul, som bär den mottagande band
spolen. När man trycker på »Stop»·knap
pen rycks hjulet bort från axeln och trycks 
mot en broms. Vid återspolning minskas 

Fig 4 
»Niki» har de blygsamma måtten 28X97X9 cm och väger 
endast 2,5 kg. Priset är 295: - kr. 

Fig 3 
J senare versioner av »Niki» har drivmotorn försetts med centrifugalregulator med en kontakt C 
ansluten till basen på en transistor som konstanthåller motorströmmen. 

bromsen på denna rulle och återspolnings
hjulet trycks mot den drivande axeln. 
Funktionsomkopplarens axel styr genom 
en mekanism av stänger och tryck f jädrar 
dessa omställningar och påverkar dessutom 
skjutomkopplaren på den tryckta plattan. 

I stället för mikrofon kan man med en 

specialkabel koppla in en radioapparat för 
inspelning och återgivning. Den inbyggda 
högtalaren är på grund av sin litenhet na
turligtvis inte så bra som högtalaren i en 
modern radiomottagare, som låter »Nikis» 
frekvensområde 150-6000 Hz komma bätt-
re till sin rätt. (WT) • 

Datamaskin översätter till blindskrift 
En maskin som automatiskt översät
ter till blindskrift och som samtidigt 
präglar plåtarna med blindskriften 
är en intressant tillämpning av elek
troniken, som nyligen presenterats 
av det amerikanska företaget Inter
national Business Machines (IBM). 

E n metod för automatisk översättning till 
och tillverkning av plåtar för blindskrift 
enligt Braille-systemet har utvecklats i 
USA. Den nya metoden väntas revolutio· 
nera de blindas möjligheter att få tillgång 
till all slags litteratur, varigenom deras 
bildnings- och försörjningsmöjligheter av
sevärt förbättras. 

Fig 1 
Schematisk framställning av tillvägagångssät. 
tet vid omvandling av skriven text till blind· 
skrift. 
1) Magnetofonband med översättningsreglerna, 
som införes i maskinens minne. 2) Klartexten 
på hålkort matas in i maskinen. 3) Datamaski· 
nen omvandlar automatiskt hålkort med klar· 
text till hålkort med blindskrift, hastig het: 4000 
ord i minuten. 4) Provtryck innehållande både 
klartext och blindskrift för redigering. 5) En 
hög med hålkort innehållande korrekt och re· 
digerad blindskrift. 6) Automatisk präglings· 
maskin tillverkar tryckplåtar för blindskrift 
efter anvisningarna på hålkorten som erhållits 
från datamaskinen. 7) Färdig tryckplåt. 

Man har använt en IBM datamaskin, 
typ 704, för att förvandla inmatade hål
kort med engelsk klartext till nya hålkort, 
avsedda att styra en stansmaskin för de 
blindskriftsplåtar, som sedan användes för 
tryckningen av blindböckerna. 

Braille·systemet är en sorts stenografi. 
Varje tecken , som består av ett antal på 
olika sätt placerade punktformade upphöj· 
ningar i ett styvt papper - blindskriften 
består av 63 kombinationer av 6 upphöjda 

@I 
~" . ,,,,,." 

f2\ ',., "i ',: I' \.V ,II,'M": ., ' " 

punkter - tar rätt stor plats, och därför 
har man som i stenografin infört en mängd 
förkortningar för vanliga ord och bokstavs
kombinationer, som t.ex. och, av, eller, på, 
-are, .ing, ·tion, ·het osv. Översättningsma
skinen måste känna till dessa förkortning
ar och veta när den skall använda dem. 
Den måste också känna till många kompli· 
cerade regler, t.ex. att samma tecken kan 
ha olika betydelse i olika sammanhang. 

~ 44 
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BYGG SJÄLV 

s W transistorförstärkare 
med high fidelity · data 
Av fil. lic. S E T H B E R G L U N D 

Författaren till föreliggande artikel 
har för RT:s räkning utvecklat en 
5 W transistorförstärkare med verk
ligt förnämliga data, som gör den an
vändbar som hi-fi-förstärkare i inte 
alltför stora lokaler. Förstärkaren är 
nätansluten, men går lika bra på en 
12 V ackumulator. 

D en transistorförstärkare som beskrives i 
denna artikel - resultatet av åtskilliga 
månaders kalkylerande och experimente
rande - är avsedd att kunna ta upp täv
lan med rörförstärkare av high fidelity-typ_ 
Den är utförd komplett med nätanslutning 
och förförstärkare på ett gemensamt chassL 

Här skall inte tas upp någon närmare 
diskussion över vad man måste fordra av 
en god förstärkare, men några huvudkrav 
är följande: 

1) Mycket låg harmonisk distorsion och 
intermodulation. 

2) Rak frekvens gång inom det hörbara 
området_ 

3) God återgivning av pulsformade sig
naler. 

4) Liten fasvridning inom det hörbara 
området-

S) Låg brum- och brusnivå_ 

6) Tillräcklig uteffekt-

7) Låg utgångsresistans för god elekt
risk dämpning av högtalarsystemet-

Dessa krav syftar i första hand på effekt
förstärkaren. Förförstärkaren kan och bör 
givetvis ha lägre harmonisk distorsion och 
intermodulation, men i stället blir det van
ligen den, som bestämmer brum- och brus
nivån samt genom sina kontroller frekvens
gång och fasvridning. 

Uteffekt 
Uteffektens storlek är det första man måste 
besluta sig för vid konstruktion aven för
stärkare. Med transistorer i slutsteget gäl
ler det i varje fall i hög grad, eftersom 
värmeavledningsproblemet infinner sig re
dan när man kommer upp i några watt för
lusteffekt hos dessa genom att chas~et 

måste utformas speciellt med tanke på kyl
ning_ För modellapparaten valdes 2-0CI6 
i emitterjordad koppling klass A mottakt
.Förlusteffekten per transistor begränsades 

Fig 1 Principschema över den kompletta förstärkaren_ Chassisymbolerna a, b, 
c etc. betecknar verkliga chassianslutningar, samtliga ;ordpunkter på 
chassiets överdel. 

17 
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FORSTÄRKARENS DATA : 

Uteffekt : Max. 5 W, .. W utan mörkbar överstyr
ning från 25 Hz till 12 kHz. 

Effektsvar: Med utstyrning som ger" W vid 1 kHz 
ör frekvensgången O dB ned vid 20 Hz och 3 dB 
ned vid 20 kHz . 

Frekvensgång vid låg uteffekt, fig . 2 : 
1 dB ned vid" Hz och 20 kHz 
3 dB ned vid 3 Hz och 28 kHz 

Harmonisk distorsion vid 900 Hz, fig. 3 (i nr 8/59): 
0,30 % vid" W; 0,12 % vid 2 W. 

Brum och brus : -75 dB relativt 4 W uteffekt_ 
Ingångseffekt : 450 mY över 6,5 kohm . 
Utgångsimpedans : 4 ohm eller lögre från 20 Hz 

till 4 kHz. 
Brum och brus från förförstörkaren : 

Med tonkontrollerna inställda för rak frekvens
gång och volymkontrollen på minimum : ca -70 
dB relativt 4 W ut från huvudfärstärkaren. 
Motsvarande med volymkontrollen på maximum 
och ingång på . Grammofon. RIAA: 55 dB under 
1 mY per kohm ingångsresistans. 

till 6 watt, varvid kylproblemet inte blir 
särskilt svårlöst- 4 watt uteffekt kan er
hållas med god marginal. Visserligen räc
ker inte den effekten till för någon större 
lokal, men i stället ger kopplingen i klass A 
möjlighet till verkligt låg distorsion inom 
förstärkarens effektområde. 

Effektförstärkarens principschema 
Principschemat visas i fig. 1. Effektförstär
karen, som omfattar transistorerna T5-
TIO, har som utgångstransistorer T9, TIO 
ett matchat par OC16 med lokal seriernot
koppling ; slutsteget drivs av kollektorjor
dade transistorer T7, T8 i mottakt, också 
ett matchat par, OC604 spez, vilka i sin tur 
matas från en fasvändare T6 (2N24IA) av 
den från rörförstärkare bekanta typen med 
uppdelad belastning. Fasvändaren har ge
mensam temperaturstabilisering med ett 
förstärkarsteg TS, som sörj er för stabilise
rande frekvenskorrigering inom den mot
kopplingsslinga, som omfattar hela förstär
karen från utgångstransformatorns sekun
där till ingången. 

Visserligen brukar det med rätta fram
hållas, att transistorer är strömdrivna, men 

- V1 

Stycklista 
Huvudförstärkare 

R33 = 5,6 kohm 
R34 = R36 = lS kohm 
R35 = 22 kohm 
R37 = R39=470 ohm 
R38 =4,7 kohm 
R40 =68 ohm 
R41 = R42 = 680 ohm, helst matchade ±2 % 
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impedanserna i denna förstärkares låg
effektsteg är dock sådana, att dessa undan 
för undan blir närmast spänningsdrivna, 
dvs. varje stegs ingångsspänning påverkas 
i mindre grad av transistorn själv än av 
yttre resistanser. Nackdelen med sådan 
koppling är givetvis onödig effektförlust, 
men fördelen är påtaglig: man får god re
producibilitet. 

Slutsteget 

Valet av 2-0C16 i slutsteget har skett utan 
jämförelse med motsvarande transistorer 
av annat fabrikat. Med hänsyn till de i 
jämförelse med rör stora spridningarna 
hos transistorparametrar är det nödvändigt 
att välja ett matchat par, även om fabri
kanten utfört matchningen med tanke på 
transistorernas användning i klass B mot
takt. Men eftersom inte endast strömför
stärkningen utan också övre gränsfrekven
sen kan variera rätt avsevärt (vilket senare 
har stor betydelse för motkoppling från 
slutsteget till framförliggande steg) borde 
matchningen egentligen i första hand be
stå i att transistorerna parades ihop både 
i fråga om ström förstärkning och frekvens
gång. Ä ven ingångskarakteristikorna bor
de vara någorlunda desamma. Det inses 
härav att fullständig matchning skulle bli 
en rätt omständlig historia. 

Lyckligtvis behöver man inte ta hänsyn 
till transistorernas utgångsimpedans, efter
som missanpassningen är så stor i det fal
let, men med hänsyn till förstärkning, fre
kvensgång och distorsion bör belastnings
impedansen vara hög, dvs. man bör för en 
viss förlusteffekt gå upp i kollektorspän
ning så mycket som kan anses tillrådligt 
utan risk för att maximalt tillåtna värden 

överskrides. Sättes här V k e = 14,5 V och 
förlusteffekten=6 W, fås I k =4l5 mA per 
transistor. Vke/ l k =35 ohm ger så det förs
ta närmevärdet på halva belastningsimpe
dansen kollektor-kollektor. 

Eftersom tillfredsställande matchning 
av sluttransistorerna inte kan förväntas, 
måste lokal negativ återkoppling tillgripas 
och väl att märka på ett sådant sätt, att 
återkopplingen verkar enbart på varje 
transistor för sig. Eftersom kollektorerna 
är hopkopplade genom utgångstransforma
torns primärlindning, blir bara emittersi
dan tillgänglig för motkoppling av det öns
kade slaget. Återkopplingsmotstånden i 
modellapparaten utgöres av R52 och R53 
på vardera 0,75 ohm. Dessa förenas och 
leder till jord via motståndet R51 på 2,5 
ohm, vilket främst utgör en del av slut
stegets temperaturstabilisering men givet
vis även har en växelströmsbalanserande 
effekt. 

Negativa återkopplingen är 10 dB, var
med här menas, att ingångsspänningen 
måste ökas med 10 dB, ca 3,2 ggr, för bi
behållen uteffekt. Förutom distorsionsre
ducering medför emitterresistanserna att 
ingångsimpedansen höjes; motkopplingen 
ändrar nämligen ingångskarakteristiken 
utan att strömförstärkningen ändras. Just 
likformningen av ingångskarakteristiken 
har betraktats som det viktigaste med mot
kopplingen, inte endast med hänsyn till 
matchningen (för det ändamålet är mot
kopplingen säkert onödigt stor) utan för 
att tillfredsställande reproducibilitet skall 
nås hos slutsteget och därmed hos förstär
karen som helhet. En nackdel är emeller
tid förknippad med detta: transistorernas 
redan förut höga utgångsimpedans ökas 
ytterligare. 

Drivsteget 
Slutsteget stabiliseras via drivsteget, som 
utgörs av de två kollektorjordade transisto
rerna OC604 spez. Givetvis är även här ett 
matchat par riktigast, om än utförandet av 
kopplingen är sådant att transistorpara
metrarna kan få variera in{)m vida gränser. 
Motståndet R51 har en viktig funktion i 
detta sammanhang: det har valts så stort, 
att emitterspänningen på OC16 kommer 
upp tillräckligt från jord för att bas-emitter
spänningen hos både slut transistorerna och 
drivtransistorerna i jämförelse därmed 
skall bli liten. Därmed kan slutstegets ar
betspunkt med tillräcklig noggrannhet de
finieras genom spänningsdelaren R45-
R46. Detta förutsatt givetvis, att drivtran
sistorernas strömförstärkning är tillräck
ligt stor, så att spänningsfallet över R43 
och R44 inte blir för högt. Kretsen är be
räknad för 0,6±0,3 mA basström hos driv
transistorerna, motsvarande ±10 % änd. 
ring i dessas basspänning i förhållande till 
jord. 

Valet aven enda spänningsdelare för 
drivstegets basspänningar beror givetvis på 
att det är mycket enklare att därmed er
hålla balanserad spänning än med två se
parata spänningsdelare. Observera, att C29 
främst får uppfattas som en silkondensator 
för nätbrum, men givetvis är den önskvärd 
även ur mottaktssynpunkt. 

För reducering av förlusteffekten i driv
transistorerna är deras kollektorer anslut
na till en spänningsdelare, R49- R50. 
Denna är så dimensionerad, att sluttransis
torer med strömförstärkning ned till 20 
skall kunna anslutas utan ändring av kret
sen. Kondensatorn C30 måste givetvis fin
nas för att sila bort växelspänningar, som 
eljest skulle kunna bli större än kollekto-

-CJ 56~-------------------------' 
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no 

45 

R43=R44 = 470 ohm, helst matchade ±2 % 
R45 = R49 = 330 ohm 
R46 = 1,5 kohm 
R47=R48=R54 = R55 = 220 ohm 
R50 = 180 ohm, l W 

54 

55 

R51 = 2,5 ohm, 3 W (10 ohm tråd med mitt
uttag, hälfterna parallellkopplade) 

R52 = R53 = 0,75 ohm (75 cm koppartråd 0,15 
mm diameter) ±2 % eller matchade 

R56=68 kohm 
C25 = 5000 pF 
C27=C28 = 25 ,uF, 25 V, el.-Iyt. 
C29 = 50 ,uF, 25 V, el.-Iyt. 

C30=IOO ,uF, 12 V, el.-Iyt. 
C31 = 50 pF 
T5=OC44 
T6=2N241A (el. 2N265) 
T7=T8 = 2-0C604 spez. 
T9 = TlO = 2-0C16 
TRI = utgångstransformator, 

P: 68 ohm k-k 
S: 4 el. 16 ohm 

Speciallindad enligt texten. 

Stycklista för förförstärkardel och nätdel 
kommer i nästa nummer 

Anmärkning till stycklistan 

Kärna HWR 10/ 16/ 13 dubbel + bobin 
(Bejtings Radio- och Elektriska, Stockholm) 

Motstånden är på ]/ 2 W, där ej annat angivits. 
I huvudförstärkaren förutsättes motstånden 
vara på 5 %, men i förförstärkare och nätan
slutning är kraven lägre, bortsett från ev. högre 
krav i avspelnings- och tonkontrollfilter. Kra
ven på frekvensgången hos dessa filter avgör 
också tillåtna toleranser för de kondensatorer 
som ingår. Värdena på elektrolytkondensato
rerna är i intet fall kritiska. 
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Så här nätt blir den färdiga transistor-hi-fi-förstärkaren 

rernas likspänning eller inverka störande 
på annat sätt. 

Fasdelaren 
Fasvändaren, eller riktigare »fasdelaren», 
transistorn T6, är aven från rörtekniken 
känd typ med lika stora resistanser i emit· 
ter· och kollektorkretsarna, men konstruk. 
tionsproblemen är helt andra. 

Först lägger man märke till att emitter· 
strömmen är större än kollektorströmmen, 
eftersom den också innehåller basström· 
men. Skillnaden blir emellertid obetydlig 
om transistorns strömförstärkning är hög, 
vilket den med hänsyn till ingångsimpe· 
dansen bör vara i det här fallet. Väsentli· 
gare är, att fas delaren belastas med driv· 
transistorernas basström, varigenom en all· 
varlig svårighet uppstår vid uppfyllandet 
av de höga krav man måste ställa ifråga 
om låg distorsion, vidsträckt frekvensom· 
råde, liten fasvridning och god reproduci. 
bilitet. 

Drivtransistorernas basström är givetvis 
olinjär, och därmed inkommer en olinjär 
komponent i fasdelarens emitterström, som 
naturligtvis då också återfinns på kollek· 
torsidan, där den uppfattas som distorsion. 

Man förstår saken enklast, om man tän· 
ker sig fasdelaren som ett förstärkarsteg 
med emittermotkoppling. Är då emittersi· 
dans impedans olinjär, blir naturligtvis 
motkopplingen olinjär, dvs. distorsionsbil· 
dan de. Man måste alltså se till, att den 
olinjära strömkomponenten relativt sett 
blir så pass liten, att distorsionen kan tole· 
reras, dvs. man måste gå ned tillräckligt 
med de linjära belastningsresistanserna 
R41, R42, R43 och R44. Väljs dessa alltför 
små får man emellertid besvär med för· 
stärkningen hos föregående transistor, ef· 
tersom dess belastningsimpedans innehål· 
ler fasvändarens ingångsimpedans. 
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Ytterligare en komplikation tillstöter 
genom att drivtransistorernas utgångsimpe· 
dans beror på deras tillhörande generator· 
impedans, vilken på fasdelarens kollektor. 
sida utgörs av de två resistanserna R42 och 
R44 parallellkopplade (transistorns kol· 
lektorimpedans alltså försummad), och på 
fasdelarens emittersida väsentligen skulle 
utgöras av den låga emitterimpedansen, om 
inte R40 kopplades till i serie med emit· 
tern. En avsevärd obalans i impedanser 
står fortfarande kvar, och det är närmast 
förvånande, att så litet värde på R40 som 
68 ohm verkligen räcker till. 

Den koppling som förf. kommit fram till 
är en kompromiss mellan de olika kraven. 
Som vi skall se, blir förstärkarens distor· 
sion tillräckligt låg, men kopplingen förut. 
sätter att T6 är en god transistor med hög 
strömförstärkning och hög gränsfrekvens. 
Man kan alltså inte vänta sig tillfredsstäl· 
lande resultat med en transistor av vilken 
typ som helst. Kretsen är beräknad för en 
strömförstärkning=70 hos T6, men en 
variation mellan 55 och 100 kan utan vi· 
dare tillåtas. 

Förstärkarsteget med transistorn T5 
(OC44) skall dels ge förstärkaren lämplig 
ingångsimpedans, dels den faskorrigering 
för höga frekvenser som är nödvändig för 
att kraftig motkoppling över hela förstär· 
karen skall kunna förverkligas. Det kanske 
förvånar något, att en högfrekvenstransis· 
tor valts. Det har emellertid visat sig att 
OC44 i detta steg är avgjort bättre än de 
vanliga lågfrekvenstransistorerna : den har 
hög strömförstärkning med måttlig fas· 
vridning upp över de frekvenser, som här 
är aktuella. Motkopplingsslingan omfattar 
j u fyra steg, och villkoret för att det hela 
skall fungera är, att T5 och T6 inte lägger 
till väsentligt till fasvridningen för fre· 
kvenser upp till 100 kHz. 
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Till de i övrigt höga kraven på de två 
transistorerna T5 och T6 kommer, att deras 
arbets punkter måste väljas med omsorg 
och att de blir väl temperaturstabiliserade, 
vilket sker genom likströmsmotkoppling 
via resistanserna R36 och R35 från fas de· 
larens emitter till förstärkarstegets bas, 
varvid C26 silar bort icke önskvärd växel· 
strömsmotkoppling. Transistorernas ar· 
betspunkter injusteras med denna kopp· 
ling automatiskt till lämpliga värden, och 
kopplingen har dessutom fördelen att krä· 
va mindre silning hos nätanslutningen än 
en stabilisering med spänningsdelare från 
denna. Resistansen R36 är vald så att den 
ger ett tillägg till belastningen på fas dela. 
rens emittersida, som motsvarar överskot· 
tet av ström i jämförelse med kollektor· 
sidan. 

Frekvensgång och negativ återkoppling 

För återkoppling gäller den bekanta for. 
meIn F'=F/(l-(JF) , där F är förstärk· 
ningen utan återkoppling och (J är åter . 

. kopplingsfaktorn. När återkopplingsspän· 
ningen ligger i motsatt fas till ingångs. 
spänningen, blir produkten (JF positiv, och 
vi får negativ återkoppling eller motkopp. 
ling. 

Exakt 180° fasskillnad mellan ingångs. 
och återkopplingsspänning kan förverkligas 
endast inom ett begränsat område av fre· 
kvensbandet, och vi vet, att en förstärkare 
blir instabil till följd av positiv återkopp· 
ling om (JF numeriskt överskrider värdet l 
samtidigt som fasskillnaden närmar sig 0° 
eller 360°, dvs. ändrar sig 180° åt endera 
hållet. Givetvis kan man också ha positiv 
återkoppling utan direkt självsvängning 
som följd, men den bör dock alltid und· 
vikas, eftersom den brukar åtföljas aven 
puckel i frekvensgången, vilket betyder 
otrevliga resonanseffekter. 

Man kan studera förstärkning och fas. 
vridning inom en återkopplingsslinga med 
hjälp av det s.k. Nyquist.diagrammet, men 
vi skall här i stället analysera stabiliteten 
enbart med hjälp av frekvenskurvor. Ett 
enkelt RC·filter ger en dämpning på 6 dB 
per oktav som asymptotvärde, och den åt· 
följande fasvridningen går mot 90° soin 
slutvärde. Vi kan därav dra den slutsatsen, 
att om man kan begränsa nedgången i för· 
stärkningen F åt vardera hållet till mindre 
än eller lika med 12 dB per oktav inom ett 
tillräckligt vidsträckt område, motsvaran· 
de verkan av två RC.filter, kan man också 
komma ned till förstärkningen (JF=l, in· 
nan fasvridningen nått 180°. 

Med en flerstegsförstär~are tappar man 
ovanför en viss frekvens ohjälpligt kontrol· 
len över förstärkning och fasvridning. Det 
gäller då att ordna nedgången i förstärk· 
ning på ett sådant sätt, att stabiliteten med 
motkoppling blir säkrad, oberoende av vad 
som händer uppe i det okontrollerbara fre· 
kvensområdet. Vanligen är saken lättare 
nedåt mot frekvensen O - så är i hög grad 
fallet här - men principen blir densamma. 
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Huvudförstärkarens frekvensgång given med kurvor för fö~jande tre fall:Kurva A : utan motkoppling, kurIia B : med enbart lokal motkoppling 
hos slutsteget och kurva C: med full motkoppling. 

Effekttransistorers övre gränsfrekvens 
ligger i emitterjordad koppling oftast un
der 10 kHz, och av det ovan sagda inses, 
att det med transistorer i slutsteget blir 
kolossalt besvärligt att trygga en konstant 
och kraftig negativ återkoppling runt så
väl utgångstransformator som förstärkare 
över hela det hörbara området. Säkrande 
av stabiliteten måste givetvis komma som 
första villkor, och då får man släppa på 
den negativa återkopplingen inom nedre 
och övre delen av det hörbara området -
speciellt det senare - i samband med att 
frekvensomfånget utan motkoppling måste 
begränsas för att nedgången i förstärkning 
F skall ske på önskat sätt. Motkopplings
faktorn fJ bör däremot vara frekvensobe
roende, eftersom rak frekvensgång önskas. 

De tre kurvorna i fig. 2 A, B och C pre
senterar i tur och ordning förstärkarens 
frekvensgång utan motkoppling varvid 
emitteranslutningarna hos de två OC16 är 
hopkopplade och växelströmsjordade (kur
va A), förstärkarens frekvens gång med lo
kal motkoppling (kurva B) och förstärka
rens frekvensgång med full motkoppling 
(kurva C). 

Fig l 

Huvudförstärkarens distorsion vid 900 Hz. Kur
va A: utan motkoppling, kurva B: med enbart 
lokal motkoppling och kurva C: med full mot· 
koppling. 
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Nedgången mot högre frekvenser måste 
ägnas den största omsorgen, och det är den 
lokala motkopplingen på sluttransistorerna 
jämte kombinationen R38, R39 och C25, 
som skall åstadkomma tillräckligt definie
rad frekvensgång. Nedgången måste starta 
relativt tidigt, övergångs frekvensen är be
stämd av R38 och C25 till 5 kHz, varför en 
distorsionsökning måste accepteras mot det 
översta hörbara området. Dock är totala 
motkopplingen 16 dB ännu vid 10 kHz. 

Vi ser av kurva A, att nedgången sker 
ganska snabbt och blir större än 12 dB per 
oktav redan vid 50-60 kHz, varför 24 dB 
motkoppling över hela förstärkaren inte 
kan tänkas. Om än inte direkt självsväng
ning skulle uppstå, bleve positiv återkopp
ling oundviklig. Kurva B som ligger 10 dB 
lägre åtföljs av mycket lägre fasvridning 
upp mot ovannämnda frekvenser. 14 dB i 
huvudslingan kan därför nu förverkligas 
utan risk för positiv återkoppling. 

N u vore naturligtvis inte denna mot
koppling i två steg 10+14 dB alldeles nöd
vändig, om man trimmade in frekvensgång
en att passa just ett speciellt par utgångs
transistorer, men då skulle i stället över
gångsfrekvensen hos R38, C25 komma 
ganska lågt. Hur som helst så är det knap
past någon tvekan om att kombinationen 
lokal motkoppling + motkoppling över 
hela förstärkaren ger bättre resultat. Att 
den är nödvändig för reproducibiliteten 
har vi redan övertygat oss om. 

Nedgången mot lägre frekvenser är rätt 
abrupt, men risken för instabilitet är där 
i det närmaste obefintlig, på grund av att 
kopplingskondensatorer ingår i endast ett 
steg och på grund av att kondensatorn C26 
jämte silkondensatorerna i nätdelen endast 
har obetydligt inflytande på frekvens
gången. 

Återkopplingsgraden bestäms aven rätt 
invecklad motståndskedja. Motkopplings
spänningen över R56 tas ut mellan mot
stånden R54 och R55 för att omkoppling 
till 4 ohms belastning skall bli enkel. Sche
mat gäller för 16 ohm, och ändring till 4 
ohm sker förutom genom omkoppling hos. 
utgångstransformatorn enbart genom kort-

slutning av R54. Bestämmande för mot
kopplingsgraden är vidare ingångsimpe
dansen i steget med T5. Denna impedans 
är relativt oberoende av transistorns T5 
egenskaper. Inte minst inverkar R33, för
stärkarens generatorresistans, på motkopp
lingen. 

Förstärkaren fordrar alltså en bestämd 
serieresistans R33 på ingångssidan, vilken 
dock kan utgöras av inre impedansen hos 
drivkällan. I den koppling som visas med 
resistansen R33=5,6 kohm på ingången, 
bör drivkällan ha mindre än l kohms im
pedans, varför ett kollektorjordat steg blir 
synnerligen lämpligt. Observera, att kon
densatorn C24 egentligen också ingår i 
motkopplingskedjan. Genom sin stora ka
pacitans medför den dock fasvridning först 
vid så låga frekvenser att dess inverkan 
helt kan försummas. 

Till slut bör kanske påpekas, att fre
kvenskurvorna i fig. 2 visar medelvärden 
för tre par olika sluttransistorer. Ett antal 
olika exemplar av de andra transistorerna 
har också successivt satts in i kopplingen 
med mycket obetydliga ändringar i fre
kvensgången som följd. 

Distorsion 
Den harmoniska distorsionen vid 900 Hz 
visas i fig. 3 med tre kurvor A, B och C 
varvid kurva A avser distorsionen utan mot
koppling, kurva B distorsionen med lokal 
motkoppling 10 dB och kurva C med full 
motkoppling 10+ 14 dB. 

Här ser man särskilt betydelsen av be
lastningsförhållandena hos fasdelaren, vars 
distorsion blir betydande utan lokal mot
koppling i slutsteget, på grund av den 
stora procentuella andelen olinjär belast
ning i det fallet. Distorsionsreduceringen 
från den översta kurvan till den mellersta 
är alltså större än som motsvaras av mot
kopplingen i slutsteget. För lägre frekven
ser är distorsionen något mindre: de här 
visade kurvorna kan gälla som ett medel
värde för frekvenserna mellan 50 och 3000 
Hz. Liksom beträffande frekvensgången 
utgör kurvorna ett: medelvärde för tre par 
sluttransistorer . (Forts.) 
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BYGG SJAlV 
Antennen består av 
tre element som 
trängs på varandra. 

Radiostyrd modellbåt (II) 
I första avsnittet av denna artikel beskrevs en mottagare lämplig för RK
experiment med modellbåt. Här kommer en beskrivning av tillhörande RK
sändare. 

(F orts. fr. nr 6/59) 

Sändaren 
Fig. 8 visar schemat för en enkel RK·sän
dare, som ger ca 0,3 W uteffekt, ca 0,6 W 
input. Den är utformad så att antennen får 
endast obetydlig inverkan på sändarens av
stämning, vilket betyder att man inte be· 
höver befara att sänd ar frekvensen ändras 
när man har olika antennIängd eller när 
man fjärmar sig eller närmar sig anten
nen. Sändaren är nämligen försedd med 
buffertsteg (röret V2), DL96, från vilket 
uteffekten tages. 

Den egentliga oscillatorn är bestyckad 
med röret VI, också ett DL96. I sväng· 
ningskretsen ingår två trimkondensatorer 
CI och C2 av sådan storlek att kapacitan
serna i röret får obetydlig inverkan, vilket 
är ägnat att öka mottagarens frekvenssta
bilitet. 

Sändaren kan lämpligen byggas upp på 
en pertinaxskiva i storlek 5X l2 cm. På 
denna är plats reserverad för framtida ut
byggnad med en tonrnodulator eller ev. en 
elektronisk pulsgivare. På pertinaxskivan 
tar man upp hål för de två rörens rör
hållare och för de två trirnrarna CI och 

C2, vidare gör man ett hål, i vilket man 
sedan fastskruvar en spolstomme · för Ll. 
Drosslarna DRI och DR2 tätlindas på 7 
mm plexiglasrör med 200 varv 0,1 mm 
tråd. Genom plexiglasrören trängs anslut
ningsledningar i form av 0,8 mm förtent 
koppartråd av någon cm längd. Drosslar
nas anslutningsledningar sticks genom hål 
i pertinaxskivan; lödanslutning sker från 
plattans undersida, se fig. 9a. 

Placeringen av komponenterna framgår 
av fig. 9b. Tre lödstift fastnitas på plattan, 
de är avsedda för anslutning av arbetsspän
ningarna. På översidan är till DRI och 
DR2 fastlödd en avkopplingskondensator 
C4. Vidare finns det tre lödstift på över
sidan till vilka anslutes antennen resp. den 
yttre omkastare, med vars hjälp man nyck
la: sändaren. 

Ledningsdragningen på plattans under
sida framgår av fig. 9a. Drosseln DR3 till
verkas på samma sätt som DRI och DR2, 
den lödes in mellan lödstift 2 och 3 på rör
hållarna för VI resp. V2. 

De batterier som behövs för att driva 
sändaren är 2 st. 45 V-batterier och 2 st. 
1,5 V·batterier för glödströmmen. Sända
ren är inmonterad i ett plåthölje, på vars 

Ant 

Stycklista 
Sändaren 

R1=10 kohm, % W 
C1=C2=trimmer 25 pF 
C3=10 nF ppr 
C4=5 nF ppr 
C5 = 100 pF ker. 
C6=5,6 pF ker. 
LI = se texten 
DR1 = DR2=DR3=se texten 
SI = 2·pol. strömbrytare 
S2= l-pol. tryckknapp 
VI=V2=DL96 
Batterier: 

2 st. Tudor 1,5G4 
2 st. Tudor 45A5 

Låda 26Xl9Xll cm typ LLH170 
(HEF A, BälIstavägen 22, Stock
holm). 

.~ 9~.~ ~<~~nr 
'-----1- ~ w-t 

Handtag typ K561 (ELF A, 
Stockholm) . 

Fig 8 
Principschemat för RK-sända· 
ren. Röret V2 ingår i ett buffert· 
steg mellan oscillatorröret V 1 
och antennen. 

S2 
NyckeL 

90V s, 

36 R A D I O O C H T E L E V J S lON - N R 7 - l 9 5 9 

utsida antennen är anbringad. Denna är 
sammanfogad av aluminiumrör med diame
ter 10, 8 och 6 mm, som kan skjutas in i 
varandra. Man får fila ändarna på rören 
koniska, så att det går att tränga rören på 
varandra. Längden på elementen är 80 cm, 
man sticker in dem ca 5 cm i varandra och 
får sålunda en längd av drygt 2 m, vilket 
motsvarar ungefär 1/ 4 våglängd, som ger 
bästa antennverkan. 

I sändarhöljet anbringas en metallplåt, 
som skiljer »batteriavdelningen» från den 
egentliga sändaren; denna monteras ock
så med vinkeljärn mot plåten. På sända
rens pertinaxplatta har utrymme lämnats 
för en tonrnodulator eller ev. en pulsgene
rator för att åstadkomma lämplig bärvågs
pulsning. 

Antennens understa del monteras på en 
bakelitklots, som skruvas fast mot höljets 
ena kortsida. Antennelementet skruvas fast 
vid bakelitklotsen med ej genomgående 
skruvar, som gängas i motsvarande hål i 
klotsen. Se fig. Il. 

Den nedersta skruven för antennen för
ses med en bricka samt lödöra. Här lödes 
en isolerad tråd, som går till klämma» Ut» 
på sändarchassiet. 

Spolen LI tätlindas på en spolstomme 
med 18 mm diameter. Antalet varv är 8, som 
lindas med l mm koppartråd. Trådens änd
punkter fixeras genom att man borrar ett 
hål på spolstommen. Man börjar med att 
borra hål på två diametralt motsatta punk
ter på stommens nedre del. Genom dessa 
trädes koppartråden, den tätlindas jämnt 
och snyggt och efter 8 varv borrar man 
två nya hål, så att man kan trä igenom 
andra änden av spolen. 

Med det angivna varvtalet på Ll kom
mer man rätt på 27 MHz-bandet om man 
vrider in Cl, C2 till ungefär hälften. 

Avprovning och trimning 
Nu är apparaterna färdiga och trimningen 
återstår. Därvid gäller det först och främst 
att få in sändaren på rätt frekvens lämpli
gen mitt på bandet 27,12 MHz. Härvid har 
man god hjälp aven noggrant kalibrerad 
mottagare eller frekvensmeter. 

Vid en första justering kan man använda 
en vanlig mottagare med kortvågsområde 
(mellanfrekvens 470 kHz). Mottagaren 
ställs in på frekvensen 13,325 MHz (22,5 
meter). Därefter vrider man på trirnrarna 



C1 och C2 tills man får in en kraftig signal 
från sändaren. Man kollationerar att man 
har rätt frekvens genom att man, sedan 
man fått in signalen i mottagaren, vrider 
på mottagarens ratt; man skall då få in en 
nästan lika stark signal på frekvensen 
12,855 kHz (23,3 meter). Skulle man till 
äventyrs nu få in signalen igen, inte på 
12,855 kHz (23,3 m), utan på 13,795 kHz 
(21,8 m) ligger sändaren fel (på 28,06 
MHz i stället för 27,12 MHz) och man får, 
efter att ha ställt in mottagaren på 13,325 
kHz (22,5 m) vrida in sändarens C1 och C2 
tills man får in en ny stark signal. Kolla 
därefter att signalen verkligen kommer in 
igen på 12,855 kHz (23,3 m). 

Ytterligare kontroll kan man sedan göra 
om mottagaren har FM-band: man skall 
då få in RK-sändarens 4:e ton 4X27,12= 
108,48 MHz på spegelfrekvensen 108,48-
21,40=87,08 MHz på FM-bandet. 

Dessa frekvensjusteringar är strängt ta
get inte tillfyllest eftersom frekvens- resp. 
våglängdsgraderingen på vanliga rund ra
diomottagare sällan är tillräckligt nog
grann, det behövs ju endast en avvikelse 
om 0,5 % för att man skall komma med 
frekvensen utanför bandet. Man behöver 
därför helst ha tillgång till en kristallstyrd 
kalibrator för att få sändarens frekvens 
kollad. RT återkommer med en beskriv
ning aven sådan inom kort. 

När sändaren är inställd på rätt fre
kvens slår man på mottagaren och vrider 
på skruvtrimmern för spolen L2, under det 
att man nycklar sändaren. I serie med Re1 
inkopplas en milliamperemeter (0-10 
mA). Vid ett visst läge hos kärnan i L2 får 
man starka variationer i strömmen genom 
röret V2, vilkt;!t tyder på att man fått mot
tagaren avstämd till sändarens frekvens. 

Därefter gäller det att vrida på R3, så 
att man får fram den superregenerativa ef
fekten. Detta märker man på att vid viss 
inställning av R3 åstadkommer den minsta 
ändring i R3 avsevärd strömändring. I 
detta läge hos R3 fintrimmas L2 till rätt 
frekvens, vilket konstateras av de starka 
variationer som då uppträder i anodström
men genom V2 när sändaren nycklas. Det 
gäller sedan att avpassa känsligheten hos 
reläet Re1 och inställningen av R3 på så
dant sätt att man får säkra till- och från
slag för reläet. Reläet slår normalt till för 
ca 3 mA och slår ifrån vid ca 0,9 mA, men 
man kan genom justering av ankarets fjä
der förändra dessa värden inom rätt vida 
gränser. 

Inställningsproceduren är alltså följan
de: Justera R3 så att inkommande bärvåg 
medför en kraftig förändring i anodström
men i V2 i mottagaren, reglera in L2 så att 
maximal anodströmsändring erhålles, reg
lera slutligen reläets känslighet så att be
tryggande till- och frånslag erhålles vid de 
erhållna strömvariationerna. 

Det kan tyckas att det är en omständlig 
procedur att trimma en RK-mottagare av 
detta slag. Med någon tids övning går det 
emellertid rätt lätt. 

a b 

Fig 9 ~ 
Monteringsplattan för e 8 RK·sändaren. aj Led-
ningsdragningen, b) 
komponentplace-
ringen. 
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Fig 10 

Den färdiga RK·sän-

Fig 11 

Den färdiga RK-sän
daren i sitt hölje, på 
vilket understa an
tenn elementet fast
skruvas mot en bake
litklots. Batterierna i 
»undre våningen». 

daren. 

~ 

Det skall dock gärna medges att inställ
ningen aven superregenerativ detektor är 
litet för labil för att vara helt tilltalande. 
Man kan komma ifrån den kritiska inställ
ningen genom att övergå till tonrnodulerad 
bärvåg och utnyttja en mottagare med van
lig detektor (alltså inte superregenerativ), 

+ ett par LF-steg med transistorer + en 
detektor för att få en okritisk och mera be
ständig inställning. Likaså kan man an-
01 dna pulsning av bärvågen på elektronisk 
väg med hjälp aven bistabil multivibrator. 
RT får kanske anledning att återkomma 
till dessa saker i annat sammanhang. • 
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EN STRALANDE NYHET 
TILL EDRA KUNDER 

Hellesens 
lanserar nu 

POWER 
det första batteri 
som är speciellt 
konstruerat för 

TRANSISTOR· 
apparater 
Transistorradion vinner allt större marknad och 
mottages aven växande köpkrets, som med 
intresse följer dess spännande utveckling. Helle
sens forskningslaboratorium har tagit till hu
vuduppgift att utveckla batterityper för fram
tidens krav. Det mångåriga forskningsarbetet 
har nu resulterat i det idealiska batteriet för 
transistorapparater. 

Det är tiger-krafter i POWER, 
nyaste medlemmen av världens äldsta torr
element-familj. 
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POWER är speciellt konstruerat ti11långvarigt 
bruk och hårda belastningar och ger i transistor
radio dubbelt så många bruks timmar som öv
riga stavbatterier. 

[J] = 0+0 
POWER-batteriet, typbeteckning VII-35, är 
med sin plasttopp och stålbotten säkrat mot 
läckage. Den blå toppen och den röda etiketten 
ger ett färgglatt utseende. 

POWER levereras i skyltkartonger om 14 st. 

Riktpris är kr. I: 10 pr st. 

Beställ POWER nu till radiosäsongen. 
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.\~ . de rätta instrumenten 

för riktig TV-o. U KV-service 

Här en bild från en mycket 
uppmärksammad och good
.vill-.kapande .kyll .. ing ho. 
Etervåg Radio, Regering.gatan 
49, Stockholm, .om givit. affä
ren många kunder. 

Ni vet, aU kuudkontakten långt ifrån 
är avslutad i och med aU Ni sålt 
TV -mottagaren. Den skall installeras, 
och Ni skall lämna fortlöpande 
service. TV-och även UKV -mottagare 
är så komplicerade apparater, att 
mycket stora krav måste ställas på 
serviceredskapen. Väljer Ni 
NORDMENDE får Ni det hästa på 
området. Vi kan visa upp en lång 
referenslista över stora radio
industrier, tekniska läroanstalter, el
verk, radiohandlare etc., som valt 
NORDMENDE - de riktiga 
TV- och UKV-serviceinstrumenten. 

----------------------~----------------~-----
Det bästa oscilloskopet:~~I~1 
NORD MENDE UNI
YERSAL-OSCILLO
SKOP UO-%O är ett 
viktigt instrument för 
Er om Ni skall kunna 
lämna Era kunder ordentlig service. 
Skaffa Er ett UO-960 och Ni äger det 
bästa för riktig TV- och UKV-service. 
Inbyggd spänningskalibrator medger 
direkt avläsning av spänningen topp
till-topp för kontroll av schemavärden. 
Tack vare 5-faldig förstoring av tids· 
axeln, kan TV·signalen ytterst nog· 
grant kontrolleras t.ex. beträffande 
bild· och linjepulser. 
UO-960 har katod· 
strålerÖrDG·lOmed K 1 S8S 
100 mm diameter. r.. :-

RADIO 
TELEVISION 

SNABBTELEFON 

TILLBEHÖR 

Ett oumbärligt instrument: 
Med NORDMENDE SIGNALGENE
RATOR FSG 957 kan alla de vanligast 
förekommande justeringarna och kon
trollerna av såväl bild som Ij ud utföras, 
oberoende om sändning pågår eller inte_ 
TV-signalgeneratorn används för kon
trollering och justering av bildläge, 
bildbredd, bildskärpa och linearitet, ju
stering av jonfälla, kontroll av lågfre
kvensen, tonmellanfrekvensen, oscilla
torfrekvensen på alla kanaler och syn
kroniseringsegenskaperna, justering av 
bildfrekvens och linjefrekvens, kontroll 
av ljudmellanfrekvensens inverkan på 
bilden och bild modulationens 
inverkan på ljudet, m.m. 

Kr. 1.485:-

Svepgenerator av klass: 
I förbindelse med oscilloskopet används 
NORDMENDE SVEPGENERATOR 
UW-958 för kontroll av hög· och mellan· 
frekvenskurvor på TY· 
och UKY-apparater. 
Den används bl.a. vid 
avstämning av tonmel· 
lan frekvensen på en 
TV-mottagare till exakt 
5,5 MHz och som prov· 
sändare för frekvenser 
från 5-230 MHz. 

Kr. 1.125:-

Stockholm, Tel. 010/180300 

Göteborg, Tel. 031/175890 

Malmö, Tel. 040/70720 

Sundsvall, Tel. 060/14631 
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AEG-likriktare 

Nu Al-kapsel, utförande-K4 

Rundradiolikriktare t.ex. 

E 220 C75 K4 

TV-likriktare t.ex. E 250 C75 K4 

Industriella svagströmslikriktare 

t.ex. B 30 C500 K4 

Nya typ- och prislistor utkomna 

_ SVENSKA AKTIEBOLAGET 
A E G TRÅDLOS TELEGRAFI 
___ Röra.delningen Tel. 240270 

~ Stockholm 7 Box 7080 

~ 8 KV-DX 
Radio Salas på Cuba har också hörts i 

slutet av april på 33,20 meter framåt 05.30· 
tiden med musikprogram och talrika polio 
tiska föredrag på programmet. Styrkan har 
ibland varit QSA 3. På 75-metersbandet 
har en Equador-station avlyssnats på ca 
75,65 meter vid 05.30-tiden. Stationen lig
ger mellan Norddeutscher Rundfunk på 
75,57 meter och Paris på 75,67 meter. Det 
kan vara Radio Turismo 75,66 meter, men 
denna station har endast 200 watt och skall 
enligt schema stänga kl. 04.00. Någon an
nan Equador-station finns ej på denna våg
längd, ifall inte någon ny station börjat på 
QRG:n. Något identifierande stationsan
rop har ej avlyssnats i skrivande stund, 
men tydliga anrop »Republica Equadof» 
har hörts. 

BBlTISH colDCoJIWUihr FORCE III XOl!J!A 
KURE, JAPAN, B.AP.O. 5 

& =.' ,.~ ... "- ' ''.-
'....-IW ...... 

BCRr.Am E 1 

BRITCOM RA.SE , 

QSL·kort från den numera nedlagda brittiska 
stationen Britcom Base Broadeasting Station, 
som kunde höras i början av 1950-talet på 
49,14 meter. Stationen upphörde 1956. 

QSL-kort från USA:s armestation Far 
Network i Japan. 
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RELÄER Växelströms reläer 
Likströmsreläer 

Mikrobrytare • Miniatyrreläer 

Ingeniörsfirman ELEKTRQ-RELÄ 
Fyrspannsgatan 71, Stockholm-Vällingby 

Telefoner: 38 58 59, 38 39 88 

RUWEL-WERKE, GELDERN 
löser Edert problem med den tryckta 
ledningsdragningen. 

Utför även plätering av hålens snittytor 
samt alla förekommande ytbehandlingar. 

Specialitet: Försänkt ledningsmönster. 

ALLMÄNNA 
HANDELSAKTIEBOLAGET 

Brunkebergstorg 15. Stockholm C 
Tel. 232150 

Loger: Luntmokorgoton 15, Stockholm. 



NYTT snabbt# pålitligt 

instrument för 

transistorte.stning 

Philips nya transistor-

provare PP 3000 

är e li inslrumenl lika användbarl i ser
viceverks laden som på laboroiariel och 
i provrummel. Del är yllersl lällhanler
ligl, ralion elll uppbyggloch oömt i prak
lisk drifl. Läs här nedan om fördelar och 
möjligheler. 

Mötområden : ••••.••...•••••••••.••• lågeffekt Effekt 

Överslagsprov 
<200 mW > 200 mV • För snabb och ralionell provning av så

väl effekl- som lågeffekllransislorer av 
både pnp- och npn-Iyp. Fullt utslog ••.•••••••••••••.•••••••• 0,5 mA 2,5 mA 

'CEO • Mäler kolleklorsl römmen vid noll ,n
gångsslräm och sl römförSlärkning en vid 
korlslulen ulgång samt visar eveniuelII 
övers lag mellan kolleklor och emiller. 

Möfområde •••••••• • ..• •• •• •• ••• •• • 0-0,5 mA 0-2,5 mA 

2V Mötspönning. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 V 

o: FE 
• Apporolen är nälanslulen . Mätom,åde • ••••••••••• . • ••••.. •• •• 0-200 0-200 
• Inslrumenlel är äverbelaslningsskyddal. Konstant bassfröm •••• •• ••• • •• ••••• ••• 25 ,u A 1 mA 
• Försedd med en myckel påli l lig tran

sislorhå Ilare. 
Kollektorström • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •• 0-5 mA 0-200 mA 

Nätonslutning •••••••••.•.••••••.•••• 110, 125, 145, 200, 220 eller 
• Ulförd i plaslkåpa med !:tärhandlag, 

som samlidigl är slödbygel. 
245 V, 50-60 Hz, 3W 

Dimensioner ••• ••••••••••••••••••••• 125 x 185 x 95 mm 

PHILIPS Mätinstrumentavdelningen 
Poslbox 6077 Slockholm 6 

Vikt. , • •• • , .••• • • , • , , •••.••• ••••• 2.4 kg 

Pris • • ... • ••••.... ••.•• ••• ••• •. •. 490 kr 

Tel. 340580 • Ri ks 340680 

Sanwa universalinstrument lOS-ZTR 
Nu i ny och förbättrad upplaga. 

DC: 20000 D/V, 0,5, 2,5, lO, 
50, 500, 1000, 5000, 25000 v. 
AC och lågfrekvens: 2,5, 
lO, 50, 250, 1000 V. 
Ohm: 0,5-50 MO., RX1, 
X100, X1K, X10K. 
DC/mA: 50 p.A, l, lO, 50, 
250 mA, 10 A, 
-10 till +62 dB. 
p.F och H: 0,001 p.F-1 p.F, 
10---500 H. 

179X133X84 mm Specialskalor för diod o. 
transistorprovning. Tre 

Vikt 1,3 kg punkter på diod kurvan 
kan erhållas enbart genom att vrida om
kopplaren. Inklusive HV-prob för 25 kV. 

Netto Kr. 186.-

Sanwa signalgenerator SWO-lOO 

242X166X132 mm 
Vikt 2,2 kg 

A: 150 Kc--400 Kc 
C: 1,1 Me--4 Mc 
E : 11 Mc--40 Mc 
G: 80 Mc-300 Mc 

220 V 50 p /s 

Obs.! Garanterad fre
kvensnoggrannhet 
1 %. Stegvis och kon
tinuerligt variabel 
dämpning, väl skär
mad, 
Modulation: Inbyggd 
800 p /s eller yttre 
tongenerator . 
Max. utsp . e:a 2 V. 
B: 400 Kc-lIOO Ke 
D: 3,5 MC-12 Mc 
F : 40 MC-150 Mc 

Netto Kr. 168.-

Sanwa Transistorchecker S(-2 

178 X128 X85 mm 
Vikt 1,3 kg 

leo : 
0,5--45 p.A 
<>0,833-0,990 
[32-100 

Ett idiotsä
kert, prak
tiskt, lättläst 
oeh för varje 
serviceverk
stad oumbär
ligt instr, 

Netto Kr. 135.-

Vårt program av 
japanska kvalitetsinstrument 

nu ytterligare utökat 

Sakura rörvoltmeter VT-19 

200X130X110 mm. 
Vikt: 2,2 kg. 

Pris Kr. 295.-

Mätområden: Ingångs
motst. 11 MO.. AC och 
DC Volt 1,5 V, 5 V, 15 V , 
50 V, 150 V, 500 V , 1500 V 
RMS. 4,2 V, 14 V, 42 V, 
140 V, 420 V, 1400 V, 4200 
V P/P. Ohm: 0,1 0.-1000 
MO., RX1, X10, X100, 
X 1000, X 10000, X 100000. 
X 1000000. dB: -20 till 
+66. Nätanslutning 220 V 
AC, 
Inkl. HV-prob för max 
3Q kvolt, HF-prob för 
max 300 Mc/s, 

NYHET: Stereo Lewel Indicator 
~ ~~' ~~:' :;;~i:~ ",;:1 'J;'::, 

exakta nivåer injusteras på 
I båda sidor , Här är ett ut

märkt och billigt hjälpme
del med kontroller för båda 
sidor och ett högklassigt in
dikeringsinstrument, 

N etto Kr. 42.60 

Sakura universalinstrument 
TR-6B 
AC/DC 4000 OIV, 
lO , 50, 250, 500 , 
1000 V . 
0.25, 2,5, 25, 
250 mA. 
R X l , X lO , X 100, 

105 X160 X60 mm X 1000. 
Vikt 800 g -20 till + 36 dB , 

Ett tåligt instrument lämpligt för Er som har 
lärlingar på verkstaden. 

Inkl. läderetui netto Kr. 72.-

Sakura universalinstrument 
TR-6M, TR-4H, TP-lA 

Nya och förbättrade upplagor. Nu även möj
ligt att mäta likspänning med överlagrad 

105X160X60 mm 
Vikt 600 g 

växelspänning och pulser 
utan felvisning. 

TR-6M: 
DC: 200000.1V, AC: 10000 D/V. 
lO, 50, 250, 500; 1000 V. 
DC: 50 p.A, 2,5, 25, 250 mA, 
Ohm : 0,5-5 MO., R X1, X10, 
X100, X1000. 
Obs.! Spegelskala. 
Läderväska medföljer, 

Netto Kr. 99.-

TR-4H: 
DC: 2000~ 0.1V. AC: 1000001V. 
lO, 50, 250, 500, 1000 V. 
DC: 50 p.A, 2,5, 25, 250 mA. 
Ohm: 100 0-5 Mohm. 
R X10, X100, X1000, 
-20 till +36 dB. 
Läderväska medföljer. 

Netto Kr. 73.
Högspänningsprob 25 kV för 

95 X135X40 mm TR-6M och TR-4H, 
Vikt 500 g Netto Kr. 22.-

95X130X38 mm 
Vikt 450 g 

TP-3.A: 
AC och DC : 2000 D/V . 
lO, 50 , 250, 500, 1000 V. 
DC mA: 0,5, 2,5, 25, 250 mA. 
Ohm : 10 KO, 100 KO., 
1 MO., 
-20 till + 3G dB, 

Netto Kr. 39.50 

}' ull returrätt inom 8 dagar. VI hålla full
ständig service och fullt reservdelslager. 

F:a SVDIMPORT 
Vansövägen 1 - ÄLVSJÖ 2 - Tel. 476184 
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TELEFUNKENS KV - och 
UKV -TRANSISTORER 

OC 614 
el =70 

fa'c = 65>- 25 MHz 

Nv = 30 mW 

Vid 10,7 MHz jordad emitter 

S = 34 >- 28 mA/V 

OC 615 
el =90 

fa'c = 85>- 30 MHz 

Nv =30 mW 

Vid 100 MHz jordad emitter 

S = 15 >- 10 mA/V 

., 
SATT 

SVENSKA AKTIEBOLAGET 
TRÅDLöS TELEGRAFI 

RO'd,delnlnQen Tel H ll2 70 

Stockholm l Box 7080 

~40 
På mellanvåg har även en del stationer 

hörts, bl.a. en ny brasiliansk station, som 
kallar sig Radio Cultura de Nord Este och 
sänder på 1560 kHz. Det är inte riktigt 
klart i pressläggningen ifall stationen kal· 
lar sig Radio Cultura eller Agricultura. 
Hörbarheten har varit QSA 2-3 och re
klam- och musikprogram har avlöst var
andra. 

Japan 
Radio Japan planerar att i sommar börja 
med regelbundna kvällssändningar till 
Europa, vilket är glädjande då de testsänd
ningar som förekommit hörts tillfredsstäl
lande på vissa frekvenser. 

Men även andra stationer i Japan finns 
att avlyssna. Till de vanligaste hör JOZ 
Nihon Short-Wave Broadcasting Co i To
kyo, som kan avlyssnas på bl.a. 31,27 meter 
och 49,55 meter. Sändarna är på 10 kW 
och kan ibland höras mycket bra i Sverige. 
På lördagarna har stationen ett DX-pro
gram mellan kl. 23.15-23.30 under led
ning av DX-editor y Kobayashi. Adressen 
till stationen är: 3, 7-chome, Tamachi, 
Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan och 
alla korrekta rapporter besvaras med trev
liga QSL-kort. 

De amerikanska armestationerna iJapan 
kan även höras här i Sverige. T.ex. kan 
Far East Network avlyssnas bl.a. på 25,53 
meter med typiska amerikanska program. 
Stationen tillhör Armed Forces Radio and 
Television Service och rapporter skall ~än
das till: 8213th Army Unit APO 613 c/ o 
PM, San Fransisco, USA. Ett trevligt QSL
kort i grönt, rött och vitt blir svaret. 

Även United Nations sända're VUNC kan 
ibland avlyssnas på 31,38 meter och 49,88 
meter med program på japanska, engelska, 
koreanska samt en del kinesiska språkdia
lekter. Rapporter sändes till: US Army 
Broadcast and Visual Activity, Far East, 
APO 500, San Fransisco, USA, och ett trev
ligt QSL-kort blir svaret. 

Men även på mellanvåg kan vi höra ja
panska radiostationer. Till de vanligaste 
hör: JOKR, Radio Tokyo på 950 kHz, 
JONR Asahi Broadcasting Co. på 1010 
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/-------------------------------, 

NAJBAND 

Rationalisera bindningen av kabel
stammar med Hellermann najband. 

Finns i 2 dimensioner och i flera 
olika färger. 

Begär prov oell utförlig broschyr. 

TELEINVEST AB 
Roseniundsgalan 8, GÖ'MBORG C 

Tel. 1161 C>1, 135'1 54, 131334 
'~ _____________________________ J 

LÅDFACK typ LF 
för smådelar 

Flera typer att välja på 

Begär katalog från 

"Specialisten i hyllor, lådor o. skåp" 

AB Svensk 

Lagerstandard 
SKÅNEGATAN ''0, STOCKHOLM SÖ 

TEL 40 00 '0, 422090 

MALMÖ: (040) 912300 GÖTE.ORGI (031) 12115. 

SUNDSVALL: 060151.40 

\ 

. ~~------------------------------./ 



kHz, lOOR Mainiehi Broadeasting Co. på 
1210 kHz och lOQR Nippon Culturai 
Broadeasting [ne. på 1130 kHz. Dessa sta
tioner kan höras vanligast kl. 02.00-04.00 
på nätterna och det gemensamma hos sta
sionerna är de utomordentligt stiliga QSL
korten. Vi skall i en kommande DX-spalt 
avbilda några sådana QSL-kort, som på 
grund av utrymmesbrist inte kommer med 
denna gång. 

(Börge Eriksson) 

TV-DX 

Pressfotograf Bertil Pettersson i Skillinga
ryd har sänt in en TV-DX-rapport, som är 
mer kortfattad än vanligt »på grund av 
alltför mycket tittande på svensk TV och 
på grund av att TV-kanal 3 för det mesta 
är upptagen av 's törningar' från Skövde
sändaren.» Hörbysändaren på kanal 2 be
räknas också bli en svår störningsplåga ur 
TV-DX-synpunkt i Skillingaryd. 

Den l maj kom det in en del glimtar av 
sändningar från Moskva med bl.a. »Krus
se» på Röda Torget. Den 9/ 5 gick Italien 
och Sovjet in på eftermiddagen. Även den 
10/ 5 var det livligt på kanal 2 och 3. Bl.a. 
kom en rysk TV-sändare in kl. 13.00 på 
kanal 2 med kontinuerlig mottagning ända 
till kl. 14.25, signalstyrkan var 120-140 
/-iV/m. 

Rysk TV-sändare med sag.ofilm på k. 2 den 
10/5 kl. 13.00-14.50. Foto: Bertil Pettersson, 
Skillingaryd. • 

NY UPPLAGA 

AV PHILIPS "TRANSIS TORBOK" 

UTKOMMER I JUli 

Innehåller 
nu också data för: 
OA 214 

OAP12 

OC 46 o. 47 

OC 60 

OC 74 

OC 139, 140, 
141 

OC 170 

OC 171 

OCP 70 

och dessutom allt detta: 

30 sidor om halvledarnas 
funktion, uppbyggnad och 

egenskaper 

43 sidor data och kurvor 

12 olika kopplingsexempel 

med bestyckning - oscilla
torer, vippor, trigger, lik
spänningsomvandlare och 

förstärkare 

Den nya ed itionen av " Transistorboken" omfattar 83 sidor i format AS 

och innehåller mängder av fakta om transistorer, germanium- och kISel· 

dioder. Enklast får Ni den genom att sätta in 2 kronor på Philios post· 

girokonto 558572 - men glöm inte att på talongen ange, a tt beställ

ningen gäller "Transistorboken". 

PHILIPS 

tf:)" 
~ 

PHILIPS 
Avd. Elektronrör och komponenter 

Box 6077, Stockholm 6 
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Ett förnämligt pulsoscilloskop av svenskt fabrikat 

.. 

Pulsoscilloskop 
typ P 42. 

Pris: 1.500.-

Vertikalförstärkare 
Bandbredd: 0-8 MHz 
Stigtid : 50 m/lS 
Känslighet: 2,2 V/cm 
Fördröj ningsledning: 0,35 /IS 

Svep 
Svephastighet : 25 ms/cm-0,2 
Ils /cm 
Svepförstoring : c:a 7 ggr 
Svepfördröjning : Kontinuerligt 
variabel från 1,5 /lS-1,0 ms 

DEAC 
PERMA-SEAL 

Trigger och synk 
Triggning och synk jämte uttag
bar triggpuls före fördröjning. 

Mätsystem 
Amplitud och tid direkt avläsbar 
på instrument. 

Variabel högspänning på katod
stråleröret 

Förstärkare och svep utförda som 
»plug-in»-enheter. 

\\ 
gastäta alkaliska ackumulatorer 

är slutna .underhållsfria nickel-cadmium-ackumulatorer 

med goda elektriska egenskaper, stor livslängd och ut

märkta lagringsegenskaper. De kan placeras i vilket läge 

som helst. 

DEAC PERMA-SEAL är idealiska för 

transportabla mätutrustningar, 

sändare, mottagare och 

telefonanläggningar. 

Informction, service och loger 

DEAC SVENSKA AKTIEBOLAG 
Hcgovägen 97, SOLNA 1, Box 55, Telefon växel B20130 
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~31 Datamaskin översätter ... 

En blindskrijtsplåt, framställd av IBM data 
maskin 704, visas av Dr Joseph Flanagan, chef 
för l BM: s avdelning för matematik och dess 
tillämpningar, där framställningsmetoden ut
vecklats_ Maskinen omvandlar engelsk text till 
blindskrift med en hastighet av 4000 ord per 
minut. 

Den text som skall omvandlas av IBM 
704 överföres först till hålkort genom stans
ning i konventionella stansmaskiner. Hål
korten matas direkt .in i datamaskinen, som 
utför omvandlingen enligt ett speciellt i 
maskinen lagrat arbetsprogram. IBM 704 
utför för varje ord omkring 600 arbetsin
struktioner. Sammandragningar och för
kortningar bestämmes genom jämförelse 
av bokstäverna i varje ord mot en tabell, 
motsvarande blindskriftssymbolerna. 

Blindskriften erhålles instansad i hål
kort, som vid bearbetning i en speciell 
präglingsmaskin ger färdiga blindskrifts
plåtar. Dessa är direkt klara för använd
ning i rotationspress. 

Detta är den automatiska präglingsmaskin som 
tillverkar tryckplåtar för blindskrift efter an
visningar på hålkorten från datamaskinen_ 

Vad detta betyder för ekonomin i fram
ställning av böcker för blinda förstår man 
när man vet att det normalt tar två år att 
utbilda en mänsklig översättare och att en 
sådan naturligtvis har en ofantligt mycket 
mindre kapacitet än maskinen. 



t SARKES TARZIAN 

Aldrig förut har en så liten likrik
tare presterat så mycket som 

SARKES TARZIAN's typ F 

Data för F-4 vid 1000 omgivnings
temperatur : 

Likström 
500 mA 

Spärrspänning 
400 V 

Backström 
Ll00pA 

Spänningsfall 
0,8 V 

Starkströms töt 
75 A 

Typerna F-2 och F-6 ha 200 resp. 600 V 
spärrspänning. 

Lagerföres normalt 
Prisreduceringar nyligen genomförda. 

Generalagent; 

THURE F. FORSBERG AB 
Högervögen 70, Enslrede 4 
Tel. 496387 - 496389 

r---------------------------, 

\ 

RADIO . . 
BANDSPELARE 
LJ L..J 

Svensk generalagent : 

AB MASKIN & ELEKTRO 
Box 113 - Tel. (019) 124780 

ÖREBRO 
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Så här ser en färdig blindskri/tssida ut i över· 
sättning av IBM 704. De svarta punkterna är 
upphöjningar, som den blinde känner med 
fingertopparna. 

Det tog ett år för IBM att få fram pro
grammeringen för datamaskinen som fram
ställer hålkorten för stansmaskinen. Man 
kan utgå från att det tar ca 6-8 månader 
för ett svenskt team att komma fram till 
samma programmering för framställning 
av hålkort för översättning till svensksprå
kig blindskrift. • 

@, ~ ,- Under denna rubrik 
,... .- införes kortare kom-
~ mentarer eller diskus-

sionsinlägg från vIra 

~
_-; läsare. De 1sikter som 

-;:: framföra, ,dr helt för 
_ . vederbörande insän~ 

. dares räkning, 

~f' 

Från läsekretsen 

Ryggmärkning av tidskrihen 

När flera årgångar av tidskriften förvaras i 
en bokhylla, så att endast ryggarna av de en
skilda tidningsexemplaren är synliga i tid· 
ningshögen, kan man ofta få leta rätt länge, 
innan man hittar ett bestämt nummer i en be· 
stämd årgång, som man söker efter. 

Ett mycket trevligt sätt att lösa detta pro· 
blem har undertecknad funnit vid läsning av 
»Lantkommunernas tidskrift». På ryggen av 
omslaget sättes med svart tryck »gradbeteck· 
ningar», som symboliserar numrets siffror på 
lättförståeligt sätt, så att tiotals· och entals
siffror kan synas direkt utifrån utan att man 
behöver leta igenom vartt;nda blad. 

Undertecknad föreslår, att man överväger om 
inte ett sådant system kunde införas i vår radio
tidning. 

(Sune Breekström) 

Ett bra förslag! Införes fLo.m. detta nummer. 
Följande beteckning användes för de olika 
numren i en årgång. 

(Red.) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -===._ •• _._--===._--= -= 

Al'\od 

Itlolator" 

Galler 

Isolotol" 

Kotocl 

Isolator 

Glödtröd 

08,smm 

I 

II ml'Y\ 

keramisk triod 
GL 7077 

30 - 1200 MHx 

3000 C 

Kapacitanser: 

Anod till katod och glöd, 0,01 pF 

Katod och glöd till galler 1,9 pF 

Anod till galler 1,0 pF 

Glöd till katod 1,0 pF 

Stöt prov 20 slag om 450 G 

Vibrationsprov 48 tim. 25 - 60 Hx med 10 G 

Höjdprov vid 8 mm Hg (35000 m) 

Brus 5,5 db vid 450 MHx och bandbredd 7 MHx 
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~---------------------------------------------------------~~ 

bygg boken 
DEL l 

av J O H N S ( H R Ö D E R 

för 

O den som aldrig tidigare hobbysysslat 
med radio men som funderar på att 
ögna sig åt amatörsändning, kortvåg, 
high fidelity, television etc. 

a den som redan har radion som hobby 
V men som vill lära mera om .hur det 

fungerar> och därigenom få en bättre 
grundval att bygga vidare på. 

A den som tänker välja radioteknik som 
V yrke och som vill bärja med att skaf. 

fa sig .praktik> på området genom 
radiobygge . 

KAPITELRUBRIKER: 

Radion som hobby O Verktyg fär radio
bygge D Lödning och lödverktyg O fr.
kvens och våglängd O Motstånd O Kon
densatorer O Att beräkna och linda spo
lar D Om schem.r och schemasymboler 
O Vi bygger en kristallmottagare O Nå
got om antenner O Att färstärka signaler 
D Vi bygger en transistorförstärkare O 
Vi bygger en lokalmottagare O Schema 
med variationer D Vi bygger en tiptop 
reseradio 

En radiobok,l4ttlattlillt .kriven 
oeh 100 % praktl.k, doek med 
titthål ut mot radiotekniken. 
teoreti."a bakgrund. 

Pris höft. 13:50, inb. 16:-

NORDISK ROTOGRAVYR 
Stockholm 21 

e 
BESTÄLLNING SKUPONG 
Insändes i öppet kuvert frankerat med lO·öres 

lrimärke till . .. ........ . ....... . . . .......... . .... . 

bokhandel eller 

NORDISK ROTOGRAVYR 
Stockholm 21 

Undertecknad beställer härmed mai postförskott 

.. ex. av RADIOBYGGBOKEN del l, häft. 13.50. 

NAMN ... . .............. .. ............. • ...... .... 

ADRESS ...................... . .... . .... . .......•. 

POSTADRESS 

/-------------------------~~ 

ANNONSÖRSREGISTER 

JULI 1959 

Sid. 
Allmänna Handels AB, Stockholm ... . 40 
Antennspecialisten, Akersberga . ... 7 
Deac, Svenska AB, Solna .. . ... . ....... 44 
Elektro-Relä, ing.-f:a, Vällingby ...... 40 
Elfa Radio & Television AB, Sthlm, 3, 48 
Ferner, Erik, AB, Bromma . . . . .... 10,11 
Forsberg, Thure F., AB, Enskede ...... 45 
Gylling & Co AB, Sthlm, 8, 39, 40, 42, 43, 45 
Lagercrantz, Johan, f:a, Stockholm... . 9 
Maskin & Elektro AB, örebro . . . ..... 45 
Mattsson & Co, Nils, AB, Stockholm . . 38 
MIkroton AB, Malmö .... . ............... 2 
Nordisk Rotogravyr, Stockholm . .. ... 46 
Philips Svenska AB, Sthlm .. 5, 12, 41, 43 
Rita AB, Bromma ... . . . . . . . . . . . . . . .. 8 
Sonoprodukter AB, Stockholm ........ 4 
Stenhardt, M., AB, ing.-f:a, Vällingby 

6,44 
Svensk Lagerstandard, f:a, Stockholm 42 
Svenska AB Trådlös Telegrafi, Sthlm 

40, 42, 45 
Sydimport, Handels- & Importf:a, 
Älvsjö . . . . .. 41 
Teleinvest AB, Göteborg. . . . ... . ... 42 
Zander & Ingeström AB, Stocl<holm .. 47 

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

I RADANNONSER I 
Säljes: Exklusiv comm. mottagare National 

NC 183-D dubbelsuper vågl.omr. 30 mc-550 kC, 
obetydl. anv. i skick som ny. Lägst 1800:- kr. 
Dir. H. Forsen, Uddmansgatan 23, Piteå. 

DEUTSCHE RUNDFUNK-, FERNSEH
UND PHONO-AUSSTELLUNG 
FRANKFURT IM. -14.-23. AUGUST 1959 

Prenumeration Adressändring Principschemor 
l) Ring 289060 och begär expedi
tionen. 
2) Skriv till RADIO och TELEVI· 
SION, Nordisk Rotogravyr, Stock· 
holm 21, och anmäl prenumeration 
för hel- eller halvår. Ange från viI· 
ket nummer Ni vill att prenumera· 
tionen skall börja. (Prenumerations· 
beloppet uttages mot postförskott, 
varvid första numret medsändes.) 

Vid adressändring meddela även 
gamla adressen. Vid postprenumera· 
tion meddela den ändrade adressen 
till vederbörande postanstalt. 

Principschernor 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 
principschernor å terliinnes värdena 
till höger under resp. symboler. 

Nordisk Rotogravyr 

Postbox 21060 

Stockholm 21 

Telefon 289060 

3) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 1965 64. Ange på ta· 
longen vilken prenumeration som 
önskas, hel· eller halvår och ange 
från vilket nummer Ni vill att pre· 
numerationen skall börja. 
4) Postprenumerera på närmaste 
postanstalt. 
5) Prenumerationspriset är för l / l· 
år 19: 50, för l/2·år 10: 50 (utanför 
Skandinavien: helår 24: 50). 

46 R ..\ D I O O C H T E L E " I S lON - N R 7 - l 9 5 9 

Äldre nummer 
Ring 289060 och begär RT:s expe· 

. dition. Skicka ej inbetalning i för· 
skott med kim ärke n 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 och 1954 
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=lOO kohm, 
2 M=2 Mohm, 30 p=30 pF, 30 n = 
=30 nF (l n=1000 p), 3 fl=3 flF 
osv. 



T R A N S I C O I L Servomotorer 

TROM 

Trimpotenfiometror 

PACIFIC 

AB ZANDER & INGESTRÖM . STOCKHOLM 

Heath Company, världens ledande tillverkare av elektro

niska byggsatser, erbjuder ett stort urval kvalitetsinstrument 

för såväl verkstad som laboratorium och hobbybruk. 

Genom att bygga själv med Heathkits får Ni en instru

mentutrustning av hög klass till mycket lägre kostnad. 

Instrumenten är pålitliga och har ett tilltalande yttre. 

Vi lämnar dessutom garanti och service för varje byggsats 

Begär vår stora katalog. 

LABORATORIE

OSCILLOSKOP OP-1 

har bl. a. likströmskoppiode förstärkare . Vertikalkanalens stigtid 
< 0,1 us och känsli ghet 0,1 V topplcm vid DC och 0,01 V topplcm 
vid AC. Svepet kon triggas med yttre eller inre AC eller DC signal. 
Svepfrekven<:er: 2, 0,2 ms/cm, 20, 2, 1 us/cm med kontinuerligt 
variabel faktor 10-1. Tryckta kretsar och Heaths berömda bygg
handbok gör monteringen enkel. 

Motorgeneratorer Servosystem 

Miniatyrpofentlometra r Flervarvspotentiometrar 

Avd. mätare och instrument 
Box 16078, Stockholm 16 
Tel. 540890 
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CHASSIER 
* För amatörer och 

fackmän 

* Innerchassiet lätt 
utbytbart 

* Lätt att montera och 
demontera 

* Ytbehandlade i grå 
hammariack 

* Finnes från små 
instrumentiådor till 
stora sändarrack 

En apparats värde bestämmes icke enbart av innehållet. 
Chassiets utseende och kvalitet är av stor betydelse. Ett 
Leistnerchassie ger Er alla fördelar. Den oömma, kraftiga 
och ändamålsenliga konstruktionen gör att Ni får en apparat 
som håller. Ring eller skriv till oss för ytterligare upplys
ningar. 

TERMISKA 

FÖRDRÖjNINGSRELÄER 

Fördröjningstider mellan 2-180 sekunder med små toleran
ser. Arbetar genom uppvärmning av bimetall tunga. Använd
bar på såväl lik- som växelströmmar som pulserande ström
mar. Effektförbrukning 2 W vid kontinuerlig drift. Element
spänning 25-115 V. 

Reläerna tillverkas dels i standardutförande med oktalsockel 
dels i miniatyrutförande med novaIsockel. Genom att de är 
hermetiskt inneslutna påverkas de ej av föroreningar, damm 
eller klimatförändringar. Relärören är stabilt uppbyggda och 
av långlivtyp. Explosionssäkra. 

Temperaturkompenserade från -55 0 C till +700 C. 

Max belastning på kontakterna: 

2- 10 sek fördröjning 115 V-3A AC 

15-180 sek fördrÖjnlng { ~!: ~=~::~ 
Reläerna lagerföres i utförande med normalt 
öppen kontakt men kan på beställning även 
levereras med normalt sluten kontakt. 

AMPERITE tillverkar även ballastregulatorer, 
dIfferentialreläer och f1ashers. Rekvirera 
special broschyr. 

Holländaregatan 9 A • Box 3075 • Stockholm 3 • T.I. 240280 


