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VOTROHMaMOTSTAND 

Grafitmotstånd 
Typ SBT - % waH 
Typ ABT - 1 waH 
Typ BBT - 2 waH 

medfärgkod. Inbakade bakelit. Internationella 
standardohmvörden. 

Tolerans: ± 5 och ± 10 %. 
Levereras omg. från lager. 

Typ HSS - % waH 
Typ HSA - 1 waH 
Typ HSB - 2 waH 

högstabila ytskiktsmotstånd, med påstämplat ohm· 
vörde. Lackisolerade. Internationella standardohm
vörden. 
Tolerans: ± 1, ± 2 och ± 5 %. 
Levereras omg. från lager. 

~ . . 

Trådlindade motstånd 

Typ SW - 1 waH 

Precisionsmotstånd för motstånds
dekader och dylikt. 1-500000 ohm. 
Tolerans: ± 0,5 och ± 1 %. 
l % levereras omg. från lager. 

Fasta: Justerbara: 

Typ 
Typ 
Typ 
Typ 
Typ 

GL Typ 
H Typ 
OJ Typ 
EP Typ 
Hl Typ 

Typ 
Typ 

GL-A 
H-A 
OJ-A 
EP-A 
HI-A 
HE-A 
HQ-A 

6 waH 
12 waH 
26 waH 
SOwaH 
80 wott 

- 120 woH 
- 160 woH 

Lindade på porslinrör. Cementerade. 
Tolerens: ± 5 %. 
Levereras omg. från lager. 

0,5 % och bifjlärlindning levereras på beställning. 
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Typ MM-l 
Typ MM-2 
Typ MM-3 
Typ MM-.4 
Typ MM-S 

% woH 
1 woH 
1,2 waH 
1,3 waH 
2 watt 

Precisionsmotstånd med stor stabilitet. Lindade 
på keramisk stomme. 
Tolerans : ± O, l, ± 0,25, ± 0,5 och ± 1 %. 
Levereras på beställning. 
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För 25 år sedan 

Ur PR nr 1[34 
När ~an bläddrar i PR nr 1/34, finner 
maD en hel del trevliga nyheter, bLa. en 
beakrlming aven universalmottagare i 
fickformat. Bilradio och »radiopennlln», 
fjärrskrivaren, 80m avbildar en pennas rö· 
relse pi ett katodstrålerörs skärm, var 
andra fma nyheter i detta nr. 

Ljudåtergivning intresserade då som nu. 
Numret innehöll ett fylligt referat av civil
ingenjör Erik U/grens föredrag i Stock
holms Radioklubb om »Parallellkörning av 
högtalare». Talarens forsök med parallell
körning hade givit till resultat betydligt 
förbiUrad återgivning och försöken hade . 
vUat, aU kombination av elektrodynamiska 

Nu kan Ni få den 

högtalare med elektrostatiska eller kristall
högtalare ger en god återgivning upp till 
8000 Hz. F"or att få en jämn rumsfördel
ning av de höga frekvenserna rekommen
derades användning av flera högtonssy
stem, riktade åt olika håll. Talaren fram
höll att en utvidgning av tonregistret uppåt 
mot 10 000 il 12 000 Hz skulle medföra en 
ännu bättre verklighetstrohet, men att sam· 
tidigt nackdelen med att ljudet utstrålas 
från en punkt i rummet kommer att märkas 
tydligare. Vid en försöksöverföring av ett 
orkesterprogram från Philadelphia till 
Washington hade man använt två överfö-

Fig l 
Världens minsta universalmottagare med in· 
byggd högtalare. Vid dt;monstration i Stock
holms Radioklubb »lät den riktigt hyggligt», 

ringskanaler med frekvensområdet 35-
16000 Hz. »Här har man ej blott uppnåu 
en fullständig illusion av originlllljudet, 
utan även funnit en möjlighet att berika 
musiken», kommenterades detta försök 
med stereofonisk överföring for 25 år 
sedan. 

Bland annonserna i PR nr 1/34 hittar vi 
en som visar att patentmellanhavanden 
inte gjordes upp så fridsamt då som nu. 
>Konsortiet för RllDdradiopatenu medde
lar i en varning, att stämningar uttagits 
och andra förbereddes mot firmor, som an
vänder vissa i annonsen uppräknade patent. 

Fig 2 
Sensationen från radio utställningen i New 
York, »Radiopennan»: Pennans rörelse analy· 
seras av två potentiometrar av skjutmotstånds
typen, och informationen överföres till avböj· 
ningsplattorna i ett katodstrålerör. 

NYA GR·UNDIG-BANDSPELAREN TK 25 
Obs! det låga priset 

Grundig presenterar nu TK 25 - en bandspe
fare av hög klass med utmörkt musikötergivning. 

TIC 2.S har följande cIata 
Tv6 hastigheter , 415 och 9,5 cm/sek. 
fre-kvensomUmg, ffi-16000 Hz. 
Dynamik. mtn. 40 dS: 
Speltid, upp till 4 timmar. 
Medhörning vid inspelning. Dubbelspår]::lri'ncip 
med internationellt spårläge. Trycklcnappsy·stem. 
Råk<neverk för bandlägesindikering. ';Magiskt 
band" för inspelningsnivå. 

Format: ca 37x34x21 cm. Vikt : ca 11 kg. ·' 
Riktpris: inld. bond, exkl. mikrofon 730:-

Grundig bandspelarltatalaJj ger Er utförlig beskrivning av 
de nya modellerna och 1111ressanta bandinspelningstips. 
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lipot 
Helipots tillverkningar omfattar flera typ

serier av såväl envarviga som flervarviga 

precisionspotentiometrar. Helipots fabrika

tionsprogram erbjuder det största och ri

kaste urval av olika precisionspotentio

metrar som någon tillverkare kan ~ppvisa . 

Av mångvarviga typer kan erbjudas 3-, 10-, 

15-, 25- och .w-varviga modellpr. 

Helipots mångvarviga precisionspotentio

metrar lämpar sig speciellt för servosystem 

och i anordningar för överföring av mät

värden. Flera potentiometrar kan :tgangan 

på gemensam axel. Störande kontaktbrus 

på grund av vibrationer m.m. är nedbringat 

till ett minimum vid hastigheter under 100 r/m. 

Varje Helipot potentiometer provas före le

verans även i fråga om kontaktbruset. 

Helipots precision spotenti om etra r kan er

hållas såväl med linjärt utförande som med 

sinus-, cosinus-, tangens- och andra funk

tioner. 

• • • preCISlonspotentlometrar 
Ett världsmärke när det gäller kvalitet och precision 

Analutnlngar: 

Av förgylld mässing eller sil
ver, fästade vid höljet med nit 
eller skruv. Pravspänning 
jord 1 000 V lelf.l. 

Släpkontakter: 

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

Motat6ndsele-
ment: 

Spiralformigt upplindad 
parlino fast förbunden 
höljet. Omsorgsfullt utvald 
matstöndströd med lög tempe
raturkaefficient samt speciell 
lindningsteknik ger högsta pre
cision. 

HISIle: 

Högvärdig fenolplast pressa' 
i ett stycke, okänsligt flw me
kaniska pöfrestningor och te
misk påverkan och med bästo 
elektriska egenskaper. 

Lager: 

Axel: 

Av rostfritt sldl. ,li
pad, . palerod oc:foo vt

' behandlod. f6rläng
mng av ax&In p6 bok~ 
sidan , kan ,erh6l1as 
för nä,stan .0110 mo
dellerno. 

Beroende pö mooell, glid lo
ger ov brons eller mInIatyr
kullager, varför exakt Inställ
ning med slöpkontakten mad 
litet vridmoment ernös. 

Konstruktion aven Helipot precisionspotentiomele,. Modell A 
lO-varvig standardmodell. Den första serietillver
kade modellen och f.n. den vanligaste och mest 
använda, Enhölsfastsällning. 

Standardresistansvärden. 
25, 50, 100, 200, 500 ohm, l, 2, 5, ID, 20, 30. 50. 100, 
200 och 300 kohm. 

Ett "",al av Helipot mångvarviga precinonspotentiometrar 
Helil'0t mö'!g.
varviga preCISlons
potentiometrar 
uppvisar jämfärt 
med ordinära 
trådlindade poten
tiomeirar slora för
delar såsam: 

O mindre lole
ranser 

O miRdre tempero
turberoende 

O mindre konlakt
brus 

O mindre vrid-
moment 

O bättre linearilet 
O bättre isalation 
O längre livslängd 
C högre upplös-

ningsförmåga 

Modell 

Antal varv 

Höljets diam. lem) 

Höljets längd lem) 

Resistansomröde 
Ikohml 

Max belastning (WI 

• Toleranser (%1 
Resistans 
linearitet 

• Ootto ut,öt blbIa .. öj/Iga tolerans •• 

AJ-aerlan 
10·varvig mlnlatyrmodell. Mot
st6ndsbanans längd co 0.5 me
ter. Enh6lsmomage (modell 
AJS är försedd med glIdloger, 
modell AJSP med minIatyrkul
lager för servodrlft,. 

C-aerlen 
3·varvig lIIotståndsbana och I 
utförande. p6minnande om mo
dell A men med ml"dre dImen
sioner. Robust hölje. Enhåls
fastsöttning. Standardresistans
värden: 15, SO. 100. 500 ohm, 
1. 5, ID, 20, 30 och 50 kohm. 

D-aarlen 
En 25·vorvig potentiometer med 
extremt hög upplösningsförmå
ga, 0,001 'Ya. Även högre rells
tonsvarden upp till 1,5 Mohnl 
kon erh611as med denna poten
tiometer, Eob6Isfasts6tttllng. 

A 

10 

04,6 

5,1 

0,D25-
456 

5 

±l 
±O,05 

AJ AN B C I ' CN I D E --
10 10 15 3 3 25 40 

2,2 4,8 8,4 4,6 04,8 8,4 8.4 

3,8 5,0 7,3 2,9 2,8 10,5 15.3 

0,05- 0,05- 0,04- 0,005- 0.015-- °ffoo 0,1-
100 400 1000 130 125 2!Im 

2 5 10 3 3 15 20 

I 
±2,5 ±l ±l ±1 ±l :1:1. :tl 
±0,1 ±0,025 ±O,025 ±O,l ±0,05 ±O,025 ±O,a.!S 

Helipots 1-varviga precisionspotenllomelrar 

T 

Hellpot tillverkar ett lO-tal olika modeller 
av l-varviga precisionspotentiometror. Des
sa erbjuder stort urval i fröga om monte
ring, lagring, dimensioner och funktions
sätt. Vidstöende figur visar modell G, ut
förd i köpa av lättmetall med co 33 mm 
diam., enhölsfostsättning och glid loger. 
Andra modeller kan erbjudas med t.ex. 
miniatyrkullager och för servodrift. 

T-serien 

En lätt miniatyrmodell i metallhölje och 
med extremt lögt vridmoment. Enhölsfast
sättning eller för servodrift. Standardre
sistansvärden l, 5. ID, 20, 50 och 100 kohm. 

Helipot pottmlionwtmr 
modell A. C ocb G 
kan erhållas omgåenå, 

från "årt lager. 

Övriga modeller kan 
erhållas med kort /ew,.atU

tid. 

Vi sände,. gärna 
utförligare Tekniska Data 

på begäran. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Sigtunagatan 6 - STOCKHOLM 21 - Tel växel 230880 
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Problemspalten 
Problem nr 10/58 
gick ut på att hjälpa en hårt ansträngd 
Marsingenjör A M Plitud att dimensionera 
ett olinjärt nät, så att detta skulle spärra 
för en viss påtryckt likspänning = l V. Se 
fig. 1. Problemets lösning är ytterst enkel 
för oss jordinnevånare, som ännu är i stånd 
att räkna med reguladetri. I själva verket 
har inte mindre än trettio rösare löst upp
giften med några fä penndrag; däribland 
fr. Anna-Lisa Svensson från västkustens 
kulturcentrum, Göteborg. Anna-Lisa Svens
sons lösning lyder på följande sätt: 

»Spänningen över det olinjära motstån
det betecknas med U. 
Vid 

gäller 
U2=0 

U=R·k·Un=Uli2 (l) 

Fig l 
Den rätta resistansen R, för vilken nätet 
s pärrar är således: 

R=l/ k· Un-1/(k· u1n-1) 

Med insatta värden 

n=4 
k=IO-a 
fås 
R=8000 ohm.» 

Anna-Lisa Svensson har en tia att hämta 
på posten vad det lider. 

Inte heller i Norge tycks man stå främ
mande för de problem som man brottas 
med på Mars. Bland de många lösningar 
som kommit från gram lian det väljer vi en 
bra lösning av Kjell lUegård, Porsgrunn, 
Norge. 

»Da 3 av motstandene er like store, må, 
ved balanse, også den fjerde vrere like stor. 
Spenningen over motstandene blir da like 
store 

=U=Ud2=0,5 V 
R=U /1=U /k· Un= 1/( IO-a. 0,54-1 ) = 

=8000 ohm.» 

Så enkelt och smärtfritt löstes problemet 
i Norge. En tia till Kjell Ödegård. 

En lösning som också förtjänar en tia 
har presenterats av Arnold Keijser, Väs· 
terås, som förutom en korrekt lösning ·pre· 
senterar en kurva över sambandet mellan 
U2 och U1 för R = 8000 ohm. Se fig. 2. 

U2~ 1V 

, 2 3 4 5 V u, 
Fig 2 1V 

Som synes av fig. spärrar nätet för 
U1=1 V. Väljes ett annat R-värde kan nä· 
tet fås att spärra för ett annat värde på 
spänningen U1• På Mars »avstämmer» man 
således filter genom att ändra resistans· 
värden. 

Efter detta problem (som kanske var i 
enklaste laget) övergår vi till 

Problem nr l/59 
En icke motkopplad förstärkare inne· 
håller en resonanskrets med Q-värdet 
100 och resonansfrekvensen fo' Denna 
förstärkare matar en glödlampa, vars 
resistans är mycket låg i jämförelse 
med förstärkarens utimpedans. Fig. 3. 

Fig 3 
~8 

Vårt företag har flyttat in i eget hU:,s 

och utvidgar i samband härmed verksamheten 

både på agentur och tillverkningsavdelningarna 

Försäljningsorganisationen omfattar fyra avdelningar 

Mätinstrument 

Telekommunikation 

Databehandling 

Specialtillverkningar 

Företaget i den moderna elektronikens tjänst 

GRIMSTAGATAN 160 
STHLM - VÄLLINGBY 

6 RADIO OCH TELEVISION - NR l - 1959 

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



AIIgon -antennens medelvärden Inom en TV- kanal 

Elem. ÖV F-B SVF Först. 

87 O 1,26 • O 
2 70 7,5 1,21 3,5 
3 63 17 1,23 6 
4 54 14 1,18 8 
6 43 15,5 1,21 10 
8 38 16 1,19 11,5 

10 36 17,5 1,24 13 
12. 30 19 i,12 14,5 

Yagi-antennen IIppfall11S år 1926 av Dr H. Yagi och 
Prof s. Uda, båda från T ohokll Universitetet. Den har 

flInnit stor användning där riktad stråbling av IIltra
korta lJågor erfordras och är nll speciellt aktllell i sam

oand med TV- mottagning. 

Fiir att nå optimala värden fordras djllpgående känne
dom om denna antenntyps verkningssätt, tillgång iill 
.rkickliga tekniker med lång erfarenhet, samt dyrbara 
precisio/lSinstrtlment. 

En TV-antenns egenskaper bestäms av dess öppnings
l'inkel (ÖV), fram-backförhållande (F-B) samt dess 
JtåendetJågförhållande (SVF). 
Dessa värden äro beroende av varandra och exem
pelvis måste en antenn med hög förstärkning ha 
liten ÖV och stort F-B. 
Då det förekommer högst varierande sätt att ange 
<Iata å en TV-antenn, ha vi med ovanstående tabell 
velat visa våra värden. 
Öppningsvinkeln avser den vinkel i strålningsdia
grammet, där effekten gått ned tiII hälften av den 
maximala. 
Fram·bclCkfiirhållandet är förhållandet mellan maxi
maIlbben och största lob bakåt, angivet i ·dB. (Ej 
alltid 1800 från varandra!) 
Ståendevcigförhållandet är ett mått på anpassningen 
tiII matarkabeln (i vårt fall 300 J!). Vid ideell an
passning är SVF = 1 -1,0. 

I'iJrstärkningen är angiven relativt halvvågsdipol och 
;lnges i dB. 

antenn 
••• serlosa v 

Antennspecialisten - landets ledande antenntil/verkare . 
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TYP PCiD 1020 

• 
• 

Härdplastompressade • 
• 
• 

glimmerkondensatorer • 
• 
• 
• från 22 pF till 1500 pF • 
• 
• 
• 

Dimension .... : f8 X t2 X 6 mm 

PGD 1020 är uppbyggd av för

Si1vrat kondensatorglimmer av högsta 

kvatltet som ompressas med gttmmer

fylld fenoplast. Fäständarna av 1 mm 

koppartråd är anslutna tiU glimmer

bIoden genom en speciellt kontaktsä

ker konstruktion. Kondensatorerna är 

efter ompressning impregnerade i ett 

fuktskyddsvax. 

Godkända för militär CU)tJändning 
(stränghetsgrad 455). 

Begär katalogblad B 30. 

Let,erans från lager. 

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

AKTIEBOLAGET' RIFA 
Telefon Stockholm (010) 262610 Bromma 11 

ETT ~-F,ÖRETAG 
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P G D 1020 har utom-
ordentligt goda egen-
skaper: 

~ låg förlustfaktor 

~ Hög isolationsresistans 

~ liten temperaturkoefficient 

~ God kapacitansstabilitet 

Kapacitansområde: 
n pF- 1500 pF 

Kapacitanser och kapacitans-
toleranser: 
Standardvörden med + l O, + 5 
och ±2 % tolerans - -

Dnftspänning: 
500 V = för ?2 - 510 pf 
350 V = alt. 500 V = för 
560 pF - 1500 pF 

Hur kommer i detta fall forstärka
rens bandpasskurva, räknat från den 
konstanta ingångsspänningen U 1 till ut
gångsspänningen U2 över lampan att 
förändras jämfört med det fall att man 
har ett temperaturoberoende motstånd 
som belastning? 

Lampans resistans kan skrivas 

R=Ro+K·[ 
oår 
R=resistansen hos lampans glödtråd i 

kallt tillstAnd (ohm) 
[=strömmen (ampere) 
K=en konstant 

Vidare frågas: Hur forändras förstiir
karens signalstörförhållande ? 

Rätta lösningen på detta problem kom
mer i nr 4/ 59 av RT. Även förslag till nya 
problem mottas och honoreras, om de blir 
införda. Skriv »Månadens problem» på 
kuvertet! Adress: RADIO och TELEVI
SION, Box 21060, Stockholm 21. . 

Lösningar på problem nr l / 59 skall, för 
att bli bedömda, vara red. tillhanda senast 
den 10/ 2. 

• 

• 

DI-spalten 
TV-DX 
December månad, under solfläcksmaxi
mum, brukar ju bjuda på sensationer i 
fråga om TV-DX, skriver Bertil Pettersson 
i Skillingaryd. Redan i november gick det 
in USA-amatörer på 6 metersbandet. TV 
från Canada - dock svaga signaler -
har också uppenbarat sig den 23/11 på ka
nal 3. Den 19/11 kom en underlig testbild 

Fig 1 ~10 

Underlig provbild på k. 11 den 19/11. (Väst
tysk sändare.) Foto: Bertil Pettersson, Skil
lingaryd. 



Mätning av mycket höga. resistanser 

Megohmmeter 1862-8 

• i 

MEGOHMBRYGGA 544 B 
För isolations- och resistansmåtningar upp till 1.000.000 Megohm 
på exempelvis generatorer, elektriska motorer, högspännings
kablar, elektriska hushållsmaskiner, isolationsmaterial, kondensa
torer etc. samt för mätning av volym resistans och dess föränd
ring med temperatur och fuktighet. 

Instrumentets högspänningskontakter är väl isolerade. 

Bryggan är även avsedd för mätning av 3-poliga motstånd så
som kablar och jordade isolatorer. 

Elektrometer 1230-A 

Några användningsområden: 
Mätning av jonströmmar, fotoströmmar, gallerströmmar i elek
tronrör, piezoelektriska spänningar, bi.oelektriska spänningar, 
elektrostatiska fältspänningar, resistanser i halvledare, isolations
mätningar i elektriska utrustningar etc. 

MEGOHMMETER 1862-B 
Ett robust och pålitligt instrument för snabb 
mätning av resistanser upp till 2.000.000 
Megohm. 

D A T A • Mätområde : 0,5 - 2.000.000 Megohm vid 560 
volt, till 200.000 Megohm vid 50 volt . 

.• Noggrannhet: Från ± 3 % till ± 12 % upp till 
50.000 Megohm, beroende av skal utslaget. På 
de lägre områdena ökas felet något. 

• Spänning över mätobjektet: 50 ± 4 eller 500 ± 10 
volt. 

DATA • Mätområde: 0,1-1.000.000 Megohm i 5 delom
råden. 

• Noggrannhet: ± 3 % upp till 10.000 Megohm. 
Däröver är. noggrannheten lika med avläsnings
noggrannheten. 

• Skallängd: 100.000 ohm -10.000 Megohm 
850 mm. 

• Kraftförsörjning: Nätdrift 220 volt 50 Hz eller 
batteridrift 90 volt. Provspänningar: 500 eller 
90 -100 volt. 

LIKSTRÖMSFÖRSTÄRKARE 
och ELEKTROMETER 
1230-A 
Högkänsligt instrument för mätning av: 

• Resistans: upp till 5 X 101• ohm (med ytt
re spänningskälla upp till 6 X 1Ö16 ohm). 

• Spänning: ned till 0,5 mY. 

• Ström: ned till 5X10-s ampere. 

DATA. Resistans: 300 kohm-5x1014 ohm (6x1016 med 
yttre spänningskälla). Noggrannhet: ± 3 % upp 
till 1010 ohm, däröver ± 8 %. 

• Drift: Mindre än 2 mV per timme. 

• Spänning: ± 30 mV -10 V fullt utslag. Noggrann
het: ± 2 % (lägsta området ± 4 %). 

• Ström: ± 3x 10-13 - ± 10-3 A fullt utslag i 20 om
råden. Noggrannhet: ± 3 % från 3x 10-9-10-3 A. 
Ovriga områden ± 10 %. 

Begär offert och utförliga upplysningar från generalagenten: 

Telefon 
Växel 630790 * FIRMA johan Lagercrantz * 

Värtavägen 57 
Stockholm No 
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Prova 

PRECISION 
Typ 120 

och Ni blir mer än nöjd 

20000 ohm/V vid likspänning 
5000 ohm/V vid växelspänning 

MÄTOMRÄDEN: 

Likspänning: 0-1,2-3-12-60-300-600-1200-6000 V 

Växelspänning : 0-1,2-3-12-60-300-600-1200-6000 V 

Likströmsomrliden: 0-60-300 ,uA, 0-1,2-12-120-600 mA, 0-12A 

Motständsomräden: 0-200-2000-200000 ohm, 0-2-20 Mohm. 

Decibelskala: - 20 till + 77 dB 

Extra stort visareinstrument, 51/4", känslighet 5O,uA 

Dimensioner: 13,5 X 17,5 X 7,5 cm 

Begär prospekt och närmare upplysningar från 

TELEINSTRUMENT A.B. 
* 

Härjedalsgatan 136 Vällingby Tel. 377150 och 871280 
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in på kanal 11, som dock senare visade sig 
vara en västtysk sändare. En rysk TV-sän
dare på kanal 2 uppenbarar sig stundtals, 
i huvudsak på förmiddagarna och med god 
signalstyrka, men tyvärr alltför »suddig». 
Enda verkliga sensationen var att BBC 
gick in den 26/11 på hela band I med 
bästa signaler på kanal l (45 MHz) och 
kanal 2. Skiftande styrka genom fading 
men fullt läsbara i närmare en timmes tid. 
I övrigt så är det bara lokal·TV nu, Nässjö
sändaren går in hundraprocentigt ~är, slu
tar hr Pettersson. 

Fig 2 
BBC gick in på k. l, 2, 3 och 4 den 26/11 kl. 
19.27-20.25. Foto: Bertil Pettersson, Skil
lingaryd. 

Fig 3 
Annan BBC-bild från den 26/ 11 på k. l. 2, 3 
och 4 . .5ällsynt med sporadiska E-skikt denna 
tid på året. Foto: Bertil Pettersson, Skillinga
ryd. 

KV-DX 
Under de två sista veckorna av oktober fö
rekom en hel del svåra jonosfärstörningar 
vilket medförde stora svårigheter i fråga 
om KV-DX. En del kvällar var det nästan 
tyst på banden. Inte ens de starka VOA
sändarna på 13- och 16-metersbanden var 
hörbara. Under november har dock i 'stort 
sett normala konditioner åter inträtt. 

Ur nyhetsskörden hämtar vi denna gång 
uppgifter om att Radio Kabul i Afganistan 
skall starta två nya kortvågssändare på 50 
och 10 kW. Man har tidigare sänt med 
5 kW på 18637 kHz eller 16,09 meter. 
Engelsk,t program kl. 16.40-17.00, men 
även kl. 17.40-18.00. ~ 12 

I 



Enkel, snabb precisionstidmötning 
med 0,1 ps noggrannhet 

Denna nya -h p- 218A Digital Delay Generator 

alstrar pulser vars inbördes avstånd i tid är 

noggrant bestämd aven kristall oscillator. 

218A är en perfekt slav till varje start- eller 

synkroniseringspuls, även slumpvisa och låses 

i konstant fas under varje räkneperiod. 

Tidmätning och pulssimulering vid radar, loran, Tacan, 
DME, oscilloskop, datamaskiner, pulskodsystem - så gott 
som varje snabb dubbelpulsmätning med vilket slags 
fördröjning som helst kan nu göras snabbt och noggrant 
med vår nya -hp- 218A Digital Delay Generator. 

Konstruerad enligt strikta militärnormer är -hp- 218A 
i grund och botten en pulsad kristalloscillator som kan 
synkroniseras i konstant fas med en initial-triggerpuls 
(nolltid) och två inställbara avslutnings-triggerpulser. 
Tiden räknas aven 1 MHz »preseb-räknare som ger två 
av varandra oberoende utgångs-pulser (T, och T2). 

DATA: 
("Plug·ln"·enhet nödvändIg för funktionen) 

TldslntervaU-område: 

SIHer-lnställnlng: 

Interpolering: 

IngångstrIgger : 

Jitter: 

Återställningstid : 

Synk. -utgång: 

1 MHz utgång: 

Anslutning: 

0-10000 ILS, To till T, och T1 till T2 • Nog
gronnhet ±0,1 ILS ±0,001 % av instöllt vörde 

1 ILs-steg, 0-10 000 ILS 

Kontinuerligt variabel 0-1 ILS 

I nre från 10-10000 Hz i 3 dekadiska om
råden. Yllre från 0-10 kHz pos. el- neg_ 
pulser från 2-40 V toppvörde. Fördröj
ningen mellan yllre trigger och To ör 
0,25 ILs-o,05 ILS 

0,02 ILS eller mindre 

50 ILS eller 10 % av instölld intervall, bero
ende på vilketdera som ör störst 

50 V pos. puls med 0,1 ILS stigtid (från SO 
ohm). Kan Ullagas vid To, T1 eller T2 

2 V 1 MHz-pulser (från SOO ohm) tillgönglig 
från kontakt på panelen nör man röknar 
på den inbyggda 1 MHz-oscillatorn 

115/230 V ± 10 %, 50/60 Hz, 52S W. 

Tillverkare: 

HEWLETT·PACKARD CO 
Polo Alto, California, U. S.A. 

Ensamrepresentant: 

F:a ERIK FERNER 
IIjörnsonsgatan 197, BROMMA 

T91.870140 

För att erbjuda största möjliga mångsidighet genereras pul
serna via »plug-in»-enheter aven serie 219A, B, C. 
Modell 218A är en direkt slav till en yttre trigger från 0-10 
kHz, eller triggas internt inom ett område från 10 Hz-10 kHz. 
En manuell tryckknappsmanövrerad ttigger finnes också. 
De båda fördröjningspulserna äro inställbara separat och sif
fermässigt från 1 till 10000 ps med interpolering O till 1 ps. 
Tidsnoggrannheten är ± 0,1 IlS ± 0,001 %; tidsintervall och 
pulskarakteristikor inställas direkt på rattar på frontplattan. 
Summariska data anges här; begär utförliga specifikationer 
och rekvirera -hp- Journal Vol. 9, N. 8. 

-hp- 219A Dual Trigger Unit 
innehldler tvö blockingoscilla
torer som ger pos. triggerpulser 
för manövrering av yttre appa
rater. Puls A genereras vid To 
och T,; puls B vid T2 • Pulsernas 
data identiska med synk.-utgöngs
pulsen hos -hp- 218A. 

-hp- 2198 Dual Pulse Unit (se 
stora fig.) innehöller tvö pulsge
neratorer som )ömnar tvö pulser 
med hög effekt och kort stigtid 
och fördröjda med i siffror direkt 
angivna tider. Pos. eller neg. po
laritet, variabel amplitud 0-50 V 
variabel pulsbredd 0,2--5 ILS, stig
tid 0,06 ILS. Pu Is A genereras vid 
To eller T" puls B vid T2 • Inre im
pedansen ör 50 ohm. 

j-0R---k 
A ! I 

I 

B 

'-------41 I 

. 1 

i---~H 
TO T1 T2 

..h--OR"h A , , 
I i 

B I I 

: I 
f----~H 

TO Tl T2 

I I 
A -! I 

I 
; 

I 
B I 

I 

TO T1 

-hp- 219C Digital Pulse Duration Unit alstrar en högeffekt-puls med i siffror 
instöllbar fördröjning och varaktighet. Pulsbredden antingen To till T, eller Tl 

till To. Böda polariteterna tillgängliga samtidigt, amplituden variabel 0-20 V 
Ifrön 90 ohm) eller 100 V Ifrön 500 ohm), stig- och falltid 0,03 ILS (90 ohm). 
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Radio Concordia des de Tegucigalpa kaI-

lar sig en ny station i Honduras, som har 
hörts från kl. 03.00--06.55 på 48,85 meter. 
Anropet är: Radio Concordia desde Tegu
cigalpa, Honduras, La Voz del Izman. 

Radio DDR, Östtyskiand, har börjat ett 
speciellt DX'program, som sändes första 
måndagen i varje månad i den svenska 
sändningen kl. 19.30. 

La V oz de Occidente i Quezaltenango, 
Guatemala, meddelar att TGDA på 6020 
kHz numera har en effekt av l kW, medan 
mellanvågsstationen TGD sänder på 1070 
kHz med en effekt av 2 kW. Sändnings
tiden är kl. 13.00--05.00. Adressen är: 
Indemendencia 8, Quezaltenango, Guate· 
mala. 

Radio El Sol, Lima, Peru, har informe· 
rat om sina frekvenser och sändningstider. 
På kortvåg sänder stationen på 5970 kHz 
med en effekt av 10 kW samt på 15 180 
kHz med l kW. Anropssignalerna för de 
båda kortvågs stationerna är OBX4Q resp. 
OBX4C. Vidare sänder en 10 kW-station 
OBX4X på mellanvåg 330 meter samt FM
stationen OBX4F på 90,1 MHz med endast 
650 watts effekt. Sändningstid för statio
nerna är kl. 13.00--07.00. 

Radio Inter-Africa ... kallar sig numera 
den tidigare stationen Radio. Eur-Africa. 
Den sänder från Tanger ett program varje 
kväll kl. 23.30--24.00 på IBRA:s vågläng-

der. Fina musikprogram med anrop på 
engelska, tyska, franska, arabiska, spanska 
och ibland något av de nordiska språken. 
Stationen är tacksam för rapporter, som 
skall sändas till: Radio Inter-Africa, 9 rue 
de Russie, Tangier, Marocko. Ett färggrant 
och trevligt QSL-kort blir svaret (fig. l). 

I novembernumret av RT presenterade vi 
radiostationerna i Somaliland, och vi ta
lade då om att det ryktades att Radio 
Djibouti i Franska Somaliland skulle ha 
börjat verifiera med QSL-kort. Vi kan nu 
bekräfta den uppgiften och samtidigt pre
sentera en bild av kortet, fig. 2. Det är 
'tryckt på djupblå botten med gula cirklar. 
Svaret på en rapport kommer efter ca 10 
dagar om rapporten sändes med flyg och en 
IRC bifogas. Nämnas kan att Radio Abid
jan nu verifierar med exakt samma kort 
förutom stationsnamnet. 

(Börge Eriksson) 

12 RADIO OCH TELEVISION _ NR l - 19.59 

Fig 1 
Radio Inter-Africa tar tacksamt emot rappor
ter och svarar med ovanstående trevliga och 
färggranna QSL·kort. 

Fig 2 
Radio Djibouti verifierar nu med ett QSL-kort 
tryckt med gula cirklar på djupblå botten. 
~ . 
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WATT 
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STEREO 
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En prisbillig stereoförstärkare lämplig för inbyggnad i musik
möbler . Effekt 5 Watt (2 X2,5 W). 2 ingångar: kristall-pickup och 
bandspelare, omkopplare för mono och stereo avspelning. Sepa
l'ata bas- och diskantkontroller med tandempotentiometrar. 
Balanskontroll för individuell reglering av båda kanalerna möj
liggör användning av olika högtalare. Dimensioner: bredd 325 mm, 
höjd 95 mm och djup 70 mm. 

TELE
WATT 
VS SS 
STEREO 

Pris kr. 365.- netto. 

Hi-Fi stereoförstärkare av högsta kvalitet. Effekt: 16 Watt (2 X8 W) . 
Intermodulation max 0,2 'I. vid 8 kps: 10 kps/l: 1; max 1 ' /, vid 
50 pIs-lO kps/4-l. Frekvensområde: 25 p/s-20 kps ± 0,5 dB ; 25 p /s-
100 kps ± 1,5 dB. 5 olika ingångar: pickup omkopplingsbar, kristall 
alt. magnetisk, mikrofon, radio, TV och tonband. Separata bas
och diskantkontroller med tandempotentiometrar. Stereo balans
kontroll. InkopplIngsmöjligheter : 1. Mono kanal A, 2. Mono kanal 
B , 3. Mono kanal A + B , 4. Stereo normal kanal A vänster, kanal B 
höger, 5. Stereo omvänt, kanal B vänster, kanal A höger. Dimen
sioner: bredd 410 mm, höjd 120 mm och djup 210 mm. 

Pris kr. 775.- netto. 

STEREO 

förstärkare 

för skivbarer 

Tekniska data: 

2 kanal-stereoförstärkare för såväl stereo- som normalskivor. 
Effekt: 2Xl ,25 W (2,5 W). 
Kontroller: Tandem vOlym, tandem-bas och tandem-diskant. 
Utgång: 2 st. dynamiska hörtelefoner, impedans 5-25 ohm eller 
högtalare. 

TELEWATT 
Typ V-12.0 

17 watt 

En Hi-Fi förstärkare 
för de högsta anspråk . 

Pris kr. 245.- netto. 

Förstärkaren har ultra-linjär koppling, variabel dämpningstaktor, 
bas- och diskantkontroller ( ± 18 dB) , inbyggd förförstärkare med 
filter för olika skivtyper, omkopplingsbara ingångar för grammo
fon, band, mikrofon och radio . Omkopplare föl' anpassning till 
kristall eller dynamisk pick-up." 

Telewatt 
ULTRA 

40 watt 

Pris kr. 495.-. 

En Hi-Fi förstärkare av absolut högsta klass. Distorsion 0,35 '/, och 
intermodulation 0,8 ' /, vid 40 W. Frekvensområde: 20 p/s-120 kp/s. 
Korrektionsfilter med 25 olika inställningar vid grammofonavspel
ning. Rumblefilter. Diskantavstörningsfilter. Separata bas- och 
diskantkontroller. VOlymkontroll med fysiologiskt riktig frekvens
återgivning i alla lägen. Slutsteget i ultralinjär koppling. 

Pris kr. 875.- netto. 

'MATERIEL FÖR TRANSISTORBYGGE 
IFT-650 Sats innehållande 3 st. MF
t ransf. och oscilla torspole . Kopplings-
a nvisning medföljer .. . ............... 24.-

FVC-l02 Submin. vridkond. 13-365 pF, 
25 X25 X13 mm. Med frekv.-graderad 
ratt .. . ..... ..... ....... . .. . . . .. . ... . ... 4.95 

PVC-2 Min. vridkond. 111+ 235 pF . . 12.

Ferritantenn med två lindningar . ... 4.

TV-200 Subminiatyrpotentiometer m. 
strömbrytare, 2, 2,5 eller 10 kohm . . 7.60 

TV-250 Miniatyr-pot. l-pol. strömbr., 
lK, 2,5K, 5K , lOK, 25K, 50K, lOOK, 
500K, 1Mohm . ... .. .. ...... . ........... 7.60 

Transformatorer med dlm. l5 X20 X16 mm. 

ST-20 Drivtransf. 20.000: 2.000 ohm CT 12.-

ST-31 Utt.ransf. 500 CT: 3,2 ohm .. ... . 12.-

Miniatyrhögtalare (PD = rund, OD = 
oval) 
PD-25 2,5" 16.-. OD-25 2,5"X l,5" . . . . 18.-

R-500 Kristallörfon, propp o. jack . . 9.50 

FM-tillsats 
för program 2. 

Ni som har en äldre modell av radio eller 
radiogrammofon kan komplettera den med en 
FM-tillsats för program 2. Passa på tillfället 
så kan Ni utan att behöva köpa en ny appa
rat njuta av program 2. 

FM-tlllsatsen kan även användas i samband 
med förstärkare. 

Pris kr. 128.-

KOMPONENTAVDELNINGEN 
Fleminggatan lit, Stockholm - Tel. växel 541&35 eL FP ~ {/ () 2 Ro 
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CARL SKÄNBERG: 

Jag • minns ••• 
(2) De första radiopublikationerna 

Ar 1923 utmärktes av att intresset för 
trådlös kommunikation eller radio, vilken 
senare benämning började vinna burskap 
vid denna tid, började sprida sig i allt vi
dare kretsar. Som minnesmärken för detta 
år intar en del publikationer en framståen
de position. Först i raden av svensk radio
litteratur kom en av förf. utförd översätt
ning aven populärt skriven radiobok av 
amerikanerna Yates och Pacent. 

Det var ett besvärligt arbete! Först oc_h 
främst saknades så gott som fullständigt 
svensk nomenklatur, en mängd svenska be
teckningar måste »tiIlverkas». Det är in
tressant 'att konstatera att ca 75 % av dessa 
beteckningar med åren vunnit burskap. 

Vidare måste översättningsarbetet force
ra~, enär förlaget önskade vara först 
med en radio bok på bokhandelsdiskarna. 
Underhandlingarna om översättningsrätten 
tog längre tid än beräknat, och först på 
julafton 1922 kom telegrammet, som gav 
startsignalen. Genom att diktera direkt för 
två maskinskriverskor (den ena min fru), 
vilka turades om att arbeta och sova, fick 
tryckeriet de sista manuskriptbladen dagen 
före nyårsafton. ( !) Tryckeriet utförde ock-

0(75 

så en rekordprestation då jag fick sista 
korrekturet till boken på nyårsafton, och 
de första bundna exemplaren distribuera
des till bokhandlarna omedelbart efter 
trettondagshelgen 1923. 

Därefter började tidskriften »Radio» att 
utkomma regelbundet under 1923, även 
den ett pionjärföretag, då det endast fanns 
en enda liknande populär publikation ti
digare, en amerikansk med, såvitt jag 
minns, namnet» Wireless Age». 

Under 1923 följde sedan i tät följd tre 
små häften, författade av dåvarande che-' 
fen för Nordiska Kompaniets radioavdel
ning, baron Claes Fleming. De angavs vara 
utarbetade »till ledning för radioamatö
ren», och hade titlarna »Något om spolar 
och deras tillverkning», »Något om kon
densatorer och deras tillverkning» och 
»Något, om radiotekniska mätningar och 
beräkningar». Samtliga var mycket popu- , 
lärt skrivna och försedda med goda illu
strationer. 

Vidare utkom det året en boJ<: av Helge 
Fredholm: »Vad är radio? En handledning 
för var och en i trådlös telegrafi och tele
foni.» Avslutningsorden i denna bok kan 
kanske vara av intresse. Författaren skri
ver: »Rundradion har för ej länge sedan 
börjat spridas även i Europa. I spetsen går 
England, Holland och Frankrike. I de 
skandinaviska länderna däremot är det 
tills vidare förbjudet för privatpersoner att 

~16 

Ur »Något om spolar och deras användning», 
utgiven av AB Nordiska Kompaniet i Stock
holm 1923. Bilden illustrerar hur man kan göra 
uttag på en spole. 

Bild ur boken »Något om radiotekniska mät
ningar och beräkningar». Utkom 1923 och ut
gavs av AB Nordiska Kompaniet i Stockholm. 
Bilden föreställer en liten kristallmottagare. 

Lågfrekvens 
• transistor 

med hög förstärkningsfaktor 

Strömförstärkning i jordad emitterkoppling (al) 90 
Maximal likspänning (V) ...... .. ...... . .. . -20 

Maximal växelspänning, toppvärde (V) . . ... . -30 

Maximal kollektorförlust vid 45° e (mW) . . . . .. 75 

Maximal skikttemperatur (vid kontinuerlig drift) 75° e 

Maximal skikttemperatur (intermittent drift, max 
200 tim.) ...... . .. . ... . . .. ........ . .. . . 90° e 

Begär ytterligare data på Oe75 och andra Mullard
transistorer. 

IIIULLARD 
Svenska Mullard AB, Strindbergsgatan 30. 

Stockholm NO. Telefon: 61 3510,61 3520. 
Nederlag i Göteborg: Teleinvest AB. 
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-Vi söker 

förbindelse 
med ,större 

köpare 

i Sverige 

Vår tillverkning omfattar: 

~ TV-ANTENNER 
alla kanaler 70 och 300 ohm 

~ FM-ANTENNER 

~ KOAXIALKABLAR 

~or~~~ 

Flygfoto av fabriken 

~ 
Interiör från montagehallen 

~ 

Ii sv:ma,'ea 42 . 5080 RG· Daamm' . T elegmmad ,., AN T EN NAS . Tel. 690 611 
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Bild ur »V ad är radio?» av Helge Fredholm. 
I texten kommenteras bilden på följande sätt: 
:.De sista, årens oerhörda framsteg på radioom
rådet, vilka resulterat i så fullähdade motta
gareanordningar som den i fig. visade hög
talaren har givetvis eggat den stora allmän
heten till att på närmare håll göra bekantskap, • 
med dessa underverk i miniatyr. Intresset har 
ytterligare stegrats sedan särskilda avsänd
ningsstationer upprättats, vilka ha till huvud
sakligt ändamål att utsända radiotelefoniska 
meddelanden, konserter och dansmusik. Dttta 
slag av avsändarestationer benämnas 'rund
radiostationer' (på engelska 'broadcasting'-sta
tioner ). Rundradion har fått sin största utbred
ning i Förenta Staterna, där praktiskt taget 
vem som helst äger rätt att köpa och installera, 
eller själv tillverka radiomottagare. Resultatet 
härav har blivit en hastigt uppblomstrande in
dustri, som i stor utsträckning är haserad på 
tillverkning av delar till radioapparater. Med 
undantag av glödkatodrören kan envar, som 
besitter en smula händighet lätt sj älv förfär
diga både sändare och mottagaredelarna, men 
då detta i allmänhet är ganska tidsödande, 
föredraga de flesta att köpa delarna färdiga 
och sedan sammansätta dem till fullstä~djga 
apparater.» 

• ,en 

använda sig av radioapparater utan sär
skild licens, som endast undantagsvis läm
nas i speciella fall.» 

Slutligen kan omnämnas att Norens Kor
respondensinstitut i Malmö påpassligt det 
året startade en radioteknisk korrespon
denskurs, den första i vårt land. 

Det fanns inte många kompetenta för
fattare på radioområdet den tiden, fastän 
intresset var stort, och många kände sig 
k~lla,de att i skrift ge uttryck för sina syn
punkter och erfarenheter från experimen
terar,tde. Som redaktör för tidskriften 
»Radio» tillsatte Bonnier redaktör Axel 
Essen, signaturen »Anders Eje», och den
ne anmodade snart nog mig att hjälpa ho
nom tillrätta, då han efter utgivning!:il av 
första numret överhopades med kritik mot 
en'; del införda artiklar. I sin förtvivlan över 
högen av »skällebrev», innehållande mer 
eller mindre djupgående utläggningar och 
anmärkningar, likaledes mer eller mindre 
berättigade, gav han mig fria händer att 
sköta den tekniska redigeringen; själv 
svor han på att det enda han fortsättnings
vis ville sköta skulle vara fortsättningen på 
romanen »Radioprinsessan». 

Vännen Axel hade många järn i elden 
och det satt hårt åt att få honom att i tid 
leverera manus till »Prinsessan». J ag 
minns särskilt en gång, när ett nummer var 
ombrutet med två sidor reserverade för 
»Prinsessan», att Axel ringde mig på kväl
len och frågade vad jag ansåg att »Prin-

västtysk kvalitets -TV 
med stora nyheter: 

Bildrobot o Kontrastöga o Liudkompressor o Bildformare 

AB 
Stockholm 

TOSKANA 

- modern bords-TV med Ii' 
bildruta. Perfekt mottagning, 
långt driven kontroll automatik 
med bildskärpare och klangväl
jare. Teak, mahogny, valnöt. 

EIA RADIO 
Göteborg Malmö 
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Kalmar 

HflGE FItEDIfOLM 

En handlo<lninil .0" vor 
och 41\ i trAdlöt td'4rafi 

oeh t-el.foni 

Detta är en av de första handböckerna i radio
teknik: »Vad är radio?» av civilingenjör Helge 
Fredholm. Boken kostade 1.75 och omfattade 
74 sidor. 

sessan» skulle ta sig till i det här numret_ 
J ag minns att jag smått förargad sade: 
»Sätt henne i en bil i urskogen», händelsen 
utspelades nämligen i Indien. »Bra, bra» 
svarade vännen Axel och på natten krafsa
de han ihop en äventyrsrnättad skildring, 
där en infödingschaufför klamrade om gas
pedalen med sina nakna tår, under det att 
ett tropiskt oväder utgöt sitt ursinne. • 

SURPLUS 
Begär 

den nya 

"Z" lagerlistan 

SIGNALMEI{ANO 
Butik och Jager 

Viisbnannagalan 74, Tel. 33 26 06·332008 
Slockholm Va 

r ---- - I 

I 
I 
I 

för allt o 11"'31 , 
... 

1 

I 
L ------ --! 



Några exempel ur vårt stora sortiment. 

OG 7-52A längd 18 cm 800 V 
OW 13-14 med vit skärm för TV-bruk 

OG 18--14A diam. 18 cm 
OG 7-74A 8 V/cm 
OG 13-58 5,5 V/cm, 10 KV, spiralanod 
OMB 13-34 dubbelstrålerör, 16 KV. 
,u-metallskärmar och anslutningsdon är 
lagervaror. 

Begär prospekt. 

Preliminära data: 

Oriftdata 

Uf 
If 
Ua 
Uglsperr 
Ug3 
AFpk 
AFps 

6,3 
ca 300 

500 
-21 .. .. -7 

50 ... . 150 
47 . .. . 69 
41 .. .. 61 

1000 
-42 . .. .. -14 

100 .... 300 
94 . ... 138 
82 .... 122 

V 
mA 
V 
V 
V 
V/cm 
V/cm 

användbar skärm diam. 27 mm vikt 60 gr. 
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. Radiotelefon på färjleden Sassnitz· Trelleborg 
På färjleden Sassnitz-Trelleborg bar 
nyligen Installerats UKV -förbindelser 
mellan färjhamnarna och mellan färj
hamnarna och resp. färjor. 

D e radioförbindelser som anordnats mel
lan färjhamnarn~ i Sassnitz och Trelle
borg arbetar vid frekvenser omkring 160 
MHz. De båda landfasta stationerna har 
en sändeffekt av endast ca 80 W, vilket 
emellertid tack vare högt belägna riktan
tenner är tillräckligt för att överbrygga 
det relativt stora avståndet,-108 km. Appa
raturen, som levererats av Telehmken, är 
försedd med anordningar för selektivt an
rop, som möjliggör att man kan anropa en 
viss abonnent i systemet, varvid automa
tiskt övriga abonnenter spärras för det på
gående sii'mtalet. 

Från Trelleborg har man radiotelefon
förbindelse till Malmö, där anslutning sker 
till sven,l!ka statsbanornas nät_ På tyska si
dan sker anslutning till det tyska statsba
nenätets. telefonnät i Sassnitz. 

För förbindelse mellan land och färjor 
finns . i Sassnitz och Trelleborg vardera en 
100 W-station, som arbetar på frekvensen 
80 MHz. Med denna radioförbindelse kan 
man komma i kontakt med färjorna, även 
om de befinner sig i den motsatta färjham
nen. 

Färjorna är utrustade med 100 W-statio
ner, som har två talkanaler , så att man 
sålunda samtidigt kan tala med Trelle
borg och Sassnitz. • 

5 km nordöst om Trelleborg står radiostationen 
för radiotelefonförbindelsen Trelleborg-Sass
nitz. Masten är 100 m hög och har i toppen 
riktantenner för 160 resp. 80 MHz. På halva 
topphöjden återfinnes antenner för radioför
bindelsen med Malmö. 

Färj an »Trelleborg», störst i Europa, har radio
förbindelse på UKY med färjhamnarna i Trel
leborg och Sassnitz. 

100 W UKY·sändaren, levererad av Tele/un
ken, för radioförbindelse med Trelleborg och 
Sassnitz ombord på »Trelleborg», tar inte stor 
plats. 

INSTRUMENT TYP M 
En precisionstil/verkad Miniatyrdämpsats 

Levereras som: 

• attenuator eller fader 

• 10 stegs balanserad potentiometer 

• 20 stegs obalanserad potentiometer 

Finns även som 4-polig ~alanserad dämpsats 

Konstruktionsdetaljer : 
1 Ny utrymmesbesparande 

ratt och skala 

2. Högstabila kolmotstånd 
av PAINTONs 1/4 W-typ 

3 Lätt borttagbar kåpa f Sr 
inspektion av kontakterna 

4 Kontaktarmar och kontak
ter av Beryllium -Koppar 

För miniatyrisering välj: 

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

Antennen drages förmonterad ur 

kartongen -

en enda skruv att sätta 

,'~ /._.~ 

-- ~ 

Reflektor och di
rektorer fälls ut 
och låses med 
vingmuttrarna 

Dipalen fälls ut 
och skruven sät 
tes i 

Nedledningen kopplas till anslutningsdo
san vars inbyggda resonanstransformator 
har uttag för både 240 och 60 ohm 

Antennen anbrin
gas på masten 
och inregleras I 

önskat läge 

Fesa 45 -
4-elementantenn med 
utomordentl öga egen
skaper vid långdistans
mottagning . 
För kanal 4 pris 125 kr 

snabbmonterade band I antenner 
för kanalerna 2., 3. och 4 
• stabillättmetallkonstrukt ion 

• kan monteras horisontellt eller ' vertikalt 

• inbyggd resonanstransformator -
direkt anslutning av koaxialkabel 

2-elementantenn 
Fesa 25. För kanal 4 

78 kr 

3-element:Jntenn 
Fesa 35 . För kanal 4 

102 kr 

Fönsterantennen Fesa FlW har stor upp
tagningsförmåga tack va re dipolens form. 
Fäste av nyckelhålstyp gör monteringen 
mycket enke l. Pri s 38 kr 

Generalagent tör 

Hirschmann TV-antenner 

AKTIEBOLAGET SERVICE 

Servicebolag tör 

Philips. Dux • Conserton TV-mottagare 

Stockholm. Bromma l • Postbox 125 • Tel. 252820 

Göt-eborg Ö • Ronängsgatan 9-11 • Tel. 19704) 

Malmö • Djäknegatan 4 • Tel. 71925 

Norrköping • Dragsgatan '11 • Tel. 34365 

Postgiro för samtliga kantor 506630 
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GÖR DET SJÄLV. • • • 
Genom att själv tillverka lådan, kan man nu skaffa sig en 3-kanals 
högtalaranläggning av särdeles hög kvalitet på ett enkelt och billigt 
sätt. Peerless levererar förutom de tre specialhögtalarna ett komplett 
delningsfilter, och härmed är alla tidigare svårigheter övervunna. Man 
kan utan särskilda förutsättningar själv företaga uppbyggningen med 
hjälp av nedanstående anvisningar. 

• • 

Det fullständiga syste
met består av högtalarna 
CM 120 W, G 50 MRC och 
MT 20 HFC förutom del
nlngsfilter och låda. Den 
först nämnda högtala
ren är en kraftig 12" 
bashögtalare som nu le
vereras med en basreso
nans på 35 Hz. Den and
ra G 50 MRC är en ny 
speciell 5" mellantons
högtalare med heltäckt 
chassi. MT 20 HFC är 
den efterhand välkända 
lilla högtonshögtalaren 
som nu täcker området 
upp till 18 000 Hz. När 
högtalarna kopplas ge
nom det nya 3-kanals 
delnlngsflltret, täcker de 
var sitt frekvensområde 
på n~rmast idealiskt 
sätt utan obehagliga re
sonansfenomen. 

l-l 

II Frekvensområdet är 30-18 000 Hz. 
Impedans: 3,2 O (e vent. 8 O eller 16 O). 

MY 20 HFC 

DelningsfIlter 

Bashögtalaren monteras med fördel i ett slutet hörnskåp enligt nedanstående. 
Volymen är här 100 1. Särskilt bör man uppmärksamma den osymmetriska 
fastsättningen av högtalaren helt nere vid golvet. Lådan fylles med kapok (ca 
700 g), som stoppas löst i passande tygpåsar. En mer eller mindre dämpad bas 
blir fallet om man använder mer eller mindre kapok. »Hörnförstärkningen» i 
förbindelse med den dämpade basresonansen ger en jämn återgivning ned till 
de lägsta frekvenserna. 

'" 

," - " \ 

~,._;) 

Mellan- och högtonshögtalarna kan antingen 
monteras för sig i en mindre låda eller 
endast på en liten skärm, som ställes ovanpå 
baslådan - eller som här visas, inbyggd i 
baslådan. Detta kan göras, utan att det före
kommer akustisk koppling mellan högta
larna, då såväl mellantons- som dIskanthög
talaren äro slutna baktill. Högtonshögtalaren 
och mellantonshögtalaren försänkes i front
plattan från baksidan, så a~t man undgår 
obehagliga reflektioner från det >rör» som 
annars skulle uppstå på grund av trätjock
leken framför högtalarmembranen. 

Material: t.ex. 16 mm lamellträ. Lådan är limmad och skruvad samman, men 
med en sida avtagbar. Konstruktionen bör vara stabil och någorlunda lufttät. 
Användes tunnare material än här angivits, bör lådan förstärkas med Invändiga 
tvärribbor. Framsidan kan event. beklädas med tyg, som dock Icke bör vara för 
tätt. Två sådana system symmetriskt an bragd a i två hörn utgör ett förträffligt 
stereosystem. 

RADIO AB 

Riktpris för Peerless " 3-Way-Kit" bestående 

. av högtalare och delningsfilter kr. 155:- e e r Less 
IIIIII 

HJrpegatan 14 - Malmö C,~- Telefon 979494 
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CANNON 
GPLUGS 

27000 st olika . kontakttyper att välja på 

Begär katalog och närmare information om de typer som intresserar Eder 

Typ MS-E (Serie CT) 
Ny, sensationell universell 
kontakt. Silicon isolering. 
Fukt- och vibratIonsprovad. 
Godkänd enligt MU. C-SOlS. 

Typ P 
Avsedd för LF, TV och in
strumentbruk. 2-8 poler, 
max. 30 amp. 16 olika stor
lekar. 

Typ DX, DY och DPZ 
Avsedda för »tryckta kret
sar_o Finnes i 5 storlekar 
med 10 upp till 44 poler. 
Även för 90° montering. 
GUldpläterade kontakter för 
5 ampere. 

Typ LS 
Laboratoriekontakter 1-4 
poler och för max. 75 am
pere. 

Typ GB 
Batterikontakt för stora ef
fekter. 1-3 poler och max. 
1.500 ampere. 25 olika stor-
lekar. '" 

Typ MC 
Sub-miniatyrkontakt för 
vinkel- och rakt montage 
3-6- och 12-polig. 

GENERALAGENT : 

Typ K 
Lättviktskontakt för flyg 
och elektronisk industri. 
Upp till 1l0-polig. 8 olika 
storlekar med 204 olika in
satser. 

Typ XLR 
För LF och instrument. 3 
olika 15 amperes eller 4 st. 
10 amperes kontakter. Spe
cialinsats eliminerar alla 
brusproblem. Utbytbar mot 
XL-kontakter. 

Typ DPA och DPX 
Miniatyrutförande med upp 
till 57 poler. Guldpläterade 
kontakter för 5 amI). Nog
grann styrning möjliggör 
sammankoppling I mörker. 

Typ DPD 
Plug-in-typ för panel- och 
stativkopplIngar . Upp till 78 
poler och 200 ampere. 

Typ D 
Sub-miniatyrkontakter för 
RF- och LF-kretsar. 9-50 po
ler. Guldpläterade kontak
ter för 5 amp. Finnes även i 
hermetiskt slutet utförande. 

~
, . . . 

'I • o 

~. 

Typ RTC 
Plug-in-typ för stativ- och 
panelkopplingar, 12-36 po
ler, 5 ampere. 

Typ MS 
Tillverkad för flyg men an
vändbar för all elektronisk 
industri. 1-100 poler. 15 
olika storlekar med 250 olika 
insatser. 

Typ GM 
KonstTnerad för robotva
pen. Tillverkas med upn till 
300 poler. Motstår alla choc
kl'r och atmosfäriska för
hållanden. 

Solenolder 
för intermittent och kon
tinuerlig användning i flyg
plan och industri. Olika 
kombinationer av spolar, ar
maturer, fjädrar m.m. 

TypUA 
Standard LF-kontakt. 

Ty., K 
Miniatyrserien i lättviktsut
förande. Guldpläterade 5 
amperes kontakter. Finnes 
även för hermetisk anslut
ning. 

Typ Koaxial 
kontakter av UG, BNC, BN, 
C, N och LC utförande m.fl. 
typer. 

AB GliSTA BXCKSTR.liM 
EHRENSVÄRDSGATAN 1 • STOCKHOLM K • TELEFON 540390 VÄXel 

UTSTÄLLNING: POLHEMSGATAN 4 • ÄVEN DIREKT TELEFON 522528 
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Nytt från SEMKO : 

Om S~märket 
Som bekant har radioapparater sedan 
många år tillbaka varit försedda med S
märken i form av ett slags etiketter i blått 
och guld. Detta märke infördes redan i 
slutet på 20-talet i det dubbla syftet att 
för det första få ett propagandamärke för 
den då frivilliga S-märkningen och för det 
andra få en avgiftsform, som lämpade sig 
för de då tämligen säsongbetonade radio
apparaterna. För all övrig materiel, som 
godkändes av SEMKO, erlades en fast år
lig avgift. Ett motsvarande avgiftssystem 
med märken infördes år 1949 för belys
ningsarmatur, då provningstvång infördes 
för diverse bord- och golvlampor. 

För något år sedan borttogs det gamla 
systemet med fasta årsavgifter per typ i 
den utsträckning så var möjligt, och nya 
självhäftande avgiftsmärken infördes även 
för andra materielkategorier, dock i hu
vudsak endast för bruksföremål. För in
stallationsmateriel, såsom strömställare, 
lamphållare, vägguttag o.d., vilka i huvud
sak endast köpes och hanteras av fack
män, har godkänningsmärket sedan länge 
varit ett frivilligt åtagande för fabrikan-

e 
KLEMT FSG-200 M 

ten, och avgiften uttages på annat sätt än 
genom avgiftsmärken. 

Samtidigt infördes ett system med av
giftsmärken i olika märkesvalörer. På 
radioapparater är exempelvis märket nu
mera grönt och på TV-apparater rött, i 
båda fallen med S :et och ringen i gul 
nyans. Liksom frimärken har olika färger 
för olika portosatser, representerar S-mär
ken i olika färger skilda avgiftssatser. Ett 
märke med viss färg innebär alltid en viss 
avgift, även om märket kan föras i två stor
lekar. Så är nämligen fallet för vissa mär
ken för att få en bättre appassning till 
apparatens storlek. 

Ibland saknas emellertid dessa nya mär
ken helt på apparaterna. Detta beror på 
att en fabrikant, som tillverkar stora se
rier av vissa materiel, har möjlighet att er
lägga en större fast årlig avgift (kategori
avgift ) i stället för att inköpa avgiftsmär
ken. Åtskilliga tillverkare av teletekniska 
apparater har valt denna avgiftsform. Fa
brikanl en skall då anbringa S-märkessym
bolen på apparaten, exempelvis på märk
skylten eller bakstycket. Vissa uppdrags
givare föredrar dock att även i detta fall 
påsätta märkesetiketter, som tillhandahål
les av SEMKO. Sådana märken är ljusblå 
med S :et och ringen i vitt. Skulle godkän
ningsmärke helt saknas, har antingen fa
brikanten ifråga försummat att erlägga 
fastställd avgift eller också är apparaten 
ej provad och godkänd av SEMKO. 

Nytt från S E K: 

Publikation nr 100 
Denna publikation hänför sig till mät
ningen av kapacitanserna mellan de olika 
elektroderna i elektronrör av följande ty
per: mottagarrör, katodstrålerör, gas fyllda 
rör, fotoceller och multiplikatorrör samt 
högeffektrör. Publikationen inkluderar ta
beller på de elektrodkopplingar som an
vänds vid mätningar och beskrivningar på 
mätmetoderna. Detaljerade specifikationer 
ges även för de standardsocklar, skärmar 
och toppanslutningar, som erfordras vid 
mätningarna. 

lEe-publikation nr 96-1 
IEC-publikation nr 96-1: Recom
mendations for Radio-frequency 
cables. Part I: General require
ments and measuring methods. Ut
gåva L 32 s. Pris: Sfr. 7: 50. 

Denna publikation hänför sig till högfre
kvenskablar av ko axial- eller 2-ledartyp 
med dielektrikum av massiva eller halv
massiva typer av termoplastiska låg förlust
typer eller liknande, avsedda för använd
ning vid radiokommunikationsutrustning
ar och liknande. . 

Del I innehåller enhetliga bestämmelser 
för bedömning av elektriska, klimatiska 
och mekaniska storheter för högfrekvens-

~26 

Skaffa Er en 

Tel. 601090 
611076 

i~ III 
det universella 

TV-instrumentet 
KLEMT är den idealiska lösningen för TV
serviceverkstaden. Tillsammans med rörvolt
metern är KLEMT FSG-200 M det enda in· 
strument Ni behöver för att Er utrustning 
skall vara komplett. .. 

Bland övriga erkända KLEMT-instrument 
märks: 

e rörvoltmeter e antennmätinstrument 

e mätbryggor 

Rekvirera gärna prospekt med tekniska data. ---------APPARATER 
STYRMANSGATAN 15 

STOCKHOLM Ö 
Sänd orng&ende prospekt med tekniska data om KLEMT FSG-200 JU, till 

Firma: 

Adress: 

p os tadress : 

I 
I 
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Automatisk mätområdes- och polaritets
Bara att ansluta mätsonden inställning. 

och spänningen kan avläsas direkt! 

AVTOMATIC 
ve IlfGITAL VOLTMETEI); 
~Ootl ~. • -4Oo$A 
Ii.Wtm p~coww 
~iI:lro ~ 

CAUBRATE ' .. "'1Wi4E' $.IT~ 1'0 AU1'G 

Digital Voltmeter 

-hp- Digital Voltmeter modell 405AR är ett helt nytt instru

ment som bokstavligt talat ger ögonblicklig avläsning så fort 

man ansluter den spänning mellan 1 mV och 1000 V som 

man vill mäta. Mätområde såväl som polaritet väljas auto

matiskt. Avläsning sker i starkt lysande, stadiga siffror i 

rad. Ny ovanlig koppling ger en stabilitet i avläsningarna 

som praktiskt taget eliminerar jitter i sista siffran. Detta 

eliminerar trötthet och osäkerhet i avläsningen. 

Speciella egenskaper hos instrumentet är bl.a. balanserad in

gång, elektronisk analog-digital-omvandlare, digital-skriva

r e-utgång och »stopp»-kontroll på frontplattan tillåter ma

nuell placering av decimal-kommat. Den hastighet med vil

ken spänningen undersökes kan varieras från 1 avläsning 

för var femte sekund till 5 per sekund ; den kan också man

övreras utifrån med en 20 V positiv puls. 

Tillverkare : 
" 

HEWLETT.PACKARD CO 
Polo Alto, Californ ien 

U. S.A. 

40SAR 
Summariska data: 

Mätområde: 0,001-999 Y likspänning i 4 områden 

Avläsning: 3 signifika tiva siffro r, po laritetsind ikator 

NOggrannhet : ±O,2 % av fullt skol utslag ± 1 enhet 

Mätperiod : 1/5 s till 2 s 

Ingångsresistans : 11 megohm fä r likspänning på a llo områden 

Respons-tid: Mindre än 1 s 

Undertryckning 
av växelspänning: 3 dB vid 0,7 Hz ; minst 50 dB vid 50 Hz 

Dimensioner: 19" rackmonlage med 180 mm hö jd 

Ensamrepresentant : 

F:a ERIK FERNER 
Björnsansgatan 197, Bromma 

Tel. 870140 
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N U ÄNNU LÄGRE 

PRISER PÅ 

PHILIPS VÄLKÄNDA 

SERVICEINSTRUMENT 

GM 5650 
Högfrekvens- och 
likspänningsoscilloskop' 
är universellt användbart och utom
ordentligt prestationsdugligt för ra
dio och TV-service. Trots det ojäm
förligt låga priset kan det uppvisa 
data i likhet med ett stort oscillo
skop. GM 5650 är försett med 
inbyggd likströmskoppla-d bredbands
förstärkare för upp till 10 Mp/s 
vid normal känslighet och l Mp/s 
för hög känslighet. Svepets snabb-

. het (0,5 fls/cm) möjliggör studium 
av korta pulser. En linjepuls av 
0,64 fl s vid television återges med 
en bredd av 13 mm. 

Bredband: frekvensområde Op/s - 3Mp/s - 3dB, vid 4,5 Mp/s - 6dB, vid 
10Mpis - 20dB 
Känslighet 100 m V eff / cm 

Smalband: frekvensområde Op/s - O,3Mp/s - 3dB, vid 0,5 Mp/s - 6dB, vid 
l Mp/s - 15dB 
Känslighet' 10 mVeff/cm 

Vippfrekvensen är reglerbar mellan 10 p/s och 300000 p/s (15 ms/cm-
0,5 p,s/cm). Tidsaxeln k~n användas såväl frisvängande som triggad. 
Omkoppling till yttre synkronisering sker automatiskt_ 
Mätkropp· · GM · 4560 .. pt:is 87 kr. 

NU 765 kr 

GM 5654 
Högfrekvensoscilloskop 
Det idealiska oscilloskopet för TV
service. Högkänslig vertikalförstär
kare med stort frekvensområde, spe
ciellt konstruerad för bästa puls
återgivning. Skarptecknande 100 
mm katodstrålerör och lättsynkroni
serad tidsaxel underlättar servicen 
på TV-mottagare. Vertikalförstär
karens frekvensområde 1p/s - 3Mp/s 
(-3dB), vid 10Mp/s - 20dB, känslig

het 10 mV /cm. Vippfrekvensen variabel mellan S/ps - 500 kp/s (20 
msl cm - 0,2 p,sl cm). 

NU 1585 kr 

RADIO OCH TELEVISION NRI-1959 

Stor försäljning och rationell tillver.kning i långa serier 
har gjort det möjligt att ytterligare sänka de redan förut 
löga priserna på flera av Philips serviceinstrument. Passa 
på och rusta upp Er serviceverkstad nu! Philips, som 
sedan många år specialiserat sig på instrument för radio
och TV-service, har stor erfarenhet av alla slags service
frågor och hjälper Er gärna att välja rätt instrument och 
lägga upp en betalningsplan. De goda betalningsvill
koren gör det lätt för Er att skaffa just den utrustning, 
som behövs för att göra servicearbetet lönsamt och 
kunderna belåtna_ Ring eller skriv till Philips Mätinstru
mentavdelning. 

GM 2.891 
Bildmönster
generator 
gör servicemannen obero
ende av ntsändningstid för 
kontroll och justering av 
TV-mottagare_ På mottaga
rens bildskärm erhålles ett 
linje- eller rutmönster, ge
nom vilket de faktorer som 
inverkar på bildkvaliteten 
kan kontrolleras_ Ljudbär
vågen kan moduleras med 
yttre eller inre signal. 

Frekvensområden: band I 40-80 Mp/s, band III 170--225 Mp/s_ 
Linjefrekvensen 15625 p/s. Ett oumbärligt instrument för TV-service. 

NU 1060 kr 

GM 2.889 
Svepgenerator 
AM-FM-generator för fre
kvensområde 5-225 Mp/s_ 
Synnerligen lämplig för 
TV- och FM-service vid 
kofitroll av t.ex_ MF-kur
vor_ Försedd med kristall
oscillator med utbytbara 
kristaller för frekvensom
rådet 1-15 Mp/. samt 
markeringsoscillator 15-30 
Mp/ s med övertonsalstrare 
för frekvensmarkering inom 
området 15-300 Mp/s. 

Uttag för avlänkningsspänning till oscilloskop då dessa används för 
upptagning av svepkurvor. 
Kristaller per st_ 42 kr. 

GM 2.876 Blandningsenhet 

NU 12.80 kr 

Avsedd att användas tillsammans med svepgenerator GM 2889. Gör 
uppkopplingen snabbare och bekvämare genom att alla behövliga 
sladdar är väl märkta och samlade i enheten_ Inbyggt batteri för 
AFR-spänning. Markeringsmärkena blir tydligare och kan iakttagas 
även utan TV -mottag~re. NU 2.2.0 kr 

GM 2.890 
FM-generator 
med hög stabilitet och stor 
frekvensnoggrannhet, för 
trimning och kalibrering av 
FM-UKV-mottagare_ Frek
vensområden 85-130 Mp/. 
samt 10,2-11,2 Mp/s_ Gene
ratorn är försedd med in
strument för kontroll av 

utspänning och modulationsgrad. Utspänning l p,V-100mV_ Försedd med 

uttag för yttre frekvens- och amplitudmodulation_ NU 113 O kr 



Wo 512. b 
Svepgenerator med inbyggt os. 
cilloskop, speciel lt konstruerad 
för TV- och FM-service. In
strumentet består aven svep· 
generator och ett oscilloskop, 
sammanbyggda till en enbet. 
Man spar härigenom utrymme 
samt slipper alla tidsödande om
kopplingar. Med en inbyggd va
riabel markeringsoscillator samt 
en 5,5 MHz kristalloscillator 
kan den erhållna kurvan frek
vensbestämmas. Frekvensområ

den är 8, 22, 36, 54,5, 65, 94, 178, 185, 192, 199, 206 och 213 Mp/s. 
Varje område är variabelt ± 4 Mp/s. Oscilloskopet kan även användas 
separat. Pris 2480 kr. 

GM 2.306 
Tonfrekvensgenerator 
för- provning av lågfrekvensförstär
kare, högtalarprovning, skrammel
sökning m.m, Den har trots sitt låga 
pris mycket goda egenskaper, både 
ifråga om frekvensstabilitet och ut· 
spänn ingskollstans. Frekvensområ
dena iir 40-420, 400-4200 och 
4000-42000 p/s. Frekvensnoggrann
heten är ± 3 0/0. Utspänningen 
kontinuerligt variabel och i steg 

mellan 2 mV och 20 V. Finns även i ett utförande med effektsteg på 
ca 1 W med typnumret 2306 CD. 
'rls 'ör GM 2306 325 kr. För GM 2306 C8 390 kr. 

GM 2.883 
GM 2.893 
Signalgeneratorer 
vars tekniska egenskaper 
gör dem synnerligen lämp
liga för serviceändamål. 
Dessa signalgeneratorer har 
hög frekvensnoggrannhet 
(± I %). För kontroll av 
HF -spänningen finnes en 
inbyggd voltmeter, som 
ä ven kan användas för mä t
ning av utspänningen från 
radiomottagaren. GM 2883 
har frekvensområdet 90 
kp/ s·30Mp/s med särskilt 
bandspridningsområde 400 

-500 kp/s för MF-trimning. GM 2893 har i st. f. 400-500 kp/s
området 25-50 Mp/s för MF·trimning av TV-mottagare. HF-spänningen 
är reglerbar från 0-100 mV. Inre modulation 30 % med 400 och 2500 
p/s Denna spänning kan även uttagas separat och är reglerbar 0-1 V. 
Yttre modulation med 30-10 000 p/s upp till 8"0 %. 

Pris 2883 760 kr och 2893 775 kr. 

GM 2.884 Signalgenerator 
har ett något enklare utförande men samma goda frekvensnoggrannhet 
som 2883 (± 1 %). Frekvensområdet är 100 kp/s-25 Mp/s. HF-spän
ningen är variabel 0-100 mV. Inre modulation med 400 p/s till 30 %. 
Modulationsfrekvensen separat uttagbar och reglerbar 0-5V. Små di
mensioner och låg vikt gör GM 2884 siirskiit lämplig att medföra vid 
kundbesök. 

A 999800 
Signalföljare 
i transistorutförande för felsökning ;:v 

radio· och TV-mottagare, HF· och LF·fö,.· 
stärkare. Är på grund av sina små dimell
sioner och sin låga vikt ett synnerligelI 
lämpljgt inst'rument för uteservice och 
bilradioservice. Försedd med »öronpropp», 
Erforderlig batterispänning 1,5 V. Käns
lighet vid LF ca 10 ,tV vid 1000 p/s och 

Pris 520 kr. 

NU 118 kr 
vid HF ca 2 mV vid 1 Mp/s och 30 % modulation med 1000 p/s. 

817 
Universalinstrument 
med elektriskt, överbelastning •• 
skyddat, mekaniskt robust spänn
bandssystem. Hög känslighet, 
40 000 ohm/V. En enda linjärska
la för växel- och likström - ge
nom inbyggd mättransformator -
eliminerar risken för felavläsnin
gar. Snabb ocb enkel direktav
läsning utan konstanter. Låga mot
ståndsvärden ner till 0,1 ohm kan 
avläsas. Bruksläge såväl stående 
som liggande. Batterierna lätt åt· 
komliga utifrån i isolerat utrym

me, som eliminerar risken för korrosionsskador. Decibelskala, som 
även stämmer vid övergång från ett mätområde till ett annat. r ,ör 
liksp;inning upp till 30 kV finnes yttre förkopplingsmotstånd, GM lo!. 
Likspänning ... ... .. _ ...... 0-60 mV, 0--3, 0-12, 0-30, 

0-120, 0-300, 0-1200 V. 
Växelspänning .......•..... 0--3, 0-12, 0-30, 0-120, 0-300, 

0-1200 V. 
Likström 

Växelström 

•................ 0-30, 0-120, 0-600 pA, 0--6, 
0-60, 0-600 mA och 0-3A. 

............... 0-600 pA, 0-6, 0-60, 0-600 mA 
och 0-3 A. 

Motstånd ...... .. ......... 1 kohm, 100 kohm, 10 megohm med 
18, 1 800, 180 000 ohm mitt på skalan. 

Pris 'ör Unh'ersallnstrument 817 .....•......••...•••.•• 285 kr. 
Pris 'ör Högspönnlngsmötkroppen GM 101 . . . . . . . . • • • • . . • 90 kr. 

GM 100 Rörvoltmeter 
med sensationella prestanda, exempel
vis nollpunksstabiliteten, mittnolIa för 
FM-trimning, stabiliserad likriktare 
för motståndsrnätning och enkelhet i 
handhavandet. För mätning av växel
spänningar är instrumentet försett med 
inbyggd diod. För likspänningar UPl> 
till 30 kV finnes yttre förkoppling.
motstånd. 
Likspänning: 0-1, 0-3, 0--10, 0-30, 
0-100, 0-300, 0-1200 V. 
Växelspnnning: 0--1, 0-3, 0-10, O--
30, 0--100, 0--300 V_ 
Motståndsrnätning: 1 ohm-200 Mohm 
uppdelat i fyra områden. 
Frekvensområdet är 20 p/s-IOO kp/s, 
men kan även utökas till 800 Mp/s, 
om en separat mätkropp användes. 
Ingångsimpedansen är 12 Mohm/20 pF. 

Pris 'ör Rörvoltmeter GM 100 ...... .. ...•.... ... ..•... 395 kr. 
Pris 'ör Högspönnlngsmötkroppen GM 101. 0-30 kV . . . . .. 90 kr. 

GM 4140 B Philoskop 
för snabb och noggrann mätning av motstånd mellan 0,1 obm och 
100 megohm eller kondensatorer mellan 1 pF och 100 pF. O-indike
ring erhålles med inbyggt indikatoröga. Mätbryggan kan även använ
das med yttre normaler för jämförelsernätningar. 

Pris 245 kr. 

Vridtransformatorer och tavelinstrument 
för spänningsreglering och kontroll av strömförbrukningen ger snab
bare och säkrare felsökning. Monteras på instrumentpanel eller i ar
betsbänken. 
Sparkopplad 220 V vridtransformator av inbyggnadstyp med utspän
ningen kontinuerligt reglerbar 0-260 V, 
maximal ström 1 A. Typ 84527 •.•.••. _ . . . • . . . . . . • . • • • •. 110 kr. 
D:o 2 A. Typ 84531 .................••... _ ...••....•. 130 kr. 
Vridtransformator. 220 V med skilda primär- och sekundärlindningar, 
utspänningen kontinuerligt reglerbar 0-300 V, maximal ström 1,5 A. 
Typ B 8.709.50 ...... . ........ .. ... _ ....... . ..... ..•..... 235 kr. 

Voltmeter 0-250 V av vridjärnstyp med flänsdiameter 83 mm. 
Typ 36057 .............................. . ........... .• .... 44 kr. 
Amperemeter 0-':600 mA. Typ 36022 ................ .. _ .. . 34 kr. 
Amperemeter 0-1 A (för TV). Typ 36010 ............. _ 33150 kr. 

PHILIPS 
Mätinstrumentavde1ni-ngen._ · Postbox 6077, Stockholm 6 

Tel. 34 05 80, riks 34 06 80 
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kablar samt beskrivning på provningsme- e 
toder_ 

Ett tillägg till del l med beskrivning på 
ytterligare mätmetoder är under utarbe
tande_ 

Detaljspecifikationer för varje typ av 
kabel kommer att ingå i del II av publika
tion 96, som senare kommer att utges. 

Denna publikation är den andra av IEC 
utgivna publikationen, som behandlar hög
frekvenskablar. Den första, publikation 78, 
utgiven 1956, innehåller standardiserade 
värden på impedanser och därmed sam
manhängande mått på dielektrikum. 

Liksom alla övriga IEC-publikationer, 
som behandlar komponenter för elektro
niska utrustningar, är publikation 96 av
sedd att användas tillsammans med pub
likation 68, »Basic Climatic and Mechani
cal Robustness Testing procedure for Com
ponents». 

Ovanstående publikation kan rekvireras 
från Sveriges Standardiseringskommis
sion, Box 3295, Stockholm 3: 

• 
Nytt från transistorgruppen : 
Kungl. Tekniska Högskolan, Institutionen 
för radioteknik, har översänt rapport nr 
TR-S6: Ström/örstärkningens variation vid 
låga temperaturer: jämförande mätningar, 
(Ich rapport nr TR-S7: LF-transistorns 
egenskaper vid låga temperaturer. • 

TY-branschen söker folk 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

Utvecklingen går med rasande fart. TV-nätet 
byggs ut snabbare än beräknat. 250.000 appa
rater är nu i bruk mot beräknade 80.000. Be
hovet av servicemän och tekniker är långt 
större än tillgången. Detta är framtidsyrket! 
På ett år kan Ni vid NKI genomgå en full
ständig TV-servicekurs skriven av landets 
främsta fackmän och få auktorisation. Radio, 
radar- och elektronikutbildning finns också 
vid NKI. 

INSIDE INFORMATION 

F rån välinformerat håll i USA meddelas 
att bildrörs fabrikanterna .ännu inte börjat 
tillverka bildrör för 1300 eller 1400 avböj
ning. Orsaken uppges vara svårigheter vid 
tillverkningen av glashöljena. Det kommer 
därför att dröja avsevärd tid innan 1300 

rör kommer i marknaden. 

••• 

Om TV-bildrör meddelas ytterligare: 
27" bildrör med lIO° avböjning finns ännu 
inte att få, det är inte heller säkert att det 
kommer några sådana. Svårigheterna i 
glasfabrikationen ser ut att vara för stora. 

I 
I 
I 
I 
l 

bildrör I strävan att göra bildröret kortare 
minskar man också på halslängden, och be
nämningarna på de olika varianterna är 
litet förvirrande. Här är en klarläggande 
uppställning av vad den nuvarande ameri
kanska terminologin innebär. 

Short neck: gäller 90 0 med halslängd 5V2", 
t.ex. 21CBP4. 

Short, short neck: gäller 90 0 med hals
längd 4V2", t.ex. 2lDLP~. 

Very short neck: gäller noo med hals-
längd 3V2". 

Det sista röret kallas också »semi-flat» 
(»S-F-röret») och användes av Philco (se 
RT nr Il / 58, s. 33). 

Gör eli yrke 
av Din hobby 
Bli eftersökt 
och välbetald 

• 
- bli TV -tekniker 

----------~ F R I K U P O N G (Kan pastas uta~ kuvert och utan .rlmärke) 

Sänd mig utan kostnad NKI-skolans studiehandbok 
för TEKNISK UTBILDNING samt broschyren 
om hur mycket man kan hinna med ]lå ett år. 

(Född år) 

o (folksk. ) 

O (folkhögsk.) 

INomn) 

{2o ;: tod \ 

(Postadress) 

D (verkstadssk.) 

el (annan yrkessk .1 

IYrke) 

O (reolo • . ) 

O (stud .o •. ) 

(Ange Dina föregående studier genom kryss i resp . ,uta) 

Till 

NKI-SKOLAN 

S:T ERIKSGAT. 33 

STOCKHOLM 12 

8ÖSEN .... 
Svaufarsandehe 
Tillstånd nr 10 .. 

Sto:kheim 12 
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Fesa 13 D - antenn för sörskilt svåra mottagniogs

förhållanden. Dubbelreflektorn ger effektivt skydd 

mai bakifrån kommande störningar. Pris 129 kr. 

HIRSCHMANN 
lättmonterade avstäm bara 

band III-antenner för 

kanalerna 5 -11 

1) Den förmontarade an
tennen dras med ett 
enda handgrepp ur 
kartongen - inga som 

helst lösa delar 

~.~ 
?o" .~) 

. ~ 

~., 

2) - antennelemente n 

fö lls ut 

~ 
'U 
~-

3) - och fixeras med 

vingskruven i rötta lö

gen 

4) - anslutn ingsd::>son av 
mjukplast hor gång

jörnslock, som ej kon 

toppas 

, ; 'ted .~ q;) 

5) - tack vore böjöndar

no kon antennen av
stömmas exakt för den 
kana l, som ör aktuell 

Denna antenn hor visat Generalagent för Hirschmann TV -antenner 
sig ge mycket godo re

sultat sörskilt i Östergöt
land, speciellt tack vore 

den tredubbla ref lektorn, 

som ger "tt utomordent· 
ligt skydd för bakifrån 
kommande störningar. 

AKTIEBOLAGET ID SERVICE 

Pris 69 kr. 

"Östgöta-antennen" Fesa 4 D + R 2. D 
Servicebolag för 

Bra TV 
blir ännu 
bättre med 

Hirschmann
antenn 

Philips ' Dux • Conserton TV-mottagare 

Stockholm. Bromma 1 • Postbox 125 • Tel. 252820 

Göteborg Ö • Ronöngsgatan 9-11 • Tel. 197045 

Malmö • Djöknegatan 4' • Tel. 71925 

Norrköping • Drogsgatan 11 • Tel. 34365 

Postgiro för somiliga kontor 506630 

R A D I O O C II T E L E V I S lON - N R l - 195 9 27 



Typbeteckn. 

I 

AS.4S.M. 
AS.50.M. 
AS.60.M. 
AS.SO.SM. 
AS.91.M. 
AS.95.M. 
AS.96.M. 
AS.101.M. 

BA.3.PSM. 
BA.4.SM. 
BA.Z4.PSM. 

K.16.M. 
K.16.GM. 
K.16.MYM. 
K.lS.SM. 
K.19.M. 

K.20.B. I K.24.B. 

I 

K.25.B. 
K.35.B. 
K.44.M. 

PT.1.M. 
PT.1.GM. 
PT.1.MYM. 
PT.5.M. 
PT.7.(K.19.M.) 
PT.11.M. 
PT.l1.GM. 
PT.l1.MYM. 
PT.20.M. 
PT.29.M. 
PT.34 .M. 
PT.36.M. 
PT.9l.M. 
PT.99.M . 
PT.100.M. 

RG.S/ U 

I 
RG.58/ U 

TP.446 
TP.2025B 
TE.2 

TELCON KOAXIAL KABEL 
•• •• o 

FOR . ALLA ANDAMAL 
Gäller fr.o.m. 1 jan. 1959 

och ersätter med nu gjorda kor
rigeringar alla tidigare listor. 

Varje 
I Varje I 

I Kap .lft I I Le-I ledare ledare Imp. ut!. dare trådar area 

koaxial 1 1XO,91 0,65 

I 
100 O 12 pF 

koaxial 1 1X O,74 0,43 llOO 13 pF 
koaxial l l X l,22 1,17 75 D 17 pF 
dubbelkoax. 2 lXl ,20 1,17 1450 8,5 pF 
koaxlal l 3XO,19 0,09 uno 12 pF 
koaxial 1 l X O,31 0,08 133 o 9,5 pF 
koaxial 1 1X O,3l 0,08 1400 9,3 pF 
dubbelkoax. 2 1X O,3 0,07 2X 2400 4,5pF 

dubbelkoax. 2 l X O,74 0,43 95 O 16,5 pF 
dubbelkoax. 2 7X O,8l 3,6 95 O 16,5 pF 
dubbelkoax. 2 lXl,22 1,17 72 O 22 pF 

I 
koaxlal 1 7X O,19 0,20 510 29 pF 
d :o antlmikr. l 7XO,19 0,20 6011 29 pF 
d :o dbl-skärm 1 7X O,19 0,20 60 O 29 pF 
dubbelkoax. 2 l4 X O,19 0,41 90 O 18 pF 
koaxlal l 7X O,19 0,20 75 O 22 pF 

I I I 

bandkabel 2 I l X O,91 0,65 75 O 12l pF I 
bandkabel 2 

I 

7X O,31 0,50 
'" n I •.• pF I bandkabel 2 7XO,31 0,50 300 O 4,0 pF 

tubulär 2 7X O,31 0,50 300 O 4,0 pF 
dubbelkoax .• 2 1XO,74 0,43 2 X 1200 114 pF 

koaxial 1 1X O,56 0,25 710 22 pF 
d :o antimikr. l l X O,56 0,25 75 O 22 pF 
d :o dbl- skärm l 1"0,56 0,25 75 O 22 pF 
koaxial l 7XO,81 3,63 460 33 pF 
koaxial l 7XO,19 0,20 75 O 22 pF 
koaxial 1 14 X O,19 0,41 73 O 21 pF 
d :o antimikr. 1 14 X O,19 0,41 73 O 21 pF 
d :o dbl-skärm l 14X O,19 0,41 73 O 21 pF 
koaxial l 7X 1,22 8,17 710 22 pF 
koaxial l 1X 1,42 1,59 no 22 pF 
koaxial 1 lXO,74 0,43 910 17 pF 
koaxial l l X 3,25 8,3 63 O 25 pF 
koaxial 1 1X 1,11 0.95 75 O 21 pF 
TV koaxial 1 l X O,71 0,40 60 o 32 pF 
TV koaxial 1 l X 1,l 0,96 60 O 31 pF 

koaxial 

I 

l 

I 

7X O,72 

I 

2,9 

I 

52 O 129,5 pF I koaxial 1 1X O,81 0,52 53 O 28 ,&pF 

mikr.-kabel l 7XO,19 0,20 
mikr.-kabel 2 14 XO,19 0,41 
mikr.-kabel 2 7X O,19 0,20 

Lista över skärmad H. F. kabel 
Följande typer lagerföras: 

Ungef. I ungefärl. 1 Max. I Dämpning db/100 f t 
diam. vikt ' /, m. volt 

1 Mc 110 Mc 1100 Mc 1200 Mc I ~~ I 3000 mm Mc 

9,5 II kg 0,18 0,60 2,0 7 
7,0 6,3 kg 0,22 0,75 2,5 9 
7,4 8 kg 0,20 0,68 2,4 8,5 

10 X15 17,5 kg 0,3 0,7 2,4 8,5 
6,0 4,5 kg 0,85 2,7 8,5 11,8 
6,0 4,0 kg 0,85 2,7 8,5 12 

I 
7,0 5,0 kg 0,85 2,7 8,5 12 
9X 13 16 kg 0,53 1,7 5,3 7,6 

7,0 7 kg 3 kV 0,56 1,5 4 14 
15,9 35 kg 8 kV 0,26 o:: 2,3 8 
8,0 9,5 kg 3 kV 0,5 1,4 3,6 13 

I I 
4,0 3 kg l 

kV I 
0,7 2,0 7,1 22 

4,0 3 kg 1 kV 1,05 
4,0 7 kg l kV 0;7 
7,7 6,5 kg 

I 
0,6 2,0 

5,5 4 kg 0,4 1,3 5,1 
I I 

3 X 4,5 I 2,1 kg I I 0,4 I 1,3 I 5,1 I I I 2,5 X 4,5 

I 

1,7 kg 

I I 

0,22 

I 

0,72 

I 

2,5 

I I 

I 2.5 X lO,5 2,1 kg 0,14 0,43 1,4 

I 11,5 4,5 kg 0,14 0,43 1,4 
7,8 7,4 kg 5,2 I 

I 

5,5 4 kg 2,5 kV 0,35 1,12 3,65 12,7 27 
5,5 4 k g 2,5 kV 0,61 
8,0 8,5 kg 2,5 kV 0,42 

10,5 16,5 kg .5 kV 0,19 0,61 2,03 7,54 20 
5,5 4 kg 0,4 1 ,3 5,1 
8,0 8,5 kg 3 kV 0,24 0,77 2,53 9,12 22 
8,0 8,5 kg 3 kV 0,46 

11,0 18 kg 3 kV 0,31 
25,5 72 kg 12 kV 0,08 0,27 0,95 4,12 12 
12,5 18,5 kg 6,5kV 0.15 0,49 1,65 6,33 16 
11,0 13 kg 5 kV I 0,2 0,65 2,1 7,76 18 
21,0 51 kg 13 kV 0,09 0,29 1,1 5 14,5 
10,3 16,5 kg 42 kV 1,74 2,65 

5,1 3,5 kg 2 kV 0,5 1,6 5,1 17 
6.7 6,4 kg 2,8 kV 0,31 1,0 3,2 11 

10,5 

I 

16 kg 

I ~ kv l 

I I 

2,1 

I 1 2~ I 
18 

5,2 3,5 kg kV 5,3 45 

2,4 1,3 kg 
7,9 6,0 kg 
5,3 3,3 kg 

En serie 75 O koaxialkabel speciellt för TV till konkurrenskraftiga priser å terfinnes på sep . blad - se ET-serien. 
AS.9S.M. veckad ledare . 

AS. 4B. M. 

BA.24. PSM. 

AS. BO. SM. 

PT.20.M. 

Fobrikont: 

Innerisolationen hos koaxialkablarna är polyeten (telcoth!;!ne) 
och ytterisolationen pvc (M). De är försedda med en tät skärm. 
Dubbelkoaxialkablarna har gemensam skärm. 

I AS-serien ligger ledaren i ett polyetenrör centrerad med hjälp 
aven spiral m.u.f. AS.96.M. där ledaren är ocentrerad. 

I PT-serien är ledaren inbäddad i massiv polyeten. 

I ET-serien är isolationen skumpolyeten, se separat prospekt. 
Bandkabeln levereras i ofärgad och svart polyeten. 

GM - antimikrofoniska ledningarna har ett lågresistivt skikt 
under skärmen för att förhindra parasitspänningar. 

MYM - dubbel skärm med pvc emellan. 

SM - över kopparskärmen ligger en metalliserad pappersfolie. 

PSM - extra polyetenband - kopparskärm - pappersfolie. 

THE TELEGRAPH CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO LTD, London 
Generalagent: 

A/B E. WESTERBERG, Norr Mälarstrand 22, Stockholm K, Tel. 529807,529808 

Försäljning endast till fabriker och grossister. 
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I~åg utgångs impedans : 
600 ohm, 1,23 V, bal. eller obal. 
(från band inspelat med program-
nivå) _ • 

Låg ingångsimpedans : 
erhålles med hjälp av extra trans
formator. 

Snabbstart: 
Bandet uppnår normal spelhastig
het på mindre än 1/ 5 sekund. 

Illuminerad 
inspelningsknapp: 
förebygger oavsiktlig radering av 
värdefulla inspelningar. 

Bland AMPEX 601:s förnämliga egenskaper märks: 

Utomordentlig återgivningsjörmåga_ Bandbredd 30 till 15000 

Hz vid TY2 ips_ Dämpningen vid 15000 Hz ej sämre än 4 dB. 

± 2 dB från 40 till 10000 Hz. Signal/brusförhållande 55 dB. 
Svaj under 0,17 %. 
Separata rader-, in- och avspelningshuvuden_ 

God tidsnoggrannhet tack vare synkrondrift. 

AMPEX 601 är synnerligen enkel i handhavandet och har låga 
underhållskostnader. 

Representant i Sverige: 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Avd. för Databehandling, Barnängsga tan 30, STOCKHOLM SÖ. Tel. 010/4497 60 

cE)® Il 

En portabel bandspelare an

passad till professionella krav_ 

Förutom sina tidigare välkän-

da egenskaper har AMPEX 

rortabla bandspelare nu: 

Till Ampex 601 Bandspelare kan 
anslutas Ampex 620 Högtalare
Förstärkare, som har följande data: 

Max uteffekt: 10 W vid l % harmonisk 
distortion. 
Akustiskt tonomfång: 65--10.000 Hz med rak 

karakteristik genom inbyggt filter, som 
jämte den inbyggda 8" specialhögtalaren 
bortkopplas, då annan 12 ohms högtalare 
ansluts till extra högtalaruttag. 

Förstärkarens bandbredd : 20-20.000 
Hz ± 1f2 db. 
Volym- och tonbalanskontroller, bas-diskant 
kan varieras ± 6 db. 
Ingångsimpedans: 20.000 ohm. 
Signal-brusförhållande: 70 db. 
Ampex 620 Högtalare-Förstärkare är inbyggd 
i väska av samma utförande som Ampex 601 
Bandspelare. 
Ampex 620 Högtalare~Förstärkare kan använ
das vid en mångfald tillfällen då en högkvali
tativ extra förstärkare med eller utan inbyggd 
högtalare behövs. 
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Gränsfrekvens 70 MHz högfrekvenstransistor 

INTRESSANT NYHET 
FÖR TELETEKNIKERN , 

oe 170 I siö:vsvängance blonJjole 

OC170 

oe 170 kan kallas för en diffunderad och samtidigt legerad transistor. 

oe 170 ör tillverkad efter en ny metod utvecklad vid Philips forskningslaboratorier. 

Den nya metoden har gjort det möjligt att legera en emitter till ett ytterst 

tunt diffunderat basskikt, vilket ger en höjd gränsfrekvens öven vid låga kol· 

lektorspänningar. 

oe 170 tål en kollektor-basspänning på 20 V och en kollektorström på 10 mA 

Strömförstörkningsfaktorn vid kortsluten utgång är 80 vid -V CE = 6 V; 

xhemokk bild av högfrekvenstransistor-n s OC 170 uppbyggnad 

lE = 1 mA; f = 1 kHz. \ 

Gränsfrekvensen är 70 MHz vid -V CB = 6 V och lE = 1 mA Tillgängliga 

unilaterala effektförstärkningen vid 10,7 MHz ör 31 dB. 

Vi sönder görna datablad och utförliga upplysningar om denna intressanta 

nyhet! 

Tabellen hör nedan upptor de transistortyper som vi kon leverera Ln. 

Typ 

OC 16 
2·0C 16 

OC 30 
2·0C 30 

OC 44 

OC 45 

OC 57 
OC S8 

OC 59 

OC 7.0 
OC 71 

OC 72 
2·0C 72 

OC 75 

OC 76 · 
OC 77 
OC 170 

OCP 70 

Kollektor· 
förlust mW 
vid 45 0 C 

++ 
++ 
++ 
++ 

50 
50 
6.5 
6,5 
6,5 

75 
75 

100 

2 X lOP 
75 

100 
100. 

60 
25 

Användningsområde 

Slutsteg i försför'<.ore, switchöndoFnål 

Klass B-förstärkare 

Switchändamål, drivtransistor till OC 16 

Kloss B-förstärkare 

Transistor för oscillator- och blondorsteg 

Transistor för MF-steg 

Miniatyr-transistorer för hörapparater 

lF-förslörkore Iströmförst. omkr. 301 

~F-förSlörkQre (strömförst. omkr. 50) 

Driv- och slutsteg i lF-förstärkare 

Mctchat par för 400 mV uteffekt vid 12V i klass B 

lF-förstörkare !strömförst. omkr. 90) 

För switchändamål , max. likspönnir:lg 32V 

För switchöndamöl. max. likspönning 60V 

HF-tronsistor för oscillator- och blandar steg 

Fototr ansislor, känslighet min. 130 mA/lumen 

Pris 

32,-

64>-
24,-

48, -
20,-

18,-

18:-
20:-
21,-

13:-
13:-
14,-

28:-
14,-
14:- , 

20,-
32,-
22,-

++ Termiska resistansen mellan skikt och hölje ör 1 0 C per watt för DC 16 och 7,5 0 C per watt för DC 30. 

Maximalt tillåten skikttemperatur ör 75 0 C vid kontinuerl ig drift. 

PH I LI PS Po,tbox 6077 · Slockholm 6 

Tel 34 05 80 · Rik, 340680 

AVD. ELEKTRONRÖR och KOMPONENTER 
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RADIO- OCH TELEVISIONSTEKNIK • elEKTRONIK. AMATÖRRADIO RADIO OCH 

TElEVISION 

Omslagsbilden för detta nummer visar 
»RT Transistorstereo», en transistorise
rad stereoförstärkare med tryckt led
ningsdragning_ Den beskrives utförligt 
på s. 46. 

RADIO och TELEVISION 

Förlag och tryck Nordisk Rotogravyr, 
Stockholm 1959. 

Ansv. utg. BENGT SÖDERSTAM 
Chefredaktör JOHN SCHRÖDER 
Andre redaktör ROBERT OLSSON 
Annonschef GUNNAR UND BERG 
Försäljningschef THURE BYLUND 

Postadress RADIO och TELEVISION 
Box 21060, Stockholm 21 

Telefon 28 90 60 (växel) 
Telegramadress Rotogravyr, Stockholm 
Postgirokonto 196564 

Pren.-pris l/l år 19: 50, 1/2 år 10: 50 
Utanför Skandinavien: helår 24: 50 
Lösnummerpris 2: -

Eftertryck av artiklar, helt eller delvis, 
förbjudet utan speciellt tillstånd 

I kommande nummer: 

FM i Norge D Transistoriserad 
rörvoltmeter D Indikeringsan
ordning med transistorer hjälper 
blinda 

Hi· fi ingen lyxhobby ! 

RT publicerade i nr 10 i fjol en beskriv
ning aven enkel hi-fi-anläggning, som kun
de byggas för en mycket blygsam kostnad. 
Många amatörer har med framgång byggt 
denna anläggning och fått mycket goda 
resultat. 

På sina håll har emellertid konstruktio
nen väckt ont blod. Det tycks inte vara så 
mycket de tekniska prestanda som kriti
seras utan konstigt nog den förenklade 
konstruktionen och det låga priset. Denna 
inställning kan förefalla ganska förbluf
fan de; vem kan ha något emot att en full
god hi-fi-anläggning kan tillverkas för ett 
rimligt pris? 

Det finns emellertid av allt att döma två 
kategorier high fidelity-intresserade som 
har intresse av att high fidelity-anlägg
ningar inte kostar för litet pengar. Den ena 
kategorin är en del affärsmän på området, 
som av lättfattliga skäl inte är särskilt för
tjusta i en utveckling som leder mot ett 
minskat netto per försåld apparatenhet. 
Den inställningen äN naturligtvis ingenting 
att öda många ord på, man skall bara inte 
låta sig imponeras av de argument som 
från det hållet framförs om nödvändighe
ten av att high fidelity-anläggningar måste 
kosta en massa pengar. 

Den andra kategorin av high fidelity-in
tresserade som med förskräckelse ser till
komsten av prisbilliga hi-fi-anläggningar 
är de som vill ha high fidelity till något 
att skryta med. Det är personer som för
sökt skilja sig från mängden genom att 
lägga ner pengar - ordentligt med pengar 
- på en »exklusiv» high fidelity.anlägg· 
ning. Den nedlåtande attityd som folk av 
det slaget intar gentemot billiga high fide· 
lity·anläggningar är naturligtvis enbart 
löjeväckande. 

Nyligen har i USA gjorts en opartisk ut· 
redning om en del - även här i Sverige -
välkända hi·fi.högtalare av engelskt och 
amerikanskt ursprung. Denna utredning 
visar klart och tydligt att det ingalunda är 
de dyraste hi.fi.högtalarna som ger bästa 
resultat. I själva verket har många av dessa 
högtalare hamnat förbluffande långt ner 
på ranglistan. 

Det kan också vara värt att notera att det 
nu kommit fram billiga europeiska motsva· 
righeter till de amerikanska små högtalar. 
anläggningarna, som utrustas ' med högta. 
lare med resonansfrekvens neråt 10 Hz. 
Dessa högtalaranläggningar har b1.a. tack 
vare frånvaron av lådklang visat sig myc
ket väl kunna konkurrera med de »fina» 
märkena. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är 
fel att tro att high fidelity är en exklusiv 
hobby för folk med gott om pengar. Det är 
lyckligtvis så att vem som helst kan bygga 
eller köpa en fullt acceptabel hi·fi.anlägg· 
ning till ett överkomligt pris. Ingen bör 
låta sig duperas aven smart reklam och 
snorkiga påståenden från en del gott folk 
i hi.fi·kretsar, som fått meningen med high 
fidelity om bakfoten. 

(Sch) 

R A D 10 O C H T E L E V I S lON - N R l - 1959 31 



Luftvärnskanonen gammalmodig - elektronik 
Att elektroniken skulle spela en 
viktig roll i ett nutida krig, har sä
kert de flesta radiotekniker på känn. 
Hur dominerande de elektroniska 
hjälpmedlen i själva verket är, fram
går av denna översiktsartikel, base
rad på material, som publicerats i en 
amerikansk tidskrift. 1) Materialet är 
granskat av laborator I P e r s s o n 
vid F ö r s var e t s F o r sk n i n g s
a n s t a lt. Han har också skrivit in
inledningen till artikeln. 

F lygteknikens utveckling mot allt högre 
flyghastigheter och den oerhörda ökning i 
förstörelseverkan, som användningen av 

1 PHILLIPS T L: Anti.Aircra/t Missile Gui. 
dance. »Electronic Progress», 1958, nr 5 (ut
gives av Raytheon M/g. Co., USA) . 

kärnvapen medger, har starkt accentuerat 
de svårigheter vårt luftförsvar har att brot
tas med. Dels har nämligen de förvarnings
tider försvaren kan räkna med avsevärt 
minskat, trots att vi numera förfogar över 
goda luftbevakningsradarstationer, dels 
krävs för ett effektivt skydd en mycket hög 
nedskjutningssannolikhet, ty ett enda fien
deplan med atomlast, som slipper genom 
försvaret, kan orsaka katastrofal skade
görelse. 

Mot de snabba bombflygplan, som inom 
det närmaste decenniet kommer att vara i 
tjänst, kan den önskade höga nedskjut
ningssannolikheten endast uppnås med ro· 
botar, dvs. styrda projektiler, vilkas bana 
i motsats till kanonkulors och raketers kan 
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korrigeras under flykten, så att de kan 
möta fiende flygplanens undanmanövrer. 
Vårt luftförsvar håller därför på att till
föras sådana robotar, nämligen dels en 
större typ med relativt stor räckvidd, som 
startas från marken och som automatiskt 
fö lj er och träffar det flygplanmål den bli
vit anvisad, dels sannolikt en mindre typ 
med kortare räckvidd, vilken styres på lik
nande sätt och som är avsedd som beväp
ning på våra jaktflygplan. Avtal om inköp 
av ett övningsförband försett med robotar 
av den större modellen har nyligen träffats 
mellan svenska försvaret och den engelska 
firman Bristol Aircraft Co., som utvecklat 
en sådan robot, benämnd »Bloodhound». 

Styrningen aven robot innebär ett ut-



styrda robotar · övertar luftförsvaret 
nyttjande av de senaste decenniernas land
vinningar på elektronikens, flygteknikens 
och servoteknikens områden och innebär 
för robotar av den kvalitet som erfordras 
för luftförsvarsändamål ett mycket kom
plicerat och svårt problem, som har slukat 
och fortfarande slukar väldiga utvecklings· 
kostnader. Robotar är därför dyra vapen, 
räknat per styck, men man tycks nu ha 
hunnit så långt i utvecklingen att de är 
»ekonomiska» vapen antingen man räknar 
per nedskjutet bombplan eller per bomb
plan, som robotvapnet genom sin existens 
avskräcker från att starta. 

De principer som utnyttjas för lokalise
ringen av målflygplanet och robotens auto· 
matiska styrning fram till träff bygger på 

användning av radar, infraröd strålning 
och radiokommunikation i olika kombina
tioner. I det följande skall i korthet visas 
hur de olika delarna i det stora servo
system som målet, roboten och dess styr
medel utgör, samverkar i fråga om mål
lokaliseringen, de geometriska träffvillko· 
ren, robotens manöveregenskaper m.m. 

Jakt- och Iv -robotar 
Luftförsvarsrobotar kan avskjutas anting
en från ett flygplan, varvid de kallas jakt
robotar, eller från marken, i vilket fall de 
benämns luftvärnsrobotar (lv-robot). J akt
roboten utgör den viktigaste beväpningen 
på robotbärande jaktplan. Dessa söker an-

Ovan: 
Olika system för styrning av luftförsvarsrobo
tar. Längst t.v. kommandostyrning, system nr 
2 från vänster ledstrålestyrning (på engelska 
»beam rider»), t.h. målsökande robotar med 
semiaktiv, aktiv och passiv målsökning. 

falla och förinta · fientligt bombflyg så 
långt som möjligt från det egna landets 
gränser eller egna sjöstridskrafter. Avsik
ten är att försvara ett område med relativt 
stor yta och denna försvarstyp benämnes 
följaktligen ytförsvar. Lv-roboten har till 
uppgift att skydda viktiga städer, industri
områden eller enstaka fartyg till sjöss ge
nom att tillintetgöra fiendeplanen innan 
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Fig 2 
Bana för kollimationsstyrd robot. T=målets 
och M=robotens läge vid olika tidpunkter. 

Fig 3 
Robotbanor vid kommandostyrning. 

Fig 4 
Syftbäringshastighetsmätningar vid målsökan· 
de robo~. a) korrekt bana, syftbäringshastig. 
heten=O, b) syftbäringshastigheten<O, c) syft. 
bäringshastigheten>O. I b) och c) missar ro· 
boten målet. I fig. betecknar Vm robotens has· 
tighet och kurs, Vt målets hastighet och kurs. 

b 

Fig S 
a) Robotbanor för målsökande robot vid n = l, 
n=2, n=4 och n= 00. b) erforderlig tvär· 
acceleration vid olika värden på n. 

dessa kommit så nära sitt mål att bomber 
och raketer kan fällas. Här är det således 
fråga om att försvara nyckel punkter, och 
försvarstypen kallas punktförsvar. En Iv· 

. robot med stor skottvidd kan naturligtvis 
också komma till användning i ytförsvaret. 
Båda försvars typerna är nödvändiga i ett 
fullständigt och effektivt luftförsvar. 

Det är många operationer som måste ge· 
nomföras med största precision för att in· 
sättandet av robotar mot fienden skall ha 
någon verkan. Fienden måste upptäckas, 
roboten avfyras utan onödiga dröjsmål, 
under flygningen måste driv· och styrsyste
men arbeta oklanderligt tillsammans med 
övriga kontroll- och övervakningssystem, 
och då roboten nått sitt mål måste dess 
laddning bringas att brisera. I denna arti
kel kommer huvudsakligen styrsystemet 
att behandlas. 

Olika styrsystem 
Styrningens uppgift är att i varje ögonblick 
avkänna robotens avvikelser från den po· 
sition och den kurs den bör ha för att nå 
fram till målet. Dessa avvikelser omvand· 
las till styrsignaler, som påverkar roder· 
mekanismen på sådant sätt att avvikelserna 
korrigeras. Genom att detta göres auto· 
matiskt, utgör hela styrsystemet en sluten 
servoslinga, vilket medför större noggrann
het och större snabbhet. 

Lokaliseringsorganet i de flesta styr
system är radar, som i princip användes på 
tre olika sätt vid styrning av robotar, näm
ligen vid kommandostyrning, vid ledstråle
styrning eller kollimationsstyrning och vid 
aktiv, semiaktiv eller passiv målsökning. 
De olika systemens funktion framgår av 
fig. l. 

Vid kommandostyrning (se längst t.v. 
i fig. l) har roboten sj älv inget lokalise
ringsorgan. I stället finns en radarstation 
på marken, vanligtvis i närheten av ut
skjutningsplatsen. Denna radar fångar upp 
ett fientligt mål och följ er kontinuerligt 
dess rörelser. En annan radar följer hela 
tiden roboten. De båda farkosternas posi
tioner föres i form av elektriska signaler 
till en räknecentral, som med ledning av 
dessa data räknar ut den bana roboten 
skall följa för att en träff skall bli resul
tatet. Via en särskild radioförbindelse får 
roboten order från räknecentralen om vil
ka manövrar den skall företa för att kom
ma in i och följa den beräknade banan. 

Också vid ledstrålestyrning följs målet 
aven radar på marken. Roboten är då för
sedd med sådana anordningar att den styr 
in till mitten av den smala radarstrålen. 
Se fig. 1, system nr 2 från vänster. På 
engelska kallas denna robottyp karakte
ristiskt nog för »beam rider», dvs. strål
ryttare. I detta styrsystem ligger radarsta
tionen, roboten och målet alltid i rät linje 
med varandra, vilket gett upphov till yt
terligare ett namn för styrprincipen, näm
ligen kollimationsstyrning. 

Den målsökande roboten är den »intelli-
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gentaste». Den lokaliserar själv sitt mål 
och räknar fram sina egna styrsignaler. 
Målsökningen kan vara av tre slag : aktiv, 
passiv och semiaktiv (halvaktiv ). En robot 
med egen radar ombord och som sän· 
der ut radarvågor och tar emot ekon från 
målet är en aktivt målsökande robot. Vid 
passiv målsökning styr roboten mot ett mål 
som utsänder strålning i någon form, t.ex. 
värmestrålning från motorn eller det genom 
luftfriktionen uppvärmda skalet. Då det 
är fråga om semiaktiv målsökning belyses 
målet aven radar på marken eller i jakt
planet som bär roboten. Roboten är för
sedd med en radarmottagare, som tar emot 
de signaler som reflekterats mot målet och 
styr in mot detta genom att pejla rikt
ningen. 

Olika robotbanor 
Den bana en robot beskriver bestämmes 
bl.a. av den typ av styrning som används. 
Vid ledstrålestyrning bestäms banan av 
robotens strävan att förbli mitt i strålen. 
Roboten mäter sin avvikelse från strålrnit
ten och korrigerar sin kurs med ledning av 
denna. Eftersom radarn, roboten och må
let ligger i linje, och roboten söker sig mot 
denna linje, blir följden att roboten ligger 
i ständig sväng även om målet flyger med 
rak kurs. 

En grafisk illustration av den kollima
tionssty:da robotens bana finns i fig. 2. 
Observera att en stor del av banan kommer 
att ligga i lägre och tätare luftlager, även 
om det är fråga om ett mål på stor höjd. 
Detta ökar bränsleförbrukningen och be
gränsar hastigheten. Om målet har hög 
hastighet fordras vid kollimationsstyrning 
stor manöverförmåga hos roboten i flyg
ningens slutfas. Kommandostyrningen ger 
större möjligheter att välja en mera ekono· 
misk robotbana, se fig. 3. 

En målsökande robot mäter vanligen 
syftbäringen, dvs. vinkeln mellan egen kurs 
och syftlinjen till målet. Se fig. 4. Om 
denna vinkel inte ändras med tiden, ligger 
robot och mål på kollisionskurs. En änd
ring av syftbäringen är en indikation på 
avvikelse från kollisionskurs. Roboten mås
te då företa en kursändring. Detta brukar 
ske efter en metod som kallas syftbärings
navigering: man låter robotens girhastighet 
vara proportionell mot syftbäringens vin
kelhastighet. Proportionalitetskonstanten 
kallas syftbäringskonstanten, n. Robot
banans utseende beror i hög grad av värdet 
på n. 

Fig. 5 visar ett antal banor för målsö
kande robot och erforderliga tväraccele
rationer för olika n-värden och ett visst 
begynnelsefel a i inriktningen. Om n=1 
måste roboten utföra en allt snävare sväng 
ju närmare målet den kommer, resultatet 
blir för detta värde på n alltid ett bakifrån· 
anfall. Med större n korrigeras avvikelser
na från kollisionskurs på ett med stigande 
n allt tidigare stadium av banan. Krök
ningen under senare delen aven sådan 
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Fig 6 
a) Lobroterande pejlsystem; b) ekointensiteten 
som funktion av tiden; e) referenssignal syn
kroniserad med avsökningsrörelsen hos loben. 

bana är därför mindre och jämnare för
delad, vilket gör att robotens hela manöver
förmåga ej behöver tas i anspråk på slutet, 
vilket i allmänhet är fallet då n= L För 
n=l har roboten alltså kvar en del av sin 
girförmåga, vilket kan vara värdefullt för 
att den skall kunna följa eventuella undan
manövrar av målet. 

Olika radartyper 
Som tidigare nämnts är radar det lokali
seringsorgan som ingår i de flesta styr
system. Alla typer av radar kommer till 
användning, från vanliga puls- och CW
system till mer komplicerade system av 
typen puls-Doppler och frekvensmodulerad 
CW eller »FM-CW». Pulsradarn, den van
ligaste typen, mäter med stor noggrannhet 
målavståndet genom att mäta den tid det 
tar för en utsänd puls att gå fram till målet 
och tillbaka. En målföljningsradar följer 
endast ett mål, eller rättare ett måleko. 
Diskrimineringen av övriga ekon sker i en 
s.k. avståndsgrind i mottagaren. Denna 

Amerikansk radaranläggning för »radarbe
strålning». 

c D H-V = lA + CI - I B+ DI 

Fig 7 
Pejlsystem med statisk lobklyvning. 

grind öppnas aven internt genererad puls, 
som kan förflyttas i tiden relativt den ut
sända pulsen. Grindpulsen placeras över 
det aktuella målekot, varefter utsignalen 
från grinden automatiskt ser till att grind
pulsen följer ekot. Det är då fråga om en 
ren avståndsföljning. 

I den enklaste radartypen - CW - sän
des en radarsignal ut kontinuerligt och 
man får då också ett eko i form aven kon
tinuerlig signal. De radarvågor som reflek
teras mot ett rörligt mål genomgår vid 
reflektionen en frekvensändring, som är 
proportionell mot målets radiella hastig
het, dvs. hastigheten i riktning mot radarn. 
Detta är den välbekanta Doppler-effekten. 
I mottagaren jämförs utsänd och mottagen 
frekvens och man erhåller en skillnads
frekvens, som naturligtvis är olika stor för 
olika hastighet hos målet. Genom att låta 
skillnadsfrekvensen från jämförelseorga
net passera en frekvensgrind (=ett band
pass filter med variabel mittfrekvens) får 
vi en möjlighet att följa endast ett visst 
mål, karakteriserat aven viss hastighet. 
Vi har då en metod för hastighetsföljning 
av ett mål. 

Pulsradarn ger oss tydligen i första hand 
upplysning om målavståndet, CW-radarn 
ger oss målets radiella hastighet. Båda 
radartyperna kan modifieras så att såväl 
målavstånd som -hastighet kan erhållas. I 
pulsradarn tillämpar man då Doppler
principen, radartypen blir då en puls
Doppler. I CW-fallet frekve~smoduleras 
den kontinuerliga signalen, systemet kallas 
då FM/CW-radar. 

Fokusering av radarstrålen 
Hittills har vi sett att det är relativt lätt att 
erhålla målavstånd och målhastighet med 
hjälp av radar. Då det gäller att styra en 
robot måste vi också veta riktningen till 
målet. Första steget blir då att koncentrera 
den utsända radarstrålningen i ett smalt 
knippe, vilket sker genom speciella fokuse
ringsanordningar eller enklare genom att 

Fig 8 
a) Vinkel brusets inverkan vid kommando- och 
kollimationsstyrning. El n = brusvinkeln ; h) 
vinkelbrusets inverkan vid målsökarsystem. 

placera en parabolisk reflektor bakom pri
märstrålaren (di polen). Strålens bredd 
minskas genom att reflektorns diameter 
ökas eller genom att våglängden minskas. 
För att få stor upplösningsförmåga med 
rimliga dimensioner på reflektorn, arbetar 
man vid robotstyrning oftast med cm-vågor. 

Med radarenergin koncentrerad till en 
smal stråle är det möjligt att få en upp
fattning om riktningen till målet genom 
att röra strålen fram och åter och notera 
var målekot är kraftigast. Denna metod 
ger emellertid endast ett grovt mått på rikt
ningen, enär strålningsdiagrammets lob är 
tämligen trubbig i maximiriktningen. Stör
re noggrannhet uppnås om man snedställer 
strålen något, så att riktningen till målet 
skär strålningsdiagrammet där detta har 
stor lutning, och sedan genom att snabbt 
ändra strålens läge eller genom att använ
da flera strålar göra jämförande mätning
ar. Denna princip användes vid två mycket 
vanliga pejlmetoder -lobrotationsmetoden 
och den statiska lobklyvningsmetoden el
ler monopulspejlingsmetoden. 

Lobrotation 
Vid lobrotationsmetoden låter man den 
snedställda strålen rotera, varvid dess axel 
beskriver en kon i rymden. När ett mål 
ligger på rotationsaxeln (symmetrilinjen) 
blir dess eko lika starkt vilket rotations
läge strålen än intar och vare sig vi har 
puls- eller CW-radar. Ligger målet där
emot vid sidan av rotationsaxeln blir ekot 
modulerat med rotations frekvensen (se fig. 
6). Modulationsgraden är ett mått på hur 
mycket vid sidan om axeln målet ligger, 
och modulationsenveloppens fas relativt en 
referenssignal ger besked om på vilken 
sida om rotationsaxeln målet befinner sig. 

Statisk lobklyvning 
Då man pejlar med statisk lobklyvning ma
tas reflektorn av fyra något snedställda di
po:.er, och vi får fyra fasta strålar i rymden 
(se fig. 7). Ekosignalerna från dessa fyra 
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strålar sammansättes i mottagaren på hög
frekvenssidan, så att en summasignal och 
två skillnadssignaler eller felsi"gnaler er
hålles, »Upp-Ner-fel» (»U-N-fel») och 
»Höger-Vänster-fel» (»H-V-fel») _ Ett mål 
som ligger för högt i förhållande till sym
metrilinjen ger kraftigare ekon i A- och 
B-strålarna än i C- och D-strålarna, och vi 
får en felsignal i U-N-kanalen. Båda dessa 
pejlmetoder har med framgång använts vid 
robotstyrning. 

"Målbrus" och " målglitter" 
När roboten har ett pålitligt drivsystem 
och man har en noggrann styrmetod, tycker 
man att det skulle vara relativt enkelt att 
förstöra ett flygplan med en robot. Så är 
emellertid inte fallet. Ett flygplan kan ju 
inte anses punktformigt, det har i allmän
het en ganska stor buktig yta och detta ger 
upphov till ett fenomen, som går under be
nämningen »målbrus» och som är av två 
slag. Flygplankroppen består ur radarsyn
punkt av ett stort antal små reflekterande 
ytor, och en följeradar ser summan av re
flexerna från alla ytorna. Genom att radar
signalerna har olika långa vägar att gå 

Hur "Bloodhound" 
• navigerar 

Svenska armen har nyligen för sitt 
luftförsvar inköpt ett övningsbatteri 
av luftförsvarsrobotar av typen luft
värnsrobot med semi aktiv målsök
ning. Det är i första hand luftvärns
regementet i Norrtälje som kommer 
att utrustas med dessa robotar, som 
går under benämningen »Blood
hound». 

Bloodhound-robotarna är inköpta 
från Bristol Aircraft Co . i England, 
som haft FerrantiLtd. som under
leverantör av den elektroniska ut
rustning som ingår i robotens anord
ningar för semiaktiv målsökning (se 
artikel om luftförsvarsrobotar på 
annan plats i detta nummer) . 

I fjg. l visas luftvärnsroboten 
»Bloodhound», fotograferad i sam
band med en engelsk utställning. 
I fig. 2 visas några moment i sam
band med att »blodhunden» obevek
ligt söker upp sitt mål med ledning 
av de radarstrålar som utgår från 
målet när detta bestrålas med radar
vågor från landbaserad radaranlägg
ning. Det är dessa reflekterade ra
darvågor som leder »blodhunden» 
mot det »radarbelysta» målet. 

från radarstationen till de skilda reflekte
rande ytorna och åter, och genom att den
na gångväg ändras med flygplanets rörelse, 
kommer de olika ekosignalerna att inter
ferera med varandra. I radarn ser vi då ett 
sammansatt eko, vars amplitud varierar. 
Detta fenomen benämnes »målfädning» 
och radarn, som i allmänhet pejlar in sitt 
mål genom att avkänna ekomodulationen 
tyder fädningen som en slumpmässig va
riation i målets bäring och höjdvinkel. 
Detta fel i målets vinkclläge kallas »brus
vinkel». Se fig. 8. 

Det andra slaget av målbrus har sin or
sak i att styrkan av de skilda ekona från 
de små reflekterande ytorna varierar. 
Tyngdpunkten i det sammansatta ekot 
kommer att vandra;· radarn ser detta som 
en slumpmässig variation i det uppmätta 
målavståndet och den pejlade riktningen; 
man säger att målet glittrar. Målfädningens 
inverkan kan reduceras med lämpliga pejl
metoder, målglittret däremot är något som 
ändrar karaktär med olika flygplan och 
kan inte elimineras. 

I kommando- och ledstrålesystemen, där 
följeradarn är markbaserad, betyder en 

viss brusvinkel vid radarn en osäkerhet i 
robotens bomavstånd, dvs. dess avstånd till 
målet då de båda farkosterna passerar var
andra, och denna osäkerhet ökar med 
ökande träffpunktsavstånd. Noggrannhe
ten i dessa styrmetoder blir därför omvänt 
proportionell mot träffpunktsavståndet. 
Med en målsökande robot kommer där
emot radarn allt närmare målet och nog
grannheten blir oberoende av träffpunkts
avståndet. 

Ett mål, som i själva verket består av 
flera tätt intill varandra liggande enheter, 
skapar ett problem som påminner om det 
som målglittret utgör. Ekona från de skil
da enheterna orsakar en vandring av tyngd
punkten i det sammansatta ekot. Kan man 
urskilja ett bestämt mål tack vare att dess 
avstånd, hastighet eller vinkelläge skiljer 
sig tillräckligt från de andra målens, exi
sterar inget problem. Flygplan i formation 
har tyvärr den egenskapen att de tycks ha 
samma hastighet och läge åtminstone från 
radarn sett. Så länge detta är förhållandet 
kommer följeradarn aU följa tyngdpunk
ten av det eko formationen ger. När robo
ten närmar sig målet sker en urskiljning, 

Fig 1 

,Fig 2 

»Bloodhound», engelsk luftvärnsrobot, nyligen inköpt från England för svenska 
armens luftförsvar. Som synes en rätt kraftig ,bjässe. 

Här visas bur »Bloodhound» navigerar. 
Roboten känner tack vare en från målet 
utgående reflekterad radars trålning rikt
ningen till och den kurs målet - i della 
fall ett flygplan - har. Roboten räknar 
ut en skärande bana, som den flyger 
under konstant kurskorrektion genom 
att robotens vingar automatiskt ställes in 
för roll, stigning eller sänkning. I punk
ten MI får roboten en asymmetrisk 
vingvridning för roll, i M2 får roboten 
en symmetrisk vingvridning för sväng, 
i M3 utför roboten både roll och sväng 
samtidigt. PI, P2 och P3 är den av ro
boten beräknade träffpunkten i olika 
ögonblick. Tl, T2, T3 är målet för ro
botens anfall. I A) skär robotens bana 
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vanligen i vinkelled, om roboten är mål
sökande. Roboten måste då ha sådan manö
verförmåga att den verkligen kan nå det ut
valda målet. Flygplan har dessutom den 
förmånen att de kan välja mycket liten el
ler mycket stor flyghöjd, vilket i hög grad 
försvårar styrningen och de kan också för
virra roboten genom att elektroniskt störa 
styrsystemet. 

Felkällor i robotens servosystem 
Oftast är det emellertid inte målets uppfö
rande, utan fastmer ofullkomligheter i ro
boten, som ger upphov till stora bomavstånd. 
Styrningen ombesörjs ju i princip av ett 
slutet servosystem, som löser det rymd
geometriska robot-mål-problemet. Inom 
denna slutna slinga erfordras ett stort an
tal mindre slingor och återföringskretsar 
för att styrningen skall bli stabil. Vid led
strålestyrning t.ex. önskar vi att robotens 
tväracceleration, dvs. accelerationen mot 
strålmitten, skall vara proportionell mot 
avvikelsen från strålmitten. Robotbanans 
krökningsradie blir då mindre ju längre 
från strålmitten roboten befinner sig. Allt 
eftersom den närmar sig rätta läget, ökar 
krökningsradien och insvängningen blir 
visserligen inte så snabb men utan stora 
översvängningar. Är roboten däremot mål
sökande vill vi att tväraccelerationen skall 
vara pruportionell mot syftbäringens än d
ringshastighet. I båda fallen måste tvär
accelerationen vara ett entydigt begrepp. 
Under ett visst flygförhållande kommer ett 
visst roderutslag att ge den önskade tvär
accelerationen. Ingenting säger emellertid 
att styrverkan blir densamma vid en annan 
flyghastighet eller flyghöjd, eller att st yr
verkan är linjärt beroende av roderutslag 
eller rolläge hos roboten. Man undviker 
dessa svårigheter genom att helt enkelt 
med lämplig apparatur mäta robotens tvär
acceleration och återföra denna till de or
gan, som ger roderutslaget på sådant sätt 
att robotens korrektionsrörelse blir den 
önskade. 

Man skulle ju önska att en robot, då den 
intar fel läge, endast skulle röra sig i rikt
ning mot den anbefallda banan. Så uppför 
sig emellertid en robot inte i verkligheten. 
När rodret snedställes kommer roboten 
också att inta en ny anfallsvinkel. Robo
tens längdaxel pekar då inte i samma rikt
ning som hastighetsvektorn. Insvängningen 
till den nya anfallsvinkeln karakteriseras 
av mycket liten dämpning, varför roboten 
en längre tid kommer att pendla kring den 
nya anfallsvinkeln. Pendlingen kommer att 
betyda att roderutslagets verkan varierar. 
Man inför då en konstgjord dämpning ge
nom att mäta vridningshastigheten med 
ett gyro och återföra hastigheten till roder
organet, så att svängningarna dämpas. 

Ett stort antal slutna servoslingor utgör 
alltså i stort robotens styrsystem. Förutom 
de servoslingor vi medvetet inför för att 
förbättra robotens uppförande, tillkommer 
många parasitslingor, som härrör från 
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K A R L TIE T Z N E R: AKTUELLT 

T ransistorerna och 
radioindustrin 

D en tyska rundradio- och televisions in du
strin har st~lts inför en ny situation. 
Fr.o.m. januari 1959 kommer tyska tran
sistorer för kortvåg och ultrakortvåg att 
finnas tillgängliga för leverans även om de 
till en början endast kan erhållas i mindre 
antal och till höga priser. I varje fall är 
en tysk massfabrikation av dessa nya tran
sistortyper igångsatt eller förberedd. . 

Ännu vet ingen om dessa nya transisto
rer kommer att vinna insteg i de tyska 
rundradio- och TV-mottagarna. Men låt 
oss se på förutsättningarna: 

TV-mottagare: Redan nu, alltså i 
samband med att 90° bildrören gör sitt 
intåg i TV-mottagarna, är värmeutveck
lingen i de allt mindre mottagarlådorna 
allvarlig. Av den upptagna effekten om
kring 165-175 W omsättes en stor del 
i värme. Så snart 110° bildröret, even
tuellt av typen »short neck»l, möjliggör 
ännu mindre apparatlådor blir värme
utvecklingen ett ännu besvärligare pro
blem, i synnerhet om man, som exem
pelvis Philco och som redan tidigare 
franska och italienska firmor gjort, 
konstruerar separata mottagare. Här 
skulle en bestyckning av transistorer i 
stället för rör betyda en radikal föränd
ring till det bättre, enär en helt transis
toriserad TV-mottagare endast skulle 
förbruka 15-20 W. Transistorerna pas
sar också bättre än röret i modern se
rietillverkning av chassier med tryckta 
ledningar. 

Resemottagare : Om transistorn skall 
komma till användning vid resemotta
gare med ultrakortvåg är mer tvivelak
tigt, så länge inte priserna på UKV
transistorerna har gått ner. En enbart 
med transistorer bestyckad mottagare 
för UKV, KV, MV och LV skulle kosta 
450-500 DM, dvs. 135 DM mera än 
motsvarande apparat, bestyckad med 
rör, skulle kosta. 

Bilradiomottagare : Här finns inget 
större behov av heltransistoriserade ap
parater. Den lägre effektförbrukningen 
för sådana apparater i förhållande till 
motsvarande rörbestyckade modeller 
spelar ingen väsentlig roll. Två orsaker 
talar emot heltransistoriserade bilradio
mottagare : det höga priset på transis
torerna och den omständigheten att 

1 Se Amerikansk TV-mottagare i ny formgiv
ning. RADIO och TELEVISION 1958, nr Il, 
s.33. 

automatiska förstärkningsregleringen 
och värmestabiliseringen i tra'nsister
mottagare bereder bekymmer. I den 
män bilarna är försedda med 12 V bat
terier utgör lågvoltsrören, som arbetar 
på 12 V anodspänning, slagkraftiga 
konkurrenter .2 

Rundradiomottagare för bostaden: 
Här är ett utbyte av rör mot transisto
rer knappast av större intresse. Men in
tresset för stereofonin är i snabbt sti
ga~de, så att man kan räkna med att 
tillsatsförstärkare och små 2-kanalsför
stärkare kan bli aktuella. Här öppnar 
de nya transistorerna ett helt nytt fält. 

Första halvåret 1958 tillverkades 2,8 mil
joner transistorer av följande firmor i 
Västtyskiand : Intermetall i Diisseldorf, 
Siemens & Halske i Miinchen, TeKaDe i 
Niirnberg, Tele/unken i Ulm, Valvo i Ham
burg. När de nya fabriker, som för närva
rande är under byggnad i Hamburg av 
Valvo och i Heilbronn av Telefunken, och 
planerad utbyggnad av de övriga är kla,r, 
räknar man med att ett halvt års produk
tion skall stiga till ca 5 il. 6 miljoner tran
sistorer. Därmed skulle äntligen den per
manenta knappheten på transistorer ' av 
alla typer upphöra; för närvarande för
brukas dessa företrädesvis i fickradiomot
tagare och i anordningar för industriell 
elektronik, i elektroniska räknemaskiner 
m.m. • 
2 Se En enkel bilradiomottagare för mellanvåg. 
RADIO och TELEVISION, 1957, nr Il, s. 42. 
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KAR L TETZNER : 

Nya transistorer för kortvåg ' och ultrakortvåg 

Rörfabrikanterna Tele/unken och Valvo i 
Västtyskiand har från den l januari 1959 
frisläppt informationer för nya HF-tran
sistorer, som går bra inom ultrakortvågs
och kortvågsområdet. De båda företagen har 
gått in för olika tillverkningsmetoder. Tele
funkens nya HF-transistorer är drifttran
sistorer1 med typbeteckningarna OC 615, 
OC 614 (tidigare laboratoriebenämningar 
OC 6015, OC6014), Valvos nya HF-tran
sistorer är av diffusionslegerad typ, OC 171 
och OC 170, vilkas uppbyggnad och verk
ningssätt tidigare beskrivits i denna tid
skrift. 

Om man bortser från detaljer kan man 
säga att typerna OC 614 och OC 170 är 
jämförbara, båda går bra inom kortvågs
området upp till 30 MHz och som MF
förstärkare för 10,7 MHz. Typerna OC 615 
och ot 171 går bra upp till ca 150 MHz_ 

I fig. l visas det fullständiga princip-

1 TETZNER, K: Nyheter från Hannover
mässan 1958. RADIO och TELEVISION 1958, 
nr 7, s. 20. 
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Fig l 

OC614 och OC170 går bra upp till lO MHz 
OC615 och OC 171 går bra upp till 150 MHz 

schemat för en UKV-rundradiomottagare 
med Telefunken-transistorer för området 
87,5-100 MHz; spoldata är sammanställ
da i tabellen, se även spolskisserna för 
MF1 och MF2 i princip schemat. En på det
ta sätt uppbyggd modellapparat gav föl
jande värden: 

Antennkänslighet : 

Brustal: 
Total bandbredd 
fqm till kvot
detektorsteget : 
300 kHz-selektion 
fram till ingången 
på kvot detektor-

ca 0,85 flV för 50 mW 
utgångseffekt ; 
ca 2 flV för 400 mW 
utgångseffekt ; 
omkring. 10 kT o 

250 kHz 

steget: l: 10 
Ström förbrukning 
för UKV- och MF-
delen i fig. l vid 6 
V batterispänning 5,5 mA 

+3 ' 3 

lk Sk 

I 
400p 

{H-+-
71 

-f--1C.. 

r-+-f~Tr I 

Bp 

I fig. 2 visas ett nivådiagram för signal
nivån på olika punkter av den i fig. l vi
sade UKV-mottagaren. Nivåerna är an
givna dels för 50 m W uteffekt och dels för 
400 mW. Uppmätta värden stämmer rätt 
bra med beräknade. 

I en heltransistoriserad UKV-mottagare 
enligt schemat i fig. l är dimensioneringen 
av kvotdetektorn ganska besvärlig. Impe
dansanpassningen till sista MF-steget lik
som också det efterföljande första LF-ste
get måste avvägas omsorgsfullt. Vissa di
mensioneringssvårigheter u p pträder också 
vid kombinerade MF-förstärkare, avsedda 
för både AM och FM, avsedda att använ
das vid två mellanfrekvenser, exempelvis 
450 kHz och 10,7 MHz. 

I fig. 5 visas ett principschema för ett 
kortvågs-HF-steg + självsvängande blan
darsteg, bestyckat med Telefunkens drift
transistorer OC 614. Enheten är avsedd för 
området 12-28 MHz. Följande data har 
uppmätts för denna enhet: 

+, .. , 

I 
~. ~~-I· ~ r 2 identiska MF - steg _ . 

Koppling för UKV-transistormottagare för frekvensområdet 87,5-100 MHz, bestyckad med Telefunkens 
nya KV- och UKV-transistorer OC6015 (=OC615) resp. OC6014 (=OC 614). 
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Kvofdet. 

DA 172 Imp.edon~ son 
+2,5k 

.Signal [~0_'8_5~?_V~~~~~_~~1_~_~_~_v~~~~~+I'_~_5_~_~~~~~~~.~I 1_, o_·:_~_n_v_.~~~~~~~~~~~~~~10~,~~) 
spänn 1' 2}'V 32)Jv 2901' V 2,SroV' 1,34 \1 

(400mW) 

'för 25 kH z frekvens sving 

Fig 2 Nivådiagram för den i fjg. 1 visade UKV-transistormottagaren. Fig l Kurvor för kvotdetektorsteget och kvotdetek
torn i kopplingen i schemat i fig. 1. Kurva a) 
anger AFR·spänningen i volt=spänningen 
över kvotdetektorns laddningskondensatOJ:, kur
va b) LF·spänningen över ett belastningsmot
stånd 2,5 kohm, kurva c) LF-tomgångsspän
ningen samt kurva d) störundertryckningen 
vid FM-modulering 0000 Hz±25 'kHz sving) 
och störmodulering med AM (100 Hz, 30 % 
modulering). I samtliga kurvor anges värdena 
som funktion av ingångsspänningen Vin på 
kvotdetektorsteget. Se fig. 1. 

Effektförstärk
ning: 
Brustal: 
Sllegelfrekvens
dämpning MF= 
460 kHz: 
Reglerförmåga för 

ca 25 dB 
10 kTo 

14:1 

försteget: 50 : 1 

Vid 6 V batterispänning är strömförstärk
ningen för detta dubbelsteg totalt 1,8 mA. 

Data för Ge 170 och Ge 171 
Valvo GmbH ger följande data för sin kort
vågstransistor OC 170: 

Branthet: 

Återverknings
kapacitans: 

Gränsfrekvens : 

36 mAjV vid 450 kHz 
30 mAjV vid 10,7 MHz 

1,8 pF vid 450 kHz 
-1,6 pF vid 10,7 MHz 
70 MHz 

Strömförstärkning : 80 

VLF DC 602 

I 

DA172: 
Af R 1 50k 7k 

i "fr 2)J 

I T On 
1k 

I 
20 

+ 
DA 172 -i5}' 

+2 +. +2 

+4 

12,5 n 

I en praktiskt utprovad kortvågskoppling 
med uppdelat kortvågsområde gav denna 
transistor en blandningsförstärkning av 17 
dB vid 15 MHz och 16 dB vid 25 MHz. 
Effektförstärkningen i första MF-steget 
10,7 MHz var ca 22 dB. Den senare för
stärkningen refererar till avgiven effekt i 
ett 100 ohms belastningsmotstånd, jämfört 
med styreffekten. 

För UKV-transistor OC 171 anger Valvo 
följande dynamiska data vid 100 MHz: 

Branthet: 

Ingångs
konduktans : 

Ingångs
kapacitans: 

Utgångs
konduktans : 

Utgångs
kapacitans: 

: .J 100k 

+1 +1 

~3 +2 

8,5 mA/ V 

12,5 mAjV 

8 pF 

0,3 mA/ V 

2,5 pF 

~58 . 

~1 

- +SV 

t-~~"'·-'-6V 

a 

'b 

C 

I AF: 

0.5 

0,2 

0,1 

0.05 

I VLF 
m V 
400 

200 

100 

50 

20 

10 

5 

VLF I mV 
40 

'20 

10 

AM 

400 

200 

100 

d 50 

20 

10 

1 2 . 10 20 50 100 mV 

1 10 20 50 100 mV 

10 20 50 100 mV 

10 20 50 ' 100mV 
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R FORSHUFVUD : l E O R I 

Hur liten är en transistor? 
Iii bekant med transistorn (4) 

N är man skall bedöma storleken hos nå
gonting jämför man alltid med något an-

. nat, exempelvis en tändsticksask, arkiv
metern i Paris eller medelavståndet mel
lan jorden och solen. Transistorn jämför 
vi förslås ' lämpligen med elektronröret, 
men vi bör då inte göra som vissa ambitiö
sa reklammän, som letar upp det största 
och äldsta rör som står att uppbringa, dam
mar av det och placerar det framför kame
ran tillsammans med en transistor. Jämfö
relsen skall givetvis göras mellan likvärda 
storheter. En transistor uträttar ungefär 
detsamma som en rörtriod. Dess volym bör 
därför jämföras med halva volymen aven 
modern dubbeltriod i miniatyrhölje. Man 
kan sålunda jämföra följande volymer. (Se 
fig. 1.) 

volymen av OC 7l: 0,30 cma 

halva volymen av ECC 82: 7,5 cma
• 

Som synes är transistorn 25 gånger 
mindre än rörhalvan. Men det finns ju 
mindre transistorer? Hur är det med de 
~är transistoriserade hörapparaterna, som 
är inbyggda i glasögonbågar? Hur små är 
~e transistorer som används där? 

En transistor, som är avsedd för just 
~etta ändamål, är OC 57. Dess storlek bör 
~ock enligt min mening jämföras med stor
leken hos ett subminiatyrrör. Vi väljer rö
ret DF 66, som är en pentod. (I ett hör
apparatsteg ger den en förstärkning, som 
är jämförlig med den som man får med 
en transistor.) 

Volymen av OC 57: 28 mma 

Volymen av DF 66: 1000 mma
• 

Fig l 

I detta fall är transistorn ungefär 36 
gånger mindre än röret. 

Orsaken till att transistorer kan göras så 
små? Det hela är en fråga om uppvärm
ning. En signal på låg effektnivå kan kan
ske med fördel förstärkas med hjälp aven 
lågeffekttransistor, som är avsedd för en 
kollektorförlust av högst 0,1 watt. Använ
der man ett rör för samma ändamål, måste 
detta i vilket fall som helst vara så stort, 
att det tål sin egen glödeffekt - typiskt 
värde 2 W - utan att glaset blir för varmt. 
Lågeffekttransistorn kan göras liten främst 
därför att den saknar glödtråd. 

Lägg märke till att jag sade lågeffekt
transistorn. Gäller det effekttransistorer, 
blir förhållandet ett annat. Med effekt
transistorer brukar man mena transistorer 
för ett par watt och däröver. Vid förstärk-

. ning av signaler på denna effektnivå gör 
eventuell glödeffekt inte längre så mycket 
till eller från. Det är rent av så, att tran
sistorn kommer i ett ogynnsamt läge, på 
grund av att den inte tål så hög temperatur 
som röret. Mer än 75° C anses inte hälso
samt i det långa loppet för germanium
transistorer. Detta för med sig, att effekt
transistorer måste skruvas fast på en kyl
plåt av något slag. Transistor plus kylplåt 
tar ofta upp större volym än ett rör skulle 
ha gjort. Detta illustreras av fig. 2, som 
visar en transistor OC 30 komplett med 
kylplåt bredvid en dubbeltriod ECC 85. 
Trots rörets mindre volym är dess maxi
malt tillåtna anodförlust större än tran
sistorns maximalt tillåtna kollektorförlust. 

Lågeffekttransistorn OC71 
till höger upptar en volym = 
4 % avena halvan aven 
dubbeltriod ECC82. 

1/z ECC 82 OC 71 

Fig 2 
En bild, som kanske chocke· 
rar: Transistorn med sin kyl
plåt t.h. tar upp större volym 
än röret! Röret (ECC85) tål ~ 
4,5 W sammanlagd anodför. 
lust, transistorn (OC30) 2,5 
W kollektorförlust vid 40° C 
omgivningstemperatur. 
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I allmänhet kan dock sägas, att transis· 
torn hävdar sig väl vid effekter upp till 
några få watt, tack vare att man kan utnytt
ja chassiet som kylplåt. Och ett chassi 
måste man ju ändå hal 

Det är tydligt, att volymen hos själva 
transistorn är en sak för sig - en annan 
fråga är i vad mån man kan utnyttja tran
sistorernas ringa storlek till att krympa 
ned hela den färdiga apparatens ytterrnått. 
Ibland är »miniatyriseringen» livsviktig, 
som i flygplan och hörglasögon. I andra 
fall finns det skäl att inte göra apparaten 
för liten: krav på de akustiska egenskaper
na hos en låda eller - om apparaten är 
nätansluten - ett önskemål om att den 
inte skall åka i golvet så fort nätsladden 
hänger över bordskanten. 

Gäller det en databehandlingsmaskin 
med hundratals eller tusentals förstärkande 
element medför det en stor volymbesparing 
att använda transistorer. Nästan alla ope
rationer kan nämligen ske på låg effekt
nivå, så att lågeffekttransistorer kan an
vändas. Transistorerna kan placeras myc
ket tätare än de heta rören, som kräver en 
viss luftcirkulation. Idealet vore ju om man 
kunde packa transistorerna som sillar, 
men gränsen sätts på kravet av åtkomlig
het. Elektronisk utrustning behöver som 
bekant repareras ibland, även om den in
nehåller transistorer! 

Tidigare avsnitt i denna serie har 
varit införda i RT nr 10, 11 och 
12/ 58. 



AKTUELLT: 

Teletekniskt 
nytt f.rån 
Telefunken 
D et var en rad intressanta och delvis 
utomordentligt avancerade nyheter, resul
tatet av många års intensivt utvecklings
arbete, som Tele/unken presenterade vid 
konferensen i Ulm. Bland de intressantaste 
nyheterna som demonstrerades var några 
radiomottagningsanläggningar, bl.a. en an
läggning »Transradio III», uppmonterad i 
två stora stativ. Anläggningen täcker fr e

kvensområdet 3,9-28,1 MHz och är av
sedd för användning vid fast trafik av olika 
slag, A1-A4 , F1-F4• En nyhet är att vid 
telegrafering med frekvensskift kan samti
digt två överföringskanaler tas · emot 
(»twinplen). Vid FM-telefoni kan HF
bandbredd ner till ±2 kHz utnyttjas. 

En annan intressant nykonstruktion var 
en kommunikationsmottagare »E 104 Kw/ 
10» för området 1,1-30,1 MHz. Från ca 
6 MHz är denna mottagare en dubbelsuper 
med första blandning med kristallfrekvens 
och andra blandning med variabel mellan
frekvens 1,1-2,2 resp. 1,9-4,1 MHz. 
Andra mellanfrekvens 525 kHz. Endast l 
HF-steg ingår i denna mottagare för att 
förhindra Krsmodulering, blandarrören 
med ECC81 har ny korsmoduleringssäker 
koppling. Känslighet vid ±500 kHz band
bredd l fh V vid 20 dB brusavstånd. 

Två nya ultrakortvågsmottagare för fre
kvensområdet 25-84 MHz resp. 65-175 
MHz, tillhörde också nyheterna. UKV-mot
tagaren E148 UK, aysedd för Al' A2 , A3 , 

Fl' F3 och PI hade 2 HF-steg. 6 MF-steg 
med mellanfrekvens 10,7 MHz gav ±14 
kHz bandbredd. 

Stort intresse tilldrog sig en liten alarm
mottagare med enbart transistorer, avsedd 
för en av de 50 kanaler som finns tillgäng
liga vid frekvenser omkring 80 MHz. Det 
var fråga om en dubbelsuper med första 
mellanfrekvens 10,7 MHz och andra 473 
kHz. Kristallstyrd första oscillator, 12 
transistorer och fyra germaniumdioder in
går i denna mottagare, som går antingen 
på nät eller på inbyggda batterier, 4 celler 
il 1,25 V som håller för 12 timmars trafik. 
Apparaturen är avsedd för alarmanrop 
och/ eller talrnodulerad sändning (order
givning). Vid mottagning av alarmanrop 
utlöses en summersignal. Tack vare att 
man har högselektivt mellanfrekvensfilter 
i andra mellanfrekvensen uppnås mycket 
hög grad av dämpning mot angränsande 
kanaler, 90 dB vid frekvensavstånd ±50 
kHz från centrumfrekvensen i en kanal. 
Känsligheten är mycket hög, l fh V vid 20 
dB signalbrusförhållande och en antenn
emk av endast l fh V ger därför säker 
alarmsignal. 

TELEFUNKEN anordnade i början 
av november en fackpresskonferens i 
Ulm, där en del intressanta nyheter 
inom den kommersiella teletekniken 
presenterades. Många utrustningar 
demonstrerades också i full aktion 
på ett av Telefunkens försöksfält 
vid Schweighofen i närheten av Ulm. 

Apparaturen väger knappt l kg och di
mensionerna är små, 15X9,5X 3,8 cm, var
för apparaten lätt får plats i en ficka. An
läggningen bör ha givna användningsom
råden för polis, brandkår och transport
väsen. 

En annan intressant nyhet var en l W 
nödsändare för skeppsbrutna, anbringad i 
en vattentät cylinder och försedd med en 
kraftigt tilltagen inbyggd ferrit-antenn, se 
fig. 5. Diametern på den cylindriska krop
pen är 10 cm, totala vikten inkl. batteri 
3,6 kg. Frekvensen är 2,05 MHz. 

Vid praktiska prov har man med den 
inbyggda ferrit antennen uppnått en pej
lingsräckvidd, dvs. en räckvidd hos sän
daren inom vilken pejling är möjlig med 
viss grad av noggrannhet, upp till 20 sjö
mil. 

Apparaten hålls igång 72 timmar med 
inbyggda batterier. . 

En ny typ av anläggning för diversitets
mottagning med en mottagare (1-30MHz) 
tillhörde också nyheterna från Telefunken. 
Den innehåller endast transistorer, och 
överkopplingen mellan antennerna (tre bör 
användas) styrs av den från mottagaren 
erhållna MF-spänningen, när denna sjun
ker under viss nivå kopplas mottagaren 
över till annan antenn som ger högre sig
nal. Omkopplingstiden 50 fhS inverkar inte 
på den mottagna signalen. 

Bland de nyheter som demonstrerades 
på provfältet var en del fältmässigt utrus
tade pejlanläggningar för ultrakortvåg, i 
första hand avsedda för militärt bruk. På 
samma provfält demonstrerades också en 
pejlanläggning för kortvåg med 6 vertikal
antenner i en ring, som möjliggör nog
grann inpejling av signaler inom hela 
kortvågs området. Denna pejlanläggning, 
som bl.a. har utnyttjats för inpejling av 
signalerna från Sputnik I och Sputnik III, 
är avsedd för inpejling över långdistans, 
exempelvis av nödställda flygplan, fartyg 
i sjönöd etc. Anläggningen arbetar inom 
frekvensområdet 1,35-25,2 MHz. 

En hel del radiopejlanläggningar av 
mindre format demonstrerades också. In
tressant är här att notera att man mer och 
mer tycks övergå till användning av fasta 
korsande pejlramar och använder goni
meteranordningar i mottagaren. 

En lätt bärbar miniatyrpejlmottagare 
med transistorer och med indikering på 
»armbandsinstrument» visades. Använd
ningsområdena för denna: vid katastrof
tillfällen, vid lokalisering av radiosändare 
till sjöss och på land etc. 

(Sch) 

Fig 1 

Fig 2 

Fig 3 

Fig 4 

Fig S 

Ny kommersiell mottogoranläggning 
EST 305 .Transrodio III> från TELEFUN
KEN. Täcker frekvensområdet 3,9-28,1 
MHz. 

Ny kommunikationsmottagare typ E 104 
Kw/W från TELEFUNKEN. Täcker områ
det 1,1-30,1 MHz i 18 områden, var
dera omfattande 1 eller 2 MHz. 

Tronsistoralarmmottagare av dubbel
supertyp för 80 MHz-området. Känslig
het: 1 p.V från antennen ger larmutlös
ning. Vikt: 0,8 kg. Foto: Telefunken. 

Ny typ av anläggning för diversitets
motlagning med e n motlagare. Kopp
lar om mellan tre antenner. Bestyckad 
med transistorer. 

Radiosändare för skeppsbrutna. Höl
jet uppbrutet så man ser sändarens 
konstruktion. Dimensioner: 50X 10 cm; 
vikt ink!. batterier: 3,6 kg; arbetar på 
frekvensen 2,05 MHz. 
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YNGVE FLYCKT: 

Stereofoni - ljudteknikernas 
senaste tru.mfkort 

»Som musikmänniska ser jag i stereon ett 
medel för breddning av musikförståelse med 
enorma möjligheter. Gav LP musiken en 
kraftig skjuts framåt, så kommer stereon att 
för grammofonen och skivan skapa en 
marknad av hittills icke drömd omfattning. 
Radions slagkraft kommer att mångdubblas, 
likaså filmims och TV:ns», skriver 
Yngve Flyckt, en av Sveriges mest 
kända musikkritiker och musikkännare 
i nedanstående artikel.» 

J ag hade några tidningskolleger hemma 
för att låta dem höra skivor på min stereo· 
anläggning. Jag började med en testskiva 
av den där lekfulla !;lorten, som visar tek. 
nikernas ohämmade första glädje över det 
nya skapade undret. Ett tåg kom dånande 
in på stationen, och en av kollegerna utlät 
sig: :s>Det är första gången jag suttit i ett 
hem och blivit överkörd av tåget.» 

Yttrandet belyser ganska bra närvaro· 
effekten av stereo. 

För all del, något liknande hände också 
när LP·skivorna kom med sin fenomenalt 
förbättrade kvalitet: »Det är precis som 
om de sjöng här i rummet», sade en sång. 
pedagog vid första kontakten. 

Men vid en jämförelse nu låter LP·ski· 
van platt. Det är just rumsverkan som ut· 
märker stereQ, som bekant, men man kla· 
rar inte av skillnaden bara med det. För 
en musikmänniska tillkommer så mycket 
oväntat som extra, väsentlig vinst. Fram. 
för allt dEln mjukhet i klangen, som tillåter 
större forteverkningar utan att det blir 
frånstötande hårt. Vidare ett riktigt pia. 
nissimo. J ag tänker t.ex. på den berömda 

TEKNISKT 

Vad ,Ni 
bör veta 
om stereofoni 

övergången i Beethovens femte symfoni 
mellan scherzot och finalen, där stråkarna 
spelar scherzotemat pizzicato mot pukans 
botten. Först här i stereo kommer den and· 
löst förväntansfulla atmosfären fram. Och 
när sedan finaltemat jublar ut i fullaste 
forte så låter det inte som en ljudchock för 
örat utan just som den förlösande hän· 
förelsemusik· det rymmer. 

Eller tag fiolsolot i Rimskij·Korsakovs 
»Scheherazade». Det stiger som en siden. 
strimma mot orkesterns välvande sammet. 

En avsevärd vinst ligger också i att all 
text blir tydligare än förr. Hur bristfällig 
grammofon tekniken varit hittills blir klart 
för en när man lyssnar till opera eller ope· 
rett, låt oss säga »Glada Änkan». Nu 
fångar man in hela scenutrymmet, tycker 
man. Man hör replikväxlingen, där bakom 
kören, dessutom diverse stänkröster och 
ljud i full rumsverkan. 

Sådant borde naturligtvis inte vara 
märkvärdigt. Våra barn kommer inte att 
kunna fatta att vi haft en ljudåtergivning 
av LP·typ, där vi var tacksamma fast varje 
sångensemble blev till en obegriplig soppa. 

M an vet ännu inte om stereofoni inom 
ljudåtergivningstekniken är något som 
kommer att slå igenom på bred front. Den 
ökade kvalitet som musikåtergivningen får 
vid stereofonisk återgivning är visserligen 
högst frapperande och något som måste 
uppskattas av musikaliska finsmakare. 
Men är det någonting som vanligt folk är 
beredda att betala - och betala rätt myc· 
ket - för? 

Det är rätt sannolikt att så blir fallet -
alltför många storföretag har satsat på »ste· 
reo», och med reklamen som vägröjare lär 
det nog inte dröja så länge förrän stereo· 
anläggningar för band och skivor kommer Stereofoni är på väg att vinna insteg 

inom ljudåtergivningstekniken och 
för närvarande pågår febrilt arbete, 
framför allt utomlands i radioindu
strins laboratorier, för att få fram 
apparatur för stereoljudåtergivning. 
Samtidigt börjar stereofoni vid ra
tlioöverföring att diskuteras och av 
allt att dÖma står vi inför något av 
en revolution inom detta område. 
Här en orientering, baserad på artik
lar som nyligen publicerats i tysk 
och engelsk fackpress. 

, att slå sig fram på radiomarknaden. Ste· 
reofonisk återgivning av musik ger näm· 
ligen en upplevelse, så helt skild från det 
man är van vid' även från den bästa radio 
eller grammofon, att man redan efter kort 
erfarenhet har svårt att förlika sig med det 
gamla vanliga. 
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Så mycket har redan skrivits och talats 
om stereofoni, att det torde vara allmänt 
bekant, att stereofonisk återgivning är av 
det slag som låter åhöraren få en äkta 
rumskänsla. Genom återgivning av ljudet 
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J ag tänker också på radion. J ag kunde 
länge inte begripa varför det av producen. 
ten ansågs så olämpligt i diskussioner att 
prata i mun på varann då och då för liv· 
lighetens skull. Jämt blev man varnad för 
denna, som man själv tyckte, förnuftiga 
strävan att komma ifrån en beskedlig dia· 
log: »nu är det din tur - nu är det min 
tur». Men saken är ju den, att flera röster 
liksom tar ut varann i platt ljudreproduk. 
tion. Stereon kommer att göra radiodiskus· 
sionerna långt livfullare och alltså inte 
bara inverka på återgivningens kvalitet 
utan också på själva sakkvaliteten. 

Man kommer således fram till att först 
med stereo har vi nått den punkt i utveck· 
lingen där vi på fullt allvar kan tala om 
tal· och musikreproduktion. 

För övrigt föreställer jag mig att ju 
mindre musikerfaren en lyssnare är, desto 
märkvärdigare ter sig stereoeffekten. Vi 
som matats i många år i konsertsalarna 
med levande musik får liksom en korrek· 
tionsapparat i örat. Vi vet ju vad en gram· 
mofonskiva vill »föreställa» och erinrar oss 
också den faktiska ljudbilden som vi då 

genom två kanaler, som skall representera 
var sin förlängning av lyssnarens öron, 
blir dessa »öron» i idealfaIlet förflyttade 
rakt in i konsertsalen på bästa lyssnings· 
plats, och genom tvåkanalssystemet får han 
den rymdverkan och lokaliseringsförmåga, 
som endast »två·örat» direktlyssnande 
kan ge. 

Genom fördomsfri puffning för »3-D
ljud~ i radio oc\l annat, med tal om stereo· 
foni, rymdverkan, rymdklang m.m., kan 
allmänheten ha fått den uppfattningen att 
stereofoni redan är vanligt och inte något 
särskilt bra. Det bör understrykas att 3-D 
inte har med stereofoni att skaffa. Stereo
foni förutsätter alltid två kanaler från käl. 
lan till lyssnare. 

Upptagning av stereoljud 
Under stereofonins utveckling har många 
mikrofonplaceringar provats. Det nära till· 
hands liggande systemet med två mikrofo· 
ner, placerade med samma inbördes av· 
stånd och med samma riktnings egen ska· 
per som en människas öron, har provats 
och varierats. Problemet vore enkelt, om 
man kunde påbjuda att all stereofoni skall 
avlyssnas med hörtelefon, så att vart öra 



lägger in i skivan, åtminstone till en viss 
grad. 

Därför är det nog så, att ljudteknikern, 
ljudingenjören, är en mycket bättre be
dömare aven skivas faktiska kvalitet än en 
musiker. Den senare filtrerar bort det stö
rande ganska långt innan han irriteras. 
Han hör vad han vill höra. Det är falska 
toner och den konstnärliga medelmåttig
heten han reagerar emot. Men skivans 
eventuella svävning och brus, frekvensom
rådenas avvägning etc., det är sådant som 
ljudingenjören omedelbart reagerar för i 
sitt »absoluta» lyssnande. 

Så finns det en vinst till med stereo, som 
visserligen är av mera yttre art: högtalarna 
måste göras separata (åtminstone diskant
högtalarna) och placeras på olika punkter 
i hemmet. Härigenom skulle vi äntligen 
komma ifrån det envisa fasthållandet vid 
»allt-i-ett-skab-principen, som visserligen 
på sistone visat större hänsyn till den ljud
tekniska kvaliteten och till det möbel
arkitektoniska, men ju inte följer den na
turliga särskiljningslinjen. Att benhård 
fördomsfull tro att »folk vill ha det så» 
legat bakom denna avoga inställning till 
de ljudtekniska framstegen, det vet alla 
som sysslar i branschen. 

Sedan är det förstås ett bekymmer att 
lista ut hur ens hem skall tillgodogöra sig 
stereoeffekten genom bästa placering av 
högtalarna. Rummets dimensioner är i re
gel inte avpassade efter högtalarnas lämp
ligaste placering. Dessutom blir det om
råde i rummet, där högtalarnas samverkan 
gör sig gällande, begränsat. 

Betecknande är att jag för LP-aftnar 
kunde bjuda 20-talet personer att lyssna, 

får ljudet direkt från de konstgjorda 
öronen. 

Det går naturligtvis inte! Återgivning
en sker ju i allmänhet via högtalare, som 
måste placeras på visst avstånd från var
andra lör att en lyssnande person, som ju 
alltid håller sig en bit från högtalarna, 
skall få stereointryck. Som alltid när det 
gäller reproduktion får man finna sig i att 
avstå från absolut verklighetstrohet. Vid en 
konsertupptagning försöker naturligtvis 
teknikerna skicka ut programmet så att det 
skall låta så bra som möjligt, men det finns 
inte och kommer inte att finnas någon en 
gång för alla fastslagen procedur för hur 
en konsertupptagning skall gå till. 

Teknikerns uppgift är i sådana fall 
tekniskt-konstnärlig och det är på denna 
hans insats det beror, vilket intryck de ut
övande konstnärernas verksamhet gör. 
Teknikern har sin erfarenhet och sina 
mikrofoner, blandare och förstärkare att 
använda på olika sätt allt efter omständig
heterna, och en sådan detalj som mikrofon
val och placering kan vara mycket· olika 
vid olika tillfällen. Man kan därför vara 
säker på att finna de mest varierande me
toder vid stereoupptagningar. 

»Med stereon har ljudåtergivningen äntligen kommit till en punkt i utvecklingen där män
niskor som aldrig satt sin fot i en konsertsal kan uppleva musik på fullt allvar», säger Yngve 
Flyckt, som ovan ses sittande i sin »musikstudio» i Stocksund. 

medan redan åtta personer haft svårt att 
klämma ihop sig inom stereons effektut
rymme. Nu kan ju detta utrymme ökas i 
den mån jag ökar antalet diskanthögtalare 
från de nödvändiga två till fyra-sex-åtta, 
vänder dem mot väggen för att få resonans
stegring osv. Men en sådan utökning lig
ger väl i varje fall litet på sidan om privat
mannens första iver. Och högtalarna får 
väl ges ett särskilt frestande estetiskt ut
seende innan man vill klä vaggarna med 
ett större antal. .-

Redan anmäler sig således krav på för
bättringar av stereo återgivningen, krav 
som väl också kommer att tillgodoses vad 
det lider. 

En sak förefaller mig emellertid uppen
bar. Med stereon har ljudåtergivningen 

System Lauridsen 

Dansken Lauridsen har angivit ett intres
sant system för upptagningar. Nära och 
ovanpå varandra placeras två mikrofoner, 
den ena med cirkelformig karakteristik, 
den andra med 8-formig karakteristik. Dia-

Fig t 
Mikrofonarrangemang för stereoljudupptagning 
enligt Lauridsen. En mikrofon med cirkulär 
karakteristik (M), kombineras med en med 
sidoriktad S-formig (±S). 

äntligen kommit till en punkt i utveck
lingen, där människor som aldrig satt sin 
fot i en konsertsal kan uppleva musik på 
fullt allvar. 

Som musikmänniska ser jag därför i 
stereon ett 'medel för breddning av musik
förståelse med enorma möjligheter. Gav 
LP musiken en kraftig skjuts framåt, så 
kommer stereon att för grammofonen och 
skivan skapa en marknad av hittills icke 
drömd omfattning. Radions slagkraft kom
mer att mångdubblas, likaså filmens och 
TV:ns. 

Vi upplever en omvälvning av så enorm 
storleksordning, att kanske inte ens de 
forskare som oförtrutet löst sig fram ge
nom problem räckorna riktigt inser det! 

• 
grammen ses i fig. 1. Om en konstani ljud
källa rör sig i en cirkelbana med mikrofo
nerna i centrum, blir den »cirkulära» mik
rofonens utgångsspänning konstant, medan 
mikrofonen med 8-formig riktningskarak
teristik ger en utspänning som varierar 
till amplitud och fas, se fig. 2. 

Fig 2 
Riktningskurvor för anordningen i fig. 5 i rät
vinkligt koordinatsystem. Den »cirkulära» mik
rofonens utgångs spänning (kurva l) är kon
stant både i amplitud och fas. Den riktade 
mikrofonens karakteristik (kurva 2) har högsta 
amplitud vid ±90° och vänder fas vid 00. 

90' 

RADIO OCH TELEVISION - NR l - 1959 43 



- ' 

- !JO. -60· - J O· O· JO. 60· 90· 

Fig 3 
Spänningarna i den högra och vänstra kana· 
len efter addition och subtraktion av spän· 
ningarna i fig. 2. 

Genom elektrisk addition och subtraktion 
av de två spänningarna får man de två kur· 
vorna i fig. 3. Man inser lätt att dessa två 
kurvor representerar vad två åt var sida 
riktade mikrofoner med njurformig karak· 
teristik skulle ha givit. Det resulterande 
polardiagrammet visas i fig. 4. Andra kom. 
binationer av mikrofoner med olika rikt· 
ningsverkan ger liknande resultat. 

En av fördelarna med detta system är, att 
man med enkla elektriska medel kan trolla 
med kombinationens totala karakteristik, 
t.ex. öka eller minska den vinkel inom 
vilken stereofonieffekt uppnås. 

När det gäller radiosändning, vilket be· 
handlas längre ned, har denna metod den 
ytterligare fördelen att den lämpar sig för 
kompatibel radiostereofoni. En av kana
lerna, den som överför den cirkulära mik
rofonens utspänning, innehåller ju en full· 
värdig enkanalssignaL 

o 

Atergivning av stereoljud 
En intressant omständighet är att det 
mänskliga örat inte kan lokalisera rikt· 
ningen till en tonkälla, som avger en kon
tinuerlig ton med frekvens under 300 Hz. 
Lokalisering av bastoner ~ker på basis av 
de insvängningsförlopp som uppträder, om 
tonen uppträder intermittent. Man kan 
därför vid musikåtergivning återge basto
nerna med endast en bashögtalare, förut
satt att insvängningsförloppen för dessa 
toner återges via två kanaler. 

Tydligt är att en sådan bashögtalare 
måste återge de låga tonerna som kommer 
från båda kanalerna. Övergångsfrekvensen 
mellan lågtons- och högtonsdelarna måste 
dock läggas så lågt att insvängningsfre
kvenserna säkert kommer att hamna på de 
båda skilda högtonshögtalarna. En över. 
gångsfrekvens av 250 Hz har visat sig 
lämplig. 

En högtalarkombination för stereofonisk 
ljudåtergivning kan sålunda bestå aven 
bashögtalare och två skilda diskanthög. 
talare, som ställs upp så att riktningen till 
dem i förhållande till åhöraren bildar en 
rät vinkel. Vid en sådan uppställning får 
man ett intryck som om man satt på första 
raden i en konsertsaL 

O· • 

·90· +90· 
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Fig 4 
Totalkarakteristiken i polära koordinater för 
mikrofonarrangemanget i fig. L 

Den stereofoniska verkan som uppnås 
med ett arrangemang enligt fig. 5 är be
gränsad till en smal sektor omkring hög
talaranordningens symmetriaxeL Detta är 
emellertid fullt tillräckligt för ljudåter
givningen i hem. Önskar man åstadkomma 
stereofonisk ljudåtergivning i ett större rum 
måste man breda ut den zon där stereofo
nisk verkan uppträder, vilket kan uppnås 
genom att man ställer upp flera diskant
högtalare på båda sidor i rummet. Delvis 
riktas dessa högtalare inte direkt mot åhö
rarna utan mot väggarna. Se fig. 6. Ut
strålningsriktning och effektnivå för hög· 
talarna måste noggrant avstämmas inbör
des. En sådan större högtalaranläggning 
för stereofoni i större lokaler kräver en för· 
stärkarenhet med två förstärkare med ca 
15 W uteffekt. I enklare anläggningar räc· 
ker en dubbel förstärkare, vars utgångar 
påföres hörnhögtalare. 

Fig S 
Högtonshögtalarna för en 
stereoljudanläggning bör stå 
på ca 5 m avstånd och bör 
vara riktade in mot rummet. 
Streckat område anger var 
god stereoeffekt erhålles. 

Fig 6 
Med flera högtonshögtalare i 
varje kanal kan området för 
god stereoeffekt ökas avse· 
värt i ett rum. 
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Stereofoni på band 
Den apparat som lättast låter sig apteras för 
stereofonisk ljudåtergivning är bandspela
ren. Det vanliga tonbandet tillåter samti
dig inspelning och avspelning av två pro
gram, och om dessa program be'står av in
spelningar från två separata mikrofoner 
uppställda på lämpligt sätt, har man en 
inspelning, som kan återges genom två 
lämpligt placerade högtalare, och man har 
en förträfflig stereofonisk återgivning. 

En stor repertoar finns inspelad på band, 
och bandspelare för stereofoni finns också 
i marknaden. I USA har bandspelarstereo
foni fått stor spridning, och man kan vänta 
att vi kommer att få en hel del stereoband 
även här i landet. 

Ur amatörsynpunkt är bandspelaren det 
idealiska redskapet. De flesta amatörin
spelningar på band måste sägas vara föga 
tillfredsställande, och de kan behöva den 
extra luftighet och genomskinlighet, som 
stereofoni ger. Särskilt amatörinspelarens 
största bekymmer, inspelningen av det all
männa samtalet och sorlet vid finare eller 
enklare kalas kan förväntas bli något lätta
re uppfattbar i stereo. I enkelmikrofon
inspelning blir ju rösterna av fler samti
digt talande alltid hopgrötade. 

Stereofoni på skiva 
För grammofoninspelning låg det närmast 
till hands att låta nålens sidorörelser ta 
hand om »ena örat», och dess upp-och-ned
rörelser det andra. System med denna typ 
av in- och avsp!)lning har utvecklats och 
givit tillfredsställande resultat. Man har 
dock numera enat sig internationellt om ett 
system, som är symmetriskt, dvs. samma 



sorts rörelse hos nålen representerar de två 
informationerna. Systemet som kallas 
»Westrex»- eller »45/45»·systemet, inne
bär att skivans ljudspår graveras med den 
ena kanalens information på ena spårväg-

- gen, och den andras på den andra väggen. 
Spåret kan se ut som i fig. 7. 

På vanliga skivor har båda spårväggar
na samma gravering och det är endast nå
lens sidorörelse som intresserar. Nålmikro
foner för vanliga skivor skall därför helst 
vara helt okänsliga för de vid avspelningen 
<;Jundvikliga vertikalrörelserna hos nål
spetsen. 

För stereogrammofoner måste nålen röra 
sig både i sidled och vertikalt, och dess rö
relse överföres till två system, som ger var 
sin elektriska utspänning, motsvarande de 
två spårväggarnas rörelse. Namnet 45/45-
systemet kommer därav att spårväggarna 
lutar 45 0 mot horisontalplanet och att varje 
vägg ger nålspetsen en rörelse vinkelrät 
mot väggens lutning, alltså också i 45 o . 

Rörelsen analyseras alltså i två mot var
andra vinkeräta helt likvärdiga riktningar 
till de två avsökningssystemen. Se fig. 8. 
I fig. 9 visas hur en rörelse från A till B . 
kan bytas ut mot den sammansatta rörel
sen AC och CB, båda i 45 o vinkel mot 
horisontalplanet och alltså vinkelräta mot 
varandra. Genom särskilt utformade kraft
överföringar separeras dessa delrörelser 
och förs var för sig till de element som 
omvandlar rörelserna i elektriska storhe
ter, det må vara piezoelektriska kristaller 
eller magnetodynamiska system. 

Lägg märke till skillnaden ifråga om 
rörelse i vertikalled, jämfört med vanliga 
nålmikrofoner. Den stereofoniska nål
mikrofonen måste känna och återge verti
kala rörelser. Detta är orsaken till att 
stereoskivspelaren måste vara fri från m~

kaniska vibrationer från motor och trans
mission. Dessa vibrationer är ofta vertikala 
och ger upphov till ett irriterande bull
rande ljud i högtalaren (»rumble»)_ 

Det krav man måste ställa på en nål
mikrofon för stereo är, förutom det van
liga med distorsionsfrihet och jämn fre
kvensgång, en god separation mellan ka
nalerna. En ton på den ena kanalen bör i 
den andra höras minst 20 dB svagare. Då
lig kanalseparation suddar ut stereofoni
intrycket och försvårar lokaliseringen av 
olika ljudkällor. 

N ålmikrofoner med tillfredsställande se
paration finns redan i marknaden till pri
ser som är jämförelsevis rimliga i betrak
tande av att det gäller nya produkter. 

Internationellt överenskomna data för 
stereoskivor och -nålar återges i tabellen 
nedan med normala LP-data medtagna för 
jämförelse. 

Minsta spårbredd 
Spårrundning 
Nålspetsradie 
Nåltryck max. 

Stereo LP 

40 # 
5# 

15 # 
5g 

55 # 
7,5 # 
25 # 
10-12 g 

Fig 7 

Fig 8 

Horisontell. 
rörelse 

Vertikal 
. rörelse 

Spår i en stereoskiva: a) Mo
dulering endast i ena kana
len, kanal I utan modulation; 
b) Modulering med samma 
ton och i fas i båda kanaler
na; c) Modulering med sam
ma ton men i motfas i båda 
kanalerna; d) Modulering 
endast i ena kanalen, kanal 
II utan modulation. 

Nålspetsens rörelse i ett spår i en stereoskiva. Som synes upp
träder samtidigt med de båda 45/45-rörelserna för kanal I 
resp. kanal II en horisontell och en vertikal rörelse hos nålen. 

a 

b 

Fig 9 Fig 10 
Nålspetsens rörelse i stereospå
ret i fig. 6 sönderdelad i en 
vertikalkomposant = (a-b)h!"Z 
resp. en horisontalkomposant 
(a+b) / 112. Horisontalkomposan
ten innehåller de egentliga ljud
informationerna, vertikalkompo
santen riktningsinformationerna. 

Kompatibelt systern för sändning av kompalibelt 
stereoljud över en FM-sändare enligt Crosby. 

De flesta moderna grammofoner har ut
bytbar nålmikrofoninsats och det är enkelt 
att sätta in stereoinsatser. Man kan mycket 
väl spela aven vanlig enkanalsskiva med 
sådan nålmikrofon. Det är då lämpligt att 
koppla ihop båda utgångarna hos nål
mikrofonen på sådant sätt att de horison
tella rörelserna adderas, de vertikala där
emot upphäves. Därigenom höjer man ut
gångsnivån och minskar distorsionen, sam
tidigt som den genom nålmikrofonens ver
tikala rörelser uppstående rumble-spän
ningen försvinner. 

Däremot kan man inte spela aven stereo
skiva med en vanlig nålmikrofon, enär en 
sådan har alltför stor återställnings kraft i 
vertikalled, vilket skulle medföra att stereo
skivan snabbt skulle förstöras. 

Stereofoni i radio 
Det är givet, att det finns ett stort intresse 
för stereo i radiosammanhang. T.o.m. i Sve
rige har försök gjorts med dessa saker. 
Man har då använt en radiosändare för 
varje stereokanal, och lyssnarna har fått 
ha två mottagare i gång. Före sändningen 
har instruktioner om våglängd, apparat
placering, fasning etc. sänts. 

Ett sådant förfarande är emellertid 
omöjligt ·att använda vid regelbundna ra-

diosändningar. För det första skulle varje 
igång varande sändare behöva dubbleras, 
vilket med den kända trängseln i etern och 
den begränsade tillgången på investerings
medel stöter på avsevärda hinder. För det 
andra skulle varje lyssnare behöva skaffa 
sig två apparater, och för det tredje skulle 
de lyssnare, som bara har en mottagare, 
endast få ett mycket bristfälligt program 
bestående av endast en stereokanal. Man 
måste söka ett system, som är ekonomiskt 
riktigt, både för sändarföretagen och för 
lyssnaren. Systemet måste tillåta att lyss
nare med en »monoapparat» inte får sämre 
service, och det måste ge lyssnaren med 
»stereoapparat» valuta för det kapital han 
lägger ned på sin mottagningsutrustning. 

Kompatibla stereosystem 
Systemet måste alltså vara vad man med 
en i färg-TV-sammanhang känd term kal
lar kompatibelt, ett svåröversättligt ~rd , 
som i lexikon anges betyda förenligt eller 
överensstämmande. Kompatibilitet innebär 
i detta sammanhang just att innehavare av 
enstaka apparater skall kunna höra som 
vanligt, precis som då det gäller färg-TV, 
innehavare av svart-vita apparater kan se 
färgprogrammen som vanligt. Denna kom-
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II RT Transistorstereo II 
Transistoriserad stereoförstärkare 
med tryckt ledningsdragning 

Stereotekniken är ett aktuellt tema just nu. Många entusias
tiska omdömen om stereo har säkert gjort många amatörer 
nyfikna på stereoIjudet. Varför inte pröva själv? Här kom
mer en beskrivning aven enkel stereoanläggning med tran
sistorer, som lämpar sig väl som första experiment på om
rådet. Tryckt ledningsdragning underlättar bygget. 

I denna artikel skall beskrivas en enkel 
stereoförstärkare, batteridriven, med tran
sistorer och utformad med tryckta led
ningar. Beskrivningen avser en enkel och 
föga dyrbar anläggning, som väl ägnar sig 
för de första försöken . med stereo. 

Förstärkaren ger ca 100 m W i vardera 
kanalen, en effekt som kan förefalla liten 
men som faktiskt räcker rätt bra i inte allt
för stora rum. 2XIOO m W i stereoeffekt 
ger nämligen ett betydligt kraftigare hör
selintryck än exempelvis ~ W i en en
kanalsanläggning. Med parallellkopplade 
ingångar ger förstärkaren ca 200 m W ut
effekt från högtalarna. 

Förstärkaren är utformaä så att den 
lätt kan byggas ut med tillsatser, exempel
vis en lokaltillsats för mellanvåg och en 
nätdel. Beskrivningar av båda dessa enhe
ter är planerade och kommer i RT i något 
av de närmaste numren. 

Stycklista 

Särskilt intressant med konstruktionen 
är att tryckt ledningsdragning tillämpats. 
Det kan kanske tyckas vara en smula vågat 
att ha tryckta ledningar i en ren amatör
konstruktion. Tillverkningen av de tryckta 
kretsarna bör emellertid inte erbjuda någ
ra större bekymmer för en amatör om man 
följer de detaljerade anvisningar som ges 
i artikeln. 

Principschemat 
Principschemat visas i Hg. 1. Som synes in
går i förstärkaren fyra transistorer i en 
konventionell koppling. Schemat visar en
dast ena förstärkarhaIvan, den andra är 
fullt identisk. Resp. halvor tillverkas sepa
rat på vardera sin tryckta ledningsplatta. 

Förstärkaren är avsedd att användas 
tillsammans med en stereonålm'ikrofon, 
»Ronette» typ BF-40; denna nålmikrofon 
har en tämligen rak frekvenskurva och krä-
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ver inga besvärligare korrektions filter i 
förstärkaren. Utgångsspänningen är också 
tillräcklig för att ge fuH utstyrning. 

Som högtalare kan man använda vilken 
ordinär 4 ohms högtalare som helst. 

På ingången är anbringad en omkopp
lare 0 1 som kopplar om mellan stereo
avspelning eller avspelning från lokaltill
sats, i senare fallet är båda kanalerna 
parallellkopplade. 

Tillverkning av plattorna 
I fig. 2 finns ledningsmönstret för förstär
karen återgivet. De svarta partierna före
ställer koppar. Man skaffar först plattor2 

av 1,5 mm pertinax med kopparfolie 0,035 
mm. Skär till (med en bågfil t.ex.) två 
plattor 150X 65 mm. Rengör plattornas 

2 Finns bl.a. hos Allmänna Handels AB, Stock
holm, och ELF A, Stockholm. 

Samtliga motstånd lh W eller ~ W godtyckligt 
vilket. 
R 1=330 kohm 
R 2=56 kohm 
Rs=R7 =10 kohm 
R4 =3,9 kohm 
Rs=l,6 kohm 
R 6=22 kohm 
Rs=470 ohm 
R9 =1,0 kohm 

Fig 1 Förstärkarnas principschema. De båda förstärkarna är fullt identiska. 

R1o=68 kohm (för 5 ohm högtalarimpedans) 
Rn=lOO ohm 
R I2 =2,7 kohm 
C1=10 .uF, 3 V, el.-Iyt 
C2 = 100 .uF, 3 V, el.-Iyt 
Ca=lO .uF, 3 V, el.-Iyt 
C4 =100 .uF, 6 V, el.·lyt 
Cs=lOO .uF, 3 V, el.-Iyt 
TR1=Drivtransformator M 188 (ELFA). 

Transistor OC 71, 2 st. 
TR2 =Utgångstransformator M 189 (ELFA). 

Transistor 20C72 (matchade), l par. 
Av ovanstående komponenter behövs dubbel 
uppsättning. 
PI=2Xl Mohm log. med strömställare (Mor-

ganite, typ AG 20 med 2-polig strömställare) 
0 1=3 pol., 3 vägs omkopplare 
5 st mikrofonkontakt J 311 (ELF A) 
~ st rattar 6,3 mm axeldiam. 
Ca 2 m skärmad mikrofonkabel, enkelledare 
m.m. 
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kopparsida väl, så att ytan blir fin och 
glänsande. 

Mönstret överförs därefter på plattan ge
nom direkt kopiering med lämpligt karbon
papper. Karbonpapper, typ »Jahco», 25 g, 
går bra att använda, men det måste vara 
färskt för att det skall gå bra. Man får 
säkert bra resultat med andra papper ock
så. Använd vid kopieringen en kulspets
penna och tryck ganska kraftigt. Det är 
bäst att i första omgången endast ta med 
själva ledningsmönstret, inte markeringar 
för hål. 

Nu skall mönstret målas. Var försiktig 
vid uppmålningen, så att kopian inte sud
das ut. Låt ett papper ligga över den omå
lade delen av mönstret. För målningen be
höver man en relativt fin pensel och en för
tunnad cellulosalackfärg: Någon av de i 
handeln förekommande cellulosalackfär
gerna går bra. I burkens lock slår man upp 
litet färg och förtunnar den med det för 
färgen i bruksanvisningen föreskrivna för- o 
tunningsmedlet, vanligen thinner. Man bör
j ar därefter målningen med lätt och säker 
hand. Med vältrimmad pensel, lämplig 
färgkonsistens och någon övning får man 
jämna och fina kanter. Se fig. 4. 

Etsningen 
Efter några minuter är färgen torr och ets
ningen kan börja. Lämpliga etskärl är 
låga glasskålar eller emaljerade skålar. 
Den som har fotografering som hobby har 
redan lämpliga kärl hemma, den som inte 
har det kan säkert få tillstånd att låna nå
got lämpligt kärl bland köksattiraljen. De 

eldfasta glasformarna som användes för 
tillredning av gratiner, puddingar o.d. är 
mycket bra för ändamålet. Det etsmedel 
som skall användas måste naturligtvis sköl
jas bort grundligt efter verkställd etsning 
och kärlet bör inte ha några sprickor som 
det kan gömma sig i. Lösningen är särskilt 
aggressiv mot kläder och annat textilstoff, 
varför försiktighet anbefalles. Överhuvud
taget bör man hålla etsvätskan inom kär
len, därför att den sätter fläckar på det 
mesta, även den rostfria diskbänken. 

Som etsvätska användes järnklorid, som 
finns att köpa på apotek i form av brun
gula »stenar». De bör förvaras i tättslutan
de glaskärl och oåtkomliga för obehöriga. 
Man gör i ordning en lämpligt stor sats 
i en glasburk och har denna lösning som 
ett förråd att fylla på etsbadet med. 700-
800 g järnklorid i en halv liter vatten är 
en lämplig kvantitet att börja med. Järn
kloriden löser sig villigt i vattnet vid rums
temperatur, men man kan mycket väl ha 
vattnet varmt, så går upplösningen fortare. 

Den målade plattan lägges med koppar
sidan uppåt i etskärlet och etsvätskan slås 
över, så att plattan ligger några mm under 
badets yta. Det är bra om kärlets bottenyta 
är t.ex. dubbelt eller tre gånger så stor som 

Fig 2 
Det tryckta ledningsmönstret i skala 1: l. 
Detta skall avbildas med cellulosalack på led
ningsplattan. Gör plattan 5 mm större än 
mönstret åt alla håll. Överkopiering på den väl 
rengjorda kopparytan går bra med karbon
papper. De stora hålen som är markerade är 
fästhål för T R1 resp. T R2• 

RT introducerar tryckt ledningsdragning i amatörkonstruktioner 

Det är fel att tro att tryckt lednings
dragning bäst kommer till sin rätt vid 
massframställning. I själva verket är 
det så att tryckta ledningar kan löna sig 
vid överraskande små serier och t.o.m. 
kan vara fördelaktiga i samband med 
amatörtillverkning av apparater. 

Vid RT:s provrum har gjorts en del 
försök med tryckta ledningar i amatör
apparater och resultaten har varit upp
muntrande. Vi har funnit att tryckta 
ledningar mycket väl utan några märk
värdiga _ingredienser eller vidlyftiga 
arrangemang kan framställas hemma i 
köket. Att framställa en tryckt led
ningsplatta för en relativt invecklad 
apparat tar inte mer än ett par timmar 
i anspråk. 

Såvitt vi kan förstå bör konstruktio· 
ner, som helt eller till väsentlig del upp-

byggs kring tryckta ledningsplattor, 
vara något som bör ligga väl till för 
amatörbygge. Detta naturligtvis förut
satt att det finns tillgång till genom
arbetade och noggrant utprovade led
ningsmönster. 

Fördelen är naturligtvis att den mind
re erfarne amatören kringgår en massa 
besvär och svårigheter med lednings
dragningen som i många konstruktioner 
kan ställa till trassel. En »tryckt» kon
struktion måste ju få en ledningsdrag
ning, som mycket nära överensstämmer 
med originalmönstret och därmed åter
står som tänkbar felkälla huvudsakli
gen ev. fel i komponenter och rör (tran
sistorer) . 

En oerfaren amatör bör därför ha 
väsentligt lättare att lyckas med en 
»tryckt» konstruktion än med en kon-

struktion, utförd med konventionella 
metoder. Han behöver inte tveka om 
hur komponenter skall placeras eller 
hur ledningar skall dras, komponent
placeringen är ju entydigt given av led
ningsmönstret och ledningarna, ja, de 
kommer ju automatiskt på rätt plats! 

Som första amatörtryckta konstruk
tion kommer i detta nummer en liten 
behändig batteridriven stereoförstärkare 
med transistorer. Den är utformad så, 
att den lätt kan kompletteras med lokal
tillsats och inbyggt nätaggregat. 

RT:s red. är intresserad av att höra 
läsarnas synpunkter på problemet och 
vill gärna ta del av de erfarenheter som 
gjorts vid hemmabygge av detta slag. 

Red. 
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plattan. Med långsamma rörelser vickar 
man kärlet så att etsvätskan sköljer fram 
och tillbaka över plattan, och snart ser 
man hur de oskyddade koppar delarna bli
vit angripna. Ovanpå mönstret syns ett 
mörkt slam avskilja sig från kopparn. De 
sköljande rörelserna är nyttiga för en jämn 
etsning och låter luften inverka, vilket på
skyndar reaktionen. Efter 15-20 min., 
mer eller mindre beroende på olika om
ständigheter, börjar pertinaxen under kop
parskiktet träda fram, och när ingen koppar 
längre syns är etsningen färdig och kan 
avbrytas. 

Kom ihåg att skölja ut badet med det
samma, så att inga obehagliga förveck
lingar uppstår! Slå gärna ut det på mar
ken, där inget skall växa. Om man sköljer 
ut det i slasken, så slösa gärna med skölj
våttnet efteråt, så att inte vätskan stannar 
kvar i vattenlåset och ställer till med något. 

Skölj av plattan först i några omgångar 
med rikligt ljumt vatten, sedan kan plat
tan stå i sakta rinnande kallt vatten någon 
halvtimme eller timme. Observera att nog
grann sköljning är viktigt. 

Nu har man en platta, där lednings
mönstret ligger skyddat under lackfärgen, 
som inte påverkats av etsmedlet. Plattan 
kan nu förses med erforderliga hål för 
montering av transformatorer och andra 
komponenter. Man tar fram · lednings
mönstret i fig. 2 och med ledning av detta 
märker man upp hålen. Lägg mönstret di
rekt på plattan och stick hålen med en stål
spets~ som även får tränga genom täck
färgen. Borra sedan upp hålen. 

Tips för fotokunnigt radiofolk 
I fig. 2 på sid. 47 i artikeln »RT:s Tran
sistorstereo» publiceras ledningsmönstret 
för förstärkarna i apparaten; Tidskrifts
papperet bakom den plats där mönstret 
finns har lämnats blankt för att ge foto
kunniga läsare en chans att klara överfö· 
ringen av ledningsmönstret på fotografisK 
väg. Använd fig. 2 på sid. 47 som transpa· 

Fig 1 
Här överföres en rit
ning, utförd på trans
parent papper, direkt 
till filmnegativ. 

Fig 2 
Filmnegativet anvöndes 
hör för att äverfära 
ledningsdragningen på 
kopparfolien med hjälp 
av ullraviolett ljus. 
Kopparfolien är bestru
ken med Kodak Photo 
Resist, eventuellt ut
spädd med lika delar 
Photo Resist Thinner. 
Exponeringstid: 5-10 
minuter. 

rent underlag för ett filmnegativ, och detta 
i sin tur för att överföra ledningsdrag -
ningen på kopparfoliet med hjälp av ultra
violett lj us. Se fig. l och 2 nedan (se vidare 
härom i artikel i RT nr 12/58: »Så fram
ställer man tryckta ledningar» av ingenjör 
H Berg.qvist). ' 
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För att skona kopparskiktet borrar man 
från kopparsidan. Hålen för ledningstrå
darna görs 1-1,5 mm. Sedan sågar man 
ner plattan till de rätta dimensionerna en
ligt fig. 2. Genom bortskärningen av de 
överskjutande kanterna har man garanti 
för att etsmedel som trängt in i plattans 
kanter och kanske inte sköljts bort ordent
ligt, inte kommer med på den färdiga 
plattan. 

När all mekanisk bearbetning är klar, 
avlägsnar man täckfärgen, vilket går lätt 
om man använder samma förtunning som 
användes vid utspädningen av täckfärgen. 
Plattan är nu klar för montering. 

Montering 
I fig. 3 visas komponenternas placering på 
den tryckta plattans baksida. Montera först 
transformatorerna, mät av deras tilled
ningar, kapa och avisolera och sätt dem på 

. plats. Träd den avisolerade ledningsänden . 
genom plattan i rätt hål, se fig. 3, och 
bocka om på ledningens kopparsida. 

Sätt därefter övriga komponenter snyggt 
på plats och vik om anslutningstrådarna på 
kopparsidan. Se fig. 5. Klipp av trådarna 
på kopparsidan så att ett par mm blir kvar 
på denna sida för lödningen. 

Lödning 
Lödning är ett särskilt kapitel. För stark 
eller för lång uppvärmning av den tryckta 
ledningen förstör bindningen till under
laget och mönstret kan lossna. Man måste 
därför komma ihåg att aldrig vid någon 
enda lödoperation hålla kolven längre än 
3-5 sekunder på lödstället. Likaså bör 
man komma ihåg att inte göra bredvid 
varandra liggande lödningar omedelbart 
efter varandra, utan hellre vänta eller göra 
en lödning på annat håll på plattan. 
Man bör också ha en kolv med rätt stor 
värmekapacitet och måttlig temperatur. 
Erfarenheten visar, att en 70 W kolv med 
7-8 cm lång kopparspets är ett lämpligt 
verktyg. Den får aldrig farligt hög spets
temperatur men har tillräckligt med värme 
i spetsen för att tillåta flera lödningar efter 
varandra. Använd bra hartsfyllt lödtenn, 
som flyter ut fint och snabbt. Aldrig syra, 
salmiak e.d.! Sådant leder förr eller senare 
till inbyggda isolationsfel. 

Spara inlödningen av transistorerna och 
termistorerna till sist. Varje transistor har 
sina tre anslutningar i en rad. Kollektor
anslutningen är markerad med en liten 
färgklick. Basen, anslutningen, sitter i mit: 
ten och emitteranslutningen kommer längst 
från kollektorn. Klipp av anslutningstrå
darna till ca 30 mm längd, isolera varje 
tråd med ett lagom långt systofl~xrör och 
stoppa in anslutningstrådarna i de rätta 
hålen på plattan. Böj om varje utskjutande 
trådända till en liten krok en!. fig. 6, så 
att krokens största bredd blir större än hå
lets diameter. När man nu vänder plattan 
så att transistorn hänger, sitter varje ögla 
i position i hålet och lödningen kan göras 
så snabbt som är nödvändigt när det gäller 



a JAt 
2mm 2mm 

b 

c .. 
Fig 5 
Montering av komponenter: a) Böj först löd· 
ändarna så att avståndet A blir lika med av· 
ståndet mellan de hål som de skall trädas ige· 
nom. Böj ej tråden alldeles intill »kroppen». 
Lämna minst ca 2 mm rak del. b) Sätt kompo· 
nenten på plats och böj om ledningarna på 
ledningssidan. c) Klipp av ledningarna till ca 
2 mm längd. Se till att stumpen inte blir så 
lång eller har sådan riktning att kortslutning 
till bredvidliggande ledning kan uppstå vid 
lödningen. 

fig 6 
Montering av transistor. Transistorns anslut· 
ningstrådar sticks genom hålet i plattan och 
böjs om, så att den uppstående öglan hindrar 
den från att falla ut. Löd snabbt så att inte för 
mycket värme hinner gå upp i transistorn. 

Fig 8 

Fig 7 
De färdigkopplade 
förstärkarna monteras 
på en plywood platta 
med en plåtvinkel för 
anslutningskontak. 
terna. 

I 
! 

Fig 4 
Två stadier i uppbyggnaden: vänster hand hål· 
ler plattan med det målade mönstret, den and· 
ra en färdigmonterad platta. Observera att rå· 
plattan är större än den färdiga. Efter ets· 
ningen har alla kanter skurits ned så att ev. 
inträngt etsmedel inte kan finnas kvar. Led· 
ningsmönstret på bilden visar en tidigare ex· 
perimentmodell. 

Fig 3 
Delarnas placering på den tryckta plattan. 
De utgående skärmade ledningarna i nedre 
högra hörnet går till volymkontroll och 01' 

Förstärkarna monterade på plattan. De grova ledningar!1a i 
förgrunden är de skärmade, utvändigt isolerade mikrofon· 
ledningarna till volymkontroll och omkopplare 01' Montera 
inte transistorerna med oisolerade anslutningstrådar, som på 
bilden härI Av de 5 koaxialkontakterna på plåtvinkeln är de 
två övre för högtalarna, de tre nedre ingångarna för vänster . 
och höger nålmikrofon resp. radio. L~~ .. ~. 
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Fig 9 
De två förstärkarna färdiga att sättas in. Deras strömmatningsledningar går till en kopplings· 
plint, som sitter monterad på träplattan, skymd av den vänstra utgångstransformatorn. I styck· 
listan finns upptagen en dubbelpotentiometer med strömbrytare, som inte fanns till hands när 
modellapparaten byggdes. Den har en tvåpolig strömställare. Den ena polen används för in- och 
urkoppling av 6 V-batteriet till förstärkarna. I modellapparaten användes en separat liten ström
brytare för detta ändamål. 

transistorer. Man måste som bekant vara 
mycket försiktig med höga temperaturer 
när man har med transistorer att göra. Man 
kan sedan också lätt ta ut en transistor ur 
kopplingen utan att behöva bråka och vär
ma för mycket. 

Volymkontroll och funktionsomkopplare 
anslutes med skärmade ledningar liksom 

ingångskontakterna. Anpassa ledningarnas 
längd så, att de kommer att passa lagom 
sedan de inmonterats i apparatens trähölje. 

Avprovning 
I detta skede och sedan man lött fast led
ningarna för högtalarens strömförsörjning, 

.. .. 
e ... .. 

kan det vara lämpligt att göra en första 
kontroll av funktionen. 

Därvid bör man ha ett strömmätnings
instrument inkopplat. Ställ instrumentet 
på ett område 0,5-1 A likström och gör en 
kort inkoppling. Om instrumentets visare 
rör sig endast obetydligt är det ett lovande 
tecken och en ny inkoppling kan göras, 
denna gång längre och för fortsatt kon
troll. Skulle visaren göra ett skutt är det 
bäst att kontrollera kopplingen en gång 
till. 

Vi antar att allt verkar bra. Varje för
stärkares viloström skall ligga någonstans 
mellan 6 och ·lO mA. Skulle det uppmätta 
värdet vara större eller mindre, beroende 
på olika transistoregenskaper, ändrar man 
värdet på motståndet R12, så att strömmen 
hamnar mellan dessa gränsvärden. 

Med volymkontrollen fullt pådragen och 
fingret på ingångskontakten 'hörs ett rela
tivt starkt brum i högtalaren och strömmen 
stiger upp till 50-80 mA. Detta enkla 
signalprov ger besked om att allt sannolikt 
är OK och inbyggnaden kan fortsätta. 

Höljet m.m. 
Sedan de två förstärkarchassierna mon
terats på sin lilla träplatta med vinkeln för 
in- och utgångskontakterna (fig. 7 och 8), 
kan allt monteras in i höljet, enligt figur
anvisningarna. Om man sedermera tänker 
komplettera förstärkaren med en lokaltill
sats med ferritantenn, bör plåtkåpan hop
fogas i bottnen med en isolitskiva. Ferrit
antennen bör nämligen inte vara omgiven 
av ett kortslutet plåtvarv, det skulle redu
cera antennens effektivitet. ~64 

10 mm tro 

.. .. 
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Fig 10 
Sprängskiss, visande höljets olika delar. Om
kopplare 0 1 och volymkontroll PI med ström
ställare monteras i hålen på frontplattan. Bat
teri, kommande nätenhet och radiodel får plats 
i det utrymme som blir över. 



F Ö R A M A T Ö R B Y G G A R E: 

Chassier för radiobygge 

ELFA Radio & Television, Stock
holm, har introducerat en intressant 
ny typ av chassier, »normchassier» 
som är särskilt lämpliga för experi
ment med radio- och elektronik
apparater. 

s o~ de flesta radioamatörer känner till 
är det , alltid bekymmer med chassier när 
det gäller att bygga radio- och elektronik
apparater_ För att få en snygg konstruk
tion fordras det en hel del plåtar bete, som 
förutsätter tillgång till verktyg, som en 
amatör inte alltid förfogar över. Resultatet 
är därför ofta att de hemmabyggda appara
terna ser en smula primitiva ut. 

De experimentchassier som nyligen in
troducerats på svenska marknaden, »ELF A 
normchassier», är därför säkert någonting 
som kommer att upp~kattas livligt av alla 
experimenterande hemmabyggare som öns
kar få mera finish på sina apparater. Des
sa normchassier är uppbyggda av enheter, 
som lätt kan sammanfogas med plåtskruv, 
så att man får fram snart sagt alla tänk
bara kombinationer av chassier. 

Chassienheterna är uppbyggda med mo
dulen 4, dvs. alla huvudrnått är jämnt del
bara med 4 cm. Ett komplett chassi består 
av följande enheter, se fig. l: Monterings
och botten platta (3), chassiramdelar (1) 
och (2), L-vinklar (5), Z-vinklar (6) , front
panel och bakstycke (4), U-kåpa (9) samt 
fotplatta (7) med gummifot (8). Samtliga 
ramdelar och monteringsplattor är försed
da med monteringshål för 3 mm plåt skruv. 
Ramdelarna sammanfogas med L-vinklar
na; Z-vinklarna möjliggör insättandet av 
mellanväggar i ramarna. Frontpanel, bak
stycke och U-kåpa kan monteras direkt 
mot ramarna. 

~64 

Fig l 
»Normchassier», introducerade av ELFA Radio & Television, Stockholm, lämpliga för amatör
experiment. 

Fig 2 
Nätdel + LF- och slutsteg uppbyggda på 
en plan chassiplåt 16 X 12 cm av norm
chassityp. 

Fig 4 
Enkel trafikmottagare med spolsystem av enk
laste slag, monterad på chassiplåt 16X20 cm. 
Utrymmet t.V. reserverat för en nätdel enligt 
fig.2. 

~ 

Fig S 
Liten amatörsändare för 40- och 80-meters
banden med inbyggd VFO, beskriven, liksom 
apparaterna i fig. 2, 3 och 4, i Radiobyggboken, 
del 2. 

Fig 3 
Hi-fi-förstärkaren med nätdel, monterad på 
ett normchassi, kan lätt byggas ut för 
stereobruk, nätdelen räcker väl till härför 
och räcker också för en ev. FM-tillsats. 
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BYGG SJÄLV 

Trafikmottagare 

En trafikmottagare med goda data 
är en dyr historia utom räckhåll 
för många DX-Iyssnare och sän
daramatörer. Här kommer en ar
tikelserie om en förstklassig mot
tagare av detta slag, som enligt 
fört. kan byggas för en material
kostnad av ca 700:-. 

Den kortvågsmottagare som i det följande 
kommer att beskrivas i detalj, är i första 
hand konstruerad med tanke på DX-Iyss
ning. Mottagaren är emellertid idealisk 
även för sändaramatörer. Den täcker 
kontinuerligt frekvensområdet 0,52-31,0 
MHz i sex band och har ypperlig band
spridning på samtliga band. Den täcker 
således även både 90- och 60-metersban
den, som så många DX-are saknar på sina 
mottagare, och där de verkliga rariteterna 
är att söka. Även n- och 13-metersbanden 
finns med. 

Mottagaren är försedd med alla de fi
nesser som man kan vänta att finna på en 
trafikmottagare i toppklass, nämligen: 
kristallfilter med stegvis variabel selekti
vitet, störningsbegränsare, AFR-förstärka
re, NBFM-demodulator, S·meter, separata 
HF-, MF- och LF-volymer, kristallkalibra
tor m.m. 

Nu säger nog många: en sådan motta
gare måste väl kosta en bra slant? Nej, 
en sådan mottagare behöver faktiskt inte 
bli så dyr, om man gör allt mekaniskt och 
elektriskt arbete själv, kommer priset att 
stanna vid ungefär 700 kronor! Dvs. ofant
ligt mycket billigare än vad en fabriks
byggd mottagare med samma prestanda 
skulle komma att kosta. 

MFR 
(HF) 

Fig 1 Blockschema för mottagaren. 

• 
I toppklass 

Av radiotekniker M A U R I T Z L U N D Q v I S T 

Att bygga mottagaren är inte besvärli
gare än att praktiskt taget vem som helst 
som har någon liten erfarenhet av radio
bygge, bör kunna klara av bygget. Efter
som ett spolsystem med tillhörande vrid
kondensator har använts, så kommer man 
'ifrån den besvärliga detaljen med lind
ningen av spolarna. Vidare har praktiskt 
taget alla motstånd och kondensatorer 
monterats på kopplings plintar ; utfärliga 
ritningar kommer att visa exakt var alla 
sådana komponenter skall lödas fast. Dess
utom kommer att visas på ett par ritning
ar var de större komponenterna skall pla
ceras. Kort sagt: konstruktionen kommer 
att beskrivas så utförligt, att vem som helst 
bör klara bygget. Lönen för mödan är inte 
dålig: en kommunikationsmottagare i ab
solut toppklass. 

Krav på trafikmottagare 
Först några ord om de krav man måste stäl
la på en trafikmottagare. Allmänt gäller 
att en sådan mottagare bör ha hög effek
tiv känslighet, dvs. högt signalbrusförhål
lande, hög närselektivitet och spegelfre
kvensdämpning. God frekvenskalibrering 
är också ett viktigt önskemål. I detta sam
manhang kan nämnas att det är sällan man 
träffar på kortvågsmottagare som stäm
mer i kalibreringen, annat än inom ett myc
ket begränsat område. Detta gäller även 
mycket dyra fabriksbyggda mottagare. 

Hög effektiv känslighet och god spegel
frekvensdämpning erhålles genom använ
dandet av ett eller flera HF-steg samt ge
nom val av lämpligt HF-rör. Som HF-rör 
bör väljas en typ med hög branthet och 
låg ekvivalent brusresistans. Det är nämli-

+ 

gen en mottagares brusnivå som sätter 
gränsen för hur pass svaga signaler man 
kan ta in. 

Hög n:ärselektivitet erhålles genom att 
man har många MF-kretsar och relativt 
låg mellanfrekvens, exempelvis' 100 kHz, 
eller genom att man förser mottagaren med 
ett kristallfilter. God spegelfrekvensdämp
ning uppnås om man bygger mottagaren 
som en dubbelsuper med hög första mel
lanfrekvens, t.ex. 1600 kHz. En nackdel 
med dubbelsupern är dock de piptoner 
man får genom interferens mellan de två 
lokaloscillatorfrekvenserna. Förf. har ock
så det intrycket att dubbelsuprar ger mera 
brus än enkla. 

Spegelselektiviteten hos en enkel super 
blir sämre ju lägre mellanfrekvens som an
vänds och därför brukar man som en god 
kompromiss lägga mellanfrekvensen om
kring 440-480 kHz. Idealet vore att an
vända en hög mellanfrekvens, t.ex. 1600 
kHz eller ännu högre, men närselektivite
ten blir å andra sidan sämre ju högre mel
lanfrekvens som kommer till användning. 
Som synes får man, hur man än vänder sig, 
dras med någon nackdel, det gäller att 
välja den bästa lösningen, vilket många 
gånger innebär att man får gå in för kom
promisslösningar av olika slag. 

Blockschemat 
Mottagarens blockschema visas i fig. 1 och 
dess kompletta principschema i fig. 2. Av I 

schemorna framgår att det är fråga om en 
16+3 rörs mottagare med ett HF-steg, 
blandare, oscillator med buffertsteg, tre 
MF-steg med kristallfilter, AFR-förstär
kare, NBFM-demodulator, anodjordad de-

2k" 

~------v~-----
NBFM 
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tektor, beat-oscillator, störningsbegränsa
re, LF- och slutsteg samt kristallkalibrator 
1000 kHz. Stabiliserad anodspänning an
vändes i mottagaren. 

Det i mottagaren använda spolsystemet 
är av fabrikat Geloso, typ nr 2615, det täc
ker frekvensområdet 0,52-31,0 MHz i ne
danstående sex band. 

0,52- 1,58 MHz 
1,55- 4,7 » 
4,6 - 7,7 » 
7,5 -12,5 » 

12,0 -20,0 » 
18,5 -31,0 » 

För att schemat i fig. 2 skall bli så över
skådligt som möjligt, har endast spolar för 
ett frekven sområde medtagits (mellanvåg). 
Ett komplett kopplingsschema över spol
systemet medföljer varje spolsystem. 

Ingångsstegen 
I antenntilledningen till spolsystemet finns 
en spärrkrets inkopplad, Ll + G2 , vilken 
har till uppgift att hindra signaler som har 
samma frekvens som mottagarens mellan
frekvens att gå direkt in i mottagaren. Som 
HF-rör ingår i spolsystemet röret VI 
(6BA6) , som erhåller fördröjd reglerspän
ning genom en fördröjningsdiod (V12B )

I blandarsteget ingår röret V 2 (6BE6). 
Manuell förstärkningsreglering på HF

steget är anordnad' genom att katoden på 
VI genom ingrepp i spolsystemet tagits ut 
via separat ledning (som lagts på det fria 
lödstiftet A 4 i HF-sektionen). Denna led
ning har via ett skyddsrnotstånd R l lagts 
till en spänningsdelare R5+ R6• 

I blandarrörets anod tas skillnadsfre
kvensen mellan signal- och oscillatorfre
kvensen ut, vilken i detta fall är 467 kHz. 
Detta är mottagarens mellanfrekvens. Mel
lan blandarröret och l:a MF-röret är ett 
kristallfilter inkopplat. 

Kopplingen för oscillatorröret Eee82 
(= V 10) är ovanlig så till vida att ena hal
van av röret går som oscillatorrör, medan 

Fig 3 
Så här ser mottagarens frontpanel ut. 

Fig 4 
Mottagarens chassi, till vänster sett ovanifrån 
och till höger underifrån. 

den andra halvan används som buffert
steg mellan oscillatorn och blandarsteget. 
Fördelen med detta är, att man kommer 
ifrån dragningen mellan oscillator- och 
signalkretsarna vid högre frekvenser, vil
ken dragning särskilt gör sig märkbar om 
mottagaren har en låg mellanfrekvens. 

Oscillatorn är temperaturkompenserad 
genom att tre keramiska kondensatorer av 
fabrikat eentralab, typ TeN på 10 pF, 
kopplade i serie, är inkopplade mellan 
vridkondensatorns oscillatorsektion, 70 pF, 
och jord. Dessa kondensatorer, som har en, 
negativ tern peraturkoefficient - 750 · 10-6/ 

/0 e, håller mottagarens temperaturdrift 
ner.e. 

Kristallfiltret 
Kristallfiltret är inkopplat mellan blan
darröret och första MF-röret. Kristallfilt
ret levereras fullt färdigt med erforderliga 
parallellkapacitanser i ett par skärmade 
MF-burkar med MFl och MF2 • Kristallen 
pluggas in ovanifrån i skärmburken för 
MF2 • 

I detta sammanhang måste erinras om 
att det är önskvärt att »MF-kristaller» 
kommer till användning. I modellappara
ten har använts en MF-kristall av fabrikat 
Kinsekisha Laboratory KSS, vilka finns 
att få här i landet för en billig penning. 
Dessa kristaller uppges enligt tillverkaren 
ha ett Q-värde som inte underskrider 
10 000, ett mycket högt värde. 

Kristallfiltret liknar i mångt och mycket 
det berömda Hammarlunds-filtret. Band
bredden regleras genom ändring av Q
värdet i M F 2 ' vilket sker genom inkopp
ling med omkopplaren SI av olika fasta 
motstånd parallellt över M F 2' Högt resis
tansvärde på det inkopplade motståndet 
ökar MF-bandbredden, låg resistans ger 
liten bandbredd. 

Med GlO som är inkopplad parallellt 
över sekundärlindningen på MF2 sker den 
s.k. »bortfasningen» aven störande station, 
och om kristall filtret är mycket noga upp-

Förf. - en framstående KV-DX-jägare - har 
byggt in sin kommunikationsmottagare, som 
beskrives i den artikelserie som påbörj as i 
detta nummer, i en sekretär i sin KV-DX-hörna_ 
T.h. i jämbredd med mottagaren ser man här 
dels ett antennavstämningsfilter och överst t.h. 
en kristallkalibrator för 100-10 kHz. 

byggt och in- och utgångskretsarna väl av
skärmade från varandra, kan en närbelä
gen störande signal dämpas mer än 60 dB. 

Mottagarens bandbredd med omkoppla
ren i läge l (inget krist all filter inkopplat) 
är ±2,5 kHz vid 10 dB fall och ±5,7 kHz 
vid 60 dB fall. Med omkopplaren i läge 6, 
maximal selektivitet, är bandbredden ±500 
Hz vid 10 dB fall och ±1,8 kHz vid 60 dB 
fall. 

Kristallfiltret är helt skärmat och in
byggt i en större skärmburk på undersidan 
av chassiet. 

Mellanfrekvensförstärkaren 
MF-förstärkaren består av tre MF-steg, be
styckade med röret EF85 (= V 3, V 4 och 

~ 66 
Stycklista och princi pschema på nästa sida . 
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Stycklista 
Samtliga motstånd och konden
satorer (utom pappers-) flO % 
tolerans, papperskondensatorer 
±20 %_ 

Cu =C1B =ClO =IO pF, 
Centralab (se texten) 

C1=CS6=C41=2000 pF, styrol. 
C2 =390 pF, glimmer_ 
C4=Cs=0,02 !-IF, papper_ 
Ca = C6 = C25 = C.6 = C27 = C2S 

=Cao=Ca7=C4s=0,1 !-IF, ppr_ 
C7=CS=Cll =CI2=C1S=C1S 
= C16 = Cl7 = Cl9 =C20 =C21 
= C46 =C47 = C48 = CS9 =C60 
=0,05 .uF, papper_ 

C9=Ct4 =C1S=C32=CS4 = 
=0,01 .uF, papper. 

CIO = Phasing-kond., Geloso typ 
8442. 

C22 =3,3 pF, ker. 
C2S =C44 =220 pF, glimmer. 
C24 =0,5 .uF, papper. 
C29 =C3S =25 .uF/25 V, elektrol. 

Fig 2 

CS1 =8 .uF / 450 V, el.lyt. 
C3s =330 pF, ker. 
Cas =22 pF, glimmer. 
C3g =50 pF, APC-trimmer, ev. 
C4o =150 pF, glimmer. 
C42 =C .. = Cso =0,01 .uF, ker., 
disktyp. 

C4s =3·75+345 pF, vridkond., 
Geloso typ 775 eller 793. 

CSt =CS2=CSS=C5S=220 pF, 
ker. 

CS4 = l .uF / 100 V, elektrolyt. 
Cs6 =100 pF, glimmer. 
Cs7 =1000 pF, glimmer. 
C5s= 25 pF, vridkond., APC-typ. 
C61 =32 .uF/450 V, elektrolyt. 
C62 =C63= 16+16 .uF/450 V, 
elektrolyt. 

Ru =10 Mohm, % W. 
R1B =220 kohm, l W. 
R lO=220 kohm, l W. 
RID =47 kohm, l W. 
R t =RI7 =R2t =R2S =R52 = 

=270 ohm, l W. 
R2=R26=Rss=120 kohm, l W. 

10 

Ra=R66 =5 kohm, 3 W, tråd!. 
pot. 

R4=Rs= R67 =51 kohm, 2 W. 
Rs=lO kohm, 3 W, tråd!. pot. 
R7=330 kohm, % W. 
R20 = Ru = R40 = R4S = Rss = RS2 

=100 kohm, % W. 
Rs=100 ohm, l W. 
Rg=22 kohm, l W. 
RIO = R I9 = R2a = R27 = R37 = 
=R41 =R54 =2,2 kohm, lAl W. 

R ll =R14 = 22 kohm, % W. 
RI2=R1S=Rs1=47 kohm, % W. 
R ls =R64 =10 kohm, % W. 
R 16 =5 kohm, 7'2 W. 
R1S=R22=R29=33 kohm, l W. 
R2S =68 kohm, % W. 
Rao = 100 kohm, % W, log. pot. 
R31 = R32=Rso=R51 =R63 = 

=270 kohm, % W. 
R33 =R4s =1 Mohm, % W, log. 
pot. 

R34 =R3s =1 Mohm, lAl W. 
R36 =R57 =220 kohm, 1h W. 
R3S =4,7 kohm, 2 W. 
R3g =10 Mohm, % W, lin. pot. 
R42 =820 kohm, % W. 

Principschema för mottagaren. Spolsystemet är 
ritat med omkopplaren i läge mellanvåg. r--______ X~1 Dr-----~~ 

Obs. Kondensatorn C32 i kristalloscillatorsteget 
skall vara Ca9• Mellan Ra och jord bör inskju
tas ett motstånd på ca 220 ohm. Obs. induktiv 
avstämning i MF2• Gallerläckan för V10A skall 
vara 10 M. 

~f 
1C 

10 

~ 
11 17 

AFR 

+Vc 

1.5 

V1 ~ v,o 

Ru =220 ohm, 2 W. 
R45 = 2,2 ko hm, l W. 
R46 =Rss =510 kohm, % W. 
R47 =1 kohm, % W. 
R49=R59=Rso= 150kohm,% W. 
Rs6=1,5 Mohm, % W. 
RS5 = Se text. 
R6S =5 kohm, 12 W, trådl. m. 
uttag. 

R69 = 500 ohm, 26 W, trådl. m. 
uttag. 

Spolsystem = Geloso, typ 2615, 
0,52-31,0 MHz i 6 band. 

DR1 = Elab typ FD·90. 
DR2 = Elab typ 7765. 
T1 = Geloso typ 702-A. 
T2 = Geloso typ 703-A. 
T a = T 4 = Geloso typ 712. 
T s = T 6 = Geloso typ 713. 
T7 =Geloso typ 706·A. 
TRI = ELAB typ 11160. 
TR2 =ELAB typ 11159. 
SI = l·polig, 6-vägs omkopplare. 
S2=1-polig, 2-vägs omkopplare. 
Sa=S4=2·polig, 2-vägs omk. 
S5=S6=S7=Ss=1-pol. strömbr. 
Sg = 2-polig strömbr. 

3 
MFR 

1-
C 

-- - -lf---ll--s, ---' - _--.F f' _f' 1A2--
a 6':lV ' e 

____ ~ ___ __________ ~_1.15pF ________ _ L-' 

+Vb 3 x 70pF 

6 

I. 
5 MFR (HF) 

T 
+~ --~~~~-C~--~AFR 

V,2B 7 
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L, = spole, induktans 300 ,uHI. 
L 2 = spole, induktans 110 ,uHI 

med katoduttag. 
J, =chassikontakt typ PCIM. 
J3 =hörtelefonjack med automa

tisk bortkoppling av högtalaren. 
J2 = flatstiftskontakt, 2-polig, 

Alpha, typ KM2P A. 
J 4 = J 5 = flatstiftskontakt, 4-po
lig, Alpha, typ KM4PA. 

M, =500 ,uA inst. (AB Bo Palm
blad, Stockholm.) 

X, = MF-kristall, 467 kHz. 
(Videoprodukter, Göteborg.) 

X2 = kalibreringskristall, 1000 
kHz. (AB Bo Palmblad, Sthlm.) 

Lm, =Lm2 = skallampor, 6,3 V, 
0,15 A. 

Sr, = säkring, 200 mA. 
Sr2 =Sr3 = säkring, 1,5 A. 
V,=6BA6 
VS =V4 =VU = V'3 = 
=V,6 =EF85. 

V2 =6BE6 

1 Krysslindas på Philips spol
stomme 7978. (Etronik, Slottsv. 
5, Näsbypark. 

51 

AFR 

V6 =6C4. 
V7=V'2= V'5=EAA91. 
Vs=V14 =EF94. 
Vo = EL84. 
V,o=ECC82. 
V'7=OA2. 
V,s=V'9=selenlikriktare, AEG 
typ E3OOC85M. 

10 st. 9-poliga ker. novalrör
hållare. 

7 st. 7-poliga ker. miniatyrrör-
hållare. 

l st. kristallhållare för X2• 

2 st. skallamphållare. 
3 st. säkringshållare, paneItyp, 

(Philips). 
4 st. 3-poliga kopplingsstöd. 
3 st. 10-poliga kopplingsstöd. 
2 st. skärmburkar, National typ 

PB-lO, (Lagercrantz). 
l st. avstämningsskala, National 

typ NPW -O, (Lagercrantz). 
4 st. rattar, (Philips) 40 mm C/). 
7 st. rattar, (Philips) 50 mm C/). 
l st. förlängning~axeI. 
l st. nyckelströmbrytare (ej utri
tad på kopplingsschemat). 

23 
25 

I T 

19 st. gummigenomföringar, 
8 mm C/). 

3 st. gummigenomföringar, 
12 mm C/) . 

5 st. gummigenomföringar, 
19 mm C/) . 

l st. polskruv (antennintag). 
l st. kontakthylsa (jorduttag) . 
l st. chassikontakt typ PCIM 

(skärmat antennintag) . 
1,2 meter 2 mm tjock, 62 mm 
bred vävbakelit. 

1,2 meter % mm tjock, 62 mm 
bred vävbakelit. 

0,25 meter 3 mm tjock, 59 mm 
bred vävbakelit. 

0,12 meter 6 mm tjock, 59 mm 
bred vävbakelit. 

1 st. kopplingsplint av 2 mm 
tjock väv bakelit i storlek 100X 
120 mm (för nättransform.). 

1 st. rundstav av vävbakelit, 
längd 5 cm, diam. 15 mm. 

1 m2 1,5 mm tjock aluminium
plåt. 

1 st. 3 mm tjock duraluminium· 
plåt i storI. 222 X 480 mm. 

S4 

Lm2 1 

~6,3V(I) 
Lm1 ' 

+vb·----<> 
l+25OV) 

60 

+~ --~--~~4r-roo'-+-~~'~ 

(+155V) 

25 m kopplings tråd 0,40 mm2 i 
olika färger. 

1 m kopplingstråd 0,75 mm2• 
1 m 1,5 mm förtent koppartråd 
10 m 0,75 mm fört. koppartråd. 
4 m systoflex, 1,5 mm inre C/) . 
2,5 m nätkabeI. 
l st. stickkontakt. 
Dessutom tillkommer div. skruv, 
muttrar, brickor, löd öron, rör· 
nitar, kabelklämmor mm. 

Inköpskällor: 

Alla detaljer av fabrikat Gelosa 
kan köpas från ELF A Radio & 
Television, Stockholm eller från 
Videoprodukter, Göteborg. Trans
formatorerna och drosslarna 
från AB Elab, Bromma. Instru
ment och vissa kristaller: Bo 
Palmblad AB, Stockholm. Väv
bakelit kan köpas från Allmänna 
Handelsaktiebolaget, Stockholm. 
Skärmburkar och · avstämnings
skala: Johan Lagercrantz, Stock
holm. Lindning av spolar: Etro
nik, Slottsvägen 5, Näsbypark. 

44 
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RT TESTAR: 

"Zauberspiegel 449" 
Intressant ny TV· mottagare från Cirundig 

En stor del av G r u n d i g s nya 
TV -mottagare för säsongen 1958/59 
är utrustad med anordningar för 
automatisk finavstämning, som gör 
apparaterna mera »fool proof» än 
någon annan TV -mottagare på mark
naden. RT har provat en av de nya 
TV-apparaterna »)ZauberspiegeI449»). 

K orrekt inställning av fin avstämningen 
på en TV·mottagare är av mycket stor be
tydelse för skärpan i bilden. Att göra en 
sådan inställning korrekt är ingalunda lätt 
för en icke-tekniker; även för eJt expert 
kan det ofta vara svårt att avgöra när in
ställningen är optimaL 

På olika sätt har man i senare årsmodel
ler av tyska TV-mottagare försökt under
lätta inställningen genom att införa indi
katoranordningar av olika slag, som på ett 
eller annat sätt indikerar när apparaten är 
korrekt inställd. Man har exempelvis använt 
bildröret som indikatorögal eller man har 
använt ett i apparaten inbyggt indikator
öga, synligt från apparatens framsida. 

1 Se TETZNER, K: Bildröret som indikatoröga. 
RADIO och TELEVISION 1958, nr 2, s. 35 och 
TETZNER, K: Tyska TV-mottagare, modell 
1958/ 59. RADIO och TELEVISION 1958, nr 6, 
s.26. 

Även om dessa anordningar underlättar 
apparatens inställning kommer man inte 
ifrån att temperaturdriften i oscillatorn, i 
synnerhet på högkanal, kan medföra sned
stämning av apparaten sedan den varit 
igång en viss tid. Även nätspänningsvaria
tioner kan åstadkomma snedstämning. Man 
kan därför bli tvungen att ställa om appa
ratens fininställningsratt flera gånger un
der ett TV-program, vilket måste bedömas 
vara en väsentlig nackdeL 

Grundig har nu fått fram ett system för 
automatisk finavstämning i TV-mottagare, 
någonting som måste bedömas vara ett 
stort framsteg, då bildens kvalitet därige
nom blir helt oberoende både av graden 
av skicklighet hos den som utför inställ
ningen och av temperaturdriften. Grundig 
har löst detta problem på ett överraskande 
enkelt sätt, som av RT:s test att döma 
tycks fungera fullt tillfredsställande. 

Automatisk finavstämning av radiomot
tagare är i och för sig inget tekniskt pro
blem. Problemet är i" princip löst sedan 
lång tid tillbaka, och AFK (automatisk 
frekvenskontroll) har exempelvis ofta före
kommit i mera avancerade konstruktioner 
av FM-mottagare. När det gäller TV-motta
gare blir problemet att se till att lokaloscil-

latorn i mottagardelen låses fast vid en 
frekvens som ger en MF-bildbärvåg som 
faller på önskad punkt på mottagarens 
MF-kurva. 

P.rincipen för det av Grundig utvecklade 
systemet för finavstämning av TV-motta
gare framgår av fig. L Styr gallret för 
AFK-röret VI (EF 80) är kopplat över en 
liten kondensator på 1,5 pF till det sista 
MF-bandfiltret. I anodkretsen till detta rör 
ligger ett trekretsigt diskriminatorfilter, 
avstämt till bildbärvågsfrekvensen 38,9 
MHz. Diskriminatorn är bestyckad med 
två germaniumdioder, OA8l. Från dessa 
erhålles en likspänning, V, som vid korrekt 

. avstämning är=O. Denna likspänning på
föres röret V l som gallerförspänning. Där
igenom ändras anodströmmen genom röret 
när V ändras. Rörets katod är via en dros
sel DR2 , en diod, Dl och ett motstånd på 
4 kohm ansluten till chassiet. Strömmen 
genom röret VI kommer därför att passera 
genom Dl' Därvid ändras resistansen hos 
dioden inom gränserna 200--1000 ohm. 
Dioden Dl ligger via kondensatorerna GI , 

G2 och G3 kopplad över avstämningskret
sen i TV-mottagarens lokaloscillator. Då 
resistansen ändras i Dl kommer en impe
dans med varierande fasvinkel att kopplas 

Ovan: Grundigs TV-mottagare »Zauberspiegel 449». 
Kontroller för bild- och linjehållning m.m. är anbringade 
under den nedre framkanten på apparaten (syns ej på 
bilden). 

Fig 1 
~ Utdrag ur princip schema för Grundig TV-mottagare 

»Zauberspiegel 449», visande anordningarna för automa· 
tisk fininställning. 
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parallellt över avstämningskretsen i lokal
oscillatorn L l ; genom att vända Dl på 
lämpligt sätt åstadkommes att reaktans
ändringarna i kretsen blir sådana att en 
snedstämning i oscillatorn kompenseras. 
För att frekvensregleringen skall bli av 
samma verkan på alla TV-kanaler kortslu
tes en liten kondensator i kanalväljaren C2 

(vid A i fig. l) vid mottagning inom band 
l. Vid mottagning inom band III kopplas 
ett parallellmotstånd, Rl , in för att för
hindra mättning av dioden Dl (vid B i 
fig. l). 

Automatiken kompenserar frekvens dr if-
ten hos oscillatorn inom följ ande gränser: 

i riktning mot närmast 
liggande kanal l MHz 
i riktning mot egen ljudkanal 1,5 MHz 

Återstående frekvensdrift blir ±50 kHz vid 
de angivna gränsvärdena, en betydelselös 
snedstämning. Automatiken kan urkopp
las med omkopplaren 01' exempelvis om 
man avsiktligt vill snedstämma mottagaren 
vid extremt svag fältstyrka. 

I samma apparat finns det dessutom en 
del andra kopplingstekniska finesser av in
tresse. Som bekant brukar man när man 
vrider på kontrastregleringen samtidigt få 
en viss ändring av bildens »ljushet», och 
man kan därför ofta tvingas att ändra på 
ljusreglaget efter ev. ändring av kontrast
regleringen i en TV-mottagare. I Grundig 
TV-mottagare sker detta automatiskt. Fig. 
2 visar ett förenklat schema för.hur denna 
automatiska reglering sker. Man utnyttjar 
härvid ett ljud-MF-rör EBF 89, vars st yr
galler tillföres en likspänning, kommande 
från kontrastregleringskontrollen. Beroen
de av denna styrspänning förändras skärm
gallerströmmen i röret. Uttages därför den 
för ljusregleringen erforderliga positiva 
spänningen för bildröret över ett uttag på 
skärmgallermotståndet korrigeras bildrö-

~72 

Fig l 
Tryckta ledningar ingår stor utsträckning 
apparaten. 

+ 

33k 
Ljus 

I t.70k 

EF 80 

I-+.,......=-~--.-AFR 

T transf. 

~ 
Linjeutg.-

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

Fig 2 
Förenklat principschema för anordningarna 
ändrad kontrastinställning. 

Fig 4 
Blockschema för TV·mottagare »Zauberspiegel 
449» från Grundig. 

apparaten för konstanthållning av ljuset vid 

Fig S 
Apparatchassiet i »Zauberspiegel 449» kan lätt 
fällas ut för att man lättare skall komma åt 
komponenter och rör. 
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Fackmannen går in för 

SCHNIEWINDT 
Kvalitetsmärket 

SNABBMONTACiE 
Schniewindts nya giv 

Typ A 179 10 element. 

• Korrosionsbehandlad (genom 
kemisk Alodinprocess) 

• Högsta förstärkningsvärden 

Kocksgatan 5 
Telefoner: 406526 - 438243 

STOCKHOLM 

TY-ANTENNER 
• Bordsantenner 

• Fönsterantenner 

• Mastantenner i en eller flera 
våningar för alla före
kommande kanaler 2 - 10 

UKY-ANTENNER 
• Fönster- och mastantenner 

MONTAGEMATERIEL 
Symmetri länkar , 
filter- och grendosor, 
förstärkare. S-märkt 

~ 39 Nya transistorer ... 
Transistor OC 171 kan också användas 
ett HF.steg för UKV och ger då vid om· 
kring 100 MHz ca 10 dB effekt förstärk· 
ning i lämplig koppling. I ett självsväng
ande blandarsteg för UKV erhålles ca 12 
dB blandningsförstärkning. • 

Fig 4 
UKV-enhet för frekvensområdet 87,5-100 MHz 
bestyckad med två transistorer OC61S {HF
steg+självsvängande blandarsteg}. Kapacitiv 
avstämning. Schema se fig. l de två första ste
gen (Tele/unken). 

Spoldata för mottagare enl:gt principschemat i fig. 1. 

Spole Varv Tråd Spoldiam. 

Ll 2X 2 0,4 mm lack 
L2 7 0,8 mm för- 7mm 

silv. 
L3 2,5 0,8 mm för-

silv. 
7mm 

L4 2 0,6 mm för-
siIv. 

5mm 

L5 2,5 0,8 mm för-
siIv. 

7mm 

Ls 30 lOX O,04mm 
litz 5mm 

L7 2 0,2 mm lack 

{ 1-2 4 } 3X O,05mm 

MFl 

prim 2-3 47 litz 

(10,7 

I 
4--5 38 3X O,05mm MHz) 

sek. litz 
6-7 2 0,2 mm lack 

5mm 

{ 1-2 15 lOX O,04mm 

MF2 
prim 2-3 23 litz 

(10,7 
MHz) 4--5 

2X 14 
lOX O,04mm 

sek. 6-7 litz 5mm 

DR l 17 0,1 mm lack 
DR2 

- 6V -6V 

40n 
7 k 

H 

'1k 

Anm. 

Lindas bifilariskt 
på L 2• lärnkärna 

lärnkärna 

lärnkärna 

lärnkärna 

L 7 lindas på Lo 
lärnkärna 

3 mm avstånd mel
lan prim. och sek. 
lin dn. lärnkärna. 
Se fig. l 

Järnkärna 
4--5, 6-7: bifiIa
risk lindn. 
Se fig. l 

Lindas på 4 mm 
ferritkärna 

MF 
2,5k7-

Princip schema för kortvågs-HF-steg+själv
svängande blandarsteg för området 12-28 
MHz med transistorn OC614 {en!. Tele/unken}. 
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• Likspänningsförstärkare • Stor bandbredd 

• 10 ggr expansion av X-axeln • Skarptecknande 3" flat skänn 

• Spänningskabilering • Tidkalibrering 

• Aut. synkronisering • Inre och ytter triggning, posi-
tiv eller negativ 

Oöm, liten, lätt, portabel och prisbillig 
Tekniska data: 

Frekvensområde: likspänning - 6 MHz 

Känslighet i Y·led: 100 m V Icm vid 
alla frekvenser 

Stigtid : 0,06 I'sek (2 % överskjut) 

Ingångsdämpsats: 9 lägen 100 mY, 
200 mY, 500 mY, l V, 2 V, 
5 V, 10 V, 50 V 

Ingångskapacitans: l Mohm (l5pF) 

Noggrannhet vit! spänningsmätning : 
± 5% 

Inbyggd spänningskalibrering : 
l V 50 Hz fyrkantvåg 

Efteracceleration : 1,4 k V 

Dimensioner: 160 X 200 X 320 mm 

Tidkalibrering: 0,5 sek - l /lsek cm 

Tidkalibl:eringens noggrannhet: ± 10% 

Expansion av X·axeln: kontinuerligt 
0--10 ggr 

Triggning: automatisk 

Inbyggd kontroll för triggningsnivå 

Triggningsomkopplare: positiv, negativ, 
inre eller yttre 

Katodstrålerör: 3" flat skärm (3 WPL) 
Vikt: ca 9 kg 

Generalagent: 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Mätinstrumentavd. Barnängsgatan 30, Stockholm SÖ., TeL 449760 

SERVISKOP 
~ O 6 MHz ~ 

Serviskop är oscilloskopet för alla teletekniska 

laboratorier. Med sina avancerade data kan det 

indikera sådana förlopp som bara ett oscilloskop 

i den allra högsta prisklassen tidigare lyckats 

med. Serviskop har en given plats på varje tele· 

teknisk serviceverkstad. 

Tack vare det låga priset kan det anskaffas för 

varje uppkommet behov. Serviskop, som är litet 

till formatet och lätt till sin vikt, är uppbyggt av 

högklassiga komponenter och elektronrör på ett 

mycket robust och rejält sätt. Det tål därför 

också en relativ oöm behandling. 

Aldrig tidigare har ett oscilloskop funnits med så 

många samtidiga goda egenskaper som återfinns 

hos Serviskop. 

Korrekt kurvåter-
givnil',g 

Skarp teckning 

Perfekt synkroni
sering 
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HIGH 
f .. ason t FIDELITY 

~::::"7':::::::::::;;;;;;iiiliiiIiiiii;iiiiiI 
t t ~ .. ',,', .... 
~,~ 

"MATCHING EQUIPMENT" 
10+ 10 watt stereo kompl. Riktpris 675.-
10 watt en kanal komp!. Riktpris 435.-
3+3 watt stereo kompl. Riktpris 430.
FM-tuner Foster-Seeley det . 

Riktpris 310.
AM/FM-tuner, 11 rör, FM ind. 

Riktpris 595.
TAPE förförst . med skilda kanaler, 
pp-osc. Riktpris 675.-

STEREO BYGGSATSER 
10+ 10 watt eff.-förstärkare 

Netto 265.-
Förförst. till ovanst. m. låda 250.-
Beskrivn. (eng.) o. schemor 2.50 
>Hi-Fi News» stereo förförst . kompl. 
med låda, utan rör (8 st. EF 86) 245.
SärtrYCk med schemor å ovanst. 3.-

Goldring STEREO 
TRANSCRIPTION ARM G-60 
Precisionslagrad i horisontalo. verti
kal led. Justerbar höjd och tryck från 
O g. Passar alla insatser med standard
fattning Pris netto kr . 60.-

PRISSENSATION: 
GOLDRING-LENCO GL-60, den nya 
exklusiva skivspelaren. 30 cm för
sänkt tallrik å 4 kg omagnetiskt ma
terial. Ohörbart rumble o. brum, abs. 
tyst gång, svaj 0,2 ' / •. 30-80 varv/min. 
o. 15-18 v/m. Verket har mekanisk 
armlyftare, motor 15 watt 4-pol. Med 
G-60 arm. mått 39 X34 X14 cm. 
Nettopris kr. 330.-, utan arm kr. 270.-

GOLDRING STEREO magn. pickup 
kommer inom kort. 

STEREO high fidelity Skivspelare med 
magnetisk stereo piCkup m. diamant, 
prof. kvalitet. Världsberömt fabrikat. 

Pris netto endast 400.-

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7 (n. Odenplan), Stockholm 

Tel. 30 58 75, 32 04 73 

,- -- -- -- -- -- -I 

I 
I 
I 

för allt . 1J\:!J1 I .... I 
I 

L -- -- -- -- - ----J 

~ 32 Luftvärnskanonen ••• 
ofullkomligheter hos de enskilda delar som 
tillsammans bildar styrsystemet. Bland 
dessa märks g-känsliga reglerventiler och 
gyron, instrument, som är olämpligt place
rade i en flygkropp, som tycks vara fast 
men i själva verket är flexibel, otillräckligt 
stabiliserade antenner och refraktion av 
radarstrålarna i radomer. Studiet av ett 
styrsystem skulle vara fullkomligt hopplöst 
om man inte visste vad varje slinga hade 
för inverkan på det hela_ Man undersöker 
då varje effekt för sig och super ponerar 
deras inverkan på resten av systemet. Då 
det gäller tredimensionella eller icke-lin
jära fenomen har man ofta stor använd
ning av simulatorer_ Det slutliga provet 
blir emellertid testflygningarna, först då 
ger många av de okända faktorerna sin 
närvaro tillkänna. 

Av vad som sagts här framgår tydligt att 
problemen med styrning av robotar är 
många och ofta svåra ~tt lösa. Att de inte 
är olösliga visar dock den oerhörda ut
vecklingen av robotvapen vi bevittnat de 
sista åren. 

~ 45 Vad Ni bör veta om ••• 
patibilitet kan uppnås, om man genom 
samma sändare kan skicka programmet så 
uppdelat, att själva innehållet går för sig 
och »riktni.ngsinformationen» för sig, den 
senare endast uppfattbar i stereomotta
gare. 

Hur detta skall gå till högfrekvenstek
niskt lämnar vi t.V. därhän och skall se hur 
man kan behandla den elektriska signalen 
från stereomikrofonerna, så att man får en 
del, som innehåller s.a.s . själva ljudet och 
en annan del, som meddelar riktningen till 
det. 

Amerikanaren M G Crosby har patent
sökt följande metod för behandling av sig
nalerna från de två mikrofonerna, se fig.lO. 
Signalerna går in i en anordning, där de 
dels adderas till varandra så att i den ena 
utgången kommer signalen a+b, dels dras 
ifrån varandra så att skillnaden a-b kom
mer ut i andra utgången. Dessa operatio
ner är lätta att göra på elektronisk väg. 

För att visa att detta adderande och sub
traherande inte är verklighetsfrämmande, 
kan vi gå tillbaka till den bild, som visade 
nålens rörelse på stereoskivan (fig. 9) . 
I stället för att låta nålen gå direkt från A 
till B eller vägen AC och CB, tänker vi oss 
att den går vägen AD- DB, vars två sträc· 
kor också är vinkelräta mot varandra. Nu 
representerar AC ljudet i den ena kanalen, 
( = a), och CB ljudet i den andra kanalen 
(= b), all-tså de två signaler, som tillsam
mans ger det stereofoniska ljudet. Fig. 9 
är ur geometrisk synpunkt mycket enkel, 
sammansatt endast av 90 0 

- och 45 o -vinklar. 
Vi har bl.a. 2 st. rätvinkliga likbenta 
trianglar. Jämför vi AD och DB med AC 

~62 
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RÖRFACKET 
Specialgjort för radio och TV
branschen 

• 

50 st. flyttbara 
mellanväggar 
av 2 mm hård 
träfiberplatta. 
höjd : 104 
bredd: 75 
djup: 20 cm 

Begär katalog från 

"specialisten i hyllor I lådor och skåp" 

-.. 

AB Svensk • ' 

:- I 

Lagerstandard 
Skånegatan 40, Stockholm 

Tel. 400050, 422090 

Representanter : 
Malmö Göteborg Sundsvall 
S. Welith 

040 / 912300 

S. lindqvist 
031 /1211 58 

f . Sälström 
060 / 19131 

===t~ 20 - 24000 ps ± 2 DB 
vid 71

/2" per sek. 111 
den nya 

VIKING 
bandspelare 

• 1/2 kanal - 1/4 kanal 
• 5 tonhuvud - stereo 
• ljud på ljud m. m. 
• svaj - mindre än 0 ,2 % 
• distortion - mindre än 1 % 

Amerikanska Instrumentimporten 
Banergatan 73, Stockholm, Tel. 671354 

för allt I 
.... 

-'-

-, 
I 
I 
I 
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* Uttalas joha 

snabbantenner 
"" 

-
för Norrköping, Göteborg, Gävle, Malmö, Sundsvall 

KanalS Kanal 9 

Hälsingborg, 
Kanal 9 

AS·FSAS61 
utmärkt antenn med dubbelreflektor, som ger dubbelt skydd 
mot bakifrån kommande störvågor. De fyra direktorerna ger 
utpräglad riktverkan till skydd även mot störningar som kom
mer från sidan. Antennens höga spänningsvinst och goda rikt
egenskaper gör den självskriven inom ett mycket stort område 
där trygghet mot störningar eftersträvas. 

,\S-FSA561 är liksom övriga FURA-antenner synnerligen lätt 
att montera. Tack vare att antennen är försedd med vingmutt
rar och levereras fullt färdigmonterad monteras den lätt med 
få handgrepp. Omtyckt av montörerna. 

Riktpris endast 78:
Vid beställning ange kanal 

Kanal 9 Kanal 10 KanalS 

Nässjö, Halmstad 
Kanal 7 

Fuba takantenner är försedda med den 
berömda, patentsökta C-dipolen, som en
ligt i Sverige företagna prov ger högre 
spänningsvinst än andra antenner. 

AS-FSAS61 
i 2 våningar 

IIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111tI11111111111111111I11111I1I1II11 111111II11111II1II1IIl 
~ 

Genom att montera 2 antenner 
över varandra, ökas spänningsvins
ten ytterligare samtidigt som den 
vertikala öppningsvinkeln blir snä
vare, det senare särskilt värdefullt 
på platser med svåra tändstör
ningar. 

AS-FSA2.xS61 

Riktpris 166:
Vid beställning ange kanal 

== Ir§ml takantenner för lokalmottagning 

Lokalantenn för mottagning i sända
- rens närhet. 

A5-FSA521 Riktpris 42:-

Lokalantenn för mottagning även uno 

Lokalantenn med stor spänningsvinst 
och utpräglad riktverkan. 

A5-FSA751 Riktpris 69:-

- der mindre gynnsamma förhållanden. Vid beställning ange kanal. 
_ A5-FSA331 Riktpris 51:- ----= 
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* Fabrikation 
FUnktechnischer BAuteile 

- ledande 
västtysk 
antenn industri 

AB GYLLING & Co 

for allt, 
.. & 

STOCKHOLM TEL. 010/180300 • GÖTEBORG TEL. 031/175890 • MALMÖ TEL. 040/70720 • SUNDSVAU TEL. 060/14631 
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COSSOR Instruments Ltd 
dubbelstråleoscilloskop typ 1071 

Y-förstärkarna äro identiska 

med känsligheten 500 mVJ cm 

Frekvensområde: 0-3 MHz (-3 dB) 

Stigtid: bättre än 0,12 ,usek. 

Sveptider: 0 ,05 usekJcm - 10 msekJcm 

X-förstärkare: med variabel 

förstärkning möjliggörande 0-5 
gånger skärmdiametern 

Katodstråleröret är mycket 

skarptecknande med en diameter av 10 cm. 

Ingen överhörning mellan kanalerna. 

Levereras fabriksmonterat eller i form av byggsats 

med detaljerad beskrivning 

Arbetsfärdiga 

ritelement 

för tryckta 

kretsar med 

Handigraf
metoden 

o 

Exempel på original 'ör tryckt krets i halv skala. 

Handigraf-metoden för ' färdigställan
de av originalritningar för tryckta 
kretsar innebär att man :tritar:t med 
arbetsfärdiga ritelement: 

• Självhäftande, svarta cirkelringar 'ör löd
stöllen i kartor om 14 till 144 st., beroende 
på ringstorleken, med vllerdiam. 'rlln 2,54 
mm uppåt. Priser 'rån 27.50 per 10 kartor. 

• Självhäftande, svarta sammanbindningslin
'\er frlln 0,4 mm bredd upplII i rullar om ca 
6 m. Breddtolerans ±O,l mm. Priser frlln 

5.- per rulle. 

• Fär all snabbt kunna . rita . parallella linjer 
finns en behändig Hemspenna. för vissa 
lin jebredder. Priser frlln 42.- per st. 

• Självhäftande, svarta ritelement slIsom ova
ler, trianglar, knän etc. 

AB ALERMA 

• Ritelementen i standard har svart baksida, 
men öven sådana med vit baksida kan er· 
hållas. 

• Ritelement - motståndskraftiga mot syror 
och lösningsmedel - 'ör etsning av experi. 
mentkretsar . 

• Genomskinliga plastskivor (dimensionsbe
ständiga) med blllll rutnät som underlags
material med delningar i mm (2 och 5) och 
tum (1/10 och 'M i ark frlln A4 upplIt. Priser 
frlln 11.50 per ark. 

• Ritningar framställda enligt Handigraf-meto
den är färdiga fär omedelbar reproduktion 
eller klichering. 

Spara 50 % av ritarbetet med 
Handigral-metoden 

FACK, BROMMA 19, TELEFON 254844 
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~60 
och CB finner vi att AD=O,707· (AC+ 
+ CBJ=O,707' (a+b) och DB=O,707-
. (a-b), dvs. de horisontella och vertikala 
sträckorna är pr.oportionella mot summan 
respektive differensen av 45°-rörelserna. 
a+b motsvarar här ljudinnehållet och 
a-b riktningsinformationerna. Kunde man 
sända dessa saker samtidigt genom samma 
sändare, på så sätt att vanliga mottagare 
tog emot.komponenten a+b men inte a- b, 
hade man ett enkelt kompatibelt system för 
stereorundradio. 

Stereomottagare, som tar emot dessa 
båda signaler måste vara så utrustade, att 
de gör en summering och en subtraktion 
enligt (a+b)+(a-b) =2 a 
samt (a+b)-(a-b) =2 b 
Tydligen erhålles de ursprungliga stereo
signalerna som sedan får återges i skilda 
högtalare. 

Hur Crosby tänkt sig radioöverföringen 
skall här endast antydas. Han föreslår att 
differenssignalen skall sändas på en under
bärvåg, ungefär som färginformationen i 
färg-TV. En FM-sändare skulle enligt 
Crosby med denna metod bli helt kompa
tibel och inte behöva större frekvensutrym
me än förut. 

Den tidigare nämnda Lauridsens upp
tagningsmetod lämpar sig även för kompa
tibel radiosändning. Signalen från mikro
fonen med cirkelkarakteristiken kan an
vändas för enkanalsmottagarna, och signa
len från mikrofonen med 8-karakteristik 
som riktningsinformation. I stereomotta
garen får den addition och subtraktion gö
ras som behövs för att få stereokanalerna. 
Huruvida det i RT nr 11/ 58 omnämnda, av 
BBC provade systemet »Percivah har med 
Lauridsen eller Crosby att göra är inte 
bekant. 

Framtiden 
Det är inget tvivel om att stereofoni snart 
blir standard för all »konserverad» musik 
på band och platta. Stereoskivan är ju inte 
nämnvärt dyrare än enkelspårs plattan. 

Vad bandspelaren beträffar torde det 
inte heller dröja länge förrän stereoutfö
randen ersätter de nuvarande vanliga en
kanaIsa pparaterna. 

Radion blir alldeles säkert stereofone
rad, fortare än man tror. Stereofonin är det 
enda vapen radion har inom räckhåll för 
den allt skarpare konkurrensen med TV 
om publiken. 

Litteraturhänvisningar 
REDLICH, H, KLEMP, H-J: Neue elektrische 
Zweikomponentenumsetzer fiir die stereopho
nische Aufzeichnung nach dem Nadeltonver
fahren. Telefunken-Zeitung, 1958, juni, s. 
75-81. 
KATZFEY W, SCHRÖDER, F-K: Die Grund· 
lagen des stereophonischen Hörens. Radio men
tor 1958, nr 6, s. 377-381. 
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Ullalas Joha 

snabbantenner .- -
för Norrköping, Göteborg, Gävle, Malmö, Sundsvall 

KanalS Kanal 9 Kanal 9 Kanal 10 KanalS 

Nässjö, Halmstad, Hälsingborg 

En av marknai/ens 
mest sålda antenner! 

A5~FSA591 

Kanal 10 

På större distanser från sändaren och inom områden i närheten av 
höga byggnader är FUBA FSAS91 den självskrivna antennen. Dess 
höga spänningsvinst, utpräglade riktverkan och goda fram-backförhål
lande garanterar den bästa bilden även under svåra förhållanden. 
Dubbelreflektorn och FUBA överlägsna C-dipol ger i förening med de 
10 direktorerna den bästa garantien för ett gott resultat - klar bild 
utan störningar. Antennen kan riktas i önskad vinkel uppåt för att 
fånga in vågor som böjts ned bakom hindrande byggnader. En antenn 
med utomordentliga prestanda och stabil konstruktion till populärt pris. 

Vid beställning ange kanal Riktpris 124:-

AS· FSA2 X 591 
Den populära AS-FSAS91 uppbyggd i två våningar för mottagning på 
stora distanser och inom andra områden med ringa signalspänning. En 
utmärkt antenn att ta till vid anslutning av flera mottagare och när 
det gäller att kompensera förluster i långa ned ledningar. Antennens 
snäva vertikala öppningsvinkel ger ett utomordentligt skydd mot tänd
störningar. 

Vid beställning ange kanal Riktpris 258:-

Kanal 7 Kanal 9 

med F U BA överlägsna C -dipol 

Parallellmontage ger hög effekt 

Vid extremt svåra fall, när en reflekterad våg träffar 
antennen nästan rakt framifrån, rekommenderas FUBA 
parallellmonterade antenn A5-FSA2X591. 

för allt .. d 

\ 
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----------------------------------------------------------~, 

( MSM ) 
SNABBA BRUMFRIA R E L Ä E R 

TROPIKUTFÖRANDE 

Maximalt 12. växlingar . . 

Spolar med 2.-4 
anslutningar. 

Leverans från lager 

Stockholm. 

* 
Vi ,ha för likström och växelström: 

RELÄER· KVICKSILVERRELÄER 

REGLERBARA FÖRDRÖjNINGSRELÄER 

Vidare upplysningar från 

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

KONTOR och LAGER S:t ERIKSPLAN 7 • STOCKHOLM 

Även Ni bör välja 

- märket för kvalitetshögtalare 

NYHET • TRIAXIAL 
(TRE i EN) 

Electro-Voice välkända högtalare finns nu 
åter på svenska marknaden! Programmet 
omfattar från de största »woofers» till de 
små diskantspridarna samt kombinationer 
och delnIngsfilter. 

Se på 37 cm TRl.4.XIAL-I.ögtalarell, här avbildad. 

Pressgjuten korg, talspole lindad med kantställt 
aluminiumband. Medelfrekvenstonen är kopplad 
till bastanen äver ett mekaniskt delningsfilter med 
delningsfrekvens 2.000 Hz. Genom ett elekt. iskt 
delningsfilter matas diskantspridaren med frekven
ser från 3.500 Hz och uppåt. Potentiometer som kan 
monteras på avstånd reglerar diskanten efter lo
kala akustiska färhållanden. frekvensområde 35-
15.000 Hz, effekt 20 W, 40 W topp, kritisk dämp
ningsfaktor i rekommenderat hälje 2. Magnetvikt 
600 g . 

Om högtalarna ej finns på 

Ert vanliga inköpsställe -
tag gärna kontakt direkt 
med oss 

BEGÄR KATALOG NR 118 FÖR DETALJERADE UPPGIFTER 

Generalagent: Tel. 476794, Älvsjö 
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SCHLECHTWEG, W: Die Technik der stereo
phonischen Schallaufnahme. ETZ, 1958, nr 6, 
s. 240-242. Stereophonische Wiedergabe
Technik. Funkschau 1958, nr 11 juni, s. 275-
276. Prinzipen der Zweikomponentenschrift bei 
der stereophonischen Schallplatte. Funk-Tech· 
nik 1958, nr 12, juni, s. 406-407. 
FELDMAN, L: Compatible Stereo Multiplex 
Adapter, AUDIO, okt. 1958, s. 30. • 

~ 50 "RT transistorstereo " 

Som batteri rekommenderas den numera 
vanliga 6-voltstypen Berec nr 996 eller mot
svarande. Vid spelning med måttlig ljud
styrka drar förstärkarna endast 2Q--30 
mA, och ett batteri av denna typ räcker 
därför så länge, att man hinner glömma 
bort strömförsörjnings problemet mellan 
batteribytena. Höljet är, som framgår av 
skisser och fotografier, betydligt större än 
som skulle behövts för enbart förstärkarna 
och ett litet batteri. Orsaken är att appa
raturen, som redan omtalats, är avsedd att 
utökas med nätdel och en lokaltillsats. 

Naturligtvis kan man bygga in denna 
lilla stereoförstärkare i samma hölje som 
något av de på marknaden förekommande 
batteridrivna grammofonverken. Med ett 
delat lock, där varje lockhalva har sin hög
talare, blir detta en utmärkt liten och lätt 
stereogrammofon, som man kan ta med sig 
överallt. • 

~ 51 Chassier för radiobygge 

En fördel med chassienheter av detta 
slag är, förutom de många kombinations
möjligheterna, den omständigheten att 
man kan använda chassidelar från tidigare, 
ej längre använda apparater, som byggts 
på denna typ av chassi, för nya konstruk
tioner. Dessutom är det avsevärt bekvämare 
att bygga upp en koppling på en plan chas
siplatta än på bockat chassi, framför allt 
är det mycket lättare att bearbeta en plan 
chassi platta med hålpunchar, borrar etc. 
Ingenting hindrar naturligtvis att man i 
stället för monterings plattor av plåt an
vänder tryckta ledningsplattor. 

»ELFA:s normchassier» har kommit till 
användning för en hel del av de konstruk
tioner som ingår i Radiobyggboken, del 2. 
Fig. 2-5 visar några exempel. Fig. 2 visar 
en monteringsplåt 12X 16 cm, omfattande 
nätdel + LF- och slutsteg, som lätt kan 
flyttas över från ett normchassi till ett an
nat vid experiment. Fig. 3 visar en annan 
konstruktion, en hi-fi-förstärkare på en 
monteringsplåt 12-16 cm med tillhörande 
nätdel, monterad på en chassiplåt 16X 16 
cm. Nätaggregatet är dimensionerat för 
stor belastning och användes bl.a. i en 
amatörsändare, se fig. 5, beskriven i Radio
byggboken, del 2. Fig. 4 visar en annan 
konstruktion: en enkel kommunikation s-
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Utta/as foba 

snabbantenner 
*' - .. 

för Stockholm, Köpenhamn, Skövde, Örebro, Hörby 
Kanal 4 Kanal 4 

Vid beställning 
ange kanal. 

-~~ 
1IIIIIIII IIIIIIIHIII~ IIII11II III II IIIII1IIIIIII I III I III1IIII I~ 111111111111111111111111111111111'111111111111111111111111I I IIII 

-

AS·FSA711 

~:d!:d ~~~m;;!m:;:!~:: 
dAr Inga starka reflexer 
eller tllndstörnlngar upptrI-
der. == 

Kanal 2 
Kanal 3 
Kanal 4 

Riktpris 82.-
80.-
78.- -

-
'§1llll1l1l1mlllll llllllllllllllllll ll lllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111III 

-

~:~v~~:a::I~!:;;1;tä:: 
på lingre avstånd från sän
daren. 

Kanal 2 Riktpris 110.
Kanal 3 106.-
Kanal 4 102.- AS·FSA721 

-

-
,,"1111111111.\11 11 1111111111111111111111111111111111111111 1 11111111111111111111111111111111111IIIII:~I::~:IIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 

Kanal 2 Riktpris 285.-
Kanal 3 275.-
Kanal 4 265.-

llffilllllllll ttllllllllllll llttlllllll/IIIIIIIIIIIIII II IIIIIIII 

B-elements-antenn med dub-
bel reflektor som ger god _ 
mottagning även i områden 
med mycket svåra mottag
ningsförhållanden. De elekt
riska egenskaperna är så 
utmlrkta att antennen Iven 
I till synes hopplösa fall ger -
de bästa resultat. Denna an
tenn är ett utrnlrkt prov pi -
FUBA:s möjligheter att lösa 
ett svårt problem. 

-

1IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIttlllll llllllllllllllll ll llllfl 

Kanal 3 Kanal 2 Kanal 2 

A5·FSA731 
En utmärkt anteuu som ger hög spännlngsvlDBt 

och har goda rlktningsegenskaper. En utom

ordentligt lämplig anteuu såväl nära sändaren 

vid besvärande reflexer som vid låg fältstyrka 

på stora avstånd från sändaren. Fästet är sA 
konstruerat, att anteuuen kan riktas även mo' 
vågor, som kommer snett uppifrån såsom ofta 

är fallet bakom höga byggnader. Den levere

ras även l 2-våningsutförande, nr AS-FSA2X 

731 vUken ger god bild även på platser med 

mycket låg fältstyrka. 

Kanal 2. Riktpris 135.-
Kanal 3 " 130.-
Kanal 4 " 12.5.-

för allt, 
# a 
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har flyttat 

till JÄRNTORGET 7 
• tel. 170120 • Göteborg • 

UKV TV 
IMPORT AB 

STEREO 

Engels oiherträ.tfade 

ANTENNER 
Stort program 

ANTENNTILLBEHÖR 
Full 80rtering 

INETRA 
Tegn~pgatan 29 - STOCKHOLM Va 
Tel. 200t 47 - 2t 6255 

" -- -- -- -- ~-

I 
nålmikrofon I 

Kristall med standard vridfäste och 2 
safirer, för avspelning av stereo - LP och I 78 varvs-skivor. Kan monteras i äldre 
spelare och växlare. Utspänning 150 mV 
frekvensområde 20 - 16000 perls. nål-
tryck .5 gram. I Endast Kr. 29.50 + skatt 11.- . för allt V \:!J 

STEREO Hi-Fi förstärkare I 
Z 

Uteffekt bas 9 Watt, diskant 3 ,5 + 3,5 
#' 

Watt, frekvensområde 30-20000 perls. 

I med passande basreflexlåda. 
Komplett ritning till ovanstående Kr. 8.-

FIRMA SCANDAG 

I 
I 
I 
I 
I 
I I BYALAGSGATAN 2B, ÖREBRO 

\.. -!. - - - - -
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mottagare med enkelt spolsystem för lång
våg, mellanvåg och kortvåg i två band, 
3,3-4,1 MHz samt 5,5-18 Hz. Platsen 
längst t.v. är reserverad för ett nätaggregat 
enligt fig. 2. Fig. 5 visar en annan kon
struktion, uppbyggd med »ELFA:s norm
chassier» och beskriven i Radiobyggboken, 
del 2: en enkel amatörsändare för ca 25 W 
input som går utan spolbyte på amatörer
nas 40- och 80-metersband. Den innehåller 
en mycket frekvensstabil VFO. • 

~ 53 Trafikmottagare i toppklass 
V 5) och är i stort sett konventionellt kopp
lad. Förstärkningen i MF-rören V g och V 4 

kan regleras manuellt (=manuell förstärk
ningsreglering, MFR) med potentiometern 
Rg, som ger olika grad av negativ förspän
ning på Vg och V4• Samtliga MF-rör får 
dessutom AFR-spänning. 

Förstärkningen i första och andra MF
stegen är med avsikt vald relativt låg med 
tanke på att få mottagaren stabil utan allt
för rigorösa krav på ledningsdragningen. 
Att tre MF-steg har använts beror på att 
det varit ett önskemål att få mottagarens 
selektivitetskurva så brant som möjligt. 

Skärmningen mellan de olika MF-stegen 
måste dock trots den relativt låga förstärk
ningen vara omsorgsfullt utförd, och för 
varje steg skall endast en jordpunkt fin
nas. Tänk särskilt på att hålla isär galler
och anodtilledningarna för samma rör, an
nars kan lätt instabilitet och självsväng
ningar uppstå. 

S-metern är inkopplad i sista MF-rörets 
anodkrets, den visar anodströmsvariationen 
under inflytande av automatiska förstärk
ningsregleringen. Som S-meter har använts 
ett instrument, 500 p,A, men även ett l mA
instrument går bra att använda. Med R06 

belägen på mottagarens baksida nollställes 
S-metern när ingen signal mottages och 
antennen är bortkopplad. Maximalt utslag 
justeras med R65 , som får utprovas för det 
använda instrumentet. I modellapparaten 
är värdet på R65 120 ohm. Hur S-metern 
kalibreras har tidigare genomgåtts i denna 
tidskrift!, varför det förbigås här. 

Detektorn 

Som detektor användes en anodjordad de
tektor. Denna typ av detektor erbjuder en 
intressant möjlighet att minska dämp
ningen på sista MF-kretsen och därigenom 
öka selektiviteten hos mottagaren. Diod
likriktare har den nackdelen att de starkt 
dämpar sista MF-bandfiltret. Denna nack
del kommer man helt ifrån i den anodjor
dade detektorn, som får oändligt hög in
gångsimpedans och som dessutom har prak-

l Se ENGELBRECHT, B: Separat S·meter till 
kortvågsmottagaren. RADIO och TELEVI· 
SION 1956, nr 6, s. 26. 
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Det bästa oscilloskopet: 

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

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

Svepgenerator av klass: 

Nordmende instrument ger kunden trygghet för god service. Visa gärna in
strumenten i skyltfönstret. Här en bild från en mycket uppmärksammad och 
good.wilL-skapande skyltning hos Etervåg Radio, Regeringsgatan 49, Stock
holm, som givit affären många kunder. 

I förbindelse med oscillosko· 
pet används NORDMENDE 
SVEPGENERATOR UW-958 
för kQlltroll av hög- och mel
lanfrekvenskurvor på TV- och 
UKV-apparater.Den används 

bl.a. även vid avstämning av tonmellanfre
kvensen på en TV-mottagare till exakt 5,5 
MHz och som provsändare för frekvenser från 
5-230 MHz. Kr. 1.12.5:-

Ni vet, att kundkontakten långt 

ifrån är avslutad i och med att 

Ni sålt TV -mottagaren. Den skall 

installeras, och Ni skall lämna 

fortlöpande service. TV- och 

även UKV-mottagare är så kom

plicerade apparater, att mycket 

stora krav måste ställas på ser

viceredskapen. Väljer Ni NORD-

för allt . 
z 

STOCKHOLM, Tel. 010/180300 
GÖTEBORG, Tel. 031/175890 
MALMÖ, Tel. 040/70720 
SUNDSVALL, TEL. 060/14631 

• de rätta instrulDenten • 
för riktig TV - och UI{V. 

~ a 
• service 

MENDE får Ni det bästa på 

området. Vi kan visa upp en 

lång referenslista över stora ra

dioindustrier, tekniska läroan

stalter, elverk, radiohandlare 

etc., som valt NORD MENDE -

de riktiga TV- och UKV-service

instrumenten. 

Elt oumbärligt 
instrum,ent: 

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

kan på ljudet, m.m. Kr. 1.485:-
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FERRANTI 
T. R. CEiLS 

Ferranti hartillverkat T.R.-cells sedan 

1942, och vid det andra världskrigets 
slut hade årsproduktionen stigit till 

en million. De T.R.-cells, som Ferrantis 

fabriker i Skottland nu tillverkar, ha 
genomgått en lång utvecklingskedja 

och förbättras ständigt i välutrustade 

forskningslaboratorier. 

BERGMAN & BEVING AB 
Stockholm 10 - Tel. 679260 

Den allt längre drivna 

MINIATYRISERINGEN 
av komponenter inom teletekniken kräver spe
ciellt små och behändiga löd verktyg. 

Begär prislista. 
Återförs. antagas 

LITESOLD 
berömda lödverktygs
serie klarar alla Edra 
lödproblem. 
• 
»ETTAN» 10 W eller 
»TVAAN» 20 W är 
specialverktyg för 
lödning av miniatyr
komponenter. 
(ETTAN är markna
dens minsta nätan
slutna lödverktyg.), 

»TREAN» 25 W och 
»FYRAN» 30 W är 
speciellt lämpliga för 
TV -radioservice. 
»Femman» 35 W och 
»8EXAN» 55 W klarar 
de mera värmekrä
vande lödningarna. 

Värmeskydd och 
ställ . finnes för olika 
typer. 

Använd Långlivsspets 

~~ ~~:~ LIT E S OLD -l'ärldsmärke' 
Generalagent: 

SIGNALMEKANO 
Butik och lager: 

Västmannagatan 74. Tel. 33 26 06, 33 20 08. 
Stockholm Va. 

TDNGSKAN 
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tiskt taget försumbar distorsion, i motsats 
till diodlikriktarna, som vid höga modula
tionsgrader kan ge upphov till en bety
dande distorsion. 

Fördelen med den anodjordade detek
torn ligger i det faktum att st yr gallret hos 
den demodulerande trioden under inga 
omständigheter kan få positiv potential. 
Varje ökning i den positiva potentialen för 
st yr gallret ger· anledning till en anodström, 
som automatiskt höjer det som gallerför
spänning verkande spänningsfallet över 
katodmotståndet, i detta fall uppdelat på 
två, nämligen R28 och R30• Det kan därför 
aldrig inträffa att gallerström flyter, och 
därför uppträder aldrig någon dämpning 
över avstämningskretsen. 

I den anodjordade detektorn användes 
en triod, i detta fall 6C4 (= V 6). Den låg
frekventa utgångsspänningen tas här ut 
över ett stort katodmotstånd, här uppdelat 
på två, R 28 och R30• (Uppdelningen av ka
todmotståndet har gjorts ~ed hänsyn till 
störningsbegränsaren. ) Katodmotstånden 
är genom C23 avkopplade för HF. Anoden 
kan förbindas direkt med anodspännings. 
källan, men säkrast är att genom ett filter, 
R 29 och C24, avkoppla anoden från HF. 

Anledningen till att man så sällan ser 
denna koppling använd är att man inte 
kan ta ut någon spänning för den automa
tiska förstärkningsregleringen. Denna syn
punkt är här av mindre betydelse, enär ju 
AFR-spänningen tas ut från separat diod, 
V12A.. föregånget av ett särskilt MF-steg 
(V13) • 

Störningsbegränsaren 
Som störningsbegränsare användes ett 
EAA91 (=V7 ) och kopplingen är av typ 
seriediodbegränsare med manuell inställ
ning av begränsarnivån genom R30• Med 
R30 kan inställningen av begränsningen av 
modulationsgraden ske från 100 % ner till 
ca 20 %. Genom lämpliga värden på R31 , 

R32 och C25 erhålles en tid konstant, som 
gör att störningsbegränsaren blir mycket 
effektiv. Särskilt de besvärliga tändstifts
störningarna, som gör sig märkbara redan 
vid 10--15 MHz, och som många gånger 
gör en signal ouppfattbar, blir, sedan stör· 
ningsbegränsaren inkopplats, bekvämt läs· 
bar. En seriediodbegränsare, som ställes in 
på begränsning av amplitudmoduleringen 
med 20 %, angriper visserligen en signals 

. ljudkvalitet rätt kraftigt, men vid telegrafi
mottagning har detta mindre betydelse, det 
räck~r ju om signalerna blir klart läsliga. 
Störningsbegränsaren in- och urkopplas 
med 52. 

AFR -systemet 
I mottagaren har använts ett system med 
förstärkt AFR-reglering. 

HF-spänningen för AFR-systemet tas ut 
direkt från sista MF-rörets styr galler till 
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I nfor111ation 

från PRINSEN 2 
Två nya 21/1 TV kommer inom kort 

Inom kort kommer två nya Prinsen-modeller att fin
nas klara för leverans - två. modeller som anknyter 
till de bästa traditionerna inom svensk möbelstil och 
följer den linje Prinsen med sin 17-tummare redan 
slagit in på. 

Innanför det sobert eleganta höljet döljer sig ett ny
konstruerat chassie, helt i tryckt ledningsdragning 
och med samtliga spolar i bild-MF-delen tryckta! Vi är 
stolta över att kunna säga att våra skickliga konstruk
törer som de första i Europa lyckats lösa detta tek
niska problem, vilket i praktiken medför en upplös
ning och bildskärpa intill gränsen för det möjliga ... 

Den helt tryckta bild-MF-förstärkaren (ovan) har 
en effektiv bandbredd av 5,5 MHz. TK-chassiet är 
utrustat med ljus/ kontrastautomatik, nycklad auto
matisk förstärkningsreglering (AFR), störningsredu
cerande synkseparator, kanalväljare med kaskodkopp
lat PCC 88 och en stor ovalhögtalare med briljant ljud 
på såväl TV som FM-UKV. Hög effekt, stor driftsäker-

. het i kombination med låga förluste~ i nätdelen 
genom kisel-likriktare ... Och själva chassiet - ser
vicemannens önskedröm - kan med ett handgrepp 
lossas och på skenor dragas ut utanför höljet, varvid 
varje detalj blir åtkomlig för mätningar eller service! 

Den nya Prinsen TK 21 A (ovan) 
anknyter direkt .till den tidigare 
17-tummaren. Mjuka, svepande lin
jer och tillvaratagande av bildrö
rets hela effektiva yta - ingen 
avmaskning! - är dominerande 
drag för denna modell. På bilden 
nedan ses Prinsen TK 21 B. Enkel 
och strikt i design är den »lättmöble
rad» och elegant i varje miljö. Och 
de nya modellerna har naturligtvis 
även radions båda program! 

svenska lelelabriken ab 
Kocksgatan 18 Stockholm SÖ Tel. vx 680880 

TV:N SOM ÄR RADIO RADION SOM ÄR TV 
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SÄTT IN 8 KRONOR 

på postgiro S S 8 S 72 och Ni får 

PHILIPS NYA "TRANSISTORBOK" 

med allt detta ... 

30 sidor om halvledarnas 
funktion, uppbyggnad och 
egenskaper 

32 sidor data och kurvor 

12 olika kopplings exempel 
med bestyckning - oscilla
torer, vippor, trigger, lik
spänningsomvandlare och 
förstärkare 

Philips nya "Transistorbok" omfattar 74 sidor i format AS och inne

håller mängder av fakta om transistorer, germanium- och kiseldioder. 

Enklast får Ni den genom att sätta in 2 kronor på Philips postgiro

konto 558572 - men glöm inte att på talongen ange, att beställnin~en 

gäller "Tron'sistorboken". 

P;LlPS PH I LI PS e Avd. Elektronrör och komponenter 

Box 6077, Stockholm 6 
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~68 
styr gallret på V13, vilket betyder att även 
VH får en viss AFR-reglering. 

»AFR-röret» EF85 (=V13 ) har i anod
kretsen en MF.krets, bestående aven mel
lanfrekvenstransformator MF6 (Geloso typ 
713) vars sekundärlindning tagits bort. 
Primärspolen (=anodspolen) är i original
utförandet parallellkopplad ined dels en 
luftisolerad trimrner, åtkomlig genom hål i 
MF-burken, och dels med en inbyggd glim
merkondensaro. på 230 pF (ej utritad ~ 
MF-kretsburken i schemat!). Denna se
nare kondensator på 230 pF skall utbytas 
mot en på 170 pF för att man skall kunna 
trimma spolen för resonans på 467 kHz och 
därigenom erhålla maximal AFR-regle
ring. Detta beror på att i och med att inte , 
båda MF-spolarna är inkopplade som i ett 
vanligt MF-bandfilter, belastas inte pri
märs polen, vilket har till följd att dess in
duktans ökar. Dess resonansfrekvens kom
mer då att ligga på en lägre frekvens, var
för parallellkondensatorn måste minskas. 
Obs! Maximal AFR-förstärkning erhålles 
när outputmetern visar minimum utslag. 

Den förstärkta AFR-spänningen tas ut via 
C44 till ena dioden iEAA91 (=V12A ).AFR
spänningen påföres AFR-nätet via Re-filt
ret R5I+C43, som avkopplar AFR-nätet 
från , resterande HF-spänning. AFR-spän
ningen är fördröjd till HF-stegen genom 
en diod VI2B , som släpper fram regler
spänningen först sedan denna överstigit 
viss nivå. Därigenom riskerar man inte att 
signalbrusförhållandet försämras vid vissa 
låga signalnivåer. AFR-regleringen till
och frånkopplas geno~ att man bryter 
anodspänningen för AFR-förstärkarröret 
med strömbrytaren S6. 

Kristallkalibratorn 
För att ha möjlighet att kontrollera mot
tagarens kalibrering är en kristallkalibra
tor som ger l MHz signal inbyggd i motta
garen och som ger kalibreringspunkterna 
på varje 1000 kHz inom mottagarens hela 
frekvensområde. Den använda kristallen 
levereras med en inslipningsnoggrannhet 
av ±0,002 %. Trintkondensatorn Ca9 är till 
för att exakt justera kristallens frekvens, 
vilket kan göras mot någon av de standard
frekvens-stationer som sänder exakta kali
breringssignaler på kortvåg, t.ex. den ame
rikanska kalibreringssändaren WWV, som 
sänder på frekvenserna 2,5, 5,0, 10,0, 15,0, 
20,0 och 25,0 MHz. Av dessa hörs sändarna 
på 10,0 och 15,0 MHz bäst i vårt land. 
Kalibratorn är kopplad till spolsystemets 
HF-ingång (Aa på spolsystemet), och den 
in- och' urkopplas med S5. 

Kalibratorn är uppbyggd på ett litet se
parat chassi och är helt avskärmat frän 
den övriga . mottagaren. Den använda kri
stallen har en oktalsockel, som passar i 
vanliga oktalrörhållare ; kristallen är an
sluten mellan stift nr l och 5. 

(Forts.) 



B 
från alla 
synpunkt 

Den svängda panorama rutan på Pye Panorama 
(21") bjuder öppna famnen åt åskådarna. 

Panoramarutan är dessutom ett polariserat kon
trastfilter för angenämt synskonande bild - den 
är framåtlutad för att minska reflexerna från 
belysning och fönster - den ger en bild, som 
är helt oberoende av dagsljus och elljus. 

SVENSKA 
Landsvägen 47, Sundbyberg 1 

~ ... 
'e. ee. e: • 
••••• ••••• :::::. ::::: ... :::a,::. ... ::: .. ::::::::. 
• •••••••• 
I ••••• : •• • ::::::::: 
:::::::::. 
:::::::::: 
:::::::::: 
:::::::::: 
:::::::::' 
::::::::.' • ••••••• :::::::' :: ... , 

, .. ::' , .... .... .. -.. -.-.-
PYE 

Tel. Stockholm (010) 282680 
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r-------------------------------------------------------------, 
~COUSTICAL 
FM radiotilIsats 
• HF-steg 

• 3 st MF-steg 

• Automatisk frekvenskontroll -
- absolut driftfri 

• Temperaturkompenserad 

• Ytterst låg distorsion 

Riktpris Kronor 510:-

Marknadens förnämsta 
FM tuner 

• Förnämlig linearitet 

• Mekaniskt byggd som ett slagskepp 
med pressgjuten frontpanel i lättmetall 

• Elegant, med samma mått som 
Aeoustieal förlörstärkare 

3r:Pti~ ...... 
HARRV THELLMOD 

Hornsgatan 19 - STOCKHOLM Sv 
Talelon 68 90 20, 69 38 90 

MULLARD 10 watt Hi-Fi-förstärkare 

Hi-Fi - Produkter 
Box 9, HÄGERSTEN 1, tel. 468268 

En lättbyggd förstärkare med tryckta 
kretsar. 

Byggsatsen omfattar samtliga erforder
liga komponenter, färdiga chassier och 
plattor med tryckt ledningsdragning. 
Bygges på några timmar. 

Pris Kr 32.0:-

NVHET FÖR STEREO 
Nu Mullord effektförstärkare 
enl. ovan (utan förförstärkare). 

Pris Kr 195:-

B & K .HETERODYNOSCILLATORER 

1013 200 e/s - 200 Kels 
distorsion -< 0,5 % 

1014 20 e/s - 20 Kels 
distorsion -< 0,1 % 

1015 2 e/s - 2 Kels 
distorsion -< 0,5 % 

Logaritmisk frekvensskala - Automatisk output reglering 45 db. 

Frekvensnoggrannhet -< 1 % 

Brumnivå >- 65 db. Inbyggd rörvoltmeter: bättre än 0,2 % 

Begär närmare upplysningar från: 

SVENSKA AB BRUEL & KJAaR 
Stockholm C - Tel.: 201123,201132 
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~ 57 "Zauberspiegel449" 

rets »ljusspänning» automatiskt vid kon
trastkontrollens vridning. 

Nycklat AFR-system av i stort sett kon
ventionell typ, se fig. 2, tillämpas i motta
garen, som också har anordningar för att 
hålla kontrasten i bilden oberoende av fält
styrkan. 

Bland övriga finesser kan nämnas att 
man har infört ett NTC-motstånd i serie 
med de vertikala avböjningsspolarna för 
att förhindra att bildhöjden skall minska 
i samband med att temperaturen stiger i 
apparaten och därmed resistansen i av
böjningskretsarna. Bildhöjden är därför 
konstant även efter det att apparaten varit 
inkopplad en längre tid. För att hålla bild
höjden konstant oberoende av ljusreglaget 
uttages anodspänningen till bildoscillatorn 
över en spänningsdelare över booster-spän
ningen. 

Apparatens blockschema visas i fig. 3 
och i fig. 4 visas apparatens inre. Tryckt 
ledningsdragning tillämpas som synes för 
de flesta enheterna. Apparaturens chassi
ram, som qppbär de olika delchassierna. 
kan lätt fällas ut, vilket bör avsevärt under
lätta eventuella servicearbeten. 

Sammanfattning: ,>: 
TV-mottagare »Zauberspiegel449» från. 
Grundig är en mottagare med flera in
tressanta finesser, bland vilka framför 
allt den automatiska finavstämningen. 
faller i ögonen, den ställer apparaten i 
särklass ifråga om enkelt handhavande. 
Apparaten uppvisar också en förtroen
deingivande stabilitet i avböjningskret
sarna. Tryckta ledningar och ett utfäll
bart chassi underlättar service på appa-
raten. • 

RADIO- Oa TV-LITTERATUR ' 
för tekniker och amatörer 

N~RNORDI5K ROTOGRAVYR , 

-------- -. 
I I 
I I 
I ~ 

I fÖT allt . \i \!J l , 
I 

.... 
I 

I I 
L - ---- -- --1 



KVALITETSPRODUKTER FRAN 

GENERAL TRA.NSISTOR 
Ledande fabrikanter av elektronisk apparatur eftersträvar tillförlitlighet hos 
sina färdiga produkter. De använder sig därför av General Transistors 
produkter som kännete<:knas aven hög och jämn kvalitet. 

General Transistor tillverkar bl. a. germaniumlegerade skikttransistorer för 
industriellt och militärt bruk samt för användning i radiomotta'gare. 

Nedanstående tabell ger en uppfattning 'om vilka data som kan erhållas inom 
olika huvudgrupper av transistorer. 

TRANSISTORER FÖR SNABBA ELEKTRONISKA RÄKNARE 

pnp-typer 2N315 
2N316 
2N317 

npn-typer 2N356 
2N357 
2N358 

Begär specialbraschyr G-I40 

I Strömförstärkning I Stigtid Lagringstid 

15-60 gg" I 3-1 /Ls' 2-4 iLS' 

HÖGFREKVENS TRANSISTORER 

pnp-typer 2N519 
2N520 
2N521 
2N522 
2N523 

npn-typer 2N444 
2N445 , 
2N446 
2N447 

Begär specialbraschyr G-ISO 

Ovre gränsfrekvens I Strämfärstärkning 
(jardad emiller) 

TRANSISTORER FÖR SNABBA BILATERALA RELÄKRETSAR 

pnp·typer 2N592 npn-typer 2N594 
2N593 2N595 

2N596 
Strömförstärkning I Ovre gränsfrekvens 

(i båda riktningarna) (för båda riktningarna) 

Begär specialbroschyr G-170 

35-70 gg" I UKB =5 V } 1-8 MHz' 
IE =l mA . 

TRANSISTORER FÖR UTRUSTNINGAR DÄR SNÄVA TOLERANSER OCH HÖG 

TILLFÖRLITLIGHET ÄR ÖNSKVÄRDA EGENSKAPER 

pnp-typer 2N563 2N568 
2N564 2N569 
2N565 2N570 
2N566 2N571 
2N567 2N572 

KOllektar-basspänning I Kallektorrestström I Strömförstörkning 

40 V I UKB =10 V 3 p,A I UKE =0.5 V} 20-1"" • I
B

=1 mA ",u ggr 

Begär special broschyr G-I60 

TRANSISTORER FÖR EXCEPTIONELLT SNABBA FÖRLOPP 

pnp-typer 
2N602 
2N603 
2N604 
2N605 
2N606 
2N607 
2N608 

Typ 

2N602 
2N603 
2N604 

I Strömförstärkning 

UKE =1 V } 25-100 • 
I
B

=O,5 mA ggr 

Begär specialbroschyr G-ISO 

I Förstärkning X bandbredd I Typ I Effektförstärkning 

} 10-30 MHz' 2N605 1»-~dB UKB=5 V 30-50 MHz' 2N606 UKB =7,5 V 25-30 dB 
IK =5 mA 5-70 MHz' 2N607 IK =l mA 30-35 dB 

2N608 f=1 MHz 35-40 dB 

FOTOTRANSISTORER 

pnp-typ 2N469 Ström förstärkning 
(jordad emiller) 

I Ljuskänslighet 

Begär specialbroschyr 2N469 

125 /LA/candela 

'Värdena avser data som kan erhållas inom den angivna g r u p p e n av transistorer. 

GENERAL TRANSISTOR INTERNATIONAL 
91-27 13-8 th Place, Jamica 35, NEW YORK 

Rep.esentant tö. Sve.lge 

HAMMAR & CO AB tel. 631655 

Strandvägen 5 B, STOCKHOLM 
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-( ULTRAPOT] 

Svensktillverkade 
PRECISIONSPOTENTIOMETRAR 

av högsta klass 

VÖr tillverkning av potenHometror togs upp 
för 10 ör sedan och grundar sig pö 5O·örig 
erfarenhet av finmekaniskt arbete. Ständiga 
förbättringar har lett till en pölitlig, förnäm· 
lig konstruktion. 
Toroidlindning tillämpas genomgöende. 
Motstönds· och kontaktmaterial ör av yppersta 
kvalitet. . 
Programmet omfattar förekommande typer sö· 
väl liniära som oliniära. Enkla och gangade 
potentiometrar med extremt löga vridmoment. 
lögfriktionspotentiometrar. 
Exempel: Mikrofriktionspotentiometer modell U, 
motstönd 100-15000 ohm, rubin lagrad, start
moment 0,1 gcm, diameter 17 mm, vikt 5 gram. 
Hög precision och låga omkostnader gör att 
vi kan leverera 

TOPPKVALITET TILL BOTTENPRISER 

BEGÄR PROSPEKT 

INGENIÖRSFIRMA B. H. LARSSON 
Staketgatan 22, Gävle 

Tel . (026) 14296 

EFFEKTLIKRIKTARE 
(Germanium) 

OBS! Bilden i 2 ggr linjär förstoring 

GJ3 GJS GJ6 
200 V 300 V 150 V 
550 mA 5.50 mA 700 mA 

vid resistiveller induktiv belastning. 
Med kylf!änsar dubbla belastningen 

Även bryggkopplingar för 1- o. l-fas 

TELEINVEST AB 
Roseniundsgatan 8 

GÖTEBORG C 
Tel. 116101, 135154, 131334 

Undu rubriken RadJo
Industrins nyheter tn
föres uppgifter från 
tillverkare och Impor
törer om nyheter, som 
av företagen Introdu
ceras på marknaden. 

Radioindustrins 
nyheter 
Svensktillverkade precisions
potentiometrar 

Svenska Mätapparater AB, Farsta, har utveck· 
lat en serie lättgående precisionspotentiomet· 
rar, typ RPV, internationell servostandard 11, 
15 och 18. 

Standardmotståndsvärden för dessa paten· 
tiometrar sträcker sig från l kohm till 100 
kohm. Temperaturområde -55 till +120° C 
(upp till +155° C på särskild beställning). 
Den kullagerlagrade rotorn har normalt ett 
vridmoment av ca 3 gcm per sektion. Bästa 
praktiska linearitet är 0,15 %, och livslängden 
min. 106 varv vid 60 varv/min., typiskt värde 
107 varv. Potentiometern RPV27 beskrivs i 
broschyrbladen RY·41-44, och broschyrbIa· 
den RY·31-38 ger för förhållandet leverantör· 
kund nyttiga, noggranna definitioner av ter· 
mer och användningsråd . 

• 
Fördröjningsgenerator 

»Model 218 A Digital Delay Generator» från 
Hewlett·Packard Company producerar två nog· 
grant kontrollerade tidsintervall. Initierande 
pulsen kan tas från inbyggd generator med 
frekvensområdet 10 Hz-I0 kHz eller från 
yttre signalkälla med frekvensområdet 0-10 
kHz. Fördröjningstiden regleras i l ,us·steg 
med möjlighet till kontinuerlig interpolation 
mellan stegen och från l ,us till 10 000 ,us. 
218 A sägs vara särskilt nyttig vid kalibrering 
av tidskretsar i radarsystem, oscilloskop och 
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GELOSO 
MOTTAGARE G 209 

En 14-rörs mottagare, endast för 
amatörbanden, dubbelsuper med 
kristallfilrer, kristallstyrd andra 
blandare, inbyggd kristallkali
brator, S-meter, för AM, CW och 
SSB. Pris komplett l 200 kr, i 
byggsats l 025 kr nto. 

MOTTAGARE G 208 

8-rörs mottagare, våglängdsom
råde 10 - 580 meter i 6 band, 
S·meter. En högklassig DX-mot
tagare för telefoni och telegrafi. 
Pris komplett 855 kr nto, i bygg
sats 750 kr nto. 

MOTTAGARE G 903 

9-rörs mottagare i byggsats. 
Våglängdsområde 10-580 me
ter i 6 band. Pris 395 kr nto. 

KOMPONENTSATS 

Spolsystem 2615 med skala och 
vridkondensator, 2 st mf-transfor
motorer, antennspole och be at
oscillatorspole. Pris l f:IJ kr nto. 

V I D E O P R O D U KlE R 
Olbersgatan 6 A 

Göteborg Ö 

Tel. 2'13766, 257666 

ISSAI ... För laboratoriet 

DEKADMOTSTÄND 

~ R021 , 0-111 ,1 k!J 

~ R022, 0-11,11 M !1 

RD 

~ 4 områden med lägsta steget 

kontinuerligt 0-100 g resp. 0-10 kg 

~ Noggrannhet ± 2 % 
~ Svensk tillverkning 

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 
Pepparvägen 28, Stockholm· Farsta, Tel. 0101940090 

I ----- - f 
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Den stereofoniska ljudåtergivningstekniken bör
jar mer och mer att bli allmänt samtalsämne och 
till detta har givetvis en hel del tidnings~rtiklar 
av kända musikkritiker samt de uppmärksam
made stereoprovsändningarna från Radiotjänst 
mycket verksamt bidragit. 

Vad vi här vill redogöra för är våra erfarenhe
ter från en längre tids arbete med studerandet 
av de speciella frå~r, som uppkommer vid val 
av högtalare samt placering av desamma för att 
erhålla bästa resultat aven stereoanläggning. 

Det har visat sig att även användandet av täm
ligen små och enkla högtalareIådor ger förvå
nansvärt gott resultat och stereoverkan blir fullt · 
acceptabel, men om man tillsammans med hög
klassig övrig apparatur använder sig av musik-

möbler i verklig high-fidelity-klass, då är det 
sista steget mot en fullt naturtrogen ljudåter
givning taget. 

I Våra resultat i . strävan att utforma lämpliga 
högtalareenheter för detta nya användningsom
råde presenterar vi nedan. Där finner Ni dels 
en musikmöbel som vi för vanligt Hi-Fi-bruk 
haft i försäljning flera år och dels visar vi för 
första gången ett par mindre, nya modeller. Att 
de skall ställas, läggas eller hängas efter en av 
kortväggarna i rummet är väl klart för alla, 
liksom att avståndet mellan dem bör vara minst 
2,5 meter. 
Slutligen vill vi uppmärksamma Er på att fas
ningen av högtalarna spelar en mycket stor roll, 
varför vi kommer att märka lådornas anslut
'ningskontakter enligt svensk standard. 

B-~5 Vid skapandet av denna specieHa design har vi tagit 
hänsyn till b1.a. två faktorer. Dels att lådan icke bör 
upptaga för stor golvyta och dels att ljudutstrålningen 
får en rundstrålande karaktär, som just för stereo 
visat sig synnerligen fördelaktigt. Träslag: teak. Di
mensioner: höjd 650 mm, bredd 3IO mm, djup 220 mm. 
RIKTPRIS Kr. I45:-. 

B-60 med rUndJlrålare D-40 
Denna Hi-Fi-möbel har i sin kombination med rund
strålaren visat sig vara särskilt lyckad för stereoan
vändning. Data och övriga upplysningar finner Ni i 
vår tidigare special broschyr över musikmöbler. 
RIKTPRIS B-60 Kr. 245: - (med ben) 
RIKTPRIS D-40 Kr. 58 : -

B-~O Denna nya stereornodelI är försedd med en special
utförd 8" bredbandshögtalare. Lådans frontsida är 
tygklädd. Träslag: teak. Dimensioner: längd 580 mm, 
höjd 270 mm, djup I80 mm. Standardmått för string
hylla. 
RIKTPRIS Kr. 1I0:

Säljes genom padlogposslsterna 

SVENSKA HÖGTALAREFABRIKEN AB 
"SVERIGES ENDA SPECIALFABRIK FÖR HOGTALARE" 

STOCKHOLM-FITT..JA • TEL. VÄXEL 4&'7110 

R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R l - l 9 5 9 75 



t Hög verkningsgrad 

Små dimensioner 

Högsta pålitlighet 

Beständighet 

är n1~ av de mlnga fördelarna hos 

SARKES TARZIAN 
ki_likriktare 

• Spänningsfall vid fullast 1,2 V 

• Ingen åldring 

• Små, ger 150 - 300 Wfcm3• 

Typerna 40K och M500 med 400 PIV 0 ,75 
resp 0,62 A lagerföres 

kontakta för närmar. upplysningar 

Generalagenten: 

THURE F. FORSBERG AB 
Hägervägen 70, Enskede 4 
Tel. 4963 87 - 496389 

Radiomateriel till 
lägre priser -
utnyttja amatärrabatterna 
Vi för all förekommande radiomateriel, 
och vi lämna följande amatörrabatter: 
Motstånd, potentiometrar, kondensato
rer, rör, skallampor, säkringar, banan
kontakter, rörhållare, isolatorer, kabel, 
antennmateriel, mf-transformatorer m. m. 

25 % vid köp intill 35:-. 
40 % vid köp för 35: - o. mera. 

Batterier, transformatorer, högtalare. 
10 % vid köp intill 35:-. 
28 % vid köp för 35: - o. mera. 

PRIS_ 
EXEMPEL: 

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

(SH-lO, se vidståen
de bild.) ... _------ .... 

• • • • 

VIDEOPRODUKTER 
Olbersgatan 6 A • GÖTEBORG Ö 

Telefon: 21 37 66, 25 76 66 
Var god sänd katalog över RADIO
MATERIEL kr 1: - bifogas i fri
märken). 

• Namn: 

• • • • • 
• Bostad: . . ....................... . ........ • • • Postadr.: ......... , .................. RT 
II (V. g . texta!) • -- ______ liliiii 

~74 
markeringsgeneratorer, vid matnmg av reak· 
tionstiden hos trumminnen i räknemaskiner, 
och för precis pulskodmodulering av kontroll· 
bärvågor. 

Svensk representant: Erik Ferner AB, Brom· 
ma. 

• 
Kalorimetrisk wattmeter 

Hewlett·Paekard Company, Palo Alto, Cal. 
USA, har en ny kalorimetrisk wattmeter typ 
434A med följande huvuddata: Frekvensom· 
råde ~10 MHz, 7 effektområden 10 mW-
10 W, noggrannhet ±5 %, som under vissa om· 
ständigheter kan höjas till ±2 %, mättid 5 se· 
kunder. 

Instrumentet är komplett och behöver inga 
hjälpapparater. Ingångskontakt och mätområ· 
desomkopplare är enda manöverorgan, och de 
kan handhas av icke teknisk personal. Effekt. 
området kan utökas uppåt genom användning 
av kalibrerade dämpsatser eller riktningskopp· 
lare. 

Svensk representant: Erik Ferner AB, Brom· 
ma. 

• 
Nättransformator för kisel
likriktare och transistorer 

Mierotran Company [ne. Chicago~ Ill. USA, har 
tagit upp tillverkning av nättransformatorer 
för nätlikriktare med kiseldioder och särskilt 
lämpliga för transistorapparater. Vid konstruk· 
tionen har man eftersträvat optimal utnyttjning 
av tillgängliga kiseldioders maximala likriktar· 
förmåga. Matningsspänning 105/ 115/ 125 V, 60 
och 400 Hz. Normalutförandet är hermetiskt 
tillslutet enligt MIL-T-27 A; finns också in
gj utna i epoxyharts. 

Svensk representant: Thure F Forsberg AB, 
Enskede 4. 
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RUTMATTA 
av gummi som sta
digt och glidfritt un
derlägg är ett utom
ordentligt hjälpmedel 
vid tillverkning, mon
tering samt rep. av 
TV/radioapp. och in
strument. Skyddar po
lerade och lackerade 
ytor mot skador och 
repor, samtidigt som 
rutorna tjänstgör som Mod. I. 540X380 mm, 
förvaringsfack för rutstorl. 100X90 mm, 
skruv, mutter, mot- höjd 25 mm.Kr.35:-. 
stånd m. m. Utstic. 
kande rattar o. axlar Mod. la. D:o, men 
samt nedfallande mjukare kvalitet. 
tennrester upptas av Kr. 52: 50 
facken genom gummi
profilernas utform
ning. Finns hos 
GENERALAGENTEN t 

l\lod. II. 625X375 mm, 
rutstorl. 50X45 mm, 
höjd 20 mm. Kr. 49: -
Vikt c:a 3 kg. 

I H E FA I Böllstavögen 22. Tel. 28 SO 00 
_ _ Stockholm. Postgiro 28 SO 00 

Eli parti 

COAXIAL-kabel 
Enligt nedanstående specifikation utför
säljes: 
1/.029" Plain Copper, Polythene insulated 
to .070", Two Cores., 1 Black, I Natural, 
twisted together 1 %" lay. 
Polythene sheathed to .170", taped Alumi
nium backed poper, Tinned COPl'er 
Screened 16/6/38, P.V.c. Sheathed to .260". 
Characteristic Impedence 91 - 101 ohms. 
Capacity UUF/ft ....... . .. 16 
Attenuation db/lOO ft 1 M/C .55 

10 M/C 1.5 
100 M/C 4 

1000M/C 14 
AB CHAMPION RADIO 

Rörstrandsg. 37 - Stockholm - Tel. 227820 

r---------------------------~, 

\ 

I 

GRAVERING 
UTFORES AV 

• SKALOR • PANELER 
• SKYLTAR • LINJALER 

• RITMALLAR 
• MASSARTIKLAR 

Snabb leverans - LaOga priser 

AKTIEBOLAGET 

I STJÄRN~GRAVYR I 
Ångermannag. 124, Vällingby, tel. 873969 

--- -. 
I 
I 
I 

fÖT allt . 11'31 , .. 
I 
1 

L ----- _I 



P t t r ltgso 3· kanals högtalaranläggnin 
(MODELL PABS) MED DELNINGSFILTER 

• levereras monterad på skärm - färdig för inbyggning i låda. 

• Framsidan klädd med grått plastietyg. 

• Maxi~al effekt: (spetsvärde) 2.5 Watt. 

• Frekvensområde: 2.5 -18000 Hz. 

• Standardimpedans: 3,2.,Q (8,Q eller 16,Q efter önskan). 

Systemet består av högtalarna CM 120 W (bas), G 50 MRC (mellanton), MT 20 HFC (dis

kant) och ett 3-kanals delningsfilter med delningsfrekvenserna 750 och 4000 Hz. 

Det bästa resultatet uppnås vid inbyggning i en 

dämpad, sluten låda. Denna kan lämpligen tillver

kas t.ex. av 15 mm lamellträ. Om hålrummet är 100 

liter, fylles detta med ca 700 g. kapok, som stoppas 

löst i en lämpligt stor tygpåse, vilken dock icke får 

beröra högtalarmembranen. 

En låda av denna typ säkrar oförvrängd och reso

nansfri basåtergivning. I de flesta fall torde en viss 

basframhävning i förstärkaren vara önskvärd. 

Akustisk koppling genom lådans hålrum mellan 

högtalarna förhindras, i det att diskant- och mellan

tonshögtalarna äro slutna baktill. 

Två symmetriskt anbragta system med ett inbördes 

avstånd av 2-4 meter användes med fördel till 

stereofonisk återgivning. Den fördelaktigaste place

ringen och orienteringen finner man i regel lättast 

vid praktiska försök. 

RADIO AB PEERLESS 
HYREGATAN 14, MALMÖ C. 

TELEFON 979494 

(storlek 635X380 mm) 

Riktpris: 230:-
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Signalgeneratorn PG l, det viktigaste serviceinstrumentet, uppfyller väl 0110 

praktikens krav på frekvensinställningsnoggrannheten inom det kontinuerligt 
avstämbara frekvensområdet 5-235 MHz, uppdelat i 12 våglängdsområden. 

Modulationstyperna AM/FM "intern" 1 KHz och "extern" videofrekvens från 
50 Hz-5,5 MHz liksom det stora frekvensområdet, utan luckor, gör denna 
generator lämpad för olika televisionstyper. Från 10 fl V-50 mV kan ut
gångsspänningen regleras oberoende av frekvens eller medelst kontroll
regulator och diodvoltmeter hållas på konstanta värden. Frekvensfelet under
stiger vida det garanterade värdet ± 1 %. Den utomordentligt godo konstan
sen skyddar hjärtat i oscillatorn, en omsorgsfullt utvecklad special -HF- trum
strömställare med utbytbara spolsegment i motståndskraftig knivkontakt 
konstruktion. 

Tekniska data: 
Frekvensområde: . . . . .... , . . . . . 5-235 MHz i 12 kontinuerligt avstämbara 

våglängdsområden 
Frekvensfel .. . ..... .. ........ ± 1 % 
Utgångsspänning : .......... . . 
AM - egen ........... . .... . . 
Frekvenssving . .. . ........... . 
AM - yttre 
för ställning 5 .. . . 235 MHz . . 
för ställning 20 . . .. 235 MHz .. 
FM - yttre ... ... .. . ....... . . 
Växelströmnätspänning 

10 V . . . . 50 fl V ± 30 % vid 75 Q osymm. 
1000 Hz 

6 kMz 

50 Hz-20 KHz 
50 Hz - 5,5 MHz 
50 Hz-20 kHz 

för 100 . . . . 125 V/200 . '" 250 V 48 .... 60 Hz 
Vikt: . .. ... ....... . .... . . .. .. c :a 9 kg 
Dimensioner: .... . ........... 308x233x 160 mm 
Signalgeneratorn är utrustad med miniatyrrör. 

Vi stå gärna till tjänst med vidare upplysningar 

Deutscher Innen- und Aussenhandel 

TYSKA DEMOKRATISKA REPUBLIKEN Berlin C 2 - Liebknechtstr. 
Förfrågningar kon även riktas till 

Ing. Hempel, Tyska Demokratiska Republikens Kammare för Utrkeshandel. 
Representationen Sverige, Kocksgatan 47, Stockholm. Tel. 444577/78 
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För transistoriserade och tryckta kretsar 

Standard 

ELEKTROLYTKONDENSDTORER 
i miniatyrutförande 

Denna nya serie i miniatyrkondensatorer är 
utförd enligt CEI specifikation 565 och har 
klassats i kategori "professionaI material". 

Kondensatorernas högvärdiga elektriska egenskaper 
i förening med lågt pris gör dem utmärkt lämpade 
för användning även i mycket krävande 
tillämpningar vid sidan av tantalkondensatorer. 

/96 AC 

" ". 
/( 

300 HI , 
+Ja 

+211 

lfXJ +ta 
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-ta 

loa -la 
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-UJ 

/ 
, 
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~ ~ 6 
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~V 
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d • r 4 

1IIIi It~ ~ 1/ 
~ / 

J 

\. / 
2 

I ........ "- "" a -so II 
-41/ -3D -la -II) a +fil +10 Ha HO HO +60 HII 'C 

\.o=f(T) - medelvärde 
K = temperaturkoefficienten 
Läckström (Ii fA.A): 

I<K (0,5'C+5) från ° till 50 V 
I<K (3'C+10) från 50 V 

Kapacitans Arbets-

fA.F spänning 
V= 

20 3 
200 3 

10 6 
100 6 

5 12 
50 12 

100 12 

2 25 
20 25 

100 25 

1 70 
2 70 
5 70 

10 70 

20 150 

250 

Topp-
spänning 

Yc 

4 
4 

8 
8 

15 
15 
15 

30 
30 
30 

80 
80 
80 
80 

165 

275 

Data och utförande: 

• Etsad anod folie 
• Hermetiskt sluten aluminiumbehåIIare 

överdragen med isolerlack 
• Anslutningsändar av 0,6 mm förtent Cu-tråd . 
• Arbetstemperatur -40o-+70oC 
• Kapacitanstolerans vid 20°C, 

mätfrekvens 50 p/s: 
o-50 V-10 %; + 100 % 

P-350 V-10 %; + 50 % 

Se vidare vidstående kurvor, som visar kapacitansvariationen, jör[ust
-faktorn och temperatur koefficienten som funktion av temperaturen. 

Fig. I Fig. 2 

Dimensioner Vikt 

I 
Fig. g 

D L 

4.7 20 1 0.5 
10.2 20 2 3 

4.7 20 1 0.9 
8.7 20 2 2 

4.7 10 1 0.5 
8.7 20 2 2 

10.2 20 2 3 

4.7 10 1 0.5 
6.7 20 2 1.5 

10.2 30 2 3 

4.7 10 1 0.5 
4.7 20 1 0.9 
6.7 20 2 1.5 
8.7 20 2 2 

10.2 30 2 4.5 

6.7 20 2 1.5 

Avd. Elektronrör & Komponenter 

5l(1nd(/rd K(/c!to " Je/efon ALJ Lövåsvägen 40, Bromma 

Telefon 25294° 
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"Hammarlund"-mottagare i lager: 
HQ-I00 E 1.545: - HQ-110 E 1.995: -
HQ-140 XAE 1.845: - HQ-160 E 3.055:-
(Obs. 1 Goda betalningsvillkor I) 

LEADER SIGNALGENERATORER 
LSG-I00 Standard signalgen. 400 kc- 36 
mc I 5 områden ....... . . . . .. . ....... . .. 185:-
LSG-I0 VHF-signalgen. 120 kc-260 mc 
160mråden . ........ . ....... . ......... . .. 175:-
KEW PANELINSTRUMENT 
Typ MR-52 0 52 mm, fläns 60 >'60 mm 
MR-52A 50 p.A 34: - MR-52 H 50 mA 19:-
MR-52B 100 p.A 32: - MR-52I 100 mA 18:-
MR-52 C 200 p.A 30: - MR-52J 200 mA 18:-
MR-S2D 500 p.A 28: - MR-52K 500 mA 17: -
MR-52E 1 mA 26: - MR-52L 10 V 17: -
MR-52F 5 mA 22: - MR-52 250 V 29:-
MR-S2G 10 mA 19: - ' 
Mlt-25 0 26 mm. enhålsfastsättning, 
fläns 32X32 mm, 10 mA, 50 mA, 
100 mA, 250 mA, 500 mA, samtliga .... 18: 50 
SO-38 S-meter 40 X40 mm, graderad 
från SI till +30 dB .... .. ...... ...... .... 24: 50 
VO 38 VU-meter, 40 X40 mm . .. . . ...... . 24: SO 
TK 80 KEW unlversalinstr. med Inre 
motst. DC 20000 o. AC 10000 ohmlV .. .. 84:
TMK 666 Universalinstrument med inre 
motstånd som föregående, men med 
flera mätområden ... ............. . ..... 98:-
MATERIEL FOR TRANSISTORBYGGE 
IFT-6S0 Sats Innehållande 3 st. MF
transf. och 06clllatorspole. Kopplings-
anvisning medfölJer ........ . ........... . Z4:-
FVC-I02 Submin. vridkon 13-365 pF, 
25 X25 X13 mm. Med frekvgraderad ratt 4: 95 
PVC-2 Min. vrldkond. 1111-235 pF .. .... 12:
PVC-ZB Sats med PVC-2, oscIllatorspo-
le och ferritstav med antennspole .. ... . 14: 75 
Ferritantenn med två lindningar... .. . .. 4:
TV-ZOO SUbmlnlatyrpotenttometer med 
strömbr .. 2, 2.5 eller 10 kohm ....... . _. 7: 60 
TV-ZSO Mlnlatyr-pot. l-pol. strömbr .. lK, 
Z,SK, SK, lOK. 2SK. SOK, lOOK, SOOK, 1Mohm 7: 60 
Transforma&erer m. clim. 15"' 20 " 16 min. 
ST-ZO Drlvtransf. 20.000 : 2.000 ohm CT. 12: -
ST-ZI DrlvtI'aRSt. 10.000: 2.000 ohm CT. 12:
ST-2Z Drlvtranaf. 8.000: 2.000 ohm CT. lZ:
ST-23 DrIvtranaf. 2.000: %.000 ohm CT. lZ:-
ST-U Uttransf. 500 CT: 3.2 ohm. 12: -
ST-3Z Uttransf. 1.200 CT: • ohm lZ: -
MlnlatyrhOlltalare (PD=rund, OD=oval) 
PD-U 1.5" u: -. 1>D-30 3" med tralo . .. ZS:
PD-25 2,5" 16: -. OD-25 2,5u X I,5 u 

•••• • •• • 18:
P1}-35 3,5u 16: -. 01}-40 4u X 2,5" •. . •• • •• 18:
R-5UO Krlstallörfon, propp o. Jack .. .... 9: 50 
CR-IZA lJynalnl>iK d :o Ii ohm ........ .. 11:-
CR-12B DynamISk d:o 4.000 ohm ... .. .. . 11:-
M-22 Kristallmikrofon med tangent ... . 43:-
M-23 D:o med bor dstatIv .. .. .. .... ... ... 52:-
M-26 Kristall-hand-bordsmikrofon . . . . 28:-
M-125 Kr istall-handmikrofon . . . . ...... 39:-
DIVERSE SURPLUS 
R1132 VHF-mottagare 100-124 Mc, 10 rör 125: -
Original nätaggregat för d:o, 220 V .. 65:-
8(;-624 VHF-mottagare inbyggd I låda 98:
BC-624A VHF-mottagare ur SCR-522. 
Utan hölje och rör .. .... .... . .... . .... 44: SO 
SCR-522 Innehåller BC-624 och sändare 
H(;-625. Höljet något transportskadat 
RF-25 HF-enhet 40-50 Mc .. .... .. . . ... . 
RF-26 HF-enhet 50-65 Mc .... .... .... .. 
Nätaggrel:at till SCR-522 .. ... . . . .. . . . . 
Transducer ... . ... .... .. . ... . ... . .... .. . . 
FV-l Förstärkare exkl. rör . . . . ...... . . 
D:o i låda och med rör .. ............. . 
HF-drossel för sändare 2,5 mR/O,5 A .. 
BUD HF-drossel 2,5 mH/5 ohm . . .. . .. . 
LF-drossel 20 H, 2200 ohm, 3 mA . .... . 

89:-
24:-
44:-
75:-

S: SO 
4: 50 

14: 50 
4: 50 
8:-
4: 75 

Rör: 8322;:-, 832A 37:-, 81346:-, 8HA 
TV-kanalväljare färdigkopplad för 11 
kanaler, komplett med rör. . . . . ...... . 78:
Walkie-talkie 7,4-9,0 Mc m. strupmikro-
fon och hörtelefon I befln'Ulgt skick 58:
AN/APN-l Sändare-mottagare för 400 

22:-

-485 Mc med 14 st . rör .... .. . .. ....... . . 98:
BC-733D mottag. 108,3-110,3 Mc m.10 rör 129: -
ARN-5 Liknande !öreg. med 10 rör 129:
Kristaller med frekv. omkring 7 Mc .. 14: 50 
Kristaller diverse udda exemplar . .. . 5: 50 
1002B Antennl'elä 12 V m . 2 växl.+1 
slutning. BakelItIsolering . . ....... . .. . . 17: 50 
1002K D:o med keramisk Isolering. .. . 26: 50 
355-B 0 :0 tör 24 V m. 3 slutn.+1 väx-
ling och med mycalexlsolerlng ...... . . 
Koaxkabel 52 ohm, 0 7 mm .. . . Pr m 
MIkrofonsnöre, 4-led . .. . . . . .... . . Pr m 
Selsynelement. lämpl. för antennlndlk. 
Glödströmstrafo 220 V till 17 V/O,3 A 
och 6,3 V/O,6 A, passar t. selsynel. ovan 
IIMK-l Handmikrotelefon m. tangent 
Chassi 2 mm aluminium 5 X 13 X 18 cm 
IV-66 Instrument 0-6 o. 0-120 V IIkstr. 

32: 50 
O: 85 
O: 45 
5: 50 

8: 95 
16: 50 
6: SO 
7: 75 

Rekvirera vår katalog omfattande även »sur
plus.-lagret. Sändes utan kostnad till Inre
gistrerade firmor och statliga verk. Till pri
vatpersoner sändes katalogen portofritt mot 
kr. 8: - I förskottslikvid. Enbart surplusför-

teckning sändes kostnadsfritt. 

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ, 

Tel. 44 92 95. 
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Bandkabel med många ledare 

Tape Cable Corporation, Rochester, N.Y., USA, 
har utvecklat en serie flata kablar typ 1M3 be
stående av tunna bandformade koppadedare, 
placerade i samma plan parallellt med var· 
andra och inneslutna i en polyesterisolation för 
300 V växelspänning. Kabeln görs som stan
dard med från 9 till 50 ledare, och varj e ledare 
får belastas med l A vid 85 ° C arbetstempera
tur. Ledarens r esistans är ca 0,5 ohm/ m och 
kapacitansen till grannarna ca 35 pF l m. Av· 
ståndet mellan ledarna är den amerikanska 
printed circuitmodulen 0,1" . En 30-ledarkabel 
har bredden 79 mm. Tjockleken är ca 0,2 mm. 
En ledare skärmas lätt genom jordning av 
grannledarna. 

Kabeln tar liten plats och har en i förhållan
de till kopparmängden stor b elastningsförmåga. 

Svensk r epresentant : Bo Palmblad AB, 
Stockholm. • 
Skivväxlare sopar framför stiftet 

Luxor Radio AB, Motala, tillverkar nu den nya 
skivväxlaren typ RT som utom de tidigare 
kända finesserna direktdrift, automatisk nål
växling och annat, nu har den fjärde hastig
heten 16 varv, som tar hand om kommande 
tal· och eventuellt musikskivor. En intres&ant 
detalj är den nylonborste, som sitter på ton
armen och sopar spåren rena framför nålen. 
Euligt uppgift ökar denna enkla å tgärd ski
vornas livslängd 60 %, sparar nål och minskar 
distorsion. • 
Kataloger och broschyrer 
Bergman & Beving AB, Stockholm, har över 
sänt katalog, del I 457 från P Gossen & Co., 
Edangen, Bayern i svensk översättning men 
med tyska DM·priser. På 150 sidor ges alla de
taljer om Gossen 's tavelinstrument för infällt 
och utanpåliggande montage med 90° visar
utslag. 

Svensk a AB Trådlös Telegrafi, Stockholm, har 
över sänt en ekvivalentlista, omfattande dioder 
och transistorer av de tyska fabrikaten Telefun· 
ken, AEG, Intermetall, SAF, Siemens, TeKaDe 
och Valvo samt Telefunkenekvivalenter till 
nära 200 dioder och 150 transistorer av arne· 
rikanska typer. 
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RUWEL· WERKE, GELDERN 
löser Edert problem med den tryckta 
ledningsdragningen. 

Utför även plätering av hålens snittytor 
samt alla förek«;lmmande ytbehandlingar. 

Specialitet: Försänkt ledningsmönster. 

ALLMÄNNA 
HANDELSAKTIEBOLAGET 

Brunkebergstorg 15. Stockholm C 
Tel. 2321 SO 

Tillsats för FM och TY-ljud! 

Nyhet! Frekvensstabil 
och störning!ifri 

-- billigare än NI kan bygga den slät y I -
Fabriksbyggd och t r immad för program 1 och 
2 (88-105 MHz). Kan lätt ändras för TV-ljud 
(kanal 2-4) . Superheterodyn med 6 rörfunk
tioner, exkl. nätdelen. Rör: ECC 85-EF 89-
EF 80-EAA 91. För växelström. GlÖdsp. 6,3 
volt, 1,2 A ; anodsp. 140-220 volt, c:a 35 mA. 
Ett fynd för TV- och Hi-Fl-byggare! 
FM-tlllsats BX205 tt 6S
utan hölje och nätdel ne O • -
FM-tillsats BN 206 d :o inkl. nät del netto 96.
FM-t1llsats B 202 med 3 rör och 5 funk
tioner, i ö,vrigt lika BX 205 .. .... netto 58.
FM-tllIsats BN 203 'd:o inkl. nätdel netto 86.
En topp-produkt med HI-FI-kvalltatl 
• Lyssna pet rodlons 8tereOIlÖndninl:"or. 2 .t. porto/rill. 
• O B S t l\ätdelen kon mota T V Å tilboher. 
• Beställ i dog eller begär proapeld G R A T l S frdn 

'fELMECO Box 624, Stockholm l 
Tel. 25 90 04, 25 24 08 
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,Moderna mätinstrument för modem service 

COMET MINOR RÖRVOLTMETER 

ör särskilt anvöndbar för servicearbeten och hor 

egenskaper som tillfredsställer alla krav på mät

instrument : 

* Stor stabmtet 

* Säkerhet vid överbelastning i sfrömområden 

* Mätning upp till 50 kilovolt likström 

* Minimal inre belastning 

* Skal-längd 100 mm 

HÖGFREKVENS 

KATODSTRÅLE 

OSCILLOGRAF TYP 817 

Lätt att betjäna och mätmässigt 

mycket omfattande är OSci llograf 

817, som arbetar med det nya hög

känsliga bildröret DG 7-36. 

* Stort frekvensområde : 1 Hz - 5 Mhz 

* Hög ingangsimpedens : 1 MD.=25 pF 

* Y-förstärkare med smal- och bred-
bandsområden 

* Särskild förstärkare för X-koordinering 

* Kippgenerator för 10 Hz - 300 kHz i 
8 steg 

* Stabiliserade anodspänningar 

Tillskriv eller ring oss för närmare upplysningar 
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il VICTOREEN 
glaskapslade motstånd 

Kännetecknas av stor tillverkningsnQg
grannhet, temperatur- och åldringsstabi
litet samt okänslighet för fukt. För att 
hindra bildandet aven sammanhängande 
fukthinna är glashöljet utvändigt behand
lat med silikonfernissa. 
HI-ME G-serien med evakuerat glashölje 
tillverkas med motståndsvärden upp till 
10" ohm och för olika effekter. 
HYPER-TEMP-serien tillverkas för 1 och 
2 watt och kännetecknas av att märkvär
det, inom givna toleransgränser, gäller 
för temperaturer upp till + 2750 C. 

Specialbroschyr med kompletta tekniska 
data sändes på förfrågan. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm SÖ 

24. Tel. 44 92 95. 

TUNGSRAM 
elektronrör 

för TV och radio 

framställda efter 
modernaste tillverkningsmetoder 
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Sonoprodukter AB, Stockholm, har översänt 
katalog över 6 bandspelarmodeller och tillbe
hör från Grundig samt Audiotape tonband, 
både normal och LP. 

Elektronikbolaget AB, Stockholm, har över
sänt kortfattad samlingskatalog 1958/ 59 från 
Rohde & Schwarz, Miinchen. Den innehåller 
koncentrerade beskrivningar av alla firmans 
tillverkningar_ -

Svenska Mullard AB, Stockholm, har gett ut 
en ny prislista över elektronrör och halvledare 
från Mullard, England. En ekvivalentlista för 
amerikanska special rör kompletterar_ 

Svenska AB Philips, Stockholm, har utgivit en 
prislista över elektronrör och halvledare, med 
förklaringar över typbeteckningskoden enligt 
det europeiska systemet för beteckning av rör. 

Blaupunkt-Werke, G.m.b.H., Hildesheim, Väst- . 
tyskland, har översänt en katalog på tyska över 
säsongens TV-, radio- och bilradioapparater för 
inhemsk förbrukning och export. Den stora 
katalogen innehåller, förutom vanliga fylliga 
kataloguppgifter, små artiklar med förklaring
ar av de för året karakteristiska nyheterna. 

Import AB Inetra, Stockholm, har översänt en 
katalog med prislista över radio- och svag
strömsmateriel. 

Bruel & Kjrer, Köpenhamn, har öV,ersänt nr 4/ 
1958 av sin »Technical Review». Den behand
lar mikrofoni i rör, en ny avvikelsebrygga »type 
1503», ändrad mikrofonförstärkare »type 2605» 
och en enkel provjigg för produktionskontroll 
av motstånd, kondensatorer och spolar. 

Bo Palmblad AB, Stockholm, har översänt ka
talog med tekniska data över vridmagneter för 
likström från firma H Kuhnke, Västtyskland. 

• 
Firmanytt 
Svenska AB Philips, Stockholm har utsänt re
dogörelse för verksamheten och förvaltningen 
under året 1/5 1957-30/4 1958. Bolagets 
totala försäljning var 175535 '457.-. Den 19-
procentiga ökningen, jämfört med föregående 
år, faller till största delen inom radio-, TV
samt rör- och komponentgrupperna_ Bolaget 
har flera dotterbolag, bland vilka märks NEF A 
i Norrköping med 838 personer sysselsatta. 
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FRACARRO 
Patenterade lättviktsmaster lämpliga rör 
bl. a. teleindustrin, serviceverkstäder, labo
ratorier och militära ändamål. 
F R A C A R R O tillverkar teleskopmaster 
12 och 18 m höga, vikt 26 resp. 32 kg, rör 
bl. a .• olkswagenbuss samt stadgade vrid
bara.master upp li1l23 m höjd. Vi levererar 
även antenner rör olika ändamål. 
Med stagning tål masterna vindhastigheter 

npp till 130 km/lim. 

~ Begär upplysn. 
/"~ Ålerförs. antagas 

Generalagent för Skandinavien 

SIGNALMEKANO 
Västmannagatan 74, Tel. 33 2606 - 33 20 08 

Stockhohn Va 
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RELÄER Vöxelströmsrelöer 
likströmsrelö ... 

Mikrobrytare e Miniatyrreläer 

Ingeniörsfirman ELEKTRO-RELÄ 

r 

Fynpa,tnlgatan 71, Stackholm-Välllngby 
Telelone" 38 51 59, 38 39 II 

I 
I 
I 

för allt , r;] "'\:!l I ... 
I 
I 

L _____ -I 

STATENS HANTVERKSINSTITUT 
Dagkurser i TELEVISIONSTEKNIK 
kommer under vårterminen . 1959 att 
hållas i 
Göteborg 16-31 jan. 
stockholm 6-21 febr., 27 febr.-14 mars, 

15-30 april och 1-19 juni. 
Kalmar 8-23 maj. 
Kvällskurs i televisionsteknik hålles 
Stockholm 6 febr.-29 april. 

Lektionstid: 110 timmar. 
Kursavgift: 175 kronor. 

Kurserna avslutas med dels praktiska, 
dels teoretiska prov. Betyg erhålles och 
godkända ,elever tilldelas dessutom Sta
tens Hantverksinstituts diplom. 

Dagkurs, TELEVISIONSANTENNER 
4-5 maj. 

Lektionstid: 14 timmar. 
Kursavgift: 40 kronor. 

Dagkurs i TRANSISTORTEKNIK 
16-18 mars. 

Kvällskurs i TRANSISTORTEKNIK 
3-19 mars. 

Lektionstid: 20 timmar. 
I{ursavgift: 60 kronor. 

Kurserna är fortbildningskurser och för 
deltagande förutsättes (gäller ej TV-an
tenner) kunskaper i radioteknik samt 
viss servicepraktik. 
För deltagare i dagkurs finnes möjlig
het att söka stipendier. 
Rum kan ordnas (i familj). 
Upplysningar lämnas av Kursverksam
heten eller teleingenjör Arne Randevall. 

STATENS HANTVERKSINSTITUT 
Sandbacksgatan 10, Stockholm 4 

Telefon 44 06 80 



t3DCOLE\ 
..... --

världsberömda löd

verktyg - med 

long-life-spetsar 

Patenterad tillverk
ningsmetod av kabel med 
luftkanaler ger lägre dämp
ning. Tillv. prog. omfattar 
bl.a. koaxialkabel 

EGEN 
prisbilliga potentio

metrar för radio

och TV-bruk 

Generalagent: 

-kabel 
Komplett med ingjutna parallellkopplade 
gummOlamphållare, idealisk för 
ledbelysning och dekorationsändamål 

Trimrar och Teflongenomföringar 
och "stand oH" isolatorer 

CORREX 
fjädervågar 

i modeller från 3 - 2000 gr. 
med registrerande index 

KANDINAVISKA TELEKOMPANIET AB 
Valhallavägen 114 - Stockholm No - Tel. 623443, 622218 
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byggbara stativ 

Ett mycket innehållsrikt kombinations
svstern innehållande ett stort urval av 
raka profiler I plåt eller gjuten lättmetall, 
hörnstycken, gejdrar m.m. 
En nyhet I denna serie är det s.k. :oQuick
Flb-systemet, som möjliggör mycket 
snabb montering utan borrning (se fig. 
ovan). 
I tillverkningen ingår även tillbehör som 
teleskopgejdrar, panelhandtag, lås, gång
järn o.s.v. 
Även ' detaljer med små dimensioner, 
lämpliga för apparatlådor o.d. ingår. 
Med dessa kombinationssystem, som är 
lämpliga för både amatörer och yrkes
mässig tillverkning, kan gott resultat er
hållas utan några speCialverktyg eller 
maskiner. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm Sö 

25. Tel. 44 92 95 

TILLF.LLE! FYNDPRISER! 
AntennJsolator, polystyren, lång flyg-
plapstyp, med skyddskåpa .............. 1.80 
Koaxkabel, 'IS ohm, 17 pF/ft, " 7,4 mm, 
dämpn. 3,2 dB/1OO m vkIlO Mc, fabr. Tel-
con tyr. AS60M (ej surplusl). Pr m 1.30, 
10 m l .so, rulle om c:a 91 m ............ 81.-
Antennrelll., 9-24 V, 2 växt. + l brytn. 
Res. 150 el. 200 ohm, mycalexJsol. Fynd I !.'l'S 
&IF-filter, miniatyr, komb. 460 kc och 

~cJSSäiS,' Välkäiit' bibr~' Wö' ~t: iM' ö.. 3.25 
113 W, 17 01. stand...vArden 68 ohm--4,2 
Mohm, m. fJlrgcode. Ett kompl. motst.-
sortiment för endast ...................... 6.80 
OUekood., 4 p.F 1000 V, 3.75; 6 P-F, 2000 V, 
$.U; 0,5 !iF, 4000 V ........................ 3.75 
8UVer-gllmm.-kond., 10000 pF ±O,s 0'. .. D.65 
Pot.-meter, 1,3 Mohm, log. m. basuttag 
och strömbrytare .. .... .. . ... .. .. . .. .. .. . 2.70 
Pot.-meter, 3 Mobm, log. .... , ........... 1.50 
UtgAngstrafo, a ohm, för· t.ex. EL84. 
Obs.! Utmärkt t. stereoförst. I nT 11158 4.50 
NAUrafo, prim. 12'1-1SG-22O-e4O V, sek. 
s.a VI'3 A och 280 V1lOO mA ...... .... .... n.50 
Glimlampor diverse typer o.ao, 10 st. 6.
Utförlig lista gratis på begäran. 
SWETRONlC, Box 305, VllllllIgby 3, Tel. 38 68 47 

'-

fÖT allt I ... 

I 
I 
I 

11\31 
1 

I 
------'1 
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Ny man 
på ny post 

Civilekonom Carl· W alter Onsjö har tillträtt be
fattningen som försäljningschef hos AB Gyl
ling. & Ca., Centrum Radio, Stockholm. Herr 
Onsjö kommer närmast från AB Elektroskan· 
dia, Stockholm, där han de senaste åren inne
haft posten som försäljningschef. 

Kurser 
Kurs i radioteknik för blivande 
sändarearnatörer 
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola 
anordnar även i vår en kurs i radioteknik för 
sändareamatörer. Avsikten med 'denna kurs är 
att ge eleverna de tekniska kunskaper som er· 
fordras för att klara de ,*riftliga proven hos 
Televerket. Kursen består av 12 lektioner på 
fredagskvällar kl. 18.3()....,..20.15, och beräknas 
börja den 6 februari. Ledare för kursen är 
ingenjör Carl-Göran Lundqvist, SM5CR. 

Anmälan kan göras till expeditionen för 
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola, 
Grevturegatan 9, Stockholm, eller per telefon 
630450. 

Radiotekniska kurser vid SHI 
Vårterminens kursverksamhet vid Statens 
Hantverksinstitut (SH/) i Stockholm upptar 
TV· och transistorkurser, ev. kommer kurser 
i stereofonisk ljudåtergivning, ITV och radar 
- även kurser i färg-TV skymtar. 

Under 1958 genomgick 250 kursdeltagare' 
vid SHI en IlO-timmars TV-servicekurs och ett 
100-tal deltagare erhöll intyg från hösttermi
nens transistorkurser. 

Rättelse 
Artikeln »Om högtalaranläggningar for high 
fidelityåtergivning» i RT nr 10/58 innehållec 
en uppgift som kan leda till missförstånd. 
Texten till fig. g talar om akustisk dämpning. 
Genom en forväxling kom det inte tillräckligt 
tydligt fram, att hela exponentialhornet bör 
tillverkas av porösa träfiberPlattor 15 a 20 mm 
tjocka. Det är den form av akustisk dämpning 
som tillämpas. Själva höljet bör däremot göras 
av mer substantiellt virke. 

(1100 BILDRÖR) 
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ANNONSÖRSREGISTER 

JANUARI 1959 
Sid. 

Allmänna Handels AB, Stockholm .... 80 
Alerma AB, Bromma .................... 62 
Amerikanska Instrumentimporten, 

Stockholm ............................ 60 
Antennspeclalisten, AkersbeTga .... .. .• 7 
Bergman & Beving AB, Stockholm .... 68 
Briihl & Kjaer Svenska AB, Stockholm 72 
Bäckström, Gösta, AB, Stockholm ".... 21 
Champion Radio AB, Stockholm : ..... 76 
Dia Elektrotechnik, Berlin ............ 78 
Ela Radio AB, Stockholm .. . ...... . . . .. 16 
Eklöf, Ernst, f:a, Stockholm. ... .... .. 58 
Ekolon, f:a, StoCkholm ........... . .. .. 60 
Elta Radio & Television AB, Sthlm, 3, 88 
E1ektr. Instrument AB Elit, Stockholm 5 
Elektronikbolaget AB, Stockholm . . H, 59 
Elektro-Relä, Ing.-f:a, VälUngby ...... 82 
Ferner, Erik, AB, Bromma .. . ....... U. 23 
Forsberg, Thure F., AB, Enskede ...... 76 
Forslid & Co AB, Stockholm .......... 85 
Gylling & Co AB, Stockholm .. 16, GO, 61 

63, 65, 66, 67, 72, 74, 76, 80, 82, 84 
Hammar & Co AB, stockholm ........ 73 
Heta, f:a, Mariehäll .................... 16 
Hi-Fl-Produkter, Hägersten ............ 72 
Impuls AB, Stockholm .................. 84 

. Inetra, Import AB, Stockholm ........ 66 

\.. 

Kåbe-Radio, Älvsjö ...................... 54 
Källman, Kuno, AB, Göteborg ........ 86 
Lagercrantz, Johan, f:a, Stockholm _... , 
Larsson, B. H., ing.-f:a, Gävle ........ 74 
Maskin & Elektro AB, örebro ........ 34 
MIkroton AB, Malmö .................. 81 
NKI-skolan, Stockholm ................ 26 
Nordisk Antenne Fabrik, Seborg, Dan-

mark ..... . .. .. ........................ 15 
Oltronix Svenska AB, Vällingby ...... 85 
Palmblad, Bo, AB, Stockholm .. 80, 82, 84 
Peerless Radio AB, Malmö . . ........ 29, 77 
Philips Svenska AB, Stockholm . ... 19, 24 

25, 27, 30, 70 
Rlfa AB, Bromma ........... ... .......... 8 
Scandag, f:a, örebro .................... &6 
SIgnalmekano, f:a, Stockholm .. 16, 68, 82 
Sinus, Svenska Högtalarfabriken AB, 

Stockholm-Flttja ........... . ... ... .. 15 
Skand. Telekompaniet AB, Stockholm 83 
Sonoprodukter AB, Stockholm ........ 4 
Standard Radio AB, StockhOlm ...... '19 
Statens Hantverksinstitut, Stockholm .. 82 
Stern & Stern AB, Bromma .. ....... ... 12 
Svetronlc, f:a, Vällingby .............. 84 
Stenhardt, Mo, AB, ing.-f:a, Vällingby, 6, 62 
Stjärngravyr AB, Vällingby .........•.. 76 
Svenska AB TrådlÖS Telegrafi, Sthlm 17 
Svenska Mullard AB, stockholm .. .... If 
Svenska Mätapparater F.A.B., Stock-

holm-Farsta .............. .. .......... 74 
Svensk Lagerstandard, Stockholm .... 60 
Svenska Painton AB, Akers Runö .... 18 
Svenska Pye AB, Sundbyberg "'," ..... 71 
Svenska Telefabriken AB, Stockholm 60 
Teleapparater, f:a, Stoekhohn ...... .... 22 
Teleinstrument AB, VIUlin~by . . ....•. 10 
Teleinvest AB, Göteborg ......... _ ..... 74 
Telmeco, f:a, Stockbobn ....... . ........ lO 
TheUmod, Harry, Jng.-fsa, stockholm 72 
Tungsram, Svenska Orron, fabrilw- & 

försäljnings AB, Stockholm .•. •. . 88, 82 
TV-Experten AB, Stockholm .......... 13 
Universal-import AB, stockhOlm •• • •. . Z 
Westerberg, E., All. stockholm ........ 28 
VIdeoprodukter, f:a, Götebqrg .... 7f, 76 
zander & Inge ström AB, Stockholm _. 87 

I RADANNONSER I 
Till salul Inbundna kompletta årgångar Po

pulär Radio 1941_8, två årg. I varje band. 
Per band kr. 25.-. O. Berglund, S;t Lars
gatan 25 B, Linköping. 

Till salU! Basreflexlåda med 3 hö~lare. 
Billigt. I HedelI. T.el. Stockholm 344097. 

Säljes: LEAK Hi-Fi IH'!r m. diamant, arm 
och trafa. B. Petrint, Urdav. 13, DJursholm. 

Rekvirera gärna 

annons - prislista 

från Radio och Television, 
Stockholm 21 



NYHET LS 30 

STABILISERAD 
LÅGSPÄNNINGSLIKRIKTARE 

Spänning: 3 - 40 V kontinuerligt variabel i två områden 
Ström: 6Avid3V 4Avid20V 3Avid40V 
Stabilitet: ± 20 mV för ± 10 % nätspänningsvariation 
Inre motstånd: 0,01 ohm 
Brum: 3 mV 
Säkring: Elektroniskt överströmsskydd. Kortslutningssäker 

. 
SVENSKA AB OLTRON IX Ångermannagatan 122 - VÄLLINGBY - Tel. 378933, 379049 

I 

TANTAL 
I 

ANOD-KONDENSATORER 
I . 

Tem".,.atlomröde, -55'C, +125' C 

rO~bLlD ~ CQ~-g 

TCC tillverkar också dessa 
kondensatorer i miniatyrutfö
rande både polariserade och 
apolariserade. 

generalagenter 

Kondensatorerna finnas i 
spönningsklasser från 6- volt 
till 150 volt och me-d kapad
tanser från 0,2 p,F till 200 f'F . 

HADMANSGATAN S6 - STOCKHOLM - TELEFON 301675, 301737, 329245 

, 
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Till sist ... 
Världens kraftigaste ljud. För att testa 
känsliga elektroniska apparater, av
sedda för jet-plan, raketprojektiler och 
rymdskepp har RCA:s ingenjörer fram
ställt en ny apparat, som lär kunna 
åstadkomma världens starkaste kon
trollerbara ljud. Apparaten, som går 
under namnet Compressed Air Loud
speaker (»CAL»), kan alstra lj udnivån 
160 dB. Det betyder att det är 10 000 
gånger starkare än det värsta trafik
buller på en gata ' och· 20000 gånger 
starkare än det ljud man får från en 
TV-apparat med volymkontrollen ställd 
på max. 

• 
TV -sändaren i Oslo, som f.n. går på ka
nal 4, skall tillfälligt bytas ut mot en 
sändare på kanal 6. 

• 

- »Vad tittade vi på egentligen när vi bara 

Å'ndrad tid för transistor kongress. Det 
har VIsat sig nödvändigt att ändra tiden 
för den i RT nr 10/ 58 nämnda interna
tionella kongressen om transistorer. 
Den nya tiden är 21-27 maj 1959 och 
kongressen hålles i Earl's Court i Lon
don. Arrangör är The Institution of 
Electrical Engineers. 

• 
J u flera kockar . .. I svensk TV är f.n. 
290 personer anställda, därav 45 i pro
gramtjänst och 25 i administrationen. 
I teknisk tjänst har man 135 personer, 
i ateljeerna 50 och i filmavdelningarna 
25. 

• 
li!!!!illiijjiilii'!I!!!iiliiiiiliiiiliiiili'I'illii'iI'iillitl'iii"!IIi1!lIi'II'!!!!'!!!!!!!!!'!!! 

I Centrums målartävling för barn, som 
gett över 1000 svar, har det kommit 
fram många goda tips och uppslag, och 
Centrums formgivare säger sig redan 
ana hur morgondagens kunder vill ha 
sin radiogrammofon. En av de mer re
volutionerande modeller som insänts, är 
ovanstående apparat, som skapats av 
en 8-årig flicka, som tänkt på alla de 
husmödrar, som tillbringar hela sina 
dagar i köket. Något för SEMKO att 
bita i! 

hade radio?» ''''''''11''11''''''1111''11''11''11'''''''''' 11"11"11"""'''''''11'''''' II'" 1111' II" '''II" 

Prenumeration Adressändring 

»Skivhängare». En ny möjlighet att för
vara skivor har utvecklats i Tyskland_ 
Fig. visar hur man anbringar en hake 
av lämpligt material på skivhöljet. Man 
kan då hänga upp skivan på en 5 mm 
rundstav i musikskåpet och kan då för
vara flera skivor än vad som är möjligt 
i konventionella skivställ. Hakarna för
ses med olika färg, så att man kan 
skilja på olika slag av musik. Hakarna 
framställs i Tyskland av Hugo Ramser, 
Niirnberg-O. 

RT: S TV· statistik 
Anta l TV.llcenser 

21198B 

2(X)!XX) / 

,"'!XX) 
/ 

--7 160!XX) 

140(0) V 

12000J 
V 

9581--' 
/ 

m!XX) 

BO!XX) 

GO !XX) 
1/ 

7 
40000 

1957 

I--
V 20000 

01/1 1/2 V3 lA ',Ai 1/6 1/1 1/8 113 1/10 1/11 1/t2 

Principschemor 

'\ 

BADIO 0< _, 
·TElEVISlON 

1) Ring 28 90 6<i 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 vil
ket nummer Ni vill att prenumera
tionen skall börja. (Första numret 
sändes mot postförskott.) 

Vid adreasändring meddela även 
gamla adressen. Vid poslprenume
ration meddela den ändrade adres
sen till vederbörande postanstalt. 

Principschemor i RT är uppritade 
enligt följande riktlinjer: 

Komponenlnumren som korres· 
ponderar med motsvarande nummer 
i ev. stycklista, är placerade till 
vänster ovanför resp. komponenter. 
I de fall komponentvärden anges i 
principschemor återfinnes värdena 
till höger under resp. symboler. 

Nordisk Rotogravyr 

Postbox 2. 10 6 O 

Stockholm 2.1 

Telefon 2.89060 

3) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 196564. Ange på ta
longen vilken prenumeration som 
önskas, hel- eller halvår och ange 
från vilket nummer Ni vill att pre
numerationen skall börja. 

4) Postprenumerera på närmaste 
postanstalt. 
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Äldre nummer 
Ring 289060 och begär RT:s expe
dition. Skicka ej inbetalning i för
skott med frimärken e.d. förrän Ni 
övertygat Er om att numret verkli
gen finns. Äldre nummer är i stor 
utsträckning slutsålda och endast 
enstaka exemplar finns att få. 

Illbindningspärmar 
för årg. före 1956 
för årg. fr.o.m. 1956 
Samlingspärmar (1 årgång) 
Inb. årgång 1952-1955 
Inb. årgång 1956 och 1957 

3: 25 
3:60 
9: 75 

18:-
21:-

Beträffande komponentnumren i 
schemorna gäller att för motstlnd 
och kondensatorer föregås ej num
ret av R resp. C. 

Beträffande komponentvärdena i 
schemorna gäller att för motstånd 
utelämnas ohm· tecknet och för kon
densatorer utelämnas F. Således är 
100=100 ohm, 100 k=l00 kohm, 
2M=2Mohm, 30 p=30pF, 3On= 
=30nF (ln=1000p), 3fl-=3fl-F 
osv. 



I 

QM-t 
IB-2A 

AA-t S-3 

FUR LABORATORIET 

Q-Rlet.r QM-1 till ett pris, som är överkomligt ocksu för det mindre laboratoriet 

och serviceverkstaden. OM-l mäter induktanser från 1 uH till 10 mH. "Q"- skolan är graderad 

0-250 med faktorerna 1 och 2. Kapaci:onsomr6det är 40 pF - 450 pF ± 3 pF. Inbyggd 

oscillator ger testfre~enser mellan 150 kHz och 18 MHz. Stabiliserot nötaggregat. Färdig

lindade HF-spolor. Kalibreringsspole medföljer. Kr . 425:-. 

_Rlpedansbrygga 1&-2A omfattande Wheatstone-. kapacitets-o Maxwell- somt 

Hav-brygga. Mäter resistans 0.1 ohm till 10 Mohm, kapacitans 100 pF - 100 uFo induktans 0 .1 

mH - 100 H. förlustfaktor (D) fran 0.001 - 1. Q-värde 0.1 - 1000. Använda dekadmotstdnd 

har l '}'o-tolerans. Inbyggd oscillator för1.000 p/s. Rördetektarn har stort 100-0·100 uA-instrument. 

Ett verkligt loboroforieinstrument. Kr. 555:-. 

HI-Fl analysator AA-1 idealisk för fullständig undersökning av förstärkare. 

'nnehöller vöxelslrömsrörvoltmeter I tonfrekvenswattmeter och intermodulotionsanalysator. Kaskad" 

kopplat ingångssfeg ger hög känslighet och noggrannhet vid låg brusnivå. Wattmetern möjlig· 

~ör uteffektmätning antingen med inre eller yttre belastning. Instrumentet lämpor sig utmärkt 

även som VU-meter. Omr6dena är 0.01 - 300 V (10 st); 0.15 mW - 150 W 17 st); 

I - 100 '}'o IM (5 st). Kr. 475:-. 

Elaktronkopplare S-3 för frekvensomr6det 0-100 kHz + IdB som möjliggör 

samtidigt stadium av två signaler på oscilloskopet. Omkopplingshastighat 150, 500, 1.500 eller 

5 .000 p/s. Ger ca 5 ggr förstörkning . Synkutgång för kontroll ev svepet. 7 rör. Lömplig för 

samtidig jömförelse av ingång och utgång vid förstörkare. Arbat']r vid signaler ned till 0,1 V. 

Kr. 215: -. 

GENERALAGENT: 

CM-t 

KapaeltansRlater CM-1 visor kapaciteten direkt på elt 

stort ty'dligt 50 uA·instrument. som ör kalibrerat j pF och uFo lineär skola, 

Mälomrdden 0- 100/1.0OC pF och 0-0.01/0.1 uFo Okänslig för hand-

kapacitans, Recidykapacitans < 1 pF. Praktisk vid mötning av trimrar , 

elektrodkapacitanser. strökapacitanser och kontroll av variabla konden· 

sotarer. Enlrel att trimma med, hjölp av medföljande precisionskapaci· 

tanser. InbygQt stabiliserat nötaggregat. Kr . 275:-. 

Byggsatserna levereras omgående portofritt per 

postförskott. Utförlig katalog skickas på begaran. 

AKTIEBOLAGET ZANDER & INGESTRÖM . STOCKHOLM 
{lOX 16078 • STOCKHOLM 16 • TEL. 540890 • POSTGIRO 3'699 

R A D I O O C II T E L E V I S lON - N R l - l 9 5 9 87 



BYGG 
MED 
ELFA'S 
NORMCHASSI 
för 
industri, experiment
verkstäder och 
hobby-bygge. 

Elfa-Normchassi är uppby", på ett 
sys~, som ger snart sagt alla kom
binatlousmöjligbeter. Systemet be
står i att chassidetaljerna är UPP
byggda med moduleu 4, d.v.s. 
alla huvudmått lir jämnt del-
bara med 4 cm. Ett komplett 
chassi består av följande 
delar: 
Mouteringsplatta, ramar, L
vinklar, Z-vinklar, front
panel. bakstycke, U -kåpa, 
bottenplatta och fotplat-
ta med fot. 
Samtliga ramar och 
monteriugsplaUor är 
försedda med mon
terlngsbål rdr 3 mm 
plåtskruv. 

FIrdigbockat -
borrat - skru-
vas ihop. 

UKV-FM-tillsats för växelström med 
Görler avstämningsenbet och PC
platta. Avsedd att koppla tm grammo
foningång. Rörbestyckning ECC85, 
EF89 och 2 st. dioder 0A79. Frekvens
område 88-100 MIn. Monterad på 
ELFA NORMchassi. Leverans exkl. 
kåpa och skatanordning. 

LF- och nätdel för växelström upp
byggd på ELFA NORMchassi. LF-för
stärk aren lämnar 2-3 Watt vid 0,1 V 
drivspänning. Rörbestyckning 1 st. 
ECL82. Nlltdelen lämnar 225 V 75 mA 
och 6,3 V 3 A. vilket gör att spänning 
finns tillgänglig för olika tillsatser. 

Pris kr. 80:- Pris kr. 75:-

Ring för närmare uppgifter: 

Holtändargatan 9 A • Box 3075 • Stockholm 3 

3-rörs rak mottagare, ECO_kopplad 
med oavstämt HF-steg för att för
hindra störstrålning. Rör EC92, EF89 
och ECL82. Plugg-inspolar täckande 
hela kortvågs- 'och UKV -bandet. 3-100 
Mhz (100-3 m) FM. TV-ljud, polis, taxi 
och rundradlostatlonerna på kortvåg 
m .m. Möjlighet för experiment med 
andra frekvensområden och band
spridning genom ett sinnrikt kopp
iingssystem av spOlarna. PC-platta. 
Hela mottagaren inklusive LF-steg och 
nåtdel (X 86) levereras med fårdlgbor
rade monteringsplattor och skaipaneL 
Uppbyggd på ELFA NORMehassi. 

Pris kr. 130:-

• Tel. 240280 


