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KÖRTIN6 TV • NU MED 1100 

RADIO - TELEVISION 

Typ 3950 EXCELLO. 

KöRTING fortsätter explosionsartat frammarschen på TV- och radiomarkna
den i Sverige. KöRTING:s rundradiomottagare, hypermoderna i exteriör som 
interiör, behärskar områdena UKV - KV - MV - LV. Bland finesserna märks: 
3-D-ljud - Tangentomkoppling - Vridbar ferritantenn - Inbyggd UKV-dipol
antenn - Separat diskant- och basreglering med optisk indikator - Anslutningar 
för grammofon, bandspelare samt extra högtalare. Garanti och en perfekt service 
följer apparaterna. Vissa modeller nu även med Steteokanal. 

KöR TING TV AUTOMATIK-59-60 har av expertisen fått en fram
skjuten plats bland de ledande TV-märkena. Körting, som är av känd 
västtysk fabrikation, har 15 automatikfunktioner vilka gör, att apparater
na har en skarp bild och gör mottagningen mindre känslig för störningar. 

Av dessa automatikfunktioner kan framMIlas: 

Aut. fininställning. 
" förstärkningsreglering. 
" riktig svartnivåhållning. 
" svartnivåanpassning vid filmsändningar av sämre kvalitet. 
" bildhöjd- och bildbreddstabilisering. 
" bildgeometristabilisering. 
" ljusfläcksundertryckning. '\':, 
" konstant ljudstyrka genom synkrodetektorkoppling. 

Typ 17 B 4 17" bordsmodell och 
Typ 21 B 4 21" bordsmodell. 

~----' 

2-stegs klartecknare med tryckknappsinställning och särskilt diffe
rentieringsförstärkarrör. 
2 dynamiska ovalhögtalare i rumsklanganordning med front- och 
sidostrålning. . 
2-stegs LF-förstärkare med fysiologisk volymkontroll, kontinuerlig 
klangkontroll och tal-musikomkopplare. 
Og0nskonande skyddsglas med kontrasthöjning. 
19 rör ink!. bildrör, 1 selenlikriktare och 6 germaniumdioder, så
ledes 35 rörfunktioner. 
Antenningång för När- & Fjärrmottagning. 
Högstabil fjärrmottagningskanalväljare med PCC 88. 
Nycklad AFR med speciellt förstärkarrör. 
Störningsokänslig synkseparator. 
Störningsbegränsare. 
Sinusoscillator i linjeavlänkningen med symmetrisk fassynkron ise
ring, hysteresisfri. 
Dubbel återgångssläckning. 
2-stegs Ijud-MF-förstärkare med synkrodetektordemodulation, där-

Typ 21 G 4 21" golvmodell med dörrar. igenom fullständig undertryckning av intercarrierstörningar och 
kontrastoavhängig ljudstyrka. 

Säljes nu i tackhandeln. 

Ytterligare upplysningar genom 

Huvudkontor o. Utställning: Virebergsvägen 15, Box ,41, SOLNA I. 

Malmö 
040 12.2020 

Telefon: växel 820420. 

Göteborg 
03l1r8 47 87 
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Sundsvall 
060!I81 80 Speciellt för service har Körting utfäll

bart, snabbkopplat och utbytbart chassi. 
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för instrument, kontroll- och manöverboxar , 
även lämpliga för sändare vid radiokontroll av 
båt- och flygmodeller. 

K 650 . . . . . . . . . 106 x 74 x 31 vit 

K 652 . . . . . . . 145 x 73 x 45 vit 

K 654 . . . . . . .. 145 x 73 x 45 svart 

K 656 . . . . . . .. 180 x 120 x 60 vit 

K 666 .... " . . 95 x 85 x 45 svart 

K 670 pulpetform . .. 135 x 120 x 50 svart 

kr 3:40 
" 7:90 
" 5:65 
" 11:2.5 
" 2.: 70 
" 6: 50 

Bottenplatta finnes till lådorna K tl50 I best. nr K 680/ 1:75 

K 656/ best. nr K 684/ 3:75 

Alla I&dor är försedda med gängade bussningar fö, M 3 resp. M 2#6 skruv. 

Vi lagerför ett stort urval av lådor både i hårdplast och metall. 

Rekvirera Elfas huvudkatalog nr 8, 1959, antingen mot postförskott, kr2:65, 
eller mot insändande av frimärken, kr 2:25. 

"Allt mellan antenn och jord" 

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

Box 3075 - Tel. 240 280 
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'-.... , 
För 25 år sedan 

Ur PR nr 8/34 

PR nr 8/34 dominerades aven stor över
sikt (som fortsatte i nr 9) av den höstens 
radionyheter. Drygt 60 modeller från fir
morna Aga.Baltic, Centrum·Radio, His 
Masters Voice, Luxor, Miko·Radio, Orion, 
Philips, Skandia, Stem & Stern, Svenska 
Radiobolaget och Tele/unken presentera
des med bilder och en kort beskrivning. 

Allströmsapparaterna var i absolut ma
joritet. Bland alla de presenterade model
lerna var endast en i likströmsutförande. 
Med införandet av allströmstekniken fick 
alla mottagare ett rör till, vilket fabrikan
terna inte försummade att framhålla. PR:s 
redaktion hade den åsikten, »att likriktar-

röret under inga förhållanden bör med
räknas>. I denna fråga har de flesta fabri
kanter sedan dess haft en annan åsikt, och 
konsten att räkna rör har utvecklats till 
konsten att räkna rörfunktioner. 

Superheterodynen höll på att tränga ut 
den raka mottagaren, som emellertid höll 
sig kvar rätt bra bland 4- och 3-rörsappa
raterna. 

Radiogrammofonerna var inte många 
men desto mer imponerande till det yttre 
och de törsta modellerna med skivväxlare 
presenterades. 

Den automatiska förstärkningsreglering
en, gärna fördröjd och förstärkt, spolar 
med »järnpulverkärnon, avstämningsin
dikatorer, spegelfrekvensundertryckning, 
»tyst avstämning», kortvåg och reflexkopp
ling var de tekniska enskildheter, som sär
skilt framhölls av radiotillverkarna 1934. 

Apparaternas formgivning var en annan 
än i dag, och ett par smakprov visas i fig. 

Två rundradiomottagare från år 1934. Motta" 
garen överst t.v. har som synes förbluffande 
modernt utseende. 

~ 
Exempel på stationsskala, "Micro-Inden·ska
lan, på en Philips·mottagare, modell 1934. 

den följsamma bandspelaren 
med batteridrift 

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

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

En ny kva'litetsprodukt från 

_il j1lJ il al Q) 
• Tryckt ledningsdragning 

• Helt transistoriserad 

• ögonblicklig start 

TEKNISKA DATA: 
Bandhastighet : 
Frekvensområde : 
Tonband: 
Speltid: 
Svaj: 
Dynamik : 
Spårläge: 
Högtalare: 
Ballerier: 

Transistorer: 

9,5 cm/sek 
I~OO Hz 
Duo-band med 8 cm spole 
ca 2X16 min 
±1,5% 
min. 35 dB 
internationellt, dubbelspår 
1 st. permanentdynamisk ovalhögtalare 
Motor: 4 st. 1,5 volt stavbollerier 
Förstärkare: dörjömte 1 st. 3 volt stavbolleri 
Anslutning kan göras till 6 volt bilbatteri 
2 st. OC 71,2 st. OC 72, 1 st. OC 602 spec. 

sonoprodlllct.er 
STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ 
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Varför Ni bör våt ja 

TONBAND 
Standardband 

Långspelande band (LP) 

Extra långspelande band (EP) 

1 Audiotape har utomordentligt stort frekvens
område. 

2 Audiotape har lägsta brusnivå - tack vare 
optimal likformighet i oxidskiktet. 

3 Audiotape har magnetiskt orienterat oxidskikt 
för ökad verkningsgrad och minskad distorsion. 

4 Audiotape har oöverträffad jämnhet i återgiv
ningen - ± 1/4 dB inom rullen och ± 1/2 dB 
från rulle till rulle. 

5 Audiotape är garanterat utan skarvar även 
största rullar. 

6 Audiotape testas kontinuerligt vid tillverk
ningen med avseende på utspänning, likformig
het och distorsion. 

7 Audiotape använder en speciellt utvecklad till
verkningsmetod, som motverkar oxidavlagring 
på magnethuvudet. 

8 Audiotape klibbar ej vid varma magnethuvu
den och använder speciella icke fuktighetskäns
liga bindemedel. 

9 Audiotape har utomordentligt låg ytfriktion -
minimal slipverkan på magnethuvudet. 

10 Audiotape 6" och i' band är försedda med 
metallfolieändar för effektivt bandstopp även 
vid snabbspolning. 

AUDIOTAPE 
ger bästa resultat inom alla användnings

områden 

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ VÄNNÄS 

RADIO OCH TELEVISION - NR 8 - 1959 5 



Problem
spalten 

Problem nr S/59 
tycks verkligen ha slagit an, bortåt hundra 
lösningar - mer eller mindre korrekta -
har strömmat in. 

Problemet gick ut på att finna mellan 
vilka punkter man får maximal resistans i 
den slutna »ringen» av resistanser enligt 
fig. 1. 

Bland de bästa lösningarna utväljes en 
som presenterats av diplomingenjör Sten 
Bolte, Helsingfors. Hans lösning lyder på 
följande sätt: 

999,,- ln 

99~1l 2n 
997Ji 3n 

I \ 
I \ 
I \ 
\ I 
\ I 
\ I 

'- '-, . //1 
...... _-_ ..... 

Fig 1 

»Resistansen r mellan två punkter i 
ringen kan skrivas som kombinationsresis
tansen mellan två parallellkopplade resis
tanser, x och R-x. Man får då 

r=x(R-x)/R 
där 

R=1+2+3 ... 999 
bildar en aritmetisk serie med differen
sen=1. Derivering ger dr/dx=R-2x=0 
varav 

rmaa;=R/ 4 för x=r/ 2 

Eftersom resistansen ändras diskonti
nuerligt utefter ringen bör det emellertid 
undersökas om ändpunkterna för den be
räknade resistansen sammanfaller med 
punkter mellan motstånden. 

Härvid förfar vi på följande sätt: Från 
och med motståndet n till och med mot
ståndet m finns det m-n+ l st. motstånd. 
Eftersom summan av motstånden skall ge 
resistansen R/2 fär vi ekvationen: 

(m-n+l) (m+ n) =R 

Detta är en s.k. »diofantisk ekvation» och 
ett oändligt antal lösningar m och n satis
fierar ekvationen. Nu vet vi emellertid att 
m och n skall vara positiva heltal <999, 
vilket gör att vi kan lösa ekvationen. Vi 
kan då förfara på följande sätt: Om resis
tansen R skrives i form aven produkt 

R=a · b 
där 
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så erhålles 
n= (a-b+I) / 2 
m= (a+b-I)/2 

(1) 

Man inser nu lätt att a och b måste väljas 
så att följande villkor uppfylles: 

a=ett jämnt tal 
b=ett udda tal 

(eller tvärtom) 
a>b 
a+b<I999 

Nu beräknas 

R=ab=999(I+999) /2=499500 

vilket tal kan uppdelas i faktorerna 22 • 33 -

.53 .37. 
Med beaktande av föregående villkor 

och genom att gruppera faktorerna i R på 
lämpligt sätt erhälles följande åtta sam
manhörande värden pä a och b, varefter 
m och n kan beräknas ur ekvationssyste
met (1). 

Man får alltsä följande lösningar: 

Lösning a b n m 

l 740 675 33 707 
2 900 555 173 727 
3 925 540 193 732 
4 999 500 250 749 
5 1125 444 341 784 
6 1332 375 479 853 
7 1500 333 584 916 
8 1665 300 683 982 
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Det huvudsakliga materialet i en 

tv-antenn är lättmetall. Endast en 

högvärdig legering väl skyddad 

genom kromatering accepteras i en 

Allgon-antenn, ren aluminium är 

föt mjukt och en dålig legering 

korroderar. Ståldetaljer är förzinkade 

och kromaterade - även det en 

full garanti mot korrosion. 

Figuren ovan visar observerade svängnings former 

vid ett vindtunnelprov där vindJtyrkan varierades 

och anblåsningsvinkeln var 45°. Ett vibrerande 
antennelement verkar oskarpt fär ägat och avger en 

stark ton. Stroboskåpet avslåjar emellertid en 

oerMrt stark b~ining av räre! med hog frekvens. 

Detta leder snabbt till utmattning. 

Vi har ägnat speciell uppmärksamhet åt ut
mattnings problemet vid vibration. Ingående 
vindtunnelprov visar att risken för brott är 
störst mellan 5 och 18 mls vindstyrka vid de 
elementlängder, som förekommer på Band L 
Elementen i en Allgon-antenn för Band 1 
förses därför med inbyggda vibrationsdämpare 
som helt eliminerar ·de farliga svängningarna. 

AnJenmpecialiJtm informerar . .. 

en tv-antenns 

elektriska konstruktion 

avgör bildens kvalitet· -

dess mekaniska 

antennens livslängd 

Antell/lSpecialistm - lalldets ledande antemJtillverkare 
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presenterar • .. 

TYP PMD 201 
AlP-kondensatorer 

om pressa de 
med härdplast 

Nu tillverkas: 

k~r' märksp. 
V= 

PMD 2012 
0,1 2OOV= 
0,25 200V= 
0,5 2OOV= 
1,0 2OOV= 
2,0 2OOV= 

dim. 
D 

9,5 
13 
13 
16 
21 

P M D 2 O 1 som bestyckning i 
apparater, där ompressade metall· 
papperskondensatorer ingår, ger en 
påtaglig kvalitetshöjning - inte 
minst utseendemässigt. Därtill bi· 
drar: 

Isolalionsresislans: ~200 ohmfarad 

• Kraftigt hölje, som inte smältes 
av lödkolv; som inte spricker; 
som inte spjälkas 

• Förmåga att självläka 

PMD 2014 
0,05 
0,1 
0,25 
0,5 
1,0 
PMD 2016 
0,05 
0,1 
0,25 
0,5 

4OOV= 9,5 
400V= 13 
400V= 13 
4OOV= 16 
400V= 21 

6OOV= 13 
600V= 13 
600V= 16 
6OOV= 21 

mm 
L 

22 
22 
35 
35 
35 

22 
22 
35 
35 
35 

22 
35 
35 
35 

• God isolationsstabilItet 
• Temperaturområde 

-40 till +85 0 C 

PMD 2014 och PMD 2016 är lvålagriga MP
kondensalorer. De har hög och slabil iso
lalion (~IOOO ohmfarad) och är praktiskt 
laget fria från självläkande genomslag. 

• Små dimensioner 

legär katalogblad F 20 på de nya 
M'P-kondensatorerna 

A K T I E B O LA G E T 

Leverans från la,er. 

RIFA 
Tel.fon Stockholm (010) 262610 - Bromma 11 

ell ~-fÖrelag 
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Ur tabellen finner man de punkter mel. 

Ian vilka största möjliga resistans kan upp
mätas. Dessa punkter ligger alltså mellan 
motstånden 32/33 och 707/708, 172/173 
och 727/ 728, 192/193 och 732/733 osv. 
r max är i samtliga 8 fall 

(1/4) ·499500=124875 ohm.» 

Nu är det inte alla problemlösarna som 
anat att det finns så många som åtta lös
ningar på problemet. De flesta problemlö
sarna har i själva verket presterat blott en 
lösning på problemet. 

Ytterligare två lösare har emellertid löst 
uppgiften korrekt och kommer därför lik· 
som Sten BoIte att belönas med varsin tia. 
Dessa är Aarre Aaltonen, Finland och Per 
I sacsson, Uppsala. 

Så övergår vi till 

Problem nr 8/59 
En potentiometer är kopplad till ett 
batteri med inre resistans Ri på sätt 
som framgår av fig. 2. I vilket läge 
hos den rörliga kontakten på poten. 
tiometern blir potentiometern utsatt 
för största effektbelastning ? 

Fig 2 

Rätta lösningen på detta problem kom
mer i nr 11/59 av RT. Särskilt eleganta, 
roliga eller intressanta lösningar belönas 
med en tia. Lösningarna skall, för att bli 
bedömda, vara red. tillhanda senast den 
15 september 1959. Skriv »Månadens pro
blem» på kuvertet! Adress: RADIO och 
TELEVISION, Box 21060, Stockholm 21. 

DI-spalten 

KV-DX 
Sommar konditionerna på KV-banden satte 
i gång på allvar under juni med bra signal
styrka på de flesta världsdelarna. Afrika
konditionerna kommer på allvar under des
sa korta sommarmånader, och stationer 
som Radio Congo Belge på 31,98 meter, 
Cable and Wireless, Kenya på 61,41 meter 
och flera andra lättloggade stationer har 
gått fint på kvällarna. Radio Congo Belge 
brukar för det mesta ha blandade program 
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Dubbelstråle· 
oscilloskop 

typ 411 

INSTRUMENT 
FÖR 

~"tsknin9 
inJusttiet 

~abotatotiet 
I:legär demonstration av 

Du Mo,..ts nya dubbelstråleoscilloskop 411 
• Helt skilda svep 

Data: 
Känslighet: 100 pV/cm 

• Stor känslighet 

Frekvens: 0-100 kHz (-3 dB) 

SVClphastigheter: l ,us/cm-l s/m, 6 områden 

Kalibrerade områden. Kan utökas med hjälp av yttre kondensator. Ex
pansion av svepen 5 ggr. Balanserad ingång på båda y·kanalernas 2 
lägsta områden. Endera y·förstärkaren kan med hjälp av omkopplare 
på frontpanelen köras som x·förstärkare på den andra kanalen. 

KAM E R O R för varje oscilloskop oberoende av typ och fabrikat 

Er tid är dyrbar! 

• Ultrasnabb Polaroidfilm upp till 1.000 
ASA (42 Scheiner) för snabba förlopp. 

• Kopia direkt ur kameran. 
.. Lätt byte till filmhållare 6x9 cm. 

• Förskjutning av filmhållaren medger 
flera exponeringar på samma foto för 
ekonomi och jämförbarhet. 

På 1 minut erhåller Ni Joto av oscillografskärmen med DUMONT 302: 

• Samtidigt med exponeringen ses för· 
loppet direkt på skärmen. 

• Snabb·montage på standard 5" -oscil-
lograf. .. 

• Oscillografen användes normalt med 
kameran apterad. 

• Inbyggt system för fotonumrering. 

• Optik: Wollensak 75 mm, l: 2,8 och 
1:1,9. Slutare Alphax l-lflOO sek. + 
»B». Förminskning 2,25/1. Kamera 

typ 302 

401-A OSCILLOSKOP MED IDENTISKA 
x-v-förstärkare 
TYP 401-A 
Identiska, kalibrerade x- och y-förstärka
re, 10 mv/cm 0-100 kHz. Kalibreringen 
helt oberoende av x- och y-förstärkarin
ställningen. 
Automatiskt eller triggat svep. 
Automatisk intensifiering av elektronstrå
len under svepet. Bildrör 5 ADP med 3.000 
volts accelerationsspänning. Svephastig
heter från 0,25 sek/cm till 5 ,usek/cm i 17 

steg. Centimeterkalibrering på båda ax
larna. 

TYP 403 
Behever Ni ett mycket känsligt oscillo
skop för trådtöjning, medicinska ända
mål o.d. ha vi oscilloskop typ 403 
Känslighet: 100 ",V/cm 
Frekvens: 0-300 kHz 
I övrigt har 403 samma data som här
ovan specificerade 411. 

____________________ G e n e r a I a g e n t --------------------

Telefon 

Växel 63 07 90 * FIRMA johan Lagercrantz * 
Värtavägen 57 

Stockholm No 
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Begär ett 

PRECISION 
Typ 120 

till påseende~ om Ni behöver 

ett universalinstrument 

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

MÄTOMRÅDEN: 

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

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

Likströmsområden: 0-60-300 ;llA, 0-1,2-12-120-600 mA, 0-12A 

Motståndsområden: 0-200-2000-200000 ohm, 0-2-20 Mohm 

Decihelskala: -20 till +77 dB 

Extra stort visareinstrument - 51/4" - känslighet 50 fiA 

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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fram till kl. 21.50, då nyheter på franska 
sändes, följda av nyheter på flamländska 
kl. 21.55 till stängningsdags omkring kl. 
22.00--22.05. Stationen svarade förr med 
ett trevligt kort, men sänder numera en en
kel stencil med programschema. Har man 
en fin rapport, och om man ber riktigt vac
kert, kan man även få en massa vackra fri
märken från stationen. Cable and Wire less 
sänder för det mesta bra musikprogram 
och hörs bäst från kl. 20.00 till stängnings
dags kl. 21.00. Programmen slutar med 
»God Save the Queen» och stationen sva
rar med QSL-brev. 

Två nya stationer kommer att börja sän
da från Afrika vilken vecka som helst. Det 
är Radio Libreville i Gabon och Radio 
Quagadougou i Övre Volta. Den förstnämn
da har hörts med testsändningar redan un
der maj månad på 5010 Hz eller 59,88 me
ter från kl. 20.45. Program på franska och 
afrikanska dialekter; vid stängningsdags 
kl. 22.00 annonsering även på engelska. 
Stationen ber om rapporter. Stationerna 
tillhör SORAFOM i Paris och verifierar 
med detta bolags QSL-kort. 

Konditionerna har även varit bra på 
asiatiska stationer, vilket har medfört att 
såväl indonesiska som indiska lokalstatio
ner på tropikbanden har avlyssnats med 
mycket god signalstyrka. VUM,Madras i 
Indien har t.ex. hörts på 60,98 meter med 
QRK 4 vid 16.30-tiden. På söndagarna sän
des ett musikprogram mellan kl. 16.45 och 
17.00 med engelsk annonsering. 

RRI, Palembang på 61,79, RRI, Padang 
på 75,76 meter och RRI i Medan på 59,64 
meter är några av de indonesiska lokalsta
tioner som i sommar gått bra på efter
middagarna med signalstyrkor på upp till 
QSA 4-5. Samtliga dessa lokalstationer 
verifierar med egna QSL-kort. 

Radio Japan har haft nya testsändningar 
på Europa och Sovjetunionen på kvällarna 
under juni och juli, som väl torde vara en 
ny länk mot ordinarie kvällssändningar 
från Japan till Europa. Special-QSL ut
sändes på korrekta rapporter under dessa 
testsändningar. 

The Commercial Service of Radio Ceylon 
är en station som hörs i Sverige praktiskt 
taget året om med bl.a. mycket bra, i Ame
rika inspelade, musikprogram på eftermid
dagarna på 31,51 meter. Kruxet med sta
tionen har dock varit dess ovilja aU besva
ra rapporter, vilket är synd, då stationen 
har ett mycket attraktivt QSL-kort. Under 
sommarmånaderna har .det dock visat sig 
som om stationen skulle ha börjat svara 
till viss del, enär flera DX-are rapporterat 
erhållande t av stationens QSL-kort. 

Stationerna i Sydamerika har också va
rit i farten på banden, bl.a. redan under 
pingst, då ett lO-tal brasilianska stationer 
hördes på mellanvåg en natt. 

Till nyheterna hör att Radio Tupi i Rio 
de Janeiro, som varit inaktiv på vågläng
den 19,52 meter, har börjat s,nda på denna 
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Denna nya precisions-rörvoltmeter för likspänning 
är även en precisionsohmmeter och -amperemeter 
med stort mätområde. 

l % noggrannhet 
100 ~V 
till l 000 volt! 

Därtill 2 % noggrannhet, 1 l1A till 
1 ampere fullt skalutslag. 

Mäter 0,02 ohm till 
5000 megohm. 

Ingen nollpunktsinstöllning. 
1 minuts uppvärmning. 

Chassi fritt från jord. 

H ar Ni inte önskat Er ett kompakt, enkelt instrument 
med vilket Ni kan göra precisionsmätning av likspänning, 
likström och resistans över ett stort mätområde ? 

brygga, som eliminerar fel genom sladdarnas resistans; Ni 
mäter noggrant resistansen t.o.m. på en förbindelseledning 
av endast 15 cm längd. 

Den nya -hp-modell 412A är ett sådant instrument! I sin 
rörvoltmeterkoppling använder sig 412A av den exklusiva 
foto-choppern i stället för av den äldre typen av mekaniska 
vibratorer - ingen instabilitet, ingen 50 Hz-pickup. In
gången ligger fritt i förhållande till j ord, med ett motstånd, 
som ökar från 10 megohm på 1 m V-området till 200 meg
ohm på områdena över 100 m V. Ström- och spännings
områdena ha en 10 dB-sekvens för bästa möjliga avläsning 
och överlappning. Ohmmetern är en modifierad Thomson-

Modell 412A är även försedd med en utgång för 1 V eller 
l mA för matning av skrivare. De 3 avbildade mätkablarna: 
medföljer. Begär utförligare data eller demonstration. 

-hp- 400 L LOGARITMISK 
VOLTMETER 
Ny -hp- voltmeter täcker fre
kvensområdet 10 Hz-4 MHz; 
noggrannheten är så hög som 
2 '/0 av avläst värde eller 1 '/, av 

fullt skalutslag. Spänningar 0,3 mV-300 V 
i 12 mätområden med sekvens 1-3-10. Max. 
känslighet 1 mV fullt utslag. Stor 5" spegel
skala, helt logaritmisk spänningsskala, lin
jär 12 dB-skala, generös överlappning mel
lan områdena. Hög stabilitet, hög ingångs
impedans. Även användbar som förstärkare 
för små signaler. 

Priset är endast kr 2.275: -. 

Generalagent: 

ERIK FERNER AB 
Björnsonsgatan 197 - Bromma - Tel. 8701 40 

-hp- 400 H PRECISIONS
VOLTMETER 
Extrem noggrannhet så hög som 
± 1 '/, till 500 kHz, ± 2 '/, till 
1 MHz, ±5 '/, för fulla området 
10 Hz-4 MHz. Stort 5" visar

instrument med precisionsgraderad spegel
skala. Spänningsområde 0,1 mV-300 V; max. 
känslighet 1 mV fullt utslag. Hög 10 meg
ohm ingångsimpedans åstadkommer minsta 
möjliga störning i den mätkrets, där mät
ning sker. Förstärkare med 56 dB motkopp
ling garanterar varaktig stabilitet. Avläs
ning direkt i dB och i volt. 

-hp- 400 D BREDBANDIG 
RÖRVOLTMETER tilllligt pris 

Högsta kvalitet, extremt mång
sidig. Täcker området 10 Hz-
4 MHz. Hög känslighet och nog
grannhet ± 2 '/, till l MHz .. Mä

ter 0,1 mV-300 V. Avläsning direkt i dEm. 
Hög 10 megohm ingångsimpedans elimine
rar praktiskt taget belastning av mätobjek
tet. 56 dB förstärkare-motkoppling garante
rar hög stabilitet och okänslighet mot yttre 
betingelser. ' 
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DEAC 
PERMA-SEAL 

gastäta alkaliska 
a [ku m u I ato re r 

äro transportabla strömkällor, 

: uppladdningsbara samt gas- och vätsketäta, 

lIlärfiir ingen elterfyllning med destillerat vatten 

,Inget underhåll 

Arbetsduglig i varje läge 

Ingen förslitning i vila, 

4ärför obegränsad lagringsduglighet 

flen idealiska strömkällan för vissa telefon-
I 
apparater, 

för drift av miniatyrmotorer och 

för matning av bärbara sändare 

Gch mottagare, radiosonder, 
le 
medicinska apparater och många andra ändamål 

:lnformation, Service o ch Lager 

Typ 

50 OK 

150 OK 

225 OK 

450 o 

900 o 

02 

03,5 

04,5 

06 

Kap.ca.~ 
mAh 

45D 

9öO 
-L 

..1L 

...1L 

Vih 

23 

40 

170 

:E»:::E:..3!IL~ 
SVENSKA AB. lillll!1 Hagavägen 97, SOLNA 1. Box 55 . Tel. vx 82 D13D 

För tryckt ledningsdragning 

Bakelit - Epoxy - Teflon 

f 
Kopparfolierade laminater: 

.4#----"" Kopparfolierade flexibla material: 
Polyesterfolie - Teflon - Vulkanfiber 

BILDRÖR 
fabriksnya SYLVANIA 

endast 89:-
17 AVP4 i orig.·kart. (motsv. AW 43-80, 
glödsp. 6,3 V, 0,6 AJ 

Katodstrålerör 
53:-

5 UP 1 ReA i orig.-kart. (ei surplusJ 

I '" E F A IIälIstaväg. 20. Tel. 285000 
L ______ ~e Stockholm. Postgiro 285000 

OBS! NYTT MATERIAL 
Kopparfolierad Epoxy på pappersbas 

AB GALCO 
Gävlegatan 12 A - STOCKHOLM - Tel. 349365 

RUTMATTOR 
NY KVALITET 

LÄGRE PRIS! 
Mattorna ger ett stadigt 
och glidfritt underlägg, 
samt skyddar polerade 
och lackerade ytor mot 
skador och repor, sam
tidigt som rutorna tjänst
gör som förvaringsfack 
för skruvar, motstånd o. 
smådetaljer vid arbete 
med TV, radio, instru
ment m.m. Utstående 
rattar o. axlar, nedfal
lande tenn rester m.m. 
upptas genom profiler-

' nas utformning av fac
ken. 

Mod. I 540 X 380 
mm, rutstorl. 100 
X90 mm, höjd 25 
mm, svart gummi 

netto kr 19.75 
(utg. kval.) 

Mod. Ig. D:o men 
mjukare, mellan
grå och icke fär
gande kr 35.-
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våglängd igen och hörs redan vid 22.00-
tiden på kvällarna med omväxlande musik
och reklamprogram samt med nyheter kl. 
23.00. Stationen önskar rapporter och har 
till vana att verifiera dem. 

QSL-kort från Max Planck Institut, Lindau 
am Harz, Tyskland. 

Det nya QSL-kortet från Tanganyika Broad
casting Corp. 

För att helt kort återvända till Afrika 
skall vi nämna, i anledning av att vi av
bildat Tanganyikas nya QSL-kort, att den
na station hörs bra varje kväll på 59,41 
meter. Mellan kl. 18.30 och kL 19.00 sänds 
ofta bra musikprogram och kl. 19.00 ny
heter och kommentarer, reläade från BBC 
i London. Stationen har sedan ett par år 
verifierat med stencilerat brev efter att 
tidigare ha använt QSL-kort, men har nu 
åter börjat med ett nytt kort i brunt, svart 
och gult. IRC önskas. 

Max Planck Institut i Lindau am Harz i 
Tyskland sänder varj~ fredag mellan kl. 
17.30 och 17.40 senaste nytt om solfläckar 
och kommande jonosfäriska förhållanden. 
Sändningen sker på 3620 Hz av amatören 
DL6DS Professor Dr. Walter Dieminger. 
Institutet besvarar korrekta rapporter med 
prof. Diemingers amatörkort. 

(Börge Eriksson) 

TV-DX 
Pressfotograf Bertil Pettersson i Skillinga
ryd meddelar att maj månad var en utom
ordentlig TV-DX-månad. Det är i första 
hand Sovjet och östblocksstaterna som vi
sat sig på skärmen, medan exempelvis Ita
lien, som ju annars brukar dominera under 
maj, varit en sällsynt gäst. 
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Ännu bättre M -kontakter 
med inbyggt jjäderstöd 

• Stödet håller kontakt
fjädern i rätt läge 

• Motverkar brytkrafter 
från kabeln 

• Medger enklare och 
snabbare lädanslutning 

Inom radio- och svagströmstekniken är 
A I P h a s flatstiftskontakter i miniatyr
utförande idealiska som anslutningsdon 

M -kontakterna 
lagerföres med 
följande antal 
poler: 

AKTIEBOLAGET ALPHA - SUNDBYBERG - TEL. 282600 

2 I 4 I 6 

8 I 12 I 18 

24 I 33 I 

ALPHA ETT ~ .FÖRETAG 
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Den 27/S kl. 16.00-16.10 gick BBC in 

på kanal l med prov på färgtelevision. Det 
var tydligen ett kompatibelt system, efter
som det gick in fint på svart-vit mottagare. 
Sändningen inleddes med en vinjettbild, 
som hade texten »BBC Colour Television» 
~ch i mitten en bild av drottning Elisabeth. 
Tyvärr var ingen kamera till hands vid den
:na bild men under den efterföljande filmen 
-togs en del bilder. Filmen hade utvalda mo
tiv, antagligen mycket färggranna, av kera
mik, väggprydnader, målningar m.m. På 
kanal 2-4 gick samtidigt den sedvanliga 
!testbilden in, vilken även kom in på kanal 
l efter kl. 16.10. 

Färgtelevisionsprov från BBC:s sändare på k. 
l den 27/5 kl. 16.00-16.10. Foto: Bertil Pet
ter~OIl. Skillingaryd. 

Ny för året är en rumänsk sändare på 
kanal 2 med ny testbild. Den visade sig 
första gången den 29/ S. På kanal 3 kom 
den gamla rumänska testbilden in. Samma 
sändare var igång lördagen den 30/S. Den 
14/S var det en salig röra på kanal 2, där 
det bl.a. gick in en ny belgisk testbild. Mot
tagning kunde ske praktiskt taget hela da
gen från kl. 09.30 till 21.0S. Den IS/S var 
också en god DX-dag med BBC på kanal 
l, 2, 3 och 4, Rumänien (kanal 3), Frank
rike (kanal 2), Ungern, Tjeckoslovakien 
och Västtyskland (kanal 2), Sovjet (kanal 
2), Polen (kanal 2 och 3). På kanal 3 stör
de bl.a. Skövde. Italien kom in endast den 
9/S och 29/ S. 

Annan järg-TV-bild från BBC på k.1 den 27/ 5 
kl. 16.00-16.10. Foto: Bertil Pettersson, Skil
lingaryd. 

Bara 395 kr 
för en högklassig 
rörvoltmeter 

Denna nya rörvoltmeter är en i alla avseenden hög· 
klossig Philips·produkt till ett pris som faktiskt är en 
sensation. För 395 kr får Ni en rörvoltmeter med elekt
roniskt stabiliserad mittnolla och inbyggd stabiliserad 
likriktare för resistansmätning. Dessutom är instrumentet 
utrustat med inbyggd diod för mätning av växelspän
ningar. Separata mätkroppar kan också erhållas - en 
för utökning av frekvensområdet (50 pis - 800 Mp/s) och 
en för mätning av de höga spänningar som förekom· 
mer i TV-mottagare (max 30 kV). Den sistnämnda har 
inbyggt förkopplingsmotstånd .. 

P A Hellstrand i Fristad rapporterar 
också livlig TV-DX-aktivitet under maj. På 
högkanal (kanal 8) kom Marlow in vid 
13.00-tiden den lO/ S. Fin mottagning från 
Ryssland var det den 14/S kl. 20.1S-21.0S; 
mottagningen var dock besvärad av snabb 
fading. Den IS/ S kom en fransk och en 
ungersk sändare in på kanal 2 kl. lS.30-
17.00_ På förmiddagen den 18/S kom 
Frankrike in på högkanal (kanal 7), Bel
gien på kanal 8. Den 18/ S gick Ryssland 
in på apparatantennen. Programmet kunde 
följas fram till kl. 20.30. Den 22, 23 och 
27/ S var också bra TV-DX-dagar med ut
märkt mottagning från ·Ryssland och 
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Ny testbild från Rumänien på k. 2 den 29/ 5. 
Foto: Bertil Pettersson, Skillingaryd. 

GM iOO är ett verkligt 
fynd och det låga priset 
gör den överkomlig för 
va rie serviceman, radio
och TV-tekniker men är 
lika användbar för krä
vande laboratoriemät
ningar. Rekvirera Ert 
exemplar genom ku
pongen här nedan - och 
gör det nu! 

Mätområden 
Likspänning .. 0-1, 0-3, 0-10, 0-30, 0-100, 0-300, 0-1000 V 

Växelspänning 0-1, 0-3, 0-10, 0-30, 0-100, 0-300 V 

Resistanser • •• 1 ohm - 200 Mohm; 
skalmittvärden 56 ohm; 

i nll Phll'p_, Möt'".:e",vd., Box 6077, S'hl~6" 
I Härmed rekvireras O st Rörvoltmeter GM 100 a 39 5 k~ I 

. Ost Högspänningsmätkropp GM 101 a 90 kr 
5,6 kohm, 56 kohm, 5,6 Mohm 

Noggrannhet 
Likspänning •• ± 2,5 '}"o av fullt utslag 

Växelspänning ± 3,5 '}"o av fullt utslag 

Resistanser ••• ± 2,5 '}"o vid skalmittvärde 
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TEL 

Siffervoltrneter 
har dessa fördelar 

MODELL 501 
DC DIGITAL VOLTMETER 

1. Avläsning I ett plan 
· . . inga störande konturer ov ej upplysta 
siffror; indikeringsanordning med lång 
livslöngd. 

2. Automatisk polaritetsindikering 
· .. ingen ledningsväxling. 

3. Tjo gånger större upplösning 

vid dekadvöxling ön andra 4-siffriga 
voltmetrar . En unik extra femte siffra indikerar ° eller I och möjliggör 100 % 
överindiker ing . 

4. Automatisk områdesomkoppling 
· •• decimalkommat placeras automatiskt 
för ernående av maximal upplösning 
och noggrannhet. 

5 . FJärrmontering av fndikatorenhet 
__ . avsaknad av elektron iska kretsar 
i indikatorenheten ger fördelen av enkel 
fjärrmontering. 

6 . Flytande ingång 
· . . ingången isolerad från chassi ; 
hög ingångsimpedans 10 MO; 
ingångskontokter på front och baksida. 

7 . Reglerbar känslighet 
· . . frontplacerad kontroll möjliggör sönkning 
av känsligheten och stabil indikering 
även av signaler med överlagrat brus, 
utökar instrumentets användningsområden. 

8. Inbyggd matning till registreringsanordning 
• .. omkopplare ger möjlighet av antingen 
automatisk registrer ingssignal 
omedelbart när ett mätvärde erhållits eller 
fjärrmanävrering genom yttre kontakt
slutning . 

9. Tillförlitlighet 
· •• transistordrivkrelsar för stegomkopplare 
ger mjuk och skonsam drift 
som resulterar i fullgod funktion under lång tid . 

10. Noggrannhet 
. • . mäter ±0,0001 till ±10oo,0 volt; 
kontinuerlig automatisk kalibrering mot 
inbyggd standard cell möjliggör 
0,01 % ±1 siffra (av avläst värde) 
Iikspanningsnoggrannhet. 

Dessa tillsatser ger Er möjlighet 

mäta växelspänning 
öka känsligheten 
mäta kvot 
avsöka flera mätpunkter 

Växelspänningsomvandlare 
Typ 452 kan adderas till basenheten 501 och möjli9!iJör 
4-siffrig mätning från 0,001 till 999,9 volt växelspännong 
30 till 10.000 Hz. Noggrannheten är 0,2 % av fullt skal
värde, områdeskopplingen är manuell (kan även er
hållas automatisk). 

Likspänningsförstärkare 
Typ 459 differentialkopplad likspänningsfärstärkare 
har en förstörkning på 100 ggr och ökar känsligheten 
på KINTEL siffervoltmeter till 11LV. Total noggrannhet 
då 459 användes med siffervoltmeter är 0,15 % ±5ILV. 
I ngångsimpedansen ör större ön 5 MO, ingångs- och 
utgångskretsar Ör helt isolerade från varandra och 
chassi. Dömpningen av faslika signaler är 180 dB för 
likspänning och 130 dB för 60 Hz med upp till 1000 O 
obalans på ingången. Likspänningsnivån på ingången 
kan varieras upp till ±250 volt. 

Lik- och växelspänningsförstärkare 
Typ 458 har en färstärkning av 100 ggr och ökar käns
ligheten på KINTEL siffervoltmeter till 1ILV likspänning 
och 10ILV växelspänning från 30 till 2000 Hz. Total 
noggrannhet då 458 användes med siffervoltmeter är 
0,1 % ± 2ILV för likspänning och 0,25 % av fullt skal
värde för växelspänning. 

Likspännings- och kvotmeter 
Typ 507 mäter både likspänningar från ±0,0001 till 
1000,0 volt och kvot mellC\n likspänningor från 0,0001 : 1 
till 999,9 : 1. Områdesomkopplingen är outomatisk och 
noggrannheten är 0,01 % ± 1 enhet både för kvot och 
spänning. Referensspänn ingen vid kvotmötning kan 
völjas var som helst mellan 1 och 100 volt. 

~; 
~ätpunktsavsökare 
Typ 453M avsöker automatiskt eller manuellt upp till 
400 st enpoliga, 200 st tvåpoliga eller 100 st 4-poliga 
anslutningar. I kombination med en slavavsökare 
(453S) kan upp till 1000 mätpunkter avsökas. 

KINTEL 
SAN DIEGO 
CALIF. U. S.A. 

Ensamrepresentant : 

ERIK FERNER AB 
Björnsonsgatan 197 BROMMA Tel. 870140 
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Ny belgisk testbild på k. 2 den 14/ 5. Foto: 
Bertil Pettersson, Skillingaryd. 

Tjeckoslovakisk testbild 29/ 5 kl. 09.00-12.00, 
k. 2. Foto: Esko Piironen, Kupio, Finland. 

Ungern och fin mottagning från England 
på kanal 1 kl. 19.05-19.16. Den 31/ 5 kom 
det in allt mellan himmel och jord på band 
l kl. 18.32-18.56. På kanal 4 gick då ock
så RAI in med fin bild. 

Fantastiskt fina konditioner har den se
naste tiden rått på kanal 2, 3 och 4, rap
porterar vidare hr Hellstrand i Fristad. 
Under tiden 5/6-16/6 har det varit TV
DX varje dag. Ryssland, Italien och Tysk
land har gått in praktiskt taget varje kväll 
med fina signalstyrkor. 

Den 14/ 6 loggades inte mindre än 12 län
der på kanal 2, 3 och 4 mellan kl. 14.00 
och 23.00 (Danmark och Sverige ej med
räknade). Kl. 14.15 kom Ryssland och 
England in med god styrka på kanal 2. En 
stund senare, kl. 14.35, uppenbarade sig en 
ny station på kanal 4, som sände testbild. 
Det visade sig vara Barcelona i Spanien, 
som kom in med fin styrka. Tidvis syntes 
också Madrid · på kanal 3. Programmet 
började kl. 14.50 med ett reportage från 
Kanarieöarna. Kl. 15.00 började en TV
journal, som pågick fram till kl. 15.15. Då 
började Italien störa kraftigt och kl. 15.21 
försvann Spanien helt. I stället började 
flera andra stationer dyka upp. Kl. 16.00 
syntes på kanal 2 Schweiz, Ryssland, 
Ungern, Frankrike och England. På kanal 
3 gick Schweiz in vid 16.30-tiden. På kanal 
4 störde tre stationer varandra kraftigt, 

Spansk program bild, mottagen den 15/ 6 på 
k. 4. Foto: P A Hellstrand, Fristad. 

Spansk programbild, på k. 4 den 15/ 6. Foto: 
P A Hellstrand, Fristad. 

nämligen Italien, Schweiz och Västtysk
land. Tjeckoslovakien kom in en stund på 
kanal 2 vid 18-tiden - dock mycket 
störningar. Den starka västtyska sändaren 
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Vi är nu i tillfälle att erbjuda Er 

Knight berömda byggsatser 

Allied Radio Corporation ga
ranterar med sin 36-åriga er
farenhet på elektronikens om
råde Er fullständiga framgång 
och absoluta tillfredsställelse 
med Knight-kits. 

Några axplock 
ur Knights program: 

HI-Fl förstärkare 
Stereoförstärkare 
AM-FM tuner 
Trafikmottagare 
Oscilloskop 
Tongenerator 
Svepgenerator 
Signalgenerator 

BEGÄR SPECIALKATALOGI 

_experten I 

Knight-kit presentera< stereo-nyhet. Det är en 
komplett förstärkare av högsta kvalitet och 
lämnar 20 W uteffekt, aIItså 10 W per kanal. 
OBS! Nätspänning 220 volt! Komplett med 
byggbeskrivning och aIIa delar kostar den 

KOMPONENTAVDELNINGEN 

Endast Kr 410:- netto 

Fleminggatan 51 - Stockholm 
Tel. växel 541635 
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* Ullalas foba 

8nabbantenner - -
lör kanalerna 5-10 

A5-FSA561 
Utmärkt antenn med dubbelreflektor, som ger dubbelt skydd 
mot bakifrån kommande störvågor. De fyra direktorerna ger 
utpräglad riktverkan tUI skydd även mot störningar som kom
mer trån sidan. Antennens höga spänningsVinst och goda rikt
egenskaper gör den sjlilvskriven Inpm ett mycket stort område 
där trygghet mot störningar eftersträvas. 

A5-FSA561 är liksom övriga FUBA-antenner synnerligen lätt 
att montera. Tack vare att antennen är försedd med vingmntt
rar och levereras fullt färdIgmonterad monteras den lätt med 
tå handgrepp. Omtyckt av montörerna. 

Riktpris endast 78:
Vid beställning ange kanal 

med FUBA över
lägsna (-dipol 

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

AS-FSAS61 
i 2 våningar 

11 1 1111111111111111111111111111 111 111111111111 1 11111111111111111111111111111 11 11111111 1 1111111111111111 111 11111111111111111 1 1111111 111 1111111111111 111 11111111111II I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111 1 

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. 

A5-FSA1x561 

Riktpris 166:
Vul bmiillning ante kalUll 

I r§Jn I takantenner för lokalmottagning 

Lokalantenn för mottagning I sända
rens närhet. 

- A5-FSA521 Riktpris 42:-

Lokalantenn för mottagning även un-

Lokalantenn med stor spänningsvinst 
och utpräglad riktverkan. 

AS-FSA7S1 Riktpris 69:-

- der mindre gynnsamma förhållanden. Vid beställning an,e kanal. -
_ AS-FSA331 Riktpris 51:- -
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11 1 111111111111111111111111111111111111 111 1111111111111IWHlIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111il 

* Fabrikation 
FUnktechnischer BAuteile 

- ledande 
väsllysk 
anlennindustri 
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~18 
Griinten gick in störningsfritt vid 19-tiden 
på kanal 2. Kl. 19.15 kom Spanien igen 
med kvällsprogrammet, som började med 
ett program om röntgenstrålning. Kl. 19.21 
fadade stationen bort, i stället kom Italien 
med verkligt fin bild, som varade i flera 
timmar. Österrike uppenbarade sig på ka-

Programbild från Österrike den 14/ 6 på k. 2. 
Foto: P A Hellstrand, Fristad. 

nal 2 kl. 19.23-19.35 med pausbild och 
program. Svåra störningar tidvis från Bel
gien, Schweiz och Tyskland. 

Även Tryggve Söderberg, Totpshammar, 
rapporterar utmärkta TV-DX under förra 
delen av juni. Sändare från hela Europa 
har gått in fint, t.o.m. på den inbyggda 
apparatantennen. 

Alexis Svensson i Luleå rapporterar stor 
livaktighet på TV-DX-fronten. Den 1/ 6 
kom Tyskland in på kanal 4 kl. 18.00-
18.45 och England på kanal 1-3 kl. 18.45 
-19.30. Den 4/ 6 kom Belgien in kl. 18.45 

Testbild från spansk TV-sändare den 14/ 6 kl. 
13.40 på k. 4. Foto: P A Hellstrand, Fristad. 

Perry Como Show förekommer i engelsk TV 
också, att döma av denna TV-DX-bild, tagen 
den 12/ 6 på 45 MHz. Foto: Alexis Svensson, 
Luleå. 

-19.00 med testbild och England kl. 
21.00-21.30 med god signalstyrka. 

Den 11-15/ 6 var mycket fina TV-DX
dagar med goda bilder nästan oavbrutet 
mellan kl. 17.00 och 23.00 från ett flertal 
olika länder som t.ex. Tyskland, Ryssland, 
England, Belgien, Tjeckoslovakien och 
Estland. På grund av interferens mellan 
olika sändare var bildkvaliteten ej den 
bästa, men programmen kunde ibland föl
jas upp till en timma. 

Även Björn Stigbrant i Reftele, Gaston 
Karlsberg i Norrköping, Stig Berglund i 
Falun och Esko Piironen i Kuopio, Fin
land, rapporterar fina TV-DX-conds under 
maj och juni. 

Norska TV· sändningar 
TV-sändaren i Oslo har ändrat frekvens 
och började med nya provsändningar den 
8 maj i år. Oslo, som tidigare sände på ka
nal 4 med en effekt av 1350 W erp., har nu 
fått en ny sändare på kanal 6 med 5 kW 
erp. Senare skall effekten ökas till 10 kW. 

Den 1/ 7 1960 sätter den norska televi
sionen i gång på allvar med 8 timmars 
sändning per vecka och hela östra Norge 
fram till svenska gränsen kommer då att 
vara täckt med ca 12 st. TV-stationer. En 
av sändarna kommer att ligga i närheten 
av Arvika, så en hel del svenska tittare lär 
få tillfälle att ta in norska programmet 
vad det lider. (H H) 

TELANOR-TV-ANTENN 

Tekniska data för TELANOR
antenner för band III. 

Vid beställning skall kanal 
angivas. 

MHz 174 - 223 

Impedans 240 ohm 

Norm CCIR 

I 

spönnings-I Fram-back-
Element vinst förhållande 

dB dB 

4 6,5 18 
6 7 W 
8 8 23,5 

10 9 25 
12 10,5 26 
14 11,5 27 

Horisontal 
öppnings

vinkel 

58 
52 
45 
38 
36 
34 

Vertikal 
öppnings

vinkel 

92 
68 
60 
56 
53 
50 

ny patenterad, oöverträffad schweizisk kva
litetsantenn med många viktiga fördelar 

• TELANOR-antennen är i mottagningshänseende ens
artad och oöverträffad tack vare den speciallege
ring den är framställd av 

• TELANOR-antennen har inga lödningar eller svets
ningar 

• TELANOR-antennens alla delar är rostfria och väder
beständiga 

• TELANOR-antennen går mycket snabbt att montera 
eller ta ner. På 2 minuter kan man sätta samman en 
U-elements antenn. För hela antennens montering 
behövs bara en skruv för fastsättning av dipolen och 
den effektiva Hostalen-isolatorn. 

• TELANOR-antennens låga vikt gör att Ni kan använ
da klen mast 

• TELANOR-antennen har hermetiskt sluten kabelkopp
ling 

• På TELANOR-antennen lämnas ett års garanti 

Genera lagent: 

~~ 
Tillskriv eller ring oss för närmare upplysningar M II RRQT'OHI 

MAlMÖ 
S. Förstadsgatan 8. Tel. 32782 
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Unalas /oba 

snabbantenner 
". -

lör kanalerna 5 ~10 

med F U B A överlägsna (-dipol 

En av marknadenr 
mest sålda antenner! 

AS-FSAS91 
PI större distanser fr1n sändaren och inom områden i närheten av 
höga byggnader är FUBA FSA59I den självskrivna antennen. Dess 
höga spänningsvinst, utpräglade riktverkan och goda fram-backförhål
lande garanterar den bästa bilden även under svåra förhållanden. 
Dubbelreflektorn och PUBA överlägsna C-dipol ger i förening med de 
10 direktorerna den bästa garantien för ett gott resultat - klar bild 
utan störningar. Antennen kan riktal i önskad vinkel upp1t för att 
finge in vlgor som böjts ned bakom hindrande byggnader. En antenn 
med utomordentliga prestanda och stabil konstruktion till populärt pris. 

Vid be:rtällning ange kanal Riktpris 124:-

A5·FSA2x591 
Den populära A5-FSA591 uppbyggd i två dningar 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 nedledningar. Antennens 
mäva "ertikala öppningsvinkel ger ett utomordentligt skydd mot tänd
störningar. 

Vid be:rtällning ange kanal Riktpris 258:-

Parallellmontage ger hög effekt 

Vid extremt wJra fall, när en reflekterad v4g tr.flar 
antennen nästan ralet fmmi/rln, rekommmderas FUBA. 
parallellmonteMåe lin tenn A5-FSA2X591. 

Vid exceptionellt svdra mottagningsförbdllanJm re
kommenderas FUBA A5-FSA2 X 2X 591, som ger hög. 
sta spänningwinst och effektivt utestänger störninga, 
sdväl frln sidan som unJerifr4n. 

STOCKHOLM TEL. 010/180300 • GÖTEBORG TEL. 031/175890 • MALMÖ TEL. 040/70720 • SUNDSVALL TEL.060j146U 
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KVALITETSPRODUKTER FRÅN 

GENERAL TRANSISTOR 
Ledande fabrikanter av elektronisk apparatur eftersträvar tillförlitlighet hos 
sina färdiga produkter. De anvönder sig dörför av General Transistors 
produkter som kännetecknas aven hög och jömn kvalitet. 

General Transistor tillverkar bl. a. gennaniumlegerade skikttransistorer för 
industriellt och militört bruk samt för anvöndning i radiomottagare. 

Nedanstående tabell ger en uppfattning om vilka data som kan erhållas inom 
olika huvudgJUpper av transistorer. 

TRANSISTORER FÖR SNABBA ELEKTRONISKA RÄKNARE 

pnp.lyper2N3t5 
2N316 
2111311 

.pn-typer 2N356 
2N357 
2N358 

Begär specIalbrasehyr G-l40 

HÖGFREKVENSTRANSISTORER 

pnp.typer 2N51' 
2N52D 
2N571 
2N522 
2N523 

npn-typer 2N444 
2N445 
2N4-t6 
2N4Q 

Begär speclalbroaclryr 0-150 

I Slrömföntärfming I SlIgtid Lagringstid Falltid 

15-60 gg" I 3-1 ~ 2-4 p,s. 3-6 p.s· 

Ovre gränsfrekwna I StrömtÖfstärknln.9 
(jordad amilter) 

TRANSISTORER FÖR SNABBA BILATERALA RBÄKRETSAR 

Strömfärstärlcnlng I Ovre gränsfreltvens 
(I båda riktningarna) (fär båclo rI1ctnlngarna) 

legär special broschyr G-11O 
35-i0 ggr" I ~;:~~} HI MHz· 

TRANSISTORER FÖR UTRUSTNINGAR DÄR SNÄVA TOLERANSER OCH HÖG 

TUFÖRLmJGHET ÄR ÖNSKVÄRDA EGENSKAPER 

pnp-Iyper 2N563 2N568 
2N564 2NS69 
2N565 2NS1O 
2N566 2N571 
2N567 2NS12 

KoIlektor-basspänning I Kollektorreststräm I Strömtöntärkning 

40 V I UltJI = 10 V 3 ~ I U1[I!I=O,5 V} 20-120 • 
la=1 mA ggr 

Begär specialbrosehyr 0-160 

TRANSISTORER FÖR EXCEPnoNELlT SNABBA FÖRLOPP 

pnp-Iyper 
2N602 
2N603 
2N6O.4 
2N605 
2N606 
2N607 
2N601 

Typ 

2N602 
2N603 
2N604 

I Strömtörstärkning 

UR,.=I V }25-IOO • 
la=O,5 mA ggr 

Begär spedalbraschyr 0-1110 

I Förstärkning X bandbredd I Typ I 
U =5 V } 10-30 MHz· 2N605 

Ra 3D-5O MHzO 2N606 
11[=5 mA 5-70 MHzO 2N607 

2N608 

Effektförstärkning 

1»-~dB UltJI=1,5 V 25-30 dB 
11t=1 mA 30-35 dg 
f-l MHz 35-40 dB 

KISELTRANSISTORER 
FOTOTRANSISTOR 

NYHET! 
PnP-typer 

2N1219 
2NI220 
2Nl221 
2NI222 
2Nl223 

Slrömtörstärkninr I Lluskänsllghet 
(lordad emitter 

Un =5 V ~ 125 ,aAlcandela 
l lt .. 1 mA 40 ggr 
t .. 1 kHz 

Begär special broschyr 

-Värdena avser data som kan erhållas Inom den angivna g r u p p e n av transistorer. 

GENERAL ._TRANSISTOR INTERNATIONAL 
91-27 138 th Place, Jamica 35, NEW YORK 

Rep_.enlan' f6r Sve .... e 

HAMMAR" CO AB tel.631655 

StraadvtigeA 5 l, STOCKHOLM 
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Uttalas fob. 

snabbantenner -" 
tör kanalerna 2 - 4 

Vid beställning 
ange kanal. 

-~ \Ww..--III~~"'lo1iiiiii11f't--
111 1111 1111 111111111 1111111 111111111 111 11111 1111 111111II IIII I I I~ II III I IIIII IIIIIIIIII I I II I I IIIII II III I IIIIII 1 111111111111111111 

-

AS-FSA111 

En god antenn lämpUg i om
råden med god fältstyrka 
där Inga ~ refleller 
eller tändstörningar uppträ
der. 

Kanal 2 Riktpris 82.-
Kanal 3 80.-
Kanal 4 78.-

11111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111111111111111111111111 1 1111111111111 1 11111111111111111111111111 1 1111111111111 1 111111111111 1 111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIII~ 
~ 

Ger god spllnningsvlnst och 
riktverlmD. LämpUg även 
pA "agre avstånd från sAn-
daren. 

Kanal 2 Riktpris no.-
Kanal 3 " 106.-
Kanal 4 102.-

!§ 

AS-FSA721 

IIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kanal 2 Riktpris 285.-
Kanal 3 
Kanal 4 

275.-
265.-

AS-FSAl71 
8-elements-antenn med dob-
bel refiektor IIOIJI ger god 
mottagning liven i områden 
med mycket svin. mottag
nlngsföl1lållanden. De elekt- _ 
riska egeJlllkaperna lir sA 
utmärkta att antennen även -
i ti11 synes hopplösa tall ger 
de bästa resultat. Denna an
tenn b" ett utmärkt prov på 
FUBA:s möjligheter att lösa 
ett svårt problem. 

mm llllll ll lllll lllllll lll lllll ll!11111 11 111111 11111111111111 11111111111111 1111 11111 11111111111111111111111 1111111 1111 111 111 

Iraliiti AS-FSA7l1 
En utmärkt antenn som ger hög spinnJngs'rimlt 

och har goda riktuiDgsegenskaper. En utom
ordentligt lämplig antenn såvlU nära sändarea 

vid besvärande reflexer som vid låg fältstyrka 

på stora avstånd från sändaren. Fästet är a4 
kODStruerat, att antennen kan riktas även mot 
vågor, SOlD kommer snett uppifrån såsom ofta 

är fallet bakom höga byggnader. Den levere

ras även i 2-våningsutf"orande, nr A5-FSA2X 

731 vilken ger god bUd även på platser med 

mycket låc fältstyrka. 

Kanal 2. Riktpris 135.-
Kanal 3 " 130.-
Kanal 4 " 12.5.-
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Nya böcker 

För att kunna få ut det mesta möjliga av 
det som nedlagts i inspelningsapparatur 
måste man emellertid känna till en del 
fundamentala ting, både rent tekniskt be
träffande handhavandet och i fråga om 
bakomliggande fysikaliska fenomen. Ovan
stående bok ger i populär form just så 
mycket dylikt vetande som en icke profes
sionell torde behöva. 

LE BEL, C J: Så spelar man in på 

I boken avhandlas exempelvis akustiska 
grundbegrepp, val av bandspelare och de
ras viktigaste egenskaper ur kvalitetssyn
punkt, behandlingen av bandet, mikrofon
och studioteknik m.m. Framställningen är 
lättillgänglig och instruktiv och de fack
uttryck som oundvikligen måste användas 
förklaras i ett appendix. Goda illustratio
ner i förlagets traditionellt förstklassiga 
utförande bidrar till att man kan rekom-

• band. Stockholm 1958. Nordisk 
Rotogravyr. 78 s., 31 fig. Pris: 7.50. 

mende ra boken till alla inspelningsintres
serade. (eOH) Inom allt vidare kretsar har behov av och 

intresse för inspelning såväl av tal som mu
sik spritt sig. I och med övergången från 
skivor och tråd till det betydligt lätthan
terligare bandet som inspelningsmedium, 
har betjäningen av apparaturen kunnat 
förenklas så långt att någon större teknisk 
kunskap inte erfordras att åstadkomma 
godtagbara inspelningar. Denna utveck
ling har medfört ökad efterfrågan så att 
numera både apparatur och inspelnings
band är lätt överkomliga - både bokstav
ligt och ekonomiskt - för den breda pu
bliken. 

HELLSTRÖM, J: TV-Teknik, band 
• l och 2. Stockholm 1958. Teknogra

fiska Institutet. Band 1 764 s., band 
2 1294 s. Pris: 2 band 96.-. 

Antalet fackböcker som på svenska be
handlar televisionsteknik kan som bekant 
mycket väl räknas på ena handens fingrar 
och det är därför med stort intresse man 
tar del av det stora uppslagsverk, »TV
Teknik», som nu presenteras av Teknogra
fiska Institutet. Verkets författare är civil-

o 

SHALLCROSS g~ MOTSTAND 

... .... .... .... .... .... 
SHALLCROSS ........ 
trådlindade precisions- .... .... 
motstånd tillverkas efter ra- .... 
dikalt nya tillverkningsmetoder, ........ 
de är inbäddade I en keramisk 
form som samtidigt utgör spolform 
och skydd för resistanstråden. Dessa 
motstånd kan därför tillverkas med 
betydligt mindre dimensioner och 
mindre vikt än andra typer av tråd
lindade motstånd. Kortslutna varv 
är givetvis uteslutna. Motstånden 
tillverkas för resistansvärden 
från 0,1 ohm upp till 15 
megohm och för be-
lastningar från 0,1 W ... ... 
upp till 2 W. ... ... ... 

SHALLCROSS tillverkningsprogram omfattar även andra precisionsproduk
ter, exempelvis Wheatstone-bryggor, dekadmotstånd, dämpsatser, elektron
iska galvanometrar, omkopplare m.m 

Korta leveranstider. 
Vi sänder Er gärna en bulletin med närmare uppgifter. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Sigtunagatan 6 - STOCKHOLM 21 - Tel. växel 230880 
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ingenjör James Hellström,. känd även för 
denna tidskrifts läsare för sina artiklar i 
TV-teknik. 

Det är onekligen ett omfattande verk, 
sammanlagt bortåt 1300 sidor. Tyvärr har 
man en känsla av att mycket av detta väl
diga material sammanställts bara för att 
man skall få ihop till en tjock bok, som 
rättfärdigar det saftiga priset, nära 100 kr. 
Kapitlet om televisionens jämmerliga för
historia i Sverige, där olika remissinstan
sers yrkanden och förslag nagelfarits i 
bortåt 100 sidor är exempel på sådan spalt
fyllnad. Mycket av det material som be
handlar televisionen i andra länder och en 
del om programutbytet mellan länderna 
kunde också mycket väl ha utgått i synner
het som materialet måste ha varit inak
tuellt långt innan boken kommit i tryck. 

Man har också litet svårt att förstå till 
vem boken egentligen vänder sig. I ett ka
pitel behandlas exempelvis rätt utförligt 
teoretiska saker som signalbrusförhållan
det i kanalväljare och dämpning i elek
tronrör vid höga frekvenser, därefter kom
mer ett kapitel »ABC för TV-handlare». 
Författaren har uppenbarligen försökt sig 
på konststycket att sätta sig på minst två 
stolar på samma gång. 

Kärnan i boken är det avsnitt i del I som 
handlar om TV-mottagaren, ett avsnitt om
fattande ungefär 500 sidor, där TV-motta
garens olika delar genomgås på ett över-

~24 

I ~ . ~"~ 
~~~, ... ~~ 
tU ..... ~~ 

• • 
Mi kro brytare * Reläer 

Termostater 

AB Dabepegulatop 
Fleminggatan 36, Stockholm 

Tel. 536608 



HÄR HAR NI DET - maströret som iute rostar 
Överst ser Ni Perma-Tube_ Därunder ett vanligt maströr_ 
Det undre röret har besprutats med starkt saltmättat vatten. 
Redan efter 96 timmar har det uppstått tydlig gravrost på 
det. Detta minskar rörets hållfasthet och missfärgar ofta tak 
och väggar. 
Men titta nu på det övre röret, Perma-Tube. Det har bespru
tats med samma saltlösning - i 500 timmar! Och ändå inte 
ett spår av korrosion. Hållfastheten är oförändrad och risken 
för roststrimmor på huset är eliminerad. 

Saltprovet övertygar Er! 
Prova själv enligt recept vid fig. 
Låt rören stå i saltlösningen (= havsvatten) tills den rost
färgas. Tag då upp rören och jämför - OBS! även insidorna. 
Ni ser nu, hur det andra röret har förlorat sitt skydd och an
frätts av rost. Perma-Tube har fortfarande kvar sin finish -
det rostar inte! 

Detta skall Ni kräva av ett maströr ! 
En TV-mast skall hålla i årtionden. Den skall tåla hårda 
stormar_ Den skall motstå korrosion. Den skall vid skarvning 
ge säkert grepp mellan sektionerna, så att antennens inrikt
ning inte förändras i storm. Dessutom måste rören vara till
verkade med precisionspassning, så att de exakt passar mot 
varandra, utan glapp och heller inte orsakar svårigheter vid 
monteringen. - Allt detta garanterar Perma-Tube. 

Perma-Tube är det enda maströr, som är helt korrosionssä
kert, alltså både utvändigt och invändigt. Perma-Tube är 
försett med :&VINCYNITE-FINISH» och därigenom effektivt 
skyddat mot alla angrepp. 

Rörens sidenglänsande finish förändras ej. 

Perma-Tube maströr finns i två längder - 1,5 och 3 m -
skarvbara inbördes samt i två grovlekar - 114" och Ph" 
diameter. 

Perma-Tube maströr Perma-Tube maströr 
med diameter lY." med diameter lY2" 

Best-nr I Längd I Riktpris II ~:rt. Best-nr I Längd I Riktpris II ~:rt. 
AS.125211.S m 1 11.50 1 20 AS-126211.S mi 13'-1 20 

AS-l253 3 m 21.- 10 AS-1263· 3 m 24_- 10 

·finns öven i extra lött utförande med Best-nr AS-l263RX 
raka ändar för montering pö rotor. Riktpris 19.50 

Den glapp fria Perma-Tube-skarven: Tungan t.h. griper in i 
urtaget t.V. och låser masten i ett säkert 
grepp. 

Saltprov: 

l liter vatten 

l tesked van!. salt 

l bit PERMA-TUBE maströr 

l bit vanligt maströr 

STOCKHOLM TEL. 010/180300. GÖTEBORG TEL. 031/175890 • MALMÖ TEL. 040/70720. SUNDSVALL TEL. 060/14631 
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~22 
siktligt och sakkunnigt sätt. Även om man 
här finner åtskilligt oretuscherat katalog
material i bilder och text så är det onek
ligen bra att ha så pass uttömmande fakta 
sammanställda i en bok. 

Bokens del 2 omfattar mätinstrument 
och mätteknik, antenner, felsökning och 
. trimning, störningar och avsökning. Den 
har också ett appendix, upptagande ett an
tal TV-mottagare på svenska marknaden. 

De 100 sidor i del 2 som behandlar an
tenner tyngs ner aven del onödigt stoff 
om vågutbredning på mellan· och kortvåg 
och meningslös formelskrivning i ämnet 
ledningsteori men å andra sidan finns här 
en hel del bra saker sammanställda. 

Om man skalar bort allt onödigt, mer 
eller mindre på måfå hoprafsat material i 
boken, återstår det dock så pass mycket 
av värde att en serviceman och radiotekni
ker kan ha god nytta av boken. En redak
tionell översyn hade dock varit synnerligen 
välgörande! 

(Sch) 

• 
KRETZMANN, R: Industrial Elec
tronics Circuits, l:a uppI. Eindhoven 
1957. Philips Technical Library. 
200 s., 206 iII. Pris: 26.50. 

Denna bok omfattar ett 90-tal beskriv
ningar med kompletta kopplingsschemor 

över apparater för kontroll och övervak
ning av industriella processer. 

Användningsområdena för dessa appa
rater omspänner ett mycket vidsträckt in
dustriellt gebit och bör därför vara av in
tresse för praktiskt taget alla industrimän. 
Här återfinnes exempelvis anordning för 
fotoelektrisk styrning av fotografisk expo
nering, automatisk påfyllning av tand
krämstuber, räkneverk för olika ändamål, 
stabilisering av temperaturer och spän
ningar, kontroll av centrifugalgjuterima
skiner, lokalisering av arbetsstycken i 
automatiska bearbetningsmaskiner till reg
lerade likriktare för matning av diverse 
automatik. 

Beskrivningarna är så klara, att även 
icke. elektroniker med behållning kan läsa 
dem, och för produktionsledare inom indu
strin kan boken rekommenderas, inte bara 
som en källa till upplysning om vad som 
finns på området utan också som stimulans 
till funderingar över egna produktionspro
blems möjliga lösningar genom tillämp
ning av beskrivna system eller modifika
tioner därav. 

Ett välordnat register och en omfattande 
bibliografi, med hänvisningar till fylligare 
redogörelser över de flesta anordningarna, 
ökar värdet av denna instruktiva och 
fantasieggande bok, som samtidigt är 
ovanligt lättläst. 

(R O) 

Telefunken Laborbuch fur Entwick
lung Werkstatt und Service. Miin-

• chen 1958. Franzis-Verlag_ 400 SO, 

525 ill. med tabeller_ Format llX 
15,5 cm. Pris: DM 8.90. 

Denna laboratoriebok har kommit till ge
nom att ett antal ingenjörer på tyska ra
diolaboratorier sammanställt sina erfaren
heter och teoretiska överläggningar i bok
form. En hel del material är överfört från 
Telefunkens rörhandböcker 1955, 1956 och 
1957, men detta material har överarbetats 
och moderniserats med hänsyn till utveck
lingen på området_ 

Först som sist kan sägas att detta är en 
verkligt matnyttig bok med förbluffande 
mycket material i koncentrerad form. Bo
ken innehåller grundläggande fakta, ta
bell- och handboksdata inom högfrekvens
och teleteknik, inom el ek tro akustik och 
elektronik. Påfallande stort antal praktis
ka schemor och tillämpningsexempel ges 
i varje avsnitt. Boken är sålunda inte nå
gon torr formelsamling utan varje grund
tema behandlas koncentrerat och över
skådligt i de ca 70 korta kapitlen varav bo
ken består. 

Även om anknytningen till Telefunken
rör och andra produkter kan skymta här 
och var i boken är den förvånansvärt fri 
från all reklam_ 

En bok som man utan förbehåll kan re
kommendera för varje laboratorieman. 

(Sch) 

En ny 

TEXAS 
agentur 

INSTRUMENTS INC 
Världens största tillverkare av halvledare 
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• SILICON DIODES AND 

RECTIFIERS 

• GERMANIUM AND 

SILICON TRANSISTORS 

• TANTALUM CAPACITORS 

• SILICON RESISTORS 

REKVIRERA 

TEXAS-KATALOGEN 

AB GtiSTA BÄcKSTRiiM 
EHRENSVÄRDSGATAN 1-3 - STOCKHOLM K - TFN 540390 



* 
därför väljer industrien H E LI POl 

lipot 
• • preclslons-

potentiometrar 

* 
Helipot precisionspotentiometrar 

har under en lång följd av år i 

praktiskt bruk bevisat sin abso

luta tillförlitlighet. 

Helipots fabrikat kännetecknas 

aven oöverträffad precision och 

uppfyller de högsta krav i fråga 

om: 

obetydligt vridmoment 

ringa temperaturberoende 

litet kontaktbrus 

snäva toleranser 

hög isolation 

lång livslängd 

förnämlig linearitet 

största upplösningsförmåga 

Tillverkningsprogrammet upptar 

ett stort urval av såväl envarviga 

som flervarviga typer, avsedda 

för antingen manuell- eller servo

drift. Ni finner där säkert en po

tentiometer för Ert speciella be

hov. 

Utförliga datablad sändes på 

begäran. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ~ SIGTUNAGATAN 6 • STOCKHOlM 21 TEl. VÄXEL 230880 
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Ater en 
transistornyhet 
från Philips 

OC171 
en högfrekvenstransistor 
med gränsfrekvens 
100 MHz 
Tack vare OC 171 är det nu 
möjligt att konstruera en 
helt transistoriserad 
AM/FM-mottagare 

OC 171 är den andra transistorn tillverkad en

ligt Philips nya metod, dvs. både diffunderad 

och samtidigt legerad. Den är speciellt avsedd 

som blandare-oscillator och försteg i AM/FM 

mottagare. Hög förstärkning -låg basresistans 

- låg återkopplingskapacitans är några av 

dess mest värdefulla egenskaper. OC 171 tål 

kollektor-basspänningen 20 V och kollekror

strömmen 5 mA. 

Schematisk bild av högfrekvenstransistorns OC 171 uppbyggnad 

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

lektorström på 10 mA. Strömförstärkningsfaktorn vid kortsluten utgång är 80 vid 

-VCE = 6 Vi lE = 1 mAi f = 1 kHz. 

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

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

Vi sänder gärna data blad och utförliga upplysningar om dessa intressanta 

transistorer! 

Kollektor-
Typ förlust mW Användningsområde Pris 

vid 450C 

OC16 ++ Sluts teg i förstärkare, switchöndamål 32,-
2-0C 16 ++ Kloss B-förstärkare 64,-

OC 26 ++ Sluts teg I förstörkare 28,-
OC 27 ++ Slutsteg i förstärkare 30,-
OC 28 ++ Switchändamål 36,-
OC 29 ++ Switchöndomål 37,-
OC 30 ++ Switchöndomål. drivtransistol till CC 16 25,-

2-0C 30 ++ Kloss B-förstärkare 50,-
OC 44 50 Transistor tör oscillator- och blandarsteg 19,-
OC45 50 Transistor för MF-steg 17,-
OC 57 6.5 Miniatyr-tronsistorei fÖl hörapparater 19,-
OC 58 6,5 Miniatyr-transistorer för hörapparater 19,-
OC 59 6,5 Miniatyr-transistorer för hörapparater 19,-
OC 60 6,5 Miniatyr-transistorer för hörapparater 19,-
OC 70 75 lF-förstörkare (strömförst. omkr. 30) 10,-

OC 71 75 lF-förstörkare (strömförst. omkr. 50) 11,-

OC 72 100 Driv- och slutsteg i lF-förstörkare 14,-
2-0C 72 2x100 Matchat par för 400 mW uteffekt vid 12V i klass B 28,-

OC 74 330 Driv- och slutsteg i lF-förstörkare 15,-
2-0C 74 2.330 Matchat par för 1 W uteffekt med 9V i klass B 30,-

OC 75 75 lF-förstörkare (strömförst. omkr. 90) 12,-
OC 76 100 Fö. switchöndamål, max. likspönning 32 V 13,-
OC 7; 100 För switchöndamåJ. max. likspönning 60V 15,-
OC 170 6C HF-transistor för oscillator- och blandarsteg 24,-

OCI71 60 HF-transisto. för oscillator- och blandarsteg 30,-
OCP 7e 25 "oto-transistor, könslighet min. 130 mA/lumen 22,-

++ lermiska resistansen mellan skikt och hölje ör 10C per watt för OC 16, 1,2 0 ( pel W för OC 26, 27, 28, 29 

och 7,SoC pel watt fÖl OC 30. MaXimalt tillåten skikttemperatu. ör 75 0 ( vid kontinuerlig drift. 

PH I LI PS Postbox 6077· Stockholm 6 

Tel 340580 • R,k~ 340680 
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RADIO- OCH TELEVISIONSTEKNIK • ELEKTRONIK. AMATÖRRADIO 

Omslagsbilden för detta nummer visar 
en »spisarkoffert» - en batteridriven 
liten skivspelare+transistorförstärkare 
monterade i en »beauty-box» - i full 
aktion på en badstrand. Den beskrives 
närmare på sid. 46-49. 

RADIO och TELEVISION 

Förlag och tryck Nordisk Rotogravyr, 
Stockholm 1959 

Ansv. utg. BENGT SöDERSTAM 
Chefredaktör JOHN SCHRöDER 
Andre redaktör ROBERT OLSSON 
Annonschef GUNNAR LINDBERG 
Försäljningschef THURE BYLUND 

Postadre~s RADIO och TELEVISION 
Box 21060, Stockholm 21 

Telefon 28 90 60 (växel) 
Telegramadress Rotogravyr, Stockholm 
Postgirokonto 19 65 64 

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 nummen 

utvecklingstendenser inom TV
mottagaretekniken D Ny typ av 
dynamisk mikrofon med riktnings_ 
verkan D Bygg själv transistori
serat nniversalin~trument D In
strument för radio- och TV
service_ ' 

Bort med radio- och TY-monopolet! 

D et finns vissa funktioner i ett samhälle 
som mer eller mindre självklart accepte
rats som arbetsobjekt för organiserade en
heter, som tillsatts av medborgarna själva. 
Järnvägstrafik, vägbygge och telekommu
nikationer anses sålunda sedan gammalt 
vara sådana arbetsuppgifter, som med hän
syn till sin betydelse för den enskilde och 
samhället bör åvila de av samhället tillsatta 
institutionerna, även om man gett visst 
spelrum för enskilt initiativ på dessa om
råden. 

Också när det gäller radio och television 
har man här i landet av någon orsak ansett 
att det enbart bör vara av staten kontrol
lerade organ som skall få sköta såväl de 
tekniska arrangemangen (Televerket) som 
programproduktionen (Sveriges Radio). 
Man har avsiktligt satt all konkurrens ur 
spel, och man har därmed fått ta nackde
larna med den osmidighet och brist på ini
tiativ som tycks vara nästan ofrånkomligt 
förknippat med statskontrollerad verksam
het. 

Det trådradioprojekt som det svenska 
televerket nu efter 10 års hårdnackat mot
stånd äntligen övergivit, är ett exempel på 
den snedvridning av tekniska problemställ
ningar, som väl endast är tänkbar i en 
statlig institutionsmilj ö. 

När det gäller rundr.1dions program
verksamhet här i landet har nackdelarna 
med den statsdirigerade verksamheten va
rit mindre iögonenfallande; Sveriges Ra
dio har skött sin del av rundradioverksam
heten på ett sådant sätt att andra alternativ 
blivit mindre aktuella. 

Men vad 'som inträffade i juni i år i sam
band med VM-matchen i boxning i New 
York kastar bjärt belysning över de risker 
som är förknippade med en statlig dirige-

ring av rundradions programverksamhet. 
En av staten tillsatt kontrollmyndighet 
förbjöd helt enkelt direktreferat från 
matchen. Endast tack vare privat initiativ 
blev detta evenemang - som dock intres
serade flertalet licensbetalande svenska 
medborgare - tillgängligt för radiolyss
narna via utländska radiosändare. 

Den omständigheten att en situation som 
denna kan uppstå gör det angeläget att 
Sveriges Radio får friare händer i fort
sättningen. Eller också bör det föran
staltas om en rundradioverksamhet, som 
kompletteras med andra friare former av 
rundradio, utom räckhåll för godtyckliga 
beslut av detta slag aven handfull förmyn
darmänniskor, som är nog förmätna att tro 
sig veta bättre än landets övriga myndiga 
medborgare, vad som är lämpligt för dem 
att höra eller inte höra. 

Man kan fråga sig varför man inte skulle 
kunna släppa in privata initiativ inom ra
dio- och televisionsverksamheten och till
låta kommersiella radio- och TV-program 
som komplement till de »statliga». Det 
skulle ge en välbehövlig konkurrens, och en 
situation i stil med den som förelåg den 25 
juni i år skulle säkerligen då vara otänk
bar. 

(Sch) 
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RI besöker Mr (i A BRI-(i(iS 
"The Champion of high fidelity " -

RT:s red. har varit över till England 
och har där bl.a. träffat Mr. Briggs 
för att få höra hans synpunkter på 
aktuella problem inom hi-fi-tekniken. 

F å namn på hi·fi-området torde ha sådan 
klang som G A Briggs, författaren till böc
kerna »Loudspeakers» och »Sound Record· 
ing» som gått ut i väldiga upplagor och 
som är välkända och uppskattade även här 
i landet. 

Det är kanske i första hand G A Briggs' 
böcker som gjort honom berömd. De är 
skrivna i en oemotståndligt trevlig, kåse
rande stil och han har en förbluffande för
måga att göra komplicerade saker lätia aU 
förstå. Många experter grinar kanske illa 

Ovan och t.V. 
Från Mr. Briggs' >high fidelity-konserb i Royal 
Festival Hall i London den 9 maj i år. Lokalen, 
som rymmer 2900 personer, var fullsatt med en 
entusiastisk publik. Vid detta tillfälle demonstre
rade Mr. Briggs för första gången ett antal stereo
inspelningar på skivor. För ljudåtergivningen an
vändes ett antal av de största hörn högtalarna av 
Mr. Briggs·design. Stereofärstärkaren med två ka
naler om vardera ca 50 W uteffekt syns t .v. nederst 
på bilden. På podiet längst t.V. Mr. G A Briggs, 
t.h. Mr. R E Cooke, Briggs tekniske expert. Han 
har här hand om grammofonverket. Längst t.h. en 
tekniker som sköter volym- och klangfärgskontroll 
m.m. Ovan ser man de olika högtalarsystem som 
användes, ett antal hörnhögtalare plus diskant
strålare ovanpå dem. T.v. på podiet Mr. Briggs 
och hans medhjälpare. En pianist har just avslu
tat sitt nummer. Som jämförelse får auditoriet 
strax efteråt höra samma stycke avspelat med 
ljudåtergivningsapparaturen . 

åt en del alltför förenklade resonemang, 
men så länge högtalarbygge inte kan grun
das på exakt vetenskapligt underlag bör det 
finnas gott om plats för intuitiva slutled
ningar och praktiskt experimenterande il 
la Briggs. 

Mr. Briggs har också blivit känd för 
sina »hi-fi-konserter» i England och USA. 
Vid dessa konserter brukar han demonstre
ra hi-fi-teknikens möjligheter i fråga om 
ljudåtergivning bl.a. med hjälp av ett antal 
högtalare, byggda vid »Wharfedale Wire
less Works», Briggs egen högtalarfabrik i 
Bradford. Som jämförelse har han därvid 
en del »levande inslag» av solister. Tack 
vare en förståndigt skött publicity i sam
band med dessa konserter har han fyllt 
jättestora lokaler både i England och USA 
med en entusiastisk publik bestående till 
lika stora delar av hi-fi-folk och musik
intresserade. 

G A Briggs, 64, sysslade vid unga år med 
affärer i textilbranschen och var i samband 
därmed tö. över till Sverige. Han fann 
emellertid att det var för många som till
verkade rockfoder men tyckte sig finna att 
det var ont om tillverkare av goda hög
talare, varför han satte igång en tillverk
ning av högtalare i hemstaden Bradford. 
Han lyckades bra, han ledde från början 
in tillverkningen på kvalitetshögtalare för 
god ljudåtergivning. Den linjen har han 
hållit strikt alltsedan dess, han betraktar 

siu företag som beställningsskrädderi för 
fordrande finsmakare på området. 

Numera omfattar Wharfedale Wireless 
Works i Bradford 55 anställda och totala 
antalet högtalare som tillverkas per år är 
f.n. uppe i närmare 50000. Det myckna 
rabaldret kring stereo drog ner statistiken 
förra hösten, men nu är avsättningen uppe 
i full volym igen. Ungefär hälften av pro· 
duktionen går på export, 30 % går till 
USA. 

En rundvandring på Wharfedale Wire· 
less Works ger vid handen att en väsentlig 
del av fabriken utgöres av »snickarverk
stad» där högtalarlådorna tillverkas. Mag
netstål, högtalarstommar, membran m.m. 
köps färdiga, delarna sammanfogas på 
hantverksmässigt sätt, de färdiga högtalar. 
na förses sedan med lämpliga lådor och 
utrustas med delningsfilter. Bland nya ty· 
per av högtalare visar Mr. Briggs' med sär
skild stolthet upp en bashögtalare med nytt 
slag av membranfäste, som ger högtalaren 
god ljudåtergivning utan tendens till fre
kvensdubbling ner till 15-20 Hz och som 
tillåter membranutslag upp till 25 mm 
(topp-till·topp). Denna högtalare användes 
bl.a. i Briggs nya krympta basreflexlåda 
»W 3», som är en av säsongens stora ny
heter på hi·fi·området i England. 

Varje tillverkad högtalare blir noggrant 
provad i bafflar och j;imförda med proto. 
typer, och redan tidigt i produktionsked. 
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Mr. Briggs laborato· 
rium förestås av Mr. 
Raymond E Cooke, som 
här poserar framför en 
av de stora hörn hög
talare med sandfylld 
front (se fig. 1) som 
brukar användas vid de 
Briggska .hi·fi·konser· 
terna •. Mr. Cooke har 
också hjälpt Mr. Briggs 
med den nya upplagan 
av boken »LQudspea· 
kers>. Ovanpå hörn· 
högtalaren står en en· 
het för mellan· och 
diskantregistret (en 8" 
resp. en 3" högtalare) 
med axlarna riktade 
ve r t i k a It. Se fig. 2. 
Längst ner t.h. syns den 
lilla högtalariåda, typ 
.W3., som nyligen in
troducerats på markna
den: en liten basreflex
låda med tre högtalare, 
i princip uppbyggd på 
liknande sölt som bas
reflexlådan i det av 
Elektronlund AB lanse
rade systemet .Lund 
100h (se RTnr4/59s.49). 

Här visar Mr. E R Broad
ley som är ansvarig för 
högtalarmontaget vid 
Wharfedale Wir"less 
Works, för Mr. Briggs 
en högtalare, tillverkad 
år 1936, som kommit in 
för reparation. Det vi
sade sig all det endast 
var smärre justeringar 
som behövdes för alt 
få den fullt funktions
duglig igenl 

I" SAND 

tPLYWOOD 

?'-16x16'xf 

40" I" --- ----------- 36'2 ---------

Fig l 

r<) 

x: 

Q 

Basrellexlådan lör de stora 250 liters hörn högtalarna Irån Wharledale Wire less 
Works (målt i tum). Frontpanelen ör av 1/2" plywoodskivor med l" i"nbördes av· 
stånd. Mellanrummet är fyllt med sand. Avsedda lör 15" högtalare men kan an· 
vändas med goll resultat även lör 12" eller 10". Den bör komplelteras med hög· 
talare Isr mellan· och diskantregistreI. Se lig. 2. 

Fig 2 
Mr. Briggs' originella design lör rundstralande diskantsystem : en horisontell liten 
ballel med två högtalare, en lör mellanregistret och en lör diskanten, monterade 
med axeln vertikalt. Lådan är öppen runt om på sidorna lör alt ge rundstrål· 
ning. (Målt i tum.) 
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jan är örat den viktigaste indikatorn vid 
kontroll proven. 

Fabriken är uppdelad i många små enhe
ter, någon tillverkning på löpande band är 
det inte tal om utan sammansättningen av 
högtalarna och filterna sker i trivsamt gam
malmodiga lokaler. Denna tillverknings
metod ger kanske inte så stor dagsproduk
tion, men ger däremot garantier för att hög
talarna är gediget utförda och grundligt 
provade. 

I en liten grönmålad barack, ca 4X3 m, 
på fabriksgården, har Mr. Briggs sitt bok
förlag. Han har skrivit och låtit trycka tre 
böcker »Loudspeakers», »Sound Repro
duction» och »Piano, Pianists and Sonics» 
av vilka de två första blivit ett par verkliga 
bestsellers. »Loudspeakers» kom ut 1948 
som ett häfte om 90 sidor, boken trycktes 
om 15 gånger; 49 500 ex. har sålts. Den 
kom nyligen ut i ny utvidgad upplaga om 
336 sidor.' »Sound Reproduction» har sålts 
i 47000 ex. . 

Varför inte elektrostatiska högtalare? 

En fråga som lätt tränger sig på när man 
träffar en man som i 26 år sysslat med hi-fi
högtalare är: Vilka chanser har den elek
trostatiska högtalaren att slå igenom? 

»Vi har varit inne på tanken att själva 
tillverka elektrostatiska högtalare», säger 
Mr. Briggs, »vi gjorde en del experiment 
för ca två år sedan men vi gick tillbaka till 
våra elektrodynamiska. Det är sant att man 
kan få utmärkta resultat med elektrosta
tiska högtalare, framför allt ger de en char
mant återgivning av transienter, exempel
vis återges gitarrspel med elektrostatiska 
högtalare på ett sätt som är svårt att nå upp 
till med andra högtalare. De elektrostatis
ka högtalarna har en del nackdelar: de blir 
nödvändigtvis mycket dyra och de har låg 
verkningsgrad. För att återge exempelvis 

1 Boken kommer att recenseras inom kort i RT. 



orgelmusik i en någorlunda stor lokal är 
två elektrostatiska högtalare minimum. 
Elektrodynamiska högtalare ger utan tve
kan ännu de mest ekonomiska högtalar
konstruktionerna och de ger rätt dimensio
nerade, en fullt godtagbar kvalitet. 

Kanske har jag fel när jag satsar 100 % 
på elektrodynamiska högtalare, framtiden 
kan ha överraskningar i beredskap, som 
ställer våra slutledningar på huvudet, men 
jag har svårt att tro att denna högtalartyp 
inte skulle stå sig de närmaste åren bl.a. 
med hänsyn till stereotekniken, som krä
ver små och inte alltför dyra högtalare.» 

Stereo 
»Stereoljudet, ja», fortsätter Mr. Briggs. 
»Det går inte att komma ifrån, stereoljudet 
har kommit för att stanna. Det viktigaste 
med stereo är enligt min åsikt inte att man 
kan riktningsl~kalisera ljudkällan utan 
den omständigheten att man med stereo får 
en fylligare och rundare bas, en diskant 
med bättre briljans och ett klarare och na
turligare ljud än med mono. 

Stereoljudet har redan satt sina spår i 
vår produktion: vi måste se fram mot en 

Mr G A B R I G G S : 

efterfrågan på mindre högtalaranläggning
ar. Det bästa resultatet vid stereo nås vis
serligen enligt min mening med två kom
pletta stora högtalarsystem, men inte alla 
har plats eller råd med det. Två krympta 
högtalarsystem som täcker hela frekvens
området är den näst bästa lösningen vid 
stereo. 

Vi har fått fram en högtalartyp 'W3', be
stående aven mycket liten basreflexlåda, 
innehållande en bashögtalare och två dis
kanthögtalare. Basreflexlådan, vars ytter
mått är mycket beskedliga, 70X35X30 cm, 
har lång tunnel, ett rör med 5 cm diameter. 
Högtalaren ger en fullt acceptabel bas
återgivning även om den inte är i klass med 
den bas man får i våra stora basreflex
lådor. 

Vi har också vant mne på den ameri
kanska iden att utnyttja högtalare med 
extremt låg basresonansfrekvens, inneslut
na i små lådor, fyllda med akustiskt däm
pande material. Vi har dock inte slagit in 
på den vägen. Det är svårt att få fram hög
talare med tillräckligt låg egenresonans 
och med tillräckligt vek upphängning, som 
samtidigt tål påfrestningar vid transport 

Fig 3 
Briggs' senaste skapelse: högtalaranläggning, typ 
W3, en krympt basreflexlåda med lång cirkulär 
tunnel, 5 cm diam. Bashögtalaren i denna har re
sonansfrekvensen 25 Hz och tål ca 2,5 cm mem
branamplilud (I). En medeltonshögtalare och en 
högtonshögtalare är också inbyggda. Yllermåll 
70X35X30 cm. 

och vid kraftig ljudåtergivning. Man kom
mer nämligen inte från att dessa högtalare 
med extremt låg basresonansfrekvens mås
te bli ömtåliga i detta avseende, och vi har 
därför inte ansett det lämpligt att bygga 
en tillverkning i större skala på denna prin
cip. Vår lösning på problemet är den 
krympta basreflexlådan typ 'W3'.» 

(John Schröder) 

Att spela stereo • I konserthall 
V id den hi-fi-konsert som vi.gaviLondoni 
maj i år spelade vi för första gången i en 
konserthall stereoskivor (sex verk) . Som 
rubrik till mina kommentarer till denna 
konsert skulle jag lika gärna kunnat sätta 
»Fjärde dimensionen». Den extra dimen
sionen skulle då hänföras till de okända 
problem som uppstår då tvåkanalsskivor 
spelas i en så stor konserthall som Londons 
Royal Festival Hall. 

För första gången vid de 14 hi-fi·konser
ter som j ag haft tillfälle att ge fick vi en 
del besvär med brum och rumble. Orsaken 
härtill var att vi nu för första gången pro
vade stereoåtergivning. Huvudproblemet 
var att få bort en 100 Hz brumspänning, 
som var praktiskt taget ohörbar i vissa de
lar av salen men som byggdes upp till top
par på andra ställen på grund av inter
ferensfenomen mellan det från de två hög
talarna utgående brummet. 

Även de bästa magnetiska stereonålmik
rofoner är myck'et kän5liga för brum och 
motorbuller. Det betyder, att när man ar
betar med stereoåtergivning ikonserthallar 
måste extra omsorg läggas ner på skärm
ningen av motorer och ledningar. Rumble 
och brumnivå tycks ligga 10 a 15 dB högre 
vid stereonålmikrofoner än vid motsvaran
de nålmikrofoner av monotyp. Vidare 
måste man placera avspelningsutrustning
en på underlag av betong, enär resonans
fenomen förefaller att bli ännu besvärliga-

re här det gäller nålmikrofoner än när det 
gäller högtalare. 

Vi spelade vid konserten av ,monoskivor
na med stereonålmikrofon. Tyvärr måste 
man nog säga att det kanske inte var riktigt 
lyckat. Personligen föredrar jag avspelning 
med en dynamisk mononålmikrofon. Diffe
rensen är dock obetydlig, låt oss säga att 
skillnaden är som mellan te, serverat på 
sjön, jämfört med te hemma. Men i kon
serthallar har minsta differens väsentlig 
betydelse; en sill blir en makrill om än inte 
en val. 

I varje fall: vilda hästar kan inte skilja 
mig från mina bästa nålmikrofoner av mo· 
notyp. 

Vi använde en Decca nålmikrofon, en 
nålmikrofon som jag verkligen tycker om. 
Det fanns spår av basresonans och »ullig
het» i de ljudstarkaste passagerna, men 
jag förmodar att detta hänger ihop med 
det rumble och brum som jag nyss nämnt. 
Det är kanske fel att skylla detta på nål
mikrofonen, men det förefaller mig i alla 
fall tänkbart att kraftiga passager kan 
åstadkomma vertikalresonanser i en stereo
nålmikrofon. 

Auditoriets reaktion när det gällde ste
reonumren var varierande och tycks inte 
enbart ha berott på var vederbörande hade 
sin plats i lokalen. En av mina vänner satt 
i en loge på sidan under första delen av 
konserten och i parkettens centrala delar 

under andra delen. Han föredrog faktiskt 
den stereoeffekt som erhölls i logen! 

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga 
att min demonstration i Royal Festival Hall 
tydligt visade att man vid ljudåtergivning 
i stora konsertlokaler med stereoljud i, får 
en extra kvalitet i djup och färg som man 
inte kan uppnå med monoljud. • 

Om Mr. Briggs hi·li·konsert den 
9 maj i år skriver en engelsk 
musikkritiker: 

»Intresset koncentrerades på att av· 
göra skillnaden mellan 'levande' och 
reproducerad musik, ofta spelad fras 
för fras. Vid oboe· och orgelspel (sär
skilt orgel) var det nästan omöjligt att 
höra någon skillnad mellan de olika 
framförandena. Vid sång och speciellt 
vid pianospel föreföll tonen att vara 
något mera »artificiell», ehuru skillna· 
den kanske mera berodde på studio· 
akustiken än på verklig kvalitetsför· 
sämring. 

Demonstrationens initiativtagare ställ
de blygsamma anspråk på stereo, som 
de ansåg ännu vara behäftad . med 'växt· 
värk'. Inte desto mindre bjöd' de på en 
av de mest tillfredsställande stereoåter
givningar man hittills hört. Musiken 
fick otvivelaktigt en extra dimension, 
särskilt välgörande vid tuttis, som lätt 
blir oklara vid reproducerad musik.» 

"- ..J 
R A D I O O C H T E L E V I S I O N - N R 8 - 1959 31 



Kommendörkapten y N G V E R O II O F: 

Vad Ni bör veta 
om informationsteorin 

Through and through the world 
is infested with quantity: To talk 
sense is to talk quantities. 

(Alfred North Whitehead) 

En gång då en dynasti hade störtats i 
Kina hände det, att en ämbetsman fått tag 
på en flicka, som varit anställd i det kej
serliga köket. Stolt över sitt nyförvärv skic
kade han ut inbjudningar till sina vänner 
för att de skulle få smaka på en middag, 
som var tillagad aven kejserlig kokerska. 
Då dagen närmade sig, bad han flickan att 
laga en kejserlig middag. Flickan svarade, 
att det kunde hon ej göra. - Vad fick du 
då göra? sporde ämbetsmannen. - J ag 
hjälpte till att baka pastejerna till midda· 
gen, svarade hon. - Nå, gör då några 
pastejer till mina gäster. Till ämbetsman· 
nens bestörtning svarade hon: - Ack, jag 
kan visst inte göra pastejer. Min specialitet 
var att skära löken till fyllningen i de pas
tejer, som serverades vid den kejserliga 
middagen. 

Liknande förhållanden förekommer idag 
inom de akademiska vetenskaperna och 
tekniken. De senaste 200 åren har marke· 
rats aven allt intensivare specialisering till 
följd av den stora omfattning som det ve
tenskapliga arbetet har fått. Vi har kommit 
till ett stadium, då det är svårt att få en 
överblick över hela vetenskapen. Exper. 
terna vet mer och mer om mindre och mind· 
re. En enskild kunskapsgren kan dock inte 
förstås fullständigt så länge den är isole-

Kommendörkapten Yngve Rollof är utexamine· 
rad bergsingenjör, f.n. verksam vid Örlogs· 
varvet i Karlskrona. 

rad. Den måste ställas i relation till hela 
kunskapsmassan. Denna specialisering har 
därför börjat motvägas av ett på sista tiden 
allt större intresse för de fruktbara gräns· 
områdena mellan de olika vetenskaperna. 

Under åren närmast före det andra 
världskriget visade det sig sålunda, att det 
fanns en likhet i ideer, grundläggande be
grepp och metoder, som bildade ett »ingen
mansland» mellan olika specialiserade ve
tenskapsgrenar. Den amerikanska matema
tikern Norbert Wiener utforskade ett så
dant område och döpte det till »Cyberne
tics», som är ett grekiskt ord och betyder 
styrman. 

Wiener avsåg med cybernetik snarast ett 
filosofiskt begrepp, som skulle innefatta 
hela området av vetande inom automat
teknik jämte biologiska tillämpningar. Kri
gets behov medförde en accelererad ut· 
veckling av eldledningsinstrument, auto· 
matiska följanordningar, matematikmaski
ner och självkontrollerande system, och 
Wiener inkopplades på dessa problem. 

Människans förståelse av naturen liksom 
all annan inlärningsprocess utvecklas steg
vis. En briljant slutledning, en inspirations
blixt, en tillfällig observatör kan ibland 
sprida ljus över olika områden av naturen 
med avslöjandet aven enda princip, hän
förande alla delar tillsammans under en 
fundamental naturlag. I ett hemligt doku
ment, som behandlade luftvärnsproblemet, 
framhöll Wiener år 1942, att vidarebeford
ran av information är ett statistiskt problem. 
I slutet av kriget fick man också en ny syn 
på kommunikationsproblemen. För det 
första konstaterade man att »data» snarare 
än vågformer är ändamålet med kommuni
kation, och för det andra att det statistiska 
betraktelsesättet måste spela en primär roll 
vid studiet av alla kommunikationsproblem. 
Den statistiska kommunikationsteorin har 
medfört, att man kan göra kvantitativa jäm
förelser mellan olika transmissionssystem 
med olika former av modulering och kod
ning. Framför allt har man fått ett lämpligt 
mått på information, dvs. av det som vidare
befordras genom ett kommunikationssys
tem. 

Informationsteorin är ett vidare begrepp 
än kommunikationsteorin och berör för
utom rena kommunikationsproblem även 
många andra områden. Se tablån över in· 
formationsteorin och angränsande veten
ska per i fig. l. 

Informationsteorin kan betraktas ur 
många synvinklar, ibland rent telekommu
nikationsmässigt, ofta matematiskt-statis-
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Fig 2 
Den mest primitiva signalgeneratorn, ett skinn 
spänt över ett hål i marken, överför också en 
viss sorts information. Bilden visar en dekora· 
tiv trumma, som genererar ett frekvensområde 
från 40 till 300 Hz. 

tiskt, psykologiskt eller medicinskt. Här 
skall i första hand de två förstnämnda syn
punkterna behandlas. 

Snart tio år har nu förflutit efter den 
officiella födelsen av den matematiska kom
munikationsteorin. 1948, vid 32 års ålder, 
publicerade Claude Shannon nämligen sitt 
märkliga arbete »A Mathematical Theory 
of Communication» i Bell System Techni
cal Journals juli- och oktobernummer. Den
na utredning var speciellt skriven för kom
munikationsingenjörer. Av Wieners epok
görande bok "»Cybernetics, or ControI and 
Communication in the Animal and the Ma
chine», som utkom samma år som Sh annons 
arbete, framgår dock, att teorin inte är be
gränsad till dylika problem. Wiener anser, 
att cybernetikens lärdomar är, att »any 
organisms is hel d together by the posses
sion of means f~r the acquisition, use, re
tention and transmission of information». 
Detta gäller inte minst människokroppen 
och en rik medicinsk litteratur har vuxit 
up~ kring det centrala nervsystemets funk
tioner, för vilket den mångfrestande Wie
ner särskilt intresserat sig vid sitt arbete i 
Mexico. 

Wiener och Shannon tillskriver båda den 
andre ädelmodigt äran för de första ideer
na. Shannon betonar Wieners insats för 
kommunikationsteorins grundfilosofi, och 
Wiener framhåller, att Sh annons tidigare 
arbeten inom reläteknik och symbolisk lo
gik föregick hans eget intresse inom dessa 
områden. 

Entropi och informationsmängd 

Vad fysikerna menar med entropi har åt
skilliga studerande haft svårt att förstå, 
men tack vare Shannon har begreppet klar
nat högst betydligt. I termodynamiken mä
ter entropin grader av oordning, t.ex. som 
korten i en kortlek eller slumpmässighet i 
atom- eller molekylsystem. Ju mer oord-



ning, desto större entropi, medan den är 
lika med noll i ett ordnat system. Enligt 
Shannons åsikt når entropin (eller mäng
den information) ett maximum, då alla 
symbolerna i ett meddelande uppträder 
oberoende med lika stor sannolikhet, dvs. 
slumpvis. Om ett stort antal apor t.ex. ham
rar på några skrivmaskiner tillräckligt 
länge skulle de producera alla skrivna verk 
i världen inklusive Hamlet. Detta speciella 
exempel på deras arbete skulle då ha myc· 
ket mindre entropi än ett typiskt (dvs. tro
ligt) exempel. Om Hamlet istället satts med 
tryckbokstäver, som därefter förstörs, så 
medför sönderbrytandet av typerna, att en
tropin i systemet kraftigt ökas. I och med 
att typerna bryts sönder förstörs informa
tion, vilket betyder, att entropi är negativ 
information. 

I vardagligt språk säger vi, att vi motta· 
git information, när vi får veta något, som 
vi inte visste förut, dvs. när »vad vi vet» har 

Matematik 

Funktionsteori 

förökats. Om vi sedan är i stånd att beräk
na »vad vi vet», kan vi verkligen tala om 
mängden information, som vi mottagit i 
termer av den förändring som skett. Här· 
igenom kan man jämföra olika metoders 
effekthitet vid införskaffandet av infor
mation. 

I vardagsspråket syftar information i 
första hand på ett meddelandes innehåll. 
Ur informationsteorins synpunkt är man 
endast intresserad av svårigheten att vidare
befordra ett meddelande från en plats till 
en annan. Den information man erhåller, 
då någon säger något, är beroende på den 
osäkerhet eller ovisshet, som man hade, in
nan den andra personen börjar tala. Om 
man är säker på vad personen ifråga skall 
säga, erhåller man ingen information ge· 
nom hans yttrande (vilket inte är så ovan· 
ligt! ). J u sannolikare en signal är, desto 
mindre information innehåller den. 

Ett samtal mellan två älskande kan fylla 

Statistisk. matematik 

Analytisk.; funktioner 

expansion 

telefonluren med underbara ord, som dock 
skulle rangeras lågt på informationsskalan. 
Däremot innehöll exempelvis de kodord, 
som utlöste de stora operationerna under 
andra världskriget såsom invasionen i Nor
mandie en enorm informationsmängd. 

Vad som kommer atf sägas i ett samtal 
är ej helt slumpmässigt. Det beror ju bland 
annat på den »röda tråden» i samtalet. 
Dessutom finns det alltid vissa saker, som 
inte lämpar sig att säga »i salongerna». Ett 
specialfall är det s.k. cocktailpartyproble
met, vilket innebär att en människa i ett 
stimmande överfyllt rum har möjlighet att 
urskilja en röst bland t.ex. 20 andra. Hjär
nan har inom parentes en enastående för· 
måga att diskriminera. Detta beror på att 
hjärnan har ett slags selektivt filter, som 
kan arbeta statistiskt och med ledning av 
tidigare erfarenhet kan urskilja ett möns· 
ter eller en »gestaIt» som har bildats aven 
persons röst. 

Kvantumfysik 

Osäkerhets 
relationer 

.Livsproblem 

filosofi 

Samfund 

Sociologi 

Funktionella 
element 

transport ' (transmission) 

u Im ofn i ngso n o rd n i ng a r 

Fig 1 
Tablå enl. prof. van So est, Delft över informationsteorin och 
besläktade vetenskaper. Informationsteorin har verkat som en 
katalysator, som stimulerat och påskyndat utvecklingen inom 
angränsande vetenskaper. De ekvationer, som uppställts inom 
·informationsteorin har hjälpt exempelvis neurofysiologerna, 
språkforskarna och psykologerna med många problem. 

slutledning viljebildning 
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Ett talat ord innehåller i allmänhet avse
värt mer information än ett skrivet_ Det 
finns både medvetna och omedvetna nyan
seringar i klangfärg, språkmelodi och ljud
styrka_ Allt detta ger bidrag till talets in
formationsinnehåll. Den store ryske teater
mannen Stanislav~ky lät t.ex. sina elever 
lära sig att säga det enda ordet »ikväll» 
med 50 olika tonfall. 

Informationsmängd 
Tekniker är alltid intresserade av effekti
viteten, men innan denna kan specificeras, 
måste man ha ett kvantitativt mått. Infor
mationsteorin har framför allt för första 
gången gett ett exakt mått på mängden in
formation i flera olika klasser av medde
landen såsom t.ex. språk eller musik. När 
en ingenjör har använt teorin för att upp
skatta informationsmängden eller in forma
tionstätheten i dylika meddelanden, kan 
han beräkna hur vid hans transmissions
kanal måste vara konstruerad för att kunna 
vidarebefordra det önskade meddelandet. 

Antag att en händelse inträffar, om vil
ken vi vill sända ett meddelande, dvs. över
bringa information. Den informations
mängd som härvid erhålles på mottagar
sidan kan definieras sålunda: 

Informations-
mängden 
(H) =log 

Sannolikheten på mottagar
sidan för händelsen, sedan 
meddelandet mottagits 

Sannolikheten på mottagar
sidan för händelsen, innan 
meddelandet mottagits 

Dr Shannons teorier grundar sig på ar
beten för ungefär 20 år sedan av Harry Ny
quist och Ralph V L Hartley,' båda vid Bell 
Laboratories. Nyquist och K Kilpfmilller 
visade samtidigt oberoende av varandra, 
att antalet telegrafisignaler, som kan över
föras på en linje är direkt proportionellt 
mot linjens bandbredd,en lag, som uttryck
tes mer allmänt av HartIey. Denne definie
rade också information som ett successivt 
val av symboler eller ord, därmed förkas-

l NYQUIST, H: Certain Faetors Affeeting 
Telegraph Spead. Bell Syst. Tech. Journal 1924, 
s. 324. HARTLEY, R V L: Transmission of in
formation. Bell Sys t. Techn. Journal 1928, s. 535. 

tande all »mening» såsom en ren subjek
tiv faktor. Han visade också, att ett med
delande med n symboler valda ur ett alfa
bet eller en kod med S symboler har sn 
möjligheter och att »kvantiteten av infor
mation» H kan uttryckas som logaritmen 
H=n log S_ HartIey framhöll även att för 
att vidarebefordra en viss »kvantitet infor
mation» krävs en viss produkt, bandbredd 
gånger tid. 

Störningarnas inverkan 

Hartleys lag ansågs närmast som självklar, 
tills Shannon påpekade, att detta ej var 
hela sanningen, ty störningar inverkar 
också. Man kan förbättra informationska
paciteten hos ett överföringsmedium eller 
en kanal genom att minska störningarna 
eller genom att anpassa meddelandet efter 
kanalen. Man kan sålunda bibringa det en 
lämplig form genom kodning, varigenom 
man kan utnyttja tillgängliga överförings
media på ett effektivare sätt. Shannons ut
tryck för en kanals maximikapacitet ger 
den största informationskvantitet, som kan 
befordras på en viss tid t över bandbredden 
B (i Hz) i närvaro av störningar (enligt 
Gauss' fördelning). 

B·t log2[1+(P/N)] 

där P är maximalt användbar signaleffekt, 
och N är effektnivån i ett kontinuerligt 
störspektrum.1 Självklart är, att den mins
ta signalnivå (P), som kan accepteras, 
måste vara större än den på linjen befint
liga störnivån (N). 

Ovanstående uttryck har stor betydelse 
inte endast inom kommunikationsteorin 
utan även inom några andra vetenskapliga 
områden. I och med att signal-störningsför
hållandet och bandbredden är givna, kan 
en informationsöverförande kanals kapaci
tet beräknas. 

Binär kod 
Enheten för information H i selektiv me
ning kallas »the bit» (ur Binary Digit) . 
Vid definitionen på information har det 

l p / N är i denna formel ett effektförhållande. 
Om det angetts i dB skall det alltså omräknas, 
innan det används i formeln. 

Dessa två ekvationer som publicerades 1948 av Claude 
E Shannon, har gjort det möjligt för teleteknikerna 
att för första gången mäta informationsmängden i ett 
meddelande och en överföringskanals »trafikkapaei
tet». Ekvationerna har också hjälpt neurofysiologer, 
språkmän oeh psykologer i deras forskningsarbeten. 

Claude E Shannon. 

H (information in) o 

bit" per symbol - -L ]i, 101.;2 p, 

C ( .chal.1I1el capacity ) =~ W lo ' (l ' E) 
111 bIts per second g~ N 
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visat sig lämpligt att använda ett logaritm
systern med basen 2 (se tab. 1 och 2). Van
ligen används ju decimalsystem men inom 
informationsteorin har det liksom vid elek
troniska matematikmaskiner visat sig 
lämpligt att enbart använda ett binärt sys
tem med siffrorna O och L 

Information är ett urval eller ett val och 
då är det ju lämpligast att välja mellan 
två alternativ: ja eller nej, till eller från, 
gubbe eller pil, l eller O. Sannolikheten för 
»gubbe» är således 1/2, och den informa
tionsmängd, som finns i ett dylikt medde
lande, är alltså 

H =-log (1/2) =log 2 

Det är alltså exakt 1 bit information, som 
har överförts i exemplet ty 10g22= L En 
enhetinformation talar följaktligen om vil
ken av de två lika möjliga händelser, som 
inträffat. 

Alice i Underlandet tyckte ju också, att 
det var en mycket tråkig vana hos katt
ungar, att vad man än sade till dem så 
spinner de alltid: »Om de endast ville spin
na för 'ja' och jama för 'nej' eller något 
liknande», sade hon, »så att man kunde 
underhålla en konversation! Men hur skall 
man kunna tala med en varelse, som alltid 
säger samma sak!» (Författaren till »Alice 
i Underlandet», Lewis Carroll, hette egent
ligen Charles Lutwidge Dodgson och var 
en framstående matematiker med symbo
lisk logik som specialitet.) 

Redan tidigt konstaterade man, att in
formation kunde kodas i en tvåsymbolkod. 
Det finns flera exempel, t.ex. kongonegrer
nas telegrafering med trummor med toner 
med hög och låg tonhöj d, indianernas långa 
och korta röksignaler. Sådana två-symbol
koder är föregångare till vad som nu kal
las »binär kodning», som användes i puls
kodad telefoni och elektroniska beräknings
maskiner. 

Den vidarebefordrade informationen är 
där kodad i en serie av elektroniska pulser 
ofta kallad »ja/ nej-kod». Nu använde de 
gamla kelterna en skrift, som är intressant 
i detta sammanhang, nämligen Ogam-skrif
ten, som påträffats i Irland och Skottland. 
De flesta skrivna språk har utvecklats i 
strukturer av komplicerade bokstäver med 

Norbert Wiener. 



kurvor och vinklar, men kelterna tycks ha 
uppfunnit denna skrift med användande av 
den enklaste symbolen av alla - ett enda 
mejselhugg. Se fig. 3. 

Denna skrift kan direkt skrivas i elektris
ka pulser. Man kan sålunda använda po
sitiva pulser, negativa pulser, dubbla pul
"er och tomma utrymmen. Behovet i dag 
är detsamma som det för kelterna. Det är 
helt naturligt av stor betydelse ur ekono
misk synpunkt att ha möjlighet att skriva 
med endast en symbol, en puls eller ett 
mejselhugg. 

Vilket tal som helst upp till 32 kan de
finieras genom 5 binära tal. Mer allmänt 
kan vilket tal som helst ur n symboler ut
tryckas genom log2 n binära tal. Tab. 3 
visar några binära tal. 

Kodning 
I fig. 4 visas hur vanliga bokstäver kan 
kodas. Om två bokstäver A och B uppträ
der slumpvis (dvs. med lika sannolikhet) i 
ett meddelande, kan man få en effektiv kod 
med A=O och B=l (eller tvärtom). På 
samma sätt kommer varje bokstav i ett 
fyrbokstavs-»alfabet» A, B, C, D att er
fordra en tvåenheters kod, återigen förut
satt att en bokstav är lika sannolik som en 
annan. 

Antag nu i stället att en informations
källa har ett A-B-C-D-alfabet men använ
der några bokstäver oftare än andra. Då 
säger informationsteorin, att varje bokstav 
inte vidarebefordrar ett fullt tvåenheters 
värde av information och därför inte för
tjänar en två-enheters kod. 

Om en källa skapar meddelanden, som i 
medeltal innehåller hälften A :n, en fjärde
del B:n och en åttondel C:n och D:n kan 
man visa, att en effektiv kod blir A=O, 
B=10 (»ett-noll», inte tio), C= 110 och 
D = 111. Mild denna kod blir ett typiskt 
meddelande BDAAABCA följande siffror: 
10111000101100. Kodat på detta sätt inne
håller hela meddelandet endast fjorton en
heter eller 13/ 4 enheter per bokstav -
alltså inte två enheter. 

Den grundläggande metoden för att ska
pa en effektiv kod visas i fig. 5. Symboler
na anbringas på en osymmetrisk »rörlig 
ram», så att den första punkten, som be
slutas (markerad O eller l) delar symbo
lerna i två lika sannolika grupper (här 
antas A vara lika sannolik som B, C och D 
i kombination). Nästa besluts punkt delar 
de återstående symbolerna i två lika sanno
lika grupper osv. Den »rörliga ramen» är 
riktigt konstruerad, om slumpvisa strövtåg 
genom den kommer att skapa meddelan
den, som har samma bokstavsfrekvens som 
den som informationskällan själv har 
skapat. 

De symmetriska »kod-mobilerna» i fig. 
4 visar den grundläggande metoden för en 
effektiv tvåsiffrig kod för två eller fyra 
bokstäver, förutsatt att bokstäverna i med
delandet förekommer med samma frekvens. 
Koden utgöres av »0»- och »l»-tecken (väg
visare), som måste passeras för att erhålla 

ud t c q sO u • i 

111111111111111 11111111111111111111 
111111111111111 

Fig 3 'I> j v s n m g\gn z r 

Kelterna hade ett alfabet, som kunde skrivas med enkla mejselhugg ovanför eller nedanför en 
»nollinje». Steget från detta alfabet till binär kodning är mycket litet. . 

Fig 4 

På detta sätt kan vanliga bokstäver kodas. Symmetriska »kod·mobiler». 

Fig S 

Metod för aU skapa en effektiv kod, symbolerna anbringas på en osymmetrisk »rörlig ram» osym-
metriska »kod-mobiler». 

Tab. 1. Logaritmer med basen 2 för tal från 1 till 99 

O l 2 3 4 5 6 7 8 9 

O 0,0000 1,0000 1,5850 2,0000 2,3219 2,5850 2,8074 3,0000 3,1699 
l 3,3219 3,4594 3,5850 3,7004 3,8074 3,9069 4,0000 4,0875 4,1699 4,2479 
2 4,3219 4,3923 4,4594 4,5236 4,5850 4,6439 4,7004 4,7549 4,8074 4,8580 
3 4,9069 4,9542 5,0000 5,0444 5,0875 5,1293 5,1699 5,2095 5,2479 5,2854 
4 5,3219 5,3575 5,3923 5,4263 5,4594 5,4919 5,5236 5,5546 5,5850 5,6147 
5 5,6439 5,6724 5,7004 5,7279 5,7549 5,7814 5,8074 5,8329 5,8580 5,8826 
6 5,9069 5,9307 5,9542 5,9773 6,0000 6,0224 6,0444 6,0661 6,0875 6,1085 
7 6,1293 6,1498 6,1699 6,1898 6,2095 6,2288 6,2479 6,2668 6,2854 6,3038 
8 6,3219 6,3399 6,3575 6,3750 6,3923 6,4094 6,4263 6,4430 6,4594 6,4757 
9 6,4919 6,5078 6,5236 6,5392 6,5546 6,5698 6,5850 6,5999 6,6147 6,6294 

Tab. 2. Logaritmer med basen 2 för tal, ut- Tab. 3. Några binära tal. 

görande potenser av talet 10. 
Decimal- Binära Allmänt Binära 

tal enheter bråk enheter 

10 3,32193 l l 1/ 64 0,000001 

102 6,64386 2 10 1/32 0,00001 
3 11 1/ 16 0,0001 

103 9,96579 4 100 3/ 32 0,00011 

104 13,28772 
5 101 1/8 0,001 
6 110 1/ 4 0,01 

105 16,60965 7 111 5/ 16 0,101 
8 1000 3/8 0,011 

106 19,93158 9 1001 1/ 2 0,1 
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varje bokstav. Den i fig. 5 visade osymme
triska »mobilen» är en effektiv kod, om 
man önskar sända meddelanden som består 
till hälften av A :n, till en fjärdedel av B:n 
och till en åttondel av C:n och D :n. 

Informationsinnehåll hos skrivet 
och talat språk 

Språkets överflöd definieras på följande 
sätt: Antag att alla bokstäver i ett språk 
är oberoende av varandra och lika sanno
lika. Då skulle entropin per bokstav vara 
logaritmen för antalet bokstäver i alfabetet. 
Den relativa entropin är förhållandet mel
lan den aktuella entropin och den maxi
malt möjliga entropin för samma alfabet. 
Överflödet bestämmer hur mycket ett språk 
kan komprimeras, då det är kodat med 
samma alfabet. Om överflödet t.ex. är 50 % 
så skulle en lämplig kodning av språket 
reducera ett meddelandes längd med 50 %. 

Man kan bestämma ett språks in forma
tionsinnehåll per symbol på olika sätt. En 
metod är baserad på att var och en, som 
talar ett språk äger mer eller mindre omed
vetet en enorm kunskap om språkets sta
tistiska struktur. Genom ett relativt enkelt 
experiment kan man översätta denna kun
skap i numeriska data, som ger övre och 
nedre gränser för entropin och överflödet. 
Experimentet utföres på så sätt att en per· 
son får gissa bokstav för bokstav i en 
okänd text. Vid varje bokstav gissar han 
först, vad han anser vara den mest sanno· 
lika bokstaven med ledning av den före
gående texten. Om han gissar fel så får han 
gissa igen osv., tills han slutligen kommer 
till den rätta bokstaven. 

En av Shannons försöksmeningar var: 
»There is no reverse on a motor·cycle a 
friend of mine found this out rather dra
matically the other day.» I denna mening 
finns det 102 bokstäver och mellanrum in· 
klusive ett slutligt uppehåll efter »day». 
En av Shannons försökspersoner gissade 
rätt i sin första gissning 79 gånger. Åtta 
gånger gissade han rätt andra gången, tre 
gånger på tredje, två på vardera fjärde och 
femte och endast åtta gånger erfordrades 
mer än fem gissningar och han identifie
rade alla 102 bokstäverna och uppehållen 
med endast 198 gissningar eller mindre än 
två gissningar per bokstav eller mellanrum. 

Shannon konstaterade, att en person i 
medeltal behöver avgjort färre än 3,3 giss
ningar för att identifiera den rätta boksta
ven i en ordinär text: Dessa siffror visar 
med all önskvärd tydlighet det stora över
flödet i engelska språket, som nu lär ha 
ett ordförråd av omkring 80000 ord. (Ef
ter första årets undervisning i skolan är 
enligt uppgift målsättningen att en svensk 
elev skall kunna 700 engelska ord och vid 
studenten ungefär 7000.) 

Shannon under"oökte också informations
innehållet i det engelska språket genom 
att utesluta bokstäver i ett meddelaI}de för 
att konstatera hur en försöksperson kunde 
gissa de rätta bokstäverna i de blanka stäl-

lena. Han kom till resultatet att omkring 
halva informationen kunde uteslutas i ett 
meddelande. Informationsinnehållet (H ) 
en bokstavsföljd med q bokstäver är 

H=-(I-q)L:p(log Pi bit/symbol 

där Pi är sannolikheten för respektive bok
stävers förekomst i följden. Om man inte 
tar hänsyn till att bokstäverna förekommer 
olika ofta i ett språk med 26 bokstäver, kan 
informationsinnehållet per symbol beräk
nas till 

H=-(26j 26) log (1/ 26) =4,7 bit/ bokstav 

Entropin i engelska språket är endast 2,3 
»bitar» per bokstav. Om överflödet i van
lig engelsk text är 50 %, betyder detta, att 
man, i stället för att skriva varje bokstav 
(eller den kodade symbolen) i en engelsk 
mening, i stället skulle yunna skriva lämp
liga symboler som representerar digram 
som ed, st, ar och trigram som ing, ger, 
vilket skulle ge en kompression av ungefär 
50 %. Det är möjligt att visa, att det van
liga 26-bokstavsalfabetet kan reduceras till 
3 symboler för att bära informationsinne
hållet i vårt vanliga språk (omkring 1,5 
bit/ symbol).' Ingenjör H ans Hansson vid 
L M Ericsson har beräknat informations
innehållet i svenskt språk och erhållit ett 
informationsinnehåll per bokstav av 2,2 bit. 

George Orwell beskriver i sin fascine· 
rande bok »1984» hur man försökte skära 
ned det engelska språket, som kallades 
»Old speak» ända till benet till »New 
speak», det enda språket i världen, vars vo- · 
kabulär blev allt mindre för varje år. Me
ningen med »New speak» var dock att be
gränsa »tankens rymd». 

Om överflödet är noll är entropin maxi
mal. Informationsinnehållet är då perfekt 
komprimerat. Ett språk eller ett medde
lande får dock inte vara helt utan överflöd. 
I en perfekt kod kan man nämligen inte 
överbrygga misstag genom gissning. 

Om det finns störningar i ett system mås
te det också finnas ett visst överflöd, så att 
verkan av dessa störningar elimineras. Man 
kan som exempel tänka på behovet ibland 
av att i telefon repetera vissa ord och me
ningar. 

Transmission av talat språk, 
kanalkapacitet etc. 
Ordet kommunikation användes i informa
tionsteorin i en mycket vid mening och in· 
nefattar alla de processer, genom vilka ett 
sinne kan påverka ett annat. Detta betyder 
inte endast skrivet och talat språk utan 
även musik och i själva verket all mänsk· 
lig verksamhet. I vissa fall kan det vara 
önskvärt att använda en ännu vidare defi
nition på kommunikation, nämligen att den 
även innefattar processer med vars hjälp 
en mekanism, t.ex. en automatisk utrust· 
ning för att följa ett flygplan och beräkna 
dess troliga framtida läge, påverkar en an-

1 Se Relative Speed oj Telegraphic Codes. 
Electronic & Radio Engineer 1958, dec., s. 476. 
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nan mekanism, t.ex. en robot, som jagar 
flygplanet. 

En transmissionskedja kan generellt sä
gas vara uppbyggd enligt blockschemat i 
fig.6. 

1) En informationskälla kan utgöras av 
en talare, en symfoniorkester eller någon 
lämplig vy för en televisionskamera. Den 
kan matematiskt anses vara represente· 
rad aven lämplig stokastisk (sannolik
hetsfördelad) process, som väljer ett 
meddelande från en mängd av möjliga 
meddelanden. 

2) Ett kodnings- och sändarelement, som 
transformerar meddelandet till för kana
len lämplig form. 

3) En överföringskanal, på vilken signa
len sändes från sändare till mottagare. 

4) En mottagnings- eller »dekodnings»
anordning, som återvinner det ursprung
liga meddelandet ur den mottagna sig
nalen. 

5) Informationens destination, dvs. det 
mänskliga örat (för exempelvis telefon) 
eller ögat (för exempelvis television). 
Destinationens karakteristiska egenska
per kan bestämma de betydelsefulla ele
menten av den information som skall 
sändas. Vid ljudtransmission t.ex. er
fordras inte exakt återvinnande av kom
ponenternas faser på grund av örats 
okänslighet. 

6) Störningskällan slutligen utsänder på 
ett eller annat sätt störningar, vilka i 
kanalen blandas med meddelandet och 
samtidigt med detta når mottagaren. 

Kanalkapaciteten utgör ett mått på det 
största informationsflödet per tidsenhet, 
som vid optimal kodning, dvs. anpassning 
mellan informationskälla och linje, kan 
tillåtas utan förvrängning. I praktiken kan 
man inte uppnå ett informationsflöde lika 
med kanalkapaciteten, då det skulle fordra 
en orimligt komplicerad kodningsprocess 
och en alltför lång fördröjning. Kanalka
paciteten är en egenskap hos överförings
systemet och får inte förväxlas med in for
mationsinnehållet av de signaler som trans
mitteras. En ökad kanalkapacitet, erhållen 
genom utsträckning av det transmitterbara 
frekvensbandet eller genom ökning av sig
nalstörförhållandet på linjen, medför i re
gel ökad uppfattbarhet. Det finns däremot 
inte något entydigt samband mellan kanal
kapacitet och uppfattbarhet. 

Det är ett tekniskt önskemål att få flera 
samtal på samma linje utan ökning av 
bandbredden eller bättre förståelighet på 
befintliga linjer, vars tekniska användbar
het begränsas av låg bandbredd eller hög 
störnivå, och då helst båda dessa förbätt
ringar. Ett av målen för studiet av infor
mationsteori är just att söka uppnå bättre 
anpassning till bl.a. störförhållandena i en 
transmissionskanal. Man blir därför ofta 
tvungen att för den skull omforma medde
landet på något lämpligt sätt. 

Ett sätt att åskådliggöra ett meddelande 
är följande, se fig. 7: I ett rätvinkligt ko-



ordinatsystem inplaceras en parallellepi
ped med ett hörn i origo och sidornapa
rallella med resp. axlar. Variablerna, som 
avsättas på dessa är: tid (T), bandbredd 
(B) och amplitud (A). A motsvarar de 
möjligheter, som finns att inom ramen för 
signalstörningsförhållandet P IN variera 
meddelandets nivå. 

Det finns i första hand den möjligheten 
att öka B och minska T eller omvänt. Sam
ma »informationsvolym» kommer under 
dessa omständigheter att överföras. Om det 
skulle visa sig lämpligt för vissa kanaler, 
är det inget som hindrar att meddelandet 
uppdelas i elementarmeddelanden, t.ex. ge
nom snitt parallellt med axlarna. Efter 
återställandet av »informationsvolymen» i 
sitt ursprungliga skick på mottagarsidan 
har vi återfått vårt originalrneddelande. Vi 
har kanske dessutom vunnit att meddelan
det fått passera kanalen i en för densamma 
lämpligare form. 

Praktiska problem 

Wiener och Shannon har med sin statistis
ka analys visat att alla vanliga meddelan
den - tal, musik, bilder - är i hög grad 
möjliga att förutsäga. Meddelanden är inte 
sammansatta av slumpvisa följder av ljud 
eller i television av mörka och ljusa områ
den. De innehåller kända mönster. När en 
ingenjör har studerat alla möjliga mönster 
i sina meddelanden kan han börja utesluta 
det överflödiga och bara vidarebefordra 
vad som verkligen är väsentligt, dvs. det 
som inte kan förutsägas. Innan informa
tionsteorin såg dagens ljus visste man att 
när något - det kunde ännu inte kallas 
information - hastigt ändrades i ett med
delande, måste man ha mycket vida trans
missionskanaler för att vidarebefordra det. 

Musik producerar sålunda svängningar, 
som har en övre gräns frekvens på omkring 
15 000 Hz. För att vidarebefordra dessa 
svängningar med stor noggrannhet fordras 
alltså en kanal med en bandbredd av 15 000 
Hz. En radioapparat av äldre typ skär 
emellertid bort frekvenser över ca 5000 Hz 
och återger därför inte musik fullkomligt 
men däremot tal. I telefonanläggningar för 
tal användes en bandbredd av ca 3000 Hz. 

Man kan reducera bandbredden vid ta
lat språk genom att i stället för talets vågor 
sända en serie »telegraftecken», som re
presenterar typiska ljud i språket. En tele
printerkanal kan t.ex. överföra tal kodat i 
skriven form med samma hastighet som ta
lat språk med en bandbredd av endast 
75 Hz. 

Sedan kom televisionen, och då konstate
rade man att för att få en bild på katod
stråleröret måste man variera tätheten 30 
gånger per sekund på varje punkt på var 
och en av de 625 avsökta linjerna.1 För att 
kunna göra detta skulle det ha behövts en 
bandbredd av omkring 4 MHz eller nära 
1000 gånger större Landbredd än vad som 

1 I det engelska televisionssystemet arbetar man 
med 405 linjer, det franska har 819 linjer, det 
amerikanska 525. 

Fig 6 

Informa -

tianskälla 
Sä ndare 

Generellt blockschema för kommunikations
system. 

Fig 7 

Sätt att åskådliggöra informationsvolym. 

fordras i en vanlig radioapparat. Helt na
turligt blev därför en av de första frågorna 
som riktades till Shannon: »Kan televi
sionsapparaten utnyttja en mindre band
bredd eller inte?» Teoretiskt är det möj
ligt att minska bandbredden ; man tror att 
det skall bli möjligt att sända televisions
signaler genom kanaler med en kapacitet, 
som är 100 gånger mindre än de nu an
vända. F.n. överförs vid television varje 
ögonblick all den för bilden erforderliga 
informationen, oberoende av om det sker 
någon ändring i bilden eller ej. Ett mer 
ekonomiskt sätt att utnyttja disponibla ka
naler är att endast överföra de ändringar, 
som äger rum från bild till bild. 

Artificiellt tal 
Man har även konstruerat instrument som 
på sändarsidan kan analysera och på mot
tagarsidan syntetisera tal. På världsutställ
ningen i New York år 1939 demonstrerades 
sålunda en apparat, som kallades »Voder», 
som kunde producera artificiellt tal genom 
att man tryckte in olika knappar. 

I Sverige har tekn. dr Gunnar Fant vid 
Tekniska Högskolan undersökt talets egen
skaper och utarbetat ett talsyntessystem. 
Han har konstruerat en konverserande ro
bot vid namn »Ove», som styrs av impulser, 
erhållna från variabla motstånd, kopplade 
till ett länksystem, som kan föras över ett 
koordinatsystem enligt bestämda konturer 
och då hälsar på svenska och engelska med 
orden: »Hur mår du?» och sedan förklarar 
apparaten öppet och utan att rodna sin 
kärlek. »Ove» kan även styras av ett ar
rangemang med fotoceller. 

Man kan komprimera talet på olika sätt, 
varigenom den erforderliga bandbredden 
kan reduceras i hög grad. Den mänskliga 
rösten använder två grundtoner: sådana 
som frambringas med struphuvudet, s.k. 

Mottagare Destination 

Amplitud 

Tid 
Bandbredd 

»röstljud», som ar, mm, 00 och sådana ljud 
som ss, h, p, då struphuvudet inte utnyttjas. 
I stället för att överföra den verkliga rösten 
vidarebefordras endast dess förändringar, 
varigenom man kan komprimera bandbred
den till omkring en tiondel. I George Or
wells framtidssyn »1984» berättas också om 
en roman sk rivande maskin och att sånger 
komponeras helt genom mekaniska medel 
på ett specialinstrument, som kallas »versi
ficator». Romanskrivningstanken har ytter
ligare utvecklats i en bok av Roald Dahl: 
»Someone like you» (1955). I denna finns 
det olika pedaler för passion o.d., vars in
tensitet kan varieras. Världens första ma
skin tillverkade schlager fick sin offentliga 
premiär i juli 1956 i amerikansk television. 
Det var Burroughs nya musikaliska elek
tronhjärna, som svarade för denna föga 
njutbara prestation. 

Informationsteorins praktiska 
betydelse 
Informationsteorin är f.n. i samma position 
som då ren matematik har producerat en 
teknik eller ett verktyg, som ännu inte har 
funnit praktisk användning i tillämpad 
matematik. Man har nu dock uppnått att 
psykologer t.ex. arbetar tillsammans med 
kommunikationsingenjörer. Man kommer 
inte endast att uppnå bandkompressions
system utan man har även fått en helt ny 
syn på kommunikationsproblemen. 

Man har framhållit, att informationsteo
rin inte givit något som man inte redan 
visste. I viss mening är detta sant. Den har 
dock medfört, att beräkning har fått er
sätta empirism. Informationsteorin har hit
tills kanske inte givit några konstruktions
formler, men den har medfört en större för
ståelse av många kommunikationsproblem 

~52 
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HO R I 

T ema med sju variationer (II) 
Av "CATHODE RAY" 

(Forts. fr. nr 2/ 59) 

V i har nu behandlat tre av våra sju varia· 
tioner, nämligen harmonisk distorsion, lik
riktning och demodulering, fast det erkän
nes att demodulering aven omodulerad 
bärvåg har mycket begränsat intresse. Mo
dulering inför omedelbart mer än en fre
kvens, och då blir den också betydligt mera 
intressant. 

Mer än en ingångs frekvens 

En ständig källa till förundran för den 
tekniskt mindre erfarne är, att dussintals 
olika musikinstrument kan spelas in samti
digt i ett enda skivspår utan att någon hop
blandning uppstår. I princip är detta inte 
underligare än att man kan höra dem sam· 
tidigt genom ett medium - luften. 

Fig S 
Ett enkelt fall av intermodulation där den gra· 
fiska metoden visar det viktigaste resultatet. 

A
-----~-. I 

I 
p . I ---- I 

B {J ____ + __ I 

~ I I 
i bl I I ~j P~Q 

Fig 6 
Visardiagram för amplitudmodulation. Hela 
anordningen tänkes rotera moturs, men rota· 
tionen har tänkts »frusen» i ett visst läge för 
att visa sidbandens relativa rotation. Sidbands· 
resultanten konstrueras enligt parallellogram· 
regeln. 

f2 -!-f, 
(Sidbond) 

Sidbonds-

" /

resultant 

'< 
/ " 

1/ " 

~ f2 

J 

f2- f, 
(Sidband) 

Så länge allting på vägen mellan ljud
källa och öra är linjärt kan de ursprung
liga frekvenserna varken påverka varandra 
eller ge upphov till några nya. Fenomenet 
kan bevisas mycket enkelt med algebra. 
Det är faktiskt mycket arbetsammare att 
visa det med grafiska metoder, enär man 
då får addera kurvorna för ett flertal in
kommande frekvenser och sedan analysera 
resultatet, för att finna vilka frekvenser det 
innehåller. 

Har man olinjära media, blir förhållan
dena naturligtvis mycket besvärligare, i 
praktiken blir man tvungen att gå över till 
trigonometriska funktioner. Jag anser det 
emellertid vara snudd på bedrägeri att inte 
här ge åtminstone något exempel på det 
grafiska alternativet. Låt oss därför ta ett 
fall som är lätt att följa upp, nämligen det 
där den ena signalen är mycket starkare 
och dessutom av åtskilligt lägre frekvens 
än den andra. Det kan exempelvis röra sig 
om en baston och en diskantton, som sam
tidigt skall förstärkas i en triod. Fig. 5 vi
sar en krökt dynamisk karakteristik med 
arbetspunkten P. De två frekvenserna är 
lätta att urskilja, även sedan man lagt ihop 
dem. 

När den utgående vågformen har kon
struerats - ett långdraget detaljjobb den 
här gången - ser man klart, att den inne
håller båda de ursprungliga frekvenserna 
och att bastonen har fått en . typisk för
vrängning av andra övertonen med den 
övre vågtoppen spetsigare och den undre 
mera tillplattad. Diskanttonen »bäres» hela 
tiden av bastonen utefter kurvan. Denna 
har ju i sina nedre delar andragradskarak
tär, och ger där även diskanttonen en lätt 
andratons·distorsion. Allt detta känner vi 
igen. 

Det nya är att, när den höga tonen är 
nära punkten A, blir den mera förstärkt än 
när den är nära punkten B. Detta framgår 
tydligare om man skiljer ut diskanttonen 
från bastonen som vid PQ i fig. 5. Man ser 
där att bastonen har lämnat sina spår på 
den höga tonen och att bastonens inverkan 
består även sedan man avlägsnat den. Med 
andra ord: bastonen har modulerat diskant
tonen. 

Nu är det ju inte alls självklart att denna 
amplitudvariation hos diskanttonen är lik
tydig med införandet av helt nya frekven
ser, detta alldeles bortsett från övertons
bildningen. Att så är fallet kan man emel
lertid bevisa på mindre än en halv textsida 
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med sin- och cos-räkning, men här skall 
jag inskränka mig till att gå igenom be
viset med »visarmetoden». 

Varje sinusvåg kan ju representeras av 
en roterande linje, en »visare». Visarens 
längd anger amplituden, och den hastighet 
som den roterar med bestäms av frekven
sen. I vårt exempel ovan har visaren, som 
representerar diskanttonen f2 blivit perio
diskt längre och kortare i takt med bas
tonen fl ' Den grafiska bilden, se fig. 6, 
framställer visaren f2 ",fastfrusen» i ett 
visst ögonblick av sin rotation. För att få 
amplituden att variera på det sätt som 
framgick av fig. 5, får man tänka sig två 
visare roterande åt var sitt håll i spetsen av 
f2' För att ge en variation av f2 i takt med 
fl måste den ena visaren rotera med en 
hastighet av f2-f1' medan den andra rote
rar med hastigheten f2+ f1' Då de roterar 
åt var sitt håll kommer deras resultant en
ligt parallellogramregeln att läggas till el
ler dras ifrån Iz, så att amplituden varierar 
i takt med fl' Resultantens riktning kom
mer alltid att sammanfalla med den rikt
ning som f2 har. Vi ser att det hela blir 
fråga om en ren amplitudmodulation med 
sidbanden f2-f1 och f2+ f1' 

Lågfrekvent intermodulation 

~ u har vi kommit in på ett resonemang som 
egentligen gäller för modulering av radio
sändare, medan vårt exempel ju avsåg dis
torsion i lågfrekvens förstärkare. Som fram
går av resonemanget visar det sig emeller
tid att det är fråga om i grunden identiska 
företeelser. Det finns en skilmad, som inte 
framgick särskilt tydligt av vårt exempel 
därför att jag för enkelhetens skull valde 
en relativt svag 12' Hur svag den än är, 
kommer den ändå att föra fl upp och ned 
längs karakteristiken och på så sätt modu
lera den en smula. 

Vore de båda signalerna lika starka 
skulle de modulera varandra i samma 
grad. Denna ömsesidiga modulation av sig
nalerna med varandra är just vad man kal
lar intermodulation. Det är en form av 
distorsion som, förutom övertonsdistorsio
nen, uppträder på grund av icke·linjär ka
rakteristik. Den kännetecknas av uppkoms
ten av kombinationstoner. Antar vi att ka
rakteristiken består av första- och andra
gradstermer (dvs. linjära och kvadratiska 
komponenter), skulle fl och 12' om endast 
dessa två förekommo, ha gett upphov till 



frekvenserna 0, Il och 2/1 samt 0, 12 och 
2/2 på utgångssidan, men nu tillkommer 
genom intermodulation kombinations toner 
med frekvenserna 11+/2; 11-/2; 12+ /1 
och 12-/1. 

11+/2 är naturligtvis samma som 12+ /1 
och går inte att skilja så långt det angår 
frekvens, varför de kan tas tillsammans. 
Och 11-/2 har samma absolutbelopp som 
12-/1' men att reda ut vad man skall mena 
med en negativ frekvens får anstå så länge, 
och jag hoppar över det (i gott sällskap 
med även de bästa läroböcker!). 

För att angripa intermodulationsfenome
net matematiskt skriver vi ned den ekva
tion som representerar signalen, som i det
ta fall måste omfatta åtminstone två fre
kvenser, t.ex. 

e=E1 sin OJ 1t+E2 sin OJ 2t 
Utgår vi sedan från den enkla olinjäriteten 

i=a e2 

får man kvadrera e i den form det gIVIts 
ovan och får då bl.a. produkttermer sådana 
som 

El· E2 • sinOJ1t· sinOJ2t 

Emedan varje icke-linjär ekvation inne
håller högregradstermer är dylika termer 
oundvikliga. Tillämpas lagret av trigono
metriska standardformler kan man lösa 
upp sådana termer i de välbekanta sid
bandsfrekvenserna, som j u är summa- och 
skillnads frekvenserna till bärvågen (i fort
sättningen kallas de ±frekvenserna). 

Dessa ±frekvenser är i allmänhet mer 
eller mindre dissonanta i förhållande till de 
ursprungliga, vilket förklarar varför olin
jär distorsion låter så obehaglig. De sam
tidigt uppkommande övertonerna, åtmins
tone av lägre ordning, är just på grund av 
sin egenskap av övertoner jämförelsevis 
ofarliga och utgör lätt mätbara symtom 
på den av olinjäriteten förorsakade distor
SIOnen. 

Låt oss inte slösa med utrymmet och dra 
historien igen för tredje- och högregrads 
icke-linjära karakteristikor. Trigonometri
experterna kan i varje fall lätt bevisa -
och visardiagramsentusiasterna får tro på 
det - att en kubisk term alstrar en extra 
omgång sidband av formen 12+2/1 och 
12-2/1. Sådana frekvenser låter i allmän
het ännu värre än andra ordningens skill
nadsfrekvenser . 

Amplitudmodulation 

Det som åstadkommer icke önskvärd dis
torsion vid förstärkning av tonfrekvens är 
i grunden samma process som den, med 
vars hjälp samma tonfrekvenser kan flyt
tas uppåt i spektret till (i form av rund
radio o.d.) utsändbar högfrekvens. Antag 
att Im är en godtycklig tonfrekvens medan 
Ib är högfrekvens. Sammanläggas dessa på 
ingången aven icke-linjär anordning, får 
man på utgången frekvenserna h; Ib+lm 
och h-Im - alla högfrekventa - som kan 
utsändas till oräkneliga mottagare, i vilka 
Im - eller ett godtyckligt antal tonfrekven-

ser - kan plockas fram för att återges i 
högtalaren. 

Om modulatorns karakteristik innehölle 
högre potenser än den andra, skulle det 
alstras frekvenser som i mottagarna kom
me att uppträda som övertoner, med resul
tat att Sveriges Radio skulle få ännu flera 
ilskna brev med klagomål. Ett faktum är, 
att denna »additiva» modulator inte är sär
skilt effektiv. I praktiken finns ett otal me
toder - fullständigt beskrivna i litteratu
ren både här och där. J ag vill bara påpeka 
en viktig om än icke grundläggande skill
nad mellan dessa och den »additiva» me
toden. 

När man adderar två (eller flera) signa
ler, modulerar de varandra, dvs. det före
kommer intermodulation då de passerar en 
icke-linjär anordning. Sant är, att om den 
ena är betydligt kraftigare än den andra 
blir påverkan ganska ensidig på så sätt, 
att inverkan av den svagare på den star
kare blir ganska obetydlig, men om den 
modulerande signalen påföres på ett sådant 
sätt att den kan kontrollera amplituden av 
den signal som skall moduleras, utan att 
den senare har en chans att »slå tillbaka», 
så har man lått modulation utan intermo
dulation. 

Ett sätt är att koppla den modulerande 
signalen till anoden av ett rör som är in
ställt att förstärka bärvågen så linjärt som 
möjligt; ett annat är att koppla samma 
signal till bromsgallret. Den tillämpliga 
karakteristiken är i så fall en tredimensio
nell historia, som man inte kan åskådlig
göra på ett träffande sätt på ett plant pap
per, bara fantaster ger sig på att snida de 
nödvändiga modellerna. Men det är inte 
svårt att inse, att om en variation av spän
ningen på anoden (eller bromsgallret ) ger 
en amplitudvariation hos den från styr gall
ret linjärt förstärkta bärvågen (fig. 7b), så 
blir resultatet på denna i stort sett det
samma som om lågfrekvensen verkade via 
st yr gallret på en icke-linjär del av dess ka
rakteristik (fig. 7a) varvid ju även ±fre
kvenser alstras. Antar vi att förstärkningen 
är direkt proportionell med spänningen på 
den modulerande elektroden, och varierar 
denna spänning sinusformigt, måste ut
spänningen matematiskt uttryckas som sin 
(eller eos) av högfrekvensen, multiplicerat 
med sin (eller eos) av lågfrekven'len. Om 
vi sedan använder våra matematiska stan
dardformler på nytt, kommer vi fram till 
±frekvenserna igen, men nu från en något 
annorlunda utgångspunkt. 

Demodulation 

I mottagningsänden måste det finnas an
ordningar att ta emot hela knippet radio
frekvenser: Ib; Ib+lm och Ib-lm. Till 
funktionen - om än inte till namnet -
måste man ha en bandpassmottagare. Ef
ter den nödvändiga förstärkningen släpper 
man in hela knippet frekvenser på en an
nan icke-linjär anordning: detektorn. Från 
våra föregående resonemang vet vi, att 
även om detektorkarakteristiken inte inne-

..tv 
Fig 7 

Två varianter av modulator. Den modulerande 
signalen kontrollerar i båda fallen amplituden 
av den modulerade signalen, men vid den »ad
ditiva» typen a) (svarande mot fig. 5), verkar 
både fb och im i samma krets, medan signaler
na vid den »multiplikativa» typen verkar i skil
da kretsar. 

håller någon högre komponent än andra
grads, så kommer de resulterande frekven
serna att innehålla ingångsfrekvenserna 
jämte övertoner och dessutom frekvensen 
noll (dvs. en likströmskomponent) jämte 
±frekvenser bildade av de tre inkomman
de, nämligen följande: 

Ib+(fb+lm) ; h-(Jb+lm); Ib+Ub-Im) ; 
Ib-Ub-Im) ; (h+lm) + Ub-Im) och 
(Jb+lm)-(fb-Im) . 

Alla utom fyra av denna oroande rad 
finner man vid närmare undersökning vara 
radiofrekventa och sålunda lätta att filtrera 
bort. De återstående fyra är: likströms
komponenten, som kan lämnas utan av
seende eller användas till AFR; +Im och 
-Im, som vi ju kommit överens om att 
kalla endast Im; den återstående frekven
sen är 21m. Vid en »linjär» detektor (ter
men är strängt taget en motsägelse!) får 
man teoretiskt ett oändligt antal utgångs
frekvenser, men den grafiska metoden vi
sar, om än inte så rigoröst, att alla ton
frekvenser utom just Im upphäver var
andra. 

Demodulering är sålunda bara ett nytt 
lall av intermodulation. Är bärvågen Ib 
omodulerad, så är de enda möjliga frekven
serna 0, Ib och övertoner av Ib' och ingen 
av dessa är hörbar. Om nu mottagaren har 
en lokaloscillator som kan avstämmas till 
en frekvens, som avviker från Ib med ett 
hörbart belopp (t.ex. Im) och denna kopp
las till detektorn tillsammans med Ib' så 
matar man detektorn på liknande sätt som 
om ingångssignalen vore modulerad, dock 
med endast ett sidband. Då nu detektorn 
har jämna termer i sin karakteristik, som 
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(a) 

den måste ha för att fungera som detektor, 
kommer den hörbara skillnadsfrekvensen 
h-(fb-I",) = Im att dyka upp igen. Det 
enda man kan fråga sig sedan är varför 
man kör med två sidband. 

Svaret härpå (som vi kan ge sedan vi 
noterat att vi redan klarat ut även fenome
net »~nterlerens») är att om en allt för se
lektiv avstämningsenhet eller selektiv fa
ding stympar ett sidband uppkommer dis
torsion, speciellt vid hög modulationsgrad. 
Antag att vi skulle ha två sidbandsvisare 
(som i fig. 6) med en längd av vardera 
1/ 2 12' Ta bort ena sidbandsvisaren och 
gör den återstående lika lång som 12! Låt 
denna senare återstående sidbandsvisare 
rotera en LF-period. Vi får då en förvrängd 
modulationsenvelopp, se fig. 8b. Fig. 8a 
visar här hur det ser ut med båda sidbands
visarna i behåll. 

Skillnaden mellan de båda fallen blir 
mindre om modulationsdjupet reduceras. 
Det är dessutom intressant att veta att en 
detektor med kvadratisk karakteristik, som 
skulle distordera Im i fig. 8 a, skulle neutra
lisera den distorsion som finns i fig. 8b! 

Frekvensomvandling 
I en superheterodynmottagare finns ett 
exempel på frekvensomvandling. Jag torde 
ha sagt tillräckligt för att läsaren nu lätt 
skall förstå att detta är ett annat fall av 
modulation_ Den enda skillnaden är att 
den modulerande frekvensen, i stället för 
att tidigare ha varit en tonfrekvens, nu i 
allmänhet är högre än Ib' Och i stället för 
att välja ut den ursprungliga bärvågen med 
dess sidband tar man ut en av de nya fre
kvenserna (som också har identiska sid
band) med hjälp aven mellanfrekvensför
stärkare, som är avstämd till antingen + 
eller -frekvensen. 

Äldre suprar hade frekvensomvandlare 
av den additiva typen. Skulle till äventyrs 
någon tycka att detta låter historiskt, kan 
jag bara påpeka att samma är förhållandet 
i moderna radioapparater. Naturligtvis 
åstadkommer en enkel sammanläggning av 
den inkommande signalen med en lokalt 
alstrad frekvens, ingenting nytt i frekvens
väg. Och det är därför jag inte tycker om 
termen »blandare». Blandar man syre och 
väte har man fortfarande - syre och väte! 
Ett bättre ord för den icke-linjära anord
ningen är »kombinerare» eller »omvand
lare», emedan man då som resultat väntar 
sig något nytt, dvs ±frekvenserna (som vid 
intermodulation kallas kombinationstoner ) . 

(b) 

Fig 8 
a) visar modulations
envelopen för verklig 
100 % modulation 
med bärvåg och två 
sidband av halva bär
vågsamplituden, b) vi
sar interferens mellan 
bärvågen och ett sid
band, vars amplitud 
är lika med bärvågens. 
I detta fall uppstår 
distorsion. 

Det är bara nar väte och syre reagerar med 
varandra som de omvandlas till vatten. 
Den amerikanska termen »konverter» är 
inte heller särskilt bra, därför att verbet 
»convert» betyder att vända upp och ned 
på något. 

Moderna rundradiomottagare har »mul
tiplikativa» frekvensomvandlare. Båda ty
perna är i princip multiplikativa som vi 
sett i det föregående. Beteckningen »ad
ditiv» innebär bara att ingångssignalerna 
sammanläggas och vidarebefordras till den 
olinjära anordningen, medan den s.k. mul
tiplikativa frekvensomvandlingen innebär 
att den modulerade frekvensen aldrig kon
fronteras direkt med den modulerande, 
som i stället påverkar någon annan egen
skap hos modulatorn, t.ex. genom galler 3 
i en hexod. 

De flesta mottagare har också en anod
spänningslikriktare. Vi tog den i betrak
tande alldeles i början av denna artikel, 
men det är intressant att lägga märke till 
att den också kan betraktas som en modu
lator. Nätets inkommande 50 Hz styr lik
riktaren upp och ned längs dess synnerli
gen olinjära karakteristik och modulerar 
på så sätt sig själv. Andragrads ±frekven
serna är O och 100 Hz, den förra är vad 
man vill ha, den senare ger jobb åt filter
kretsarna. 

Sammanfattning 
Så snart vi har lärt oss tekniken att bestäm
ma vad som händer när två frekvenser sam
tidigt får gå genom ett icke-linjärt element 
(eller alternativt när en av dem utövar 
samma slags påverkan på den andra från 
en privilegierad position), kan vi behandla 
alla sju fallen som variationer av samma 
tema. Med undantag för tekniska detaljer 
är de huvudsakliga skillnaderna att söka i 
den eller de frekvenser man önskar återfin
na på utgångssidan. När det gäller harmo
nisk och intermodulationsdistorsion är det 
de ursprungliga frekvenserna man vill ha, 
alla andra är ohyra. Gäller det en likrik
tare, är det frekvensen noll man vill åt, 
medan man vid demodulering och inter
ferensmottagning tar vara på minusfre
kvenserna. Vid frekvensomvandling är an
tingen plus- eller minusfrekvenserna ak
tuella, allt efter omständigheterna. Vid 
normal amplitudmodulation vill man ha 
tag på både + och -frekvenserna jämte 
den mellanliggande bärvågen, även om 
man i speciella fall vill utelämna bärvågen 
eller ett av sidbanden eller rent av båda! 

• 40 RADIO OCH TELEVISION - NR 8 - 1959 

Titt på de 
I England har man numera två TV-pro
gram att välja på. BBC:s TV-program går 
ut över ett sändarnät på lågkanal, under 
det att det av ITA (Independent Television 
Authority) producerade reklamunderstöd
da programmet, går över ett annat nät av 
sändare på högkanal. Programmen kom
pletterar ingalunda varandra utan konkur
rerar ohöljt om publikens intresse. 

Det verkar som om ITA-programpunk
terna genomgående är kortare och mer 
snärtigt utformade, föredrag är exempel
vis späckade med stillbilder, intervjuer och 

Det engelska TV-stationsnätet. IT A:s TV-sän
dare, som inbördes är förbundna via program
ledningar är markerade med svarta stations
symboler. 

"Dämpad" 

Basreflexlådor har blivit mycket populära 
i high fidelity-sammanhang på grund av 
att de redan vid små ytterdimensioner ger 
god basåtergivning. Som bekant består en 
sådan högtalarlåda av ett helt slutet hölje, 
som förutom högtalaröppningen har en 
extra öppning som utbildas antingen som 
en slits eller som en tunnel. 

Om den extra öppningen är rätt dimen
sionerad kommer ljudvågorna i basregist
ret att utstrålas från den extra öppningen 
i fas med de ljudvågor som utgår från hög
talarens membran. Man brukar dimensio
nera lådan så att dennas egenfrekvens 



engelska TV· programmen 
films tum par. BBC tycks ha monopol på 
eurovisionssändningarna, och förefaller att 
odla mera seriösa program. Den allmänna 
meningen förefaller att vara att den bre
dare publiken hellre ser ITA-programmen. 

Reklam förekommer i ITA-programmen 
endast mellan programpunkterna före och 
efter annonseringen. Reklamen är upplagd 
i stort sett på liknande sätt som den ame
rikanska motsvarigheten, den är påträng
ande men oftast mycket skickligt gjord. 
Det är inte många sekunder varje reklam
programinslag tar och koncentrationen är 
driven till sin spets och slagkraften ofta 
enorm. 

Man kan inte direkt säga att det är nå
gon olägenhet med reklaminslagen, och de 
verkar inte särskilt irriterande. Folk man 
talar med har egentligen inget ofördelak
tigt att säga om reklam i TV, de rycker 
på axlarna och säger någonting om att »är 
programmet bra, så får man väl stå ut med 
reklamen». 

Idrott spelar en mycket viktig roll i båda 
de engelska TV-programmen. Här nedan 
visas som exempel de program som den 
25/ 5 gick ut över BBC:s sändarnät och 
över ITA:s London-sändare i Croydon. 

BBC 
Kl. 13.00 Kricket, 14.00 Kricket, 14.05 Skol
TV, 14.30 Barnprogram, 14.45 Amatörboxning 
och kricket, 15.45 För damerna, 16.30 Boxning 
och kricket, 17.00 Barnprogram, 18.00 Nyhe
ter, sport, väderlek, 18.20 Kricket, 18.35 Un
derhållning, 18.45 Underhållning, 19.10 Ka
nottävlingar, 19.25 Nyheter och kricket, 19.30 
Boxning, 20.15 Pjäs, 20.45 »Panorama», 21.30 
Uppläsning, 22.00 Nyheter, 22.15 Underhåll
ning, 23.00 Nyheter och väderlek . 

ITA 

14.43 Skol-TV (repris), 17.00 Barnprogram 
(sport, kricket), 17.25 »Popeye», 17.55 Nyhe
ter och väderlek, 18.10 Privatsekreteraren, 
18.40 'Frågesport, 19.00 Konfidentiellt från 
New York, 19.30 Underhållning, 20.00 »This 
is your chance», 20.30 »Wagon Train», 21.30 
Dickie Hendersons halvtimma, 22.00 Nyheter, 
22.15 I strålkastarljuset, 22.45 Profilen (pre
sentation av kända personligheter) följt av 
väderlek och dagens epilog. 

Sju ITA-sändare är f.n. igång, se tab. l; 
de drivs alla av särskilda programbolag 
som bildats av ITA. Två närbelägna ITA
sändare i mellersta England, i Winter Hill 
och Emeley Moor, drivs av samma program
bolag »Granada». De viktigaste kvällspro
grammen går ut över samtligåITA-sändare 
men långt ifrån alla program kommer från 
London. Förmiddagsprogrammen är lokal
program över resp. sändare. 

Tekniskt sett har dubbelprogrammen 
inte erbjudit några bekymmer för TV-tit
tarna. Befintliga antenner för BBC-sän
darna på lågkanal har kompletterats med 
små Yagi-antenner för närmaste ITA-sän-

Tab.l. ITA:s TV-sändare i England 

Station 

Lichfield 
Winter Hill 
Croydon (London) 
Black Hill (Skottland) 
Emeley Moor 
·St. Hilary 

Chillerton Down 
Mendlesham 1 

Frekvens (MHz) 
Bild I Ljud 

189,75 186,25 
194,75 191,25 
194,75 191,25 
199,75 196,25 
199,75 196,25 
199,75 196,25 

204,75 201,25 
204,75 201,25 

12.45 Tankar för dagen, 12.4·7 »Small time», 
13.00 Nyheter, 13.20-13.30 »Lunch-Box», ' Under byggnad. 

basreflexlåda Av diplomingenjör H H K L I N G E R 

Fig 1 (t.h.) 

Fig 2 
Så här är de flesta engelska TV-antenner för 
band I och III utformade. Samma nedledning 
användes för båda antennerna, inga antenn
filter. 

dare. Samma nedledning kan då användas 
för båda antennerna. 

Praktiskt taget alla engelska TV-sändare 
sänder med vertikalt polariserade vågor. 

Effekt 
bild (erp) 

200 
100 
120 
475 
200 
100 

100 
200 

r 
34 

I 

(Sch) 

I Programbolag under IT A 

Associated Television 
Granada 
Associated-Rediffusion 
Scottish Television 
Granada 
South Wales and 
West of England 
Southern Television 
East Anglian 

18 

överensstämmer med resonansfrekvensen 
för den utnyttjade högtalaren.' Man får då 
förbättrad återgivning av basregistret. 

Förf. har på försök byggt en liten 
basreflexlåda, som på insidan försetts 
med extremt kraftig akustisk dämpning. 
Se fig. 2. Som bashögtalare i denna 
användes en dubbelkonhögtalare från Iso
phon-Werke. Lådan är uppbyggd av 20 mm 
lamellträ. Dess samtliga väggar är på in
sidan försedda med ljudabsorbtionsmate-

Måttskiss för 70 l basrejlex
låda. Tunneldjup 6 cm. Porös platta 

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

~54 

Fig 2 

Samtliga väggar i basreflex
lådan förses på insidan med 
akustisk dämpning i form av 
porösa plattor 25 mm tjocka, 
jastspikade på 2 cm trälister. 

I-J :..- 2cm 
I 

Låd~ö gg 

27 
54 

~-------45--------~ 
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BYGG SJÄLV 

T ransistorförstärkare med hi· fi· data (II) 
Av fil.lic. S ETH B E RG LU N D 

(Forts. jr. nr 7/ 59) 

Utgångstransformatorn 
I rörförstärkare brukar utgångstransfor. 
matorn vara den komponent, som krafti
gast begränsar frekvensområdet. Med tran
sistorer i slutsteget är inte detta fallet i 
samma grad, men givetvis måste transfor
matorn ändå konstrueras med omsorg. Den 
bestämmer fortfarande undre frekvens
gränsen, och om än transistorernas fre
kvensgång uppåt är begränsad, blir det 
inte mindre viktigt, att transformatorns 
frekvensgång är god. 

Transformatorn har dubbel s.k. C-kärna, 

Stycklista 
Förjörstärkare 

Rl = 33 ko hm 
R2 = RI5 = RI6 = 200 kohm 
R3 = R4=15 ko hm, högstab. 
R5 = R8=1,5 kohm 
R6 = 150 ohm, högstab. 
R7 = 22 kohm, högstab. 
R9 = 470 ohm, högstab. 
RIO=RI4= 4,7 kohm 
Rll = 15 ko hm 
RI2 = RI3 = 8,2 kohm 
R17 = 1 kohm 
R18 = 50 kohm, linj. pot. 
RI9=R29 = 22 kohm 
R20 = R30 = 68 kohm 
R21 = R31 = 680 ko hm 
R22 = R32 = 6,8 kohm 
R23 = 5,6 kohm 
R24= 1,2 kohm 
R25 = IO kohm 
R26 = R27 = 50 kohm, log. pot. 

och lindningen är utförd på bobin enligt 
schema, som visas i fig. 4. Utförandet ger 
lika resistans i båda primärhalvorna samt 
god koppling mellan primär och sekundär. 
Dessutom förblir egenskaperna desamma, 
oavsett om sekundärlindningarna kopplas 
i serie eller parallellt. 

För enkelhetens skull används bara en 
tråddimension: 0,7 mm enkelt emalj era d 
koppartråd . . Vardera sekundärhalvan be
står av 2 lager tråd och primären av totalt 
8 lager, drygt 40 varv per lager, omsätt
ningsförhållande alltså 2:1 med sekundär-

R28 = 180 ohm 
Cl = 0,25 ,uF 
C2 = 0,05,uF 
C3 = C12 = 50 ,uF, 25 V, eL·lyt. 
C4= CI5 = C22 = 200 ,uF, 3 V, el. ·lyt. 
C5= 0,5,uF 
C6 = C7 = 5000 pF 
C8 = 3000 pF 
C9 = 0,01,uF 
ClO = 0,05 ,uF 
Cll = O,03 ,uF 
C13 = C16 = C21 = 5 ,uF, 25 V, el.·lyt. 
C14= C24= 10 ,uF, 6 V, el.·lyt. 
C17 = 0,25,uF 
C18 = 0,02,uF 
C19 = 0,1,uF 
C20 = 8000 pF 
C23=82 pF, ker. 
O= omkopplare, 3·pol. 4·vägs 
Tl = OC603 
T2 = T3 = T4 = OC604 

17 h------ --.- - -=- - -.....-- -V1 

22 

Radio 2 2 r 
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halvorna i serie. 16 ohms belastning ger då 
68 ohms primärimpedans med hänsyn även 
tagen till lindningsresistanser. 

Vid lindning av transformatorn är det 
viktigt, att varje lager fylls ut ordentligt, 
varvtalet kan alltså få variera, men givet
vis bör de två primärhalvorna ha samma 
varvtal på någon procent när. Om bobinen 
är väl inklämd under lindningsarbetet, ger 
den inte efter, och varvtalen ger sig auto· 
matiskt. 

Mellan primär- och sekundärskikt ligger 
två lager papper ca 0,1 mm tjockt. Detta 

Nätdel 

R57= 1 kohm 
R58 = 200 ohm 
R59=1,25 ohm, 3 W (5 ohm trådlindat med 

mittuttag och hälfterna parallella) 
C32 = 250 ,uF, 25 V, eL-lyt. 
C33 = C34=C35= 1000 ,uF, 25 V eL-lyt. 
Dl = D2= lN536, kisel diod 
DR= drossel, 60 mR, lA, typ BA3464 F, 

(Erile Sundberg, Sollentuna) 
TR2 = nättransformator, 

P: 220 V 
S: 2X l8 V, 0,9 A 
typ CA3567 F, (Erik Sundberg, Sollentuna) 

S = 2-polig strömställare. 

Fig 1a 
Principschema jör jörjörstärkare och nätdel. 

- V1 

Förförstärkare 

d 

T Hätdel 



Det färdiga förstärkarchassiet 

är inte någon kritisk tjocklek, men trans
formatorn bör lindas hårt: inga indragna 
trådar eller onödiga mellanlägg mellan 
lindningslagren ! Kärnhalvorna sätts ihop 
utan mellanlägg, snittytorna torkas rena 
och kärnan pressas ihop ordentligt_ 

Transformatorn är onekligen rätt stor i 
förhållande till förstärkarens uteffekt, men 
just på grund av att denna är liten blir det 
viktigt att den inte avtar mot de lägsta fre
kvenserna, eftersom största risken för över
styrning torde ligga vid högtalarens reso
nansfrekvens. 

Förförstärkaren 

Förförstärkarens principschema visas t.V. 
i fig. la. 

Signalen från radio resp. grammofon går 
direkt in på den förstärkardel med transis
torerna TI och T2, som sörjer för frekvens
korrigering samt förstärkning till en så
dan nivå, att brum och brus från efterföl
jande steg inte blir besvärande. Ingångs
resistanserna RI och R2 är i första hand 
anpassningsresistanser till nålmikrofon 
resp. radiodel, men kan dock inte väljas 
godtyckligt små, varom mera senare. Vo
lymkontrollen RI8 verkar genom ström
rnotkoppling kollektor-bas över transistorn 
T3, medan separat bas- och diskantregle
ring R26 resp. R 27 erhålls genom ett pas
sivt tonkontrollfilter mellan · transistorerna 
T3 och T4. En konstruktion har eftersträ
vats, där volymkontrollen inte nämnvärt 
skall inverka på tonkontrollerna, och dess
utom måste förförstärkarens utgångsimpe
dans vara oberoende av dessa regleringar, 
så att inte huvudförstärkarens motkoppling 
påverkas. 

Grammofoningången är avsedd för nål
mikrofon med hastighetskarakteristik, t.ex. 
av elektrodynamisk typ. Tre avspelnings
karakteristikor, nämligen RIAA, AES och 
en 78-varvs, kan successivt inkopplas me
delst omkopplaren O; de åstadkommes ge
nom frekvensberoende motkoppling från 
T2:s emitter till TI:s bas, shuntmotkopp
ling. Det är en från rörförstärkare välkänd 
typ av frekvenskorrigering, om än två tran-

sistorer ingår i kretsen, medan endast ett rör 
brukar användas. Visserligen bör det inte 
heller vara nödvändigt med två transistorer 
för att åstadkomma korrigeringen, men 
kopplingen har uppenbara fördelar i av
seende på temperaturstabilisering av tran
sistorernas arbetspunkter och ger mycket 
gott resultat ifråga om reproducibilitet och 
distorsion: den kan betecknas som en ty
pisk transistorkoppling. 

Stabiliseringen sker genom likströms
motkoppling via R4, varför kondensatorer
na C3 och C4 bör vara stora nog - i syn
nerhet gäller detta den senare - så att 
frekvensgången ovanför 20 Hz inte påver
kas. Helst bör övergångsfrekvenserna vara 
sådana, att den till C3 hörande ligger 
högre. 

Fig 5 
Förförstärkarens tre avspel
ningskurvor för grammofon: 
RIAA- och AES-kurvor, samt 
kurva för 78 r/ m-skivor_ 

dB 
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-25 

Fig 4 
Utgångstransformatorns lindningsschema. 

För stabilisering inom ett mera begrän
sat temperaturområde kunde man tänka 
sig att slopa C3 och R5, men det är ange
läget att höja spänningen på Tl:s bas i 
förhållande till jord, så att resistanserna 
R3 och R4 kan väljas stora nog att inte 
shunta transistorns ingång för kraftigt. 

RIAA 

20 50 100 200 500Hz 1 2 5 10 20 kHz 

Fig 6 
Tonkontrollens frekvensgång 
vid olika inställningar. Bas
regleringens frekvensgång 
upptagen med diskantkon
trollen inställd för rak fre
kvensgång och vice versa_ 

High l idelity transistorlörstärkare 

-10 

-15 

-20 
20 50 100 200 500H7. 1 
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Fig 7 Det isärtagna chassiet sett underifrån. 

Motstånden i mittsektionen av O utgör 
den resistiva delen i återkopplingsslingan, 
medan kondensatorerna parallellt med de
samma bestämmer diskantsänkningen. 
Kondensatorerna i sektionen Oc bestäm
mer bashöjningen, varvid dock även C5 
inverkar något, eftersom den ligger i serie 
med de förstnämnda. Det visade sig syn
nerligen önskvärt att här kunna välja en 
papperskondensator och inte en elektrolyt
kondensator, med hänsyn både till brus och 
omkopplingsknä ppningar. 

Vi ser, att alla tre grammofonlägena har 
både en diskant sänknings- och en bashöj
ningskondensator gemensam: C6 resp. Cll. 
Därigenom kan mindre kondensatorer an-

vändas, och knäppningar vid omkoppling 
blir obetydliga. RIS ger önskad avplatt
ning i RIAA-kurvans bashöjning, och R16 
är till för fixering av potentialen över C5 
och Cll. Observera att C6 inte är inkopp
lad i återkopplingskanalen med omkoppla
ren ställd på »Radio». 

Beträffande impedanserna för Tl och 
T2 gäller att Ii?, den yttre kollektorresis
tansen för Tl, shuntas av T2:s ingångs
impedans, varför den senare måste vara 
hög, om tillräcklig förstärkning inom mot
kopplingsslingan skall nås. Därför är T2 
en transistor med hög strömförstärkning, 
så att emitterresistansen R9 kan höja dess 
ingångsimpedans till minst samma värde 
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som R7. Med stora variationer mellan olika 
exemplar av transistorn Tl är det emeller
tid tänkbart att en motkoppling som denna, 
i vilken ett flertal RC-kretsar ingår, inte 
blir fullkomligt säker ur stabilitetssyn
punkt, varför spänningsförstärkningen be
gränsats genom emittermotkoppling hos 
Tl. Resistansen R6 har valts så att mot
kopplingen dels blir tillräckligt stor att 
göra nytta, dels inte höjer transistorns in
gångsimpedans för mycket, vilket skulle ge 
ett mindre effektivt steg ur brussynpunkt. 

Vi lägger märke till att även återkopp
lingsgraden i den frekvenskorrigerande 
motkopplingsslingan påverkas av Tl:s in
gångsimpedans, vilket ytterligare påkallar 
emittermotkopplingen: dess existens utjäm
nar skillnaden mellan olika transistore~, så 
att resultatet ifråga om frekvensgång blir 
säkrare. Givetvis märks skillnad ur brussyn
punkt mellan olika exemplar av ingångs
transistorn, men även de yttre motstånden 
spelar en roll härvidlag, varför de bör ut
göras av lågbrusiga högstabila motstånd. 
Se stycklistan! 

De tre avspelningskurvorna visas i fig. 5. 
De har uppmätts med uttag på T2:s kollek
tor och med så stora värden på Cl och C2 
att någon basavskärning inte orsakats v 
dessa. Speciellt god är frekvensgången för 
RIAA-kurvan, medan AES-kurvan inte or
kar upp helt i yttersta basen. Det senare 
saknar dock praktisk betydelse, eftersom 
övergångsfrekvensen för RICl bör ligga . 
omkring 20 Hz. Förstärkningen har gjorts 
5 dB lägre för 78-varvsskivor på grund av 
högre ingångsspänning i det fallet. Med 
väljaren på »Radio» är frekvensgången rak 
upp till 50 kHz. 

Spänningsförstärkningen hos Tl har 
uppmätts till 50 ggr, och motkopplings
koefficienten vid l kHz blir för RIAA- och 
AES-kanalerna ung. 0,25, vilket alltså ger 
över 20 dB motkoppling. Vid uppmätning 
av motkopplingen har ingången varit kort
sluten, vilket dock har mindre betydelse, 
eftersom Rl är så pass stort. Generellt gäl
ler givetvis, att Rl inte får välj as för lågt, 
minimum 5-10 kohm, om motkopplingen 
och därmed frekvenskorrigeringen skall 
verka på önskat sätt. 

För full utstyrning av huvud förstärkaren 
fordras med ingång på »Grammofon» 
(RIAA och AES) ung. l mV per kohm in
gångs resistans och med ingång på »Radio» 
ung. 0,5 m V per kohm ingångsresistans. 
Den senare ingången används givetvis ock. 
så för kristallnålmikrofon med amplitud
karakteristik. 

Kopplingen för transistorerna T3 och T4 
är som synes enkel med samtidig tempera. 
turstabilisering och motkoppling via spän
ningsdelare från kollektorn. Det primära 
målet för konstruktionen har varit ett par 
förstärkarsteg, som har låg distorsion samt 
ringa brum och brus. Temperaturstabilise
ringen är beräknad för relativt hög omgiv
ningstemperatur, 35 0 -400 C, men har i 
jämförelse med övriga steg i förstärkaren 
inte ägnats särskild omsorg. 



Det kan förefalla anmärkningsvärt, att 
båda stegen har låg utgångsimpedans, trots 
att de skall driva efterfölj ande del med kon
stant ström. Sålunda måste resistansen R23 
tillfogas för att ge någorlunda konstant 
ström in i tonkontrollkretsen, oberoende av 
potentiometrarnas ställning. 

R33 får uppfattas som hörande till hu
vudförstärkaren, men kunde givetvis slo
pas, om förförs tär karen hade motsvarande 
konstanta utgångsresistans. Motkopplings
kondensatorn C23 sörjer för nedgång i fre
kvensgången, övergångsfrekvens 20 kHz, 
så att inte ohörbara frekvenser i onödan 
matas in på huvudförstärkaren : den är 
också gynnsam nr impedanssynpunkt, ef
tersom den håller nere utgångsimpedansen 
hos T4 mot högre frekvenser. Utgångsim
pedansen är 500-1000 ohm. 

De två serieresistanserna R23 och R33 
ger naturligtvis en avsevärd effektförlust, 
men denna spelar mindre roll. Det väsent
liga är, att växelströmmen kommer att dela 
sig mellan resp. kollektorresistanser och 
ovannämnda resistanser . Man får alltså en 
strömförlust, som blir större ju större se
rieresistanserna är i förhållande till kollek
torresistanserna. Då den åtföljande kollek
torväxelspänningen samtidigt blir större, 
ökas kravet på temperaturstabiliteten. 

De låga impedanserna på de två förstär
karstegens kollektorer och de relativt stora 
växelspänningarna där ger förstärkarsteg 
med utmärkta brum- och brusegenskaper; 
genom den kraftiga motkopplingen blir 
distorsionen låg, trots förlusterna: förför
stärkaren kan styra ut huvudförstärkaren 
till full uteffekt med mindre än 0,2 % dis
torsion, mätt vid 900 Hz. Naturligtvis är 
distorsionen låg inom hela det hörbara om
rådet. 

Tonkontrollfiltret är av strömdriven typ 
på så sätt att över motståndet R23 av po
tentiometerinställningarna hågor lunda obe
roende ström matas in i filtret, denna ström 
fördelas därefter mellan jord och T4:s in
gång, som måste ha låg impedans, om va
riationsområdena inte skall beskäras. 

Frekvensgången visas i fig. 6, dels med 
potentiometrarna i ändlägena, dels utvrid
na så att sänkning resp. höjning nått halva 
värdet vid 100 Hz för basen och 10 kHz för 
diskanten. Som synes har baskontrollens 
frekvensgång tendens till konstant lutning 
med glidande övergångsfrekvens, vilket 
brukar anses önskvärt just för basvariatio
nen, medan diskantkontrollen uppför sig 
på helt annat sätt. Variationen per vrid
ningsvinkel hos potentiometrarna är mind
re i mittområdet än i ytterområdena. 

Nätanslutning 
Nätanslutningen är uppbyggd enligt väl
bekant mönster med kiseldioder i helvågs
likriktning. På grund av det låga spän
ningsfaliet över dessa blir ingångskonden
satorn C35 i silkretsen ganska stor ur upp
laddningssynpunkt, vilket skulle medföra 
hög diodtoppström om inte motståndet R59 
i serie med nättransformatorns impedans 

Fig 8 
För/örstärkarens baksida 
med anslutningarna jör 
radio och grammofon 
samt 16 ohms (4 ohms) 
högtalare. 

Fig 9 
Den färdiga förförstärka
ren. 

begränsade densamma. Toppströmmen be
gränsas till 2,5 A, vilket kan anses vara 
önskvärt, men R59 medför effektförlust 
och ytterligare uppvärmning. Att däremot 
C35 inte är särskilt stor med hänsyn till sil
ningen kan man lätt övertyga sig om, och 
då blir det ganska viktigt med en drossel 
i silkretsen, ty utan den skulle ju ännu 
mycket större kapacitanser behövas. Nät
transformator och drossel är specialbe
ställda. 

Mekaniskt utförande 
Förstärkarens uppbyggnad torde framgå 
av fotografierna. Själva förstärkaren är 
monterad på chassiets överdel och nätan
slutning plus utgångs transformator på un
derdelen. Speciellt hänvisas till fotografiet 
i fig. 7, varav komponenternas placering 
framgår, om än inte direkt ledningsdrag
ningen. Observera särskilt, att kopplings
plintarna innehåller var sin del av förstär
karen. Den längsta plinten rymmer så
lunda transistorerna Tl och T2 med till
hörande detaljer, de två mindre plintarna 
på chassiets motsatta kant de två återståen
de förförstärkarstegen resp. stegen T5 och 
T6, medan plinten på bakstycket innehåller 
drivsteget. Varje dylik förstärkardel är 
chassiförbunden i en enda punkt, se vidare 
principschemat. 

Chassiets överdel består av 3 mm alumi
nium, och den tjocka plåten ger jämn tem
peraturfördelning över hela chassiet, tem
peraturskillnaden mellan olika delar är 

några få grader. Själva utformningen är 
dock inte så lyckad. Utrymmet inuti blir 
rätt packat genom nätanslutningens stora 
komponenter, så att luftningen inte blir 
särskilt god, och nätkomponenterna värmer 
också på de ovanför liggande detaljerna. 
En förlängning av chassiet så att nättrans
forma torn komme vid sidan av själva för
stärkaren skulle förbättra det hela. 

I det skick som den visas är emellertid 
förstärkaren väl användbar vid vanliga 
rumstemperaturer och tål med chassiet fritt 
upp till 35° C omgivningstemperatur utan 
risk för att utgångstransistorerna skall bli 
för varma, chassiplåten är mitt emellan ut~ 
gångstransistorerna ca 20° varmare än om
givande luft. Insatt i lådan blir chassiet 
ca 25° varmare än omgivningen, men möj
lighet till bättre värmekontakt finns, efter
som lådan är av fanerad aluminiumplåt. En 
trälåda i samma utförande skulle vara 
olämplig. 

För kontroll av temperaturstabiliteten 
har förstärkarens omgivningstemperatur 
varierats mellan 10° och 55° C, varvid kon
staterades att stabiliteten var tillfredsstäl
lande. 

Nättransformatorn ligger ganska nära 
ledningsdragningarna inom förstärkaren, 
så att risken för inducerat brum naturligt
vis är påtaglig .. En transistorförstärkare 
med dess låga impedanser är nämligen i 
första hand känslig för brum genom mag
netisk induktion, risken för elektrostatiskt 
inducerade störningar är mindre. • 
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II S P I S A R K O F F E R T II 

Här beskrives en enkel batteridriven 
skivspelare med transistorer. Den är 
lätt transportabel och lämpar sig ut
märKt för avspelning av enklare ski
vor, exempelvis jazzskivor. Lätt att 
bygga. 

T ack vare transistorerna kan man nu· 
mera bygga mycket behändiga batteridriv· 
na radiomottagare och grammofonförstär. 
kare. Det har ju också på marknaden kom· 
mit fram ett otal transistormottagare av 
alla de' slag som iir trevliga att ha med på 
semestrar och på resor. 

Nu börjar det också komma fram batte. 
ridrivna sKIvspelare i bekvämt format, en 
motsvarighet till 20·talets populära »rese· 
grammofoner». De låter betydligt bättre än 
dessa, de väger en obetydlighet och är lätt 
transportabla. För ungdom är en sådan 
skivspelare med en binge jazzskivor just 
det som sätter »pricken över i:et» vid en ut
flykt eller vid någon improviserad tillställ
ning. Enda felet med dem är att de är lite 
för dyra. 

Under sista tiden har det kommit fram 
elektriska grammofonmotorer av japansk 
tillverkning, som går på 6 V batterier. De 
är billiga och ger fullt acceptabelt resultat 
för enklare 45 varvs-skivor. Därmed öppnar 
sig möjligheten för den hobbyintresserade 
att själv bygga sin skivspelare för en rela
tivt ringa penning. 

Däremot är det inte värt att man gör sig 
några förväntningar att man skall få fullö
dig musikåtergivning för exempelvis pia
nomusik eller klassisk musik med en skiv
spelare med en motor av detta slag, därtill 
är inte svajegenskaperna tillräckligt goda. 

Konstruktion 
Apparaten är inbyggd i en s.k. »beauty
box» med ytter dimensionerna 2lX 30,5X 
18,5 cm. 

Hur skivspelaren är uppbyggd torde 
framgå av fotografierna i fig. 1-3. T.h. i 
boxen, se fig. l, göres på lådans gavel ett 
rektangulärt hål 6X12 cm. En högtalare 
skruvas fast här med M3-skruvar och mutt
rar. Ett metallnät anbringas som skydd 
över högtalaröppningen. Den använda hög
talaren är tillräckligt stor för att man skall 
få en ganska anständig ljudåtergivning, 
inte minst tack vare lådans baffelverkan. 
Man får därigenom en icke oäven bas åter· 

- trevligt hobbybygge • I sommar 

givning, även om det naturligtvis inte blir 
tal om någon high fidelity-återgivning på 
den punkten! 

I boxen anbringas en skiljevägg av 10 
mm tjock träskiva, den fastskruvas med 
träskruv genom boxens sidor och botten. 
I det utrymme, som uppstår mellan skilje
väggen och gaveln i boxen, får man god 
plats med en hel hög 17 cm skivor. För att 
förhindra att skivorna skall skaka omkring 
för mycket i sitt fack, är locket och skiv
facket runt om försett med en 6 cm bred 
skumgummimatta, som fastlimmas i locket 
resp. i boxens väggar, mattan håller ski
vorna på plats. Se fig. 2. 

Grammofonmotorn med tillhörande me
kanism monteras på en träplatta med måt
ten l7,5X22 cm. Denna träplatta fastskru
vas med vanliga träskruvar i boxens övre 
del, så att plattans översida tangerar övre 
kanten. I träplattan får man såga ut ett 
triangelformat hål, genom vilket motorn 
och en del utskjutande delar på mekanis· 

Fig l 

Den färdiga spisarkofferten. 

men träs. Mekanismen kan sedan skruvas 
fast vid träskivan med fyra träskruvar. 

Innan man skruvar fast mekanismen, bör 
man förse skivan med ett lämpligt över
drag av galonväv. Väven får vikas runt kan
terna och limmas fast på skivans under
sida. Se fig. 3. Man får klippa upp väven 
i hålet för motorn och får där förse väven 
med flikar, därigenom går det att limma 
väven på undersidan, utan att det blir veck 
på översidan. 

Den lilla elektriska motorn i skivspelar. 
mekanismen är gummiupphängd, vilket är 
en nödvändig förutsättning för att inte mo
torvibrationerna skall överföras till nål
mikrofonen, vilket skulle förorsaka ett 
kraftigt bullrande ljud vid skivspelning. 

För att eliminera störningar från motorn 
är denna parallellkopplad med en stor kon· 
densator C8 på 1000 f1-F. Varvtalet hos driv
motorn kan varieras från O till 50 r/m med 
det variabla motståndet R14. När batteri
spänningen sjunker tenderar varvantalet 
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att minska. Att varvtalet är korrekt kan 
kontrolleras, genom att man räknar det an
tal varv skivan gör under en minut (45 
varv, dvs. 7,5 varv på 10 sekunder eUer 15 
varv på 20 sekunder). Nu är att märka att 
motorn är rätt svag och framförallt vid ur
laddade batterier minskar varvtalet något 
när nålmikrofonen läggs på. Man bör där
för räkna varvtalet med pålagd nålmikro
fon. 

Förstärkaren, som är monterad på en 1,5 
mm tjock pertinaxskiva, är avsedd att sät-. 
tas fast med hjälp aven stödvinkel på un
dersidan av samma träskiva som den, på 
vilken skivspelarmekani~men är fastsatt. 
På samma träskiva anbringas också dels 
en volymkontroll Rl och dels en kontroll 
för motorns varvtal R14. 

Pertinaxplattan med förstärkaren spän
nes fast mot utgångstransformatorn TR2 
med hjälp aven l mm tjock mässings rem
sa, som bockas till enligt fig. 4. Samma 
mässingsremsa som skruvas fast mot trä
skivan håller transformatorn fast mot trä
skivan. 

Nålmikrofonen monteras på träskivan 
genom att ett hål upptages i denna, genom 
vilket tonarmens hållare föres och fast
skruvas med mutter. Avståndet mellan 
skivcentrum och centrum för tonarmens 
hållare skall vara 100 mm. 

Genom tonarmens hållare är dragen en 
skärmad kabel, denna anslutes till förstär
karens ingång. Som stöd för nålmikrofonen 
kan man bocka till en ståltråd med mått 
enligt fig. 5. Tråden trängs in i hål i träski, 
van. Stödet är avsett att knipa till om ton
armen så att den hålls i läge mot stödet. 

Fig 2 Apparaten med skivspelardäcket avskruvat. 

Fig l Det järdigkopplade skivspelardäcket. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 8 - 1959 47 



o 
L.6--~ 

58 

I 
38 

o 

Fig 4 

Måttskiss för stödvinkeln till jörstärkarplattan. 

Förstärkaren 

Förstärkaren är monterad på en pertinax
platta som försetts med ett antal hål, ge
nom vilka tilledningstrådarna till kompo
nenterna har trätts. Mellan dessa på bak
sidan utstickande tilledningstrådar är se
dan kopplingstrådar dragna på plattans 
undersida. Hur detta är utfört framgår av 
fig. 6. Komponentplaceringen visas i fig. 
7. Som synes har inga transistorhållare an
vänts utan transistorernas långa tilled
ningstrådar, försedda med systoflexrör, är 
inlödda direkt på plattans undersida. Ut
gångstransformatorn TR2 löds in på det 
sätt som antydes i fig. 7. Erforderliga kom
ponenter framgår av stycklistan. 

fl}8 I. 

30 
I 

Fig S 

Måttskiss för nålmikrofonens stöd. 

Principschemat 

Princip schemat för transistorförstärkaren 
framgår av fig. 8. Från nålmikrofonen ut
tages signalspänningen via ett seriernot
stånd R2 till en högohmig potentiometer 
RI, som fungerar som volymkontroll. Från 
denna uttages önskad spänning till in
gångstransistorn Tl. Denna erhåller en 
förström genom en spänningsdelare H3 
och R4. R6 är ett emittermotstånd, som sla
biliserar arbetspunkten. Det är avkopplat 
med kondensatorn C3. R5 är ingångstran
sistorns kollektormotstånd, från vilket den 
förstärkta signalspänningen uttages via 
kondensatorn C4 till basen på drivtransis
torn T2. Denna erhåller förström genom 

Fig 7 Placeringsritning för komponenterna på förstärkarpiattan. 
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I -Vl TRt" 
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Fig 8 

Förstärkarens principschema. 
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spänningsdelaren R7 och R8. R9 är denna 
transistors emittermotstånd, som också ar 
avkopplat med kondensatorn C5. 

Drivtransformatorn TRI ligger i driv
transistorns kollektorkrets, och från denna 
uttages en symmetrisk spänning till de mot
taktkopplade transistorerna T3 och T4. 
Förström till dessa erhålles genom en spän
ningsdelare RIO och Rll. Från utgångs
transformatorns sekundärlindning är mot
koppling an~rdnad till basingången på 
drivtransistorn. 

Denna motkoppling ger distorsions
minskning och samtidigt en viss bashöj
ning. Strömbrytaren SI startar drivmotorn 
samtidigt som förstärkaren får arbetsspän
ning. Att drivmotorn snurrar är alltså tec
ken på att förstärkaren också är påkopp
lad. 

Beträffande jörstärkarens inlödning så 
är det kanske på sin plats att varna för att 
man löder för länge på tilledningstrådarna 
till transisi:~rerna. Vidare får man undvika 
att komma med lödkolven alltför nära en 
transistors hölje. 

Fig 6 
Den »sydda ledningsdragningen» på 
jörstärkarplattan. 

Stycklista 
. R1=1 Mohm, pot. 0,1 W (Bo Palmblad, 

Stockholm) 
R2 = 330 kohm 
R3=56 kohm 
R4=10 kohm 
R5=3,9 kohm 
R6=1,6 kohm 
R7=39 kohm 
R8=15 kohm 
R9=470 ohm 
RlO=2,7 kohm 
Rll = 100 ohm 
R12 = 6,8 kohm-50 kohm (utprovas) 
R13=470 ohm 
R14=50 ohm, pot. trådlindad, 3 W 
Rl5=5 ohm 
C2= C4= 10 ,uF el.-Iyt., 3 V 
C3 = C5=100 ,uF el.-Iyt., 3 V 
C6 = 20 nF 
C7=100 ,uF, 6 V 
C8 = 1000 ,uF, 6 V 
TRl = impedansomsättn. 8 kohm: 2 kohm+ 

2 kohm ST-22 (Bo Palmblad, Stockholm) 
TR2=prim: 2X(525+95) varv 0,15 mm 

sek.: 150+38 varv 0,28 mm, A 1401 (Bo 
Palmblad, Stockholm) 

Sl=strömbrytare sammanbyggd med R1 
Tl=T2=OC71 
T3+ T4= 2XOC308 
l st högtalare 8 ohm 4X6" (Sinus) 
l st tonarm. Typ C200 (Bo Palmblad, 

Stockholm) 
l st grammofonverk. Typ BG45 (Bo Palmblad, 

Stockholm) 



När förstärkaren är färdigkopplad är 
det endast att koppla ihop enheterna in
bördes så som visas i kopplingsschemat i 
fig. 9. Om man vid provspelning skulle få 
kraftig distorsion vid fullt pådragen vo
lym kan man öka motkopplingen genom att 
minska på R12. 

Akustisk återkoppling mellan högtalare 
och nålmikrofon - som yttrar sig som en 
konstant ton - kan uppträda vid alltför 
kraftig bashöjning. Genom att öka på 
kondensatorn C6 till 50 nF eventuellt 100 
nF kan man få bort svängningstendensen, 
men man får då mindre bas. Genom att sty
va av gaveln i lådan med en träskiva kan 
man likaledes komma ifrån besvärligheten 
med akustisk återverkan mellan nålmikro
fon och högtalare. • 

V åra läsare är välkomna med bidrac under 
denna rubrik: knepica kopplingar och mät
metoder, lättiUverkade detaljer, enkla och ef· 
fektiva hjälpmedel för service och felsölming 
etc. Varje infört bidrag honoreras. 

Att färga mässing 

Skalor och frontpaneler av massmg och 
mässingsbeslag för högtalaröppningar 
m.m. kan man med enkla medel färga 
själv. 

Mässingsföremålet eller -föremålen som 
skall behandlas skall först rengöras noga, 
vilket kan ske i varm lut under kratsning 
med borste. För att kontrollera att före
målen är helt fettfria skall de efter dopp
ning i kallvatten visa en sammanhängande 
vatten film, vilken ej får avbrytas av torra 
~öar». Efter rengöringen får ej de ytor, 
som skall behandlas, vidröras med fing
rarna eller på annat sätt utsättas för 
föroreningar. Användning av gummihands
kar rekommenderas, och man bör tänka 
på att de flesta av de lösningar som beskri
ves i det följande är giftiga, varför de bör 
förvaras på betryggande sätt. Användan
det bör ske i väl ventilerade lokaler eller 
utomhus. 

Brun färg på mässing 

120 gram kopparvitriol och 60 gram klor
syrat kali löses i l liter vatten, varefter 
föremålet som skall färgas nedsänkes och 
får kvarligga tills önskad färgton erhållits. 
Denna lösning arbetar snabbare om den 

Fig 9 

Ledningsdragning 
mellan de på skivspe· 
lardäcket monterade 
komponenterna. 

-6V 

Förstör arp lattb • 

Skörmad lodning 

-6V 

C8 

+ 

Praktiska vinkar 

värmes vid användandet. Efter spolning 
och torkning sprutas eller strykes före
målet med zaponlack. 

Brun bronsfärg på mässing 

100 gram salmiak, 200 gram kopparacetat, 
600 gram 4 %-ig ättika. I denna lösning 
får föremålet kvarligga tills önskad färg 
antagits, vilket kan dröja 8--14 timmar. 
Efterbehandling som föregående. 

Röd färg på mässing 

10 gram natronhydrat löses i 100 gram 
vatten tillsammans med 20 gram koppar
karbonat. Badtiden kan här variera avse
värt vid olika legeringar. Efterbehandling 
med za ponlack. 

Blå och gröna färger på mässing 

50 gram kalihydrat i stänger, 40 gram 
mjölksocker kokas med l liter vatten un
der 15 minuter. Därefter iblandas 40 gram 
mättad kopparsulfatIösning när lösningens 
temperatur sjunkit till 70-80°. Vid an
vändningen skall lösningen hålla tempe
raturen 70-80° C. Spolning och torkning 
samt efterbehandling som föregående. 

Lödning av kontaktbussningar 

Vid kontaktbussningar är isoleringen nu
mera ofta utförd i termoplast. När man lö
der tråden på en bussning behövs det rätt 
mycket värme för att få tennet att flyta ut. 
Värmen sprider sig även till isoleringen 
med påföljd att plastmaterialet mjuknar. 

Det kan t.o.m. smälta och flyta ihop med 
gängan och muttern. Man är sedan tvungen 
att bryta sönder plastbussningen för att 
kunna ta bort den. 

En enkel utväg ur denna svårighet är att 
löda en förlängning av koppartråd på buss
ningen med isoleringen och muttern bort
tagen. Se fig. nederst! Man kan även löda 
på en lagom lång kopplingstråd innan 
man skruvar fast bussningen i chassi
plåten. 

(S·B-Service) 

lP -IIIID 
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Kristallstyrd sändare för radiokontrollexperiment 

I förra numret beskrevs en RK-sän
dare av självsvängande typ, avsedd 
att användas vid experiment med 
radiokontrollerade modeller. Här be
skrivs en kristallstyrd sändare, som 
ger ungefär samma uteffekt, den 
kan också användas som »frekvens
normal». 

I tidigare nummer av RT har beskrivits en 
enkel utrustning för radiokontroll av båt· 
modeller. (RT nr 6 och 7/59.) RK-sända
ren i denna utrustning var självsvängande, 
vilket innebär att man måste ha en tillför-

Stycklista 
Rl=R2=1O kohm, 14 W 
Cl=C2=2S pF trimmer (Philips) 
Sl=2 pol. strömbrytare 
S2 = 1 pol. tryckknapp 
Vl=V2=DL 96 
l st kristall 27,12 MHz 
Batterier: 2 st Tudor 1,S G4, 2 st Tudor 45AS 
Låda, 26X19Xll cm, typ LLH 170 (HEFA , 

Bällstavägen 22, Stockholm) 
Handtag, typ KS61 (ELF A, Stockholm) 

Fig 1 

Principschemat för den kristallstyrda RK-sän
daren som går på frekvens 27,12 MHz, dvs. 
exakt i mitten av RK-bandet. 

Kristall 

Anslutes till 
metallhöl~ 

'~~----------+-~---+--~ 
' 'lO 

2tr 

Nyckeln 

litlig anordning för att mäta frekvensen hos 
denna_ Ett oeftergivligt krav är nämligen 
att man har sändaren inställd så att den 
inte kommer utanför det smala frekvens
band, 26,95 MHz-27,30 MHz, som är till
delat för RK-experiment. 

Man kringgår detta bekymmer om man 
istället för att använda självsvängande sän
dare utnyttjar en kristallstyrd. En sådan 
kostar visserligen lite mera men är inte mer 
komplicerad, tvärtom, den är mycket enkel 
att bygga. Fig. l visar principschemat. 

Fördelen med en sådan kristallstyrd RK
sändare är att man har frekvensen absolut 
säkert spikad på tillåten frekvens precis 
mitt i RK-bandet. Man är alltså på säkra 
sidan och det enda man behöver göra ifrå
ga om frekvensinställning, är att avstämma 
mottagarens frekvens så att den överens
stämmer med sändarens kristallfrekvens, 
27,12 MHz. 

Tydligt är också att en sådan sändare 
kan utnyttjas som en »frekvens»-normal 
inom RK-klubbar. Man kan trimma in 
självsvängande sändare på kristallfrekven
sen på följ ande sätt: Avstäm först en mot
tagare på den kristallstyrda sändarens fre
kvens så att man får bästa signaL Slå där-

Fig 2 

Så här kopplas RK-sändaren på undersidan. 

Ant. 

+90V 
-90V 

-.3 V 
t3V 
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efter ifrån den kristallstyrda sändaren och 
slå på den självsvängande sändaren och 
reglera dennas frekvens så att den nyss på 
kristall frekvensen inställda mottagaren 
reagerar med maximal anodströmsändring_ 
Man har då tydligen avstämt den själv
svängande sändaren till samma frekvens 
som den kristallstyrda. 

Den uteffekt som erhålles från den kri
stallstyrda sändaren är av samma storleks
ordning som den, som erhålles från en 
självsvängande sändare med rören DL96 av 
den typ som beskrevs i nr 7/59_ 

Schemat för den kristallstyrda sändaren 
visas i fig. 1. Som synes består sändaren 
helt enkelt av två rör DL96, en kristall av
stämd till frekvensen 27,12 MHz, en spole 
L2 (+antennspole Ll), två trimkondensa
torer Cl och C2 samt två motstånd Rl 
och R2_ 

Sändaren är uppbyggd på en 1,5 mm 
pertinaxplatta, storlek 5X14 cm. På denna 
monteras de två rörhållarna och kristall
hållaren, vidare fastskruvas här spolstom
men för Ll och L2. Mellan rörhållare och 
spolstomme fastskruvas två stycken Phi
lips-trimrar på vardera 25 pF. Med dessa 
två trim rar avstämmes kretsen så att den 

Fig 3 

Komponentplaceringen i 5ändaren framgår av 
denna fig-

~ 

8 8 
+90V 

-90V 

~ristaLL) -3V 
+3V 



blir · induktiv vid kristallfrekvensen, vilket 
är en förutsättning för att sändaren ska 
fungera på avsett sätt. 

Spolen L2 lindas med 8 varv l mm lacke
rad tråd på 18 mm spolstomme av poly
styren, spolstommen skruvas fast på den 
pertinaxplatta på vilken sändaren är mon
terad. Spolen skall ha mittuttag vilket 
åstadkommes genom att man med ett rak
blad skrapar rent på spolens mittvarv ca 
l cm. Man får härvid se till att man inte 
skadar isoleringen på närliggande varv så 
att kortslutning uppstår mellan varven. En 
mångtrådig ledare lödes därefter till det 
renskrapade partiet på det mittersta ko p
parvarvet. Denna ledare anslutes till plus 
anodspänningen 90 V. 

Utanpå spolen L2 lindas sedan Ll, två 
varv isolerad tråd, dessa varv utgör kopp
lingslindning till antennen. 

Sändarens kopplingsschema visas i fig. 
2; komponentplaceringen framgår av fig. 3. 

Sändaren är i övrigt uppbyggd på sam
ma sätt som den i tidigare nummer be
skrivna radiostyrda självsvängande sända
ren. Den är alltså inmonterad i ett apparat
hölje av metall, försett med bärhandtag 
och med en på ena gaveln monterad an
tenn, som isoleras från höljet med hjälp 
aven bakelitklots. 

Antennen utgöres av tre aluminiumrör 
med diameter 10, 8 och 6 mm som kan 
skjutas in i varandra. Se fig. 7. Längden 
på elementen är 80 cm, man sticker in dem 
ca 5 cm i varandra och får sålunda en an
tennlängd av drygt 2 meter, vilket mot
svarar ungefär en kvarts våglängd vid 27 
MHz, vilket ger bästa antennverkan. 

Det bör kanske påpekas att antennver
kan är optimal om man ställer apparaten 
på ledande underlag, exempelvis fuktig 
mark. Antennen fungerar då som en kvart
vågsantenn. Lyfter man upp sändaren från 
marken blir strålningsegenskaperna mind
re gynnsamma, vilket kan vara bra att veta 
när man arbetar med modeller på längre 
avstånd. 

I apparathöljet anbringas en metallplåt 
som skiljer »batteriavdelningen» från den 
egentliga sändaren. Denna monteras med 
vinkeljärn mot samma plåt. Se fig. 6. De 
batterier som behövs för att driva sända
ren, är 2 st 45 V batterier i serie för anod
spänningen och 2 st 1,5 V batterier i serie 
för glödströmmen. 

Sändarens uppbyggnad torde framgå av 
fotografierna i fig. 4 och 5. 

Trimning 

När apparaten skall sättas igång slår man 
på arbetsspänningarna och man skall då, 
om allting är rätt, få en signal i mottaga
ren. Skulle så inte vara fallet får man vri
da på trimkondensatorerna el och e2. 
Man finner då att i vissa lägen svänger sän
daren på sin kristallfrekvens, i andra lägen 
upphör svängningarna. Man ställer in el 
och e2 så att man får kraftigast möjliga 
svängningar. • 

Sändaren är uppbyggd på en 1,5 mm pertinaxplatta, på vilken de 
fåtaliga komponenterna fastskruvas. 

Fig 5 
Kopplingen på pertinaxplattans undersida. Antennspolen L1 varv
lindas med isolerad tråd utanpå L2 och lödes in, dels till ett löd
stift på plattan, dels till sammanbindningspunkten mellan - 90 V 
och -3 V. 

Fig 6 

Den färdiga RK·sändaren i sitt hölje. Anten
nen understa element, ett 80 cm långt 10 mm 
aluminiumrör är fastskruvat vid en bakelit
klots, som i sin tur är fastskruvad vid metall
höljet. Understa skruven som håller antenn· 
röret är försedd med en lödstjärt. Här är en 
isolerad ledning, som går till sändarens antenn
spole L1, inlödd. 

Fig 7 

Antennen består av alaminiumrör, 80 cm långa, 
som träs på varandra. 
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LÅDFACK typ LF 
'ör smådelar 

Flera typer att välja på 

Begär katalog trån 

"Specialisten i hyllor, lådor o. skåp" 

ABSv,ensk 
~ 
~ 

Lagerstandard 
SKÅNEGATAN 40, STOCKHOLM SÖ 

TEL 40 00 50,412090 

MALMÖ, (040) 9t1300 GÖTEBORG, (031) 121158 

SUNDSVALL, 060/51840 

l·(ilildu)!j 
RADIO . . 

BANDSPELARE 
L..J ~ 

Svensk generalagent: 

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

ÖREBRO 

\ 

~ 37 Vad Ni bör veta om ••• 
och ger en ledning hur man skall över
vinna olika svårigheter. Man har också fun
nit vägar att förbättra kvaliteten och mins
ka störningar. 

Under de 100 år då elektriska kommuni
kationssystem har använts, har man ofta 
byggt ett system, emedan en särskild kom
ponent fanns tillgänglig. Tack vare infor
mationsteorin kan man nu se problemen i 
stort, från hjärna till hjärna, varigenom ett 
optimalt system kan erhållas, där det to
tala felet kan reduceras särskilt genom att 
slutliga data presenteras för de mänskliga 
sinnena på ett lämpligt sätt. 

Man har teoretiskt och experimentellt 
visat, att man vid överföring av tal och mu
sik kan använda mycket smalare band
bredd än förr med bibehållna krav på god 
återgivning genom att kondensera infor
mationen. Ett vårdat talspråk innehåller 
vid normal talhastighet ca SO bit/ s. Kanal
kapaciteten för en vanlig telefonikanal är 
däremot ca 30000 bit/s. Kanalen är alltså 
endast utnyttjad till ca 1/ 6 %! Genom tal
kompression kan uppfattbart tal nu över
föras med en bandbredd av endast 30 Hz. 
Man har beräknat, att det vid optimal kod
ning är möjligt att överföra informations
mängden i vanligt tal inom en bandbredd 
av ca 2,3 Hz! 

Man kan tänka sig att på samma sätt 
som man har I och II klass på tåg så skulle 
man vid långdistanssamtal kunna ha sam
ma möjlighet. Vid ett andra klass samtal 
skulle man då inte höra alla nyanseringar i 
den mänskliga rösten, men det kunde vara 
fullt användbart ur kommersiell synpunkt. 
II klass telefonsamtal skulle bli billigare, 
då de ej upptar så stor bandbredd. Detta 
kräver dock dyrbar utrustning och skulle 
därför i första hand endast bli aktuellt på 
transkontinentala linjer. I en framtid kom
mer också troligen artificiella talorgan i 
stor utsträckning att överta den mänskliga 
rollen i form av anordningar för analys
syntestelefoni. 

I TV-mottagarna arbetar man med 
hundratusentals bildelement för att bilden 
skall bli tydlig och detaljerad, och de krä
ver därför ett brett vågband. Men om man 
nöjer sig med en mindre detaljerad bild, 
kan en TV-bild sändas via en linje med 
betydligt mindrebandbredd. 

Teorin har givit värdefulla kvantitativa 
mått för vad som förut var en strid mellan 
olika åsikter. Genom kommunikationsteo
rin har man fått möjligheter att jämföra 
olika system och att beräkna framstegen 
genom att man fått en bättre vetenskaplig 
grund. Man kan hänföra problemen mate
matiskt till kända ·parametrar. Informa
tionsteorin har också verkat som en kataly
sator, som stimulerat och påskyndat ut
vecklingen. Särskilt under de senaste åren 
har en mycket intensiv forskningsverksam
het bedrivits inom informationsteorin, som 
medfört att en mycket stor kvantitet vetan
de har systematiserats, vilket är detsamma 
som att negativ entropi har frigivits. • 

52 R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R 8 - l 9 5 9 

\ 

ALLEN·BRADLEY 

MOTSTAND 

• SKALOR • PANELER 
• SKYLTAR • LINJALER 

• RITMALLAR 
• MASSARTIKLAR 

Snabb leverans - La'ga prise,. 

AKTIEBOLAGET 

I STJÄRN~GRAVYR I 
Ångermannag. 124, Vällingby, tel. 873969 

\. 



OSCILLOSKOP.RÖR 

Rund bildskärm är alltiämt den vanligaste formen på oscilloskoprör och av dessa tillverkar 
Philips ett stort antal varianter för olika ändamål. 
Rektangulär bildskä rm med ena sidan 2,5 gånger längre ön den andra är många gånger 
lämplig vid apparatbyggen där man behöver spara på utrymmet. 

Avlänkningen kon vara symmetrisk eller asymmetrisk - Philips tillverkar rör av båda slogen. 

Efterlysningstide n kan vara olika lång med hänsyn till det ändamål för vilket röret skall 
användas. 

!t -metallskärmen förhindrar inverkan av yttre störande fält och finns ~, 
i tre olika storlekar för rör med 7, 10 och 13 cm skärmdiameter. ~ 

För att kunna se, mäta, kontrollera och fotografera olika elektriska och mekaniska (örlopp är 
oscilloskopröret ett av de bästa och tillförlitligaste hiölpmedlen. Men det fordras också att rören 
skall kunna anpassas efter visso bestämda krav för att man skall få snabba, tillförlitliga resultat 
och kunna bygga sina mät- och kontrollapparater på ett rationellt sött. 
Oscilloskoprör är en Philipsspecialitet uch tabellen här nedan upptar några av de vanligaste 
typerna. Men Philips tillverkar inte bara oscilloskoprör - programmet omfattar 1000-tals olika 
rörtyper och döribland naturligtvis alla rör som ingår i ett modernt oscilloskop, t.ex . likriktar-, 
förstärkare- och stabilisatorrör. Dessutom alla slogs elektronrör för radio, telefoni, liudfilm, tele
vision och radar. Philips hiölper Er görna med utförliga dato somt råd och anvisningar om de 
rör som lömpar sig böst för respektive ändamål. 

Förklaringar till bokstavs· och siffer· 

beteckningarna: 

D = Både avlänkning och fokusering är 

elektrostatisk 

= Blå fluorescens, kort efterlysningstid 

G = Grön fluorescens, medellång 

efterlysningstid 

R = Gröngul fluorescens, lång 

efterlysningstid 

= Dubbellagrad skärmbeläggning som 

först lömnor blå fluorescens med kort 

efterlysning som efterföljes aven 

gulgrön fluorescens med mycket lång 

efterlysningslid 

1:0 siffran anger skärmens diameter i cm 

2:0 siffran anger serienumret 

1) = Rektangulör skärm 

Beteckningar för helt I=} eller delvis I ""} ~ 
ekvivalenta amerikanska oscilloskoprör , 

I 
7 cm 

DB l 
DG 

7-S 
E DP I 
~ DR 

" o 

"] 1 
DG 7-6 o. 

o DP 
J; 

DR 

DG 7-31 

DG 7-32 

~:§ ~~} 7-36 
"-~ 

6D G7 

3WPl "" DG7-36 

SCPIA "" DPt3-2 

SCP7 A "" DP13-2 

I 
Skärmdiameter 

10 cm I 13 cm I 16 cm 
I 

,,] ~~ 13-2 "] 
Ds) 

~~ 10-6 
DR 

DR 

DG 

DG 10-74 DG 

SUPl = DG13-32 

BAl = DG7-36 

CV600 "" DG13-2 

DG 16-221} 

Dd 

13-32 

13-34 

CVB3a "" DP13-2 

CV217S = DG7-S 

CV2191 = DG13-2 

Växelströmsrör 
Allström'srö~ 
Batterirör 
Ind,kalorrör 
Likriktarrär 

Bildrör 
Kamerarör 
Oscillogralrör 

Rör lör radio- och TV-sändare 
Rör för högfrekvensvärme 
Magnetroner för rodor 
Likriktarrör 

Goslyllda likriktarrör 
Tyrotroner 
Ignilloner 

Fotocelter 
Små thyrotroner för 

relö-utrustningar 

"Speciol quality"-rör 
Dekodräknerör 
Förstörkarrör 
Kallkatodrör 
LikTiktorrär 
Motståndsrör 
Spönnings-stabilisatorer 
Termokors 
UKV-rör 
Klystroner 
Geiger-Muller-rör 

Germaniumdioder 
Transistorer 
Selenlikriktare 
Vari'storer (VDR-motstånd) 
Termistorer (NTe-motstånd) 

Precisionsmotstånd 
Ytskiktsmotstånd 
Trådlindode motstånd 

Kolpotentiometrar 
Trådlindade potentiometro( 

Keramiska kondensatorer 
Rullblockkondensatorer 
Glimmerkondensatorer 
Elektrolytkondensotorer 
Ollekonden'satorer 
Avstämningskondensatorer 
Trimkondensatorer 

Genomföringar 
Kopptingslister 
Omkopplare 
Rörhållare 
Rallar och vred 
Polskruvor 
Relöer 
SIgnallamphållare 
Säkringshållare 

AntennstoVQr 
Ferroxcube-körnor för hög
vördiga induktonser 
Ferroxcube·lilter 
Ferroxdure-magneter för TV 
högtolore~ instrument och 
generatorer In m. 

Kvortskristaller 

Kanalväljare 
Avlänkningsenheter 
Linjeutgångstransformatorer 

Hi-Fi högtalare 
Ovala högtalare 
Standard-högtalare 

FM'enheter 
MF-lilter 
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Kodavo)t 
ON&ANO 

1 tat-bas eace 
P å tri d bandet 

"kosta e 
..Iet mest ~pr's 
u tU' ordinarIe 

VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG 

NÄTANSLUTNA ÖVERSLAGSPROVARE 
i två utföranden för provning 

med växel- eller likspänning 

vs 0-5 kV kontinuerligt 
reglerbar växelspänning 

0-3 kV kontinuerligt 
reglerbar likspänning 

Mätström: max 4 mA 

Anslutning: 220 V 50 Hz 

Dimmensioner: 210 x 145 x 100 

Vikt: c:a 2,5 kg 

Kontakta vår instrumentavdelning för närmare upplysningar 
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~ 41 "Dämpad" basreflexlåda 

rial i form av 25 mm porösa plattor, an
bringade på tvärIister, som håller plattorna 
på 2 cm avstånd från högtalarlådans väg
gar_ Denna anordning med tvärlister ger 
särskilt effektiv ljudabsorbtion, vilket före
faller att vara gynnsamt. En jämförelse 
med en ljuddämpad och en helt odämpad 
låda visar otvetydigt att basåtergivningen 
blir väsentligt mjukare, samtidigt som »låd
karaktären» i ljudet elimineras. 

Fig. 3 visar den färdiga lådan. Man bör 
naturligtvis förse denna med lämplig kläd
sel på framsidan, som då måste utformas 
så att inte de höga tonerna absorberas av 
det använda textilmaterialet. 

Fig 3 
Den färdiga basreflexlådan. Högtalarsystem 
PH 2132/ 25/ 105 med frekvensområde 50 Hz-
16 kHz från Isophon-Werke, bestående aven 
oval bashögtalare med diskanthögtalare an
bringad koncentriskt på bassystemet. Delnings
filtret som medföljer hög.talaren monteras i 
lådan. 

Denna högtalarlåda har visat sig ge en 
verkligt förnämlig återgivning inom hela 
tonfrekvensområdet. Uttagbar effekt är 8 
W, vilket är fullt tillräckligt för alla mind
re och medelstora bostadsrum. Komplette
rat med två högtonshögtalare får man med 
denna anläggning en verkligt förnämlig 
stereoanläggning. • 

RADANNONSIR 

AMATÖRRADIO och HI-Fl-APPARATUR 
Nya app.: l st. Trafikmottagare typ HQ-140-
XAE, 1.500.-; l st. Elfa converter för 144 me/s 
m. E88CC o. 35 me/s xtal., 70.-; l st. Heathkit 
HI-Fl fm tuner typ FM3A, 88-108 me/s, 7 rör, 
175.-; l st. Heathkit förförst. HI-Fl typ WA
P2, 140.-. Obet. beg. app. : l st. Elfa TV m. 
17" bildrör o. 10 kan., m. låda, körd e:a 100 
tim., 475.-; l st. Philips bandspelare, typ 
EL3511 (stora mod.), med tillbeh., 450.-; 
Heathkit sändare, typ DX-35, 350.-. 

stud. K. LINDBLAD, BOX 91, Skurup 

Till salu: Enkel lokal-TV utan ljud säljes 
komplett utan bildrör. Svar till: 70°. 



f\lYDET! FLATPOT 
POTENTIOMETER 

PA I N Y O N presenterar härmed sin senaste tradlindade trimpotentiometer. 

Motstandslindning, kontaktarm och skruv är helt inkapslade i nylonblandad fenolplast med 
araldittätning. Kontaktarmen föres aven skruv vars huvud synes pa bilden nedan. Kontakten 
som löper pa potentiometerbanan är försilvrad. 

DATA: 

Motstand~omrade: 10sJ-20 kQ 

Tolerans .. ..... ....... ..... ± 10 Ya 

Belastning (för 20° 
omgivande. tempe-
ratur) .. .............. .. .. 1 W 

Varvtal (från O till 
maximal resistans) 25 

Vikt ................. .......... ca 28 g 

Nu modifierade kontakter 
för stor driftsäkerhet. 

För miniatyrisering välj 
PAINYON-komponenter 

~ KAT.-NR 316510 

31.8 

25.4 

2.5 
2.5 

Måtten i mm 
2 hål 2.44 resp. 2.36 

FÖR TRYCKT KRETS 
KAT.-NR 316525 

~ 15•6 
tiq12 

~ 15.6 
-.,: , 31.8 

25.4 

2.5 
~ 

2 hål 2.44 resp. 2.36 

---------- Vi lämna gärna närmare dato och priauppgifter _________ _ 

SVENSKA PAINTON AB 
AICEItS RUMÖ-STOCICHOLM - Tel rib VaxhoIaI vL~ 20110, lokal (0764) 20110 

PAINTON 
~~~J 
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nya rörhandböcker 

Electron Tube Manual I 
med alla rördata och -kurvor för mottagar- och bild-

rör. 502 sidor i A4-format. 

Pris 10 kr 

Electron Tube Manual III 
innehåller data och kurvor för professionella katod

stråle- och kamera-rör, fotoceller, kolIkatodrör, SQ

rör, tyrotroner, ignitroner, industriella likriktarrör, mik

rovågsrör, söndarrör m.m. 636 sidor i A4-format. 

Pris 10 kr 

Kan endast beställas 
per postgiro' 
Sänd in beloppet på postgirokonto nr 558572 och 

ange noga på talongen vilka böcker som önskas. Ty

värr kan vi inte ta emot beställningar i annan form. 
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Semi-conductor Manual II 
Data, kurvor, diagram och tabeller över transistorer 

och dioder. 100 sidor i A4-format. 

Pris S kr 

Classification of electron tubes 
Populär redogörelse på engelska över elektronrörets 

princip samt beskrivning av praktiskt taget alla ak

tuella rörtypers konstruktion och verkningssätt. Ele

gant tryck på konsttryckspapper med mängder av 

intressanta fyrfärgsbilder. 96 sidor i A4-format. 

PHILIPS 

~ 
V 

Pris 10 kr 

PHILIPS 
Avd. Elektronrör och Komponenter 

Postbox 6077 • Stockholm 6 • Tel. 340580 • Riks 340680 
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EN STRALANDE NYHET 
TILL EDRA KUNDER 

Hellesens 
lanserar nu 

POWER 
det första batteri 
som är speciellt 
konstruerat för 

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

Det är tiger-krafter i PO WE R, 
nyaste medlemmen av världens äldsta torr
element-familj. 

POWER är speciellt konstruerat till långvarigt 
bruk och hårda belastningar och ger i transistor
radio dubbelt så många brukstimmar som öv
riga stavbatterier. 

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

POWER levereras i skyltkartonger om 24 st. 

Riktpris är kr. I: 10 pr st. 

Beställ POWER nu till radiosäsongen. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 8 - 1959 57 



•''';.,. ... ..• I .~/'O . . s._ 

Vi har 1000-tals 
KOMPONENTER 
i lager 
TV-antenner, kabel, elektroly
ter, keramiska kondensatorer, 
radiorör, antennfilter, bildrör, 
grendosor, m. m. 

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

Radioindustrins 
nyheter 

Stabiliserade nätaggregat 

Svenska AB Oltronix, Ångermannagatan 122, 
Vällingby, har utvecklat en serie stabila lik
riktare för olika ändamål. 

Oltronix LS 30, se fig. är en högstabil 
transistoriserad likriktare avsedd för matning 
av transistorkretsar, reläer m.m_ 
Utspänning: 3--40 V 6-3 A kontinuerligt 

variabel i två områden 
Reglering: ±20 mV för ±1O % nätspän-

ningsvariation 
Brum: Mindre än 3 mV (effektivvärdel 

Aggregatet är kortslutningssäkert och utrustat 
med elektronisk säkring. 

LS 22 är en högstabil likriktare, lämnande 
två från varandra helt skilda spänningar. 
Utspänning: al 150-1500 V 70 mA konti

n uerligt variabel 

Reglering: 

Brum: 
Inre 
motstånd: 

bl 120-200 V 20 mA kontinuer
ligt variabel 
al ±50 mV för ±1O % nätspän
ningsvariation 
bl ±0,2 V för ±10 % nätspän
ningsvariation 
al 3 mVeff• bl l mVeff• 

al l ohm. bl 10 ohm. 

LS 20 är en högstabil likriktare avsedd för 
bl.a. trådtöjningsgivare. Aggregatet är stabili
serat med normalelement och chopperförstär
kare. 
Utspänning: l-50 V 500 mA kontinuerligt 

variabel i två områden. 
Reglering: ±0,01 % för 10 % nätspännings

variation 
Aggregatet har magnetiskt överströmsskydd. 

LS 25 är en precisionsreglerad högspän
ningslikriktare avsedd för drift av fotomulti
plikatorer, geigerräknare etc. 
Utspänning: 750-2750 V 25 mA kontinuer

Reglering: 
ligt variabel i två områden 
±0,5 V för ±10 % nätspännings
variation 

Aggregatet är försett me.d ~agne!isk~ öv~=
strömsskydd med automatIsk aterstallmng for 
högspänningen. 

~62 
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se bättre • 

• hör bättre 

TOREMA 
ANTENNER 

för RADIO· 
och TELEINDUSTRIN 
Från loger i Stockholm kon omgående erhållas bl. o. 

• Laminater 
• Lackerad koppartråd 
• Kopplingstråd och -lits 
• Material för tryckta kretsar 

ALLMÄNNA 
HANDELSAKTIEBOLAGET 

Brunkebergstorg l S - Stockholm C 
Tel. 2321 SO 

Lager I Luntmakaregatan l S 



OBS! SÄNKT RIKTPRIS 845:-

'STCRC044 
är en stereoförstärkare i byggsatsform från Mullard. Byggsatsen 

innehåller allt nödvändigt materi~I, inklusive muttrar och bultar, 

anslutningssladdar samt en skruvnyckel. De enda verktyg som 

behövs är en lödkolv och lödtenn, avbitare, plattång och en 

skruvmejsel. Den färdiga förstärkaren är gjord för att stå på 

fyra gummifötter i det guldfärgade och ugnslackerade höljet. 

Den kan också byggas in i ett skåp eller en hylla och för det 

ändamålet är skalan något större än höljet. Enkla anslutningar 

för kristall- eller keramisk pick-up, tuner eller band ger ett stort 

användningsområde. 

Tekniska data 

Uteffekt 
Känslighet 
Frekvensområde 
Ingångar 
Balanskontroll 

Bashöjning 
Diskantavskärning 

2 x.4 W stereo, 8 W mono 
130 mY 
± 1 dB inom 20-20.000 pIs 
Nålmikrofon, radio, band 
Från O till full effekt på 
endera av kanalerna 
+ 16 dB vid 50 pIs 
-20 dB vid 10 kpls 

IIIlULLARD 
Svenska Mullard AB Strindbergsgatan 30. Stockholm NO 
Telefon 613510,613520 

Nederlag i Göteborg: Teleinvest AB 
Nederlag i Malmö: AB Sigval 

Undersidan av stereoförstärkaren 

Hopmonterad Stereo 44 utan hölje 
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SATT 
Tel. 240270, Stockholm AEG 
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effek.ffransisfor 2Nl168 
------------------------

Deko Radio transistor typ 2Nll68 är en högeffekts P-N-P ger
manium transistor, konstruerad för användning i 12V ton frekvens
förstärkare. Den karaktäriseras av hög uteffekt, hög förstärkning 
och låg distortion. På grund av denna transistors höga förstärkning 
kan den drivas uran emitteravkoppling i både klass A och klass B 
förstärkare. Höljet är hermetiskt slutet och elektriskt hopkopplat 
med kollektorn. 

Typiska Elektriska Data för 2Nl168 

Kollektordiodström IKBo (VKB = - SOV, VEB 
= - I,SV) .............................. .... .......... 2mA 

Emitterdiodström IEBo (VEB = - 20V) .......... ImA 
Strömförstärkning (VKE = 2V, IK = lA) ... 110 
Strömförstärkning (VKE = 2V, IK = 3A) .... 60 
Basspänning V EB (VEK = 2V, JK = 3A) .... O,lV 
Mättningsspäning VEK (IB = 100 mA, IK = 3A) 0,2S y 
Kollektor till emitterspänning V KER (JK 
- 300 mA likström, REB = 30 ohm.) ............ SO 

Maximivärden 

Kontinuerligt 
Matar- Termisk Cut-off 

Typ spänning VKB VEB lE IB resistans frekvens 
V V V A A °CW kp/s 

2N173 l) 12 60 40 15 4 1.0 10 
2N174 l) 12/28 80 60 15 4 0.8 10 
2N174A l) 12/28 80 60 15 4 0.8 100 2) 
2N277 1) 12 40 20 15 4 1.0 10 
2N278 1 ) 12 50 30 15 4 1.0 10 
2N297A 60 40 4 1 2.0 12 
2N392 12 60 40 5 1 1.5 6 
2N441 1 ) 6/12 40 20 15 4 1.0 10 
2N442 l) 12 50 30 15 4 1.0 10 
2N443 1 ) 12 60 40 15 4 1.0 10 
2N553 80 40 4 4 1.0 25 
2N665 80 40 5 1 2.0 20 
2N1099 1 ) 28 80 40 15 4 0.8 10 
2NllOO 1) 12128 100 80 15 4 0.8 10 
2N1l59 80 20 5 1 1.2 10 
2N1l60 80 20 7 1 1.2 10 
2N1Ua 12 50 20 5 1 1.0 10 
2N1172 12 40 20 1,5 0,25 15,0 17 

1) Le\'ereras även som trimmade par. 2) (IK = lA, VKB = 12V) 
Tillåten spärrskiktstemperatur för samtliga ovan upptagna transistorer är 
Maximum (kontinuerligt) 95° C. (intermittent) 100 0 C. Minimum _650 C. 

GENERAL MOTORS NORDISKA AB 
Avd. f. transistorer 

STOCKHOLM 20 

Utgångskarakteristika (25 0 C) för 2N1168 
3. 

-5 MA 

I--- -40 IMA 

l.--V " .... 

--'v ,.... 

_In 

../ 
_UA 

V 
J 

./ .,./ . ~ 

-../ 
o 10 lO 30 40 

Kollektorspiinning (V) 

Dimensioner och anslutningar (Engelska tum) 

.IS6.±. .003 OIA~ 
2 HOLES 
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MULLARD 
STEREO 44 

Stereoförstärkare I byggsats 
med tryckt ledningsdragning 

Utförlig arbetsbeskrivning medföljer 

Lika lätt att bygga 
SOll'l tidigare succe-modeller 

DATA : 

Uteffekt : 2x4 W stereo, 8 W mono 
Känslighet : 130 mV 

Frekvensomr.: ± 1 dB inom 20-20.000 pis 
Balanskontroll : Från O till full effekt 
på endera av kanalerna 
Bashöjning: +1 6 dB vid 50 pis 

Diskantavskärning : -20 dB vid 10 kpls 
Ingångar: Nålmikrofon, radio och tape 

Pris 345:-

Ut/örlig broschyr på begäran 

Försäljning även Ull .. "'rförsäljare 

Hi-Fi Produkter 
Box 9 - HÄGERSTEN 1 - Tel. 468268 

Katalogen klar! 
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Ackumulatordriven bandspelare 

Fi·Cord Ltd i England har utvecklat en tran· 
sistoriserad, ackumulatordriven bandspelare. 
Apparaten har hastigheterna 19 och 4,75 cm/s 
och 18 min. total speltid per spole vid högsta 
bandhastigheten. Högtalaren är inbyggd och 
den dynamiska mikrofonen har en start·stopp· 
knapp. Laddningsaggregat för ackumulatorer· 
na finnes som separat tillbehör. 

Svensk representant: Tysk-Svenska Handels
agenturen, lakobsgatan 6, Stockholm. 

• 
Kataloger och broschyrer 
Reglerings- och Mättekniks AB REMA, Till
berga, har översänt broschyr blad över en del 
av sina tillverkningar inom området industriell 
elektronik ss. fotocellreläer, elektroniska 
tachometrar, differensvarvtalsmeter och tyr a
tronregulatorer. 

Svenska Mullard AB, Strindbergsgatan 30, 
Stockholm No, har översänt prislista för 
Mullard elektronrör och halvledare samt fick
databok för Mullards rör. 

Från Sonoprodukter AB, Lidingövägen 75, 
Stockholm, serviceanvisningar för bandspelare 
TK35, för radio 1088/ S, 3097/ S, 5097/ S, 
4066/ S och TV typ 239, allt Grundig_ 

Från AB Bromanco, Sveavägen 25-27, Stock
holm, kortfattade data för 14 st_ 10 W pnp
transistorer från Clevite, USA, och för Ge
subminiatyrdioder, kiseldioder och kisel-zener
dioder från Intermetall GmbH, Diisseldorf. 

AB Renil, Sturegatan 18, Stockholm, katalog 
över magnethuvuden för stereofoni-bandspe
lare från Herman Reuter, Bad Homburg, 
VästtyskIand. 

r ----- -• IS .. 
t t > > t-

o 
Lagom till höstsäsongens start ha vi fått fram vår nya E m 

t Ö t katalog späckad med intressanta nyheter inom kompo- CII 
&. o 

nentomradet för radio och TV. Katalogen sändes gratis t ~ 
~ :2 t '" till inregistrerade firmor. « o c ... ... 
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Elektronikbolaget AB, Barnängsgatan 30, 
Stockholm Sö., katalog nr 3, mätinstrument, 
A4. 128 sidor. 

Svenska AB Philips, Box 6077, Stockholm 6, 
har översänt supplement 1959 till katalogen 
»Mätinstrument, Industri·TV». 

Från General Radio Co, USA, »The General 
Radio Experimenten februari 1959 behand
lande bl.a. pulsgenerator 1391-B och rörbryg
gan 1661-A, en förbättrad version av den ti
digare typ 561. 

Från Nuclear, Chicago, USA, en katalog be
skrivande apparater och instrument för kärn
forskning, från detektorer och räknare till en 
underkritisk vattenrnodererad uranreaktor 
lämpad för undervisningsändamål. 

• 
Ny man på ny post 

Kjell 
Jeppsson 

Till teknisk rådgivare hos AB Moderna El, 
Stockholm, har utsetts ingenjör Kjell Jeppsson, 
tidigare verksam som konsulent hos Sveriges 
Radiohandlares Riksförbund_ 

• 
FirmanyH 
Marconi utrustar svenska TV· stationer 
Marconi's Wireless Telegraph Co. i England 
har levererat ljud- och bildsändare och till
hörande utrustning för de fem nya svenska 
TV-sändarstationerna i Borlänge, Sundsvall, 
Västerås, Emmaboda och Västervik. 

Leveransen omfattar sex 4 kW bildsändare_ 
Borlängestationen får två parallellt arbetande 
sändare med 60 kW erp. (bild). De återstående 
fyra stationerna får vardera en sändare som 
matar riktantenner med varierande förstärk
ning så att resp. bild-erp. för dessa fyra statio
ner kommer att hålla sig mellan 10 och 60 kW. 
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t 
SlEMENS 

ANTENNMATERIEL 
Installation aven centralantennanläggning 

är den enda slutgiltiga lösningen av 
antennproblemet i en flerfamiljsfastighet 

Välj antennmateriel med kvalitet. 

Välj centralantenn från Siemens, som utnyttjat 

teknikens senaste rön och som bygger på en 

2S-årig erfarenhet på den svenska marknaden 

inom antennområdet. 

SlEMENS FÖR ALLT ELEKTRISKT 

Ovanstående bild visar ett avskräckande 
exempel på hur en skog av antenner 
kan misspryda en fastighet. 

Detta höghus är försett med en 

Siemens 
centralantennanläggning 

En enda takantenn tillförsäkrar 

alla hyresgäster fullgod radio

och TV-mottagning. En nätan

sluten antennförstärkåre på 

vinden kompenserar förluster 

i långa distributionsledningar, 

så att upp till ca 90 abonnen

ter kan anslutas till systemet. 

Anl/59060 

Till SVENSKA SI EM ENS AB I Avd. Sv. Antenn, Stockholm 3 

V i önskar ytterligare informationer I om centralantennanläggningar 

I 
I 

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

Adress ................................ . 

Postadress ............................. . 
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Här krävs 

osvikliga 

lödningar i 

varje detalj! 

LITESOLD 
har förtroendet 
och klarar även Edra 
lödprohlem. 
»ET,TAN» 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 
»SEXAN,) 55 W klarar 
de mera värmekrä
vande lödningarna. 

Värmeskydd och ställ 
finnes för olika typer. 
Använd Långlivsspets 

Begär prislista Återförsäljare antagas 
Generalagent: 

SIGNALMEKANO 
Butik och' lager: 

Västmannagatan 74. Tel. 3326 06, 33 20 08. 
stockholm Va. 

~62 
Löwe Radio·TV AB inbjöd i maj i år ett 50·tal 
svenska TV·handlare att under 4 dagar studera 
TV- och radiotillverkning i Berlin och vid 
Loewe-Optas huvud fabriker för TV i Kronach. 
Fabriken i Kronach tillverkar f.n. ca 25000 
TV-mottagare per månad. Berlin-fabriken, som 
även tillverkar rör, visade bl.a. intressanta ste
reofoniska nyheter och den genomrationalise
rade tillverkningen av den lilla transistorappa
raten »Terry». (Se RT nr 6/59, s. 29.) 

• 
Nytt tonband 

RELÄER 
Mikrobrytare e 

Växelströmsreläer 
likströmsreläer 
Miniatyrreläer 

Ett nytt tonband kommer till hösten att finnas 
på den svenska marknaden. Bandet, som heter 
»Kodavox», tillverkas av Kodak. Kodavox är 
tillverkat på tri acetat-bas. Konsumentpriset 
torde bli samma som för övriga tonband på 
marknaden. 

Ingeniörsfirman -ELEKTRO-RELÄ 
Fyrspann,gatan 71, Stockholm-Vällingby 

Telefoner: 3858 59, 38 39 88 

• se bättre e 

Kurser, utställningar 
Kurs i radioteknik 

e hör bättre 

för blivande sändareamatörer 
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola 
anordnar i höst liksom tidigare en kurs för 
radiointresserade med syfte att leda fram till 
den kunskapsnivå som erfordras för att klara 
de teoretiska proven för sändarelicens hos 
Televerket. Kursen består av 12 lektioner på 
fredagskvällar kl. 18.30-20.15 och ledes av 
ingenjör C-G Lundqvist, SM5CR. Kursen be
räknas oorja den 3 oktober. Förutom det rent 
teoretiska blir det en hel del demonstrationer 
och praktiska tips. 

TOREMA 
ANTENNER 

Anmälan kan göras till Kursverksamhetens 
expedition, tel. 63 04 50. 

Jubileumsutställning i Amsterdam 
Den 1--8 september anordnas i Amsterdam den 
tionde radio- och TV-utställningen FIRATO. 

• 
Rättelse 
I artikeln» Vad provbilden avslöjar» i nr 4/59, 
s. 60, spalt 3, rad 22 står 1,25; skall vara 12,5. 
Man får då frekvensen i MHz, ej kHz. Det 
efterföljande exemplet skall lyda: Ringning 
uppträder vid en rektangel märkt 100. Toppen 
i frekvenskurvan är då belägen vid 100· 12,5 = 
= 1250 kHz. 

BILDRUR 
• AW 36-80 14" 

• AW 43-80 17" 
• AW 43-88 17" 

• AW 53-80 21" 
• AW 53-88 21" 

• AW 61-88 24" 
• MW 36-44 14" 

• MW 43-69 17" 
• MW 35-20 21" 

• MW 53-80 21" 
• MW 61-80 24" 

C:ONSERTON radio TV 
AB Stern BI Stern 

STOCKHOLM 

T.I.Ol0/252980 
GÖTE.O •• 

T.I. 031/177220 
MALMÖ 

T.r. 040/71320 
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Inlennen av svensk kvali·Te 
p å I i II i g a n I e n n f Ö r s ven s k TY 

för UKV 
och TV 

En TOREMA antenn tar in sändningen effek

tivt och ger den ren och klar, briljant i bild och 

fyllig i ljud. 

TOREMA antenner är förmonterade. 

Från TV-kamera till Er kammare i original

kvalite med TOREMA antenn. 

Idel nöjda TOREMA kunder. 

Skriv efter broschyr och prislista med när

mare uppgifter om samtliga TOREMA 50-tal an

tenntyper. Vi ger hjälp med valet av rätt TOREMA 

antenn. 

E N G S T R Ö M S M E K. V E R K S T A D • L I N D E S B E R G 
Telefon 1555 och 555 
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I Från läsekretsen 

PRESSVERKTYG 
för lödfria kabelskQr och skarvar 

Begä,. specialbroschy,. 

TELEINVEST AB 
a .... nlundogotan a, GÖTEBORG c 

Tel. 11 61 01, 13 5154, 13 13 34 

Betr. rörfel i Karlstad 
Herr Redaktör! 

S om representant för en stor rörtillverkare 
ber jag få komplettera diskussionen kring rör
hasarden. 

Radioröret, och i synnerhet mottagarröret, 
har blivit en masstillverkad artikel, som under 
konkurrensens tryck måst tillverkas och säljas 
allt billigare. Det finns i den svenska markna
den många fabrikat att välja på, flera än i 
många andra länder. Det finns billiga och det 
finns mycket billiga. Det är rörleverantörens 
erfarenhet att radiohandlaren i dag föredrar 
den allra billigaste inköpskällan, oavsett fabri· 
kat och utfallsresultat. 

Nåväl, vi har nu vår garantiregel som säger : 
I förskott för rör som är felaktiga vid leveran
sen (när kartongen brytes) erhåller radiohand
laren 3 % garantirabatt på nettofakturavärdet. 
Detta innebär t.ex. att om, över ett år räknat, 
radiohandlaren/ reparatören inköpt 500 st. rör, 
då har han därav fått 15 st. gratis. Dessa får 
han ta till, när han någon gång blir tvungen 
att ge sin kund ett garantiutbyte. På SA TT f Rö 
uppskattar vi utfallet till 1-1,5 %. Hur myc
ket av nyinsatta rör som faller ut intill 6 må
nader efter reparationen har vi dessvärre ingen 
statistik på. I varje fall ger 3 % garantirabatt 
hygglig marginal även för sådana fall . 

Tillfälligt kan en rörtillverkning slå fel, så 
att ett seriefel uppkommer. Det ger sig rätt 
snart tillkänna genom att flera kunder, i syn
nerhet serviceföretag och radiofabrikanter, un
der en kort tidsrymd anmärker på samma fel 
i samma rörtyp. Hos fabrikanterna träder då 
5 %-regeln i funktion. Överstiger utfallet för 
någon typ denna siffra, får kunden full er
sättning för det 5 % överstigande antalet. Mar
ginalen mellan 5 % och 3 % balanseras väl av 
marginalen mellan 3 % och det verkliga me
delutfallet 1-1,5 %. Radiofabrikanterna föl
jer noga upp dessa siffror, vilka ger direkta 
utslag på rörkvaliteten. Sådana seriefel hör till 
det obehagligaste en rörtillverkare kan råka 
ut för. Kommer de ofta, är hans rykte allvar
ligt i fara. Samma princip för att reglera er
sättning för seriefel gentemot radiohandlare 
har blivit praxis. Visserligen har vi vissa svå
righeter att erhålla belägg för det procentuella 
utfallet och att få en precis karakterisering av 
felen. Men å andra sidan förekommer serie
felen mycket sällan. Sådana utfall har alltid 
kunnat regleras utan allvarliga kontroverser. 

Detta satt att handlägga rörgarantiersätt
ningen har allmänt accepterats som en förnuf
tig och praktisk lösning. Den gamla metoden 
illustreras f.n. mycket bra av de besvärligheter 
vi nu har med garantiersättning för TV-bild
rör. Dessa har ett betydligt större värde, vilket 
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Då del gäller 

TRANSISTORER 
KISELDIODER 

---------------1 
LF, HF, Photo. I L ______________ J 

I 
I 
l 
l 

100V- 4800V 
O,3A-400A 

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

UNITED ELECTRIC COMPANY AB 
sv •• vagen 2&-27 J 

Tel. 10 se 99 S T O C I( H O L .. Tel. 20 as 99 

~~------------------------------------------------------------
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STATENS HANTVERKSINSTITUT 
TELETEKNISKA KURSER 

Hösten 1959 
TELEVISIONSTEKNIK 

Dagkurser: 3 aug.-22 aug. (kursen hålles 1 
Malmö), 21 sept.-lO okt., 26 okt.-14 nov., 
16 nov.-5 dec. 

Kvällskurs:· 7 sept.-2 dec. 
Kurserna är fortbildningskurser och avser 
att ge utbildning till TV-servicemän. För del
tagande förutsättes elementära kunskaper i 
radioteknik samt viss erfarenhet från radio
tekniskt servicearbete. 

Lektionstid: 120 timmar 
Kursavgift: 225 kronor 

Kurserna avslutas med dels teoretiska och 
dels praktiska prov. Betyg erhålles och god
kända elever tilldelas dessutom Statens hant
verksinstituts diplom. 
Vid kurserna beredes tillfälle att mot nedsatt 
avgift avlägga mästarprov för radioservice
yrket. 
TRANSISTORTEKNIK 

Dagkurs: 14 sept.-16 sept. 
Kvällskurs: 24 sept.-15 okt. 

För deltagande förutsättes elementära kun
skaper i radioteknik. 

Lektionstid: 24 timmar 
Kursavgift: 75 kronor 

STEREOFONISK LJUDATERGIVNING, 
UKV- och HIGH FIDELITY-TEKNIK 

Kvällskurs: 27 okt.-12 nov. 
För deltagande förutsättes elementära kun
skaper i radioteknik. 

Lektionstid: 20 timmar 
Kursavgift: 50 kronor 

UPPSÄTTNING AV CENTRALANTENNER 
Kurser anordnas på olika platser inom 
landet. 

Lektionstid: 16 timmar 
Kursavglft: 50 kronor 

Uppgift om kurserna sändes på begäran. 
För deltagare i dagkurserna finns möjlighet 
att söka stipendier. 
Rum kan ordnas (i familj). 
Upplysningar lämnas av Kursverksamheten 
eller teleingenjör Arne Randevall 

STATENS HANTVERKSINiTITUT 
Box 4012, Stockholm 4 

Telefon 44 06 80 

se bättre • 

• hör bättre 

TOREMA 
ANTENNER 

FHACAHHO 
Patenterade lättviktsmaoter lämpliga för 
bl. a. teleindnstrin, serviceverkstäder, labo
ratorier och militära ändamål. 
F R A C A R R O tillverkar teleskopmaater 
12 ocb 18 m höga, vikt 26 resp. 32 kg, för 
bl. a. volkswagenbu88 samt stad~ade vrid
bara master npp till 23 m hÖjd. Med 8tag' 
ning tliI mastern n vindhastigheter npp till 
130 km/lim. Vi levererar även antenner för 

olika ändamål. 

~ ~egär upp/y.". 
~~ Aierfi.ir •• antaga. 

Generalagent för SkandiJlavien 

SIGNALMEKANO 
Västmannagatan 74, Tel. 33 2606·33 %008 

Stockholm Va 



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

Antennen drages förmonterad ur 

kartongen -

en enda skruv att sätta 

Reflektor och di
rektorer fälls ut 
och låses med 
vingmuttrarna 

Dipolen fälls ut 
och skruven sät
tes i 

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

Antennen anbrin
gas på masten 
och inregleras I 

önskat läge 

A-elementantenn med , För kanal 2 - 135 kr 
utomordentliga egen- För kanal 3 - 130 kr 
skapervid långdistans- För kanal 4 - 125 kr 
mottagning 

• stabil lättmetallkonstruktion 
• kan monteras horisontellt eller vertikalt 
• inbyggd resonanstransformator -

direkt anslutning av koaxialkabel 

Fesa F2W 
Fönsterantenn med 
reflektor som effek
tivt skydd mot re
flexer. 

Pris 65 kr 

Fänsterantennen Fesa F1W har stor upp
tagningsförmåga tack vare di polens form. 
Föste av nyckelhålstyp gör monteringen 
mycket enkel. Pris 38 kr 

2-elementantenn 
Fesa 2S. 
För kanal 2 - 85 kr 
För kanal 3 - 81,50 kr 
För kanal 4 - 78 kr 

Generalagent för 

3-elementantenn Fesa 35. 
För kanal 2 - 110 kr 
För kanal 3 - 106 kr 
För kanal 4 - 102 kr 

Servicebolag för Philips • Dux • Conserton 
Stockholm, Bromma l • Postbox 125 • Tel. 252820 

Göteborg Ö • Ranängsgjatan9-11· Tel. 197045 

Malmö • Sallerupsvögen 227 • Tel. 490630 

Norrköping • Dragsgatan 11 • Tel. 34365 

Postgiro för samtliga kontor 506630 
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AUGAT 
kristallhållare 

Augat Bros. Inc. tillverkar elektronik
komponenter av högsta kvalitet och vi 
presenterar här en kristallhållare av syn
nerligen ändamålsenlig konstruktion. 
Hållaren tillverkas i två olika storlekar. 
Den ena är avsedd för kristaller med 
standardformaten HC-6/U och HC-13/U, 
den andra för subminiatyrkristaller HC-18 
/U. Båda formaten kan erhållas för hori
sontellt eller vertikalt montage samt om 
så önskas med anslutningar för tryckta 
kretsar. 
Hållaren kännetecknas i övrigt av låg 
egenkapacitans och hög provspänning. 
Fjäderklämman, som håller kristallen i 
läge, medför stor motståndskraft mot vib
rationer. Isoleringen är teflon. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 

35. 

Hornsgatan 58, Stockholm SÖ 
Tel. 449295 

RADIO- o.TV-UmRATUR 
för teknik.r och GnaatÖl'er 

N)ll NORDISK ROTOGRAVYR . ~ 
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motiverar hela returneringsapparaten, prov
ningen och en noggrann uppföljning av varje 
garanti utfalls historia. Dessvärre är vår hittills
varande erfarenhet att radiohandlarna/repara
törerna aldrig ger belägg för sina garanti an
språk. Det detektivarbete som måste nedläggas 
på varje returnerat bildrör utgör en verklig 
belastning för oss i dag. Bildrörets värde är 
dock kr. 170.- resp. 270.- och garantikortet 
är en värdehandling med juridisk kraft först 
när det är komplett och riktigt ifyllt. Det är 
för oss i dag otänkbart att betr_ mottagarrören 
gå tillbaka till ett sådant förfarande. 

Mottagarröret har genom sin ymniga före
komst blivit en föga respekterad vardagsvara_ 
Minns läsaren, med vilken känsla radiobygga
ren kring 1930 tog ett dåtida »under» i sin 
hand? Sedan dess har kraven på mottagarrören 
och deras komplicitet ständigt ökat. Några av 
de moderna TY-rören ligger på gränsen till i 
dag kända fysikaliska möjligheter_ Flera av 
rörets detaljer tillverkas maskinellt, Men fort
farande monteras och punktsvetsas elektrod
systemen för hand, sammansmältes rörbotten 
och glaskolv med gas vid hög temperatur. Och 
fortfarande måste röret packas in, transporte
ras och packas upp ett flertal gånger innan 
det når förbrukningsplatsen. Den goda till
verkningen och vänliga behandlingen av röret 
under hela dess tillkomst visar sig i ett litet 
utfall hos konsumenten. Utfallet ger i själva 
verket omvänt ett mått på kvaliteten. Må jag ge 
det förslaget till den ansvarsfulle radiohandla
ren/reparatören, att han följer upp sina garan
tiudal!. Att han skaffar sig en garantilåda och 
däri lägger de rör som måste kasseras vid mot
tagandet eller måste ersättas efter kort tids 
användning. Antalet rör i lådan visar snart om 
de 3 procenten är riktigt satta. Typerna och 
fabrikanten ger snart anvisning om vilka av 
dem som ej är de pålitliga. Till sist bör även 
radioreparatören kunna ta mönster från radio
industrins val av rörleverantörer för sina till
verkningar. 

Vykort från USA 
Herr Redaktör! 

S Rosenberg 
Direktör vid Svenska 
AB Trådlös Telegrafi 

• 
Consertons USA-resa för ett 80-tal av Sveriges 
radio- och TY-handlare har nu pågått i drygt 
en vecka .... Yi har också studerat branschen 
hos våra amerikanska kolleger och funnit allt 
ganska imponerande, även om vi funnit att våt 
svenska radio- och TY-standard gott och väl 
tål en jämförelse! ... 

(Erik Lindberg) 

• 
Bort med matematiken! 
Hr Redaktör! 
RT har blivit mer förståelig under de senaste 
åren för de ca 75 % av läsarna som inte är 
teknologer, civilingenjörer och likställda, men 
ändock är intresserade av radio och TY. Tänk 
på det, och RT kommer att öka ännu mer än 
hittills i upplaga. Bort med hela sidor av räkne
operationer och gör RT till vad den från bör
j an var tänkt till, nämligen: 

»Populär Radio» 

\ 

EKNIKERSKOLAN SALA 
k?m~unal skola ~ed statsunders!~d, anordnar (1 %-årigal kurser för ut
bildning _ av R~dlo- och TelevIsIonstekniker. e Statlig studiehiälp. 
e Rumsformedllng e Kurser anordnas även · för Starkströmselektriker 
(C- 0: B-beh.l, byggn.-tekn. och verkstadstekn. e Terminskurser för 
elektriska montörer (nybörjare). Begär prospekt. e Tel. 022-4/11660 
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AKTUELLT NUI 

Hörby-, Emmaboda-, Karlshamn-,[Kalmar och Växjö·antenner 

Kock.gatan 5 
Telefoner: 
406526 - 438243 
STOCKHOLM 



Frontpanel t naturlig storlek 

Tekniska data: 

Frekvensområde : likspänning - 6 MHz 
Känslighet i Y-led : 100 mV/cm vid alla 

frekvenser 
StigtId : 0,06 JLsek (2 ' /, överskjut) 
Ingångsdämpsats : 9 lägen 100 mV, 200 mV, 

500 mV, l V, 2 V, 5 V, 10 V, 50 V per cm 
Jngångskapacitans : l Mohm (15 pF) 
Noggrannhet vid spänningsmätning: 

±5 '/, 
Inbyggd spänningskalibrering : 

1 Vpp 50 Hz fyrkantvåg 
Eftsracceleration: 1,4 kV 
Tidkalibrering: 0,5 sek-l JLsek cm 

SERVISKOP 

Tidkalibreringens noggrannhet: ±10 '/, 
Expansion av X-axeln: kontinuerligt ~ 

lO ggr 
Z-Modulering 
Triggning: automatisk 
Inbyggd kontroll för triggningsnivå 
Triggningsomkopplare: positiv, negativ, 

inre eller yttre • 
Katodstrålerör: 3" flat skärm (3 WPL) 

skärm med lång efterlysning kan er
hållas 

Vikt: ca 9 kg 
Dimensioner: 160 X200X320 mm 

~O 6 MHz ~ 

Aldrig tidigare har ett oscilloskop funnits med 
så många samtidiga gOda egenskaper som åter
finns hos Serviskop till ett så lågt pris. 

Pris 1300:-
Generalagent : 

ELEKTRONIKBOLA(iEi AB 
Mätinstrumentavd. 

Barnängsgatan 30, StoCkholm SÖ. Tel. 44 97 60 
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TiU sist ... 
Danska radiorådet vill höja licensavgif
terna för radio och television, radio
licensavgiften från 22 till 25 kronor/ år 
och TV-licensavgiften från 55 till 75 
kronor/ år. 

• Ao~ 

Finland hade i maj i år 17 000 TV-tit-
tare. Vid årsskiftet 58/ 59 var antalet 
7500. 

Här födde jag också lille Oskar. Vi tittade just då på »Kvitt eller dubbelt»! 
'Ur »Rateksa»} 

• 
National Broadeasting Corp. (NBC) i 
USA, har skaffat sig 14 TV-bandspela
re, typ RCA. TV-bandspelarna, som har 
kostat 1,85 milj. dollars, kommer att an
vändas för upptagning av NBC:s kvälls
sändningar i New York, som sedan av
spelas en timma senare från NBC:s TV
sändare i de delstater som har sommar
tid. 

Avstämningsautomatik återfinns i en 
stor del av de nya tyska TV-mottagarna 
för säsongen 1959/ 60. Även anordning
ar som automatiskt ställer in ljusstyr
kan på bildröret efter belysningen 
rummet börjar bli vanliga. 

• 

15,5 milj. dollars tänker amerikanarna 
satsa på vidareutvecklingen av nya »vä
derlekssatelliter». Den moln detektor
satellit »V anguard fl», som sändes ut i 
februari i år, har gett utomordentligt 
intressanta' data. Meteorologerna.' är be
geistrade. 

En Ampex bildbandspelare kommer 
inom kort att installeras av Sveriges 
Radio. • 
National Physical Laboratory i England 
sänder sedan den 1/ 3 1959 via MSF 
Rugby på 16 kHz, 2,5 MHz, 5 MHz och 
10 MHz bärvåg, tills vidare normal
frekvenssignaler, vars frekvens ligger 
-1,7 '1O-s±5 '10-9 relativt absolutvärdet 
(cesiumspektrallinjen 9192631770 Hz). 

• 

RT:s TV -statistik 
Antel 
TV- lic.enser 

LOOOOO ~_ ,_"'/....-~.~'-I --+--+---L-----l 
~! -=::t7 ,-il--+---:-1-J.-.-----l . /Il I 

God afton mina damer! J a, då börjar vi 
kvällens bridgelektion. 

Collins Radio har utvecklat en »radio
sextant», baserad på radarteknik, som 
kan användas för avläsning av solhöj
den (även riktningen till månen kan 
bestämmas) oberoende av väderleken. 

• 

RADIO OCH 

TElEVISION 

Nordisk Rotogravyr 

Postbox 2. 1 O 6 O 

Stockholm 2.1 

Telefon 2.8 90 60 

Prenumeration 
1) Ring 289060 och begär expedi
tionen. 
2) Skriv till RADIO och TELEVI
SION, Nordisk Rotogravyr, Stock
holm 21, och anmäl prenumeration 
för hel- eller halvår. Ange från vil
ket nummer Ni vill att prenumera
tionen skall börja. (Prenumerations
beloppet uttages mot postförskott, 
varvid första numret medsändes.) 
3) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 1965 64. Ange på ta
longen vilken prenumeration som 
önskas, hel- eller halvår och ange 
från vilket nummer Ni vill att pre
numerationen skall börja. 
4) Postprenumerera på närmaste 
pos tans talt. 
5) Prenumerationspriset är för 1/1-
år 19: 50, för l/2·år 10: 50 (utanför 
Skandinavien: helår 24: 50). 
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Adressändring 
Vid adressändring meddela även 
gamla adressen. Vid postprenumera
tion meddela den ändrade adressen 
till vederbörande postanstalt. 

Äldre nummer 
Ring 28 90 60 och begär RT:s expe
dition. Skicka ej inbetalning i för
skott med frimärken e.d. förrän Ni 
övertygat Er om att numret verkli
gen finns. Äldre nummer är i stor 
utsträckning slutsålda och endast 
enstaka exemplar finns att få. 

Inbindningspärmar 

för årg. före 1956 
för årg. fr.o.m. 1956 
Samlingspärmar (l årgång) 
Inb. årgång 1952 och 1954 
Inb. årgång 1956 och 1957 

3: 25 
3: 60 
9: 75 

18:-
21:-

Principschemor 
Principschemor i RT är uppritade 
enligt följ ande riktlinj er: 

Komponentnumren som korres
ponderar med motsvarande nwnmer 
i ev. stycklista, är placerade till 
vänster ovanför resp. komponenter. 
I de fall komponentvärden anges i 
principschernor återf.innes värdena 
till höger under resp. symboler. 

Beträffande komponentnumren i 
schemorna gäller att för motstånd 
och kondensatorer föregås ej num
ret av R resp. C. 

Beträffande komponentvärdena i 
schemorna gäller att för motstånd 
utelämnas ohm-tecknet, och för kon
densatorer utelämnas F. Således är 
100 = 100 ohm, 100 k=l00 kohm, 
2 M=2 Mohm, 30 p=30 pF, 30 n= 
=30 nF (l n=1000 p), 3 ft=3 ftF 
osv. 



WESTON 

P R EC IS lON S I N ST R U M E N T 

FLYGPLANSINSTRUMENT 

Serviceinstrument 

Universalinstrument för mät
ning av spänning, ström, mot
stånd m. m. 

HögkänslIga ~eläer 

Likströmsreläer med vridspole
system. Även med likriktare för 
växelström. Känslighet ned till 
0,5 uA. 

AB ZANDER & INGESTRÖM • STOCKHOLM 

Weston-instrumentens erkänt höga kvalitet är grundad på 

70 års erfarenhet vid världens ledande fabrik för elektriska 

instrument, som vi representerar sedan 1919. Även regi

strerande och reglerande instrument för industri- och 

laboratoriebruk står på Westons tillverkningsprogram. 

~ 
=='bliiRJ== 

Registrerande instrument 
och regulatorer 

Potentiometerskrivare, även 
reglerande, för elektriska och 
mekaniska storheter. 

TAVEL
INSTRUMENT 

med kärnmagnet okänsliga för 

yttre störfält. Tillverkas i många 

typer och storlekar - även för 

militära ändamål. Bilden visar 

den nya "Crown" serien. 

VAMISTOR 

Precisions motstånd av metall

skikttyp. Ett förnämligt alternativ 

till trådlindade motstånd utan 

dessas nackdelar. 

Termometrar 

Indikerande och skrivande ter
mometrar med kapillärsystem. 
Elektriska motståndstermomet
rar. Bimetalltermometrar i pre
cisionsutförande. 

Avd. mätare och instrument 
Box 16078, Stockholm 16 
Tel. 540890 
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PA TOPPEN ••• INSTRUMENT • 
BYGGSATSER 

Rörvoltmeter i byggsats - 232 K 
Netto Kr. 220:-

5" oscillograf i byggsats - 460 K 
Netto Kr. 580:-

Rör & transistorprovare 
byggsats - 666 K 
Netto Kr. 510:-

Jämför ett 'lI'I' " -pris med 
ett färdigbyggt instrument så märker 
Ni skillnaden. Fördelen förutom pri
set, är att Ni från grunden får kun
skap om instrumentets funktioner och 
arbetssätt. 

TV · FM svepgene· 
rator i byggsats -
368 K 

Netto Kr. 510:-

Vill Ni ha råd vid planeringen av Ert 
instrumentköp kontakta då vår in
strumentavdelning. 

Ni bygger dem på en kväll 
de vara i livstid 

Rekvirera vår svenska Eico·katalog : 

ELFA~& ~Wt,413 
Holländaregatan 9 A • Box 3075 • Stockholm 3. Tel. 240280 

Återförsäljare för Göteborg, Malmö, Sundsvall 

AB CHAMPION RADIO 

s 


