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OIHMDTE 
12! WATT 

MINIATYR 

Reglermotstånd 
MINDRE ÄN DE FLESTA EN- OCH TVA-WATIS POTENT10METRARNA 

KRAFTIG KERAMIK OCH METALLKONSTRUKTION 

EMALJERAD LIKSOM OVRIGA OHMITE-REOSTATER 

23 OLIKA MOTSTANDSVÄRDEN TILLVERKAS 

VARAV FOLJANDE LAGERFORES I SVERIGE: 

10--25--50--100--250--500--750--1000--2500--5000 OHM 

r------------- DATA och MÅTT: ---------------." 

Diameter: 'l'a" (22,2 mm) 
Axeldiameter: Ya" (3,2 mm) 
Motståndsområde : Upp till 5000 ohm 
Tolerans: ± 10 % 

Monteringshål : %" (6,4 mm) 
Rotation: 300° ± 5° 
Axellängd : 9 mm som standard. Andra längder 

och utföranden på begäran 

Vridmoment: 0,1-41,2 pound/inch 
Montering: Enhålsmontage i paneler upp till Ya" 

Reostaten kan levereras i gangot utförande från 
fabrik eller gangas av kunden medelst stan
darddetaljer. 

\~ __________________________________________________________________________________ -J 

OHMITE potentiometrar med kolbana 
2 Watt TYP AB 
Diameter Zl mm, djup 14 mm 
Tolerans, ±10 ~ fär ahmvärden under 1 Mohm 

±20 70 fär 1 Mohm och uppåt 
Linjär kurva, 
Typ CU, axellängd 50 mm 
Ohmvärden , 50, 100, 150,250,350,500,750, 1000, 
1500, 2500, 3500, 5000, 7500, 10000, 15000, 25000, 
35000,50000,75000 ohm, 0,1, 0,15, 0,25, 0,35,0,5, 
0,75, l, 1,5, 2,5, 3,5, 5 Mohm 

Ohmvärden med fetstil lagerföres. 

0,5 Watt TYP AS 

Typ CLU, axel med skruvmejselspår och låsning 
Ohmvörden, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500 och 
5000 ohm, lO, 25 och '50 Kohm, 0,1, 0,25, 0,5, 
1,2,5 och 5 Mohm 
Typ CCU, dubbelpotentiometer, djup 30 mm, 
axellängd 50 mm 
Ohmvärden , 2X10,2X25, 2X50 och 2Xl00 
Kohm, 2XO,25, 2XO,5 och 2Xl Mohm 

logaritmisk kurva, 
Typ CA, axellängd 50 mm 
Ohmvärden, 0,1, 0,25, 0,5, 1 och 2,5 Mohm 
Omvänt logoritmisk kurvo, 
Typ CB, axellängd 50 mm 
Ohmvärden , lO, 25 och 50 Kohm 

Diameter 12,5 mm, djup ink!. lödanslutningar 17,5 mm. 
Tolerans: ± 10,5 för ohmvärden under 1 Mohm, ± 20 % för 1 Mohm och uppåt. 
Linjär kurva. • Axel med skruvmejselspår och låsning. 

Typ CLU 

Ohmvärden: 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000, 25000,50000 ohm, 0,1, 0,25, 0,5, 1, 2,5, 5 Mohm. 

Hemtages på begäran. 
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Världens största 
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TONGENERATOR TYP 377 
Sinus och fyrkantvåg 

En mycket användbar tongenerator vid alla undersökningar på LF
förstärkare. Stabil och ren vågform genom Wien-bryggkoppling i 
oscillatorkretsen, som dessutom är uppbyggd med l 'I. motstånd. 

DATA: 
Frekvensområde 

Sinusvåg 21}-200.000 Hz i 4 områden 
61}- 50.000 Hz Fyrkantvåg 

Kalibreringsnoggrannhet 
Frekvensområde 
Utgångsspänning 

± 3 'lo eller max. l Hz 
±1,5 dB, 60-150.000 Hz 
10 V över 1 Kohm, 8 V över 500 ohm, 
14 V över 10 Kohm eller högre 

Distorsion 
Brum 

Mindre än l '/, 
Mindre än 0,4 'I, 

Rörbestyckning: 2-6K6, 1-6SN7, 1-6X5, 1-3S6 
Dimensioner 28X18X19 cm Vikt 6,5 kg 

PRIS Byggsats kr 260:-

Svenska EICO -KA TALOCiEN nu utkommen 

G E N E R A L A G E N T: 

ELFA~&~I4$A13 
Holländargatan 9 A - Stockholm 3 

Box 30 75 - Tel. 240280 

Återförsäljare för Göteborg, Malmö och Sundsvall 

AB CHAMPION RADIO 
GÖTEBORG , Södra vägen 69 - Tel. 031/200325 

MALMÖ , Regementsgatan 10 - Tel. 040172975 

SUNDSVALL: Vattugatan 3 - Tel. 060/50310 
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För 2S år sedan 

Ur PR nr 9/34 

Ledaren i PR nr 9/34 behandlade frågan 
om klassificering av rundradiomottagare. 
Att endast ange antalet rör ger inte rätt
visa jämförelsegrunder, särskilt sedan rör 
med flera system blivit vanliga, menade 
man. I ledaren pläderades med utförlig 
motivering för att man skulle börja räkna 
med antalet »steg» i stället för antalet rör. 

M Halmgren och G Jahnsan vid radio
fabriken Luxar, Motala, beskrev i PR nr 
9/34 en nätansluten signalgenerator för 
rundradiobanden. Generatorn var ytterst 
omsorgsfullt utförd och hade en dämpsats 

för reglering av utgångsspänningen mellan 
l flY och 0,2 V. Den serviceman, som bygg
de denna generator till punkt och pricka 
enligt beskrivningen, fick säkert en gene
rator som går bra än i dag! En trevlig de
talj var spolarna som var »binokularlin-

Fig 2 

Glldiotape 

för bandinspelningar i toppklass , 

oöverträffad jämnhet i återgivningen - ± 1/" dB 
inom rullen och ± 1/2 dB från rulle till rulle 

magnetiskt orienterat oxidskikt för ökad verknings
grad och minskad distorsion 

lägsta brusnivå - tack vare optimal likformighet i 
oxidskiktet 

testas kontinuerligt vid tillverkningen med avseende 
pl utspänning, likformighet och distorsion 

6" och 7" banden är försedda med metallfolieändar 
för effektivt bandstopp även vid snabbspolning 

Generalagent 

SOIIOJIIVdlakteT 
S1'OCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ 
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• Bild ur PR 9/ 34: de svenska såndaramalörer-
nas nestor, apotekare J F Karlsson, Göteborg 
(SM6UA) i sitt »slwck». 

Blockschema till måtutrustning för objektiv 
bedömning av rundradiomollagares egenskaper. 
Gjord för Tekniska högskolan 1934 av civil· 
ingenjör Åke Rusck. 



kvalilelsbandspelare 
för varje behov! 

Utdrag ur utlåtande 
från Statens Prov
ningsanstalt i Stack
holm om Grundig 
bandspelare TK 830: 

l. Mätning av 

Driftspänning 

200 volt 
220 vall 
240 vall 

Uppmätt bandhast. 

19,1 
19,2 
19,2 

9,4 
9,4 
9,5 

2. Frekvensomfång vid 19 cm/s, 50-15000 p/s, ±O dB. 
3. Overhörningen mellan kanalerna uppmättes till mindre 

än -so dB. 
4. Vid mätning av sva'let i ljudåtergivningen uppmättes ett 

värde av ± 0,18 % toppvärde) av mätfrekvensen vid in
och avspelning aven 3OOO-periodig ton . 

har följande 
data : 

Två hastigheter: 
415 och 9,5 
cm/sek. 

Frekvensom
fång : 

50-16000 Hz. 
Dynamik : 

min . 40 dB. 
Speltid : upp till 

4 timmar . 

Medhärning vid inspelning. Dubbelspårprincip med inter
nationellt spårläge. Tryckknappsystem. Räkneverk för 
bandlägesindike ring . ,Magiskt band, fär inspelningsnivå. 

inkl. band, 
exkl . mikrofon 

Riktpris 
inkl. band, 
exkl. mikrofon 

TK JS 

Utdrag ur utlåtande 
från Statens Pravnings
anstall om Grundig 
bandspelare TK 35 : 

1_ Störnivån upp
mättes till 
-46 dB. 

2. Vid mätning av 
svajet i ljudåter
givningen upp
mättes ett värde 
av ±0,18 % 
(toppvärde) av 
mätfrekvensen 
vid in- och av-

spelning av en --Iiiiii-iiii~~~JJ' 3000-periodig ton _ 
3. Overhörningen mellan kanalerna 

uppmättes till mindre än -60 dB. 
4. Mätning av distorsianen vid bandhastighet 19 cm/s. 

5. Raderingsförmågan uppmättes till 67,5 dB. 
Tonkurva vid bandhastighet 19 cmls och högohmig 
utgang. 

dB 

qO /00 

är en förstklassig, 
händig och följsam 
bandspelare av 
Grundig-kvalitet, 
försedd med såväl 
mekaniskt som elek
tron iskt reglerad 

/000 

motor. Vid normal belastning 
(ca 10 gcm) blir varvtalsänd
ringen hos motorn, då batteri
spänningen 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 ljus
och mörkgrå färg och väger endast 2,5 kg . 

20000Hz 

inkl . tonband, 
exkl. mikrofon 

\ 

\ 

Ri~ris 

Format : ca 37X34x21 cm. Vikt : ca 11 kg . II!I~ ..... I-----Tekniska data: ----------1.l1li"" •• 
Bandhastighet : 9,5 cm/se k 

STOCKHOLM GtJTEBORG MALMÖ 

Världens största bandspelarfabrih 

VJrNNJrS 

Frekvensområde : 150-6000 Hz 
Tonband : Duo-band med 8 cm spole 
Speltid : 2x1S min 
Svaj : ±1 ,S % 
Dynamik : min. 3'1 dB 
Spårläge : internationelll, dubbelspår 
Högtalare : l st. permanentdynamisk ovalhög

talare 
Ballerier: Motor: <4 st. 1,5 vall stavballerier. 

Förstärkare : därjämte l st. 3 vall 
stavballeri . Anslutn ing kan göras 
till 6 voll bilbatteri 

Transistorer : 2 st. OC 71 , 2 st. OC 72, 
l st . OC 602 spec. 

ca ;11] '1'] cD sl1arar för hl1aliteten 
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~4 
dade» vilket gav dem obetydligt yttre fält, 
varför skärmning ej var behövlig. 

Civilingenjör Åke Rusck skrev i detta 
nr om en mätutrustning för rundradiomot· 
tagare, som han hade byggt för Tekniska 
högskolan. Utrustningen var gjord för att 
göra de mätningar, som rekommenderades 
i »1933 Report of the Standards Committee 
of the Institute of Radio Engineers». Den· 
na rapport blev bestämmande för utveck. 
lingen av mätmetodiken för rundradiomot· 

För 30 år sedan 

E.M.I. Electronies Ltd. 
England 

tillverkar vid sin rörfabrik spe

ciairör vilka måste fylla stora 

krav i avseende på noggrann

het och driftsäkerhet. Industrin 

och vetenskapliga forsknings

laboratorier världen över har 

i stor utsträckning begagnat sig 

av E M I : s stora erfarenheter, 

vilka också står till Edert för

fogande. 

tagare i hela världen. Apparatens block. 
schema visas i fig. 2. 

Från radioutställningen i London rap· 
porterade Arvid Körling att engelska rund. 
radiomottagare måste kunna återge upp 
till 8000, helst 10000 Hz för att anses full· 
goda. Enheter för induktiv avstämning i 
stället för gangkondensatorer, indikatorer 
för visuell avstämning, både glimrörstyp 
och visareinstrument, elliptiska högtalare 
och radioapparater med upp till tre hög· 
talare tillhörde nyheterna på 1934 års 
London-utställning. • 

Denna bild, som ställts till vårt förfogande av 
Svenska Radioaktiebolaget, visar en verkstads
interiör från radioapparattillverkningen vid 
Svenska Radioaktiebolaget från år 1929. 

Biltelefon -
för 39 år sedan 
Bilderna här, hämtade ur en artikel i 
»Vetenskapen och livet», nr 4, aug. 1920, 
visar hur man för 39 år sedan tänkte sig 
att man skulle kunna telefonera från bile;J. 
I artikeln kan man bl.a. läsa: 

»Tack vare Mr de Forests audion är den 
trådlösa telefonen numera lika enkel som 
radio telegrafen, och amatörerna skaffa sig 
hellre telefoner än telegrafer för att kom
ma i förbindelse med varandra trådlöst. 
Åtminstone är detta fallet i Amerika, ty i 
Sverige ha myndigheterna förbjudit privat
personer att mottaga eller avsända tråd
lösa meddelanden, även om det blott sker 
som experiment. 

I Amerika är 'det bättre ställt för ama· 
törerna, ty där har man icke blott rätt att 
köpa sig så många audioner man önskar, 
utan man får också använda sig av dem. 
De små trådlösa telefonstationerna mång
faldigas därför i Förenta Staterna i det 
oändliga, vilket helt visst så småningom 
kommer att ha till följd trassel och obe
hag. Våra båda bilder visa en sådan ama
törapparat, som för övrigt har den fördelen 
att man kan föra den med sig, ehuru den 

~8 

Fråga oss om: 

Fotomultiplikatorer 

klystroner 

magnetroner 

Spec. katodstrålerör 

TV-kamerarör 

minnes rör 

m.fl. m.fl. 

Fråga företaget i den moderna elektronikens tjänst 

GRIMSTAGATAN 160 
STHLM - VÄLLINGBY 
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Det huvudsakliga milterialet i en 

tv-antenn är lättmetall. Endast en 

högvärdig legering väl skyddad 

genom kromatering accepteras en 

Allgon-antenn, ren aluminium är 

för mjukt och en dålig legering 

korroderar. Ståldetaljer är förzinkade 

och kromaterade - även det en 

full garanti mot korrosion. 

Figuren ovan visar observerade svängning.rformer 
vid ett vindtunnelprov där vindJtyrkan varierades 

och anblåsningsvinke!n var 45°. Ett vibrerande 

antennelement verkar oskarpt för ögat och avger m 
stark ton. Stroboskåpet avsloj ar emellertid ell 
oerhört stark bö;ning av ro'ret med hög f rek vens. 

D etta leder snabbt till tl/maltning. 

Vi har ägnat speciell uppmärksamhet åt ut· 
mattnings problemet vid vibration. Ingående 
vindtunnelprov visar att risken för brott är 
störst mellan 5 och 18 m/s vindstyrka vid de 
elementlängder, som förekommer på Band 1. 

E.1ementen i en Allgon·antenn för Band 1 
förses därför med inbyggda vibrationsdämpare 
som helt eliminerar de farliga svängningarna. 

A ntenl/Jpecialisten informerar • . . 

en tv-antenn~ 

elektriska konstruktion 

avgör bildens kvalitet . 
dess mekaniska 

antennens livslängd 

A ntell/lSpecialistm - ltllldets ledtlllde tllltwll tilherkare 
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Elektrolytkondensatorer 
av miniatyrtyp 

• 
• Nu tillverkas: 

PEG 110 är avsedd för apparater, 
där utrymmet är starkt begränsat. 
Trots sina små dimensioner har kon
densatorerna stabil mekanisk upp
byggnad och goda elektriska egen
skaper. 

Leverans med eller utan yttre isoIer
hylsa av plast. 

PEG 110 utmörkes av: 

• Litet format och låg vikt 

• God kontaktsökerhet 

• Liten löckström 

• God lagringsduglighet 

Begär katalogblad A 22 på de nya 
miniatyrelektrolyterna 

AKTIEBOLAGET RIFA 
Telefon Stockholm (010) 262610 • Bromma 11 

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

kap. driftsp. 
I'F v= 
10 3 
20 3 
32 3 
50 3 

lOD 3 

10 6 
20 6 
50 6 

5 12 
16 12 
50 12 

lOD 12 

2 25 
10 25 
25 25 
50 25 

5 50 
25 50 

2 70 
5 70 

10 70 

levera ns från lager 
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diam. 
D 

4,5 
4,5 
6,5 
6,5 
8,5 

4,5 
6,5 
8,5 

4,5 
6,5 
8,5 
8,5 

4,5 
6,5 
8,5 
8,5 

6,5 
8,5 

6,5 
8,5 
8,5 

mm 
l 

12 
19 
19 
19 
19 

19 
19 
19 

12 
19 
19 
31 

12 
19 
19 
31 

19 
31 

19 
19 
19 

Portabel amatörradiosändare modell 1920, an· 
vändes för kommunikation med en liknande 
utrustning i en bil. 

är något skrymmande. Den är konstruerad 
aven Philadelphiabo, Mr Mac Farlane ... 

. . . Antennen utgöres av tre ihåliga, lika 
stora cylindrar av tunn kopparplåt, vilka 
äro monterade på en stång, som den tele
fonerande håller i handen och kan vända i 
alla riktningar. Den egendomliga antennen 
är sålunda samtidigt riktad och riktnings· 
givande; den kan sålunda till en viss grad 
utsända vågorna i en bestämd riktning och 
upptaga dem fördelaktigare i en viss rikt
ning. 

Ehuru det varken är särdeles bekvämt 
eller elegant att fara omkring , med tre 
skorstenspipor i stället för käpp eller pa
raply, ett slags verktygslåda i en rem, en 
telefonhjälm om huvudet och en telefon i 
handen komma dock utan tvivel många att 
härma Mr Mac Farlane, om också blott 
för att anses ultramoderna. Men saken är 
dock i sig själv onekligen intressant och 
utgör ett nytt exempel på hur de moderna 
uppfinningarna upphäva alla avstånd.» 

• 
Detta var den bilburna radioanläggningen som 
användes vid de törsta amatörexperimenten 
med portabla radiosändare, 



elek'lroniska 
komponenter för INDUSTRIELL 

MILITÄR 
KOMMERSIELL 

Itvlt(~t! elektronik 

"FABMIKA" kondensatorer för 
arbetstemperaturer upp till 3100 C 

Kapacitansv. 0,01 {tF -1,0 {tF 

Tolerans 10 % eller 5 % 
Arbetsspänning 300 V -6000 V = 

För närmare upplysningar se "Engineering Bulletins" nr 1500, 1510 och 1520, 

som tillhandahålls av 
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Isophon och Philips högtalare 

Philips högtalare 

Högtonshögtalare 

8redbandshögtalare 

HI-Fl kombination 

, 

Kända för högsta kvalitet 

Stor sortering - Låga priser 

fr. kr. 
brutto 

Philips högtalare talspole 

Standardtyp 3" 3 ohm 11.75 

D:o 4" 3 ohm 13.50 

D:o 5" 3 ohm 14.-

*D:o 7" 3 ohm 15.50 

*D:o 8" 3 ohm 17.50 

*D:o oval 4X6" 5 ohm 22.50 

*D:o ), 6X9" 5 ohm 27.50 

*D:o med dubbelkon 8" 7 ohm 95.-

*D:o )} )} 10" 7 ohm 103.-

*D:o )} )} 12" 7 ohm 115.-

*Dessa högtalare finnes även 

med talspoleimp. = 800 ohm. 

Isophon högtonshögtalare 

4" (100 mm) Talspole 5 ohm 

Frekvensområde 2000-16000 Hz. 

Med delningsfilter. Kr. 16.50 netto 

Isophon bredbandshögtalare 

med inbyggd högtonshögtalar.e. 

Storlek 210X320 mm. 

Talspole 4-6 ohm. 

Frekv.-område 50-16000 Hz. 

Kr. 105.- netto 

Isophon Hi-Fi kombination K3031 

Monterade i innerlåda av fiber

material. 

Storlek 600 X450X200 mm. 

Består av 2 st. högtonshögtalar.e. 

1 st. kompressormatadmellantons

högtalare samt 1 st. bashögtalare. 

Frekvensområde 40-16000 Hz. 

Försedd med universaltransfor-

mator. Kr. 295.- netto 

RADIOKOMPANIET 
Avd. Radiorör och Komponenter 

Regeringsgatan 87 - STOCKHOLM - Tel. 219035, 219036 
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CARL SKÅNBERG: 

[ng. Carl Skånberg, teknisk skribent, bilexpert 
och en av radions pionjärer i Sverige. H an är _' 
en av grundarna av det ännu i dag mycket liv
aktiga Radiotekniska Sällskapet. 

Jag • minns ••• 
Då radiolamporna lyste 

A matörintresset var i början mycket stort 
och vi i »Radio» fick många frågor, som 
tyvärr inte kunde besvaras i spalterna och 
därigenom bevaras åt eftervärlden. En för
grymmad läsare, som gjort en kristallmot
tagare efter ett i Radio infört schema, 
klandrade redaktionen för att den publice
rade felaktiga ritningar. »1 ag har», skrev 
han, »minutiöst följt ritningarna men inte 
fått ett ljud ur den, och detta trots att jag 
provat alla möjliga former av kristaller, 
tagna ur familjens finaste kristallkrona, 
icke heller försök med en äkta bömisk kri
stallvas har givit något resultat, varför det 
måste vara något fel på Eder ritning. Rätta 
till den snarast, så att andra inte lägger ned 
tid och pengar på ofruktbart arbete.» 

Denna skrivelse var undertecknad »Lös
nummerköpare», vilket osökt gav redaktio
nen anledning att propagera för prenume
ration genom att påpeka att prenumeran
terna visste allt om kristaller, då dessas 
egenskaper utförligt behandlats i en arti
kel i ett föregående nummer. 

En annan gång blev jag uppringd aven 
dam, som, åberopande att en väninna till 
henne kände en dam som skulle ha träffat 
mig på en middagsbjudning, hemställde 
att tidskriften skulle ta itu med en viss 
firma, därför att denna sålde underhaltiga 
varor. Då min erfarenhet av sagda firma 
var rakt motsatt bad jag henne precisera 
orsaken till missnöjet. Hon förklarade då 
att hon köpt en liten radioapparat åt sin 
pojke därför att den såg så trevlig ut, och 
därför att lampans sken var som gjort för 
att hon skulle kunna använda apparaten 
som nattlampa, »men kan Ni tänka Er, att 
den slutade lysa redan efter ett par dygn, 
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NYHETI Använd er elektroniska räkn~re som nog
grann digital-voltmeter och integrator 

DYMEC SPÄNNING· TlLL-FREKVENS,OMVANDLARE 
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DIREKT OMVANDLING FRÄN 

SPÄNNING TILL FREKVENS 

Flera ingångsmätområden med vilken 
polaritet som helst 

Systematisk utbalansering av brus 

Utgångsfrekvens 0-10 KHz 

1 megohiri ingångsimpedans 

0,1 % noggrannhet 

Kan lätt användas för fjärrmätning och 
vid automatisk programmering 

Här är ett kompakt nytt instrument, som innebär en 
verkligt unik lösning på problemet att omvandla från 
analogi till digitalvärden. Ni kan nu göra noggranna och 
tillförlitliga spänningsmätningar med er elektroniska räk
nare i standardutförande samt avläsa resultaten direkt i 
siffror på räknaren. Instrumentet och <;len tillhörande 
räknaren fungerar även som elektronisk integrator, som 
möjliggör direkt mätning av tidsintegralen av likspän
ningar och andra variabler utan tidsödande manuell data
reducering och analys. Dessa karakteristikor gör DY-2210 
till en idealisk grundkomponent för databehandlings
system. 

Den nya omvandlaren DY -2210 genererar utspännings
pUlser med en frekvens, som är proportionell mot signal
nivån hos den tillförda likspänningen. Till följd härav 

" blir instrumentet praktiskt taget okänsligt för brus samt 
möjliggör vidare mätning av medelvärdet av pulserande 
spänningar och strömmar. Spänningsmätintervallet be
stämmes av den använda räknarens inställning. AQtingen 
positiva eller negativa spänningar kan mätas utan skifte 
av kablar eller omkastare. 

Finnes nu för omgående leverans! 
Begär demonstration eller data! 

SUMMARISKA DATA: 
Ingångsområden: 0-1/10/100/1000 V liksp'änning ; manuell mätområdes-

inställning. ~ 

Ingångsimpedans : 1 megohm parallellt med 200 ",,,,F på samtliga 
områden. 

Ingångspolaritet: Positiv eller negativ. Polariteten utan betydelse 
. fär utgångsfrekvensen. .. 

Utgångsfrekvens : 0-10.000 Hz. 
Noggrannhet: Bättre än 0,1 % av mätområdet. 
Kalibrering : Mot inbyggd kvicksilvercell ' eller mot yttre spännings

normal. 
Nätans1lltn ing: 115 V ± 10 %, 50/YJ Hz, 35 W. 
Dimensioner : Portabelt utfärande med bärhandtag, 18,5 cm bred, 

30 cm häg, 26 cm djup. 
Rackutfärande : 19" bred, 9 cm hög, 27 cm djup. 

Pris: Kr. 4.250.- Ii portabelt utfärandel fritt förtullat Stockholm, inkl. 
emballage. 

(Dotterbolag till Hewlett·Packard Co.) 

Polo Alto, Colif., U. S. A. 

Ensamrepresentant : 

F:a ERIK FERNER 
Box 56 BROMMA Tel. 252870 
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så det måste ju vara rena smörjan de säljer 
och tar bra betalt för». 

Det var inte lätt att övertyga henne om 
att »lampan» inte var gjord för belysning 
och att hon kunde vara glad om den inte 
tagit skada samt att det var fullt naturligt 
att batteriet blivit urladdat, då apparaten 
varit påkopplad i ett sedan hon fått hem 
den. »Ja, men då skall den väl inte kallas 
'Enlampsradiomottagare'», blev svaret. 

Återkopplingen missbrukades flitigt och 
störningarna i grannarnas mottagare, av 
Svenska Radiobolagets chef Ivar Wibom 
döpta till »kanariefåglar», var mycket be
svärande, men snart nog lärde man sig att 
särskilja tjuten från de närmaste grannar· 
nas respektive apparater. En gång började 
en ny och mycket kraftig ton så gott som 
omöjliggöra all mottagning. De som sålde 
radioapparater och delar till sådana var då 
inte flera än att ägaren till den kraftiga 
störningskällan kunde spåras och defini· 
tivt fastställas. Vederbörande fick ett myc
ket artigt påpekande att hans apparat sä
kerligen ej gav honom någon större till· 
fredsställelse och därtill omöjliggjorde för 
grannarna att lyssna njutbart, varför appa· 
rattillverkaren var angelägen om att juste. 
ra apparaten så att hans fabrikat ej skulle 
råka i vanrykte, men framför allt för att 
köparen skulle få glädje av sin apparat. 
Det var Joel Östlind som tillverkat den i 
och för sig på den tiden mycket bra motta· 

Principschema för återkopplad »lampmotta· 
gare» från 1923. 

garen, som dock hade den egenheten att 
fordra ett visst handlag vid återkopplings
ratten. Joel hade ingen aning om det arti· 
ga brevet till apparatägaren, men berätta
de någon gång senare att han blivit på
ringd aven herre, som köpt en apparat ge· 
nom Fritzes bokhandel och bad om instruk
tion hur den bäst skulle skötas. »J ag tyckte 
att det lät så trevligt att jag åkte dit själv 
och det lönade sig, för jag blev senare hem
bjuden till honom på en bättre och mycket 
fuktig middag», berättade Joel. Om han 
var belåten så var det intet mot vad jag och 
andra radiolyssnare i grannskapet var. 

Den stora allmänheten hade mycket dim
miga begrepp om radio. En del trodde att 
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Koppling mellan antenn· och detektorkretsen 
kunde i vissa av de första rörmottagarna varie· 
ras genom att spolarna anordnades rörliga. Här 
ett par exempel på hur detta kunde vara an· 
ordnat. 

»Högtalande telefon» från 1923. ~ 

C::ONSERTON 
radio TV 
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knight-kits i centrum 

Stereoför
stärkare 
typ Y773 

Knight-kits 20 W stereoförstärkare är en kombination av 
högklassigt utförande, vacker formgivning och läckert ut
seende och till en utomordentligt låg kostnad. 
Förstärkaren kan förse varje av två högtalarsystem med 
10 W per kanal eller vid monoavspelning totalt 20 W. 
Dessutom innehåller den två fullt utbyggda förförstär
kare, vilket möjliggör användning av magnetisk pickup. 

Frekvensområde 
20-20000 Hz ± 1,5 dB vid I watt 

Hi·Fi för
stärkare 
typ Y 797 
Den nya Knight-kit 18 Watts förstärkaren med verk
ligt hög kvalitet i återgivningen och modernt, elegant 
och plats besparande yttre har ett förvånansvärt lågt 
pris. Den tryckta ledningsdragningen helt igenom un
derlättar byggandet fantastiskt och ger inga möjlighe
ter till felkopplingar. De nya slutrören 6973 är spe
ciellt utvecklade för Hi-fi-slutsteg. 

Frekvensområde 
Distorsion 
Utgångsimpedans 
Dimensioner 

20-30000 Hz ± I dB vid 18 Watt 
0,5 % vid 18 Watt 

4, 8 och 16 ohm 
IOO X 325X200 mm 

Pris kronor 359:-. 
35-15000 Hz ± 1,5 dB vid halv effekt 

Harmonisk distorsion 
Lägre än 1,5 % vid 10 watt per kabel vid 1000 Hz 

Brum och brusnivå 
bättre än 85 dB vid full effekt (tuner) 
bättre än 57 dB vid full effekt (pickup) I IIIIIIIIIIIIJI' 

1111111 •. Stereokontroll 
typ Y 778 

Ingångskänslighet 
Stereo: Magn. pickup 6 mV, ker. pickup 0,4 V 

tun er och extra ingång I V 
Mono: Magn. pickup 7,5 mV, ker. pickup 0,5 V 

tuner och extra ingång 1,25 V 

U tgångsimpedanser 
4, 8 och 16 ohm 

Dimensioner 
IIO X335 X 225 

Pris kr. 410: - netto. 

FM-AM
tuner 
typ Y 787 

Detta är den snyggaste och mest perfekta FM-AM-tuner 
som kan köpas för pengar. Den är omsorgsfullt konstrue
rad och går lätt och snabbt att bygga. Tunern har en lätt 
inställbar och exaKt skala, automatisk frekvenskontroll, 
tryckt ledningsdragning, färdiglindade spolar, förtrim
made HF- och MF-kretsar, driftskompenserad oscillator, 
neonbelyst skala. 

Område 
88-108 Mhz på FM-bandet samt hela AM-bandet på mellanvåg. 

MF-bandbredd 
200 Khz på FM och 8 Khz på AM 

Frekvensområde 
20-20000 Hz på FM och 20-8000 Hz på AM 

Känslighet 
FM 2,5 ",V vid 20 dB. Brum- och brusnivå ± 60 dB AM 3 flV vid 
10 dB. 

Dimension 
IOOX325 X 120 mm 

Pris kronor 430: - netto. 

Denna kontroll kan användas tillsammans med vilka 
två förstärkare som helst. Ni kan med två, från var
andra helt skilda kontroller, balansera högtalarsyste
men och reglera ljudnivån. Ni kan även med en om
kopplare växla mellan de olika kanalerna samt vid 
monoral avspelning kan Ni använda Er av båda hög
talarsystemen tillsammans. Kontrollen tål effekter upp 
till 20 Watt samt kopplas mellan förstärkarnas in
gångar och högtalarsystemen. Genom det lilla forma
tet är den utmärkt som fjärrkontroll. . 

Dimensioner I05XI75XII5 

FM-tuner 
typ Y 751 

Pris kronor 95: - netto. 

Knight-Kit FM-tuner är inte endast en vacker FM
mottagare utan också den enda FM-tunern med alla 
dessa finesser: Förnämligt utseende både attraktivt och 
funktionellt, tryckt ledningsdragning, automatisk fre
kvenskontroll som låser stationerna, förtrimmade hög
frekvens- och mellanfrekvensspolar eliminerar all 
trimning, frontventilation, inga perforeringar på över
sidan eller på sidorna. 

Område 
88-108 Mhz 

MF-bandbredd 
200 Khz 

Frekvensområde 
20-20000 Hz med endast 
0,6 % distorsion 

Känslighet 
4 flV för 20 dB brusavstånd 
över hela bandet 

Dimension 
IooX325X120 mm 

Pris kronor 330: - netto. 

KOMPONENTAVDELNINGEN 
Flem'ngg.t.n St, Stockholm - Tel. vaxel 541&35 
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radio enbart var något som kunde användas 
på sjön för' att ge nödsignaler med, andra 
menade att det var !lågon slags telefon, som 
var oberoende av telefontrådar, så att man 
kunde ha sin apparat i fickan och anropa 
och samtala med en annan person med en 
likadan apparat i sin ficka, osv. Där kom 
t.ex. en gång en förfrågan från en fram· 
gångsrik affärsman, som önskade veta vart 
han skulle vända sig för att få en radio så 
att han från sin motorbåt skulle kunna tala 
om för sin fru på sommarnöjet när han 
beräknade komma hem till middagen, eller 
ge order till sitt kontor om aktieaffärer. 
Han var årtionden före sin tid! 

Så här såg. de första rörapparaterna ut. (Ur en 
dansk bok: »Radio Telegrafi og Tele/on», 
tryckt 1923.) 

De som på ett eller annat sätt kommit i 
kontakt med radio beskrev »utövare av 
denna kult» såsom i det närmaste idioter, 
som satt med hörlurar under andlös tyst. 
nad, endast avbruten av förtjusta utrop, 
som t.ex. »De ä Königsberg, de ä Savoy 
Hotel» osv., när de uppfångade oidentifie· 
rade pip. Typiskt är gumman, som i hör· 
luren hörde musik och utbrast: »Tänk att 
det finns så mycket vacker musik i luften. 
Skada att man inte förr kunnat höra den.» 

Att man kunde höra radio utan hörlurar 
var det bara några få som kände till. En av 
de första förstärkare, som kunde driva en 
högtalare, hade jag en sommar tagit ut i 
skärgården till mitt sommarnöje. Det var 
en tung pjäs med två förstärkarrör ovanpå, 
ungefär lika stora och klotrunda som nu
tida hundrawattslampor, och vardera spri
dande ljus ungefär motsvarande en 50 
watts-lampas. De matades med batteriström 
på 12 volt och slukade otäckt mycket ström, 
så att nyladdade batterier ideligen måste 
släpas ut. En morgon hörde jag på pass
båten in till Saltsjöbaden två herrar disku
tera vem det kunde vara som hyrt en mäs
singsorkester för en tydligen förnämlig 
festlighet. J ag skrattade, för kvällen innan 
hade jag tagit in Königsberg, som efter 
vanligheten serverade »massmgssoppa», 
vilken dånade ut över öarna. De ville ej 
tro mig förrän de kvällen efter fick se och 
höra högtalaren. • 

Problem
spalten 

Problem nr 6/59 

lyckades inte många problemlösare att 
knäcka. Problemet gällde att studera fre
kvenskurvan för en positivt återkopplad 
förstärkare med ett RC-Iågpassfilter i åter
kopplingsslingan. Se fig. L 

Vfl~F lJut Fig l 
Re 

Endast två problemlösare, teknolog Jan 
Ä'lmeby, Stockholm, och herr Svante Wes
terlund, Uppsala, har lyckats behandla 
problemet, och förtjänar var sin tia. Lös
ningen på problemet blir i stora drag föl

jande: ~ 16 

ALPHA vippslrörnslallare 

ALPHA VIPPSTRÖMSTÄLLARE 

finns i flera olika utföranden. Den avbildade typen 
för 2 A 250 V, utföres dels som 2-polig strömställare 
typ 2724, och dels som 1-polig tvåvägsomkopplare 
typ 2827. Den har momentbrytning, är försedd med 
dubbel isolering för manöverarmen och är godkänd 
av SEMKO för användning enligt montagegrupp B 2. 

Bland vippströmställarens goda egenskaper kan föl
jande nämnas: Lödanslutningen göres direkt på kon
taktfjädrarnas förlängning. Förspänningen på kontakt
fjädrarna kan ej oavsiktligt ändras. Förutom förnicklad 
metallvipparm kan strömställaren erhållas med vipp
arm av fenoplast. 

AKTIEBOLAGET ALPHA 
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gedigna och driftsäkra 
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Lätthanterlig 

transistor-mätapparat 

i fickformat 

TRANSITEST 
"Junior" Till mätning av: 

pnp-transistorer i emitterkoppling 
med max. kollektorförlust till l W. 

Strömförstärkningen Beta (,8J kan 
direkt avläsas inom två mätom
råden »,8 bis 100» och »,8 bis 
200», över »,8 200» genom om
räkning . 

Basström till 100 fiA 

Kollektorrestström (IeOJ tillS mA. 

Inställbar basström, varigenom 
det är möjligt att mäta transisto
rerna i olika arbetspunkter. 

Alltid driftklar oberoende av nä
tet. 2 inbyggda stavbatterier le
vererar erforderlig spänning. 

Termisk överbelastning av tran
siS70rerna är praktiskt taget omöj
lig på grund av den låga drift
spänningen och begränsningen 
av mätområdet. Driftspänning 
3 V. Elegant plastkåpa med di
mensioner 130X70X40 mm . 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ~ SIGTUNAGATAN 6 • STOCKHOlM21 • TEL. VÄXEl 230BBO 
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Den återkopplade förstärkarens förstärk

ning kan skrivas: 
F'=F/(l-F·(J) (l) 

]I" = förstärkningen med återkoppling 
F = förstärkningen utan återkoppling 
(J = återförings grenens förstärkning< l 

Med ett RC-lågpassfilter i återförings
grenen blir 

(J=l/(l+iwRC) (2) 
Den övre gräns frekvensen för (J blir 

/0= 1/2nRC (3)" 
(J=l/(l+i/I/o) (4) 

Genom att till sist insätta uttrycket för 
(J i ekvation (l) erhålles 

F'=F/[ l-F 1 (l+i///o)] 
Om nämnaren och täljaren multipliceras 

med faktorn (l+ i// /o) erhålles det åskåd
ligare uttrycket: 

F'=F[l+i(///o) ]/ [l-F+ i(///o)] 
Förstärkarens frekvens gång erhålles ur 
absolutbeloppet av F' 

IF' 1= FyTr[ --l +"("/ /C-;-/o") 2'"] --:-i'1 [ '""( l;---;F"") 2""--+ 

+(///0)2) 
För analys av frekvenskurvan kan sättas 
///o=x. Man får då: 

IF' I = FyT"7'( 1=-+'-x""'2;-) 1=["7:( l~F) 2+X2) · 

Vid lägsta frekvensen (x=O) erhålles 
förstärkningen 
lF'I=F/ (F-1) = 10/(10-1)=10/ 9 ggr 
Vid högsta frekvensen (x= (0) erhålles 

förstärkningen 
1F'I=F=lO ggr 

Förstärkarens frekvenskurva får således 
högpasskaraktär och det gäller nu att be
stämma förstärkarens undre gränsfrekvens, 
dvs. den frekvens vid vilken förstärkning
en IF'I sjunkit till värdet F /Y2. Det åter
står sålunda att lösa ekvationen: 

F /V2=FV(1+x2) 1 [(l-F) 2+x2-] 
vilken förenklas till 

x2 = (l-F) 2-2 
Härav erhålles 

j=/oy(l-F) 2":"'2 
och med insatta värden 

j=5 ·Y79=44,4 kHz 
Därmed är vi klara att övergå till 

Problem nr 9/59 
Hur många resonans frekvenser har 
kretsen enligt fig. 2? Härled uttrycken 
för resonans frekvenserna. Förlustresi
stanserna i kretsen försummas. 

Fig 2 - z 

Rätta lösningen på detta problem kom
mer i nr 12/ 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 oktober 1959. Skriv »Månadens pro
blem» på kuvertet! Adress: RADIO och 
TELEVISION, Box 21060, Stockholm 21. 

KONTAKTDON 
typ Multicon 

Ny högvärdig kvalitetskontakt -
tillverkas i 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 och 
33 poligt utförande. Guldplätte
rade kontakter garanterar största 
driftsäkerhet. NYLONFYLLD hel
gjuten bakelitkropp gör kontak
ten okänslig för klimatföränd
ringar. Kontakterna äro numre
rade på både bak- och framsida, 
vilket underlättar service och 
montage. 

SVENSKA PAINTON AB 
ÄKERS RUNÖ-STOCKHOLM - Tel. riks Vaxholm växel 20110, lokal (0764) 20110 
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DI-spalten 

KV-DX 
Konditionerna på Sydamerika var under 
de två första veckorna i juli urusla, men 
blev något bättre senare i månaden. Där
emot har kvällskonditionerna mot Afrika 
varit mycket fina, och en hel del både van
liga och ovanliga stationer har hörts. Vi
dare har också en del stationsnyheter med
delats under månaden. 

Sålunda meddelas att Tunisien nu fått 
en kortvågssändare och har hörts testa 
i 41-metersbandet. Närmare uppgifter om 
sändningstider och frekvens saknas dock. 

Cable & Wireless, Jamaica, har haft 
testsändningar vid 04.00-tiden på 38,80 
meter. Språket var engelska. Detta torde 
bli en chans för oss kortvågslyssnare att 
erhålla QSL från Jamaica, där annars den 
nationella radion i Kingston numera en
dast sänder på mellanvåg. 

Begär närmare data 
och prisuppgifter 

PAINTON 
~/a",.4" (i!-;p/a..a( 
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Ett ultra-snabbt Oscilloskop 
i särklass 

från 

LUMATRON ELECTRONICS - U.S.A. 

PRESTANDA: 

Stigtid: 4x1Q-l0 sek (400 mikro-mikrosek). Sveptid: 40 ,u,usek-50 m,usek i 63 steg 

Känslighet: 3 mY/cm (signal-brus-förhållande 30: 1). Tid för stabilisering: 20 mikro-mikrosek. 

Tekniken som användes i detta oscilloskop eliminerar fullständigt behovet av bred
bandsförstärkare, vandringsvågrör och andra hjälpmedel som tidigare erfordrats för 
åskådliggörande av snabba pulser. 

Begär prospekt och närmare upP0'sningar från 

Generalagenten 

TELEINSTRUM-ENT AB 
HÄRJEDALSGATAN 136 - VÄLLINGBY - TELEFON 377150, 871280 
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På en QRG av ca 51,07 meter har under 

juni och juli en ny station i Bolivia av
lyssnats varje natt. Stationen kallar sig 
Emissora N ueva Radio San J ose och har 
hörts mellan kl. 01.30 och 04.10 med en 
styrka av QSA 3-4, särskilt kl. 02.00-
03.00. Ibland har stationen även stängt kl. 
03.00. Ofta har svåra telegrafistörningar 
uppträtt, men i regel har hörbarheten varit 
god. Programmen består av nyheter, före
drag och mycket populärmusik. Däremot 
förekommer ovanligt nog ingen reklam. 

I Brasilien har även ett par nya statio
ner rapporterats. Radio Marajuaba, som 
sänder på 15 245 kHz med experiment
program, ber om rapporter från alla delar 
av världen. Adressen är: Caixa Postal 491, 
Belem do Para, Brasilien. 

En station som annonserar Radiodifu
so ra Uberlandia, Uberlandia, Minas Ge
rais, sänder på 3345 kHz, men närmare 
informationer om sändningstider saknas 
ännu. Far East Broadcasting Ca., som 
närmare presenterades i juninumret av 
RT, har inrättat en ny sändare på Ryukyu
öarna. Den kommer att sända på 850 kHz 
med 100 kW och med call-signalen KSBU. 
Test med liten effekt är planerad i okto
ber. Den nuvarande sändaren KSAB på 
1020 kHz med engelsk-japanska program 
kommer snart att få ett nytt programsche
ma. KSAB kommer troligen att flyttas till 
810 kHz och sända enbart på engelska och 
en ny station för japanska sändningar 

Det s.k. »Elefantkortet» i blått från Radio 
Clube de Angola på 61,60 meter. 

»QSL-sidan» av foldern från Radio Angola på 
60,54 meter. Vykort finnes på folderns andra 
sida. 

kommer att bli KSDX på 1250 kHz (l 
kW). 

The Royal Greenwich Observatory, Eng
land, kommer att på 17 685 kHz utsända 
radiosignaler för de observatörer som föl
jer den totala solförmörkelsen den 2 ok
tober 1959. Signaler, bestående aven ton
stöt per sekund, med tonstöten vid varje 

ALPHA TELEMATERIEL 

TELEJACK för väggmontoge - in
fällt eller utanpåliggande - med täck
lock eller kåpa i vit eller brun härd
plost. Tillverkos för en eller två anslut
ningsproppor. Kontoktfjädrorna är ef
fektivt beröringsskyddade_ Säker kon
taktgivning vid anslutning med såväl 
6,35 mm som 6 mm propp. Telejacken 
utmärkes ovett robust och elegant ut
förande med släta ytor, som är lätta 
att hålla rena . 

TELEPROPP 2-polig koncentrisk 
med 6,35 mm diameter. Tillverkas även 
med 6 mm stift för specialändamål _ 
Dragavlastning för kabeln. Hölje av 
svort eller vit termoplast. 

Både telejack och telepropp är utför
da med s k r u v k I ä m m o r för att 
underlätta monteringen. 

AKTIEBOLAGET ALPHA SUNDBYBERG - TEL. 282600 
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exakt minut förlängd för att underlätta 
identifieringen av varje helminut, kom
mer att utsändas oavbrutet kl. 10.00-16.00 
den 2 oktober. Denna speciella sändning 
sker över en 20 kW-sändare, belägen i 
Rugby. 

Angola 
När Afrika-stationerna hörs bra under 
sommarmånaderna hör stationerna i Ango
la till de mest populära och omtyckta. Det 
finns ett otal små kortvågsstationer i lan
det, varför alla inte kan höras här i Sve
rige, men det brukar vara så, att någon av 
dessa småstationer blir avlyssnad varje år, 
sålunda även i sommar, då Radio Eclesia 
i Luanda på 62,18 meter har avlyssnats 
med god styrka, ibland dock svårt CW
störd. Stationen har bl.a. avlyssnats i Gö
teborgstrakten. Annars är det mest de mera 
vanliga stationerna som har avlyssnats. 
Emissora Official Radio Angola är statligt 
och brukar höras bäst i Sverige på 60,54 
meter. En dubbelvikt folder, ofta med ett 
vykort över Luanda, blir svaret på en kor
rekt rapport. Vidare hörs Radio Clube de 
Angola på 61,60 meter praktiskt taget var
je kväll vid 20-tiden och stationen svarar 
med ett mycket trevligt QSL-kort. 

Radio Clube de Benguela på bl.a. 31,57 
meter, som svarar med ett QSL-brev, Radio 
Diamang på 32,10 meter, som svarar med 
ett trevligt kort, och Radio Clube do Huam-

~20 
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bo på 61,84 meter, som svarar med QSL
brev, hör till de vanligaste stationerna. 
Hörda i Sverige brukar också följande sta
tioner vara: Radio Clube de Huila (59,71 
meter), Radiodi/usota Lobito (59,59 me
ter), Radio Clube do Bie (42,22 meter). 
De här angivna frekvenserna är de vanli
gaste i Sverige och utmärkande för statio
nerna är deras trevliga musikprogram. 
Bästa avlyssningstiden i Sverige för Ango
la-stationer är mellan kl. 18.00 och 22.00 
på sommarkvällarna. Förutom de trevliga 
verifikationerna använder stationerna myc
ket färggranna och attraktiva frimärken på 
sina brev. (Börge Eriksson) 

TV-DX 
Juli månad bjöd på fina TV-DX vilket 
mängden av TV·DX-rapporter bär vältaligt 
vittne om. 

Pressfotograf Bertil Pettersson i Skil
lingaryd rapporterar förutom de »vanli
ga» europeiska sändarna på lågkanal mot
tagning från en spansk TV-sändare den 
14/ 6 på kanal 4. Särskilt goda TV-DX·da
gar var i övrigt den 9, 13, 16, 18, 26, 29 och 
30/6. Ä ven den 1/ 7 var det livligt på 
skärmen med program från Sovjet, Ita
lien, Västtyskiand, Schweiz, Frankrike, 
Spanien och Tjeckoslovakien. »TV-DX:en 
är numera inte av så god kvalitet», skriver 
hr Pettersson, »när det brakar loss kom
mer det alltför många stationer in på en 
gång, dessutom nästan alltid stark fading. 

Provbild från spansk TV-sändare på k. 4 den 
14/ 6. Foto: Bertil Pettersson, Skillingaryd. 

Programbild {datum se bilden} från spansk 
TV-sändare på k. 4. Foto: Bertil Pettersson, 
Skillingaryd. 

Esko Piironen i Kuopio, Finland, rappor
terar europeiska sändare, bl.a. BBC den 
11/ 6. Den 14/ 6 kom tyska program bra 

Denna provbild ses i Sollentuna praktiskt taget 
varje dag hela sommaren. Gissningsvis är det 
någon rysk TV-sändare i Baltikum {Tallinn?}. 

igenom med bl.a. bilder av professor Er· 
hard och Willy Brandt. Den 15, 16 och 
18/ 6 var också goda TV-DX-dagar. Den 
18/ 6 gick exempelvis Bayerische Rund· 
funk in på kanal 2 med en fotbollsmatch 
mellan Ungern och Österrike. Den 27/6 
gick Köpenhamn in på kanal 4 kl. 14.20 
och även den schweiziska sändaren i 
Gri.inten. Sovjetsändaren i Reval går in 
varje kväll. 

Börje Andersson i Sollentuna, som har 
en 3-elements vridbar Yagi-antenn för ka· 
nal 2, har också en utförlig TV-DX-rap
port. Han rapporterar goda DX den 14 och 
16/ 6, 3, 4, 13, 14, 15, 19 och 22/ 7. Samt· 
liga dagar har en okänd rysk station (san. 
nolikt Tallinn) iakttagits på kanal 2 med 
växlande styrka; den går in sporadiskt 
mellan kl. 10.00 och 22.00. ~22 

··1~ fö,. elektronik ~~~ 
JMC Precision Silvered Mica 

Capacitors 
Högstabila kondensatorer i fukt- och tempe
ratursäker kaps ling. Tolerans ± 0,5 %, 5 pF 
till 0,2 ,uF. 

JMC Nickelkatoder och Rör 

Precisionstillverkade rör av nickel, Nilo K m.m. 

JMC tillverkar även Silver-, Platina- och Wolfram
kontakter, Fjädermaterial av Fosforbrons och 
Mallory 73 Berylliumbrons, Hårdguld och Rho
diumbad samt material för halvledartillverkning. 

JMC-mörket är Er garanti för högsta kvalitet I 

JMC Motståndstråd Begär ytterligare upplysningar från ensamförsäljaren: 

i krom-nickel, koppar-nickel, 
manganin m.m. Precisionsdragen, 
blank, oxiderad eller ,Diamel,
isolerad (ersätter lackering och 
2 ggr silkesomspinning). 
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Ingvar Anderson i Skara rapporterar en 

hel del europeiska TV-sändare den 14; 6. 
Jan Calner i Örebro har med fönsterantenn 
två meter över marken fått in åtskilliga 
TV-DX på kanal 2, bl.a. den 27; 6. Stig 
Adolfsson, Grängesberg, rapporterar utom
ordentliga TV-DX den 12 juni på lågkanal 
med praktiskt taget samtliga europeiska 
lågkanalssändare på skärmen. Beträffande 
svenska TV-sändare nämner herr Adolfs
son att fem av dem har setts i Grängesberg: 
Nacka, Örebro, Skövde, Borlänge samt en 
oidentifierad på kanal 8. 

Dygnet-runt-tips 
för DX-are 
KY-tips 
Kl. 15.00. Grönland. Angmagssalik Radio 
kör med 2 kW på 7570 kHz, 39,63 m, och 
hörs vid fina konditioner. Effekten är 2 kW. 
Kl. 16.15. Nord-Vietnam. Hanoi har eng
elskt program vid denna tid. 15 020 kHz 
19,98 m och 9940 kHz, 30,18 m. ' 
Kl. 17.00. Sydafrika. SABC hörs nästan 
varje dag på 25800 kHz, 11,63 m. 
Kl. 17.00. Afganistan. Radio Kabul hörs 
vid fina conds på 18640 kHz, 16,09 meter. 
Kl. 17.00. Malaya. BBC Far Eastern Sta
tion i Singapore hörs med QSA 3-4 på 
11 730 kHz, 25,58 meter. 

Kl. 17.30. Burma. XZK 2 hörs på 4795 
kHz, 62,54 meter. 
Kl. 18.00. Algeriet. Radio Alger kör med 
arabiska och kan höras på 11 835 kHz, 
25,35 m, QSA 4. 
Kl. 18.30. Franska Somaliland. Radio 
Djibouti hörs på 4780 kHz, 62,76 meter. 
Kl. 19.00. Angola. Radio Diamang har 
hörts med QSA 2-3 på 9340 kHz, 32,10 m. 
Anropssignal: CR 6 Rl. 
Kl. 19.00. Cypern. Sharq-Al-Adna har en 
sändare på 6790 kHz, 44,18 meter, (ara
biska) _ 
Kl. 19.00. Rhodesia. Lusaka har hörts med 
QSA 3-4 på 4911 kHz, 61,08 meter. 
Kl. 19.30. Andorra. Radio Andorra har 
fina musikprogram på 5972 kHz, 50,22 m. 
Kl. 19.30. Mozambique. Radio Clube do 
Mozambique har hörts med QSA 3 på 
4926 kHz, 60,91 meter. 
Kl. 20.00. Indonesien. The Voiee of Indo
nesia hörs bra på 11 770 kHz, 25,49 meter. 

Kl. 20.30. Syrien på 15165 kHz, 19,78 
meter, hörs bra. 

Kl. 20.30. Albanien. Radio Tirana hörs 
bra vid denna tid (QSA 4). 7850 kHz, 
38,20 meter. Effekt 3 kW. 

Kl. 21.00. Libanon. Lebanese Be. Station 
hörs på 8036 kHz, 37,34 m. Effekt 2 kW. 

Kl_ 21.00. Iran. Radio Tehran brukar hö
ras på 3780 kHz, 79,35 meter. 

Kl. 21.00. Iraq. Radio Baghdad hörs med 
arabiska på 3297 kHz, 91,00 meter. 

Kl. 21.30. USA. WRUL hörs ibland rik
tigt bra på sin nya frekvens 15 130 kHz, 
19,83 meter. Har sändning på svenska 
måndagar och onsdagar. 
Kl. 22.00. Island. TFJ hörs ibland bra 
men för det mesta inte alls. 12 175 kHz, 
24,64 meter. 
Kl. 23.00. Brasilien. Radio Gazeta hörs på 
9685 kHz, 30,98 meter. Kommersiella 
program. 
Kl. 01.00. Haiti. 4VEH hörs ibland med 
QSA 3-4 på 9770 kHz, 30,71 meter. Ef
fekten är 4 kW. 
Kl. 03.00. Colombia. HJKJ Emisora Nue
va Granada går ibland starkt på 6160 kHz, 
48,70 meter. 
Kl. 04.00. Venezuela. La Voz del Taehira 
har fin musik på 4830 kHz, 62,11 meter. 

MY-tips 
Kl. 21.00. Libyen. Radio Tripoli hörs 
ibland med arabiska program. 1052 kHz, 
285,1 m. 
Kl. 21.30. Iraq. Orientalisk musik och 
arabiska program på 908 kHz, 330 m. 
Kl. 23.00. Tunisien. Radio Tunis hörs 
ibland med QSA 4 på 962 kHz, 312 m. 
Kl. 23.00. Albanien. Radio Tirana har 
hörts med QSA 4 på 1088 kHz, 276 m. 
Kl. 23.30. Spanien. La Voz de Madrid är 
en station, som går in praktiskt taget varje 
natt på 1223 kHz, 245,3 m. 

(Stig Adolfsson) 

TELANOR-TV-ANTENN 

Tekniska data för TELANOR
antenner för band III. 
Vid beställning skall kanal 
angivas. 

MHz 174 - 223 
Impedans 240 ohm 
Norm CCIR 

j 

spänningS-j From-bock-
Element vinst förhållande 

dB dB 

4 
6 
8 

10 
12 
14 

6,5 
7 
8 
9 

10,5 
11,5 

18 
20 
23,5 
25 
26 
71 

Horisontal 
öppnings-

vinkel 

58 
52 
45 
38 
36 
34 

j 

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 di polen och 
den effektiva Hostalen-isolatorn. 

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

• TELANOR-antennen har herm~tiskt sluten kabelkopp
ling 

• På TELANOR-antennen lämnas ett års garanti 

Generalagent: 

~ 
Tillskriv eller ring oss för närmare upplysningar MIIfKR-~T'O NI 

~~ 
S. Förstadsgatan 8. Tel. 32782 
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* Uttalas foba 

snabbantenner -- -
lör kanalerna 5 -10 

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

A5-FSA561 Ar liksom övriga FUBA-antenner synnerligen IIU 
att montera. Tack vare att antennen är försedd med vingmutt.
rar och levereras fullt färdigmonterad monteras den lliU med 
tA handgrepp. Omtyckt av montörerna. 

Riktpris endast 78:
Vid be.rtällning ange kanal 

med FU BA över
lägsna C-dipol 

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

A5-FSA561 
i 2 våningar 

1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIII11111111111111I 

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

A5-FSA2.x561 

Riktpris 166:
VUI beställning ange kanal 

Lokalantenn för mottagning I sända
rens närhet. 

A5-FSA521 Riktpris 42:-

Lokalantenn tör mottagning även un-

Lokalantenn med stor spänningsvInst _ 
och utpräglad riktverkan. 

-

A5-FSA751 Riktpris 69:-
-

- der mindre gynnsamma förhållanden. Vid beställning ange kanal. _ 
_ A5-FSA331 Riktpris 51:- _ 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11111111111111111111111111111111111111111~1I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IT111II11 111111~lllllllllllllllllllllllll lffiTIf 

* Fabrikation 
FUnktechnischer BAuteile 

- ledande 
västtysk 
antennindustri 

STOCKHOLM TEL. 010/180300 • GÖTEBORG TEL. 031/175890 • MALMÖ TEL. 040/70720 • SUNDSVALL TEL. 060/14631 
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Nya böcker 
DICIOL, O: Niederfrequenzverstär
ker-Praktikum. Miinchen 1959. Fran-

• zis-Verlag. 394 S., 193 fig. Pris: DM 
29.80. 

Då man först tar ovanstående bok i han
den får man intryck av ett verkligt gediget 
verk för den praktiskt arbetande LF-tekni
kern. Välgjorda illustrationer och ett först
klassigt tryck bidrar till detta intryck lik
som innehållsförteckningen. Man finner 
efter varje kapitel ett flertal litteraturan
visningar. 

Tyvärr uppfylles inte förväntningarna. 
Texten vimlar av glidande eller rent miss
visande formuleringar. En del figurer, sär
skilt diagram med konstruktioner av ar
betslinjer, har utförts så att översikten går 
förlorad. 

Exempel: den momentana gallerspän
ningen kallas »Gittervorspannung» i stället 
för det logiskt riktigare »Gitterspannung» 
i en del fall, medan i andra fall den senare 
beteckningen använts. I sammanhang med 
dimensionering av RC-kopplade förstärkar
steg anges utan motivering att gallerläckan 
aldrig får göras större än 1 Mohm, men i 
en figurtext något tiotal sidor längre fram 
talas om »Gittervorspannungserteilung mit
tels Anlaufstrom». Tre olika fasvändar-

kopplingar anges utan att deras för- resp. 
nackdelar antydes. 

Detta från bokens mera teoretiskt beto
nade första avdelning. I den mer praktiska 
delen saknar man en närmare diskussion av 
t.ex. förstärkarprovning med f yrkan två g, 
om transientresponsens sammanhang med 
fyrkantvågsprovningen osv. Utrymmet upp
tas dessutom av sådant som citat av tyska 
normförslag för hi-H-förstärkare, av flera 
fotogra fier av olika kommersiellt tillgäng
liga förstärkare, som med fördel kunde fått 
lämna plats för mera matnyttigt stoff, t.ex. 
om transistorförstärkare. 

Förlaget är att beklaga att det lagt ned 
en så god utstyrsel på ett verk som med en 
ordentlig överarbetning kunde blivit en bra 
handbok. (eOR) 

LIMANN, O: Fernsehtechnik ohne 
Ballast. 2:a uppl. Miinchen 1959. 

• Franzis-Verlag. 238 s., 280 fig. Pris : 
DM 15.80. 

Populärt framställd televisionsteknik har 
utgjort ämnet för ett flertal tyska böcker 
som recenserats i RT. Att de just kommer 
från Tyskland ger dem ett för svenska för
hållanden speciellt intresse, därför att de 
tyska TV-normerna överensstämmer med 
de svenska och en stor del av de TV-appa
rater som säljes här är av tyskt fabrikat. 

Den nu föreliggande andra upplagan av 
ovannämnda bok ger för den praktiskt ar-

betande TV-teknikern betydande utbyte. 
Flertalet vanligen förekommande kopp
lingar genomgås detaljerat i anslutning till 
deras schema, och den som vill veta mera 
om kopplingen finner efter varje kapitel 
hänvisningar till förekommande artiklar 
därom i tyska tidskrifter de senaste åren. 
Materialet är alltså organiserat så, att man 
snabbt kan återfinna vad man för tillfället 
är i behov av, och vad anmälaren saknar 
är endast ett mera konsekvent angivande 
av den effekt på bildskärmen fel hos olika 
komponenter har. 

Vid beskrivning av kopplingarnas verk
ningssätt har endast så mycket medtagits 
av teori, som erfordras för att en uppmärk
sam läsare verkligen skall kunna förstå 
verkningssättet. Kraven på läsarens för
kunskaper är ganska små, elementär kän
nedom om elektronrörsfunktionerna och en 
del elementär matematik torde räcka för 
att boken skall ge valuta för sitt pris. Till 
bokens goda sidor får också räknas ett 
förstklassigt tryck och utmärkta figurer. 

(eOR) 

MENDE, H G: Antennen fur Rund
funk- und UKW-Empfang. 8-10:e 
uppl. Miinchen 1958. Franzis-Ver-

• lag. 64 s., 30 fig. Pris: DM 1.60. 

MENDE, H G: Fernsehantennen
Praxis. 3:e uppl. Miinchen 1958. 
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små dimensioner - hög kvalitet 

~ 
) ~. 1:) .... i 

METALMITE 
Dessa miniatyrpapperskondensatorer är speciellt gjorda 
för transistoriserade och miniatyriserade utrustningar. De 
har en mycket låg induktans och god impedanskarakte
ristik. Tropiskt utförande. 

Temperaturområde -40°C +700 C 
Tolerans ±20 % 
Arb.-spänning 150 V = 

SUPERLVTIC 
På grund av hög kapacitans och mycket små läckström
mar är dessa elektrolytkondensatorer särskilt lämpade för 
lågfrekventa förstärkare. Deras långa livstid borgar för 
säkerhet i kretsar, som det inte är möjligt att ständigt ha 
under bevakning, ex.-vis telefoniutrustningar etc. 

Temperaturområde -200 C +850 C 
Tolerans ±20 % 
Arb.-spänning från 25 till 500 V = 

FORSLID & Ca AB Rådmansg.56-Stockholm-T.301675,301737,329245 

~~-----------------------------------------------------------------------------------------------_/ 
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Utla/as Joha 

snabbantenner 

tör kanalerna 5 -10 

med F U B A överlägsna (-dipol 

En av marknadens 
mest sålda antenner! 

A5-FSA591 
pa större distanser från sändaren och inom områden i närheten av 
höga byggnader är FUBA FSAS91 den självskrivna antennen. Dess 
höga spänningsvinst, utpräglade riktverkan och goda fram-backförhål
lande garanterar den bästa bilden även under svåra förhållanden. 
Dubbelreflektorn och FUBA överlägma C-dipol ger i förening med de 
10 direktorerna den bästa garantien för ett gott resultat - klar bild 
utan störningar. Antennen kan riktas i önskad vinkel uppåt för att 
fånga in vågor som böjts ned bakom hindrande byggnader. En antenn 
med utomordentliga prestanda och stabil konstruktion till populärt pris. 

Vid beställning ange kanal Riktpris 124:-

AS·FSA2xS91 
Den populära AS-FSA591 uppbyggd i två våningar för mottagning på 
stora distanser och inom andra områden med ringa signalspänning. En 
utmärkt antenn att ta till vid anslutning av flera mottagare och när 
det gäller att kompensera förluster i långa nedledningar. Antennens 
snäva vertikala öppningsvinkel ger ett utomordentligt skydd mot tänd
störningar. 

Vid beställning ange kanal Riktpris 258:-

Parallellmontage ger hög effekt 

Vid extremt svd ra fall, när en reflekterad vdg träffar 
antennen nästan rakt framifrtln, rekommenderas FU BA 
parallellmonterade antenn A5-FSA2 X 591. 

Vid exceptionellt svJra mottagningsförhdllanden re
kommenderas FUBA A5-FSA2X2X591. som ger hög
sta spänningwinst och effektivt utestänger störningar 
sJväl frJn sidan som underifrJn. 
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~24 
Franzis-Verlag. 62 S., 38 fig. Pris: 
DM 1.60. 

Att antenntekniken genom tillkomsten av 
TV- och UKV-program inom stora områ
den av vårt land måste ä e;nas större intres
se än som erfordrats tidigare, är ganska 
självklart. Ingen direkt för tekniker och 
servicemän avpassad svensk bok finns, och 
för dem bland nämnda kategorier som har 
tillräckliga språkkunskaper finns ett gott 
material att hämta i ovanstående två häf
ten. Antennteorin kan naturligtvis inte ens 
antydas, men den sammanställning av er
farenheter och synpunkter på antennbyg
gande som lämnas i dem, är både trevlig 
och korrekt. Häftenas innehåll komplette
rar varann och torde också vara av intresse 
för sändaramatörer. (GOH) 

STEINHAUSER, H F: Sender-Bau
buch fär Kurzwellen-Amateure. 7:e 
uppl. av häftena 31/ 12 i »Radio-

• Praktiker-Biicherei». Miinchen 1958. 
Franzis-Verlag. 128 s., 56 fig. Pris: 
DM 3.20. 

I ovanstående häfte, vars sjunde upplaga 
föreligger, sammanfattar en tysk sändar
amatör sina erfarenheter aven mer än 
tjugoårig verksamhet som sändaramatör. 
De åsikter som torgförs är kanske inte helt 
överensstämmande med svensk amatörfilo-

'ör UKV 
ocb TV 

sofi, men inte för den skull mindre roande. 
En stegvis utbyggbar sändarstation beskri
ves, och en del av de ideer som framföres 
kan vara beaktansvärda. Anmälaren skul
le gärna sett vad författaren ytterligare 
har att anföra i ett i förordet omtalat and-
ra häfte. ( AKQ) 

KUHNE, F: Musikäbertragungs
Anlagen. 3:e uppl. Miinchen 1958. 

• Franzis-Verlag. 64 s., 33 fig. Pris: 
DM 1.60. 

Ovanstående häfte avser att ge försäljnings
folk så pass stor insikt i hur man planerar, 
kombinerar och använder tillgänglig för
stärkarapparatur för public-adress-ända
mål, att de skall kunna ge eventuella kun
der råd vid förfrågningar. Möjligen kan 
enklare anläggningar med ledning av häf
tets innehåll också offereras. Självklart är 
emellertid att någon uttömmande behand
ling av ämnet inte kan åstadkommas på det 
begränsade utrymmet. En vettig översikt 
kan ju emellertid också ha sitt värde. 

(H) 
SUTANER H: Einkreis-Empjänger. 

• 3:e uppl. Miinchen 1959. Franzis-
Verlag. 60 s., 65 fig. Pris: DM 1.60. 

Enkretsmottagaren har inte längre någon 
egentlig marknad som kommersiellt objekt. 
Dess krav på hög fältstyrka och dess ringa 
selektivitet har ställt den helt i skuggan av 
små suprar. Icke förty är den genom sin 

enkelhet av ett visst intresse för nybörjar
na inom radiotekniken. I ovanstående häfte 
har en hel del av de synpunkter man kan 
lägga på enkretsmottagaren, om hänsyn tas 
till modernt rörmaterial, samlats. Dessutom 
återfinner man ett ganska stort antal sche
mavarianter för enkretsmottagare, som för 
ovannämnda kategori kan ha sitt intresse 
att studera. (H) 

The Radio Amateur's Handbook 
1959, 36:e uppl. ARRL Inc. West 
Hartford Conn., USA 1959. 634 s. 

• text, 754 fig., jämte 542 fig. sockel
kopplingar och en 1I0-sidig annons
del. Pris: 4.50 dollar. 

Vare sig man är intresserad av detaljerna i 
en amatörkonstruktion eller man söker en 
översikt över vad som rör sig på sändar
amatörfronten i dess helhet, så torde det 
vara svårt att finna någon annan regelbun
det utkommande publikation, som så åskåd
ligt återger trenden i sändaramatörernas 
verksamhet som just »amatörbibeln». Årets 
upplaga skiljer sig inte i detta hänseende 
från sina föregångare, man har bara att 
konstatera att den utkommit. Det mesta 
känner man igen, antingen som direkt över
flyttat från tidigare upplagor eller som 
artiklar ur det gångna årets QST. Bland 
nyheterna finner man en helt omarbetad 
avdelning med data över rör, kristalldioder 
och transistorer. ( AKQ) 

Dnlennen av svensk kvali·Te 
pålitlig anlenn 'ör svensk TV 

En TORE MA antenn tar 
in sändningen effekti vr 
och ger den ren och klar, 
briljant i bild och fyllig i 
ljud. Korrosionsskyddad. 
Förmonterad. 
Från TV-kamera tiII Er 
kammare i originalkvalite 
med TOREMA antenn. 
Idel nöjda TORE MA 
kunder. 
Skriv efter broschyr och 
prislista med aIla TORE
MA 50-tal antenntyper 
och deras tekniska data. 

ENGSTRÖMS MEK_ VERKSTAD • LINDESBERG 
Telefon 1555 och 555 
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Ulla/as foba 

snabbantenner 
" -

för kanalerna 2 - 4 

Vid beställning 
ange kanal. 

_~ ~WH--I...n-~n-
1 1111111111 111 1111111111 111 111111111 1 1111111 1 11IIII II IIIIIIIIII ~IIIIIIII IIIIIII I III IIIIII IIII IIIIIIIIIII!IIIIII IIIIIII IIIIIIIII 

AS-FSA711 

En god antenn lämplig 1 om
råden med god fältstyt'ka 
tir inga starka renexer 
eller tändstörningar nppträ
der. 

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

111 1111 11 1111111111111 1111111111 11 111111111111111 11111 1IIIIIIIII1IIII IIIIII IIII IIII1III1I1II III IIIII111111I1II11111111 II1III I111111111111I 1II1 11III1III11111IIIIII1I1IIII1 111IIIII II 

Ger god spännlngsviast och 
riktveran. L/impllg även 
på lingre avstånd från sIn
daren. 

Kanal 2 Riktpris 110.
Kanal 3 106.-
Kanal 4 102.- AS-FSA721 

I111111IIII11111111111 1II I111111III1I111111111111 11II IIIIIIIIIIII III IIIIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIII II IIIIII1 11I1IIIII IIIIIIII1111 111II IIII1IIIIIIII I1I1111111111111 IIIII 11I 

Kanal 2 Riktpris 285.
Kanal 3 275.-
Kanal 4 265.-

AS-FSAl71 
8-elements-antenn med dub
bel renektor som ger god 
mottagning även 1 områden 
med mycket svåra mottag
ningsförhållanden. De elekt
riska egenskaperna är så 
utmärkta att antennen även 
I till synes hopplösa fall ger 
de bästa resultat. Denna an
tenn är ett utmärkt prov på 
FUBA:s mÖjligheter att lösa 
ett svårt problem. 

1Ill1I1II1II1111111111111 111II1II1I11 11111II111II1II111111111 l'p!,:rt!1 1111II1II1II1II111111 111111I 1111I1I111II1II1II1111 1111111111111 
.fC14 ;«~d 

AS·FSA731 
En utmärkt antenn som ger hög spänningsvinst 

och har goda riktniDgsegenskaper. En utom

ordentligt lämplig antenn såväl nära sändaren 

vid besvärande reflexer som vid låg fältstnb 

på stora avstånd från sändaren. Fistet är så 
konstruerat, att antennen kan riktas även mot 
vågor, som kommer snett uppifrån såsom ofta 

är fallet bakom höga byggnader. Den levere

ras även i 2-våningsutförande, nr A5-FSA2X 
731 vilken ger god bild även på platser med 

mycket låg fältstyrka. 

Kanal 2 Riktpris 135.
Kanal 3 " 130.-
Kanal 4 " 125.-
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T oshiba - ett japanskt miljonföretag i radiobranschen 

Japansk radioindustri har expande
rat enormt under senaste åren. Tos
hiba är det dominerande företaget 
på området. 

Toshiba är ett japanskt fabrikat som bör
jar bli känt även här i Sverige, där bl.a. 
företagets TV-mottagare introducerats. 

Toshiba-koncernen som på några få år 
expanderat till ett även efter västerländska 
mått mycket stort företag, tillverkar allt 
inom radio- och elektronik branschen, tran
sistorer, radio- och TV-mottagare, TV-sän
dareutrustningar m.m. Man tillverkar ock
så kylskåp. 

Bild från Toshibas bildrörfabrik i Horikawacho 
(Kawasaki). Som synes har man ultramoderna 
transportanordningar av europeiskt snitt. 

Toshibas transistorfabrik sattes igång 
så sent som 1957 och hade då en produk
tion av ca 200000 enheter per månad. 
I nov. 1958 var man uppe i en produktion 
av l milj. per månad och i år räknar man 
med att komma upp till 3 milj. transistorer 
per månad, förmodligen världsrekord i sitt 
slag. 

I mars 1959 inrättade Toshiba ett spe
ciallaboratorium för forskningsarbeten vid 
extremt låga temperaturer. Man kommer 
där att studera halvledarnas egenskaper 
vid temperaturer i närheten av absoluta 
nollpunkten. 

Detta är Toshibas Yanagicho-fabrik där bl.a. 
transistorapparater, hemmottagare och kylskåp 
tillverkas. 

En annan bild från Toshibas rörfabrik i Hori
kawacho. Rören kommer här fram i en stän
dig ström från sista maskinen i tillverknings
kedjan, en automatisk glasinsmältningsmaskin. 

o 

VAR 
NYA 

KATALOG 
KATALOGENS HUVUDRUBRIKER lämnar snart pressarna. Den innehåller en hel del ny

heter, som kan vara av stort värde för Er. - Förstärkare och bandspelare m m, stereo och HiFi _ Mikro
foner, nålmikrofoner, skivspelare m m, stereo och HiFi _ Hög
talare - Kondensatorer - Motstånd e Potentiometrar e Trans
formatorer e Omkopplare, rörhållare, flatstiftskontakter, kopp
lingsdetaljer m m - Cannonkontakter, coax- och MS-kontakter 
m m - Kabel, batterier, lödkolvar, reläer, vibratorer, teflon m m 
- Transistorer, elektronrör. 

Statliga förvaltningar, vissa institutioner samt industrier 
får katalogen gratis. För övriga är priset kr 6: -. För 
radiohandlare utkommer ett särtryck på avdelningen 
förstärkare HiFi och stereo samt material för dessa. 

Försäkra Er om ett exemplar redan från början - skriv 
och beställ den nya katalogen från 

~. ' :~. '~ • STOCKHOLM K • Telefon 540390 ~ 
AB OtjSTA BÄCKSTRÖM 
Ehrensvärdsgatan 1-3 
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HÄR HAR NI DET - maströret som inte rostar 
Överst ser Ni Penna·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. 
Ut 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. Penna·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 Penna·Tube. 
Penna·Tube är det enda maströr, som är helt korrosionssä· 
kert, alltså b~de utvändigt och invändigt. Penna·Tube är 
försett med ~VINCYNITE·FINISH» och därigenom effektivt 
skyddat mot alla angrepp. 

Rörens sidenglänsande finish förändras ej. 
Penna·Tube maströr finns i två längder - 1,5 och 3 m -
skarvbara inbördes samt i två grovlekar - 114" och Ph" 
diameter. 

!'ermo·Tube maströr Perma·Tube maströr 

med diameter lY,," med diameter 1Y2" 

I - d I R'k • II kart. Besl-nr Lang Ilpros am I - d I R'k • II kart. Best-nr Lang Ilpros am 

AS·1252 1 1,5 mi 11.50 1 
20 AS·1262 1 1,5 mi 13'-1 20 

AS-1253 3 m 21.- 10 AS-1263* 3 m 24.- 10 

"Finns öven i extra lött utförande med Besl-nr AS·l263RX 
raka öndar för montering pö rotor. Riktpris 19.50 

Den glappfria Penna·Tube·skarven: Tungan t .h. griper in i 
urtaget t.V. och låser masten i ett säkert 
grepp. 

Saltprov: 

l liter vatten 

l tesked vanl. salt 

l bit PERMA·TUBE maströr 

l bit vanligt maströr 
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Bank · TV ger god kundservice 
Svenska Handelsbanken i Stockholm, 
har gjort försök att utnyttja televi
sion för överföring av informationer 
mellan bankens kontor på Grev Tu
regatan och kontoret i Hötorgscity. 

En bild säger mer än tusen ord. Gäller det 
t.ex. att överföra informationen på hålkort 
från ett kontor till ett annat är det klart att 
mycken tid sparas om den frågande får se 
kortet i stället för att få det beskrivet. Sak 
samma gäller namnteckningar, som ju inte 
går att beskriva, de måste ses för att kunna 
kontrolleras. Detta är något som man har 
nytta av inom bankvärlden, god kundser
vice förutsätter snabba direkta »seförbin
delsen mellan exempelvis avdelningskon
toren inom en storbank. 

Svenska Handelsbanken i Stockholm har 
på försök låtit installera en intern TV-för
bindelselänk mellan två av sina kontor i 
Stockholm_ 

TV-överföringen sker per radio på en 
frekvens som ligger inom området 6825-
7125 MHz (ca 4,3 cm våglängd). Sändar
effekten är 100 m W, vilket ger en maximal 
räckvidd av ca 30 km. Sändare 1>ch motta
gare är hopbyggda med antennspeglarna, 
se fig., och manövreras från enheter, som 

Ett hålkort placeras framför TV-kameran. 

kan placeras på upp till 60 meters avstånd 
från dessa. 

Två anläggningar av detta slag kan utan 
vidare kopplas i serie vid överbryggning av 
längre avstånd än 30 km. Radiovågornas 
polarisation växlas då från horisontal- till 
vertikalpolarisation på relästationerna. 

Anläggningen installerades av Swedish 
Electronic Systems AB i Göteborg. Kamera
utrustningen var av fabrikat Te-Ka-De i 
Niirnberg och TV-Iänkutrustningen kom 
från Felten & Guilleaume Fernmeldeanla
gen i Niirnberg. • 

Det »översända» hålkortets detaljer studeras 
vid mottagaren. 

TV-länkförbindelsens sändare, här uppställd 
på det nya höghuset vid Hötorget, är hopbyggd 
med en parabolreflektor med 1,2 m diameter. 
På mottagarsidan finns en likadan parabol
spegel sammanbyggd med mottagaren. Anten
nerna måste riktas in noggrant, eftersom de 
har mycket smala strålningslober ! 

FAMA ochTICONAL;, 
- permanentmagneter som Ni kan lita på 

Inom radion och televisionen använ
der man en stor mängd permanent
magneter, t. ex. för högtalare, mikro
foner, pick-ups m, m. Här är ford
ringarna stora på stabilitet och energi-
innehåll. ' 
FAMA och TICONAL har stor okäns
lighet mot såväl termisk, mekanisk 
som magnetisk inverkan, de är myc
ket motståndskraftiga mot stötar, 
värme och avmagnetiserande fält. 

Matinllrumont 

• 

FAMA och TICONAL har 
mycket slort magnetiskt 
energiinnehåll, vilket i för
ening med låg specifik vikt 
ger små och lätta konstruk-

. tionel·. T. ex. TICONAL Gg 
med (BXH) max. över 5,5X 
lOn cgs, dvs. ett magnetiskt 
energiinnehåll, som är mer 
än 30 gånger större än hos 
en kolstålsmagnet. 

Soparator 

~ 

~'I€'I-
~ 

-UM,IH··"'vJ.luItItM 
X 10° cgs: 

" 

FAGERSTA _ BRUKS AB Dannemoraverken Österbybruk 
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AVOMETER 
MOD. HD 
är det rätta 
in5.trumentet 
tör den 
tordrande 
starkströms
teknikern. 
1000 Q/V, lik· 
o. växelström 
10 A . Kr 285:-

AVO-instrument 

Pris Kr 425:
Beredsk.väska Kr 45:-

A VO MULTI MINOR MOD.l 
10000 Q/V , 19 mätområden. 
Det rätta universalinstrulnen
tet i tiCKformat tör varje 
serviceman. Kr " 95:-

för att "ara exalet 
A VOMETER MOD. 8 är det rätta universalinstrumen
tet för den anspråksfulle teleteknikern. Det är lätt att 
handha, lätt att avläsa, har god noggrannhet och tål tack 
vare en robust konstruktion och ett speciellt överbe
lastningsskydd alla rimliga elektriska och mekaniska 
påfrestningar. A VO 8 är högohmig, 20000 Q IV, har 
polvändare, spegelskala och 28 mätområden. Mäter även 
växelström upp till 10 A. För 25 kV likspänning finns 
separat tillsats. 

Begär prospekt med närmare uppgifter om A VO 8 och 
övriga A VO-instrument. 

AVO RÖRVOLTMETER 
MOD: E med LF uteft.meter, 
56 mätområden, Iiksp. 250 
mV - 10000 V , väskmodeU. 
Kr 860:-

AVO RÖRMÄTBRYGGA 
MOD. V /3 mäte r "konditio
nen" hos aUa standardrör och 
u pptar deras karakteristikor. 
Kr. 1250:-

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
Alströmergatan 14 - Stockholm 12 - Tel. 223140 • Filialer i Göteborg, Malmö, Norrköping , Sundsvall, Örebro . 
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AKTUELLT 

Lönar sig kommersiell television i Sverige? 

Industriens Utredningsinstitut 
har gjort en utredning om den 
ekonomiska grundvalen för 
kommersiell television i Sve
rige. Här resultatet i kort sam
mandrag. 

,---------------------------------/ 

Undersökningens syfte var att kvantitativt 
söka bestämma svenska företags aktuella 
intresse för kommersiell televisionsverk
samhet. 

De i undersökningen ingående företagen 
skulle uppge sitt intresse för att använda 
sig av TV-sändningar som reklammedel, 
om dylika igångsattes i Sverige samt i så 
fall hur mycket de per år skulle kunna 
tänka sig anslå till sådan reklam vid ett 
licensantal av ca 1/ 2 miljon. Detta licens
antal kunde antas vara uppnått kring års
skiftet 1959/ 60. Som förtydligande anför
des att svaren skulle avse en tidpunkt då 

svensk TV i stort sett kunde nås av be
folkningen i Götaland, Svealand samt i de 
norrländska kustområdena upp till Skel
lefteå. 

För de tillfrågade företagen skulle vi
dare framhållas att de reklamprogram som 
de hade att ta ställning till skulle tydligt 
kunna skiljas från andra program. De 
skulle inspelas och viss tid före sändningen 
undergå granskning och skulle sändas 

l) dels i form av konsumentupplysnings
program (ex. demonstration av annonsö
rens produkter) under en sammanhängan
de tid av högst 30 minuter varje eftermid
dag. Varje program skulle omfatta en tid 
av 10, 15 eller 20 minuter. 1000: --/ min. 
skulle dessa eftermiddags program kosta 
annonsören; 

2) dels i form av rena reklamprogram 
under en sammanhängande programsänd
ningstid av högst 10 minuter varje kväll 
omedelbart före eller efter fast program
inslag av typ TV-journalen. Varje program 
skulle omfatta en tid av 15, 30, 45 eller 60 

Radioteknik och 
TV-teknik 

Ämneskurser 

Radioteknikerkurs 
Radioservicekurs för 

kompetensbevis av la klass 
Radioservicekurs för 

kompetensbevis av 2:a klass 
TV -servicekurs 

Antenner och radiovågornas 
utbredning I-II 

Radarteknik 
Radiomaterielens praktiska 

sekunder. För kvällstid skulle det kosta 
10000: --/ min. att vara med. 

Utöver hyran för programsändningstid 
skulle annonsören få vidkännas kostnaden 
för framställningen av reklamprogrammen, 
dvs. ca 5000: -- i genomsnitt. 

Förebilden för reklamprogram har varit 
det engelska »broadcast advertising
system», enligt vilket annonsören köper 
viss tid för sitt reklammeddelande, som 
sändes i anslutning till ett program, vars 
utformning han saknar möjlighet att på
verka. 

Med utgångspunkt från nyss angivna 
förutsättning ställdes frågan: 

Skulle Ert företag använda enligt 
ovan utformade TV-sändningar som 
reklammedel, om dylika igångsattes i 
Sverige? 

Svaren gav vid handen att 31,2 % vill 
TV-annonsera, 56,1 % vill inte och 12,1 % 
vet inte. Svaren på frågan fördelar sig 
på olika företagstyper enligt tab. 1. 

~34 

Förberedande kurs till 
Televerkets telegrafistkurs 

Radiotelegrafistkurs 
Kurs imorsetelegrafering 
Nybörjarkurs, morsetelegraf. 
Radioamatörkurs (A-kloss) 
Radioamatörkurs (B-kloss) 

utformning 
Radiomottagare I-III 
Radiomottagarteknik 
Radiomätteknik I-III 
Radiopejling, radiofyrar 

och radar 
Radiostörning och 

r------------~ I FR.KUPONG (Kan postas utan kuvert och utan frimärke) 

Språk 
Engelsk specialkurs för 

radiotelegrafister 
Engelsk snabbkurs för 

radiotelegrafister 

avstörning 
Radiosändare I-III 
Kurs för radiotelefonister 
TV-mottagare I-II 
Elektronrör 
Transistorteknik 
Felsökning och trimning 
Morsetelegrafering 
Tonfrekvensförstärkare 
Allmän radioteknik 
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Sänd mig kostnadsfritt studiehandboken för Frankeras 
det område jag anger nedan och tidskriften 
"På Fritid" under ett år. Jag är särskilt 
intresserad av nedanstående område: 

0.0 •• •••••••••••••• 

(Skriv här vad som intresserar Dig,) 

Namn " , .... . .. . .......... . .. . ..... . ........ ... ... ......... . . 

Bostad .. . , . . ..... . ... . . .... ... . .. . . ... . ... .. ... .. .. . ... ..... .. .. ... . . 

Postadress .. , 

RoT 9/59 

Till 

NKI-SKOLAN 

S,T ERIKSGATAN 33 

STOCKHOLM 12 

8ÖSEN 
Svarsförsändelse 
Tillstånd nr 10 .. 

Stockholm 12 



OBS! SÄNKT RIKTPRIS 345:-

-STCRC044 
är eli stereoförstärkare i byggsatsform från Mullard. Byggsatsen 

innehåller allt nödvändigt material, 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 

2x4 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 

ULLARD 
Svenska Mullard AB Strindbergsgatan 30. Stockholm NO 

Telefon 61 3510,613520 
Nederlag i Göteborg: T.lelnve.t"'l 
Nederlag I Malmö. ...1 Sillval 

Undersidan av stereoförstärkaren 

Hopmonterad Stereo 44 utan hölje 

~
' 

~ Mullard 
t 
::j YlADE MAll MlllJ.1D LTD 
II 
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~32 
Beträffande det ekonomiska underlaget ~ 43 Nytt från Västtyskiand ... 

för kommersiell televisionsverksamhet i extrahögtalare. I detta fall arbetar rund
radiomottagarens högtalare för bas-, mel
lan- och diskantregister för kanal l , under 
det att tillsatshögtalaren överför mellan
och diskantregistret för kanal 2. På grund 
av att riktverkan hos basen inte är märk
bar för frekvenser under 300 Hz är det 
tillåtet att utstråla dessa tonfrekvenser 
över endast en högtalare. 

Sverige framkom följ ande : 

Av de 564 företag som bearbetningen 
omfattar svarade 173, att de skulle anslå 
någonting mellan 26 och 41 milj . kr per år 
till TV-reklam. 

Tab. 1. Svarens fördelning på företagstyp. 

Företagstyp Ja 

1. Textil- och 
beklädnadsvaror 20 

2. Livsmedel 40 

3. Kemisk-tekniska 
Taror 23 

4. Diverse hushålls-
artiklar 27 

Nej Vet 
inte 

36 15 

60 16 

12 6 

15 7 

Sa 

7l 

116 

41 

49 

Blaupunkt har i den redan i vår presen
terade musikmöbeln )New York» ytterli
gare förbättrat anordningarna för ökad 
efterklang. Fig. 4 visar baksidan av denna 

5. Tidningar o. böcker l 15 2 18 
6. Råvaror och 

halvfabrikat 8 33 4 45 
7. Maskiner m.fl. 

kapitalvaror 12 60 4 76 
8. Handel 34 59 9 102 
9. Bank-, försäkrings-

m.fl. tjänster 

Summa 

11 30 5 46 

176 320 68 564 '. 
Bara 395 kr 
för en högklassig 
rörvoltmeter 

Denna nya rörvoltmeter ör en i alla avseenden hög
klassig Philips-produkt ti ll ett pri s som faktiskt ör en 
sensation. För 395 kr får Ni en rörvoltmeter med elekt
roniskt stabil iserad mit tnol la och inbyggd stabiliserad 
likriktare för resistansmötning. Dessutom ör instrumentet 
utrustat med inbyggd diod för mötning av vöxelspön
ningar. Separata mötkroppar kan också erhållas - en 
för utökning av frekvensområdet (50 pis-BOD Mp/s) och 
en för mötning av de höga spönningar som förekom
mer i TV-mottagare (max 30 kYl . Den sistnömnda har 
inbyggt förkopplingsmotstånd, 

apparat med den långa akustiska fördröj
ningsledningen. Denna är i motsats till ti
digare utförande nu i plast, röret är 16 m 
långt. I ena änden är anbringat ett tryck
kammarsystern, i andra änden en mikro
fon. Tryckkammarsystemet tillföres ton
frekvensspänningen, det av mikrofonen 
upptagna ljudet i rörets andra ände för
stärkes och påföres båda sidohögtalarna 
hos apparaten. Man erhåller på så sätt två 
ljudbilder, som är skilda åt i tiden, ca 50 
ms, och man får därigenom intressanta 
ekoeffekter, som ger illusion av de akustis
ka förhållandena i en konsertsal. Svårig
heterna vid detta förfarande är dämpning
en i fördröjningsledningen, som är utom
ordentligt frekvensberoende, den är 0,5 
dB/ m vid 50 Hz och 5 dB/ m vid 6000 Hz. 
Genom ett selektivt akustiskt absorptions
filter har man emellertid fått fram en lik
formig fördröjning av ljudet. 

• 
..... Fig4 
Blaupunkts nya musikmöbel »New York» . (Se 
f.ö. RT nr 9/ 58, s. 36.) Underst i bilden visas 
den akustiska fördröjningsledningen, beståen
de aven 16 m lång plastledning, upplindad i 
spiral med en mikrofon i ena änden (t.v.) och 
en högtalare i andra änden (t.h.). Apparaten 
ger en konstgjord efterklang, som tämligen 
nära motsvarar akustiken i en konsertsal. 

GM 100 ör ett verkligt 
fynd och det låga priset 
gör den överkomlig för 
varie serviceman, radio
och TV-tekniker men ör 
lika anvöndbar för krä
vande laboratoriemöt
ningar. Rekvirera Ert 
exemplar genom ku
pongen hör nedan - och. 
gör det nu! 

Mätområden 
l ikspönning •• 0-1, 0-3, 0-10, 0-30, 0-100, 0-300, 0-1000 V 

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

Resistanser • •• 1 ohm - 200 Mohm; 

i ni Phor .... _ .. -: ......... Box 6071. ::6" 
I Hörmed rekvireras Ost Rörvoltmeter GM 100 a 395 kr 

skalmittvörden 56 ohm; 
5,6 kohm, 56 kohm, 5,6 Mohm 

Noggrannhet 
likspänning •• . ± 2,5 '70 av fullt utslag 

Vöxelspönning ± 3,5 '70 av fullt utslag 

Resistanser ••• ± 2,5 '70 vid skalmittvörde 
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Ost Högspönningsmötkropp GM 101 a 90 kr I 
I .. .. ...................... ... ..... ....... ...................... ............................... I 
I ~ir.m.~. ........... . . .... . . . .. .. . . .. .... . . .. .. ... .. . .. .. ..... .... ........ .. ........ ..... .. .... I 
I ~~~~.. . . .... . .. . .. . .......... . ... ..... . . .... . . ... .... . . . .... . . .. .. .. . . . . . .... .. . . .... ....... ~ I 
I ~.d:~.'.S.. . . .. .... ...... ........ ... .... ...... .. ........ .. ... .. . .. ..... .. ....................... ~ I 

postadress tel. cM: , L __________ . _____ -J 



komponenter för Teleindustri och automation 
Ett stort urval finns av: 

Miniatyrreläer 
av högsta kvalitet såväl kapslade som 

okapslade. 

I 
Temp. oror. I Fukt IKont. tr·1 Dim. I 

- 40 - + 85' C j 100 % j20 gr. j 4,SX2,SXS,2S cm. 

Relävågar 
för justering av kontakttryck. 

Typ. I Oror. i gr. I Arun. 

GT BOl 2-23 Utrustad med 2 olika 
GT B02 1(}-8() utbytbara spetsar 
GT B03 50--250 " GT B04 100-500 " GT BOS 200-1600 Fast spets 
GT B06 500-2500 " 

G. E. C. av England 
representerad i Sverige av 

Stegväliare 
en- eller två-vägs med enkla eller dubbla 
borstar. Kont. material, nickel- silver 
eller på begäran guld. 

Avd. för elektronrör, Barnängsgatan 30, Stockholm Sö. Tel. 449760. 
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PHILIPS universalinstrument 

har sensationella data 

och ovanligt lågt pris 

285 kr 

med batterier 

och testsladdar 

Hög känslighet, 40000 ohm/V 
Elekrriskt överbelastningsskyddat 

Mekaniskt robust spännbandssystem 

Snabb och enkel direktavläsning utan konstanter 
En enda linjär skala för växel- och likström - genom 
inbyggd mättransformator - eliminerar risken för felavläsningar 

God avläsning även vid låga motståndsvärden ner till 0,1 ohm 

Bruksläge såväl stående som liggande 

Batterierno lätt åtkomliga utifrån i isolerat utrymme, som 
eliminerar risken för korrosionsskador 

Decibelskala, som även stämmer vid övergång från ett 
mätområde till ett annat 

Många mätområden med god överlappning 

Möilighet att utöka likströmsområdet med separata shuntar 

Dimensioner 18,Sx13,Sx8,S cm 

PH:LlPS PH I LI PS e Mät ;n,t,umentavdeln;ngen 
Postbox 6077 • Stockholm 6 Tel. 3405 80, riks 340680 
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Lik-och växelspänning .. 0,06=, 3, 12,30,120,300,1200 V 

Lik- och växelström. ... 30=, 120=, 600 /.lA, 

6, 60, 600 mA, 3 A 

Motstånd. . . . . . . . . . . .. 1 kohm, 100 kohm, 10 Mohm med 

18, 1800, 180000 ohm mitt på 

skalan 

~--------------, I Till PHILIPS, Mätinstrumentavdelningen I 
I Box 6077, Sthlm 6 • 

I Härmed rekvireras D st universalinstrument 817 o 285 kr • 

I D närmare upplysningar om instrumentet • 

I ... ........................................................................................................... I 
I ~~ • 
I 

.............................................................................................................. . 
namn 

I ...................................................................................... . 

~::: ~ ... ~. ~:~==~;~~~~ 



RADIO- OCH TELEVISIONSTEKNIK • ELEKTRONIK. AMATÖRRADIO RADIO OCH 

TELEVISION 

Omslagsbilden för detta nummer visar 
det universalinstrument med transisto
rer som beskrives på sid. 54 - ett 
behändigt instrument med områdesom
kopplare i form av tryckknappssystem. 

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 

Postadress 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 nummer: 

Nyheter från Frankfurt-utställ
ningen D Bygg själv en »transis
toriserad mikrofon» D Bilradio 
på backspegeln D Vad är »Ma
var»? D Enkelt högtalarsystem 
för stereo. 

Rusta för TV· program 2! 

U tvecklingen på televisionsområdet här 
i landet har - sedan det tröga föret i port
gången väl övervunnits - förlöpt i en takt 
som bara för ett par år sedan ansågs full
komligt otänkbar! Redan vid årsskiftet 
59/ 60 - endast ca 3 år efter televisionens 
blygsamma start i Sverige - förefaller det 
som om antalet TV-licenser skulle komma 
upp i en halv miljon! 

Det betyder att 50 miljoner kronor i TV
licensmedel flyter in nästa år. Det betyder 
att utbyggnaden av TV-nätet kan fortsätta 
i samma takt som hittills. Redan nu är ett 
20-tal TV-sändare igång runt om i landet. 
Under det närmaste året tillkommer ytter
ligare ett 20-tal! 

Med denna utbyggnadstakt bör det 
svenska TV-nätet vara åtminstone proviso
riskt utbyggt 1963, så att praktiskt taget 
alla invånare här i landet då bör ha möj
lighet att ta emot svenska televisionspro
grammet. 

Vad kommer därnäst? 

Nästa steg i utvecklirigen blir säkerligen 
att TV-nätet får byggas ut för ett TV-pro
gram 2. Många skäl talar därvid för att det 
andra TV-programmet bör skötas av ett 
från Sveriges Radio helt skilt program
bolag. Erfarenheter utomlands visar på att 
en televisionsverksamhet, baserad på kon
kurrens mellan TV-företag, är det som bäst 
vidmakthåller en förstklassig TV-program
produktion. Om sedan det nya TV-program
företaget skall finansiera sin verksamhet 
med reklam eller inte är en fråga som bör 
tas upp till förutsättningslös prövning. 

Finns det plats för ett helt nytt TV-nät? 
J a, lyckligtvis finns det ett frekvensband, 
band IV, på decimetervågsområdet 460 
-790 MHz, som är upplåtet för television, 

det omfattar inte mindre än 40 TV-kanaler 
mot de 10, som för närvarande är dispo
nibla för det svenska TV-programmet. 

I Tyskland startar inom något år ett and
ra TV-program på nyssnämnda decimeter
vågskanaler. Fullgoda tyska TV-mottagare 
för band IV finns redan i produktion. Även 
på sändarsidan står man beredd med TV
sändare, som tack vare hög antennförstärk
ning kommer att få en utstrålad effekt av 
uppåt 1000 kW. 

Tekniskt sett är det alltså ingenting som 
hindrar att man redan i dag beslutar sig 
för en vidareutbyggnad för ett andra TV
program på decimetervåg. Det är därför 
allt skäl i världen att programledningsnät 
m.m. utformas så att det finns plats för 
utökning med utrustningar för ytterligare 
överföringskanaler för ett nytt TV-sän
darnät. 

Man får hoppas att ansvariga myndig
heter under det forcerade utbyggnadsarbe
tet inte förleds att tro att ett TV-sändarnät 
är slutmålet. Krav på en ännu snabbare 
utbyggnad av ytterligare ett nät för ett TV
program 2 kommer säkerligen att resas 
långt innan första TV-nätet är utbyggt! 

(Sch) 
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En obemannad rymdfarkost, med åtta televisionskameror och lika många tele
visionssändare, på väg mot månen. På jorden sitter vetenskapsmän framfär 
bildrörsskärmar och studerar vad TV-kamerorna >ser>. (Enl. Hugo Gernsback.) 

En bemannad rymdfarkost närmar sig planeten Mars med sina två månar 
Phobos och De,mos. ParaboJspeglar, riktade mot jorden, mäjliggör konti
nuerlig radioförbindelse med jorden. (Enligt Hugo Gernsback.) 

AKTUElLT 

Radiokommunikation i världsrymden 

Resor i världsrymden med beman
nade farkoster är inte längre någon 
utopi. Radiokommunikation mellan 
dylika farkoster och jorden eller 
mellan rymdfarkosterna inbördes är 
därför aktuella problem; de belyses 
i'nedanstående artikel, delvis baserad 
på uppgifter i Electronic Industries.1 

I nom en inte alltför avlägsen framtid kom
mer bemannade farkoster av olika sJag att 
trafikera rymden. De kommer att bestå 
dels av satelliter till jorden, dels av rymd
skepp på resa mellan jorden och andra 
planeter. 

Dessa farkoster skall kunna upprätt
hålla teleförbindelser med varandra och 
med jorden. Problemet att kunna åstad
komma därför nödvändig räckvidd är ett 
besvärligt spörsmål, vilket här nedan skall 
något belysas. 

För fri vågutbredning mellan två rymd
stationer med isotropa antenner (antenner 
med antennförstärkningen=l) gäller sam
bandet 

l YEH, L P: Communicating. in Space. Elec
tronic Industries 1959, March, s. 94. 

Dessa bilder ger en uppfattning om avstånden 
inom vårt solsystem. Oversta bilden visar avstån
den mellan solen och de fyra inre planeterna i 
vårt solsystem: Merkurius, Venus, Jorden och 
Mars. Det med grått markerade fältet i denna bild 
återges i 10 gånger större skala i bild nr 2, som 
åskådliggör avstånden mellan jorden och de när
mast belägna planetgrannarna Merkurius, Venus 
och Mars. Tredje bilden ovanifrån åskådliggör 
avståndet mellan jorden och månen i 100 gånger 
stärr.e skala än bild nr 2. Understa bilden, som är 
en .närbild. av det med -gråll markerade fältet -i 
bild 3, åskådliggör avstånden i jordens omedel
bara närhet. Här framgår exempelvis avstånden 
till de olika konstgjorda satelliterna i förhållande 
till avståndet till månen. 

där 

P8 = avena stationen utsänd effekt 

P",= av den andra stationen mottagen ef
fekt 

c= ljushastigheten 300000 km/s 

1= frekvensen hos utsända radiovågor 
Hz 

d= avståndet mellan sändare och mot
tagare i km 

Ekv. (l) kan skrivas 

p mi P8 =0,02382 / j2d2 

där 

1 i MHz och d i km 

Uttryckes P m/P8=Dr i dB får man fram 
den dämpning som uppstår vid radiovågor
nas gång i fri rymd: 

Dr =20 log 0,0238-20 log 1-20 log d 
Dr =-32,5-20 log 1-20 log d (2) 

Detta är det idealiserade fallet och gäl
ler ej för räckvidden mellan jorden och en 
rymdfarkost, där inverkan av dämpning 
och refraktion i jordatmosfären, reflek
tioner på jordytan etc. påverkar räckvid
den. J ordatmosfärens refraktion brukar 
man i allmänhet kompensera för genom 
att räkna med en modifierad jordradie, 
som är 4/ 3 av jordens verkliga radie. 

Ytterligare några faktorer påverkar 
räckvidden. Dels är det antennernas direk
tivitet, dels signalstörförhållandet, dels är 
det uppstående svävningseffekter (fäd
ning) och dels Doppler-effekt på grund av 
att farkosterna rör sig i förhållande till 
varandra och i förhållande till jorden. 
Doppler-effekten yttrar sig som en för
ändring av mottagen signalfrekvens på 
grund ; av att sändar- -och mottagarstatio
nerna är i rörelse i förhållande till var
andra. I sämsta fall kan detta betyda en 
frekvensvariation av upp till 30 MHz! 

Parabolantenner ov detta slag kommer ifråga vid 
radiokommunikatioa med rymdfarkoster. Ovan 
amerikansk satellitstation i BoDIder i Colorado. 
Nedan JodrelJ Bank vid Manchester i England, 
ännu världens största parabolantenn, 76 m i dia
meter. 
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Si!lnalbrusförhållandet som funktion av frekvensen. Signalbrusförhållandet anges i dB 
i forhållande till det vörde som erhålles vid 1000 MHz. 

Kurva A: göller för kommunikation mellan stationer, båda med isotropantenn. 
Kurva B: gäller för kommunikation mellan stationer av vilka den ena hor riktnings

antenn, den andra isotropantenn. 
Kurva C : gäller för kommunikation mellan stationer, båda med riktantenner. 

Fig 2 
Max. räckvidd för olika slog av rymdkommunikation. Räckvidden anges som funktion 
av söndarens effekt per Hz bandbredd utnyttjad vid överföringen. 

Kurva A: gäller för kommunikation mellan två stationer, båda med isotropantenner. 
Kurva B: gäller för kommunikation mellan två stationer, båda försedda med dipol· 

antenner. 
Kurvskara C: gäller för kommunikation mellan en station med isotropantenn och en 

station med riktantenn, porobolreflektor med diameter 4,5 9, 18, 36 och 72 m diameter. 
Kurvskara D: gäller fär kommunikation mellan en station med mindre parabolantenn 

med 3 m diam. och en station med stärre parabolantenn med 9, 18, 36 och 72 m diam . 
dB·värdena på de olika kurvorna anger total antennfärstärkning vid resp. kommu

nikationsfall. 
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Den mottagna signaleffekten Pm ett 
kommunikationssystem är 

P",=PsGs·G",5,7·IQ-4d2 j2 (3) 
där 

P",= mottagen signaleffekt i W 
Ps = sändarens utstrålade effekt 
Gs= sändarantennens effektförstärkning i 

förhållande till isotropantenn 
Gm = mottagareantennens effektförstärk

ning i förhållande till isotropantenn 
d= avståndet mellan mottagare och sän

dare i km 
f= frekvensen i MHz 

Brussignalens effekt Pb är 

Pb =4KTBMF ·Fb 

där 
K = Bolzmanns konstant= 1,38 .10-23 

WsloK 

(4) 

T= absoluta temperaturen (290 0 K på 
jorden, kan vara högre i rymden, 
beroende på avståndet från solen) 

BMF= bandbredden i Hz hos mottagarens 
mellanfrekvensförstärkare 

F b= mottagarens brusfaktor 

Signalbrusförhållandet blir då 

Pm1P8= PsGsGmc21 
142n2d2f24KTBMFFb (5) 

Tas dessutom hänsyn till nedledningsför
luster och införes en marginal på grund av 
fädning (ca 20 dB, se nedan) fås slutligen 

Fs=lO log Ps+ Gs-Dr+Gm-L,--L-
-10 log Fb+ 204-1O logBMF (6) 

där 
F.= signalbrusförhållandet P mlP s i dB 

10 log P.=sändareffekt i dB över l W 
Gs= sändarantennens effektförstärkning 

(dB) 
Dr = dämpningen i fri rymd se ekv. (2) 
Gm =mottagarantennens effektförstärk

ning (dB) 
Lf = signalrnarginaI p.g.a. fädning (dB) 
L = förluster i överföringsledningar (ca 

3 dB vid 1000 MHz) 
10 log F b = mottagarens brusfaktor i dB (ca 

8 dB vid 1000 MHz) 
BMF= bandbredden hos mottagarens mel· 

lanfrekvensförstärkare. 

Det minimum användbara signalbrusför
hållandet är beroende av vilken typ av mo· 
dulation som användes. I fortsättningen 
räknas med ett signalbrusförhållande av 
totalt 15 dB. 

Iakttagelser i samband med de hittills 
utsända satelliterna och rymdraketerna har 
visat att man för rymdkommunikations
systemen dessutom bör räkna med en sig· 
nalmarginal med hänsyn till svävnings
effekter på ca 20 dB. Denna siffra kan 
dock sänkas om man kan använda cirku· 
lärt polariserade antenner eller om di
versitetsmottagning kan ifrågakomma . 

Flera termer i ekvation (3) varierar 
med frekvensen. Tar man dessutom hän
syn till att frekvenser under 30 MHz och 
över 3000 MHz reflekteras resp. absorbe· 
ras i jordatmosfären kommer man fram 
till vissa optimala frekvenser för olika slag 
av rymdkommunikation. Se kurvor i fig. 1. 



Som framgår av fig. l är 100 MHz bäst vid 
överföring mellan stationer med isotrop
antenner, 100 och 1000 MHz är bäst för 
kommunikation mellan stationer, av vilka 
den ena har isotropantenn och den andra 
direktiv antenn. Slutligen är 3000 MHz 
bäst om man använder sig av direktiva an
tenner på båda stationerna. 

Den mottagna effekten Pm är vanligtvis 
uttryckt i watt eller i dB i förhållande till 
l W. Någon gång vill man hellre veta den 
spänning Vm som erfordras över mottagar
ingången. Denna kan lätt erhållas om in· 
gångsimpedansen R", hos mottagaren är 
känd. Denna erhålles ur 

V",=yPmR", 
Ett annat mycket använt uttryck för mot

tagen signal är fältst yrkan Fm i fA-V Im. 
Följande samband gäller för en isotrop-
antenn: 

Fm = 22 ·;n;cYP", l f 

Fig. 3 visar sambandet mellan Pm (i dB 
i förhållande till l W ) och motsvarande 
fältstyrka vid olika frekvenser. 

Den minimifältstyrka eller mottagen ef
fekt, dvs. det minimum av signalbrusför
hållande som man kan arbeta med, utgör 
det tröskelvärde som man inte kan över
skrida. Detta förhålland e bestämmer huru
vida en ingångssignal kan nyttiggöras i 
närvaro av brus i mottagarens ingång in
klusive antennkretsen. 

Med utgångspunkt från ekv. (l) kan ett 
räckviddsdiagram, gällande för en signal
frekvens = 1000 MHz uppställas. Se fig. 2. 

Man kan korrigera kurvorna i fig. 2 för 
andra frekvenser och man får då utföra de 
räkneoperationer som anges i tab. 1. Man 
kan sedan med ledning av fig. 2 beräkna 
typexempel för olika slag av rymdkommu
nikation: 

1) mellan två rymdfarkoster, båda för
sedda med isotropa antenner ; 

2) mellan en rymdfarkost med isotrop
antenn och en jordstation med para
bolreflektor; 

3) mellan en rymdstation, försedd med 
parabolreflektor (efter landning på 
månen, Mars etc. ) och en jordstation 
med stor parabolreflektor. 

Tab. 3 anger den på så sätt beräkna
de sannolika räckvidden för de nyssnämn
da radiokommunikationssystemen vid rymd
fart. Härvid har förutsatts att jordstationen 
har en parabolreflektor med 72 m diame
ter. Satellitstationen antas ha en isotrop
antenn och en sändareffekt av 10 W. Fre
kvenserna antas vara 100 MHz vid kom
munikation mellan två rymdstationer och 
300 MHz vid kommunikation mellan en 
rymdstation med isotropantenn och jorden. 

Vid kommunikation mellan rymdstation 
med riktantenn och en jordstation antages 
den förra stationen ha tillgång till 3 m 
parabolantenn och 10 kW effekt. Detta 
torde motsvara det fall att rymdstationen 
etablerat sig på någon planet och fått bätt
re utrymme och energitillgång. Frekven
sen antages i detta kommunikationsfall 
vara 3000 MHz. ~ 64 

Fig l 
Kurvor, visande sambandet 
mellan motlagen effekt i dB 
i förhållande till 1 W och 
motsvarande fältstyrka i 
p.V/m. 
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Tab. 1. Korrigering av kurvorna i jig. 2 för andra jrekvenser j än 1000 MHz. 

Vid kommunikation 
mellan: 

stationer, båda med isotropa antenner 

stationer, den ena med riktantenn, den andra 
med isotropantenn 

stationer, båda med riktantenn 

Tab. 2. N ågra astronomiska avståndsuppgijter. 

Medelavstånd 

J orden - månen 
Jorden - Mars (kortaste avstånd) 
Jorden - Venus (kortaste avstånd ) 
Solen - Merkurius 
Solen - Venus 
Solen - jorden 
Solen - Mars 
Solen - Jupiter 
Solen - Saturnus 
Solen - närmaste stjärna 
Promixa i Centauren 

Milj. 
km 

0,38 
56 
40 
58 

108 
150 
213 
780 

1430 

Multiplicera x-axelvärdena 
med 

1000/ j (MHz ) 

j (MHz) / 1000 

A vståndet överbryggas 
av radiovågor på tiden 

1,26 s 
3m 7 s 

2m 14 s 
3m 14s 
6m 
8m 20 s 

11 m 50 s 

43 m 20 s 

79 m 10 s 

4,3 år 

Tab . 3. Sannolik räckvidd jör olika radiokommunikationssystem vid rymdfart. 

Sändareffekt 
Frekvens 
Rymdfarkostens antenn 
Jordstationens antenn 
Fädningsmarginal 
Signalbrusförhålland e 

Mellan två 
rymdstationer 

10W 
100 MHz 
Isotrop 

20 dB 
15 dB 

T elegrafi (bandbredd 10 Hz.) 0,016-106 km 
T elefoni (banQbredd 3 kHz) 950 km 
Television (bandbredd 3 MHz) 281 km 

Mellan rymdstation 
med isotrop antenn 

och jorden 

Mellan rymdstation 
med riktantenn 

och jorden 

10W 10 kW 
300 MHz 3000 MHz 
Isotrop 3 m parabolrefl ektor 
76 m parabolreflektor 76 m parabolreflektor 
20 dB 20 dB 
15 dB 15 dB 

1,0-106 km 
63000 km 
1900 km 

2000 -106 km 
120 -10(1 km 
4- 106 km 
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AKTUELLT 

KARL TETZNER: Nytt från Västtyskiand 

Nya skyddsglas av plast ger smalare 
TV -mottagare D Stereoljud i väst
tyska rundradiomottagarna för sä
songen 1959/ 60. 

I VästtyskIand visades i maj en hel del 
nya televisionsmottagare med noo bild· 
rör, av vilka många f.ö. redan finns på 
marknaden i Sverige. Som bekant tillåter 
detta bildrör tillverkning av TV·mottagare 
med mindre ytterdimensioner, djupet på 
TV-lådan kan exempelvis vid 53 cm bild
rör minskas ca 8 cm. 

Redan detta är nog så aktningsvärt. Men 
man kan gå ett steg längre, som Grundig 
har gjort med sina bordsmottagare »143», 
»153» och 243». Här har bildröret enligt 
amerikansk och italiensk förebild dragits 
fram en smula, och man utnyttjar därvid 
en helt ny typ av skyddsglas, se fig. l, som 
formats efter bildrörets skärm. Skydds
glaset är placerat på endast ca 4 mm av
stånd från bildröret och tjockleken på 
skyddsglaset är ungefär 5 mm. På detta 
sätt sparar man ytterligare 4-5 cm i TV
lådans djup. 

Materialet i det buktande skyddsglaset 
är plast på cellulosaacetatbas. Skyddsgla
set har likformig tjocklek över hela krök
ningsradien, polarisations- och reflexions
effekter är helt eliminerade och skivan vä
ger endast 35 % av vad en motsvarande 
glasskiva väger. Motståndskraften mot 
krossning är god; för rengöring bifogas 
för varje mottagare en duk, som upphäver 
den elektrostatiska uppladdningen av 
plasten. 

Vad händer med denna böjda skiva om 
bildröret imploderar? Mellan rörets bild
yta och skyddsskivan finns som nämnts 
ett luftmellanrum av 4 mm. På grund av 
detta och på grund av sina mekaniska 
egenskaper svänger skyddsskivan, som är 
elastisk, vid implosion som ett membran, 
den krossas alltså inte. 

Man tror dock inte i Västtysk land att 
denna typ av skyddsglas trots sina obe
stridligen intressanta egenskaper är slut
punkten på utvecklingen inom bildrörs
tekniken. TV-konstruktörerna knyter i stäl
let stora förhoppningar till de bildrör med 
skarpa hörn av 23"-typ och med nästan 
plan skärm, som W estinghouse och Sylva
nia i USA fått fram. I dessa är skyddsgla-

set direkt laminerat på bildfönstret, var
vid man använder ett speciellt epoxyd
harts som »klister», se fig. 2. I detta fall 
har man alltså helt enkelt eliminerat av
ståndet mellan bildfönster och skyddsglas. 
Man vet emellertid inte om de tyska rör
framställarna kommer att ta upp leveran
ser av dylika bildrör. Målet är emellertid 
enligt västtyska bildrörsexperter att man 
skall få fram ett bildrör med ett bildföns-
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ter av säkerhets glas, så att det överhuvud
taget inte behövs någon form av skydds
glas i TV-mottagaren! 

RundradiomoHagare för stereoljud 
I juli presenterade västtyska industrin inte 
mindre än 140 nya rundradiomottagare för 
säsongen 1959/ 60. De erbjöd i år just inga 
tekniska nyheter av vikt. Enda nyheten är 
att man i mottagare i prisklassen över 350 

Fig 1 
Plast·skyddsskiva av 5 mm tjocklek för bords
TV-mottagare från Grundig. Plastskivan är 
formad efter bildrörets skärm. 

~ 

Fig 2 
Nästa utvecklingsstadium i fråga om bildrör: 
23" bildrör med skarpa hörn och nästan plan 
skärm, vars skyddsskiva är anbringad med 
epoxydharts direkt på bildröret. T.v. visas ski
van, t.h. är skivan anbringad på bildröret. Till
verkare: Dow Chemical Co. i USA. 



DM har infört 2-kanals lågfrekvensför
stärkare för avspelning av stereoskivor. 
Denna reform har i och för sig varit lätt 
att genomföra, enär de flesta mottagarna i 
denna prisklass redan tidigare haft ett 
mottaktsslutsteg med 2XEL84_ Det låg 
därför nära till hands att vid stereoåter
givning helt enkelt dela upp dessa sluts teg 
och utnyttja vardera röret i två skilda klass 
A-slutsteg. Vid rundradioåtergivning är rö
ren åter sammankopplade till ett mott akt 
klass B-slutsteg. 

Tyvärr gör sig en tekniskt sett betänk
lig utveckling märkbar. Det är ju känt att 
de flesta hemmafruar inte gärna ser lösa 
sladdar och extra högtalare i vardagsrum
met. För att kringgå detta har en del fir
mor - lyckligtvis endast få - utvecklat 
nya bordsrundradiomottagare, där stereo
foni åstadkommes med två på apparatens 
sidostycken inbyggda högtalare för mellan-

KjEll JEPPSSON: 

nåLmikrofon 

Extra högt; 

Fig 3 Stereoåtergivning med Tele/unkens mottagare »Da Capo 9» ordnas med endast en 
tillsats högtalare. 

tons- och diskantregistren. Basen utstrålas 
med en ensam stor fronthögtalare. 

Man inser att denna metod på grund av 
det ringa avståndet mellan »stereohögta-

larna» - högst .50--55 cm - ger en täm
ligen ofullkomlig stereoåtergivning. Bättre 
är det att åtminstone ha en tillsatshögtala
re, så att man, som i fig. 3, kopplar in en 

~34 

I brännpunkten 

Varför inte TV· kurs i radio? 

Utan att överanstränga sig särskilt myc
kut kan man hitta ett otal förespråkare för 
en åsiktsriktning som säger: 

»Det behövs nästan ingen service på TV
mottagare! » 

Lika lätt är det sedan att hitta företrä
dare för rent motsatt uppfattning, och man 
blir naturligtvis lätt konfunderad över det
ta. Ända tills man något litet analyserat 
vilka kategorier av »specialister» det är 
som yttrat sig i diskussionen. 

Å ena sidan finner man erfarna industri
män, ledare för serviceföretag och fram
synta detaljhandlare. Deras framgång kan
ske bäst avläses i taxeringskalendern, vars 
inkomstsiffror på något underligt sätt tycks 
stå i direkt relation till det intresse de äg
nar just den tekniska servicen. 

Dessa män, som alla direkt arbetar 
inom branschen, anser bristfällig tek
nisk service och bristen på kompetent 
servicepersonal vara den största faran 
för såväl televisionens vidare framgång 
i vårt land som för den enskilde konsu
mentens TV-trygghet. 

Mot dessa män står en annan grupp: 
Företrädare för företag som måhända själ
va inte k a n ge en ordentlig teknisk ser
vice, detaljförsäljningskedjor för vilka en 
utbyggd serviceorganisation blir en alltför 
stor ekonomisk belastning och - naturligt
vis - folk som haft en TV »i flera år» utan 
att den krånglat. Låt oss citera en av dessa, 

en man i framskjuten ställning inom Sve
riges Radio, som i en intervju behagat säga: 

»Själv har jag haft TV-apparat sedan 
programmet började och jag har en hel 
del TV-ägare i bekantskapskretsen, men 
ännu har varken de eller jag haft något 
fel att tala om på apparaten. Huvudsa
ken är att man håller sig till de mera 
kända märkena, redan det borgar för att 
apparatfel inte uppstår alltför ofta . .. » 

Vilka har rätt - de, som på ett par hek-
tiska år distribuerat större delen av snart 
400000 TV-mottagare till allmänheten 
e Il e r det lilla fåtal som bara har erfa
renhet av sin egen och grannarnas apparat? 

Den bistra sanningen är att service
personalen i dag inte längre räcker till, 
vilket måhända kan bero på att motta
garna kräver just så mycket service som 
fabrikanter och ansvarskännande detal
jister befarat! 

Vad görs då i detta läge, där en service
man är värd sin vikt i silver och ganska 
snart kan övergå till att leva på guldmynt
fot? 

Jo, i detta läge startar Sveriges Radio-TV 
en »instruktionskurs» för TV-tittarna för 
att lära dessa hur man skall ställa in sin 
mottagare för att få bästa möjliga bild. 
Härom är givetvis - låt mig understryka 
det - i och för sig ingenting ont att säga. 
Man talar om hur stor cirkeln på testbilden 
skall vara, att den skall vara rund osv. Och 

detta är riktigt - testbilden s k a II ha rätt 
storlek ()ch den s k a Il vara riktigt cirku
lär. Men vem är det som ser till att motta
garen uppvisar denna idealiska testbild? 
Inte Sveriges Radio-TV, utan landets allt
för få TV-tekniker och servicemän. 

I Danmark har man en radio institution 
som arbetar litet annorlunda. Där har man 
sagt sig att huvudsaken för en TV-tittare är 
att han får bra bild på sin mottagare, inte 
att han kan sitta och titta på en lagom stor 
och riktigt rund testbild. Å'ven i Danmark 
har man en viss brist på TV-servicemän, 
som kan »fixa» apparaterna. Alltså angri
per man det onda med roten och försöker 
lära de nuvarande teknikerna mer om TV 
och s a m t i d i g t utbilda radioservicemän 
till hjälpliga TV-tekniker. 

I stället för att göra program om testbil
dens utseende för allmänheten, producerar 
man med briljanta lärare, ett program för 
utbildning av TV-tekniker, ett program 
som av danska tekniker i ansvarig ställning 
betraktas som oumbärligt. 

Tänk ändå, vad lilla Oresund gör stor 
skillnad! • 

RADIO OCH TELEVISION - NR 9 - 1959 43 



:t 
::: 
~ 

c 
c 
c 
(""; 

::r; 
.., 
~ 

t"" 
t": 

~ 

en 

c 
~ 

2. 
::: 

'" 

'.O 

<" 
'-C 

Från Svenska Högtalarefabrikens döddämpade rum med den oändliga baffeln i bakgrunden. Denna 
är tiltverkad av 1,5 mm järnplåt, invändigt försedd med ett 20 mm lager gummiasfalt. Kulans dia
meter är 1,26 m och på klotets yta kan fastspännas bafflar, som utgör en fortsättning på klotets yta. 
Halva klotet är fyllt med akustiskt dämpmaterial (Rockwool). Framför klotet är en mätmikrofon, en 
kondensatormikrofon med rak frekvenskurva (20-16000 Hz) anbringad på ett stativ. 
Rummets tak och väggar är fyllda med akustiskt dämpande material i form av kilformiga Rockwool-

skivor. Under metallgallergolvet finns likaledes akustiskt dämpande material av samma slag i form 
av vertikalställda Rockwool-skivor. Genom den kraftiga dämpningen erhålles ett akustiskt sett full
ständigt döddämpat rum, där mätningar på högtalare kan utföras utan risk för interferensfenomen 
på grund av eventuella reflexer från mätrummets tak och väggar. Det är i detta rum sam ingenjör 
T Hansen vid Svenska Högtalarefabriken har gjort de i artikeln beskrivna mätn.ingarna på små 
högtalarlådor. 



Ingenjör T H O R K I L D H A N S E N: LJUDÅTERGIVNING 

Mätningar på små högtalariådor 

280 

På Svenska Högtalarefabrikens labo
ratorium har nyligen gjorts en serie 
mätningar på små högtalariådor. I 
föreliggande artikel lämnas en sam
manställning över dessa mätningar, 
ur vilka man kan dra en hel del in
tressanta slutsatser. 

Små högtalarlådor har blivit aktuella, inte 
minst med hänsyn till stereotekniken, som 
börjar bli en alltmer påträngande realitet. 
Det har dessutom länge varit ett önskemål 
att man skulle kunna slippa från de otymp
liga högtalarIådorna som ingår i hi-fi-ut
rustningar. Med rimligare dimensioner på 
högtalarlådorna för hi-fi-ljud skulle high 
fidelity förlora en del av sin exklusivitet 
och bli något som var och en skulle kunna 
få plats (och råd) med i sin bostad_ 

Under senare tid har det kommit fram en 
del förslag till lösningar på problemet att 
få ner högtalarlådornas dimensioner. Tre 
av dessa förslag har blivit särskilt upp
märksammade, nämligen: 

l) högtalare med extremt låg basreso
nansfrekvens inmonterad i en helt sluten 
akustiskt dämpad låda (fig. l a och 2 a) ; 

Fig2 a 

1 t! II I 
1 1 

260 ! l i 

U I 1 
I 1 
I 1 

j---L--_______ ---I 

Fig 1 Fig 1 "Y 
Mdttskiss för de högtalariådor, på vilka mät
ningar utförts. 
aj öppen högtalarlåda; med baksidan helt 
täckt erhölls en variant av kvartvågslåda ; 
bJ kvartvågslåda ; 
ej basreflexlåda; genom alt täcka till bas
reflexöppningen erhölls en helt sluten högla
larlåda. Basreflexlådan försågs med tunnel av 
olika längd 1=8, 16 och 24 cm. 

Fig 2 
De färdigbyggda högtalariådorna. 

2) högtalare, inmonterad i en akustiskt 
dämpad låda av kvartvågstvp (fig. l b och 
2 b); 

3) högtalare i krympt basreflexlåda med 
lång tunnel (fig. l c och 2 c). 

Det har ansetts angeläget att få ett grepp 
om hur pass effektiva dessa små högtalar
Iådor är, framför allt är det deras inver
kan på en högtalares återgivning av det 
lägre frekvensområdet som man är intres
serad av. På Svenska Högtalarfabrikens 
laboratorium har därför gjorts en serie 
mätningar för att få dessa saker belysta. 

Högtalare 
Vid försöken har använts en av Svenska 
Högtalarfabriken nykonstruerad 8" högta
lare, som inom kort kommer att släppas ut 
i handeln. Den nya högtalaren har en ny 
typ av membran, som ger högtalaren en 
reson ans frekvens så låg som 35 Hz. Hög
talaren är intressant ur många synpunk
ter, b1.a. har det visat sig att man genom 
speciell form på högtalarmembranet och 
genom utnyttjande av ny tillverkningsme
tod och nya lacker kunnat få ner distorsio
nen till max. ca 5 % under 100 Hz och 
<l % vid frekvenser högre än 100 Hz. 

1---230-
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Fig l b 

Jo 
II 

Fig 2 b 

Ingenjör Thorkild Hansen, teknisk chef vid 
Svenska Högtalarefabriken. 

Mätningar gjordes först på högtalaren, 
inmonterad i »oändlig baffel», bestående 
av ett metallklot med l m3 volym, i vilket 
högtalaren monterades in i klotets yta. Se 
vinjettbilden. Klotet är till hälften fyllt 
med akustiskt dämpande material. Med 
denna anordning får man effektiv baffel
verkan ner till omkring 50 Hz. 
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Fig. 3. Frekvenskurva för den vid experimenten 
använda högtalaren, upptagen i aändlig baffel. 
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Fig. 7. Frekvenskurva fär kvarlvågslåda med måt
ten 91 X23XI0,6 cm utan akustisk dämpning. 
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Fig. 11. Frekvenskurva för äppen högtalarIåda. 
28x28x26 cm, med baksidan täckt med 5 cm 
Rockwool-platta. 
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Fig. 15 a. Frekvenskurvar för basreflexlåda, mått 
74X28X26 cm, med 8 cm lång tunnel. Motsvarande 
impedanskurva är inritad för talspolen. Obs. att 
kurvan 'ör ritad med decibel-skala I 
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Fig. 4. Motsvarande frekvenskurva för den anvönda 
högtalaren men med mätmikrofonen placerad i 
riktning 30· från högtalarens strålningsaxel. 
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Fig. 8. Frekvenskurva för kvartvågslåda med måtten 
91 x23xl0,6 cm men försedd med porös fyllning . 
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Fig. 12. Frekvenskurva för öppen högtalariåda, 
28x28x26 cm, med baksidan täckt med 10 cm 
Rockwool-platta. 
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Fig. 15 b. Frekvenskurvor för basreflexlåda, mått 
74x28x26 cm, med 16 cm lång tunnel. Motsvarande 
impedanskurva är inritad för talspolen _ Obs. att 
kurvan ör ritad med decibel-skala! 
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Fig. 5. Frekvenskurva för 54 I sluten hägtalarlåda 
utan akustisk dämpning . 
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Fig. 9. Frekvenskurva för sluten högtalarIåda :i8x 
28x26 cm, försedd med akustisk dämpning. 
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Fig. 13. Frekvenskurva för 54 I basreflexlåda, mött 
74X28X26 cm, utan dömpning . 
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Fig. 15 c. Frekvenskurvor för basreflexlåda, mått 
74X28x26 cm, med 24 cm lång tunnel. Motsvarande 
impedanskurva är inritad för talspolen. Obs. att 
kurvan ör ritad med decibel-skala l 
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Fig . 6_ Frekvenskurva för 54 I sluten högtalarIåda, 
invändigt försedd med dömpning på tre av lådans 
väggar. 
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Fig. 10. Frekvenskurva för öppen högtalorIåda med 
måtten 28x28x26 cm (bakvöggen borttagen). 
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Fig . 14. Frekvenskurva för basreflexlåda , mått 74x 
28X26 cm, med akustisk dömpning. 
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Fig . 16. Frekvenskurvor för basreflexlåda, mått 74X 
28x26 cm, med 24 cm lång tunnel, basreflexöpp
ningen försedd med akustisk dömpning. 



Fig. 3 visar högtalarens kurva, upptagen 
i döddämpat rum med en mätmikrofon på 
avståndet 70 cm från högtalaren och an
bringad i utstrålningsaxeln. Som synes 
uppvisar frekvenskurvan en stark stegring 
mot diskanten, beroende på den strål· 
ningskoncentration mot stigande frekvens 
som är ofrånkomlig i högtalare av denna 
typ. Med mätmikrofonen placerad i rikt
ning 30° från högtalarens strålningsaxel 
erhålles en betydligt jämnare kurva, som 
framgår av fig. 4. 

Kurvan i fig. 3 är alltså den för enbart 
högtalaren gällande ljudtryckskurvan. Mot· 
svarande kurvor har nu upptagits under 
identiska förhållanden på samma högtala
re, inmonterad i olika typer av smålådor. 
Instrumentens inställning har varit oför
ändrad vid samtliga mätningar och de olika 
kurvornas nivåer kan därför jämföras. 

Sluten högtalariåda 
Först gjordes mätningar med högtalare in
satt i en helt sluten låda med 54 liters vo
lym och med dimensionerna 74X 28X 26 
cm. Lådan var tillverkad av 19 mm lamell
trä och högtalaren var monterad på fram
styckets utsida (baffelhålet kan ställa till 
med en del ojämnheter i frekvenskurvan -
ojämnheter som inte har nämnvärd prak
tisk betydelse, men som lämpligen bör eli
mineras när det gäller mätningar). 

Fig. 5 visar frekvenskurvan för det fall 
att lådan var helt odämpad invändigt. Som 
synes uppstår en del resonansfenomen på 
grund av stående vågor, fenomen som Lö. 
lätt kan härledas med utgångspunkt från 
lådans dimensioner. Därefter infördes aku
stisk dämpning i lådan, »Rockwool», kva
litet 55 kg/m3 , som visat sig vara utmärkt 
för ändamålet. 5 cm tjocka skivor med 2 
cm avstånd anbringades i lådans längsrikt
ning. Hela lådan fylldes med dämpmate
rial utom runt högtalaren, där 5 cm luft
rum sparades. Den uppmätta frekvenskur
van visas i fig. 6. 

Kvartvågslåda 
Högtalaren monterades därefter i en s.k. 
kvartvågslåda av den typ som tidigare be
skrivits i denna tidskrift.1 Måtten på lådan 
var 91X23XI0,6 cm. Även denna låda var 
gjord av 19 mm lamellträ. Utan akustisk 
dämpning i lådan erhölls en frekvenskurva 
enligt fig. 7. Som synes uppträder typiska 
resonansfenomen som måste dämpas ner 
med akustiskt dämpande material. Det vi
sade sig att bästa dämpningen var en porös 
fyllning av hela lådan, varvid en kurva en
ligt fig. 8 erhölls. Som synes kunde inte 
»resonansdipen» vid 190 Hz (dubbla lå
dans resonansfrekvens) helt elimineras. 

Som jämförelse tillverkades en nästan 
kubisk låda med måtten 28X28X 26 cm, 
dvs. med en volym som är nästan exakt 
densamma som den nyss beskrivna kvart
vågslådan. Dämpningen gjordes lika om
sorgsfullt i denna och resultatet visas i 
fjg.9. 

l BILLING, O: »Kvartvågslåda» för högtalare. 
RADIO och TELEVISION 1959, nr 3, s. 42. 

Fig 17 
Akustisk dämpning, lämplig jör basrejlexöppningar i basreilexliidor. Dämpningen består av 
crepenylon i ca 10 lager, spänd över ett kupat metallduksnät, som förhindrar »fladder». Den 
akustiska dämpningen åstadkommer viss dämpning av bas topparna i en basreflexlåda. 

Öppen högtalariåda 
Bakstycket på lådan med matten 28X28X 
26 cm togs därefter bort och vi fick sålunda 
en låda med helt öppet bakstycke. Denna 
mätning gjordes för att visa vad man får 
för frekvenskurvor i ordinära rundradio· 
apparater, som ju på grund av avkylnings
problemet måste vara öppna baktill. Som 
framgår av kurvan i fig. ] O uppstår aku
stisk kortslutning av basen, lådan uppvi
sar dessutom en hel del besvärande reso
nanser. Sedan baksidan täckts med en 5 cm 
Rockwool-platta erhölls en frekvenskurva 
enligt fig. Il. Anbringades ytterligare 5 cm 
dämpning på baksidan erhölls en frekvens
kurva enligt fig. 12. 

Basreflexlåda 
Prov gjordes slutligen på en liten basre
flexlåda med måtten 74X 28X26 cm, dvs. 

r 

en 54-liters låda och med en cirkelrund 
basreflexöppning (12 cm diam.) . Först an
vändes ingen dämpning i lådan och en 
frekvenskurva enligt fig. 13 erhölls. Där
efter lades 5 cm Rockwool-skivor in på tre 
av lådans sex väggar, så att en av två mot
stående väggar blev dämpad. Resultatet av 
detta framgår av frekvenskurvan i fig. 14. 

Därefter infördes en tunnel i basreflex
öppningen, som var 8, 16 resp. 24 cm lång, 
av papp, passande i basreflexöppningen. 
De frekvenskurvor som därvid erhölls visas 
i fig. 15 a, b och c. Som synes ger tunneln 
en påtaglig förbättring av basregistret. Det 
bör kanske påpekas att tunnlar i basreflex
lådor egentligen endast är nödvändiga vid 
små dimensioner hos basreflexlådan, vid 
större lådor räcker det med att variera öpp-
ningens area. ~64 

Nytt membran ger distorsionsfattig högtalare 
Svenska Högtalarejabriken i Stockholm 
har nyligen introducerat en ny typ av 
bredbandshögtalare med goda distor
sionsegenskaper: <5 % under 100 Hz 
och <l % över 100 Hz. Detta har upp
nåtts genom att högtalarmembranen gi
vits en speciell exponentialform och 
framför allt genom att man använt sig 
av ett nytt, mjukare utgångsmaterial 
för membranet, som känns betydligt 
porösare än vad man är van vid från 
tidigare högtalarkonstruktioner. Genom 
den synnerligen obetydliga fjädrings
kraften i de nya membranen erhålles 
ett utomordentligt lättrörligt system, 
som ger högtalaren mycket låg reso
nansfrekvens : den ligger vid 35 Hz 
för 8" högtalaren. Det uppges även 
att transientåtergivningen med den nya 
membrantypen blir betydligt bättre än 
vid konventionella membran. 

Den nya högtalaren kommer att till
verkas i ett flertal typer. Man kommer 
till en början att introducera en 8" hög
talare med 21 mm talspole och med 
magnetiseringen 1,2 Wb/m'. Denna 
högtalare kommer att följas av både 
större och mindre högtalare med samma 
typ av membran. 

Priset för de nya högtalarna kommer 
inte att bli väsentligt högre än för tidi
gare högtalartyper av motsvarande stor
lek. 

Ingenjör Thorkild Hansen vid Svens
ka Högtalarfabriken, som fått fram 
denna högtalartyp, anser att den inne
bär ett avgörande framsteg på högtalar
området. Ing. Hansen kommer inom 
kort i RT med en teknisk beskrivning 
över den nya högtalaren och kommer 
i anslutning till denna att ge resultatet 
aven del pågående mätningar på den. 

(Sch) 
~~ _______________________________ J 
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Zenerdioder i glödspänningsregulatorer 

B atteriomformare till mobil radioutrust
ning lämnar merendels ej tillräckligt sta
bil glödspänning. Detta påverkar dels den 
mobila radioapparaturens prestanda, dels 
de i utrustningarna ingående elektronrö
rens livslängd. Med hjälp av zenerdioder1 

kan emellertid avsevärda förbättringar er
hållas. 

Reglering av spänningen till likströms
matade glödtrådar 
Fig. l anger som exempel härpå en kopp
ling där en zenerdiod (HZPR-12) använ
des som regulator. Likspänningskällans 
spänning V antas variera mellan 23 och 
30 V och motståndet Rs väljes så att 250 
mA skall flyta genom zenerdioden då pri
märspänningen är 26,5 V. Beroende på 
belastningsströmmens storlek får Rs olika 
värden. Om belastningsströmmen är 600 
mA väljes R s=17,1 ohm och spänningen 
över belastningen kommer då att variera 
mellan värdena 11,4-12,0 V då primär
spänningen fluktuerar mellan 23-30 V, 
fig. 2. Dvs. om primärspänningen fluktue
rar ±13 % fluktuerar den reglerade spän
ningen ±2,6 %. Vid ett strömuttag av 300 
mA är Rs= 26,45 ohm och sekundärspän
ningens fluktuation är ±1,7 %. 

1 Se Zenerdioden. RADIO och TELEVISION 
1959, nr 3, s. 40. 

Reglering av spänn,ingen till växel
strömsmatade glödtrådar 
Fig. 3 visar en koppling där två zenerdio
der HZPR-12 används som stabilisator
element på glödströmstransformatorns se
kundärsida. Då zenerdioderna ju klipper 
av topparna på växelspänningen är det 
svårt att ange ett direkt mått på den sta
bilitet hos glödspänningen som erhålles, 
i stället har man mätt upp anodspänning
ens variation hos ett elektronrör 6SU7, 
vars glödtråd matats från den stabiliserade 
glödströmskällan och vars anodmatnings
spänning hållits konstant vid 225 V. Här
vid noterades en anodspänningsvariation 
av endast 2 V då nätspänningen fluktue
rade 30 V. Utan zenerregulator uppmättes 
en total anodspänningsvariation av Il V. 

Zenerdioderna kan även inkopplas på 
transformatorns primärsida, fig. 4. Den 
stabilitet som härvid erhålles blir i stort 
sett densamma som vid reglering på låg
spänningssidan. Zenerdioder för högre ze
nerspänning måste givetvis då användas. 

Zenerdiodernas stora fördel är, att de 
tar liten plats jämfört med konventionella 
regleringsdon såsom konstantspännings
transformatorer, kolstapelregulatorer eller 
speciella regulatorkopplingar. Dessutom 
kan man förvänta sig en högre tillförlitlig
het hos halvledarregulatorn. 

Nya transistorer från AECi och Siemens 
S edan någon tid har AEG tagit upp till

verkning av transistorer och tillverkar nu
mera fem typer effekttransistorer, därav 
tre av germanium, pnp-typ (OD 650, 
OD 651, OD 651a) och två av kisel, npn-typ 
(OD 750, OD 751). Då elektronernas fri
görelsearbete ur atomförbanden (bandav-

, ståndet) i kisel är större än i germanium, 
uppstår i kiseltransistorer märkbar egen
ledning först vid temperaturer över +150° 
C. Kiseltransistorer kan därför utnyttjas 
för uppgifter där germaniumtransistorer 

l K-U KE-kurvor för AEG:s nya effekttransistor 
av pnp-typ OD 650. 

A 
20 r- Io:-Fis = lA 

15 

Ir- 0,5A 

10 
Ir G,2SA 

5 OllA 

o 
o 5 10 15 20V 

inte är användbara på grund av hög om
givningstemperatur. Däremot är i allmän
het strömförstärkningen i jordad emitter-

Tab. 1. Data för transistorer från AEG. 

Typ I Kollektorförlust- I 
effekt vid 25° e (W) 

on 650 (Ge pnp) 45 
on 651 (Ge pnp) 45 
OD 651a (Ge pnp) 45 
on 750 (Si npn) 150 
on 751 (Si npn) 150 

l K-l B-kurvor för OD 650 för olika skikttempe
raturer. 
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lz 

HZPR-12 

Fig 2 
Regleringskurvor för zener-diodregulator en
ligt fig. 1. 
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koppling vid kiseltransistorer 25-50 % 
mindre än i germanium transistorer och 
»knäspänningem) är i de förra ca 5 gånger 

lKma3J 

I fl I h(MHz) I K(O e / W) (A) 

-15 80 0,1 0,8 
-15 50 0,1 0,8 
-15 80 0,1 0,8 
+2 30 1,5 0,5 
+5 30 1,5 0,5 

Strömförstärkningen fl för OD 650 (i jordad 
emitterkoppling) som funktion av kollektor
strömmen l K vid olika skikttemperaturer. 

100 ,--_r-----,r-----,-----, 

10 15 20A 
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Fig 1 
Zener-diodregulator vid likströmsmatade glöd
trådar. 

Fig J 
Zener-diodregulator inkopplad i en glödströms
transformators sekundärkrets. 

+225 V 

1M 

Anodspänning 

1 

Fig 4 
Zener-diodreg,ulator inkopplad i en glödströms-
transformators primärkrets. • 

Nät 

Rs 

700" 
HZ PR- 55 

HZPR- 55 

större än i de senare, vilket också framgår 
av kurvorna i fig. 

l tab. l är viktigare data för de nya 
AEG-transistorerna sammanställda. 

Siemens har kompletterat sin serie tran
sistorer med en kiseltransistor av sub
miniatyrtyp TF 250. Denna transistor le
vereras i två olika spänningsgrupper, dels 
för en kollektortoppspänning av 5 V och 
en för 10 V. Maximal kollektorström 10 
mA. Transistorn lämpar sig exempelvis 
för användning i ingångssteg för likspän
ningsförstärkare. • 

l K-U KE-kurvor för AEG :s effekttransistor 
OD 751 vid +25 0 skikttemperatur. 
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Klass B mottakt 
- fördelar och nackdelar 

D et betraktas nästan som en självklar 
sak, att den bärbara transistormottagaren 
skall ha ett mottaktkopplat slutsteg som 
arbetar i klass B. Ett av skälen var från 
början att ett sådant steg kan ge 4--5 
gånger större uteffekt än ett klass A-steg 
med en enda transistor kan ge. Med små 
transistorer, som bara tålde 50 m W kollek
torförlust, kunde man på detta sätt få ut 
över 100 m W i uteffekt. I dag har vi till
gång till bättre transistorer. En transistor 
OC 30 i klass A kan lämna större uteffekt 
än två transistorer OC 74 i klass B. Ekono
miskt brukar det löna sig att köpa en större 
transistor istället för två mindre, dvs. så 
länge man inte tar strömförbrukningen 
med i beräkningen. 

Strömförbrukningen är mycket mindre 
vid klass B än vid klass A. Precis hur myc
ket mindre den är beror bl.a. på vad det är 
för radioprogram man lyssnar på. Vid full 
utstyrning med en fyrkantvåg blir de båda 
förstärkartyperna likvärdiga. Om vi nu 
tänker oss att vi njuter av ett stycke elek
tronisk musik med en multivibrator som 
spelar solo, så kan alltså klass B- förstär
karen komma upp i samma strömförbruk
ning som en klass A-förstärkare med sam
ma uteffekt. Men klass A-förstärkarens 
strömförbrukning är nästan oberoende av 
utstyrningen, och klass B-förstärkaren drar 
i stort sett ström proportionellt mot ut
styrningen. Betänker man nu att full ut
styrning bara förekommer en liten del av 
tiden, om man har ställt in volymkontrol
len rätt, så begriper man att klass B-för
stärkaren är överlägsen när det gäller att 
spara på batterierna. 

Är inte det mottaktkopplade klass B
steget överlägset också när det gäller dis
torsion? Detta är tyvärr en fråga, som kan 
diskuteras. Det är klart, att de jämna över
tonerna blir ganska effektivt utbalanse
rade. Men istället får vi bekymmer med 
något som kallas övergångsdistorsion, som 
vi möter i den engelskspråkiga litteraturen 
under namnet cross-over distortion. 

Övergångsdistorsionen är känd även vid 
klass B-steg med rör, fastän den där inte 
vållar så stora bekymmer. Den orsakas av 
att hopskarvningen mellan de två karakte
ristikorna inte är hundraprocentigt lyckad. 
Det uppstår ett litet »gupp» vid nollgenom
gången. Övergångsdistorsionen är obehag
lig att höra på, även när kvantitativa dis
torsionsmätningar ger ett hyggligt resultat. 

Bli bekant med transistorn! (11) 

Detta torde bero på att den är mycket stör
re vid tämligen låga signalnivåer än vid 
full utstyrning. Vid mycket låga signal
nivåer sjunker den på nytt. I gengäld or
sakar den dålig förstärkning av de svagaste 
signalerna - blir den riktigt elakartad, 
klipps de viskande tonfallen bort. 

Vid låga strömmar får transistorer myc
ket hög ingångsimpedans och mycket låg 
branthet. Den verkliga nollgenomgången 
måste man därför försöka smita förbi: Man 
låter de båda transistorerna få en liten 
viloström. Nu är det så, att just batteri
driften, som är så vanlig vid transistorer, 
ger konstruktören två svåra bekymmer: för 
det första tär viloströmmen på batterierna, 
och han kan tvingas att kompromissa mel
lan ljudkvalitet och batteriekonomi, för det 
andra måste han ta med i beräkningen att 
batterispänningen kommer att gå'ned - en 
bra apparat bör kunna fungera även när 
batterispänningen går ner till hälften av 
det som står tryckt på batteriet. Det pin
samma är att vid det laget har viloström
men i slutsteget med största sannolikhet 
gått ner till en ren obetydlighet - om det 
inte finns någon motkoppling i form av ett 
emittermotstånd e.d. Fig. l visar ett exem
pel på hur viloströmmen kan ändras med 
batterispänningen. 

Men klass B kan vara besvärlig även på 
annat sätt. Batteriets inre motstånd gör att 
batterispänningen blir överlagrad med 
dubbla den förstärkta frekvensen. Man 
måste filtrera batterispänningen väl, innan 

~ 68 

Fig 1 
Viloströmmens beroende av batterispänningen 
i ett mottaktkopplat slutsteg utan emittermot
stånd. Nominell spänning = 6 V. 

Viloström 
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5 

3 

2 

2 7V 

Bafterispä nning 
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Direktör R R O S A N D E R : 
TEKNISKT 

Dynamisk mikrofon med kardioidformat 
riktningsdiagram 

Genom att i en dynamisk mikrofon 
införa ett dubbelt akustiskt fasför 
dröjningsnät har förf. fått fram en 
dynamisk mikrofon m ed kardioid
formad riktningsverkan. 

I högtalaranläggningar avsedda för större 
lokaler måste man, med hänsyn till risken 
för akustisk återkoppling, arbeta med mik
rofoner med utpräglad riktningsverkan. 
Samma sak gäller mikrofoner som använ
des inom rundradion, man vill undertrycka 
ljud som infaller i 180° vinkel mot den 
»önskade» ljudkällan. 

Riktverkande mikrofoner kan utformas 
på många sätt. En av de vanligaste typer
na av mikrofoner med riktverkan är den 
vanliga tryckgradicntmikrojoncn, som i 
princip har en uppbyggnad enligt fig. L 

I denna typ av mikrofon är membranets 
och talspolens rörelse ett resultat av att 
ljudtryckh har olika fas på membranets 
framsida och baksida, den verkande kraf-

Dir. Rune Rosander, innehavare av AB Pearl 
Mikrofonlaboratorium i Vällingby, som grun
dades av dir. Rosander 1941. 

ten är vektorsumman av de båda ljud
trycken. För frekvenser, vid vilka avstån
det mellan membranets framsida och bak
sida är litet jämfört med våglängden, blir 
den verksamma kraften proportionell mot 
frekvensen. Det betyder att mikrofonens 
rörliga system måste vara massakontrolle
rat, dvs. det rörliga systemet måste ha så 
stor massa att rörliga systemets resonans· 
frekvens ligger långt under det tonfre
kvensområde, som skall återges. Endast 
därigenom kan man få en rak frekvens
kurva inom hela ton området. 

Ett massakontrollerat system i en mik
rofon har emellertid många nackdelar, 
bland vilka märks liten utgångseffekt och 
stor stötkänslighet. En annan nackdel är att 
en enkel tryckgradientmikrofon har 8-for
mig riktningskarakteristik. Detta beror på 
att de ljudtryck som verkar på membranets 
fram- och baksida vid infallsvinkeln 90° 
är lika stora så att de upphäver varandra. 
Se fig. 2. Fasskillnaden mellan ljudtryc
ket på fram- och baksidan ökar proportio
nellt mot frekvensen. Representeras tryc· 
ket PlI på membranets baksida med en 
visare, roterar denna medurs vid ökande 
frekvens för infallsvinklar mellan O och 
90° och moturs för infallsvinklar mellan 
90 och 180°. Härvid utgår man från den 
visare, som representerar det tryck Pf' 
som verkar på membranets framsida (se 
fig. 2) och likaså är hänsyn tagen till en 
fasvridning= 180° på grund av att resp. 
ljudtryck verkar på membranets motsatta 
sidor. 

Det inses lätt att detta kommer att ha 
till verkan att man får en resulterande 

Pr' 

, 
\ 

I 

, 
\ , 
;' Pf 

/ 

9J' ----'",..,--E---270· 

kraft som är vektorsumman av Pf och Pb 

på talspolen. Pf och Pb minskar emellertid 
med stigande frekvens, och resultatet blir 
en resulterande kraft som faller med ökan
de frekvens. 

Inför man nu ett akustiskt fasvridnings
nät vid ljudingången till membranets bak
sida som ger en fasfördröjning som är 
omvänt proportionell mot frekvensen, 
kommer detta att ha två verkningar. 

För det första kommer fasvridningen att 
kompensera den fasdifferens mellan Pf 
och P b som normalt ökar med frekvensen, 
så att man därigenom kan uppnå en resul· 
terande kraft. som är konstant, åtminstone 
inom en del av frekvensområdet. Detta be
tyder att mikrofonen skulle kunna kon· 
strueras såsom en resistanskontrollerad 
anordning, dvs. en anordning vars ut· 
spänning huvudsakligen bestäms aven 
resistans. Detta gör det lättare att få ett 
utjämnat frekvensberoende. 

För det andra kommer fasvridningen att 
inverka på riktningskarakteristiken på så 
sätt aU man inte längre får symmetrisk 
form kring 90°-linjen. Eftersom den av 
fasvridningsnätet införda fasfördröjningen 
hänför sig till det tryck Pb, som påverkar 
membranets baksida, strävar denna fas
vridning att minska den resulterande kraf
ten på membranet för vissa värden på lju
dets infallsvinkel. De infallsvinklar vid 
vilka resulterande kraften minskas sträc
ker sig från 180° till den infallsriktning, 
där fasskillnaden blir l ika med halva fas
vridningsnätets fasfördröjning. Den resul· 
terande kraften ökar för alla andra infalls
riktningar. Detta betyder att man får 

a b 
Pb Ps 

~V\ \ l 
\ I 
\1 
\1 

'''"' Pf 

Fig l 

Fig l 

pr 

Fig 2 
Visardiagram för en tryckgradientmikrojon. Vid 90° 
infallsvinkel för ljudet upphäver P f och P b varandra. 

Verkan av akustiskt fasvridningsfilter i dynamisk 
mikrofon tör infallsvinklar mellan O och 90°, 
aj vid låga frekvenser, bJ vid höga frekvenser. Vin
keln fP är den fasvridning som införes genom 
jasvridningsnätet . 

Principiell uppbyggnad av 
tryckgradientmikrofon. 

TEKNISKT 

Fig 4 
Verkan av akustiskt fasvridningsjilter i dynamisk 

i . mikrofon för infallsvinklar mellan 90 och 1800
• aj vid 

låga frekvenser, bJ vid höga frekvenser . 
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Fig 5 
Dynamisk mikrofon med akustiskt fas vrid· 
ningsfilter. (Tillverkad i Pearl Mikrofoll/abu· 
ratorium, Vällingby.) 

Fig 6 
Ekvivalent schema för mikrofonen i jig. 5. 

a 
mo CD 

~ 

dB 

50 - 100 200 500Hz 1 10 20 kHz 

Fig 8 
Frekvenskurvor lör mikro· 
fon enligt fig. 5'. Kurva A 
00 infallsvinkel. Kurva B 
1800 infallsvinkel. 

180' 

''200 Hz 

180' 

90' f--+->~-+---+-=;;i ]O:::-t--+-+~-!270' 

400Hz 

90't----H+-+--+:::;{ li:==+-t--t--lr----f270' 

1500Hz 

180' . 

90' f--+t--+---I--+::~ ~~-t--t-ll---1270' 

5000Hz 

Fig 7 
Riktningsdiagram för mikrofonen i fig. 5 vid 
olika frekvenser 200, 400, 1500 och 5000 Hz. 
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en kardioidformad riktningskarakteristik. 
Samtidigt ökas den nyttiga uteffekten från 
mikrofonen. 

Fig. 3 och 4 ger en förklaring i vektor
form av fasvridningens verkan. I fig. 3 och 
4 är P, trycket på membranets framsida, 
Pb är trycket på membranets baksida om 
inget fasvridningsnät är infört. P A är re
sulterande trycket, P b' är trycket på mem
branets baksida sedan fasvridningsnät in
förts, cp och P B är resulterande tryck med 
fasvridningsnät. Som synes ökar resulte
rande trycket vid infallsvinklar 0-90 0 

(fig. 4) och minskar vid infallsvinklar 
90 0 -180 0 (fig.4). 

Ett fasvridningsnät, med nyss antydd 
verkan, kan åstadkommas med hjälp av 
en akustisk RC-Iänk, som helt enkelt 
åstadkommes genom att mikrofonen för
ses med två eller flera öppningar på bak
sidan på olika avstånd från framsidan. 
Krafterna från de olika öppningarna kom
mer därvid att adderas vektoriellt så att 
en likformig verkan erhålles inom ett brett 
frekvensområde. Vid lämplig dimensione
ring åstadkommer baksidans öppningar 
skenbart att avståndet mellan membranets 
fram- och baksida blir olika för olika 
frekvenser. 

Fig. S visar en mikrofon, konstruerad 
enligt dessa principer. I fig. 6 b visas det 
ekvivalenta schemat för mikrofonen. Eme
dan PI' P bI och P b2 verkar på olika delar 
av membranet, erhålles det enklaste sche
mat genom att kopplingen mellan de olika 
delarna av kretsen representeras av ideella 
transformatorer med omsättningstal sva
rande mot de areor av membranet som på
verkas av de olika trycken. 

För att förbättra riktningskarakteristi
ken vid låga frekvenser kopplas en kapa
citans C5 via r6, m6, rS, mS och r4, m4 till 
kapacitansen C2 omedelbart bakom mem
branet. Detta gäller för frekvenser huvud
sakligen under 200 Hz. Ovanför denna fre
kvens blir värdet av r4-r6 och m4-m6 så 
stort, att verkan av C5 elimineras. 

Verkan av Pbl börjar vid ca 700 Hz och 
den kombinerade verkan :lV de båda bak
sideingångarna går upp till 7000 Hz, ovan
för vilken frekvensmikrofonens riktnings
karakteristik huvudsakligen beror på den 
geometriska utformningen av mikrofon
höljet. 

Riktningskarakteristiken för den mikro
fon, vars konstruktion visas i fig. S ges i 
de polära diagrammen i fig. 7 som gäl
ler för frekvenserna 200,400, lS00 och SOOO 
Hz. Mikrofonens frekvensberoende för in
fallsvinklarna O och 180 0 visas i fig. 8. Det 
framgår av kurvorna att skillnaden i ut
effekt från mikrofonen i olika riktningar 
är praktiskt taget konstant inom hela fre
kvensområdet; dämpningen är 20-30 dB 
vid infallsvinkeln 180 0

, 6-7 dB vid 90 0 

och 0-1 dB vid 4S,0. Riktningsmönstret 
uppvisar, som synes, en markant kardioid
form, vilket betyder att praktiskt taget all 
fara för akustisk återkoppling är elimi
nerad. • 

Civilingenjör B E R T I L W E Y D E : 

Om motkoppling i klass 

Förf_ har utfört en del mätningar på 
klass B-transistorförstärkare för att 
utröna hur olika slag av motkopp
ling inverkar på distorsion och fre
kvensgång. En hel del värdefulla 
slutsatser kan dras ur d~ssa mät
ningar. 

Mätningarna har utförts på en provför
stärkare, uppkopplad enligt principsche
mat i fig. L I förstärkaren ingår 2 st tran
sistorer 2N553 i slutsteget och en transis
tor 2N277 i drivsteget. Avsikten var att 
undersöka hur olika motkopplingstyper 
inverkar på total distorsion och frekvens
kurva hos klass B-effektförstärkare med 
transistorer. 

Då det var önskvärt att kunna reglera de 
båda stegens arbetspunkter inkopplades 
potentiometrar i stället för fasta motstånd 
i resp. steg. Drivstegets motkoppling var 
densamma under hela mätningen: det vi
sade sig lämpligast att i detta steg använda 
spännings-ström-motkoppling så som visas 
i schemat. Drivstegets distorsion uppmättes 
till ca 0,4 % vid 400 Hz. 

Slutsteget var, som framgår av schemat, 
temperaturstabiliserat med ett NTC-mot
stånd på 4 ohm; transistorerna var monte
rade på var sin kopparplåt. 

Transformatorerna var utförda så att de
ras inverkan på mätresultaten var oväsent
lig. Båda transformatorerna var utförda så, 
att läckningen blev så liten som möjligt 
och frekvensområdet så stort som möjligt. 
Drivtransformatorns distorsionsbidrag vid 
400 Hz var ca 0,1 %, undre gränsfrekven
sen låg vid ca 20 Hz, den övre låg högre än 
60 kHz. Utgångstransformatorn hade 9 
cm2 järnkäma för att förhindra distorsion 
vid låga frekvenser. 

Som belastning användes ett vanligt 
trådlindat motstånd som gav en belastning 
kollektor-kollektor av 20 ohm. Transisto
rerna i klass B-steget (2N553) hade en 
övre gräns frekvens på 20 kHz och en maxi
mal kollektorförlust av 12 W vardera. 

Slutsteget motkopplades först enligt fig. 
2 och en distorsionssänkning från 6,S % 
till S,5 % noterades vid Put=10 W och 
1=400 Hz. Drevs motkopplingen långt en
ligt denna koppling ville distorsionen gär
na stiga vid höga frekvenser (> 10 kHz) , 
vilket hänger samman med den fasvrid
ning, som sätter in nära transistorns gräns
frekvens. Trots att gränsfrekvensen för de 
använda transistorerna ligger så högt som 
20 kHz, uppmättes en fasvridning av ca 
400 redan vid 10 kHz mellan förstärkarnas 
in- och utgång. Detta gör att det blir be
svärligt att motkoppla över hela förstärka
ren, dvs. från utgång till ingång. De försök 
som gjordes med en sådan motkoppling vi
sade också att förstärkaren mycket lätt rå
kade i självsvängning. 

Den enda motkopplingstyp som återstår, 
är att utnyttja emittermotstånd i klass B
steget (fig. 3). Dessa emittermotstånd tar 
emellertid en hel del effekt och kan därför 
inte välj as för stora. I detta fall valdes 
R e= 0,3S ohm, som visade sig vara ett 
lämpligt värde, dels ur distorsionssynpunkt 
och dels ur effektsynpunkt. Maximal ut
effekt blev nu Il W mot 17 W utan emit
termotstånd. Distorsionen vid P ut= 10 W 
och 1=400 Hz sjönk emellertid från 6,S % 
till 2 %; den ökade obetydligt vid högre 
frekvenser (> 10 kHz). Se kurva B i fig. 4. 

En del av den distorsion som kvarstår 
(2 %) härrör från den vid klass B-drift 
ofrånkomliga övergångsdistorsionen, dvs. 
den distorsion som uppträder då resp. 
transistorer växlar från oledande till le-

Fig I Principschema för den provförstärkare på vilken mätningarna utförts. 

2N553 

reo R I 
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Civilingenjör Bertil Weyde, 
f.n. anställd vid Försvarets 
Forskningsanstalt i Stock· 
holm (FOA 2J. 

B· transistorsteg 

dan de tillstånd. För att kontrollera detta 
ökades kollektorviloströmmen så kraftigt, 
att steget kom att arbeta i klass A. Distor
sionen sjönk då till under l % vid P ut= 10 
W. Kurva e i fig. 4. 

Distorsionen som funktion av uteffekten 
vid 400 Hz visas i fig. 5. Av särskilt intres
se är att distorsionen ökar mycket långsamt 
med stigande uteffekt. Frekvenskurvan togs 
också upp vid motkoppling medelst emit
termotstånd och resultatet återfinnes i 
fig. 6. 

ReA har nyligen gjort distorsionsmät
ningar på en förstärkare liknande den ovan 
beskrivna. Man kom därvid fram till att 
det bästa resultatet erhölls med motkopp
ling internt i varje steg: Genom att matcha 
sluttransistorerna noggrant så att de båda 
har samma strömförstärkningsfaktor i hela 
arbetsområdet och genom att motkoppla 
internt i varje steg har ReA kommit ned 
till 0,3 % vid Put = 12 W. 

Sammanfattning 
Vid konstruktion aven klass B-effektför
stärkare (> 10 W) med transistorer bör 
följande iakttagas: 

l) välj transistorer med en gränsfre
kvens minst dubbelt så hög som för
stärkarens övre gränsfrekvens ; 

2) välj transistorexemplarens ate-värden 
så, att de är så lika som möjligt över 
hela arbetsområdet ; 

3) montera transistorerna så, att de hål
ler så lika arbetstemperatur som 
möjligt; 

4) motkoppla internt i varje steg. • 

1 A new Approach to low Distortion in a Tran
sistor Power Amplifier. Proceedings of the 
!RE, 1959, nr 3, s. 465. 

Fig 2 

Motkopplingsnät mellan kollektor och bas i 
slu,tsteget gav obetydlig. minskning av distor
sionen. 

Ag l 
Motkoppling i slutsteget med emitter
motstånd (ReJ reducerade distorsionen 
men sänkte max. uteffekt. 

Fig 4 
Distorsionsvärden för förstärkaren vid 10 W uteffekt och vid frekvensen 400 Hz. 
Kurva AJ slutsteget utan motkoppling ; kurva BJ motkopplat slutsteg enligt 
fig. 3, klassB ; kurva CJ motkopplat slutsteg enlig.t fig. 3, klass A. ~ 

Dist 

'/o 
14 

12 

10 

8 
A 

5 

4 

2 

20 50 100 200 500Hz 

Fig 5 
Distorsionen som funktion av uteffek
ten för förstärkaren klass B vid fre· 
kvensen 400 Hz. Kurva AJ slutsteg utan' 
motkoppling ; kurva BJ motkoppling i 
slutsteget med emittermotstånd enligt 
jig.3. 

Fig 6 
Frekvenskurvor för förstärkaren. Kurva 
AJ slutsteg utan motkoppling ; kurva 
BJ slutsteg med 23 dB motkoppling 
med hjälp av emittermotstånd, uteffekt 
10 W; kurva AJ faller 3 dB vid 25 kHz; 
kurva BJ faller 3 dB vid 40 kHz. ~ 
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BYGG SJÄLV 

Universalinstrument med transistorer 
Av radjotekniker WILLY KLEINERT 

Den behändiga transistorvoltmeter 
som beskrives i denna artikel kom
mer säkert att bli ett populärt bygg
objekt för servicemän och amatörer. 
Instrumentet, som drives med in
byggda batterier, har 13 mätområ
den och bekväm tryckknappsom
koppling. Känslighet 100 kohm/V. 

E tt universalinstrument med transistorer 
har många fördelar. Transistorns goda 
ström ekon o mi gör det till en naturlig sak 
att instrumentet utföres för batteridrift och 
man blir då helt oberoende av nätet. Genom 
att små batterier kan användas blir instru· 
mentet litet till formatet och man riskerar 
inga brumproblem. 

Ett instrument av detta slag har dock en 
nackdel: transistorns temperaturberoende. 
Genom balanserad koppling med två tran· 
sistorer kan emellertid temperaturdriften 
kompenseras i så hög grad att ett pålitligt 
instrument kan byggas. 

Mätområden m. m. 
Det universalinstrument som skall beskri
vas i det följande har följande mätom
råden: 

Likspänning: 0-1-10-100-1000 V; 
med högspänningsmätkropp 0-20 k V; 

Växelspänning: 0-1-10-100-1000 
V, 20 Hz-1 MHz, modulerad HF upp 
till 200 MHz; 

Resistans: 10, 100, 1000 ohm, 10, 100 
kohm i skalmitten. 

En finess är att instrumentet är gjort 
med helt isolerande hölje. Instrumentet 
kan därför läggas på ett TV-chassi utan 
risk för kortslutning eller jordsättning. 

Tryckknappssystem för mätområdesval 
är en annan praktisk sak. Vridomkopp
larna i vanliga rörvoltmetrar är ofta tröga 
och svårskötta. 

Instrumentet har utformats så att en
dast två testsladdar behövs för de olika 
mätningarna. Med ena sladden hela tiden 
ansluten till chassiet kan man därför tack 
vare instrumentets polvändare mäta både 
positiva och negativa spänningar. För hög
spänningsmätningar användes av säker
hetsskäl en skärmad mätsladd. 

Ytterligare finesser: 

l) Instrumentets nolläge kan flyttas till 
skalans mitt. Värdefullt vid trimning 
av FM-detektorer, polaritetskontroll 
etc. 

Fig l aj Principen för det transistoriserade universalinstrumentet vid likspänningsmätning 
(+J, bJ vid likspänningsmätning (- J, ej vid växelspänningsmätning och dJ vid 
resistansmätning. 
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2) Växelspänningsingången är likspän
ningsblockerad_ Överlagrad växel
spänning kan alltså mätas_ 

3) Diodlikriktare är inbyggd och instru
mentet kan användas för indikering 
av frekvenser upp till 100 MHz. (Vid 
modulerad HF mätes den likriktade 
lågfrekvensen. ) 

Mätprincipen 
Instrumentets princip vid likspännings
mätning framgår av fig. l a. De två tran
sistorerna Tl, T2 är kopplade så att de, 
under förutsättning av symmetri, drar lika 
mycket ström. Om ingen spänning ligger 
över ingångsklämmorna är spänningsfal
len över resistanserna R12 och R13 lika 
stora och vridspoleinstrumentet längst t.h. 
i schemat visar alltså noll. Detta j ämvikts
läge är tämligen oberoende av temperatu-

Röd 

-ffi" s " l.O 010 
3 9 
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1 c:: 07 

:::j:: 
,,©1O 

D 
11 10 
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ren, ty båda transistorerna har ungefär 
samma temperaturdrift. 

Lägger man en likspänning över in
gångsklämmorna störs järnvikten, den ena 
transistorn drar mer, den andra mindre 
ström, och en spänning uppträder över 
resistanserna R I2 och RI 3• Denna spän
nings storlek är beroende av spänningen 
över ingångskontakterna och indikeras av 
vridspoleinstrumentet, som kan graderas i 
volt. Seriemotståndet M ställs in så att 
instrumer,tutslaget blir det önskade. Po
tentiornetern N tjänar till att utjämna 
eventuellt kvarstående olikheter i sym
metrin och användes för att nollställa in
strumentet. 

Vid mätning av spänning med motsatt 
polaritet växlas ingångsklämmorna, se 
fig. l b. 

Vid växelspänningsmätning inkopplas 
två dioder Dl och D2 i spänningsdubblar
koppling för likriktning av mätspänningen 
innan denna påföres transistorerna_ Se 
fig. l c. Potentiornetern N användes för 
O-ställning även i detta fall. Ett med vrid
spoleinstrumentet seriekopplat kalibre
ringsmotstånd L inregleras så att instru
mentutslaget blir det önskade. 

Vid resistansmätning är instrumentet 
kopplat i princip enligt fig. l d. I detta 
fall orsakar ett separat batteri, seriekopp
lat med ett motstånd med känd resistans 
R5, ett spänningsfall över det motstånd 
Rx, vars resistans man vill mäta. Instru
mentet nollställes med N vid kortsluten in
gång och ställes in till max. utslag med 

Radiotekniker 
W Kleinert är 
innehavare av 
firma »TV
radioservice» i 
Sollentuna ; 
radioamatör 
sedan 1920. 

motståndet O vid öppen ingång. Resistan
sen avläses direkt på vridspoleinstrumen
tets skala. 

Principschemat 
Det kompletta principschemat återges i 
fig. 2_ Man känner igen grundkopplingen 
med transistorerna Tl och T2, belastnings
motstånden RIO och RH, balanserings
resistansen N, kollektorresistanserna R12 
och R13 och vridspoleinstrumentet (100 
{tA). I schemat återfinnes vidare nödvän
diga förkopplingsresistanser för spän
ningsmätning (RI-R 4), reglerresistan
ser för instrumentutslaget på de olika om
rådena (M för likspänning, L för växel
spänning och O för resistans) , den variabla 
trimresistansen P som användes för grov
inställning av nollställning vid växelspän
ningsmätning, spänningsdelarresistanserna 
R5- R9 för resistansmätning samt blocke
ringskondensatorerna Cl och C2, som in
kopplas vid växelspänningsmätning. 

Stycklista 

Rl = R9=100 kohm ±l 0/0, % W 
R2 = l Mohm ±l %, II:! W 
R3 = R4=1l st. 10 Mohm ±l %, 1h W 
R5 = 10 ohm ±l %, % W 
R6 = 100 ohm ±l %, 1h W 
R7 = 1 kohm ± l %, % W 
R8 = 10 kohm ±l %, 1h W 
RIO = Rll = 39 kohm ±5 %, % W 
l st. mikroamperemeter, l, 0- 100 {tA, diam_ 

100f<A 63 mm. (ELF A, Stockholm) 

Svart 

Fig 2 
Principschemat för det transistoriserade universalinstrumentet. Vid omkopplarna A, B, C, D, E , 
F, G, H, J och K anges med siJjror omkopplarkontakterna enlig.t skissen t.V. i schem.at. Observera 
att jordningen till metallkåpan innanför bakelithöljet är utförd i endast en punkt vul ohm-meter
batteriets (B3J minuspol. 

2 st. tryckknappssatser A-E, F-K, miniatyr, 
5 X 4 omkopplare (Radiokompaniet, Stock
holm) 

2 st. transistorer Tl, T2, matchade (OC71, 
OC604, TF64) 

2 st. dioder Dl, D2, matchade (OA79) 

2 st. potentiometrar P, M, O miniatyr, med 
axel 25 kohm lin. 

2 st. trimpotentiometrar L, M, trimpot., med 
kort axel och skruvmejselspår, 25 kohm 
lin. 

2 st. isolerade chassibussningar, röd och svart 
l st. chassikontakt, mikrofontyp, isolerad, 

Amphenol 
4 st. batterier, diam. 20X35, 1,5 V 
l st. bakelitlåda 12X 18 X6 cm (ELF AJ 
2 st. miniatyrrattar 
2 st. lock till instrurnentratt (ELFA) 
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Fig 3 
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»Ohm·meterplinten» innehåller komponenterna RS- R9. Plinten utgörs aven isolit
platta med dimensionerna 2 X 6S X 30 mm. Motstånden monteras enligt fig. och plinten 
fastskruvas med 5 a 7 mm långa distansrör i skärmkåpans korta gavel under funktions
omkopplaren (se foto i fig. JO). 

~---------------100 

Fig 4 
Plint för förkopplingsmotstånden RI- R4, bestående av isolitplatta 2 X lOOX4S mm. 
Motståndet R4, 100 Mohm, är uppdelat på 10 enheter om vardera 10 Mohm. Denna 
plint skjuts in mellan de två omkopplarenheterna. En presspanskiva viks om densamma 
så att den blir isolerad från omkopplarsektionerna. Den hålls kvar i sitt läge av led
ningsstammarna, som ligger i utskärningarna i hörnen. 

45 

Ett antal omkopplare, A-K, användes 
för omkoppling mellan de olika mätområ
dena. 

Den mekaniska uppbyggnaden 
Utförandet blir beroende a~ mikro ampere
meterns och tryckknappssystemens stor
lek. Har man ett instrument med 63 mm 
diameter och tryckknapps system, som in
klusive 5 tryckknappar är ca 90 mm långt, 
kan man bekvämt bygga in instrumentet i 
den låda som finns angiven i stycklistan ; 
det färdiga instrumentet få då det utseen
de som vinjettbilden visar. 

Längst ned på lådan är ingångskontak
terna placerade. Tryckknappsraden ovan
för är funktionsväljaren med följande 
funktioner: F) »Växelspänning», G) 
»+Likspänning», H) »Från», 1) »-Lik
spänning» och K) »Resistansmätning». 
Nästa omkopplarrad innehåller från väns
ter omkopplare för mätområdena: A) »1 
V, 10 ohm», B) »10 V, 100 ohm», C) »100 
V, 1 kohm», D) »1000 V, 10 kohm» och 
E) »100 kohm». 

Ratten till vänster ovanför tryckknap
parna användes för instrumentets noll
ställning (potentiometern N), ratten till 
höger (potentiometern O) användes då in
strumentet användes för resistansmätning 
(max. utslag på vridspoleinstrumentet vid 
öppna ingångskontakter ). Upptill till väns
ter bakom locket återfinnes trimmotstån
det för växelspänningsområdena (poten
tiometern L) och till höger trimmotståndet 
för likspänningsområdena (potentiometern 
M). Trimpotentiometern för grovinställ
ning av nollställningen på växelspännings
områdena (potentiometern P) är åtkomlig 
genom ett hål i bottenplattan. Observera 
att ratten till potentiometern N, på det 
färdiga instrumentet i vinjettbilden, är 
märkt »0» (nollställning) och att ratten 
till O är märkt med »[2». 

Instrumentet innehåller tre kopplings
plintar enligt fig. 3, 4, 5 och 6, bestående 

Fig S 

Gummisnodd 

Plinten för transistorerna m.m. Denna plint monteras på mikroampere
meterns polskruvar, varför de två fästhålen anpassas efter det instru
ment man har. Var noga med att ansluta transistorer och dioder rätt! 
Kollektorn i transistorerna är markerad med en röd prick på transistor
höljet. 
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Fig 6 
Måttskiss för plinten 
m.m. (Jfr tig. 5.) 

(isolitplatta 2 X 60 X 80 mm) , för transistorerna 
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Fig 7 
Detaljer för batterihållare. Det behövs 
två batterier med två 1,5 V celler i 
varje. l det ena batteriet Bl är cellerna 
seriekopplade, i det andra är cellerna 
skilda och man får på så sätt två 1,5 V 
batterier B2 och B3. 

Fig 8 

Boksida 

Rl1 

7 
Fastsättning av motstånd på isolitplint. 
Gör hålen så att motståndets lödändar 
passar precis i dem. Särskilt fast tör
ankring fås, om tråden trädes ytterli
gare en gång genom ett extra hål i plin- 8st. 

Plattans tjocklek 
plus 1 mm 

ten. 

~ 

~~LLl?~ 
, Lödning 

av iso lit plattor, tjocklek 1,5 eller 2 mm, på 
vilka komponterna monteras. Plattorna i 
fig. 3 och· 4 återges i skala l: l och hål 
m.m. kan därför överföras med kalkerpap
per direkt på isolitplattorna. 

Motstånden monteras på plattorna ge
nom att deras lödtrådar dras igenom 
lämpligt avpassade hål. Lödningarna görs 
på baksidan. Där ett motstånd behöver 
förankras särskilt väl, t.ex. där det fort
sätter i en utgående kopplingstråd, träder 
man kopplingstråden genom ett extra hål 
i plattan. Se fig. 8. 

Se till att isolitplattan är väl rengjord 
innan monteringen av motstånden börjar. 
Kom också ihåg att endast använda löd
tenn med prima flussmedel av harts. Syre
haltigt flussmedel åstadkommer förr eller 
senare läckströmsvägar, som nedsätter in
strumentets noggrannhet. 

Förkopplingsmotståndet 100 Mohm för 
1000 V-området är som synes i fig. 4 upp
delat på 10 motstånd om vartdera 10 
Mohm, monterade i sick-sack. Denna upp
delning och montering har tillgripits för 
att spänningspåkänningen skall bli så låg 
på motstånden, att driftsäkerheten inte 
äventyras. 

Tab. 1. Sambandet mellan resistans 
uppmätt på mätområdena »10 ohm», 
»100 ohm» och »1 kohm» och motsva-
rande utslag på instrumentet (max.utslag=1OJ. 

hård mässing 
ell. fosforbronsplåt 

Se till att plattan med förkopplingsmot
stånden enligt fig. 4, som skall skjutas ned 
mellan tryckknappsomkopplarna, inte blir 
för tjock för det till förfogande stående ut
rymmet. Beräkna också plats för en press
panskiva på vardera sidan för isolation 
mot omkopplarenheterna. 

Transistorer och dioder 
Transistorerna och dioderna monteras på 
plattan enligt fig. 5 och 6. Själva transis
torerna sättes fast med gummisnodd på fli
kar i isolitskivan och dioderna monteras på 
samma sätt som motstånden. Se noggrant 
till, att dessa detaljer blir anslutna med 
rätt polaritet och iakttag ock~å den väl
kända regeln att vara försiktig vid inlöd
ningen så att inte transistorer eller dioder 
blir för starkt uppvärmda. 

Omkopplare 
Vid plintarna har varje utgående ledning 
en bokstavs- och en nummerbeteckning. 
Den hänvisar till den omkopplarkontakt, 
som ledningen skall gå till. Omkopplarnas 
bokstavsbeteckning framgår av princip
schemat i fig. 2. Fjädrarnas numrering 

Tab. 2. Sambandet mellan resistans 
uppmätt på mätområdet »10 kohm» 
och motsvarande utslag på instrumen
tet (max. utslag = lO). 

®7 --0--____.. 
Ohm meterrnotstånd 

Fig 9 Placeringsritning för instrumentet (sett 
bakifrån). 

framgår av skissen till vänster princip· 
schemat i fig. 2. 

Batterierna . 
Det är viktigt att batterierna i ett instru
ment av det här slaget blir stadigt monte
rade med tillförlitliga kontakter. Fig. 7 
ger anvisningar för konstruktionen av bat
terihållarna som skjuts in i gejdrar av 
tunn plåt, och lödes fast på plåtkåpans in
sida. Beträffande batterierna kan nämnas, 
att man oftast får skära itu vanliga 3 V
batterier, diam. 20X71 mm, eftersom en
staka celler inte är lätta att hitta i affä
rerna. Batteribestyckningen blir: basbat
teri (B2) 1,5 V, kollektorbatteri 3 V (Bl), 
ohm-meterbatteri (B3) 1,5 V. 

Plåtkåpan 
Hela instrumentet behöver skärmas mot 
yttre elektriska och magnetiska fält. Där
för monteras hela instrumentet i en kåpa 
av vitbleck, som ger både elektrisk och 
magnetisk skärmning. Plåtkåpan placeras 
sedan i ett bakelithölje. 

Först löder eller nitar man ihop en kåpa, 
som passar ledigt inne ibakelitlådan. I 

Tab. 3. Sambandet mellan resistans 
uppmätt på mätområdet »100 kohm» 
och motsvarande utslag på instrumen
tet (max. utslag = lO). 

~ 

Resistans uppmätt på mätområde 
Utslag på instru-

1100 ohm 1 

Resistans uppmätt Utslag på instru-
på mätområde 

Resistans uppmätt Utslag på instru-
på mät område 

10 ohm l kohm mentet 10 ko hm 
mentet 100 kohm mente t 

o ohm o ohm Okohm O Okohm O Okohm O 
l » 100 » 10 » 0,91 . l » 1,0 10 » 1,67 

2 » 200 » 20 » 1,67 2 » 1,81 20 » 2,84 

5 » 500 » 50 » 3,33 5 » 3,58 50 » 5 
10 » 1000 » 100 » 5 10 » 5,27 100 » 6,07 

20 » 2000 » 200 » 6,6 20 » 6,9 200 » 8 

50 » 5000 » 500 » 8,3 50 » 8,45 500 » 9 

100 » 10 000 » 1000 » 9,1 100 » 9,2 1000 » 9,5 

00 00 00 10 00 10 00 10 

RADIO OCH TELEVISION - NR 9 - 1959 57 



Fig 11 
Högspänningsmätkropp. 

Fig 10 , 
Det färdiga instrumentet. BatterihUIlama är 
uttagna så att dess gejdrar syns. Observera hur 
ledningarna från omkopplare och ohm-meter
motstånden är snyggt hopbuntade och »sydda». 
Lägg också märke till isolations brickorna Ull
der trimpotentiometrar, koaxialkontakt, in-
gångs bussningar osv. ~ 

i. 

metallkåpan monteras hela instrumentet, 
bakelitkåpan sätts på när allt är färdigt. 
För att komplettera skärmningen sätter 
man en plåt på insidan av bottenplattan, 
som görs av hård papp eller 2 mm isolit. 
Bottenplattan förses med fötter av gummi
bussningar. Klistra ett blad press pan på 
plåten, så att den inte kan göra kontakt 
med något inne i kåpan! 

Isolation 
Eftersom instrumentet har polvändning 
och är inbyggt i plåtkåpa är det nödvän
digt att »jorda» instrumentet i kåpan på 
ett enda ställe. Lämplig punkt är ohm-m e
terbatteriets minus. Alla detaljer skall 
alltså monteras isolerade från metallkå
pan. Detta gäller även ingångskontakter 
och potentiometrar. Den ovannämnda 
»jordningen» till kåpan gör man allra sist, 
sedan allt är färdigkopplat och man lätt 
har kunnat kontrollera att inget isolations
fel eller överslag inträffat. 

Isolationen av plinten med förkopplings
motstånden och ledningarna från ingångs
kontakterna måste vara god. Vid 1000 V 
kan ett överslag lätt inträffa om isolatio
nen är bristfällig! 

Potentiometrarna 
Potentiometern (N) för nollställningen 
vid spänningsmätning och (O) för juste-

Metallspets lsol.bricka med rörnit 

Motstå ndskro 2000 Mil 

Metallbricka hopLödd med 
skörm och minussladd 

Fig 12 Det färdiga illstrumentet med testsladdar m.m. ~ 

ring av maximalutslaget vid resistansmät
ning är av miniatyrtyp med axel och ratt 
för manövrering utifrån. Potentiometrarna 
(L) för växelspänningskalibrering och (M) 
för likspänningskalibrering är trimpoten
tiometrar med mejselspåraxel. Deras axlar 
går inte ut genom bakelitlådan, och de är 
åtkomliga för justering först sedan locken 
avlägsnats. Potentiometern (P) för grov
inställningen av nollställningen vid växel
spänningsmätning är åtkomlig för juste
ring genom ett hål i bottenplattan. 

Kalibrering 
Likspänningsmätning 

l) Ställ alla potentiometrar i mittIäge, 
och ställ med instrumentets mekaniska 
nollställningsskruv visaren 3-4 mm till 
vänster om O-strecket. Den initialström 
som är nödvändig för att instrumentet 
skall visa rätt i skalans börj an erhålles 
genom den elektriska nollställningen. 

2) Tryck på tryckknapp, märkt + och 
»10 V, l kohm», och anslut en känd lik
spänning, helst 6 V. 

3) Ställ med trimpotentiometern (M) 
visaren så att den visar den anslutna 
spänningens värde. 

4) Bryt strömkällan och nolljustera 
med potentiometern (N). 

5) Upprepa 2), 3) och 4) några gånger 

tills ingen ändring behöver göras. 

6) Kasta om polerna på strömkällan, 
tryck på tryckknapp - och »10 V, l 
kohm», och kontrollera att instrumentet 
visar samma utslag som förut. 

Växelspänningsmätning 

7) Tryck in tryckknapp ~ och »10 V, 
l kohm», och anslut en känd växel
spänning, t.ex. 6 V. 

8) Justera med trimpotentiometern (L) 
tills instrumentet visar den anslutna 
spänningens värde. 

9) Bryt strömkällan och justera med 
potentiometern (P) på baksidan till 0-
utslag på instrumentet. Observera att 
potentiometern (N) inte skall rubbas 
ur sitt läge. 

10) Upprepa 7), 8) och 9) några 
gånger. 

Resistansmätning 

Ohm-skalan måste man rita med tusch och 
dess värden kan fås genom insättning av 
kända motstånd. Man kan också ta de vär
den på instrumentutslaget som skall er
hållas för olika resistansvärden, som anges 
i tab. 1-3. 

Vid ohm-mätning visar instrumentet 
spänningen över en spänningsdelare, i vil-

~70 
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Nomogram för kvartsvågstransformatorer 
E n kvartsvågstransformator består som 
bekant aven bit kabel, vars elektriska 
längd är lika med en fjärdedel aven våg
längd_ Karakteristiken Z och den meka
niska längden l för en sådan kabel beräk
nas ur 

ZO=VZ1 ,Z2 och 1= (}./ 4) ·k 

där Zl och Z2 är de impedanser, mellan 
vilka anpassning skall skapas och k är den 
s.k. hastighetsfaktorn för den använda ka
beln. Nomogrammet intill kan användas 
för bestämning av Zo om Zl och Z2 är 
kända_ 

För de vanligen använda kabelsorterna 
är hastighetsfaktorn k = 0,75-0,80 för 150 
ohms band kabel, 0,80 -0,90 för 300 ohms 
bandkabel samt 0,63-0,67 för 70 ohms 
koaxialkabel eller bandkabel. 

Gäller det att skapa anpassning mellan 
en 75 ohms obalanserad och en 300 ohms 
balanserad kabelimpedans vid mottagning 
på en viss kanal, kan man använda en halv
vågsslinga som anpassningstransformator 
enligt fig. 2. 

Fig l 
Kvartvågstrans/ormator mellan balan
serade impedanser. 

Z2 300Q 

_2l...k_ 
, 4 

Fig 2 
Halvvågstrans/ormator mellan balanse
rad och obalanserad impedans. ~ 
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Förbättring av Heath' s oscilloskop 0-10 
H eath's oscilloskop 0-10 synkroniserar 
dåligt för låga frekvenser, ett faktum som 
gett upphov till genomgripande konstruk
tionsändringar på senare modeller. Spe
ciellt besvärande är svårigheten att få ett 
stillastående oscillogram för nätfrekven. 
sen. Synkroniseringsomkopplarens läge 
»Line» är utan verkan, eftersom spänning
en där tages från en 6,3 V glödströmslind
ning och det för en fullgod synkronisering 
krävs minst 22 V. 

En växelspänning på ca 25 V för syn
kronisering kan man få ut på följ ande sätt: 

Avlägsna den kopplingstråd som är an
sluten till synkomkopplarens kontakt 
»Line». Montera ett kopplingsstöd i när
heten av likriktarröret 6X4. Där finns det 
gott om plats och många skruvar att fästa 
stödet på. Löd nu på detta fast en kon
densator på 3300 pF i serie med ett mot
stånd på ungefär 120 kohm_ Anslut kon-

5ynk.- omK. 

~
CB6 

. ~~~: ~---o 
Jnt-

I'Ext. 5ync~ 
120k 3,3n 

1W 1000V-~ 
6X4 

densatorns fria ände till stift l på 6X4 och 
förena genom en skärmad mikrofonkabel 
motståndets fria ände med förut nämnda 
kontakt på synkomkopplaren. Kabelskär
mens ena ände kan lämpligen jordas på 
samma ställe som de båda stora elektrolyt
kondensatorerna och den andra vid den 
jordade polskruven för horisontalingången. 

I stället för en kondensator på 3300 pF 
kan man med fördel använda tre parallell
kopplade keramiska rörkondensatorer, 
vardera på 1100 pF, av den typ som så 
ofta förekommer i radiosändare. Sådana 
kondensatorer kan man för en mycket 
ringa penning köpa hos firmor för sUl'plus
materiel. 

Då strömmen i kretsen ej ens uppgår 
till 0,3 mA behöver man ej räkna med nå
gon upphettning av komponenterna, men 
det kan ändå vara skäl i att välja ett mot
stånd på minst l W, eftersom dess huvud
sakliga uppgift är att skydda svep kretsar
na om kondensatorn av någon anledning 
skulle brytas ner. 

Man bör inte byta ut den skärmade ka
beln mot vanlig kopplingstråd, eftersom 
det då lätt uppstår brum i den känsliga 
vertikalförstärkaren. 

(Rune Fredrikson) 
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W KLEINERT : 

Bygg serviceinstrumenten själv! 

P å 20-talet tillverkade vi blockkondensa
torer ·själva med glimmer och stanniol. Dels 
fanns inte sådana kondensatorer att köpa 
och dels hade vi gott om tid. Nu finns 
alla komponenter i handeln, men tiden är 
knapp. 

Lönar det sig exempelvis nu för service
mannen att bygga mätinstrument själv? 
Ja, om man köper amerikanska byggsatser, 
exempelvis av märke Heath, EICO eller 
Knight. De blir så mycket billigare än fär
diga instrument att det faktiskt lönar sig 
bra. Och tack vare att de är så lätta att 
bygga tar det inte många timmar att smälla 
ihop dem. 

De nyssnämnda amerikanska byggsats
beskrivningarna är förebildligt utformade 
med en steg-för-steg-beskrivning. Eftersom 
man prickar av efter varje moment kan 
man avbryta jobbet när som helst och hur 
ofta som helst. Man kan arbeta litet med 
dem varje dag, vilket är en stor fördel för 
service teknikern. Han kan ha en ledig 
bordshörna för bygget och hålla på när det 
finns tid. 

Tab. 1. Lämpliga byggsatser för serviceinstru
ment. 

EIKO Heath Knight 

Rörvolt-
meter 232 K V-7A Y-l25 
Signal-
generator 322 K SG-8 Y-l45 
Oscillo-
skop 460 K 0-12 Y-l44 

En del av dessa instrument finns för 220 V. 

Fig 1 

Ingen särskild koncentration eller tanke
verksamhet behövs det heller. Men natur
ligtvis möter det inget hinder för den in
tresserade att studera schemat i detalj och 

' att sätta sig in i instrumentets funktion. 
Köper man färdigt blir det sällan av med 
det. 

Alla som på något sätt sysslar med elek
tronisk apparatur kan ha nytta av att åt
minstone bygga ihop ett byggsatsinstru
ment av detta slag. Enligt min mening 
skulle även yrkesskolor med fördel kunna 
övergå till byggsats-bygge. Eleverna skulle 
då inte behöva spilla tid med hantverks
mässig tillverkning av chassi m.m. I USA 
låter korrespondensinstituten sina elever i 
radioteknik utföra en hel del sådant bygg
satsbygge. Instruktivt och lärorikt samti
digt som eleven får en prima instrument
uppsättning. 

Vilka instrument? 

Rörvoltmeter, signalgenerator och oscillo
skop är de instrument som man har mest 
nytta av vid radio- och TV-service och som 
bäst lönar sig att byggsatsbygga. Se tab_ L 

Rörvoltmetern är ett välkänt instrument 
för noggrann spänningsmätning med för
sumbar belastning på mätkretsen. Oumbär
ligt vid alla servicejobb. Det bör komplet
teras med ett universalinstrument med lik
och växelströmsområde upp till 3 A. 

Bra tips: kontrollera varje motstånd före 
ilödning. Det kan ta lång tid att söka rätt 
på ett felplacerat motstånd! 

Signalgeneratorn bör omfatta ett fre-

Fig 2 

FOR SERVICEMAN 

Det lönar sig a tt »byggsatsbygga» 
de stora serviceinstrum enten - och 
man lär sig mycket på jobbet! 

kvensområd~ 200 kHz-2S0 MHz med 400 
Hz uttag och med inre modulering. Det är 
oumbärligt vid provning, trimning och fel
sökning i LF- och HF-förstärkare och i 
TV -mottagare. 

Oscilloskopet är bl.a. behövligt vid puls
kontroll i TV-mottagare och överhuvud ta
get vid all provning och felsökning i elek
tronisk apparatur. Med ett oscilloskop kan 
man mäta spänningar och man kan lätt 
studera distorsion i LF-steg. Utom för 
förstärknings- och distorsionskontroll med 
signal från signalgeneratorn är oscillo
skopet dessutom en oöverträffad uteffekt
mätare vid all slags trimning. Andra an
vändningsområden: undersökningar med 
sökarspole av läck fält från transformatorer 
och störfält vid motorer, lysr~r m.m. Ett 
spritt nytt användningsområde är kontroll 
av stereoåtergivningens båda kanaler från 
nålmikrofon till högtalare. Oscilloskopet 
bör ha övre frekvensgränsen vid några 
MHz för att vara användbart även för stu
dium av linjepulser i TV-mottagare. 

Praktiska tips 

För servicemannen och amatören som gär
na vill ha en personlig prägel på sina in
strument, kan jag föreslå några praktiska 
ändringar. Skalor och text på framsidan är 
tryckta och nöts snart bort vid flitigt bruk 
av instrumenten. Förse därför alla instru
ment med en glasklar plastskiva på front
panelen. Bäst är att klippa och borra den 
före hopsättningen, man kan då ritsa av 
direkt från panelen. Görs hålen lika stora 

Ett bredbandsoscilloskop, en rörvoltmeter och en signalgenerator, 
täcker nästan alla slag av prov och serviceundersökningar. 

Plexiglasskiva och förkromade handtag förhöjer utseendet på »bygg
satsinstrumenten». 
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i skyddsskiva och frontpanel är det bara 
att montera som vanligt. Komponenterna 
på frontpanelen håller då plastskivan på 
plats. 

Plexiglas är snyggast men gängorna på 
potentiometrarna är oftast så korta att 
högst 1,5 mm tjockt material kan använ
das. Man kan då i stället ta till cellon, 
celluloid eller liknande (finns hos färg
handlare). Vid färdiga instrument tas rat
tarna bort och man ritsar efter axeltap
parna. 

Förkromade handtag (finns i handeln!) 
förhöjer utseendet, skyddar rattarna vid 
transport och håller dessutom ev. plastski
van mot frontpanelen. Handtaget på över
sidan kan utelämnas om man vill ställa in
strumenten på varandra. Vid känsliga oscil
loskop bör vertikala ingångsbussningen er
sättas med en skärmad kontakt, annars får 
man lätt in brumspänning. Samma test
kropp kan f.ö. då användas vid alla tre in
strumenten. 

Beställ gärna en fotostatkopia av instru
mentens principschema och klistra in det 
på apparatens bakstycke. 

Skyddsåtgärder 
De amerikanska instrumentbyggsatserna 
är i allmänhet byggda för UD volt växel
spänning. Uppbyggnaden följ er inte heller 
de svenska säkerhetsbestämmelserna. Det
ta bör man ha klart för sig innan man sät
ter igång bygget. Här några förslag hur 
farliga beröringsspänningar skall elimi
neras: 

Apparaterna är i och för sig ofarliga 
förutsatt att man alltid har en fulltransfor
mator inkopplad mellan nätet och provbor
dets nätkontakter. Men vid hemmaservice 
har man ingen skyddstransformator ! Mi
nuskontakterna på instrumentet är alltid 
direkt förbundna med chassiet och det me
talliska höljet. Om man därför kopplar 
instrument-minus till en TV·mottagares 
chassi får ytterhöljet givetvis samma spän
ning som TV.mottagarens chassi, dvs. 127 
eller 220 V mot jord. En farlig spänning 
eftersom man vid uteservice lätt kan kom
ma åt ett jordat värmeelement. 

Ett annat faromoment uppstår när man 
med den ena handen vrider på en ratt och 
därvid berör instrumentets fram plåt medan 
man med den andra handen med testslad
den kommer åt någon spänning. Hela spän
ningen ligger då över kroppen från plus 
till chassi, vilket kan vara mycket otrevligt. 
Användes flera instrument samtidigt på en 
bänk finns många möjligheter till kortslut
ning över verktyg eller metallföremål. 

Yaxley·omkopplaren användes i en del 
instrument med mindre strömförbrukning 
även som nätströmbrytare. Den bör ersät
tas med en särskild nätströmbrytare, ev. 
med en »sladdströmbrytare». 

Att slå en knut på nätsladden som för· 
ankring duger inte vid 220 V. Med S·märk· 
ta plastbussningar uppnås säker låsning 
(se fig. 4). En anodströms säkring bör sät· 
tas in i samtliga instrument, den saknas i 
de flesta instrumenten. Se fi g. 5. • 

Fig 3 

Fig 4 
Fig 5 

På känsliga oscilloskop är det klokt att ersätta den varma vertikala ingångs· 
klämman med en mikrofonkontakt (vid pilen) . 

Nätsladden bör sättas jast med S·märkta bussningar. 

Otrevliga situationer kan undvikas om en anodströmssäkring sättes in 
instrumenten. 
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FOR SANDAREAMATORER 

TYSKA AMATÖRNYHETER: 

Mottagare för amatörbanden 

Elektronisk antennomkopplare 

Firma CTR-Elektronik i Niirnberg visa
de en mycket praktisk elektronisk SjM
omkopplare, dvs. en anordning som på 
elektronisk väg kopplar om mellan sänd
ning och mottagning. Denna antennom
kopplare, se fig. 2, som är bestyckad med 
ett rör, anslutes via en kondensator till 
sändarens tankkrets. Mottagaren anslutes 
till antennomkopplaren via en högst 1,2 m 
lång koaxialkabel med Z=50-75 ohm. 
Från sändarens tankkrets erhålles, när 
sändaren är igång, över kopplingskonden
satorn en mycket kraftig högfrekvensspän
ning på gallret på kopplingsröret. Denna 
verkar som gallerlikriktande detektor, gal
lerströmmen ger upphov till en negativ för
spänning, som spärrar röret. 

I samband med en av de tyska sändar
amatörernas förening, DARC, anordnad 
kongress i Bad-Harzburg hade man ar
rangerat en liten utställning av apparater 
och komponenter för amatörer. På denna 
utställning var det särskilt en av firma Max 
Funcke KG i Adenau/Eifel byggd amatör
mottagare RX57, som tilldrog sig intresse. 
Denna mottagare, som utvecklats i samråd 
med DARC:s experter, omfattar fem ama
törband: 28-30,21,0-21,45,14,0-14,35, 
7,0-7,15 och 3,5-3,8 MHz. Ytterligare 
ett band 1,2-2 MHz kan byggas in. 

En del av schemat, visande mottagarens 
HF- och MF-del, visas i fig. 1. Antennin" 
gången är 60- eller 240-ohmig. HF-förste
get med röret EF85 har tre kretsar, en en
kel ingångskrets och en bandfilterkrets i 
anoden. En dubbeltriod ECC81 användes i 
blandare- och oscillatorstegen. Frekvens-

korrigering av oscillatorn sker med en 5 
pF kondensator, kopplad i serie med en 
diod OA 161, som ges olika förspänning 
med hjälp av ett variabelt motstånd på 200 
kohm i en spänningsdelare. Oscillator- och 
blandarrörsspänningarna är stabiliserade. 

I mottagaren ingår inte mindre än fem 
MF-steg, de första tre går som Q-multipli
katorer. Därigenom erhålles mycket hög 
selektivitet och branthet hos MF-kretsar
na. Godhetstalet hos MF-kretsarna håller 
sig omkring 300. Bandbredden hos MF
förstärkarna är kontinuerligt variabel från 
4 kHz ned till 200 kHz genom olika grad 
av Q-multiplikation. Man kan tack vare 
den höga selektiviteten och flankbranthe
ten utnyttja mottagaren såväl för enkelt
sidbandsmottagning som för smalbands
FM. Mottagarens känslighet uppgavs vara 
0,5 fl V för l W utgångseffekt. 

Vid mottagning kommer ante nnen er gin 
in till mottagaren via sändarens tankkrets 
och når gallret på omkopplarröret, som nu 
arbetar som HF·förstärkare, den förstärk
ta signalen föres via koaxialkabeln till 
mottagaringången. Tack vare tankkretsen 
i sändaren erhålles en extra dämpning av 
spegelfrekvenser och korsmoduleringskäns
ligheten hos mottagaren förbättras. 

Omkopplaren skall om möjligt anslutas 
tätt intill vridkondensatorn i sändarens 
tankkrets. Storleken på kopplingskonden
satorns kapacitans beräknas ur formeln 

C=2500/Ua 
där Ua=anodspänningen i sändarens slut
steg. 

(WT) 
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Fig 1 • 
L. ~ r so. 

'-----'''o.;,.='''=b'=en·''''....R:':t"·· 
Utdrag ur princip schemat för amatörmottagare RX57 från ~ IEmplng 

det tyska företaget Max Funcke K G i Adenau. Appara· ..... ------~ 
ten har konstruerats i samråd med DARe. 

..... 
Fig 2 
Elektronisk S/M·omkopplare från CTR·Elektronik 
Niirnberg. 
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ROHDE St SCHWARZ 
POLYSKOP SWOB-4244 ~O,!S-400 MHz~ 

I I 
I I 

TVAKANALS SVEPGENERATOR med inbyggt 
OSCILLOSKOP för upptagande av två-
och fyrpolers frekvenskarakteristik. 

Possbond 
characfer;st;c oF 
the standard 

Possbond 
characfer;st;c 
of the mter 

: : Refe~nce coble 
I 140m long Z son 
I I 
II 
II 
, I 
f, 
II 
I I 
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I 
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T-J'ecfion 
Ad;ustment oF o mter by 
comparison with a standard 

POLYSKOPET är användbart för undersökning av så väl alla 
fyrpoler med positiv eller negativ dämpning som passiva två
poler. Instrumentet återger spänningens frekvenskurva, vilken, 
beroende på mätpunkten, är ett direkt mått på, eller en visuell 
information av, många intressanta karakteristiker såsom dämp
ning, förstärkning, linjäritet, anpassning m. m. Momentan 
visuell indikering gör POL YSKOPET till ett idealiskt instru
ment för trimningsarbeten och för undersökning av de optimala 
proportionerna hos en krets. Från de talrika användningsområ
dena kan nämnas : mätningar på antenner, kablar, filter, förstär
kare, mottagare och andra 2- eller 4-poler. 

Speciella 
Stort frekvensområde 
Svepbredd 

egenskaper 
0,5-400 MHz 
± 0,2- ± 50 MHz 

Hög noggrannhet då driften kan försummas på grund av 
att snabba och enkla mätningar kan göras. 

Två kanaler. Jämförelsemätningar kan göras. 

TEKNISKA DATA 

Svepgenerator 
Frekvensområde 
Svepbredd 
Svepfrekvens 
Amplitudmodulering 
Modulationsfrekvens 
Utspänningsnivå 
Impedans 
Anslutning 

Mottagardel 

Ingångar 

Koaxial HF-ingång 
Frekvensområde 
Känslighet 

HF-mätkroppar 
Frekvensområde 
Känslighet 

lF-ingångar 
Frekvensområde 
Känslighet 

Oscilloskopdel 

Bildyta 
inre kristallmarkeringar 
Ingång för yttre marke
ringar 
Spänningskalibrering 

Dämpningsområde 
Förstärkningsmätområde 

0,5-400 MHz 
± 0,2 till ± 50 MHz 
nätfrekvensen 
max. CO% 
50 Hz-20 kHz 
0,5-500 mY 
50, 60 eller 75 ohm 
Dezifix B, typ N eller annan valfri 

typ. 
två identiska kanaler med elektron-

kopplare 
l . koaxial HF-ingång 
2. två HF-mätkroppar 
3. två lF-ingångar 

50, 60 eller 75 ohm 
0,5-1000 MHz 
ca 50 mY för full bildhöjd 

diodtyp 
0,5-400 MHz 
ca 30 mY för full bildhöjd 

för kretsar med detektor 
3 Hz-7 kHz 
ca 2 mY för full bildhöjd 

med elektronkopplare för två 
förlopp 

280X21O mm 
varje l, 10 eller 50 MHz 

genom dämpning av svepspän
ningen med 3, 10 eller 20 dB 

45 dB 
60 dB 

ELEKTRONIKROLAGET AB 
Mätinstrumentavdelning 

Barnängsgatan 30, Stockholm sö. tel. 44 97 60 
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BYGG UT er nuvarande amatörmottagare för ypperlig 
SSB I CW- eller AM I MCW - mottagning med 

HAMMARLUND 
HC -10 CONVERTER 

D en har allt man kan begära aven converter 

Hammarlunds HC-lG Converter innehåller ett super-MF och LF-system med 
alla elektriska och mekaniska hiälpmedel för bästa möpiga SSB/CW och 
AMjMCW-mottagning. tEnkelt-sidbandsmottagning och AM/multi-bärvågs
mottagning.) Denna converter i kombination med en stabil mottagare ger 
resultat, fullt iämförbara med vad som kan uppnås med de dyraste special
motlagare. 

HC-10 är synnerligen kompakt uppbyggd med eget, inbyggt kraftaggregot. 
Inga ytterligare kopplingar erfordras. Avstämningsratt för ± 3 KC under
lättar SSB-mottagningen. Alla frekvensavstämningsrattar är graderade i Kc 
från bandets mittpunkt. Siu olika bandbredder möiliggör exakt band bredds
val från 0,5 till 6 Kc. Förutom denna avstämning ingår även ett s. k. natch
filter för knivskarp avskärning av störande signaler inom samma band . 

HC-lG är lätt att handha. Den fungerar perfekt i kombination med varie 
mottagare som har mellanfrekvensen mellan 450 och 500 Kc. 

Riktnettopris kr 1.090: - . Förmånliga betalningsvillkor. 

Begär närmare upplysningar från 

Genera lagenten 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm So Telefon: 449295 
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~ 41 Radiokommunikation ... 
Vid kommunikation mellan en 10 kW 

rymdstation med isotropantenn och jorden 
kan man med de angivna förutsättningarna 
få en räckvidd för telegrafi av ca 1,1 milj. 
km, telefoni räcker för 63 000 km distans, 
television når endast 1900 km. 

Kommunikation mellan 10 kW rymdsta
tion med 3 m parabolspegel och jorden kan 
ske över mycket långa distanser: 300 milj. 
km med telegrafi, 4 milj. km med telefoni 
och l milj. km med television. Det kan till
läggas att eftersom radiovågorna går 
300000 km/ s, så blir 2-vägs kommuni
kation över mycket långa distanser en 
smula komplicerad. För att nå ut till en 
rymdstation på 300 milj. km avstånd från 
jorden behöver radiovågorna 1000 sek. Det 
tar alltså drygt 2000 sek., dvs. drygt 33 
min. innan en anropad rymdstations svars
signaler når jorden. 

Med telefoni kan man upprätthålla för
bindelse mellan två satellitstationer på en
dast ca 9S0 km avstånd. Telegrafi kan man 
köra på 16 000 km avstånd. 

Bilderna på s. 38 ger en uppfattning om 
avstånden mellan olika objekt inom vårt 
planetsystem. Det kanske bör tilläggas att 
avståndet till närmaste sol är 36 000 000 
milj . km. Det tar 4 år för radiovågorna att 
gå den distansen, så det tar 8 år innan man 
kan vänta svar på ett anrop till en rymd
station som uppehåller sig vid vår när
maste solgranne i världsrymden. 

Av betraktelserna enligt ovan framgår 
att problemet lång räckvidd vid telekom
munikation mellan rymdfarkoster resp. 
mellan dem och jorden huvudsakligen är 
ett antennproblem. Av rymdfarkosternas 
antenner fordrar man hög antennförstärk
ning, kombinerad med breda strålnings
diagram och små antenndimensioner. 
Önskemål som tyvärr är omöjliga att kom
binera i konventionella antenntyper. Av de 
markbaserade antennerna krävs strålbred
der av minst 2,S o , hög förstärkning, cirku
lär polarisation med hänsyn till reduktion 
av förekommande fädningseffekter samt 
lättrörlighet med hänsyn till de höga has
tigheterna hos rymdfarkosterna. • 

~ 47 Mätningar på små ... 

Sammanfattningsvis skulle man kunna 
säga att de förhoppningar som hi-fi-tekni
ker kanske knutit till små högtalarlådor 
knappast infrias. Små lådor ger aldrig 
fullödig basåtergivning. Det verkar som 
om man, för att få med det lägsta basre
gistret, skulle vara ofrånkomligt bunden 
till stora högtalarlådor. Sedan kan det ju 
ifrågasättas om det verkligen är nödvändigt 
att gå så långt ner i basen som under SO Hz. 

Man kan också fråga sig om det verkli
gen är nödvändigt med högtalare med så 
låg basresonans som 3S Hz. På den senare 
frågan kan man obetingat svara ja, alla 
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HONEYWELL EFFEKT-TRANSISTORER 

STOCKHOLM 
180100 

o 
o 
e 
o 
o 
(:) 

legerade skikttransistorer av germanium typ, PNP 

tillåter en inre temperatur upp till + 95°C 

hermetiskt kapslade - ger lång livslängd även vid väx
lande yttre förhållanden 

specificerade minimi- och maximidata över strömförstärk
ningen. 

uttag för lödanslutning medger säker kontakt med lågt 
övergångsmotstånd. 

monteras med bult och mutter - förenklar installation och 
ger bästa termiska ledningsförmåga. 

Nr H45, 2N538, 2N538A, 2N539, 2N539A, 2N540, och 2N540A 
högströms-transistorer av högspänningstyp med lågt termiskt motstånd. Av
sedda för användning i högeffektförstärkare (av servotyp, för tonfrekvens 
etc.), i effektomvandlare, som omkopplare i reläkretsar, för spänningsregu
latorer eller för andra liknande användningsområden. Transistorernas ringa 
volym i förening med deras effektiva värmeavledning ger dem en kapacitet 
högre än någon annan på marknaden tillgänglig transistor i motsvarande 
storlek. 

Nr 2N574, 2N574A, 2N575, 2N575A, H12 och H12A 
högströms-transistorer med stor effektgenomgång. Avsedda för användning 
i spänningsregulatorer för högre strömmar, omvandlare för likström med hög 
effekt och liknande ändamål. Små termiska förluster (mellan O,36°C/W till 
O,7°C/W) ger den högsta effektgenomgång, som kan erhållas i kommersiella 
transistorer. 

Nr H200E 
en tetrod-effekt-transistor (med två anslutningar till basskiktet) avsedd för 
användning i kretsar, med högsta krav på linjäritet eller stabilitet. 

Nr H3A och 2Nl013 
för användning i servo- och tonfrekvensförstärkare och kretsar, där rela
tivt små strömmar förekommer. 

Hone~~~'! 
I!~t~~ 

GÖTEBORG 
464000 

MALMÖ LINKÖPING KARLSTAD 
752 25 301 30 506 78 

FALUN 
7570 

SUNDSVALL SKELLEFTEÅ 
51650 15843 
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TAAFIKEN SÄKRARE 

. 

vänner på vägen 
- en stor pristävling kring 

PHILIPS 
bilradio 

1Ir 111 presenteras i nr 37 av 
1Il 
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Välj en 

PHILIPS 
TV med 110 0 bildrör 

Nya Match, Reportage, Show och Jalousie 
har bl. a.: 
noo bildrör - kraftigare chassi - automatisk stabilisering av 
bildhöjd och bild bredd - förbättrad vertikal stabilitet - stör
pulsvändare - förbättrad kanalväljare - automatisk förstärk
nings- och skärpereglering - klartecknare - uttag för fjärr
kontroll - dubbelkonhögtalare - direkt-ton. 

MATCH 17TX 250A 
Matchs ytterrnått är minimala 
- även på djupet, tack vare 
Philips nya 110° bildrör. Nytt 
är Philips nya kraftigare chassi 
för god långdistansrnottagning. 

Mått: 45 X 38 X 36 (+ 3) 
cm. Träslag: Teak eller ma
hogny. 

Riktpris 995 kr med stativ. 

REPORTAG,E 21TX 250A 
Reportage, 21" -varianten av 
Match, är också försedd med 
Philips nya 110° bildrör och 
Philips nya, kraftigare chassi 
för god långdistansmottagning. 

Mått: 56 X 49 X 39 (+ 3) 
cm. Träslag: Teak eller ma
hog';.y. 

Riktpris 1275 kr med stativ. 

SHOW TS2100A 
Nya 21" Show - ännu vack
rare och bättre med Philips 110° 
bildrör. Tekniskt står Show på 
toppen med Philips nya chassi 
med bl.a. kontrastöga, störpuls
vändare och klartecknare. Fil
terglas. 
Mått: 55 X 48 X 35 ( + 8) 
cm. Träslag: Teak eller ma
hogny_ 

Riktpris 1315 kr med stativ. 

JALOUSIE CS 2104 A 
Philips vackra 21" modell Ja
lousie är här åter i ny modern 
gestalt med Philips 110° bildrör 
och filterglas. Den har Philips 
nya chassi med bl.a. kontrastöga, 
störpulsvändare och klarteck
nare. 
Mått: 63X 90 X 45 cm. Trä
slag: Teak eller mahogny. 

Riktpris 1545 kr. 

ORIGINAL PHILIPS TV- märket de flesta väljer 
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TV-
finachanse 

till 
goda 

in kom SI 
Utvecklingen inom radio- och TV-branschen går med hög fart. Ett nytt, 
stort arbetsfält har öppnats för den praktiskt och teoretiskt simlade. Här 
kanske just Ni har Er chans! Hermods har moderna, nya kurser på detta 
område. Tag kontakt redan i dag med Hermods och diskutera lämplig 
utbildning. 

Grundkurs för 
IV-tekniker 
kan studeras med folkskola som 
grund och är närmast avsedd för 
dem som önskar en allmän översikts
kurs i TV-tekniken och vill förbe
reda sig för mera ingående studier. 

Fortsättningskurs för 
IV-tekniker 
är en direkt fortsättning på föregå
ende kurs. Den ger de teoretiska 
kunskaper om TV-mottagaren, som 
en serviceman måste ha. 

Radiokurser 
Den som vill vidga sina radiotek
niska kunskaper, kan välja mellan 
ett flertal kurser, t. ex. Radio I och 
II, FM-radio, Radiostörningar, Radio
sändare. 

IVX-auktorisation 
kan vinnas efter en praktisk kurs 
på en vecka i Malmö eller Stock
holm, sedan korrespondensstu
dierna avslutats. Hittills hållna 
kurser har gett ett mycket gott 
resultat. 

Sänd in 

kupongen 

och tala om 

Gänd mig -::at-::upplysnin-;:r -: de kur-- - - - - ~ ~ -, 
I ser jag markerat med kryss och studie- ron eros I 

handboken T eknisk utbildning 1959. I 
I O Radio )med [l Telesignalteknik 

I O Television diplomkuC! D Påbyggnadskurser i I 
D Industriell elektronik tele- och servoteknik I D Allmän elektroteknik för ingenjörer I 

vilka kurser I ........... ............... ... H E R M O D S I 
I .. .......... ......... Slottsg. 26D I 
~bm~ I 

intresserar Er.! MALMö C 
: ~::: (T,,.. '''"j .................... ........ 8 : 
I Bostad Svorsförsänd . I 
L:~;;~·d;·~;;··=:·= _ =: .. =: ·=RTV·9·.'S9· ... ä·s'i. ~ill~~I~Önl36 ___ .J 

som 
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högtalare uppvisar alltid en viss, ofta myc· 
ket kraftig distorsionsstegring vid egen· 
resonansfrekvensen, den bör därför läggas 
rätt långt under högtalarens egentliga ar· 
betsområde. 

Dämpmaterial 

I anslutning till de utförda matnmgarna 
kan knytas några reflexioner beträffande 
den akustiska dämpningen i högtalarlådor. 
Det är en utbredd uppfattning att man kan 
förändra en högtalarlådas egenskaper i det 
lägsta frekvensområdet med hjälp av dämp
material. De utförda mätningarna visade 
emellertid att så inte är fallet. Dämpningen 
släcker egentligen endast stående vågor 
som uppträder mellan lådans väggar, dvs. 
vid frekvenser som ligger relativt högt upp 
i tonfrekvensspektrum. 

Dock kan det många gånger vara nyt
tigt att kunna dämpa mycket låga frekven
ser. I slutna lådor är detta omöjligt, men i 
basreflexlådor kan man faktiskt dämpa 
lägsta basregistret med hjälp aven aku
stisk dämpning, anbringad i basreflexöpp
ningen. Försök har sålunda gjorts att över 
basreflexöppningen anbringa en akustisk 
dämpning i form av mycket finmaskigt tyg, 
se fig. 17. Man får med en sådan anordning 
en viss dämpning av mycket låga frekven
ser. Se kurva i fig. 16. För amatörbruk kan 
rekommenderas 5-10 lager av crepenylon, 
som exempelvis kan tas från en damstrum
pa. Under lagret av crepenylon anbringas 
en metallduk, som har till uppgift att 
hindra väven att svänga med. En sådan 
akustisk dämpning, som endast har inver
kan på de allra lägsta basfrekvenserna som 
huvudsakligen utstrålas genom basreflex
öppningen, kan exempelvis användas för 
att dämpa ner de två bastoppar som man 
alltid får vid korrekt dimensionerade bas
reflexlådor. • 

~ 49 Klass B moHakt ••• 

man släpper iväg den till lågfrekvensför· 
stärkarens första transistor - annars kan 
man den vägen få in förvrängning med 2:a 
övertonen. Detta är inte något svårt tek
niskt problem. En avkopplingskondensator 
på 50 ,uF brukar vara fullt tillräcklig. 

Men det finns ett annat problem, där 
inte ens en avkopplingskondensator på 
1000 f/ F kan hjälpa oss! Det är när man 
bygger en mottagare för FM-bandet vid 
100 MHz och gör den obehagliga upptäck
ten att oscillatorns frekvens varierar med 
batterispänningen. Föreställ er, att oscil
latorfrekvensen driver 0,1 %, när det kom
mer ett fortissimo! Det betyder detsamma 
som att apparaten snedstäms med 100 kHz. 
Och ingen elektrolytkondensator är så stor, 
att den kan hålla spänningen konstant hela 
den tid som ett fortissimo varar. 
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Philips ignitron PL 5553 B tål 

2.7000 ampere under 0 ,15 

sekunder utan att röret skadas 
Ignitroner och tyratroner är gaslyiida elektron
rör, som genom sin förmåga a tt tåla stora ström
mar möjliggör styrning av stora eflekter med en 
snabbhet och exakthet som vida överträflor vad 
som uppnås med andra regleringsorgan. 
En tändimpuls på galler eller tändelektrod be
stämmer, hur stor del aven positiv halvperiod 
som röret skall löra ström. Härigenom kan ef
fekten regleras från noll till sitt maximivärde 
och gasfyllningen håller rörförlusterna på en 
mycket låg nivå. 

Ignitronen, som användes i elektroniska kon
taktarer för t.ex. svetsändamål, har katod av 
flytande kvicksilver, tändelektrod - för start av 
urladdningen - och anod. Hela elektrodsyste
met är inneslutet i ett hölje med dubbla väggar 
av rostfritt stål och kyles med vatten. 

Tyratronen har en uppvärmd katod, ett eller 
flera galler och en anod. Elektrodsystemet är 
inneslutet i ett glashölje. Tyratronen användes 
vid strömmar upp till 25 A, t.ex. för reglering 
av varvtal på elektriska motorer eller manöv
rering av magnetventiler. 
Vidstående tabeller upptar de ignitroner och 
tyratroner som Philips lagerför. Vi sönder görna 
utförliga specifikationer! 

.. 
GI 
C 
O .. ... 

'S 
~ 

.. 
GI 
C 
O .. ... 
Il .. 
> .. 

Grönsvärden 

Typ Som Ho,ig kontaktor I 3-fosig svetskonfaktor Som likriktare (2 rör antiporollellkopplade) 

kVA I Ve!! Vampl Aompl Vompl Aompl Arned. 

f200 { 600 { 1200 /600 
PL 5551 A 600 { 22.5' 600 

\ 480 1500 480 1500 18' 

PL 5552 A 1200 600 500 1600 100' 

roo rooo { 190' 
PL 5553 B 2400 600 { 1200 f 000 1200 3000 140' 

1500 2400 
1500 2400 112* 

PL 5555 2400 2400 { 900 
2100 

{ 1800 
1200 

{200 
150 

*Inlermittant drift 

Anodspön· 
Max. tillåten kontinuerlig onodlikströrr., A 

ningens 

max. topp· 

0.D251 1 1 1 1 1 1 1 1 1 vörde. V 0.1 0.3 0.5 1.6 2.5 3.2 6.4 12.5 15 25 

240 - - - - - - - - - PL ISO" -
500 5696 - - . - - - - - - - -

650 - PL 2D21' PL 6574 PL 1607 - - - - - - -
1000 - - - - - PL 5559 - - - - -

rL 5632' 
1250 - - - - -

PL 5684' 
- - - - -

PL 3(23 { PL 6755" PL 5545' PL 255 PL 260 1500 - - - -
PL 5544' 

-

PL 5557 {PL 105 2500 - - - - - -
PL 106" - - -

*Ädelgosfvlld för temperaturer från -55 till + 700C. **Blondgosfyllt. 

Pl 2021 finns öven som SQ-rör i chocksökert utförande (max. 750 g) typ Pl 5727. e PH I LI PS ~~~~~~1~0~7 e Tel 340580, 
rtks 340680 

Avd. Elektronrör och Komponenter 
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~ 
SIEMEN'S 

ANTENN 
För att TV-mottagaren skall fungera 
oklanderligt med god bild- och Ijud
kvalite fordras i de flesta fall en effek
tiv utomhusantenn. 
Med en Siemens antennanläggning 
utnyttjar Ni TV-mottagarens möjlighe
ter även under de mest ogynnsamma 
mottagningsförhållanden. 
Siemens kombinationsantenn ger god 
mottagning för såväl TV som radio. 

KONTROLL 
För att utröna TV-antennernas effek
tivitet användes med fördel Siemens 
antennprovningsinstrument SAM 317 
W. Detta är ett högklassigt, portativt 
instrument för nätanslutning med in
byggt, 13 cm bildrör; avsett för fält
styrkemätningar och inriktningar av 
TV-antenner. Instrument med mätom
råde från 50 f.l V till 2 V, avsett för 
alla kanalerna på Band I och III. 

S I E M E N;'S F Ö R A l l T E l E K T R. I S K T 
STOCKHOLM· GÖTEBORG. MALMÖ. SUNDSVAll. NORRKÖPING. SKEllEFTEÅ. ÖREBRO 

KARLSTAD • JÖNKÖPING • ESKilSTUNA • LULEÅ 
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Det är inte bara fördelar med klass B, 
skulle man kunna säga som sammanfatt
ning. Det skulle inte vara konstigt, om 
framtidens nätanslutna transistorapparater 
- åtminstone de mindre modellerna -
skulle få slutsteg, som arbetar i klass A. 
Strömkostnaden blir i alla fall obetydlig. 
Ur vägguttaget får vi faktiskt den elektris
ka energin ungefär tusen gånger billigare 
än från torrbatterier! • 

~ 58 Universalinstrument ... 
ken motstånden RS (10 ohm), R6 (100 
ohm), R7 (l kohm) , R8 (10 kohm) och 
R9 (100 kohm) ingår. Instrumentström
men blir mindre på 100 kohm-området än 
på de övriga. Detta är anledningen till att 
potentiometern »0» (ohm) måste justeras 
om vid övergång till detta område. Vidare 
blir skalindelningen något avvikande på 
resistansområden 10 kohm och 100 kohm. 
Se tab. 2 och 3. 

Mätsladdar m. m. 

Det par mätsladdar som behövs för van
liga mätningar behöver inte beskrivas när
mare, inte heller den skärmade mätsladd, 
som kan anslutas till koaxialuttaget. 

Mätkroppen för 20 kV med tillhörande 
skärmad ledning och koaxialkontakt till
verkas av plaströr, plexiglas eller annat 
högvärdigt isolationsmaterial. Se fig. Il. 
Det i mätkroppen inbyggda motståndet 
skall vara 2000 Mohm och bör ligga i mät
kroppens främre del. Motståndet måste 
vara minst IS cm långt för att överslag 
inte skall inträffa. Man kan bygga upp 
motståndet av t.ex. fyra SOO Mohms stan
dardenheter. Förf. fann en billigare ersätt
ning i aluminiumlackerad tejp. Denna tejp 
var sådan som har ett firmatryck på en 
aluminiumfärgad botten och användes för 
emballageförslutning. Utprovningen av 
detta motstånd är en rätt besvärlig proce
dur. Sista justeringen bör göras med känd 
högspänning från en TV-mottagare. 

En minussladd, förbunden med skärmen 
och monterad alldeles intill mätkroppen, 
avleder eventuellt överslag och man måste 
alltid ansluta denna sladd till chassiet vid 
högspänningsmätningar. • 
Att läsa - att annonsera i 

RADIO OCH 

TELEVISION 

- det har alltid lönat sig! 



,..-' --- .. - ... :: ..... :;:----- - ............ , 
,/ ............ ..................... \ 
.,' ...., 

S\O~ARTR~dN 
I" " ,..... ",'. 
" .......... ",.,-' I 

' ... _-------"";". .... ~--- ----- ......... 

Nya Digitalvoltmetrar 
från SOLARTRON 

• Transistoriserad • ''Printout''-möjlighet • Kontinuerlig mätning eller "sampling" 

SPECIFIKATION 

Områden : 0-0,1599 V 
0-1,599 V 
0-15,99 V 

0-159,9 V 

0-1599 V 

Dessutom: 0-100 V 
0-1000 V 

Noggrannhet: 0,1 % 

Lästid: 280 ms 

LM 901 

LM 902. 

100 kQ 

1 MQ 

10 MG 
10 MQ 

10 MQ 

100 MQ 

100 MQ 

LM 902. 

SPECIFIKATION 

Områden: 0-0,999 V 
0-9,99 V 
0-99,9 V 

Med yttre motstånd: 

9 MQ 0,99,9 V 

0-999 V 

LM 901 

100 k.Q 

1 MQ 

1 MQ 

Upplösning: 0,1 % max. indikering på alla områden 

Absolut noggrannhet: 0,25 % 

Lästid: 280 ms 

AB SOLARTRON 
HEDINSGATAN 9 STOCKHOLM No. TELEFON &0090&. &05110 
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r-------------------------------------------------------------------~ 

PEEKEL LJUDSPEKTROMETER CiRB III 
Portabel, batteridriven Ijudspektrometer enligt 

Stockholmskonferensens 19 S 8 rekommendation. 

Vikt 4 kg. Rak kurva 

plus 8 oktavband 

+ A, B och C kurva 

25 -150 db. Lågt pris. 

Protokoll från Ingenjör Bertil Johansson föreligger. 

Begär specifikation från: 
•• 

SVENSKA AB BRUEL " KJAER 
Stockholm C - Tel. 201123 - 201132 

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

DEAC 
PERMA-SEAL 

gastäta nickel-cadium

ackumulatorer är tillförlitliga 

miniatyrströmkällor. 

DEAC-celler i knappform 

är de minsta ackumula

torerna i världen. 

Information, Service och Lager 

:.::::a::E:~~ 
SVENSKA AB. 

Hagavägen 97, SOLNA 1, Box 55 . Tel. vx 820130 
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Praktiska vinkar 
J' dra läsare är välkomn.a med bUrne under 
denna rubrik: knepiga kcpplingar och mät
metoder, lättillverkade detaljer, enkla och ef
fektiva hjälpmedel för service och felsölmins 
etc. J' arje infört bidrag honoreras. 

Provisorisk TV-antenn för kanal 5-10 
Om man bor så nära en TV-sändare att 
man normalt får en bra bild med inomhus
antenn av »V-typ» i de rum som ligger mot 
sändaren, s.a.s. på »lovartsidan», kan det 
uppstå problem om man tillfälligt vill flyt
ta mottagaren till rum på »läsidan». Jag 
gjorde ett experiment med en antenn enligt 
fig. för kanal 9, och erhöll med denna en 

Pappskiva 

'\", 

längd enl. 
radiohandbok 1956 

Re Hektar av 
olledning 

I 

avsevärt mycket bättre bild än med» V-an
tennen». Antennen placerades på en stol 
och vreds så att bästa bild erhölls. På ka
nalS-lO får antennen inte så avskräckan
de dimensioner. När den inte används kan 
den lätt ställas in i ett skåp. 

(Linkopensare) 

Varning för dåligt lödtenn 

Rapporter har nått oss att det på sina håll 
säljs billigt lödtenn, som ger upphov till 
korrosion . 

Förgrymmade amatörer, som använt det
ta tenn för lödning i byggsatser sedan det 
medlevererade tennet tagit slut, rapporte
rar att mystiska fel efter mödosam felsök
ning lokaliserats till överledning på rör
hållare, kopplingsplintar o.d. De besvär 
och kostnader som ett korroderande fluss
medel i lödtenn kan förorsaka, motiverar 
mer än väl en kontroll av nyinköpt, tidi
gare inte provat, lödtenn. Prov kan utföras 
på följande sätt: Gör en lödning på två 
lödöron, som sitter bredvid varandra på 
en kopplingslist och se till att flussmedlet 
rinner ut, så att en sammanhängande hinna 
bildas på isolationsmaterialet mellan löd-
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nya rörhandböcker 

Electron Tube Manual I 
med alla rörda ta 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, kallkatodrör, SQ

rör, tyratroner, ignitroner, industriella likriktarrör, mik

rovågsrör, sändarrör 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. 

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: 

Pris 10 kr 

PHILIPS 

PHILIPS ~ 
V 

Avd. Elektronrör och Komponent er 

Postbox 6077 • Stockholm 6 • Tel. 340580 • Riks 340680 

R A D 10 O C H T E L E V I S lON - N R 9 - 1959 73 



HI-FIDELITY 
FÖRSTÄRKARE 

Typ F-6S9 
SO watt 

db 

lO 

o 

-

-20 
lO lO 30 40 150w. 2 3 n4 Z 3 45710234571023 4S110 

Förstärkaren med de goda egenskaperna 
Tre ingångar: två för mikrofon och en för grammofon. Två utgångar: en för normal linje· 
spänning och en för utstyrning till extra slutsteg. 
Separata bas- och diskantkontroller samt volymkontroll för grammofon i två lägen. 

Känslighet: 

Utspänning: 
Belastningsimpedans : 
Uteffekt: 
Frekvensområde : 
Driftspänning 
och strömart: 
y ttre dimensioner: 

Tekniska data: 
MIK 13m V Impedans 0,25 M ohm 
MIK II 3mV :. 0,25 M ohm 
GR 300mV :. 0,5 M ohm 
Anslutning för extra slutsteg F 660 
50 volt vid 50 w 
50 ohm 
50 watt±3 db 
20-16000 p/ s±3 db 

110, 130, 150,220 och 240 volt växelström 50-60 p/ s 
Längd 435 mm, höjd 215 mm, djup 245 mm 

Förstärkaranläggningar. Centralradio för skolor och industrier 

AB GYLLING &. CO 
STOCKHOLM. Sjöbjörnsvägon 62. tel. 180300 - GÖTEBORG . Husarg. 30-32, tol. 175890 
MALMÖ. Ö,terg. 27, tol. 70720 SUNDSVALL . S. Järnväg'g. 11, tel. 14631 
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öronen. Mät sedan med en högohmmeter re· 
sistansen mellan lödöronen. Om en vanlig 
megohmmeter visar något utslag alls kan 
tennet kasseras omedelbart. Låt plinten 
ligga ett par dagar så att vatten hinner ab· 
sorberas. Gör om mätningen. Har isola· 
tionen försämrats är flussmedlet dåligt och 
tennet bör inte användas. 

Den som inte har ohmmeter, kan ansluta 
en isolerad tråd med banankontakt till det 
ena lödörat, så att den går att ansluta till 
den varma hylsan i nålmikrofoningången 
på en vanlig radioapparat. När man berör 
det andra lödörat skall brummet i högtala. 
ren vara obetydligt om isolationen mellan 
lödöronen är fullgod. ökar brummet är 
isolationen bristfällig, vilket tyder på att 
flussmedlet är dåligt och att tennet därför 
bör kasseras. 

Nålmikrofonskydd 
För att skydda nålmikrofonen kan man 
klistra fast en skumplastremsa på ba3-
plattan under safiren. (Massa) 

Minska skivslitaget! 
För att skydda skivorna mot slitage och 
damm, kan inan med en taperemsa fästa en 
tygbit från en torkduk >discleaner» eller 
liknande framför safiren på nålmikrofo· 
nen (i rotationsriktningen). Anbringar 
man tygbiten rätt, nedbringas även nål-
trycket något. (Massa) 

Bra hjälpmedel vid antennuppsättning 
Om man gör hål i en tennisboll och i hålen 
petar ned några skruvar som tyngd och se· 
dan en bit ledningstråd, får man ett bra 
hjälpmedel vid antenninstallation när an
tennen skall över skorstenar o.d. Vid led· 
ningstråden knyter man sedan fast ena än· 
den av ett snörnystan. När man skall kasta 
bollen, vecklar man ut ett par meter snöre 
och kastar sedan bollen dit den skall. Mis· 
sar man går det mycket lätt att hala till· 
baka bollen, som ju inte fastnar i skarpa 
plåtkanter m.m. (JOL) 

(W-DX-ing 
Ett enkelt men ändå ganska effektivt hjälp
medel när man ska ta emot telegrafi på en 
mottagare utan BFO är att använda stör
strålningen från en oscillator i en friståen
de mottagare bredvid huvudapparaten. När 
man hör att man fått in en CW-station stäl. 
ler man bara extramottagaren på kortvåg 
på en frekvens=mellanfrekvensen i extra
mottagaren - vanligen ca 0,47 MHz under 
den frekvens på vilken CW-sändaren tas 
emot. Man finavstämmer extramottagaren 
tills oscillatorn interfererar med den rik
tiga signalen i huvudmottagaren. 

Ä ven SSB går ganska bra att ta på detta 
sätt, då vrider man på den lilla mottaga
rens avstämning så att det blir utslag på 
huvudapparatens öga, och sedan fininstäl· 
ler man tills talet hörs någorlunda klart. 

(JOL) 
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Den stereofoniska ljudåtergivningstekniken bör
jar mer och mer att bli allmänt samtalsämne och 
till detta har givetvis en hel del tidningsartiklar 
av kända musikkritiker samt de uppmärksam
made stereoprovsändningarna från Radiotjänst 
mycket verksamt bidragit. 

Vad vi här vill redogöra för är våra erfarenhe
ter från en längre tids arbete med studerandet 
av de speciella frågor, som uppkommer vid val 
av högtalare samt placering av desamma för att 
erhålla bästa resultat aven stereoanläggning. 

Det har visat sig att även användandet av täm
ligen små och enkla högtalareiådor ger förvå
nansvärt gott resultat och stereo verkan blir fullt 
acceptabel, men om man tillsammans med hög
klassig övrig apparatur använder sig av musik-

1-2.5 Vid skapandet av denna speciella design har vi tagit 
hänsyn till bl.a. två faktorer. Dels att lådan icke bör 
upptaga för stor golvyta och dels att Ijudu1i6trålningen 
Ur en rundstrålande karaktär, som just för stereo 
visat sig synnerligen fördelaktigt. Träslag: teak. Di
mensioner: höjd 650 mm, bredd 310 mm, djup 220 mm. 
RIKTPRIS Kr. 145:-. 

1-60 med rundstrå/are D-40 
Denna Hi-Fi-möbel har i sin kombination med rund
strålaren visat sig vara särskilt lyckad för stereoan
vändning. Data och övriga upplysningar finner Ni i 
vår tidigare special broschyr över musikmöbler. 
RIKTPRIS B-60 Kr. 245: - (med ben) 
RIKTPRIS D-40 Kr. 58:-

1-2.0 Denna nya stereomodell är försedd med en special
utförd 8" bredbandshögtalare. Lådans frontsida är 
tygklädd. Träslag: teak. Dimensioner: längd 580 mm, 
höjd 270 mm, djup 180 mm. Standardmått för string
hylla. 
RIKTPRIS Kr. 110: -

möbler i verklig high-fidelity-klass, då är det 
sista steget mot en fullt naturtrogen ljudåter
gi vning taget. 

Våra resultat i strävan att utforma lämpliga 
högtalareenheter för detta nya användningsom
råde presenterar vi nedan. Där finner Ni dels 
en musikmöbel som vi för vanligt Hi-Fi-bruk 
haft i försäljning flera år och dels visar vi för 
första gången ett par mindre, nya modeller. Att 
de skall ställas, läggas eller hängas efter en av 
kortväggarna i rummet är väl klart för alla, 
liksom att avståndet mellan dem bör vara minst 
2,5 meter. 

Slutligen vill vi uppmärksamma Er på att fas- ' 
ningen av högtalarna spelar en mycket stor roll, 
varför vi kommer att märka lådornas anslut
ningskontakter enligt svensk standard. 

Sälles genom radiogrossisterna 

SVENSKA HÖGTALAREFABRIKEN AB 
"SVERIGES ENDA SPECIALFABRIK FÖR HUGTALARE" 

STOCKHOLM-FITT'-'A • TEL. VÄXEL 4&7110 
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PREDUR f3!ecUu0n4- MOTSTAND 

-- -- -- --... av skikttyp -- --avsedda bl. a. för 
lIlätändamål är resultatet 
av mångårigt utvecklings-
arbete på området. Hög konstans, 
låg temperaturkoefficient och förnäm-
liga brusegenskaper karakterisera~ dessa 
motstånd. De är dessutom klimatsäkra;-' tål 
långvarig lagring och belastning. Mot
stånden tillverkas för 0,25, 0,5, l och 
2 W belastning och I alla gängse 
resistansvärden och med re- --sistanstoleranser från ± 0,5 
upp till ± 5 'I,. -- ------ --

Levereras omgående från lager. 
Vi sänder Er gärna vår utförlig. 

katalog. 

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

NÄTSPÄNNINGSKONTROLLMETER 
Instrumentet har 100 mm 

skallängd och är graderat 

200-240 V med ett skal

streck pr volt, vilket ger 

noggrann avläsning. 

Gradering 95 - 135 V, 

360 - 400 V och andra 

mätområden offereras på 

begäran. 

ISOLATIONSPROVARE FÖR NÄTANSLUTNING 
Mätspänning 500 V. Mätområde O-50 M f J 

Utan rörliga delar, enkel i handhavandet 

• Kontakta vår instrumentavdelning för närmare upplysningar 
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Rengöring av stationsskalor 
Många servicemän har nog förargat sig 
över att radioapparaternas skalor är smut
siga och oljiga. Mitt tips är: ta en bit aven 
tidning, håll skalan över varmvattenkra· 
nen, så att litet ånga kommer på glaset, 
drag papperet fram och åter och skalan 
blir glasklar och texten åter som ny. 

(GL) 

Inbyggda ledningar under tapeterna 
En vanlig syn i våra bostäder är lösa led
ningar på väggar och golv, t.ex. inomhus
antenner för TY och radio, jordledningar, 
ledningar för extra högtalare och ringled
ningar. Dessa ledningar kan, när bostaden 
tapetseras om, tillverkas av stanniolpapper 
(aluminiumfolie) och placeras under tape· 
terna. 

Bandkabel 

Stanniolpapperet bör klippas i ca 50 mm 
breda remsor, som fästes med tape på väg
garna. Tape kan också användas för att 
skarva remsorna. För att minska antalet 
skarvar kan TY·antennen klippas i ett styc
ke. Som vägguttag användes stickkontakter 
för svagström. 

Kabeln mellan vägguttag och apparat 
skall ha den resistans, som är föreskriven 
för den apparattyp som användes. Innan 
tapeterna sättes upp, är det lämpligt att 
prova ledningarna för att se att allt fun-
gerar. (J S) 

Rå potatis ger transistorkylning 
Ett bra sätt att förhindra att transistorn 
uppvärmes och förstöres vid fastlödningen 
är att på anslutningstrådarna sätta en bit 
rå potatis medan man löder fast den. 

(PM) 

Avisoleringstång 
En bra avisoleringstång, som ej klipper av 
trådarna, är en nageltång av god kvalitet 
och med svängda skär. Med litet träning 
går den också bra att använda till band-
kabel. (P M) 

Rengöring av omkopplare 
Skrapande och knastrande våglängdsom
kopplare är en styggelse och till förargelse 
för apparatägaren. Ett bra sätt att elimi
nera detta är att smörja omkopplarblecken 
med en fettlösning som tillverkas på föl
jande enkla sätt: en liten burk vattenfri 
vaselin upplöses i så stor mängd triklor
etylen (tri), att lösningen blir mycket lätt-
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Diamant II 

Onyx II 

Stassfu rt 600/1 

Iris 17 A 

Stassfurt FSR 4302 

Caruso I 

Lohengrin II 

Även föregående leipzig-mässa blev en påtaglig framgång. Mängden av 
utbud var stor, likaså antalet besökare. De köpavslut, som kom till stånd, 
kunde knappast ha fått en bättre och gynnsammare omfattning. 

Vi hoppas att vi alltiämt kan få hälsa fackfolk och fackint resserade på radio
och TV-området välkomna till leipzig-mässan, avd. radio och TV (Städtisches 
Kaufhaus). Skulle Ni inte ha tillfälle avlägga ett personligt besök är vi tack
samma om Ni sätter Er i förb:ndelse med oss så att vi kan få återkomma med 
en specificerad exportoffert. 

VED !!irERN-RADID STA.SBEVBT 
STASSFURT, SACHSEN I ANHALT, TYSKA DEMOKRATISKA REPUBLIKEN 

Exportinformation: Deutscher Innen- und Aussenhandel Elektrotechnik, Berlin C2, liebknechtstrasse 14, samt Tyska Demokratiska 
Republikens Kammare för utrikeshandel . Repr. i Sverige: Kocksgatan 47, Stockholm Sö. Tel. 440955. 
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Kodavos 
ONBAND 

1 tat-bas eace 
P å tfl d bandet 

0kosta e 
det mest ~ris 

tU' ord\nOrl 

VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG 

MAGNETTE DEN BATTERIDRIVNA BANDSPELAREN 

MED ALLA FÖRDELARNA HOS EN NÄTDRIVEN 

Nu endast 975 kronor! 

Se den hos Er radiohandlare 

Generalagent : 

-mm-- -- - SVENSKA ELEKTRONIK-APPARATER AB 
Russinvögen 51- STOCKHOLM - FARSTA - 944260 - 941605 -740210 

HEFA - INSTRUMENTLADOR , 
en SUCCE i 

pris, kvalitet, flexibilitet 
och i fråga om leveranstid. 

Ni kan få standardtyperna 
redan i dag. 

Ring eller skriv efter prislista. 

I H E FA I Bällstavägen 20-22 
• • Sthlm· Tel. 28 5000 
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flytande. Denna lösning penslas på om
kopplarens bleck. Efter en stund har tri
kloretylenet dunstat bort och kvar finnes 
endast en tunn fettfilm på blecken, som 
skyddar mot fortsatt slitage och korrosion. 
Dessutom har trikloretylenet löst upp och 
tvättat bort gamla föroreningar. En tätt
slutande flaska med denna lösning bör 
aldrig saknas hos en radiotekniker eller 
radioverkstad ! (S H-th) 

Enkel tongenerator 

Ibland behöver man en enkel tongenerator 
med en fast frekvens, t.ex. 1000 Hz. En 
dubbeltriod, t.ex. ECC81, ECC82 eller 
ECC83 (motsvarande amerikanska typer 
är 12AT7, 12AU7 resp. 12AX7), kopplas 
enligt fig. Som framgår av principsche-

-t 250V +250 

o-uv 

o-w 
''0 

O-100m" 

" 0-10mV 

~2 

mat är det en vanlig Wien-brygga som rö
ret än anslutet till och efter förstärkning 
och återkoppling svänger oscillatorn på 
den frekvens som bryggan är avstämd till. 
PI inställes så, att oscillatorn just startar. 
I denna punkt lämnar oscillatorn en myc
ket övertons fattig utspänning. Man kan 
sedan på utgången av oscillatorn ordna en 
stegvis variabel utspänning, som kalibreras 
till kända värden med P2. Lämpliga ut
spänningsvärden i de olika omkopplarlä
gena är 0-10 mY, 0-100 mY, 0-1 Y och 
0-10 Y. Alla komponenter lödes direkt 
till rörhållaren, vars mittpol lämpligen får 
utgöra anslutningen av anodspänningen. 
Strömförsörjningen är ungefär 250 V, 
10-15 mA och 6,3 Y, 0,3 A. 

(S H- th) 

TV-antenner o. tillbehör 

band- och slangkabel 

Skorstensbeslag 

Avbäringsisolatorer 

Egen tillverkm·ng. Låga priser 

OSKAR SVENSSON & eO 
KULL TORP - TEL. 103 



Världsberömda och nu även i Skandinavien 
välkända Japanska serviceinstrument 

Sanwa signalgenerator SWO-300 

242X166X132 mm 
Vikt 2,2 kg 

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

200 X 130 X110 mm 
Vikt 2,2 kg 

Netto Kr 239.-

HV-prob 30 KV 

Netto Kr 30.-

HF-prob 300 Mc 

Netto Kr 22.-

220 v 50 p /s 

Obs.! Garanterad fre
kvensnoggrannhet 
1 0/ •• Stegvis och kon
tinuerligt variabel 
dämpning, väl skär
mad. 
Modulation : Inbyggd 
800 p /s eller yttre 
tongenerator. 
Max. utsp . c:a 2 V. 
220 V, 50 p /s 30 W . 
B: 400 Kc-ll00 Kc 
D: 3,5 MC-12 Mc 
F : 40 MC-150 Mc 

N etto Kr 156.-

Rörvoltmeter 
VT-19 

Ingångsmots t. 11 MO . AC 
och DC Volt : 1,5, 5, 15, 50, 
500, 1500 V RMS. 4,2, 14, 
42,140 , 420, 1400,4200 V P /P. 
Ohm : O,Hl-1000MO,R X 10, 
X lOO, X 1000, X 10000, 
XO,lM, X IM, XI0M. dB: 
-20 till + 66 . 

Med tillhörande HV
prob multipliceras alla 
DC-områden med 100. 
HV-probens motstånd 
1090 MO. Nätsp. 220 V, 
50 p /s . Okänslig för nät
spänningsvariationer . 

Inga lösa sladdar. Om
kopplingsbar. Testkropp 
för DC, AC och ohm. 

Detta instrument är fullt 
tillfredsställande även 
för lab.-bruk. 

Vridspoleinstrument för VT-19 
200 p.A. Komplett. 

Kronor 45.-

Vridspoleinstrument för PV-58 
200 /LA . Komplett. 

Kronor 31.-

Vridspolesystem utan kåpa. 

TR-6M 40 /LA Netto Kr 29.-
TR-4H 40 /LA Netto Kr 28.-
TR-6B 150 p.A Netto Kr 26.-
TR-4E 250 p.A Netto Kr 24.-
TP-3A 250 p.A Netto Kr 16.-

Likriktare för ovanstående instrument 

Netto Kronor 1.95 

95 X130 X38 mm 
Vikt 450 g 

TP-3A 
Tolerans: ±3 % . 

AC och DC: 2000 alV. 
lO, 50, 250, 500, 1000 V . 

DC : 0,5 , 2,5, 25, 250 mA. 

Ohm: lOKO, 100KO, 
lMO . 

dB: -20 till + 36. 

Ink!. b a tteri och test
sladdar. 

Netto Kronor 38.-

Samtliga instrument kunna erhållas på 
avbetalning om sammanlagda nettopri
set uppgår tm m inst Kr 200:-. 

Vid 6 månaders avbetalningstid utgår 
2 Ofo avbetalningstmägg och vid 12 må
nader 4 Ofo beräknat på nettopriset. 
Handpenning: 30 Ofo av nettopriset ut
tages mot postförskott. 

Sanwa universalinstrument 30S-ZTR 
Obs. ! Detta instrument representerar det 
bästa i kvalitet och noggrannhet, som över 
huvud taget finns att uppbringa. 

DC: 20000 O/volt, 0,5 V, 2,5 V, 
10 V , 50 V, 250 V, 500 V , 1000 V, 
5000 V, 25000 v. AC: 2,5 V,10 V, 
50 V, 250 V, 1000 V, även för 
LF. Ohm : 10-40 MO, R Xl, 
X I00, XI000, XI0000. DC/mA : 
50 /LA, 1 mA, 10 mA, 50 mA, 
250 mA, 10 A. dB: -10 till 
+ 62. /LF och H: 0,001-1 p.F, 
10-500 H. 
Ink!. batteri, testsladdar och 

179 X 133 X84 mm högspänningsprob för 25 kV. 

Vikt 1,3 kg Netto Kr 186.-
Högklassigt läderetui Kr 19.50 

105X160X60 mm 
Vikt 700 g 

Netto Kr 89.-

105 X 135 X40 mm 
Vikt 500 g 

N etto Kr 73.-

TR-6M 
Tolerans: ±1,5 ' /0. 
Spänningsfall: 50 mVolt. 
DC: 20000 alV. 
AC : 10000 alV. 
lO, 50, 250, 500, 1000 Volt. 
DC: 50 mV, 50 /LA, 2,5, 25 , 
250 mA. 
Ohm: 0,5 0-5 MO . 
R Xl, X I0, X lOO, XI000. 
dB: -20 till +5, + 5 till 
+22 . 
Läderväska, batteri och 
testsladdar medfölj er. 
Obs. I Spegelskala. 

TR-4H 
Tolerans: ±2,5 %. 

Spänningsfall: 50 mY. 
DC : 20000 OIV. 
AC: 10000 O/V. 
lO, 50, 250, 500, 1000 Volt. 
DC: 50 mV, 50 /LA, 1,2,5, 
25,500 mA. 
Ohm : 10 0-5 MO. 
R XI0, XI00, XI000 . 
dB: -20 till +22, +22 till 
+ 36. 
Läderväska, batteri och 
testsladdar medföljer. 

Dessa båda instrument är i sitt senaste utfö
rande speciellt användbara vid mätning av 
likspänning där samtidigt växelsp. eller pul
ser av hög amp. förekommer. T.ex. i TV
apparaters synkroniserings delar. 

TR-68 
Samma storlek och utförande som TR-6M 
men utan spegelskala. Tolerans : ±2 ' /0. DC: 
4000 O/V . AC: 2008 O/V . lO, 50, 100, 500, 1000 Volt. 
DC: 0,25, 2,5, 25, 250 mA. Ohm: 0,2 ohm-l 
Mohm. RXl, XI0, XI00, XlOOO. dB: -20 till 
+36. Ett synnerligen tåligt instrument, lämp
ligt för verkstäder med lärlingar. Ink!. väska, 
batteri och sladdar 

Netto Kronor 69.-

TR-4E 
Samma storlek och utförande som TR-4H. 
Tolerans: ±2,5 %. DC och AC: 2000 O/V. lO, 50 , 
100,500,1000 Volt. DC : 0,5, 25, 500 mA. dB: -20 
till + 36. Resistans : R X I0, X lOO, X lOOO. /LF o. H: 
0,001 /LF-O,l /LF, 10-1000 H (med yttre växelsp. 
6,3 V 50 p /s) . Ink!. väska, batteri och sladdar 

Netto Kroner 49.-

HV-prob 
25 kV för TR-6M och 
TR-4H. 

Netto Kr 21.-

SYDIMPORT 
Vansövägen 1 - Telefon 476184 

ÄLVSJÖ 2. 

Postgiro 453 453 

Sanwa Transistorchecker S(-2 
Ico: 

O,5-45/LA 
,,0,833-8,990 
132-100 

l78 X128X85 mm 

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

Vikt 1,3 kg Netto Kr 130.-

Modell 305 - GTR 
Specifikation : 20000 alV. 
DC/V : 0,25 V , l V, 5 V, 25 V, 
250 V, 1000 V. 
AC/V: 1,5 V , 10 V, 50 V, 
250 V, 1000 V . 
DC/p.A: 50p.A, 500/LA, 2,5 mA, 
250 mA. 
Ohm: RXl, X I0, X I00, XI000. 
1 ohm till 5 Mohm. 
Batteri och testsladdar med-

150X99 X66 mm följer . 
Vikt 800 g Netto Kr 105.-

Rörvoltmeter 
PV-58 

Ingångsmotst. : 11 MO. 
AC och DC Volt: 1,5, 5, 
50, 150, 500, 1000 Volt . 
Ohm: 10-500MO.RXlOO, 
X IK, XI0K, XIM, XI0M. 
dB: -10 till +36. Peak to 
peak Volt: 4, 14, 40, 140, 
400, 1400, 4000 Volt. DC : 
30 KV med tillhörande 
HV-prob. Multiplika
tionsfaktor 20. Motstånd 

1l0x180 XI05 mm 20 MO. 
Vikt 1,6 kg Netto Kr 199.-

HV-prob 30 kV 

Netto Kr 26.-

Detta instru
ment är av
sett som ser
viceinstru
ment men 
trots det låga 
priset av myc
ket hög kva
litet. 

HF-prob 300 Mc 

Netto Kr 19.-

Universalinstrument TE-13 O 

95 Xl'O X38 mm 

Netto Kr 24.aO 

Tolerans: ±3 %. 

1000 alV. 
AC och DC : lO, 50, 
250, 500, 1000 Volt. 

DC: 1 mA, 0,1 A , 
0,5 A . 

Ohm: 1000-500 KO. 

Stereo Lewel Indicator SI-59 

150 X90 X50 mm 
Vikt 500 g 

Ett utmärkt och prisbil
ligt instrument för in
justering av stereo-an
läggningar. Potentio
metrar för reglering på 
båda sidor. Omkopplare 
för kontr oll av balans 
och output. 

Netto Kronor 39.-

Alla instrument levereras från lager, 
portofritt och med full returrätt inom 
8 dagar. Full garanti för fabrikationsfel 
och transportskador om reklamation 
sker inom åtta dagar. Full belåtenhet 
ener samtliga Edra utlägg återbetalda 
garanteras. Fullständigt reservdelslager 
och förstklassig service. 

R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R 9 - l 9 5 9 79 



HÖGKLASSIGA 

Japanska Transistorer och Ciermaniumdioder 
LF-Transistor för slutsteg, ST-121 Kr. 4.90 
LF-Transistor för mellansteg ST-300 » 3.95 
MF -Transistor ST-28C » 6.60 
Blandartransistor ST-37D » 7.95 
HF -Transistor ST-27B » 9.90 

Subminiatyr Germaniumdioder motsv. lN34 » 1.95 

Parameter Bet . ST 121 ST 300 ST 28C ST37D Enhet 

Max. Co!. Volt Vc Max. -25 -20 -20 -20 volt 
Max. Co!. Ström Ic 20 8 mA 
Max. Co!. Effekt Pc 100 50 30 30 Mw 
Max. Temp . T 75 65 65 65 oC 
Cutoffström ICo 10 10 5 C 
Strömförst. {3 50 20 10 15 /LA 

Cutoff frekv. F 650 600 2500 4000 Kcls 
Brusfaktor NF 15 15 10 10 dB 
Emitt.-res. re 20 20 30 35 ohm 
Basres. rb 550 430 250 350 ohm 
Col!.-res. rc 2000 2000 3 X 10-6 3 X 10-6 ohm 
CoU. Capp. Cc 40 40 8 5 Pf 
H-parametrar hbc 4 1,5 X10-' 

hcc 50000 100000 ohm 
hbb 1350 750 ohm 

Vid beställning av enstaka transistorer, var god insänd förskottslikvid i frimärken 
.eller per postgiro med tillägg av 1.- för porto. Fem st expo portofritt. 
Vid beställning av minst 100 st. lämna vi specialpris. 

F:a SVDIMPORT 
Vansövägen l, ÄLVSJÖ II. Tel. 476184. Postgiro 453453. 

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

Realisation 
Ducati . kondensatorer 
- glimmer och papper -

Motstånd 
Aktuella radioartiklar 

----------------------
Ny realisationslista sändes mot porto

avgift 20 öre 

WÄ1UiRENS 
Box 2124 - Göteborg 2 

Obs! Halva priset ~ 
21" bildrör 1100 , mindre skönhetsfel , en
dast kr 165 .- /st . 

Högspänningsenheter till d:o kr 15.-/st. 
(Linjeutgångstransformatorerna tidigare 
inkopplade men fullt justa.) 

Kompletta stereofoniska grammofoner i 
väskmodell med dubbla förstärkare och 
två högtalare. Obetydliga skönhetsfel gör 
att priset är endast 295.- ink!. stereo 
pick-up . 

Några kompletta TV-chassier av hög kva
litet. OBS.! Helt nya. Kr 525.-. 

INGENIÖRSFIRMA STANLEY 
POSTFACK 942, HÄGERSTEN 

\ 

För tryckt ledningsdragning 

Bakelit - Epoxy - Teflon 

f 
Kopparfolierade laminater: 

A-----' Kopparfolierade flexibla material: 
Polyesterfolie - Teflon - Vulkanfiber 

OBS! NYTT MATERIAL 
Kopparfolierad Epoxy på pappersbas 

AB GALCO 
Gävlegatan 12 A - STOCKHOLM - T .. 1. 349365 
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UndEr rubriken Radio-
industrins nyheter in-
föres uppgifter från 
till verkare och impor-
törer om nyheter, som 
av företagen lntrodu-
ceras på marknaden. 

Radioindustrins 
nyheter 

Snabb skärmbildskamera 

Beattie-Coleman, [ne., USA, har en ny kamera, 
»The Flurotron Camera», som säges erfordra 
endast 40 '70 av den exponeringstid som tidi
gare brukats vid skärmbildsfotografering av 
röntgenbilder. Kameran är helautomatisk och 
elektriskt manövrerad. Objektiv f/0,95, 120 
mm, 9 element. Filmmagasine t tar 30 meter 
70 mm film. 

Svensk representant: Thure F Forsberg AB, 
Fack, Enskede 4. 

• 
750 mA kisellikriktare 
Marknadens billigaste kisellikriktare typ »F» 
introduceras av Sarkes Tarzian [ne., USA. 
Data: 750 mA likström, 200, 400 eller 600 V 
spärrspänning. Temperaturområde - 55 till 
+150° C, spänningsfall ca 0,8 V vid 750 mA, 
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MED 

ALl~NNA 

MANOIL.S A/. 

............. '.0 ••. j, 
STOCKHOL,M 

EN FÖRMÖGENHET I KOPPEL • • • 

Bilden ovan visar en Motor-Tacho 
Generator i storlek 11. Den till
verkas också i storlek 8 och 10. 

N uvarande flygplan och robotar är ytterst 

komplicerade och innehåller IOOO-tals kom

ponenter. - Allt måste fungera perfekt för 

att stora värden ej skall gå till spillo. 

Man kan inte nog understryka vikten av att 

varje detalj i ,en komplicerad utrustning har 

största tillförlitlighet. Valet av instrument

servo delar är inte minst viktigt. 

Vactric (Control Equipment) Limited har vun

nit erkännande för hög precision och den mi

nutiösa kontrollen garanterar Er en osviklig 

komponent. 

vårt försäljningsprogram omfattar även: 

Växelströmsmotorer, storlek 7-18 
Likströmsmotorer, storlek 8-18 
Växlar, storlek 10-18 

samt 
snabbroterande omkopplare för tele
metriska system. 

Kontakta oss, vi lämnar Er gärna utför
liga informationer och datablad. 

Va c t ri c (e o n t r o I E q u i p m e n t) L i m it e d 

Representant: 

ALLMÄNNA HAN D E LSAKT I E BO LAG ET 
BRUNKEBERGSTOR' G 15 - STOCKHOLM C - TELEFON 232150 
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UR VÅRT HIGH FIDELITY PROGRAM 
15+ 15 WATT STEREO-FÖRSTÄRKARE 
I TOPPKLASS. JASON MK III 
En nykonstruktion av förra säsongens succe
modell MK II med många nya finesser . Högre 
uteffekt för 0,1 'I, distorsion (12 + 12 watt) . 
Tryckta kretsar. Likströmsmatad glöd å för
förstärkare, som är helt nykonstruerad för 
exceptionellt signal-brus förhållande. Känsl. 
f. magn. pu 3 mv, för direkt från tape-huvud 
2 mv, för mikro 3 mv, f. kristall-pu 80 mv, för 
tuner 100 mv. Bas- och diskant ± 15 dB. 
Gangade potentiom., matchade till 1,6 dB. 
Avskärningsfilter f . 9 o. 6 kels. "Rumble»
filter. Fasningskontroll. Fem lägen å kanal
väljare: A+B (vid speln. av LP-skiva m. ste
reo-pu sker parallellkoppl.), A-kanal till båda 
förstärkarna, B-kanal dito, stereo 1, stereo 2 
(med högtalarna omkastade). Rör: 3 st. 
ECC83, 4 st. ECC81, 4 st. EL84, 1 st. GZ34. Ele
gant bokhyllemodell i svart mattlackering. 
38 cm bred, 11 cm hög, 28 cm djup. Riktpris 
kr. 675.-. 

SKIVSPELARVERK I TOPPKLASS 
FÖR ENDAST KR 270:-
GOLDRING-LENCO GL 59. 4 kg 30 cm preci
sionslagrad skivtallrik, mekanisk armlyftare, 
variabel hast. för exakt inställning. Ljudlös 
gång, brum- och »rumble.-fri. 

GOLDRING G60 TRANSCRIPTION STEREO 
ARM. Justerbar höjd och nåltryck fr. O g. 
För insatser med standardfattning. Pris 
netto kr. 60.-. 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 

GOLDRING 700 STEREO PICKUP. Magn. 
typ, diamant, 12 J.L radie, tryck 3 g. Pris netto 
kr. 150.-. 

WEATHERS STEREORAMIC 
Keramisk typ. överträffar marknadens dy
raste stereopickups. Inkopplas som magn. pu. 
Diamant, 17 J.L radie (äv. LP). Pris netto kr. 
145.-. 

DISKANTHÖGTALAREN I SÄRKLASS. 
KELL Y RIBBON HORN MK II 
Nödvändig för varje high fidelity-anläggning, 
som vill göra skäl för namnet! 2500-25000 pis 
inom 3 dB, dist. under l 'I, vid 2500 pis 10 watt. 
Pris netto kr. 175.-. 

WHARFEDALE WI2/FS 
12" bashögtalare, 145000 linjer, basres. 30 pis. 
Pris netto kr. 210.-. 

WHARFEDALE W l 
högtalarsystem med »krympt» låda och 3 hög
talare. Pris netto kr. 790.-. 

JASON INSTRUMENT-BYGGSATSER 
OG-lO oscilloskop kr. 435.-. AG-lO tongenera
tor kr. 225.-. Kan även erh. monterade. Flera 
typer inom kort. 

-------------------------1 
Broschyrer, upplysningar och offert I 

på begäran ! 

Vidargatan 7 (n. Odenplan), Stockholm 
Tel. 30 58 75, 32 04 73 

AllNSIRUMENI 

Känslighet: 2000 !! I volt 
Dimensioner: 130X90X 40 mm 

Pris komplett med testsladdar 

kr. 48:- netto 

Mätområden : 

Likspänning: 

lO, SO, 2S0, SOO och 1000 volt. 

Växelspänning : 

lO, SO, 2S0, SOO och 1000 volt. 

Likström: 

SOO pA, 2S mA, SOO mA. 

Motstånd : 

RXIO, RXIOOO. 

HÖRAPPARATBOLAGET 
Linnegatan 18 - Tel. 631890 - Postbox 5113 - Stockholm 5 
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uppladdningsströmmar upp till 75 A, back
strömmen uppgår till några fiA. 

Svensk representant: Thure F Forsberg AB. 
Fack, Enskede 4. 

• 
Signalgenerator 1-11 kMHz, 10 W 

Levinthal Eleetronie Produets, [ne., Palo Alto, 
Calif., USA, har fyra generatorer Mode! 231T, 
täckande 1-2, 2-4, 4-8 och 8-11 kMHz. 
Alla enheterna består aven oscillator och en 
vandringsvågsförstärkare, och har intern mo
dulation för puls, kantvåg och FM. 

Moduleringsdata är olika för de fyra enhe
terna och rör sig inom gränserna 10--10000 
Hz pulsfrekvens, 0,2-10 fiS pulsbredd och 
0--±5 MHz frekvensmodulering. Uteffekt 
10 W, frekvensnoggrannhet ±1 %. 

Möjlighet för yttre modulering finns. Sam
manbyggda i en enhet, »Model 229T», utgör de 
fyra generatorerna en komplett signalkälla för 
hela frekvensområdet. 

Förstärkarna kan användas som separata 
bredbands mikrovåg·kraftförstärkare. 
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TV 
TEKNIK 

är inom sitt område den STORSTA 
och B Ä S T A som utgivits på svenska 

Tv-tekniken av i dag är så omfattande, att det är omöjligt även för den dug
ligaste fackman att ha kännedom om alla de olika variationsmöjligheterna. 

De många nykonstruktionerna på det stora antal modeller som redan finns och 
på samma gång den snabba utvecklingen på detta tekniska område, gör det nöd
vändigt för fackmannen att följa med och tillägna sig så omfattande kunskaper 
som möjligt, för att kunna hålla sig fl jour med de senaste tekniska nyheterna. 

Utdrag ur innehållet 
Inledning. Historik 
Televisionsbildens uppbyggnad. ögat, 
Flimmer, Linjetal, Avsökningsprocessen, 
Videosignalens utseende, Högsta video
frekvensen 
Kamerarör. Klassificering av moderna ka
merarör, Ikonoskopet, Blldikonoskopet, 
Ortlkonen, Bildortikonen, Vidikonen, 
Jämförelser mellan kamerarörens egen
skaper, Katodstrålerör för ljusfläckav
sökare 
Från studio till mottagare. Studiobelys
ning, Programproducering, Personalbe
hov, Kontrollutrustning, Kameror, Ljud, 
överföringssystem, Sändare, Sändaran
tenner 
ABC för TV-handlare. Mottagaren, all
mänt, Manövrering, Demonstrering, In
stallering, Antennproblemet, Skötsel, För
säljning, Service, Serviceverksamhet, Ga
ranti och auktorisation, Frågor och svar 
Mottagaren, detaljbeskrivning. TV-kana
lens utseende, Kanalväljare, Brus, Mel
lanfrekvensförstärkaren, Detektorn, Vi-

deo, Ljud, Avböjningsdelen, Högspän
ningsalstring, Nätdelen, Bildröret, Jon
fällan, Skärmen, Synkseparatorn, Kom
ponenter, Praktiska lösningar, Barkhau
sensvängningar 
Mätinstrument och mätteknik. Instru
ment, Mätmetoder, Testbilder, Typiska 
kurvformer 
Trimning och felSÖkning. Felbeskrivning
ar, Feltabeller 
Antenner. Vågutbredning, Antenner, 
Transmissionsledningar 
Störningar av och från TV-mottagare. 
Orsaker, Avstörning, MätmetOder 
Färg-TV, översikt 
Industri-TV, översikt 
TV i Sverige, Internationella TV-nätet, 
programbyte 
Diverse data. TV-standard och dess bety
delse för mottagarkonstruktlonen, No
menklatur, Rördata, Tabeller m.m. 
Appendix. Apparatbeskrivningar med 
scheman 

Recensionsutdrag --------
.. Att få en bok som ger en komplett, 

samlad och aktuell bild av televisionens 
teknik, från studio till konsumtionsplats, 
har därför vari t en nåd att stilla bedj a 
om. Flertalet initierade har väl varit be
nägna att betrakta detta som en önske
dröm bland många andra; vårt lilla språk
område brukar inte animera till stordåd 
på sådana specialområden som det här är 
fråga om. Desto större blir givetvis gläd
jen att plötsligt se denna önskedröm ma
terialiserad och därtill på ett alldeles 
utomordentligt sätt genom att Teknogra
fiska Institutet låtit publicera två band 
med titeln TV-teknik. 

... Av den ln- och utländska TV-littera
tur som jag under årens lopp plöjt genom 
är utan tvekan Hellströms bok den bästa 
och allSidigaste. Svensk TV-teknik och 
kanske i första hand radiohandelns ser
vicefolk är därför att gratUlera till ett 
standardverk på ett nytt och svårbemäst
rat område. 
.. . Allt som allt: Hellströms och Tekno
grafiska Institutets TV-teknik kan entu
siastiskt och förbehållslöst anbefallas alla 
TV-tekniskt intresserade och initierade. 
Det har inte känts som en plikt utan som 
en ren och skär njutning att läsa och an-
mäla den. Kjell Stensson 

Beställ verket I DAG Kompletteras år /6r år 
och ar dar/ar alltid aktuell 

Det kommer ständigt nyheter som TV-teknikern måste ha 
kännedom om - nya konstruktioner, nya märken m.m. som 
skiljer sig från tidigare modeller och utvecklingen går 
snabbt framåt - därför kan inte ens den bästa handbok 
vara aktuell längre än till den dag den utkommer. Vi vill 
emellertid att handboken TV-teknik skall vara så up to date 
som det över huvud taget är möjligt och utger därför till 
handboken en supplementbok, som kommer att innehålla 
de senaste nyheterna och som kompletteras år för år. På 
detta sätt får köparen 

Ni behöver det kanske i morgon! 

• •••••••••••••••• 
Till ......... .. ..... . .... . ........ .. ... .. . . ............. . . . ..... bokhandel eller 
TEKNOGRAFISKA INSTITUTET, Torsgatan 2, StOCkholm C. Tel. 235675. 
Undertecknad beställer härmed 

o TV-teknik, 2 band.......... 96.

O Supplementbok, utkommer 
1959 och betalning erlägges 
vid mottagandet ............ 18.-

Betalningsvillkor: 
kontant vid leveransen 

De därefter kommande 
separata lösbladstilläg
gen levereras en gång 
årligen till ett pris av 
några kronor 

Äganderä ttsförbehåll 

O 
O 
O 

hälften vid mottagandet och· hälften inom 30 dagar 
kr. 16.- + porto vid mottagandet och kr. 10.- pr 
beloppet är erlagt 

månad tills hela 

Namn 

Titel 

Adress RoT 9/59 

• • • • • • • • • • • 

ett uppslagsverk 
som aldrig /6råldras 
utan ständigt hålls aktu
ellt och städse blir mera 
värdefullt. ,S 

1~TVTEKNIK --------------~\ 

\.. 

är utarbetad av televisionsexperten, civilingenjör 
James Hellström och omfattar inte mindre än 1294 
sidor koncentrerat vetande och är rikt illustrerad 
med bilder, ritningar och diagram. Verket är prak
tiskt upplagt med en utförlig innehållsförteck
ning och ett mycket omfattande s a k r e g i s t e r. 
Verket är inbundet i prima rött konstläder med 
guldtryck. 
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SENASTE NYTT ! '~:; !4 
}. o- j ".1 

Vi visar bland annat följande intressanta nyheter på vår 

utställning i 

--Monter 1017 och 1023 
S:t Eriks Mässans Specialavdelning Hall S 

Bernstein microswitch MSM ventil magneter 

MSM släpringslösa elektromagnetkopplingar 

ledex nr 6 Cutler - Hammer 8411 

Oak omkopplare typ JK med 12 mekaniska men 

22 elektriska lägen 

Oak typ DT 

Oak typ JDM 

Omkopplare FW A 25 A 

Oak typ JDH 

Oak typ Dl 

Waki miniatyr-kellogg 

.. En~.a.m. A B 1"&1 P U L S Telefon växel 
forsailare . l', • 340850 

KONTOR och LAGER S:t ERIKSPLAN 7 • STOCKHOLM 

SONIM·ANTENNER 
• • • • • • • 

Välrenommerad holländsk fabrik som tillverkar UKV- och 
TV-antenner söker kontakt med välrenommerat svenskt 
branschföretag för import till Sverige av ovannämnda 
artiklar. 

Fullständiga svar med alla upplysningar och med refe
renser kan insändas under signaturen »U.K.W.- und 
Fernseh-Antennen» BINNEN- EN BUITENLANDSCHE 
VAKBLADEN, Herengracht 75, AMSTERDAM C, Holland, 
f. v. b. 

•• RADIOMATERIEL TILL FURMANSPRISER ~~ 
KONDENSATORSATS, 100 st. sorte

rade kondensatorer i olika stan
dardvärden 100 pF-0,25 p.F, huvud
sakl. pappers- men även glimmer-
och ker.-kondensatorer .. . . ... . ... . ,J 

VRID KONDENSATOR, med UKV-sekt. , 
2X468 pF + 2X15 pF, ker . iSol. , stabil 6.50 

RADIORÖR, 6AK5, 6AL5, 6AQ5, 6BE6, 
6J6, 6X5 . . ..... . .. . .... . ... .. .. . .... .. . . .. 2.75 

POT.-METRAR, 1 Mohm, log., strömbr. 2.70 
D:o, 1,3 Mohm, log., basuttag o . str.-br. 2.70 
D:o, 3 MOhm, log ., 1.50, 4 st. . . ... . ... .. .. 5.-
D :0, sats om 5 st.: 4 st. 1 MOhm, log. och 

1 st. 1 Mohm linj. (demont. men oan-
vända) per sats . .. .. . . .. .... . . . ........ . . 3.-

KOAXKABEL, 75 ohm, 17 pFfft , 0 7,4 
mm, dämpn. 2,2 dBf100 m vid 10 Mc, 
fabr . Telcon typ AS60M (ej surplus !) 

. Pr m 1.30, 10 m 11.50, rUlle_om ca _91 m_87.-
MOTSTANDSSATS, 100 st. Vitrohm, 

1f2 W, m. färgcode , 10 °fo, i olika 
standardvärden 82 ohm-jJ ,82 Mohm 6.80 

SELENLIKRIKTARE, 250 VflOO mA, 
bryggkoppl., typ 250 B 100 M , . .. . " .. , 4.90 

NÄTTRAFO, prim, 127 o, 220 V, sek, 2X 
3,15 V f3 A , 250 VflOO mA, passar ovan-
stående selenlikriktar e ,. , , ... , .. .. . ... 22.-

NÄTTRAFO, prim. 127, 150 , 220 , 240 V, 
sek . 6,3 V f2 A, 280 V f60 mA ... ...... .. . 11.50 

HI-FI-UTGANGSTRAFO, sekt.-lindad, 
m. skär mg.-uttag, för ultralinjär kopp-
ling, för 2 st. EL84, sek. 7f15 ohm . .. . 46.

UTGANGSTRAFO, 6400f4 ohm, omsättn. 
l ! 40, 6 W . . . ..... .... .. .. ..... ... ...... . . 4.50 

HÖRTELEFONER, stetoskopmod., lätt
viktstyp, kristallel., imped. 100 kohm 14.90 

D:o, dynamiska, imped. 6 ohm ... . ... . .. 17.75 
HÖGPASSFILTER, miniatyr, för TV, 

placeras i ant.-ingång, reducerar stör
ningar, frekv. över 45 MHz passerar 
utan förlust .. ... ... .. . .. ....... . . .... . . . . 7.-
AMERIK. TELEGRAFIKURS, 30 cm I 

LP-skiva, med instruktionsbok, 12 
lektioner. Hastighet: 15-80 takt. En 
utmärkt tele rafikurs för endast .. 27.-

SWETRONIC Postadress: Box 305, Vällingby 3. Expedition och lager: Sit Mickels
gatan 123, Mälarhöjden. - Telefon 386847. - Postgiro 558156. 
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Millivoltmeter - bredbandsförstärkare 

Svenska AB Philips, mätinstrumentavdelning· 
en, Postbox 6077, Stockholm 6, säljer en rör
voltmeter för frekvensområdet 2 Hz- l MHz 
och mätområde 100 !hV- 300 V. Instrumentet 
kan användas som bredbandsförstärkare och 
ger då ca 50 ggr förstärkning. En inbyggd ge
nerator ger kalibreringsspänningarna 30 m V 
och 10 V vid l kHz. Instrumentet, som har typ
beteckningen GM 6012, har 10 rör och 4 dioder. 
Ingångsimpedansen är vid lägre mätområden 
4 Mohm parallell med 20 pF och vid högre 
områden 10 Mohm parallell med 10 pF. 

• 
Kalibrator för mätsändare 

Boonton Radio Corporation gör en kalibrator 
för signalgeneratorer, som mäter HF-spänning
ar i området 500 kHz-IOOO MHz. Typ 245-D 
mäter vid spänningarna 0,5, l och 2 !h V samt 
25,50 och 100 m V; typ 245-C vid 5, 10 och 20 
!hY samt 25,50 och 100 mY. 

De transistoriserade och batteridrivna in
strumenten mäter också moduleringsgraden i 
% för moduleringsfrekvenserna 20 Hz-20 kHz 
och ger kalibrerade utgångsspänningar när de 
matas med 50 mV HF. 

Svensk representant: Elektronikbolaget AB, 
Barnängsgatan 30, Stockholm Sö. 
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Fesa lOD Fesa lOD 
+ Fesa R2D 

AKTIEBOLAGET 

R2D 

Fesa 2-10D Fesa 2-10D 
12 X Fesa lOD + Feko 31J + 2 X Fesa R2D 

HIRSCHMANN 
band III-antenner för kanalerna 5-11 
Hirschmanns geniala utbyggnadssystem hor den stora fördelen, 011 mon från 

grundtypen med sina 3 element etappvis kon bygga alltefter behovet ända upp 

till en 24-element-antenn. Della innebär två stora fördelar. För det första behöver 

mon endast ho grundtypen jämte 4 komplelleringsdelor i loger. För det andra 

kon mon vid montering aven antenn börja med grundtypen och alltefter mot

tagningsförhållandena bygga ut med komplelleringsdelarna och pröva sig from 

till den bästo kombinationen. Yllerligare en fördel är 011 hur långt mon än byg

ger ut dessa Hirschmann-antenner ändras inte imperlansen så alf den försämrar 

bildkvaliteten. 

Generalagent för Hirschmann TV-antenner 

SERVICE 

Servicebolag för Philips . Dux . Conserton 

Stockholm, Bromma 1 • Postbox 125 • Tel. 252820 

Göteborg Ö • Ronängsgatan 9-11 • Tel. 197045 

Malmö . Sallerupsvägen 227 • Tel. 490630 

Norrköping . Drogsgatan 11 • Tel. 34365 

Postgiro för samtliga kontor 506630 
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MODIFIERAD FREKVENS· 
ANALYSATOR 

från 

RADIOMETER 
Köpenhamn 

Typ FRA2 

Modifieringen innebär bl. a. att första bandfiltrets konverteringsfrekvens 
ändrats från 50 till 60 kHz för att öka differensen mellan signalfrekvens och 
spegel- och andra falska frekvenser. 

Vidare har bandbredderna ändrats till nya standardvärden, nämligen 2, 25 
och 125 Hz. 

Specialutförandet FRA2T med inbyggd oscillator för exempelvis intermodula
tionsmätningar har fått oscillatorns frekvensområde utökat till 0-16000 Hz 
i två band. Utförlig trycksak översändes gärna på begäran. 

Generalagent: 

BER6MAN & BEVIN6 AB 
Karlavägen 76 - Stockholm 10 - Tel. 679260 
Västergatan 45 - Malmö 1 - Tel. 32015, -17 

lO-parig kabelöndbox med 

kåpa. 

Vi tillverka 
Högspännings

generatorer 2-100 KV 

Högspänningsspolar 

HF -drossiar 

UKV-drosslar 

Videodrosslar 

Sug- och spärrkretsar 

Nätstörningsfilter 

Spolar och ' spolsystern 

Spolar i specialu t!öranden 

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

WILH. QUANTE WUPPE RTAL-E. 
SPECIALFABRIK FÖR TELEKOMMUNIKATIONS KOMPONENTER 

Ur vår til/verkning: 

Apparatlådor - kabel/örgreningar - kabeländ
boxar - kopplingslister - telefonjackar. 

Elektroniska instrument för mätning och loka
lisering av HF- och RF-störningar. 

GENERALAGENT 

AKTIEBOLAGET RENIL STOCKHOLM 5 
TEL. 6207 SO - 6257 SO STUREGATAN '8 
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Nytt universalinstrument från Goerz 

Det nya universalinstrumentet typ »Unigor 3» 
från C P Goerz, Österrike, mäter 20 mV
SOOO V likspänning (25 kohm/ V), 100 mV
SOOO V växelspänning, 20 /tA-5 A likström, 
100 /tA-5 A växelström, l ohm-SO Mohm 
resistans, 100 pF-5 /tF kapacitans och -34 
-+S6 dB output. Noggrannheten är ±l % 
för likström och ±I,S % för växelström. 
Skyddsbrytare, tryckt koppling, gemensam 
skala för lik- och växelström, frekvensområde 
upp till 20 kHz och spegelskala märks bland 
fördelarna hos instrumentet, som har inbyggd 
strömtransformator för växelströmsmätningar. 
Med särskild mätkropp mäter instrumentet 
2S kV. 

Svensk representant: Elektronikbolaget AB, 
Barnängsgatan 30, Stockholm SÖ. 

• 
750 mA kisellikriktare 

Sarkes Tarzian [ne., USA, har den nya pris
billiga kisellikriktaren typ H, som är herme-
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Nya antennserie 
LÄTTMONTERADE • ROBUSTA 

EFFEKTIVA • PRISBILLIGA 

TV-antenn typ 2.R1 

Ny kabeldosa med effektiv låsning av kabeln 

Lätt byggbar till två våningar 

Nya stabila vägg- och balkongfästen för antenner 
upp till fyra element (kanalerna 5-10) 

Bommen är profilerad och fästes snabbt 
och osvikligt vid masten med vår special
bygel. Atdragning kan även ske med 
vingmutter. 

De färdigmonterade elemen
ten samt dipolen låses snabbt 
med vingmutter på den profi
lerade bommen och inriktas 
automatiskt perfekt. 

Marknadens förnämsta antenn när det gäller 
effektivitet och mekanisk hållfasthet 

Begär vår nya antennkatalog vilken sändes till alla radiohandlare 

För bättre och skarpare bilder, välj en ER E A IB TV-antenn 

ER E A Bj TV~UKV-antenner . NO RRTÄLJ E • Tel. 0176/10811 
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Vi har 1000-tals 
KOMPONENTER 
i lager 
TV-antenner, kabel, elektroly
ter, keramiska kondensatorer, 
radiorör, antennfilter, bildrör, 
grendosor , m. m. 

tiskt innesluten i ett litet metallhölje. Vid 
55°C omgivningstemperatur kan den ge 750 
mA likström. Den finns i utförande med till
låten backspänning från 100 till 600 V_ 

Svensk representant: Thure F Forsberg, 
Hägervägen 70, Enskede 4 . 

• 
Kontaktdon för stereo 

Richard Hirschmann, Esslingen, VästtyskIand, 
tillverkar kontaktdon för nålmikrofon- och 
bandspelaranslutning enligt nytt tyskt norm
förslag. För stereo behövs i vissa fall upp till 
S-poliga kontaktdon_ Den nya 5-poliga hon
kontakten passar både till den 3-poliga han
kontakten enligt DIN 41524 och den nya 5-
poliga som fås genom att sätta in ytterligare 
2 kontaktstift i den 3-poliga. Bilden visar den 
5-poliga honkontakten Mab 5 S och den 3-
poliga proppen Mas 30 isärtagen . 

• 
" lener -box" 

lntemational Rectifier Corporation, USA, gör 
»ZENIAC», 11 zenerdioder inbyggda i en låda 
med omkopplare. Dioderna har zenerspänning
ar från 3,6 till 30 V_ Anordningen är avsedd 
att användas för utprovning av lämplig zener
diod i en koppling. Priset är 115,50 dollar. 

Svensk representant: Svenska AB Philips, 
postbox 6077, Stockholm 6. 

se bättre • 

• hör bättre 

TOREMA 
ANTENNER 
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RUWEL-WERKE, GELDERN 
löse, Edert problem med den tryckta 
ledningsdragningen. 

Utför även plätering av hålens snittytor 
samt alla förekommande ytbehandlingar. 

Specialitet: Försänkt ledningsmönster. 

ALLMÄNNA 
HANDELSAKTIEBOLAGET 

Brunkebergstorg 15, Stockholm C 
Tel. 232150 

Loger : Luntmokorgotan 15, Stockholm. 

LEKTROKIT 

~
.'1 ' . - . 

~ . . . 
f 

• • , t!. .: .. .,.,.: det 'ellande 

chass isystemet 

LEKTROKIT är ett utomordentligt hjälp
medel för Er, som bygger elektroniska in
strument och apparater. Med hjälp av stan
dardiserade plåtar åstadkommer Ni ett 
praktiskt och lättarbetat chassi, som sedan 
på ett enkelt sätt kan kompletteras med front
plattor och täckplåtar till en apparat med 
»färdigt» utseende. 

LEKTROKIT utvecklas ständigt och nya 
delar tillkommer för att göra det än mer 
rationellt och anpassbart. En nyhet är så
lunda delar för enheter med en mindre bredd 
än den hittillsvarande, nämligen 225 mm. En 
annan viktig nyhet är lägre priser för ett 
flertal av de mest förekommande detaljerna. 

LEKTROKIT användes av landets ledande 
industrier och forskningsinstitutioner men 
även av avancerade amatörer. 

Prova LEKTROKIT! För kompletta upp
gifter och omgående leveranser tag kontakt 
med generalagenten 

:J n9fl.n'iöu#itma'l 

GUNNAR PETTERSON 
Söndagsvägen 1I2, Stockholm-Farsta 

Tel. 94993° 



COMPIINJON 110° 

trumlkort lör r 
Pye är en av Europas största tillverkare av TV 

och Englands största radio- och TV~exportör_ 

I över 20 år har Pye släppt ut epokgörande nyheter 

på TV-området. Pye:s senaste är sensations

experimentet med transitering av TV-signaler 

från England till Amerika via månen! 

PYE är och förb.lir i främsta ledet 

Säljes endast genom fackhandlarna. 

SVENSKA PYE AB 
Landsvägen 47 - SUNDBYBERG l • Tel. (010) 282680 

En mindre och grund 
~nl~kar, en TV Som ka~ep(V-apparat är vad alla 

y. a, som man kan aceras r. ex. i en bok-
vannerna, en TV Som ra. med rill landet och 
~um till ett annat. latt kan flyttas från ett 

ye. Companion har br . 
radIohandel. Den·. . IVlt en SUCce i sv 
TV:standard med a~2fJ~:d. för a~t passa sv:~:~ 
borjan /;>yggd ro··r InJers bIldrör .och f • 

.. " svenska r·· h' ran nattransformator' IOr al/anden I . . ngen 

Pye HIVI-bild och p H rr 
Je IFI-Ijud.' a. 

111J 

··stgi, ... 

Glöm inte Panorama 90' , en av 
marknadens minsta 21 tums appa
rater med 90' bildrör. Den skiljer 
sig endast i fråga om djupet från 
Panorama 110' och kommer att 
säljas parallelle med denna. 

... och vi har fler 
trumfess i rockärmen 
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i takt 
med 

tidens krav 

SWEMA 
precisionsmotstånd 

Precision och stabilitet kräver utsökt ma
terial och avancerad tillverkningsteknik. 
SWEMA trådlindade motstånd är en pro· 
dukt av mångårig erfarenhet och modern 
utrustning. 

Dekad
motstånd 
typ ROP 
för lik- och 
växelström. 
logerföres. 

Fasta motstånd typ RPF 
(sub-standord) för 
lik- och växelström. 
lagerföres i ston· 
dardvärden. 

"Skräddarsydda" 
motstånd 

Vårt "beställningsskrödderi" 
står till Er tjönst för 0110 
slogs fasta eller variabla 
precisionsmotstånd, dämp
satser, mätbryggor etc. 

Tala med SWEMA 
när det gäller precisionsmotstånd/ 

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 
Pepparvögen 28, Stockholm-Farsta 5. Tel. 940090 

~88 
8· kanalsoscillograf skriver med värme 

Brush Instruments, USA, gör en skrivande 
oscillograf typ RD 1684-00, som har 8 kanaler 
och frekvensområde 0--100 Hz. Inpluggbara 
förstärkare ger antingen hög känslighet (10 
m V/ mm) eller extra hög stabilitet vid SO m V / 
mm. Skrivningen sker med värme, som ger 
ögonblicklig skrift, standardutförandet har 8 
hastigheter på registreringsremsan från 0,4 till 
100 mm per sekund att välja mellan. Skriften 
anpassas automatiskt till pappershastigheten. 

Svensk representant: Erik Ferner AB, Björn
sonsgatan 197, Bromma. 

• 
Lång Yagi· antenn 
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TELE
SKOP

MASTER 
i rörkonstruktion. Finns I 
längder från 6 till 20 m . Den 
kugghjulsutväxlade vevme
kanismen expanderar eller 
drar ihop masten tvångsvis. 
Varken isbildning eller ner
smutsning kan därför hInd
ra rörelsen. Elektrolytisk 
ytbehandling garanterar ab
solut korrosionsskydd. 
Viktexempel: En 9 m tele
skopmast, typ 9 KSM väger 
endast 18 kg. 

ANTENN
ROTOR 
helautoma
tisk, lägesin
dikerande och 
robust kon
struktion. Vrider antennen 
helt varv på 30 sekunder. 
Smakfullt utformad styren
het för bekväm manövre
ring. 220 V 50 Hz. 1 års 
garanti. 
Om dfJRI'a och andra GEROf.l-produk
'er _kria' .. Upr ring gpnprolagenlen. 

SIGNALMEKANO 
Västmannagatan 74 
Tel. 33 26 06, 33 20 08 

Stockholm Va 

Billigare 
än Ni kan 

bygga själv ... 
Våra färdigmonterade byggsatser har hälsats 
med glädje av både fackmän och amatörer. 
Monterade på våra standardchassi. Utan hÖlje 
och nätdel om ej annat anges. 
Fl\l-tillsats UT 207. Färdigbyggd och trimmad. 
FrekvensstabiI och störningsfri. Ingångs- och 
blandarenhet: TELEFUNKENS senaste kon
struktion. Frekvensområde 87-101 MHz. Kan 
ändras för TV-ljud. kanal 4. Rör: ECC85 -
EF89 - EF80 - ES91. GlÖdsp. 6,3 volt, 1.2 A ; 
anodsp. 140-220 volt, c :a 30 mA. Ett fynd för 
TV- och Hi-Fi-byggare! Netto 73:-
FM-tillsats ST 207 TV. Data som ovan. Trim
mad för hela UKV-bandet och TV-kanal 4. 

Netto ENDAST 88: -
FM-tillsats ST 202. Rör: ECC85 - EF80 - ES91. 
I övrigt lika ST 207. Tillräcklig förstärkning 
ett par mil från sändaren. Netto 63:
Nätaggregat N 204, lämpligt för ST 207 och 
ST 202. Netto 36: -
n:omplett FM-tillsats FM 59. Data som ST 207 
men med hölje och nät del. S-märkt. 

ENDAST 125: -
Komplett FM-tilJsats FM 59 TV. Trimmad för 
hela UKV-bandet och TV-kanal 4. 

Netto 138:-
I(omplett förstärkare, typ LF 3. Med hölje 
och nätdel. S-märkt. Effekt 3.5 watt. Selyst, 
graderad skala för volymkontroll, kontinuer
liga bas- och diskantkontroiler. Rör: ECC83 
- EL84 - EZ80. Omkopplingsbar för olika 
växelspänningar. Idealisk som STEREO-för
stärkare (2 st .). En pri~sensation! 

ENDAST 95: - pr st. 
Vi lagerför även STEREO-skivspelare, högta
lare, nätaggregat, Hi-Fi-förstärkare, transis
torbyggsatser med tryckta ledningar, mate
riel till konstruktioner i »Radio och Televi
sion» m .m . Beställ idag eller begär prospekt 
GR'" TlS från 

TELMECO Sox 624, StockhOlm 1 
Tel. 25 90 04, 25 24 08 



Nyheter RADIO OCH TV.SÄSONGEN 1959-60 

TV 
EN KVALITETSPRODUKT MED 

ALLA MODERNA TV-FINESSER 
Tandbergfabriken har icke ve 
la t framträda på TV-markna 
den förrän den i enlighet 
med sina traditioner som till ~ 
verkare av radio och band
spelare var helt förvissad om, 
att man kunde erbjuda en 
topp-produkt_ Nu är den här 
- Tandberg TV! 
I jämförelse med e n de l and
ra TV-mä rke n kan Tand be rg 
TV vid första be traktand et 
synas ligga i en hög pris
klass , men _ _ _ för verkl ig 
kvalitet får man alltid betala 
litet extra_ Tandberg TV är 
sammansatt av de förnämsta 

komponenter, som går att 
uppbringa . Automatiken ör 
långt driven, TV-tittarna har 
bara två knappar att pyssla 
med - en för ljus och e n 
för Ijud_ Uppbyggnaden med 
utfällbart chassi bidrager till 
on nedbringa servicekostna
derna till ett absolut mi
nimum. 
Produkti o ne n sker enligt lö
pande band-principen , men 
kontroll e n är så minutiös, att 
varj e apparat kan sägas vara 
enskil t tillverkad _ Kontroll e n 
tar längre tid än själva till
verkningen . 

Här är några minnespunk
ter_ betro Tandberg TV: 

• 110° bildrör med kon
trastfilterglas 

• Skarp och stabil bild 
över hela bildytan 

• Lätt.ltt sköta, även med 
fjärrkontroll 

• Säker drift, mycket låga 
servicekostnader 

• Elegant formgivning 
teak eller mahogny 

m---- ~mJ B A N D S P E L A R E 
ALLTID I TETEN - DEN MEST SÅLDA 

ÄVEN MED 4 KANALER 
Tandberg icke blott behåller utan befäster i år 
ytterligare sin ställning som det ledande bandspe
laremärket. Antalet modeller har nu stigit till sex_ 
Av dessa är typerna 2 T och 2 TF oförändrade me
dan typerna 385 och 3 BSF är en vidareutveckling 
av de tidigare typerna 3 B och 3 BF. 
Den stora nyheten är de 4-kanaliga modellerna, 
som även medger stereofonisk ljudåtergivning. Lö
senordet inom den moderna ljudtekniken har redan 
blivi ~ 

Tandberg STEREO! 
De 4-kanaliga stereobandspelarna har tilldragit sig 
en oerhörd uppmärksamhet och har erhållit de 
mest ampla lovord, ej minst i Amerika. 
Modell 4 Stereo har 4 kanaler och med fler s&väl 
enkelkanallg som stereofonisk återgivnlng_ Den 
passar till alla band. Uppdelningen på 4 kanaler 
gör modeller synnerligen ekonomisk i drift: man 
erhåller fördubblad speltid på bandet utan att 
ljudkvaliten försämras . 

Modell 5 Stereo har likaledes 4 kanaler och sam
ma goda bandekonom i som förutnämnda modell. 
Den är v&r tias mest fulländade bandspelare, lika 
användbar fö, stereofonisk som enkelkanalig åter
givning . Dessutom ger den med några extra till
behör möjlighet till egna fullgoda stereofoniska 
upptagningar! 

RADIO 
STEREOMOTTAGARE 
I BORDSMODELL 
Även ifråga om radio var 
Tandbergfabriken först med 
att på den svenska markna 
den presentera en radiomö~ 
bel med möjligheter till ste
reofonisk ljudåtergivning. Bil
den t.h. visar en av de se
naste modellerna i den myc
ket uppskattade Sölvsuper
serien . 
Utvecklingen går emellertid 
fort. Sveriges radio har re-

dan börjat med stereofoniska 
sändningar och det dröjer 
inte länge förrän dessa blir 
reguljära . Tandberg står re 
dan rustad för denna märkes
dag inom svensk radio med 
stereomottagare i bordsmod. 
Denna typ ställ e r sig avse
värt billigare i pris än golv. 
modellerna och har en yttre 
utformning av allra moder
naste snitt. 

FöLJ MED DEN TEKNISKA UTVECKLING
EN INOM BILD- OCH LJUDTEKNIKEN, 
FöLJ TANDBERG! 

POLYESTERBAND 
är någontinq fullkomligt nytt på 
tonbandsomradet. Bandet är tunna
re än ett hårstrå men starkt som 
stål. Kan ej slitas av eller tänjas. 
Är mjukt och smidigt så att det ej 
nöter spelhuvudena . Helt okänsligt 
för kyla, fukt och hetta, påverkas 
ej heller av kemikalier. Ger 100 % 
längre _speltid än vanligt acetat
band. Overstyrningssäkert. Passar 
alla bandspelare. 

~ 
PHONOBAND 

~ 
DE FÄRDIGINSPELADE 

SVENSKA 
MUSIKBANDEN -

'illdrager sig allt större uppmärk
samhet. Musiksortimentet växer 
oavbrutet . All slags musik för alla 
smakriktningar finns nu på Phono
band. Förnämliga orkestrar i in
och utlandet har medverkat vid 
inspelningarna, som finnas för så
_äl enkelkanalig som stereofonisk 
återgivning . Den höga ljudkvaliten 
har väckt internationellt uppseende. 

-------
I Till AB MASKIN & ELEKTRO 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Box 113, Orebro 
Jag önskar kostnadsfritt och utan 
förbindelse från min sida erhålla 
tekniska data, prisuppgifter 
om Edra produkter : 

m.m. 

Namn __ ._._._. __ ._._._ ..... __ . ____ _ . ___ . ___ _ . _______ _ 

Bos~ .odr . : ................................. ... _ ... ..... . 

Postadr. : ._ ..... _.,,_ ..... .. ____ .. .... .. .... _ .... __ . __ _ 

-
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världsberömda lödverktyg 

med long -life - spetsar 

Överst modell Cadet 

därunder Standard 

Generalagent : 

SKANDINAVISKA 
TELEKOMPANIET AB 

Valhallavägen 114 

STOCKHOLM No 
Tel. 623443, 622218 

~90 
med 10 direktorer och 3 reflektorer. Genom 
att på olika sätt böja reflektorers och direkto· 
rers ' justerbara ändar kan denna antenn, typ 
»Fesa 14 F» fås att antingen passa hela band 
III med 3--4 gångers spänningsvinst och 14:1 
fram·back·förhållande eller att omfatta övre 
eller nedre halvan av bandet med förbättrat 
fram-back·förhållande. 

• 
Bredbandsoscilloskop 

The Hiclcolc Electrical Instrument Co. i USA, 
har introducerat ett 5" bredbandsoscilloscop 
modell 1810 med följande data: 

Vertikalförstärkaren är omkopplingsbar för 
lik· eller växelström, 4 MHz bandbredd ; käns
lighet: 10 mV/ cm; extra långsamma svep ge· 
nom inkoppling av yttre kondensatorer, svep· 
expansion, illuminerad skärm, graderad i cm 
och uttag för intensitetsmodulering på fram
sidan. De löstagbara sidoväggarna ger god till· 
gänglighet vid service och deras utformning 
säkerställer god ventilation. 

Svensk representant: Thure F Forsberg, 
Fack, Enskede 4. • 
20 MHz TV-oscilloskop 

Rohde & Schwarz i VästtyskIand har ett bred· 
bandoscilloskop, typ OMF, lämpligt för under
sökningar på TV-utrustningar. Bland egenska
perna kan nämnas: bildhöjd 65 mm, frekvens· 

~94 

KOPPLINCiSURET 
för hel. veckan, program, för hem, industri 
och laboratorier. Äldre ur bygges om med 
elektriskt verk. Rastsignalur. Manöverreläer. 
Tinler,. Mik rn<o.f römbrytare. 

Det världspatenterade 

~f/ex 
URET 

I"Clustri AB. Rellex 
Fly.tagränd 3 - 5, Stockholm - Spånga 

Tel. 364642. 364638 

Begär broschyr 
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"OBS! Ny upplaga" 
11:te omarbetade upplagan 

Utvidgad televisionsdel • 
stereofonisk ljudåtergivning och 
om transistorer 
Hi1IH1lJUKt:U vii' lära Er törstå mot
tagarens funktioner och h jälpa Er att 
snabbt laga småfel. VI har även med· 
tagit en del hJälptabeller och grafiska 
beräkningsmetoder . 

Några rubriktips 
Sjal vmdukuolls.polar 
Kondensatorer 
Knstalldetektorer 
Elektronröret och dess verkningssätt 
Radiotelefoni 
Mätinstrument 
Störningar och störningsskydd 
K oppl ingsföreskrifter 

Kronor 5:25 

Kan beställas från närmaste bokhandel 
eller direkt från 

Hudiksvallsgatan 6 - S t o c k h o l m 6 

A vd"ln ingskonl or: 

Göteborg: Räntmästargatan 7 
Malmö: Rundelsgatan 12 

se bättre • 
• hör bättre 

TOREMA 
ANTENNER 



.... 

snabbmonterade band I antenner 
. för kanalerna 1. 3 och 4 

Antennen drages förmonterad ur 

kartongen -

en enda skruv att sätta 

Reflektor och di
rektorer fölls ut 
cch låses med 
vingmuttrarna 

Dipolen fölls ut 
och skruven söt
tes i 

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

Antennen anbrin
gas på masten 
cch inregleras 
önskat löge 

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

• stabillättmetallkonstruktion 
• kon monteras horisontellt eller vertikalt 
• inbyggd resonanstransformator -

direkt anslutning av koaxialkabel 

Fesa F2W 
Fönsterantenn med 
reflektor som effek
ti vt skydd mot re
lIexer. 

Pris 65 kr 

Fönsteranteonen Fesa F1W har stor upp
tagningsförmåga tack vare dipolens 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 3S. 
För ka na I 2 - 11 O kr 
För kanal 3 - 106 kr 
För kanal 4 - 102 kr 

Service bolag för Philips • Dux • Conserton 
Stockholm. Bromma 1 • Postbox 125 • Tel. 252820 

Göteborg Ö • Ranöngsllatan 9-11 • Tel. 197045 

Malmö • Sallerupsvögen 227 • Tel. 490630 

Norrköping' Dragsgatan 11 • Tel. 34365 

Postgiro för samtliga kontor 506630 
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Här krävs 

osvikliga 

lödningar i 

varje detalj! 

LITESOLD 

~92 
område 0-20 MHz, känslighet max. 250 
mm/V (toppvärde), x-axelexpansion upp till 
10 ggr, svepfrekvensens noggrannhet ±3 %, 
intensitetsmodulation med tidsmarkering, va
riabel kaIibreringsspänning med ±1 % nog
grannhet; flera synkroniseringssätt. 

Svensk representant: Elektronikbolaget AB, 
Barnängsgatan 30, Stockholm Sö. 

LÅDFACK typ LF 
för smådelar 

har förtroendet • 
och klarar även Edra 
lödproblem. Svenska miniatyrkondensatorer 
»ETTAN» 10 W eller 
»TVAAN» 20 W är 
specialverktyg för 
lödning av miniatyr
komponenter. 
(ETTAN är markna
dens minsta nätan
slutna lödverktyg.} 

»TREAN» 25 W och 
»FYRAN» 30 W är 
speciellt lämpliga för 
TV -radioservice. 
»FEMMAN» 35 W och 
»SEXAN» 55 W klarar 
de mera värmekrä
vande lödningarna. 
Värmeskydd och ställ 
finnes för olika typer. 
Använd Långlivsspets 

Begär prislista Återförsäljare antagas 
Generalaeent: 

SIGNALMEKANO 
BUtik och laller: 

Vllstmannagatan 74. Tel. 33 za IS, 33 21 l •• 
Stockholm Va. 

94 n.4PJ9 oen TELEVISION 

AB Rita, Bromma 11, har en serie elektrolyt
kondensatorer i miniatyrutförancle, typ PEG 
no. Dimensionerna går från 4,5 X 12 mm till 
8,5X31 mm och märkspänningarna från 3 till 
70 V. Vid 70 V är största kapacitansen 10 .uF 
och vid 12 V 100 .uF. Kondensatorn är inne
sluten i aluminiumhylsa med gummiförslutning 
i ena änden. Kontaktsäkerheten uppges vara 
mycket god även vid de lägsta spänningarna, 
vilket är särskilt viktigt för ljudkvaliteten i 
transistorapparater. 

• 
FirmanyH 

Ny fabrik för elektronmaskiner i Solna 
Ätvidabergs Industrier har påbörjat uppföran

.. pet aven fem våningars industribyggnad i 
Solna. Man skal! här tillverka elektroniska 

Flera typer att välja på 

Begär katalog från 

"Specialisten i hyllor, lådor o. skåp" 

AB Svensk 
.tatm:nm 
~ 

Lagerstandard 
SKÅN"EGATAN 40, STOCKHOLM SÖ 

TEL. 40 00 SO, 42 lO 90 

MALMö: (040) 912300 GÖTEIORG: (031) 121158 

SUNDSVALL: 060/51849 

\---------------------------------/ 

se bättre • 

• hör bättre 

TOREMA 
ANTENNER 

• AW 36-80 14" 
• AW 43-80 17" 

• AW 43-88 17" 

BILDRUR 

• AW 53-80 21" 

NR 9 - 1959. 

• AW 53-88 21" . 
• AW 61-88 24" 

• MW 36.44 14" 
• MW 43-69 17" 

• MW 53-20 21" 
• MW.53-80 21" 

• MW 61-80 24" 

C:ONSERTON radio TV 
AB Ster" & Ster" 

STOCKHOLM 

T.I.010/252980 
GÖTEBORG 

Tel. 031/177220 
MALMÖ 

Tel. 040/71320 
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DIVERSE SURPLUS 

HRO Senior Gammal välkänd Natio
nal-mottagare med 9 rör, varav 2 HF 
och 2 MF, kristallfilter, S-meter, BFO 
m.m. Med spolat för området 50 kHz 
till 30 MHz. Är begagnade, men i 
mycket gott skick. Pris utan nät-
aggregat . .. ..... . ............ . ...... .. 585.-
MN26LB Bendix-mottagare för 28 
volt DC, med 12 rör. För.ifrekv. 200 
-410, 550-1200 kHz' och 2,9-6 MHz. 
Begagnad men i gott skick. Lämp-
lig för båt ............................ 138.-
MN26 Tillbehör till ovanstående mot
tagare att användas vid pejling. 
Pris på förfrågan . 
RA-lO Mottagare 150-UOO kHz och 
2-10 MHz i fyra band. Med 8 rör och 
omformare för 24 volt. Lämplig för 
båt. Med manöverbox .............. 165 . ....., 
B-46 Standard Radio U-båtsmotta-
gare för 1,4-15 MHz.i tre ·band. Med 
omformare för 24 volt och kali1:;>re- ,,' 
ringskristall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 165;--. 
B-47 D:o för 40-500 kHz och 15-27 
kHz . . . . .. . .. 135.-
R-1l32 Mottagare 95-126 MHz med 9 
rör, S-meter, BFO, AVC m.m. Kan 
lätt ändras till 2-metersbandet. Exkl. 
nätaggregat . . . . ..... . 125.-
Original nätaggregat för do . 220 volt 65.
R-1l32 Mottagare som ovan, monte-
rad i rack med nätaggregat och 
högtalare ....... .. ," .... ........... .' . '~15.-

BC-962 Mobil FM-plOttagare med 16 
rör för 20-28 MHz. Pris i befintligt ; 
skick endast ... . ..... ... ....... . ...... 98iL 

BC-433G Mottagardelen till radio-
kompass, med rör ............... .... . 135.-
BC-312 Trafikmottagare med 9 rör 
för 1,5-18 MHz i 6 band. Har 2 HF-
och 2 MF-steg, BFO, kristallfilter 
m.m. Normalt för batteridrift, men 
lätt att ändra för nätanslutning .... 595.-
BC-312 D:o utan kristallfilter .. . ... 575.-
BC-342 D:o byggd för nätanSlutning, 
men exklusive nätaggregat . Endast 
i utförande med kristallfilter ...... 645.-
BC-324' 12-voltsversionen av den väl
kända mottagaren BC-348 . Har 8 rör, 
2 HF- och 3 MF-steg, BFO, kristall-
f ilter m.m. Kan lätt ändras·till nät-
anslutning .... :' ..... . ... 595.-
D:o utan låda ........... 575.-
BC-348 ändrad för nätanslutning .. 645.
BC-624 Mottaga r del ur SCR-522. 
Utan rör ..... . 
Med rör 
BC-625 Sändard'el ur- SCR-b22. Utan 
rör 
Med rör . .. 
Ram med stegrelä för SCR-522 . . . 
Stegrelä för SCR-522 ............... . 
BC-602 Kontroll
box för f j ärrbe
tjäning av SCR-
522. Innehåller 
tryckomkastare, 
signallampor 
m.m. .. ...... 8.75 
En bart tryckom
'kopplaren de-

24.-
78.-

44.-
145.-
14.75 
3.50 

monterad ur ovanstående 1.95 
T02401 Blindlandningsmottagare med .' 
6 kanaler inom områd.et 33-,75 MHz 135.-
Rlf-enheter lämpliga s0l!l converters: 
RF"24 5 frekv. inom 20-30 MHz .... 24.50 
RF-25 5 frekv. inom 40-50 MHz .... 24.50 
RF-26 Avstämbar inom 50-65 MHz 44.50 
RF-27 Avstämbar inom 65-85 MHz 54.50 

UK-sändare modell -39, 25' watt 58.-
COMMAND-enheter, samtliga 'be
gagnade men i gott skick. Innehål-
ler ett rikhaltigt urval av fina kom
ponenter och kan ombyggas för så-
väl mobilt som fast bruk: 
BC-453 Mottagare 190-550 kHz. 
Lämplig för modifiering till Q-fiver 98.
BC-454 Mottagare 3-6 MHz 88.-
BC-455 Mottagare 6-9,1 MHz ...... 88.-
BC-457 Sändare 4-5,3 MHz 64.-
BC-458 Sändare 5,3-7 MHz .......... 64.-
T-18 Sändare, 2,1-3 MHz .... .. .... 64.-
BC-6Il Handy-Talky-chassi för 80 
meter. Exkl. kristall och rör ...... 59.-
Typ 46 Sändare-mottagare för 3,6-9 
MHz, med 6 rör. Avsedd för 3 kri
stallfrekvenser . Realiseras för end. 58.
T-126 50-watt sändare för 4 kanaler 
inom 100-156 MHz. Rör: 1625 osc., 
1625, tripI. , 832A tripl. och 832A final. 
Avsedd för 24 V driftspänning. 
Lämplig för modifiering till 2- eller 
lO-meters mobil eller fast amatör-
sändare. OBS. PRISET! ......... .. . 185.-
38MKll Walkie-Talky sänd.-mott. 
för 7-9 MHz. 5 rör. blegagnade .... 58.
AN/APN-1 Sänd.-mott. (höjdmätare) 
med 14 rör, för frekv. 400-485 MH",. 
Komplett m. omformare. Fabr.-nya 75.-
1985 Sänd.-mott. för 10 fasta frekv. 
inom 100-125' MHz. · 23 kHz band-
·bredd. ' Begagnade. 21 st. rör ........ 145.-
Be-375 Sändare 100 watt med 3 tun-
ing units och antennavstämn.-box 145.-
1267A Sänd.-mott. för c:a 150 MHz 
innehållande massvis ' med dyrbara 
komponenter. Fabriksnya ... .. ... .. 185.-

I 
BC-221 . Välkälid batteridriven 

, kristallfrekyensmeter för 125 
kHz-20 MHz . ... ................ 895.-

StyrkristaUer utanför amatörbanden 
och övertonskristaller 20-27 MHz .. 5.50 
D:o inom amatörbanden ......... 12.50 
GEC 100 kHz-kristall i glashölje. Har 
kostat 89.-'-, realiseras nu för, ... 39.-
HNL-2 Telegraferingsnyckel av tele
verkets välkän,da" dubbeltungade typ 54.-
Kåpa i frostlackerad plåt för d:o .. 4.85 
HM-2 Lämplig nybörjarnyckel .... 9.50 
HM-1 Liten d:o lämplig för mobilt. 6.50 
MIK-827 Dynamisk mikrofon 5() ohm ' 
med. tangent ...................... . ... 9.50 
HMK-1 Handmikrotelefon med tan-
gent . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. 16.50 
MsL Spiraliserad 3~led. gummisladd 
lämplig för handmikrotelefon .... .. 4.90 
MSB Bomullsomspunnen extra mjuk 
och böjlig 4-led. för handmikrotele-
fon ....... ... :.................... .. Im 0.45 
274A Dumontoscillograf med 5" rör . 
Begagnad, men i mycket gott skick 825.-
241 Dum9:rJ.t oscillograf med 5" rör .. 
Något större än ovanstående ... . .. 875.-

DIVERSE KOMPONENTER 
CH-1 Kadmierat chassi 44,5 X 18 X6 cm 3.75 
CH-2 Kadmierat chassi 44 X40X5 cm 4.50 
CH-3 Aluminiumchassi 18 X13 X5 cm 6.50 
067 Skärmburk, mäss., 56 X45X45 mm 0.60 
103 Skärmburk, alum.,100X36X36 mm 0.40 

EDDYSTONE 898 
Panelskala för mot
tagare, VFO e.d. Har 
utväxling 1: 10 och 
skalfönstrets storlek 
227 X 142 mm . . .. 64.50 
Motståndssats 50 . st olika värden ' .. 4.
Kondensatorsats 25 st olika värden 3.
Kolpotentiometrar fabr. Morganite 
med kortaxel (i Vissa fall m~ skruv
mejselspår) . Pris1st för samtliga .. ,0.75 
153 diam. 29 mm, 5ea k; 195 diam. 26 
mm, 500 k lin.; ·163drnm. ' 19 mm, 
500 k lin.; 145 diam. 19 ' mm, 330 k 
lin.; 134 diam. 19 : .mm;-' 100 k lin.; 
162 diam. 19 mm, 100 k 10g;;.:122 dlam. 
19 mm, 50 k lin.; 273 diam. 19 mm, 
5 k lin .; 353 diam. 19 mm, 5 k log. 

OLJEKONDEN
SATORER 
Realiseras på 
grund av stora 
lager till en bråk
del av original
kostnaden. Samt
liga fabriksnya. 
Arbetsspänning avses: 130 1 mF/600 V 
2.-, 15926 2 mF/600 V 2.75, 10020 2 mF/ 
1 kV 3.50, 1009 2 mF/1 kV 4.75, 4411 
4 mF/2 kV 12.50, 8001 7 mF/600 V 8.50, 
F-37 10 mF/2 kV 28.-. 
SELENLIKRIKTARE real!seras: 
SL3 350 V/75mA p:&mont . 1.50; SL20 
300 V/75 mA 4.50; SL26 125 V /125 mA 
4.50; SL31 250 V 1150 mA 4.50; SL37 
220 V /220 mA 5.50; SL28 500 V /5 mA 
5.50; SL4 320 V/150 mA demont. 2.50; 
SL1000 1 kV/3 mA 5.50; SL27 125 V I 
100 mA 3.50; SL250 250V/200 mA 3.50. 
TRANSFORMATORER OCH DROSSLAR 
PL1092 Glödströmstrafo 110 V till 12,6 
och 6,3 V, 4 amp. ............... 18.-
10694 Glödströmstrafo 220 V till 2X 
2,5 V, 10 amp. Helkapslad .......... 34.-
17054 D:o med 2X5 V, 4 amp ......... 34.-
2366 Glödströmstrafo 115-220 V till 
6,3 V/9 amp. o. 3 st. lindn. 5 V/3 amp. · 34.-
'2370 D:o med sekundär 6,3 V/20 amp. 
och 2X3,15 V /3 amp., 2X2,5 V /4 amp. 39.-
16154 Drivtrafo i helkapslat utföran-
de för t.ex. 807 till 2 X 807 .. 9.50 
RA94A Nättrafo till Hammariund 
Super Pro 115-230 V till 435 V/160 mA, 
315 V /U mA, 6,3 V/7 A, 5 V/2A och 
5 V/3 A ................................ 68.-
DR-6 Sildrossel 6 Hy, 500 mA, 25 ohm 24.-
5084 Sildrossel till Hammariund Su-
per Pro i helkapslat utf. 25 Hy, 160 
mA, 350 ohm .... ......... ..... ..... .. . 39.-
FT2369 Kapslad drossel 8 Hy, 350 mA 
med 2500 volt testsp . ..... 28.
CT-678 Kapslad drossel 3 Hy, 150 mA 14.
SI-307 Kapslad drossel 5 Hy, 80 mA 11.50 
2369 Sildrossel 8 Hy, 350 mA . .... 28.-
DR-lO Sildrossel 6 Hy, 300 mA . . .... 28.-
DR-Il Sildrossel 2,5 Hy, 700 mA ... . 28.-

R-154 HF-drossel 
2,5 mH, 500 mA. 

Endast 4.50 ~ 
ALLlANCE ANTENNVRIDMOTOR 

Avsedd för f j ärrman
övrerad vridning av 
.TV-, FM-antenner el
ler mindre riktan
tenner för sändare. 
Kan vridas 3650 i båda 
riktningarna med en 
hastighet av 1 varvl 
minut. Ansluts med 
4-ledarkabel, t.ex. 
Belden 8464 nedan. 
Med trevlig lägesin
dikator i bordsutfö
rande. Kr 285.-

L/8464 Belden »Antenna Rotor Cabel» 
'med 4 st mångtrådiga ledare och iso
lering av grå vinylplast. Ytterdim. 
4X10 mm .......................... Im 2.-
L /8275 Belden »Celluline» 300-ohms 
tubulär twin-lead av långlivstyp m. 
kärna av gasfylld plastsvamp, le-
dare av förkopprad ståltråd och 
hölje av brun polythylen . ..... 11m 2.-
KC-7 Koaxialkabel 72 ohm .. ... . Im 0.75 

V IBROPLEX "BUGGAR" 

Champion 84.-
Zephyr 119.-
Original 

standard 116.
. Original 

de lux e 130.-

Blue racer 
Lightning 

deluxe 
Super 

deluxe 

116.-

130.-

210.-

RADI O AB FERROFON 
Torkel.. Knutssonsgatan 29 - Stockholm Sö - Tel. 449295 
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~94 
data· och beräkningsmaskiner samt bereda 
plats för de växande utvecklingsavdelningarnas 
laboratorier. 

Ny generalagent 
Ingenjörsfirman Gunnar Pettersson, Söndags
vägen 112, Stockholm-Farsta, har utsetts till 
ensamrepresentant i Sverige för Dawe Instru
ments Limited, London. Dawe Instruments 
har ett omfattande program: instrument och 
mätapparater, bl.a. LF-generatorer (0,1--600 
kHz), rörvoltmetrar, stroboskop, ljud- och 
vibrationsmätutrustningar, dynamiska balan
seringsmaskiner. 

Hermetiskt inneslutna 

AB Eltron, som startade en ny fabrik för mot
stånd i Ronneby i januari, flyttade den 10 april 
till Karusellvägen 13, Västberga, postadress 
Box 42049, Stockholm 42. Telefon 199554, 
199501. 

Kisellikriktare • för halvvågs- hel vågs- och brygglik
riktning, spänningsdubblare etc, upp 

till 1600 V PIV 730 V= och 1.4 A 
vid 25° C 

Kataloger och broschyrer 
Erik Ferner AB, Björnsonsgatan 197, Bromma, 
har sänt en komprimerad katalog från KIN
TEL, visande denna firmas aktivitet inom in
dustritelevision. Begär utförlig broschyr 
Från Richard Hirschmann Radiotechnisches 
fP erk, Esslingen/ Neckar i Västtyskiand, har 
vi fått »Die Brucke Zum Kunden» nr 23, som 
bl.a. behandlar indelningen av TV-band IV, 
kanalerna 12-27, 470-590 MHz och Hirsch
man n antennmaterial för dessa kanaler. 

TELEINVEST AB Svenska AB Philips, Postbox 6077, Stock
holm 6, har översänt data- och prisblad för nya 
zenerdioder, enkla för 3,5 och 10 W samt dubb
la för växelspänningsklippning och 600 m W 
förluster. Tillverkare: International Rectifier 
Corp, USA. 

Ro.enlundsgatan a, GÖTEBORG c 
Tel. 11 61 01, 13 51 54, 13 13 34 

Pris Kr. 

Från Sivers Lab, Box 42018, Stockholm: en 
komprimerad katalog över egna tillverkningar 
av mikrovågsinstrument, såsom stående-våg
indikatorer, frekvensmätare, vågledaromkopp
lare, förstärkare, generatorer, kraftaggregat för 
klystroner, roterande vågledarförbindningar 
m_m. 

Svenska AB Bruel & Kjaer, Stockholm, har 
skickat den nya koncentrerade katalogen 
E-S-8 på engelska från den danska huvudfir
man. På 24 sidor beskrives kortfattat ett 70-tal 
elektriska, akustiska och mekaniska mätinstru
ment och tillbehör. 

Elektronikbolaget AB, Barnängsgatan 30, 
Stockholm SÖ: serviceanvisningar för TV-mot
tagarna F147, F141, F151 och Fl54 från 
Graetz, KG, VästtyskIand. 

Regie-Mixer 100 
Det idealiska komplementet till bandspelaren, 
som bandinspelnings-entusiasten rakt Inte kan vara 
utan. Alla ägare aven bandspelare får snart 
en önskan att efter behag kunna spela in flera 
ljudspänningskällor. Med SABA Regle-Mlxer 100 
kan ljudimpulserna från mikrofoner, radio
apparater, skivspelare eller bandspelare blandas 
steglöst och utan . knäppningar. , samt avskärmas 
eller dämpas till varje önskad ljudstyrka. 
Ända upp till fyra ljudkällor kan anslutas. 
Begär prospekt. 

245:-

SU8PLUSMil TE81ilL 
Trafikmottagare Collins TCS 

1,5-12 Mc. utan nätaggr. .. 375_-

Sändare Collins 1,5-12 Mc ... 225.-

D:o utan antennanpassn. .... 170.-

Sändare-mottagare APN-1 
418-465 Mc. 14 rör ........ 75.-

Command mottagare 
typ BC 459 ....... .. ....... 65.-

Sändare till d:o ............ 60.-

Mottagarenhet typ APN-1 
med 13 rör ................ 75.-

Walkie-Talkie typ 38,7, 3-9 Mc. 65.

Kristallkalibrator 1,5-30 Mc. 85.
Geiger-räknare, precisions in-

str. med 50 !-tA instr. fab
riksnya ... _ . . . . . . . . . . . . .. 180.-

Sändar,e, armetyp 25 W utan 
SM-relä .... .............. 35.-

Mottagare till d:o 1,3-6,1 Mc. 35.

Glasgenomföringar Cb 60 mm 
1. 200 mm ................ 4.50 

Deiiron 
Valhallavägen 67 Tel. 3457 05 

Stockholm Ö 

,~---------------------------/ 

Tysk 

diplomerad TV-tekniker 
söker anställning 

Svar till 

Glinter Birnbrei, Berlin -Zehlendorf, 

Kaunstrasse 30, Deutschland 

WÄllliRENS Box 2124, Göteborc 2. Tel. 11 49 80 • Box 22, stockholm-Vällingby. Tel. 873755 
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Philips små synkronmotorer är ovanligt kraftiga 

fär sin storlek. De har mångpolig statoI av per

manentmagnetiskt material (Philips Ferroxdurel, 

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

och stort vridmoment även i startögonblicket. 

De tillverkas i flera storlekar och fÖl olika spän

ningal men gemensamma egenskaper för samt

liga är den höga effekten och - tack vare det 

låga varvtalet - lättheten att växla ned. De 

är dimensionerade för kontinuerlig drift och 

några användningsexempel är bl.a. följande · 

Elektriska ur 

Signalur 

Timers för lobora lorter, tvölImaski ner, ugnar, mörk
rum m.m. 

Sekvens-kopplare för tra fik- och jörnvögssignaler 

Drivmotorer med konstant hastighet för skrivande 
instrument, fi lm, projektorer och räknare 

Tidrelä-fördröjning 

Servomotorer 

Vi sänder Er gärna en broschyr (på engelska ) med 

utförliga dato för dessa nya synkronmotorer - ri ng 

eller skri v till oss. 

AU 5001 
5 V, 50 el le' 60 pis. 
Stort moment 350 gem, 
" ridmoment 450 gem . 

AU 52.00 , 
5flO V, 50 eller 60 p/s 
Startmoment 700 gem, 
vridmoment 900 gem. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

],-=:16.5+2 

AU 5005 

Dato för synkronmotor AU 5005 

Spönning . • • . . . . . .. 1101220 V 
Frekvens • . . . . . . . . . . •• 50 pis 
Varvtal ..•• . ...... . 250 rlmin 
Rotationsriktning. . . . . .. medurs 
Max. vridmoment . . ...• 15 gem 
Startmoment •• . .. . . . . . 15 gem 
Effektförbrukning . . . . • . .. 1.1 W 
Ström ...•• . . . •. •. .. 12.5 mA 
( os (2) •• • •• ••• •• • • • • • • • 0.8 
Tillåten omgivn ingstemp . 
. . . . . . . .. . . . . -40 til' +70 0 ( 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Reduktionsväxeln 
AU 5300 

per sek.l per min.lper timme iper dygn 

är avsedd för mator AU 5005 och kan 
levereras med ell mycket stort antal 
utvÖxlingsförhållanden. Tabellen här 
intill ger en uppfallning om några 
av möjligheterna . 

Motorvarvtal 250 rlmln ger föllande 
varv på reduktionsväxelns utgående liItr.. 
axel att välja Då : ,.. 

PHILIPS 

~ 
~ 

4 
3 
2 
1 

60 
50 
40 
30 
25 
20 
16 
15 
12 
10 

8 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

60 
50 
40 
30 
25 
24 
20 
18 
16 
15 
12 
10 

9 
8 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

P H I LI PS ." 'postbo~ 6077 . ' Stockholm 6 

Tel 340580· Riks 340680 

24 
20 
16 
12 
10 
8 
6 
4.8 
4 
3 
2.4 
2 
1.5 
1 
0.5 

AVD. ELEKTRONRÖR och KOMPONENTER 
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~~" COUCH 
"plug-in-relä" 

Typ 4AP är liksom tidigare annonserade 
modeller av »rotary-typ» med en kontakt
mekanism, som motstår mycket stora vib
rations- och accelerationspåkänningar. 
Nu i »plug-in»-utförande. Den medföljan
de hållaren är utförd så att reläkapseln 
kan fixeras med två skruvar. 

Data: För kontinuerlig drift inom tempe
raturområdet -650 till +1250 C. Innehåller 
fyra växlingar, som vid resistiv belast
ning tål 3 A/30VDC eller 1,5 A/115VAC. 
Kräver c :a 0,5 W för tillslag vid + 250 C, 
och kontakterna öppnar ej (i vilo- eller 
arbetsläge) för vibrationer upp till 20G vid 
25 till 2000 Hz. Ändrar ej elektriska data 
eller skadas mekaniskt av stötar på 200G. 
Kapselns höjd 37 mm och diam. 28 mm. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 

36. 

Hornsgatan 58, Stockholm Sö 
Tel. 449295 

Is8AI för laboratoriet ... 

Laboratorie
oscillator 

GT 80 
~ Sinus- och fyrkantvåg 

~ 19-220000 pIs 
~ frekvensnoggrannhet ± 1,5 % 
~ direkt utgång för sinus- och fyrkantvåg 

i S dekadiska steg 

~ kont. variabel utspänning 
~ förstärkarutgång för sinusvåg 

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 
Pe"parväQen 21, Stockholm ' Farsta, TeL 010 J 940090 

Nya män på nya poster 

Mr C H Noton 

Den nye kommersielle chefen för Semicon
ductors Ltd, Cheney Manor, Swindon, Eng
land, är Mr C H Noton, M.Se., Ph_D., F.Inst.F., 
M.S.M.A. Semiconduetors Ltd tillverkar tran
sistorer och andra halvledarprodukter. 

Mr Noton är ansvarig för koordinering av 
det snabbt växande företagets hela kommer
siella verksamhet. 

Civilingenjör 
Bertil Lindberg 

Civilingenjör Bertil Lindberg, tidigare försälj
ningschef hos Ingenjörsaktiebolaget Elenik i 
Stockholm, har startat ett eget företag i San 
Remo, Italien, kallat B Lindberg & Co. SpA. 
Det nya företaget är ett serviceföretag, som 
skall hjälpa bl.a. svenska tillverkare att sälja 
sina produkter på sexstatsmarknaden genom 
att utföra marknadsundersökningar, bygga upp 
agentnät och i övrigt bedriva sales-promotion
verksamhet. • Kurser 
i televisions- och transistorteknik 
Statens Hantverksinstitut anordnar dagkurser 
i televisions teknik j Stockholm under tiderna 
21/9-10/10, 26/ 10-14/ 11 och 16/ 11-5/12 
och i Malmö den 3/ 8--22/ 8. Kurserna är forl
bildningskurser och sökande bör därför se till 
alt ha sina radiotekniska kunskaper aktuella. 
Kursavgift 225: - kr. 

Dessutom hålles kvällskurser i televisions
teknik 7/ 9-2/ 12 och j transistorteknik 24/9-
15/10. 

Vidare upplysningar kan erhållas från Kurs
verksamheten vid Statens Hantverksinstitut, 
Box 4012, Stockholm 4, tel. 440680_ 

RELÄER Växelströmsreläer 
Likströmsreläer 

Mikrobrytare e. Miniatyrreläer 

Ingeniörsfirman ELEKTRO-RELÄ 
Fyrspannsgatan 71, Stockholm-Vällingby 

Telelone" 31 51 59, 31 39 88 

t SARKES TARZIAN 

Aldrig förut har e n så liten likrik
tare presterat så myclwt som 

SARKES TARZIAN's typ F 

Dato för F-4 vid 1000 omgivnIngs

temperatur : 

Likström 
500 mA 

Spärrspänning 
400 V 

Backström 
L 100pA 

Spänningsfall 
0,8 V 

Starkströmstöt 
75 A 

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

Lagerföres normalt 

Genp'Cllagenl; 

THURE F. FORSBERG AB 
Högervögon 70. EnsIrede 4 

Tel. 496387 - 4963 19 

Katalogen klar! r ----- - .. 
Lagom till höstsäsongens start ha vi fått fram vår nya 
katalog späckad med intressanta nyheter inom kompo
nentområdet för radio och TV. Katalogen sändes gratis 
till inregistrerade firmor. 

Tag hem Edert exemplar 
redan i dag! 

IMPORT AB 

INETRA 
Tegnergatan 2.9 - Stockholm Va 
Tel. 010 /2.3 35 00 
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KVALITETSINSTRUMENT 
i byggsats för service, laboratorium, 
Hi-Fi och amatörer. 

sd.ag-nummet 
~tån Knight-Kits 

Detta är ett urval av Knight Kits omfattande produktion 
av högklassiga instrumentbyggsatser. Knight Kit är en 
garanti för kvalitet och tillförlitlighet. 

För TEKNIKERN och SERVICEMANNEN Netto 
Kr. 220:-

Netto 
Kr. 190:-

y 135 Signalföljare 

y 145 HF-signalgenerator 
Ingen kal ibrering nödvändig. 

Netto 
Kr. 225:-

Netto 
Kr. 420:-

Netto 
Kr. 285:-

Netto y 125 Rörvoltmeter 
Kr. 625:-

y 144 5" Bredbands-oscillograf 

För AMATÖREN 

REKVIRERA VÄRT 
SPECIALPROSPEKT ! 

y 123 TV-Fm Svep
generator 

y 137 Tongenerator 
20 Hz - 1 MHz 

Klara, tydligt illustrerade bygganvisningar 
medföljer alla Knight-Kits byggsatser. 

För Hi-Fi-ENTUSIASTEN 

Netto 
Kr. 60:-

y 253 Impedans-brygga 
för radiofrekvenser 
För mätning av stående våg
förhållande o. imp. 

Netto 
Kr. 325:-

y 255 50 watts sändare 

" Band-Switch" 80 - 10 m. 

Netto 
r. 430:

y 787 Hi-Fi-FM-AM-tuner 

Netto 
Kr. 359:-

'''... ~~, 

I=~" "~' 
• • f 

y 751 Hi-FM-tuner 

Netto 
Kr. 330:-

Netto 
Kr. 75:-

Netto y 797 18 watt komp/. Hi-Fi

Kr. 882:- förstärkare för 2fO Valt 

Netto 
Kr. 329:-

y 149 Transistor
diodprovare 

y 726 Trafikmottagare 
540 kHz - 31 MHz Exkl. S-meter 

Knight-Kit använder i flertalet av sina 
byggsatser tryckt ledningsdragning. 

Ensamförsäljare 

y 773 Stereoförstärkare 

y 754 Hi-Fi-förförstärkare 

Netto 
Kr. 410:-

Aktuell nyhet - en stereoförstär· 
kare med utomordentlig kvalitet 
men i lågt prisläge. 

JÄRNTORGET 7, GÖTEBORG 7, växel 170120 
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ii ~\\ JAMES 
~i~ KNIGHTS Co 

Termostatreglerad kristallugn 

JKO-23 "Thermystal" är nu försedd 
med glaskapslad långllvstermostat. Vid 
konstruktionen av denna enhet, som skall 
ge största möjliga frekvensstabilitet inom 
ett stort temperaturområde har termo
statens begränsade livslängd varit ett 
svårlöst problem. Med den nya termo
statkonstruktlon, som här presenteras, er
hålls emellertid en oöverträffad driftsä
kerhet. Ugnen är avsedd för en glaskaps
lad kristall typ JK-G7AS (20 kHz till 5 
MHz). Vid 1 MHz är frekvensstabiliteten 
bättre än ±l X lO-7 per 24 tim. inom omgiv
ningstemperaturer från -550 till 50 från 
angiven arbets temperatur. Uppvärmnings
tiden är vid rumstemperatur 15 minuter 
och vid -55° omgivningstemperatur 30 
minuter. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 

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

NETTO-PRISER! 
TV-DX allkanalsantenn i 2 vån. (20 
element). Riktpris 195.-. Netto 68.-. 
Skorstensfäste 16.50. Askskydd 4.85. 
Mastisolator 1.65. Väggisolator -.95. 
Hi-Fi Tape 7" = 365 m 13.-. 
D :o EP 7" = 550 m 19.-. 
D :o LP 7" = 730 ffi 38.-. 

Phono Trix batteribandspelare m ed 
transistorer komplett med mikrofon, 
högtalare, band samt batterier 198.-. 

Begär broschyr. Prislista mot porto. 

Antenn -Import 
Box 4062 Trollhä ttan 4. 

~
~. : ~ . =- Under denna rubrik 

,.. J införes kortare k.om-
~ mentarer .1Ier diakua-

aionsinJägg frln dra 

~
_."" läsare. De lsikter 10111 

- framföras stlr helt för 
_ vederbörande insän

dares räkning. 

~ " 

Från läsekretsen 
Svenska beteckningar 
Hr Redaktör! 
I de skandinaviske språks interesse synes jeg 
at man bör kunne forlange og få en overset· 
telse av ord som silk-screen, scatter m.m_ Före
~lår följande: silkeduk-( s)trykning, sprede
feltsforbindelse, tropospredning av radio böl ger, 
jonospredning av radiobölger. (H N) 

Kanske det. Motsvarande beteckningar i så 
fall på svenska: silkedukstryckning, spridnings
förbindelse, tropo( sfär } spridning och jono-
(sfär) spridning. (Red.) 

Standard för transistorbeteckningar 
Herr Redakteur! 
E-s ist sehr zu begriissen, dass im Heft Nr. 
6/1959, Seite 36 von RT ein Vorschlag fiir 
einen schwedischen Standard fiir Transistor
bezeichnungen veröffentlichst wurde. Ich habe 
mich hier schon seit längerer Zeit bemiiht, ein
heitliche Bezeichnungen durchzudriicken. Es 
scheint auch, dass die deutsche Industrie jetzt 
die Notwendigkeit erkennt, in ihren Daten
Veröffentlichungen nach einem gemeinsamen 
Schema vorzugehen. Leider beharrt man hier 
auf der Bezeichnung »c» bzw. »C» fiir »Kollek
tOT>, obwohl man Kollektor mit »K» schreibt. 
Insofem erscheint mir Ihre Bezeichnungsweise 
mit »k» bzw. »K» als besser. 

-lK 

mA 
-IS paramoter 

2 3V -uKE 

Fur die Spann ungen und Ströme sollte man 
aber besser -UKE bzw. -IK schreiben, also 

z. B. -IK=3 mA (statt IK=3 mA), weil 

sonst die Angabe l Kl> I K2 zu Missverständ

nissen fiihren kÖnnte. Ebenso sollte man wohl 
in Kennlinienfeldern die Koordinaten (fiir den 
pnp-Transistor) mit - UKE und - IK bezeich-

nen und die Skalenangaben mit positiven 
Zahlen machen (siehe Fig.). 

Wemer Taeger, Berlin 

Rättelse • 
I artikeln »Radiostyrd modellbå t» i nr 6/59 
s. 42, fig. 4, skall beteckningen R5 u t bytas mot 
beteckningen R2. I samma fig. skall R2, ett 
seriernotstånd till det variabla motståndet R 3, 
utgå (kortslutas). 

ANNON SÖRSREGJ ST ER 
SEPTEMBER 1959 

Sid. 
Allmänna Handels AB, stockholm, 81, 88 
Alpha AB, StockhOlm .............. 14, 18 
Antenn-Import, Trollhättan .......... 100 
AntennspecIalisten, Akersberga ...... 7 
Bergman & Beving AB, StOCkholm .. 86 
BrUel & Kjaer Svenska AB, Sthlm .. 72 
BäCkström, Gösta, AB, StOCkholm .... 28 
Deac, Svenska AB, Solna .. . ........... 72 
Deltron, f:a, Stockholm. ......... . . ... . 96 
Eia Radio, Stockholm .................. 92 
Eklöf, Ernst, Stockholm ... .. . .. ... ... 88 
Ekofon, Ingenjörsfirma, Stockholm . . 82 
Elektr. Instrument AB Elit, Sthlm, 15, 76 
Elektronikbolaget AB, Stockholm .. 35, 63 
Elektro-Relä, Ing.-f:a, Vällingby ...... 98 
Elfa Radio & Television AB, Sthlm, 3, 104 
Engströms Mek. Verkstad, Lindes-

berg ........................ 26, 88, 92, 94 
Etronik, f:a, Näsbypark .. ...... . .. ..... 86 
Fagersta BrUks AB, österbybruk . . .. 30 
Ferner, Erik, AB, Bromma ... . ... . n, 19 
Ferrofon, Radio AB, StOCkhOlm ...... 95 
Forsberg, Thure F., AB, Enskede .... 98 
Forslid & Co AB, Stockholm .......... 24 
Galco AB, Stockholm ...... . ....... . .. 80 
GyIIlng & Co AB, Stockholm .. 23, 25, 27 

29, 74, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100 
Hasselblad, Victor, AB, Stockholm .. 78 
Hefa, f:a, Stockholm .... ... ....... 78, 86 
Hermods Korrespondenslnst., Malmö 68 
Honeywell AB, Stockholm .... . ....... 65 
Hörapparatbolaget, StOCkholm ........ 82 
Impuls, AB, Stockholm ................ 84 
Inetra, Import AB, Stockholm ........ 98 
Källman, Kuno, AB, Göteborg ... . . .. . 99 
Lagercrantz, Joh., f:a, Stockholm .... 9 
Maskin & Elektro AB, örebro ........ 91 
Mikroton, AB, Malmö .... ... . ... .... . .. 22 
NKI-Skolan, Stockholm ....... .. ... .. .. 32 
Nyström, Gösta, AB, StOCkholm ...... 20 
Palmblad, Bo, AB, Stockholm .. 64, 98, 100 
Petterson, Gunnar, Ing.-f:a, Sthlm-

Farsta ................. . .............. 88 
Philips, Svenska AB, Stockholm . . 34, 36 

66, 67, 69, 73, 97 
Radiokompaniet, Stockholm .... . ..... 10 
Reflex-Industri AB, Stockholm-Spånga 92 
Renil, AB, Stockholm .. ..... .... ... . . ... 86 
Rifa, AB, Bromma . ..... .. . ....... .... 8 
Sela, Svenska Elektronikapparater AB, 

Stockholm ........................ . ..... 78 
Slemens, Svenska AB, Stockholm . . ·70, 101 · 
SIgnalmekano, f:a, Stl1ckholm .... 90, 9'4 
Skand. Telekompaniet AB, Stockholm 92 
Solartron, AB, StockhOlm . .... . ...... 71 
Sonoprodukter AB. Stockholm . ... 4, 5 
Stanley, Ingenjörsfirma, Hägersten .. 80 
Stenhardt, M., AB, Ing.-f:a, Välling-

by . ................................. 6, 76 
Stern & Stern AB. Bromma .... . ... 12, 94 
Svensk Lagerstandard, f:a, Stockholm 94 
Svenska AB Trådlös Telegrafi, Stock-

holm ..... . ......... ..... .............. 21 
Svenska Högtalarefabriken AB. Sthlm 75 
Svenska Mullard, AB, Stockholm .... 33 
Svenska Mätapparater F.A.B., Stock-

holm-Farsta ..... ....... . . ....... . 90, 98 
Svenska Pain ton, AB, Akers Runö . . 16 
Svenska Pye, AB. Sundbyberg .. .. .... 89 
Svenska Radio AB. Stockholm ... ... . . 31 
Svensson & Co, Oskar, Kulltorp .. . ... 78 
Swetronic, f:a, Vällingby .............. 84 
Sy dimp ort, handels- & Importf:a, 

Älvsjö . ..... .......... .............. 79, 80 
Teknikerskolan, Sala .. ............... . 100 
Teknografiska Institutet, Stockholm.. 83 
Teleinstrument AB. Vällingby ... . .. . . 17 
Teleinvest. AB. Göteborg .............. 96 
Telmeco, Stockholm .................... 90 
TV-Experten. Stockholm ........ .. .. .. 13 
TV-Service, Stockholm ... ... .. .. .. 85, 93 
Universal-Import AB, Stockholm . .. . 2 
Veb-Stern-Radio, Stassfurt, TYSkland 77 
Wållgren, Harald, AB, Göteborg .. 80, 96 
Zander & Ingeström AB, Stockholm .. 103 

~~-----------------------------' 

I RADANNONSER I 
Till salu: 2 st. kompI. TV-chassier för 17" 
eller 21" bildrör. Svar till Ing. Johansson. 
Tel. Stockholm 45 71 29 . 

\ 

EKNIKERSKOLAN SALA 
kommunal skola med statsunderstöd, anordnar (llh-åriga) kurser för ut
bildning av Radio- och Televisionstekniker. e Statlig studiehjälp. 
e Rumsförmedling e Kurser anordnas åven lör Starkströmselektriker 
le- o. B-beh.}. byggn.-tekn. och verkstadstekn. • Terminskurser lör 
elektriska montörer InybÖrjare). Begår prospekt. e Tel. 022~/I16 60 
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SVENSKA 

Extremt små likströmmar 
och likspänningar kan mä
tas (och skrivas) medelst 
enkla, elektriskt och meka
niskt oömma instrument 
(1,5 till 2,5 0/0) med in
byggd stabil vibratorlör
stärka re och anslutnings
möjlighet för skrivare eller 
andra sekundärinstrument. 

SlEMENS 

NANOAMPEREMETER 
·1 nA = 0,001 pA! • 
med 13 mätområden : 
1-3-10-30-100-300 nA 
1-3-10-30-100-300 ilA 
samt 1 mA 
MIKROVOLTMETER (lO M Q /Vl 
med 9 mätområden: 

100-300 pV 
1-3-10-30-100-300 mV 
samt 1 V 

AKTIEBOLAG 
STOCKHOLM· GÖTEBORG· MALMÖ · SUNDSVALL· NORRKÖPING· SKELLEFTEÅ' ÖREBRO· KARLSTAD· JÖNKÖPING· ESKILSTUNA· LULE.Ä 
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Apropå VM i boxning. 

• 
Transistoriserad TV 

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

strålerör. Intressant är att man utnytt
jar ett optiskt system för att kasta bil
den på en skärm, vars storlek är unge
fär densamma som ett 14" bildrör. Man 
erhåller på denna en så ljusstark bild 
att man kan se på skärmen även vid 
fullt solljus. Intressant är också att man 
har en ny typ av laddningsbart batteri, 
som tillåter 4 tim. drift för TY-mot
tagaren. Laddningstiden är 16 timmar 
för batteriet. 

• 
Ny långdistansradar En Ampex bildbandspelare har instal

lerats av Sveriges Radio. 

• 
Nordisk TV-statistik. I Danmark var 
den 31 juli i år antalet lösta TY-licenser 
281 380. Finland hade vid samma tid 
20000 TY-tittare! 

• 
l oktober kommer Norge att knytas till 
eurovisionsnätet via en TY-förbindelse
länk över Karlstad. Ett nordiskt utbyte 
av TY-program blir då möjligt. 

En transistoriserad portabel TY-motta
gare har släppts ut på marknaden av 
Philco Corp. i USA. Den går under be
nämningen »Safari» och väger endast 
7 kg inkl. batterier. Yttermåtten är 22 
X 42X 15 cm. Apparaten innehåller 21 
transistorer, 14 dioder och ett 2" katod-

En ny typ av antenn för långdistans
radar har utvecklats av Marconi Wire
less Telegraph Co. Ltd. Antennanlägg
ningen har en horisontell bandbredd av 
endast 2,25 o. Systemet har en räckvidd 
av upp till 100 nm och kan lokalisera 
medelstora flygplan på upp till 13 000 
m höjd. 

• 
l USA har man planer på att bygga en 
sfärisk antenn med 300 m diameter. Den 
skall monteras fast och kommer att ut
nyttjas för en radaranläggning med en 
pulseffekt av ca 2 MW med en max. 
pulslängd av 10 ms. Den sfäriska re
flektorn tillåter strålen att avsöka 20 0 

utan effektförlust. Man tänker studera 
Yenus med hjälp av radar i april 1961, 
då är nämligen Yenus så närbelägen 
oss att man hoppas kunna fastställa 
dess läge med mycket stor noggrannhet. 
Även Mars, månen, solen och möjligen 
J upiter kommer sedermera aU bli före
mål för radarundersökning med denna 
anläggning. 

• 
RT:s TV -statistik 

Antol 
TV-licenser-

l 

1957 

~1 . -
, 1 
-l 

~~--------------------------------------------------------------------------------------_/ 

RADIO OCH 

TELEVISION 

Nordisk Rotogravyr 

Postbox 2. 1 O 6 O 

Stockholm 2.1 

Telefon 2.89060 

Prenumeration 
l) Ring 289060 och begär expedi
tionen. 
2) Skriv till RADIO och TELEVI
SION, Nordisk Rotogravyr, Stock
holm 21, och anmäl prenumeration 
för hel- eller halvår. Ange från vil
ket nummer Ni vill alt 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 
postanstalt. 
5) Prenumerationspriset är för 1/1-
år 19 : 50, för 1/ 2-år 10: 50 (utanför 
Skandinavien: helår 24 : 50) . 

102 R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R 9 - 195 9 

Adressändring 
Vid adressändring meddela även 
gamla adressen. Vid postprenumera
tion meddela den ändrade adressen 
till vederbö:-ande postanstalt. 

Äldre nummer 
Ring 289060 och begär RT:s expe
dition. Skicka ej inbetalning i rör
skott med 'rimärken 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 
Principschernor i RT är uppritade 
enligt följande riktlinjer: 

Komponentnumren som korres
ponderar med motsvarande nummer 
i ev. stycklista, är placerade till 
vänster ovanför resp. komponenter. 
I de fall komponentvärden anges i 
principschernor 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=100 kohm, 
2 M=2 Mohm, 3u p=30 pF, 30 n= 
= 30 nF (l n=1000 p), 3 p,=3 p,F 
osv. 



FOR SERVICEVERKSTADEN 

Svepgenerator TS - 4 A med helelektroniskt svep för TV- och FM-trimning, 

täcker 3,6 - 220 Mp/s i fyra bond. $vepbredd 0-42 Mp/s. Både kristoljstyrd och variabel 

markeringsoscillator. Effektiv blanking. Automatisk amplitudreg lering ger konstant utspönning. 

Byggsatsen komplett - öven anslutningskablar medfö!ier. Kr. 465:-. 

Signalsökape T 4, - som avsevört underlät/or felsökning i radio- och TV

mottagare. Användbar för såvöl HF som lF med gemensam testkroPD. Brusfinnarkrets spårar 

UPD s'örningsolslronde komponenter. Högtalare och utgångstransformator kon användas separat. 

Kr. 195,-. 

Slgnalgenepatop SG - a med frekvensområdet 160 kp/s - 110 Mp/s i grund

toner. Kalibrerade övertoner utökar området till 220 Mp/s. Utspänningen överstiger 100 mV 

och kan vara omodulerod eller modulerad med 400 pis. Anslutning för yttre modulering och 

uttog för 400 pis. Utspänningen kan regleras både stegvis och kontinuerligt. Kr. 190:-. 

Tongenerator AO-9 A är liten och mycket kompakt och ger en nöro nog per

fekt sinusvåg med stabil frekvens och spännmg. Dekadinställning. Distorsionen är mindre ön O, 1 ~o 

inom 20 - 20 .000 pIs. Inbyggd belastningsvöljare. Förnämligt instrument, som tydligt anger 

signalstyrkan i 8 områden. Kr. 340:-. 

Rörvoltft'leter V -7 A med tryckta kretsar. 41/2"- instrument, 1 cro precisions mot

stönd. lätt att bygga. noggrant och pålitligt. V-l A möter växe lström (effektivvörden) och lik

ström . Mätområden 1.5. 5, 15, 150, 500 och 1500 V. Växelspönning - toppvärden 4, 14, 

40, 140, 400, 1400 och 4000 V. Motståndsmätning med faktorerna l. 10, 100, 1000, lOK, lOOK 

och 1 Mohm. Mittvärden är 10, 100, 1000, lOK, lOOK, 1M och 10 Mohm. Dessutom finns dB-skala . 

Kr. 240,-. 

GENERALAGENT 

Oscilloskop 0-12 

Heath (o:s erfarenheter från många års konstruktion och till

verkning av oscilloskopbyggsatser finns samlade i 0-12 och gör 

den sörskilt vä l lämpad för TV-service. Det vertikala frekvens

området går från 3 pIs till 5 Mpfs inom +1,5 til! -SdB utan 

sörskild omkoppling. Vid 3,58 Mpfs ör dämpningen endast 2,2 dB. 

0-12 hor 11 rör och ett 5" k.atodstålerör av fyp 5UPI. Synkroni

seringskretsen fungerar från 10 pis till mer än 500 kp/s i 5 

steg och ör stabil även vid låga frekvenser. Såväl horisontal

som vertikallörstörkare ör av push-pull-fyp. och modellen hor 

inbyggd topp-till-topp kalibreringsspönning . Frekvenskompenserad 

trestegsdömpning av den vertikola ingången. Z-axel ingång för 

infensitetsmodu!ering av strålen, speciell blanking-förstärkare 

samt utmärkt lägeskontroll av kurvan ör andra värdefulla egen

skaper, som oftast bara återfinns hos betydligt dyrare oscillo

skop. Tryckta kretsar och komponenter av högsta kvalitet med

verkar till de godo egenskaperna och underlänor sammansött

ningen högst avsevört. Panelen hor mörkgrå ton med liusgrå 

rattar och texter i vitt. Anslutningarna ör röda och svarta. Den 

detolierade och fullständiga hand ledningen på 48 sidor somt 

stora tydliga ritningar gör att arbetet blir lält . Kr. 635:-. 
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Vår nya "Dygnet Runt-Service" tillåter Er 
att ringa in Er order när det passar Er bäst 

Slå 240280, begär »Order», och våra ordermottagare 
står till Er tjänst. 

Slå 240280, avvakta svar: »Detta nr EI/aman, auto· 
matisk telefonsvarare. Ni har nu 45 sekunder på Er 
att tala in en order eller ett meddelande, var så god 
och börja nu.» 

Därefter registrerar vår bandupptagare Er order. 

Efter 45 sekunder brytes förbindelsen, samtidigt som 
telefonsvararen meddelar: »Tiden slut, tack för or· 
dern.» 

Onskar Ni fortsätta meddelandet, står »Elfaman» ome
de:bart till tjänst vid förnyad påringning. 

Börja med namn och adress, beställ därefter varor med 
angivande av antal och katalognummer samt i före
kommande fall färg eller värde etc. 

Ex.: 5 st J 1000 röda - 10 st P 4 10 kiloohm - 25 st 
K 329 o.s.v. 

Använd vid lika lydande bokstäver gärna ett namn för 
undvikande av förväxlingar. 

Ex.: l-Ivar - J-Johan - M-Martin etc. 
xxx 
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