
Bygg själv en 

lättillverkad 
GRID-DIP-METER 

INSPELNING AV FÅGELSÅNG PÅ BAND 
Se sid •. 50 



OHlMOTE 
12! WATT 

MINIATYR 

Reglermotstånd 

( MINDRE ÄN DE FLESTA EN- OCH TVA-WATIS POTENTIOMETRARNA 

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 

BESKRIVNING: 

Ohmite:s nya 12% Watt reostat fyller en 

lucka i de reglerbara motståndens led 

genom sitt ytterst lilla format, vilket gör den 

idealisk för den moderna elektroniken. Vikten är 

endast ca 17 gram. Reostaten är tillverkad 

i emaljerat utförande, vilket innebär 

att yttemperaturen kan ligga upp till 300° C 

över en omgivningstemperatur av 40° C. Den är 

_/'"" vidare en exakt kopia av de större OHMITE

reostaterna, med allt vad detta innebär 

i kvalitativt hänseende, t.o.m. släpkontakten 

är utförd enligt den beprövade och 

välkända metall-grafit-typen. Axeln är keramiskt 

isolerad från spänningsförande 

delar. Ratt i samma design som till övriga 

OHMITE-reostater medlevereras. 

DATA och MÄTT: 

SPECIALBROSCHYR 

PÅ BEGÄRAN 

Diameter: ra" (22,2 mm) 
Axeldiameter: Vs" (3,2 mm) 
Motståndsområde: Upp fil 5000 ohm 
Tolerans: ± 10 % 

\~----------------/ 

Vridmoment: 0,1-0,2 poundjinch 
Montering: Enhålsmontage i paneler upp till Vs" 
Monteringshål: %" (6,4 mm) 
Rotation: 3000 ± 50 
Axellängd: 9 mm som standard. Andra längder 

och utföranden på begäran 
Reostaten kan levereras i gangat utförande från 

fabrik eller gan gas av kunden medelst stan-
darddetaljer. . 

I rl\TJ\TEIiSAIJTMP~IlT UJ AKTIEBOLAG t STOCKHOLM 
KRONOBERGSGATAN 19 TELEFON VÄXEL 5206.5 
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Världens största 
specialfabrik i sitt slag 

GRID-DIP-METER 
I BYGGSATS 
Modell 710 K 

Ett ovärderligt instrument 
för amatörer, servicemän 
och laboratoriefolk. An
vändbart för TV-service, 
intrimning av vågfällor, 
filter, MF-steg och kOm
pensationsfilter. Lokalise
rar parasitsvängningar, mä
ter e, L och Q på kom
ponenter och bestämmer 
resonansfrekvenser i HF
kretsar. 

Synnerligen kompakt instrument för enhands-användning 

Skalan utförd som roterande trumma. Skalorna får där

igenom samma längd på alla områden (ca 95 mm) 

Frekvensområde 300 kp/s-250 Mp/s i 7 områden 

500 IA-A instrument 

Färdiglindade färgmärkta plug-in-spolar med förvarings

låda 

Rör 6AF4 eller 6T4 

Dimensioner: 55 X 65 X 175 mm 

Pris kr 220: -. Netto 

Rekvirera vår specialbroschyr ! 

Byggsatserna levereras normaU med sven." 
,,/ler originaltransformator för 220 V. 

Återförsäljare för Göteborg, Malmö och Sundsvall 

AB CHAMPION RADIO 
GÖTEBORG , 

MALMÖ: 

SUNDSVALL: 

Södra vögen 69 - Tel. 031/ 200325 

Regementsgatan 10 - Tel. 040/72975 

Vattugatan 3 - Tel. 060 I 503 10 

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

Holländargatan 9 A - Stockholm 3 
Box 3075 - Tel. 240280 
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För 25 år sedan 

Ur PR nr 11/34 
I »Radiokrönikan» i nr 11/ 34 berättar sign. 
»Wireless»: »-Zworykin,som är pappa till 
katodstrålrörssändaren med de största ut
vecklingsmöjligheterna sökte för ett antal 
år sedan anställning i Sverige, men han 
måtte ej ha kunnat så mycket på den tiden, 
ty det var komplett omöjligt för honom att 
få arbete här. Han skrapade ihop sina sista 
besparingar, tog båten till Amerika och 
blev där ett stort namn.» 

Vad hade hänt om Zworykin hamnat som 
byråingenjör i t.ex. Televerket? 

Från radioutställningen i Paris, som vi
sat att fransmännen var mycket avancera
de, rapporterades bland nyheterna ett spol
system för en allvågsmottagare med spol
satserna monterade i en »karusell», se 
fig. 2. 

Fig 1 
Luxors reflexkopplade S·rörs super »6S3 DW», 
årgång 1934. 

Radioamatörerna medverkade flitigt då 
som nu i tidskriften. SM5ZK, Bo Palmblad, 
vars namn numera mest förekommer på 
RT:s annonssidor, bidrog med en beskriv
ning av hur man gör om en gammal hör
telefondosa till en summer för användning 
i vågmetrar, mätbryggor och liknande. 

Eric Andersen skrev om hur man galva· 
niserar, förnicklar eller förgyller kortvågs
spolar och beslag till radioapparater. Ing. 
Erik Hullegård behandlade i en artikel 
ATC = automatisk tonreglering, varmed 
avsågs ett elektroniskt lågpassfilter, vars 
gränsfrekvens reglerades av mottagarens 
AFK-spänning. Vid mottagning av starka 
sändare (=hög AFK-spänning) reglerades 
ton området så att full LF-bandbredd er
hölls i LF-steget, vid mottagning av svaga 
sändare (liten AFK·spänning) däremot, 
beskars diskanten. 

I annonsspalterna kunde man läsa om 
Luxors nya reflexkopplade (!) 5·rörssuper 
653 DW. Kontantpris 300:-. 

Fig 2 
Detta franska spolsystem från 1934 med de 
olika våglängdsområdenas spolar arrangerade 
i ring, påminner om de moderna karusellsyste
men. Spolarna stod dock stilla och kontakterna 
roterade. 

Ett nytt serviceinstrument !rån 

MÄTMÖJLIGHETER: 

Signalföljare för HF- eller 
LF-signal, med omkopp
lingsbart mäthuvud 

Voltmeter 0,1-300 volt i tre 
områden 

Ohmmeter 1 kohm-I Mohm 

Signalgivare med anslut
ningsbart multivibrator
mäthuvud 

-

TEKNISKA DATA 

MÄTHUVUD: 
Ingångsspänning: 

max. 500 V = 
Omkopplarlägen: 
al Högfrekvens till 300 MHz, 

AM och FM 
bl Lågfrekvens, spännings-

och motståndsmätning 
Ingångskapacitans: <40 pF 
Känslighet: 
Lägsta ingångssignal: 6 mV 

HF med 30 ' /, modulering 
För full utstyrning (200 mW) 

erfordras: 20-25 mV HF 
med 30 '/, mOdulering 

GRUnDIG 
Signalföljare SV1 
är ett lätthanterligt och robust hjälpmedel I ser
vicearbetet på radlo- och TV-apparater. HF- och 
LF-förstärkare kontrolleras enkelt med detta nya 
batteridrivna, helt transistoriserade Instrument. 

DÄMPSATS OCH OM
RÄDESOMKOPPLARE : 
5 lägen: a) och bl sIgnalföl
jare, c) d) och e) volt- och 
ohmmeter 
läge a) O dB-LF-spänning 

0,1-6 mV 
Ingångsmotstånd : 
50 kohm 

läge b) e:a 45 dB-LF-spän
rung 10-700 mV 
Ingångsmotstånd : 

läge c) 
läge dl 
läge e) 

6,8 Mohm 
300 V = 
30 V = 

3 V = 

FUNKTIONSOMKOPPLARE 
med fyra lägen: 

a) Batterispänningskontroll 
bl Motståndsmätning 
el Spänningsmätning, negativ pOlaritet 
dl Spänningsmätning, positiv polaritet 

Transistorer : 

Batterier: 
DrIftstid: 

Dimensioner: 
Vikt: 
Tillbehör: 

1 st OC 45, 2 st OC 70, 
l st OC 71, 1 st 2 OC 72 
4 st 1,5 volt 
15 timmar per batteri
sats 
198 XI55 Xl05 mm 
e:a 2,8 kg 
Mäthuvud 6057 
Multlvibrator
mäthuvud 6059 

Signalföljare SV 1 inkl. Mäthuvuden 6057 och 6059 Scmoprodllkter 
Riktpris 570:- Lidingövägen 75 - STOCKHOLM 
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mätinstrument vinner hela radio- , 
och TV-branschens förtroende 

Här presenterar vi 4 oumbärliga serviceinstrument : 

AM-FM signalgenerator, typ 6031 
Frekvensområde: 100 kHz-11S MHz i 10 områden. 2 områ· 

den för MF, 400---500 kHz och 10,2-11,2 
MHz, med svepgenerator för studium av 
MF-kurvor 

Dimensioner: 28SX200X160 mm 
Vikt: ca 6,5 kg 

Riktpris: kr 
Tillbehör kr 

835:-
82.:50 

Rörvoltmeter, typ ~062. 
Likspänning: 

Växelspänning : 

Motstånd: 
Dimensioner: 
Vikt: 

20 mV-I000 V i 7 områden, 30 kV med 
sep_ mätkropp 
100 mV-30 V i 4 områden, 30 Hz-130 
MHz (±S %), upp till 300 V med spän
ningsdelare 
l ohm-SOO Mohm i 7 områden 
28SX200X13S mm 
ca 6 kg 

Riktpris: kr 
Högspänningsmätkropp : kr 

790:-
49:-

TV-signalgenerator, typ 6016 
Svepgenerator : 

Markerings
generator: 

Dimensioner: 
Vikt: 

4 MHz-2S0 MHz, FM-modulering SO Hz 
sinusform, sving l MHz-30 MHz 
4 MHz-2S0 MHz i 6 områden, AM-modu
lering 800 Hz och 5,5 MHz, kristallstyrd 
osc. 
420X300X21O mm 
ca 15 kg Riktpris: kr 

Tillbehör kr 
1.480:-

168:-

Bildmönstergenerator , typ 372. 
Bild och ljud för 10 kanaler 
Bildmod ulering : 4 olika mönster el. yttre videosignal 
Ljudmodulering: 1000 Hz eller yttre signal 
Dimensioner: 420X300X210 mm 
Vikt: ca 16 kg Riktpris: kr 

Tillbehör kr 
1.740:-

12.8: -

Rekvirera specialprospekt ! 

STOCKHOLM • GÖTEBORG • MALMÖ • VÄNNÄS 
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3S år med Svenska Radloklubben (= Stockholms Radioklubb) 
(Artikel på sid. 8) 

På denna bild från Svenska Radioklubbarnas Förbunds möte 1929 syns flera av de ledande inom den då 5 år gamla Stockholms·klubben jämte 
några andra från förbundets övriga klubbar. V åra äldre läsare känner säkert igen t.ex. i främre raden fr.v.: Kapten LARS KöHLER (1), civil· 

, ingenjör ERIK LöFGREN (4), professor HELGE BÄ'CKSTRöM (6) , fil. dr BRUNO ROLF (7) , direktör P S EWERLÖF (8); i mellanraden 
fr.v.: köpman ÅKE ROCKSTRöM (1), lektor ERIKSSON (Norrköping) (3), köpman EMIL BARKSTEN (12); översta raden fr.v.: civilingenjör 

, ARVID KJöRLING (1), direktör RAGNAR RYDBERG (2), notarie J F A SJöSTRöM (3), redaktör TORSTEN CASSEL (7), civilingenjör 
HELGE FREDHOLM (8), överingenjör OVE MOGENSEN (Falun) (10), civilingenjör ERIK CRONW ALL (12), ingenjör N E BERGSTRÖM (13). 

FREKVENSSTABIL HÖGKÄNSLIG TRAFIKMOTTAGARE 

Racal RA 17 är en kommu

nikationsradiomottagare, som 

är ytterligt frekvensstabiL 

Den har tagits i bruk för 

uppgifter, där den höga 

känsligheten är av största be

tydelse. För närvarande fin

nes c:a 5000 exemplar i drift 

över hela världen. RA 17 

finns i både civilt och militärt 
utförande. I Sverige har den 

nyligen provats och impone
rade därvid stort på vår ra
dioexpertis. RA 17 tillverkas 
hos Racal Engineering Ltd. i 
Berkshire, England. 

GRIMSTAGATAN 160 
STHLM - VÄLLINGBY 

Bilden visar Racal RA 17 med påbyggd LF·Converter. 

Tag gärna kontakt med vår 
telekommunikationsavdelning 
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Racal RA 17 arbetar inom 
frekvensområdet 12,5 kHz-
30 MHz och har testats för 
extrema klimatiska förhållan
den med prov i tempera
turer från +70 0 till _40 0 C. 
Mottagaren är försedd med 
S-meter och känslighetskont
roll. Känslighet: 3 pV för 20 
dB signal-brusförhållande. 
Selektivitet: Valbar band
bredd 100 Hz till 8 kHz i 6 
steg. Stabilitet: Inom 200 Hz 
vid 3 MHz efter uppvärm
ning. Frekvensinställning för 30 
lägen om 1 MHz. Skala 0-1 
MHz med 150 cm skallängd. 

T E L E F O N 38 00 20 
Tga: INGSTENHARDT 
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De båda figurerna visar två konstruktionsprinciper för bilantenner 

1 Ingen jordad del befinner sig ovan bilplåten, avståndet 

till närmaste jordade metal/del blir långt. ALLGON bil

antenner är konstruerade efter denna princip. 

2 Figuren visar ett enklare och billigare sätt att konstruera 

bilradioantenner. Den jordade delen ovan isolatorn medför att 
antennens effekt kan sjunka med 70 % vid t.ex. regnväder · 

En bilradios funktion är till mycket stor del beroende av 
antennens konstruktion. Radion .skall fungera lika bra i 
>vått som torrt •. Detta innebär att stora krav måste ställas 
på antennens isolation till jord. En speciellt viktig detalj 
är att inga jordade delar av antennen finns ovan bilplåten. 
Samtliga ALLGON-antenner är konstruerade så att vatten
begjutning av antennen ej påverkat isolationsmotståndet. 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • •• • • 

Antennspecialisten frågar . .• 

regnar 
programmet 
bort I Er 
bilradio? 

Antennspecialisten - landets ledande antenntil/verkare 
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Miniatyr

papperskonden.rator 

IEC klass 454 

PKG 521 

PRESENTERAR TYP PKCi 521 

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

Levereras med eller utan yttre isolerhölje 
av plast. 

Begär katalogblad C 38. 

Korta leveranstider. 

PKG 521 bar utomordentligt goda egemkaper: 

Stort temperaturområde -55 till +85·C 
{lOO· CI 

Full kontaktsäkerhet 

Häg isolationsresistons 

Oäverträffat luktskydd 

Kopacitonsområde 470 pf-{),068 p.F 

Kopacitonser 
Internationello E6·serien samt multip
lar av talvärdena 2 och 5 

Märkspänningar 
250, 400 och 630 V = 

AKTIEBOLAGET RIFA 
Telefon Stockholm (OlO) 262610 • Bromma 11 

ett 
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lS år med Svenska Radioklubben 

D en 17 september höll Stockholms Radio
klubb sitt 35:e årsmöte. Styrelsen omval
des och klubben beslöt att återta sitt ur
sprungliga namn Svenska Radioklubben. 
Medlemsantalet är nu 325 och under ar
betsåret har anordnats två studiebesök (till 
Tekniska Museets atomarium och AGA:s 
färgtelevisionsanläggning) förutom årsmö
tet med traditionsenlig nyhetsdemonstra
tion hos Philips samt 7 sammanträden med 
föredrag, demonstrationer och tekniska 
glimtar. 

De nu tillryggalagda 35 åren kommer 
inte att firas med några pukor och trum
peter utan endast med ett jubileumsmöte 
under enklare former. Men låt oss i alla 
fall göra en återblick på några händelser 
- en utförligare , skildring var införd så
som 25-årskrönika i Populär Radio nr 
1/ 1950. 

1924 var ett sjudande expansions år för 
radiointresset i Sverige. Inte endast på 
sändarplanet, där den nya och sensatio
nella rundradion började stabiliseras och 
organiseras inom Radiotjänst, som snart 
också kan fira 35-årsjubileum - nej i 
hela riket satte sig allt fler tekniskt intresse
rade »radioter» och knåpade med sina kri
stallmottagare. Deras gemensamma intres
se drev dem samman till radioklubbar och 
den i december 1922 bildade Svenska Ra
dioklubben växte explosionsartat. Vid ny
året 1924 hade 7 »lokalavdelningar» bil
dats utanför Stockholm, 1924 års matrikel 
upptog 1260 medlemmar varav 400 i Stock
holm och året därpå redovisades 31 klub
bar med nästan 2400 medlemmar. 

Inför denna utveckling hade stockhol
marna föreslagit, att också de skulle sam
las i en lokalavdelning, som jämte de öv
riga klubbarna kunde bilda en riksorgani
sation. Den 16 december 1924 konstituera
des så Stockholms Radioklubb och den 29 
april 1925 höll det omorganiserade Svens
ka Radioklubbarnas Förbund sitt första 
riksmöte. 

Vilka var nu männen bakom dessa 
organisationers verksamhet? 

Till förbundsordförande valdes kommerse
rådet A Enström och till sekreterare fil. dr 
Bruno Rolf, som mer än någon annan blev 
förbundets arbetande och sammanhållan
de kraft och han medverkade också i stock
holmsklubbens styrelse 1926-32. De öv
riga stockholmarna var dåvarande byrå
direktör F,dy Velander samt direktör P S 
Ewerlöf och civilingenjör Erik Cronwall, 
som var stockholmsklubbens initiativrike 
ordförande 1924-27 och 32-37. Som sty
relsesuppleant i förbundet möter oss 1926 
en annan av de store, civilingenjör Helge 
Fredholm, som också var en av central per
sonerna i stockholmsklubbens styrelse, 
först 1924-35 och alltsedan 1945 dess 
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.... ,.l m··· FIRMA Ett teletekniskt 
försäljningsprogram 

o l-
X Z 
~ ;: 

- lAGl~ Johan Lagercrantz 

Amphenol 
Electronics Corp. 

Chicago, III. 

IC.SI 
Collins 

Radio Co. 
Cedar Rapids, III. 

Allen B. DuMont 
Laboratories, Inc. 
New York, N. Y. 

General Radio Co. 
Cambridge, Mass. 

The Hallicrafters Co. 
Chicago, III. 

SERVOMEX 

Pulsgeneratorer, DC-förstärkare, 

Servoförstärkare, Dekader m. m. 

LAVOlE 

Spektrum-analysatorer frekvensmetrar 

SIERRA . 

VHF, UHF effektmetrar, avslutningar, 

stående-våg metrar m. m. 

SPRAGUE 

Konden:atorer, pulstransformatorer, 

transistorer, störningslokalisatorer m. m. 

Kontakter 

Kabel 

Sändare 

Trafikmottagare 

Flygradio

anläggningar 

Oscillografer 

Oscillografkameror 

Katodstrålerör 

Laboratorieinstrument 

Komponenter 

Sändare 

Trafikmottagare 

STEVENS ARNOLD 

Choppers, uftrasnabba reläer, 

resonans reläer 

NATIONAL 

Mottagare, komponenter 
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Vänd Eder till Potentiometerspecialisten ! 
Största sortering - Lägsta pris 

50 watt 

5 watt 

Dubbelpotentiometer 

Standardpotentiometer 

Miniatyrpotentiometer 

[ Fabrikat: PR,EH • .l 
Högbelastningspotentiometrar, 
tråd lindade 

150 watt. Lagervärden: 5-10 -25-50 
-100-150-300-500 ohm. 

Kr 26: 50 brutto 

50 watt. lagervärden: 5 -10 - 25 - 50-
100-300-500 ohm. Kr 12:50 brutto 

25 watt. Lagervärden: 10 - 25 - 50 - 100 
-200-500 ohm. Kr 10:85 brutto 

T råd lindade potentiometrar 
5 watt. Diam. 45 mm. Lagervärden: 10-
25-50-100-300-500-1000-3000 
-5000 -10000 -25000 ohm. 

Från kr 7: 75 brutto 

2,5 watt. Diam. 32 mm. Lagervärden: 10-
25-50-100-300-500-1000-3000 
-5000-10000-20000 ohm. 

Från kr 6: 25 brutto 

1 watt. Diam. 23 mm. Lagervärden: 10-
25-50-100-500-1000-5000-10000 
-25000 ohm . Kr 7: 25 brutto 

0,5 watt. Diam. 20 mm med skruvmejsel
inst. Lagervärden: 10 - 25 - 50 -100-
250-500-1000-1500 ohm. 

Från Kr 2:85 brutto 

Kolpotentiometrar 
Dubbelpotentiometrar, variabla var för 
sig, 0,5 watt. Diam. 31 mm. Lagervärden 
linjära: 0,2 + 0,2 Megohm, 0,5 + 0,5 Meg
ohm, 1,0 + 1,0 Megohm. Kr 12: - brutto 
Dito med 2-pol. strömbr. Log. Lagervärden: 
1,0 + 0,05 Megohm, 1,0 + 1,0 Megohm. 

Kr 15: - brutto 

Potentiometer, standard. Diam. 31 mm., 
0,4 watt, linjära och log., alla vanliga 
värden. Kr 5: 40 brutto 
Med 2-pol. strömbrytare. Kr 7: 60 brutto 

Potentiometrar, miniatyr. Diam. 20,5 mm., 
0,2 watt, linjära och log. Kr 4: 25 brutto 
Med 2-pol. strömbrytare. Kr 6: 85 brutto 

Potentiometrar, subminiatyr för transistor
app. o. dyl. Diam. 16 mm . Lagervärden: 
2 Kohm, 5 Kohm, 10 Kohm, 50 Kohm, 0,5 
Megohm, 1,0 Megohm. Kr 3: 75 brutto 
Med l-pol. strömbrytare. Kr 6: 50 brutto 

r Potentiometrar i andra utföranden och specialvärden levereras på kort tid \ 

Sedan mer än 30 år levererar vi potentiometrar till industri och handel. Begär offert! 

RADIOKOMPANIET • Komponentavd. 
Regeringsgatan 87 - STOCKHOLM - Tel. 219035, 219036 
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ordförande. Av de övriga veteranerna i den 
nuvarande styrelsen har ingenjör Erik Hul
legård sitt mandat sedan 1936, därav så-o 
som teknisk sekreterare 1937-39 och v. 
ordförande 1944--54. Disponent Erik Bäck 
började som revisorsuppleant 1939, var 
bibliotekarie 1940-41 och »ständig» skatt
mästare sedan 1940. Hans efterträdare som 
revisorsuppleant, alltså 1940-42, blev en 
av de trägna föredragshållarna sedan 1926 
och styrelsesuppleant 1~27, ingenjör Ejnar 
Myckelberg, som avancerade till ordinarie 
revisor 1943, därefter styrelseledamot och 
sedan 1945 v. ordförande. Vidare ingenjör 
Robin Hult, som i styrelsen blev suppleant 
1936 och är ordinarie sedan 42 samt förval
tare Martin Ardbo, styrelsesuppleant 1939 
-51 och sedan dess ordinarie. »Bara» 15 
år på nacken har civilingenjör Gunnar Sol
ders, som skötte biblioteket 1944--45 och 
är sekreterare sedan 46. Ingenjör Gösta 
Brohman var styrelsesuppleant 1945 och 
har återtagit denna befattning efter en or
dinarie-period 1949-58 medan ingenjör 
B ertil Ask varit teknisk sekreterare efter 
Brohman sedan 1948. 

Bland de 1924 års män, som numera läm
nat sina styrelseuppdrag men alltjämt 
hjälper till då och då kan nämnas professor 
Erik Lö/gren, som deltog i styrelsen 1927-
42, och generaldirektör Håkan Sterky, 1928 
-32. I den yngre generationen syns t.ex. 
ingenjör William Stockman 1936-45, som 
grundade det goda samarbetet med POPU
LÄR RADIO, och efterträdaren på dess re
daktörsstol, ingenjör John Schröder, var 
också med i styrelsen 1946-47. 

Dessa funktionärer jämte hundratals · 
andra föredragshållare m.fl. visar oss män
nen bakom klubbens verksamhet, som ock
så avspeglas i medlemsantalet genom åren. 
Vid starten överfördes 419 stockholmare 
från Svenska Radioklubben, men efterhand 
som rundradion ej längre var ny och sen
sationell svalnade intresset hos de flesta av 
dem så att kurvan för genomsnittsantalet 
medlemmar de första femårsperioderna pe
kar neråt. En våg går uppåt mot siffran 391 
år 1945-49, därpå en ny reducering mot 
den senaste periodens genomsnitt 323. Års
kurvan just nu är stigande, 325. 

400r---------------------------~ 
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200~-----------__ -~--~~~ 

100~---~~-~-~-_I~~~ 
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Medlemsantalet i Svenska Radioklubben har 
gått upp och ner sedan starten 1925. 
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Synnerligen lätt buret : 
Batteridrivet. 

Väger endast 6 kg utan batterier. Batterivikt 1-2 kg. 

Storlek endast 145 X210 X410 mm. 

Utmärkta prestanda: 
Vertikal respons : likspänning till 5 MHz, 0,07 /LS stigtid . 

Kalibrerad känslighet: 10 mV/skaldel-:-20 V/skaldel i 11 kalibrerade 
steg. Kontinuerligt variabel från 0,01-50 V/skd. 

Kalibrerade svep : 0,5 /Ls/skaldel-{l,5 s/skaldel i 19 kalibrerade steg. 
Noggrann 5 ggr expander utäkar det kalibrerade området till 
0,1 /Ls/skd. Kontinuerligt variabel från 0,1 /Ls/skd till 1 s/skd . 

Färenklad triggning : Helautomatisk eller med amplitud·nivå-inställ -
ning samt med . preseh stabilitetsreglering. 

4 kV accelerationsspänning på 3" katodstrålerör. 

En bildyta av 6X10 skaldeiar. 

Amplitudkalibrator . 

Inga problem med strömförsörjning: 
l. Tio 1,5 V fic klampsbatterier ger en halvtimmes kontinuerlig drifts

tid , längre vid intermittent drift. 

2. Tio laddningsbara celler, 2,5 Ah - 3 timmars kontinuerlig drift. 
Tio laddningsbara celler, 4,3 Ah - 5 timmars kontinuerlig drift. 

3. 11-35 V likström (flygplan, bilar, båtar etc .). 

4 . . 105-125 V växelström eller 210-250 V växelström, 50-000 Hz. 

Tillverkare: 

Teklronix, Inc. 
PORTLAND 7, OREGON, U.S.A. 

TYP 321 

Det är så lätt att ta typ 321 närhelst ett oscilloskop 
behövs. Det är också ,en bekväm lösning på m ånga svå
ra situationer, som t.ex. där elektriska sladdar bara är 
till besvär - där isolering mot jord önskas - där nät
spänningsvariationer är besvärande - där brum »pick
up» är ett problem. Typ 321 kommer v erkligen att till
fredsställa alla Edra behov av ett bärbart oscilloskop. 

Andra Tektronix-nyheter i produktion äro: 

DC-1000 MHz OSCILLOSKOP TYP 519 
En stIgtid av 0,35 nanosek, inbyggd signalfördröjning och in
ställbar svepfördröjning samt 24 kV accelerationsspänning ger 
utmärkt teckning både avengångsförlopp och återupprepade 
förlopp. 

TYP N "SAMPLlNG" - PLUG -IN - ENHET 
till alla oscilloskop av 530/540-serien jämte ny puls- och »gate»
generator samt fördröjningskabel gör, att dessa oscilloskop kan 
anvä ndas för studium av återupprepade förlopp med ca 0,6 ns 
stIgtid (motsvarande 600 MHz), känslighet 50 mV/cm och svep
hastighet motsvarande 1, 2, 5 och 10 ns/cm. 

Ensarnrepresentant I 

ERIK FERNER AB 
Pa. Box !S&, BROMMA Vx 252870 

RADIO OCH TELEVISIO N - NR 11 - 1959 Il 
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Vad har medlemmarna kunnat ge 
varandra inom klubben? 
Det första året hölls klubbaftnar nästan 
varje tisdag med föredrag, demonstratio
ner och mycket livliga diskussioner. Radio
amatörerna har alltid varit uppslagsrika 
och energiska, ja ofta utanför de professio
nella teknikernas landamären. En vältalig 
sentens på väggen i klubblokalen erinrade 
medlemmarna om att »Teknikerna visste 
att det var omöjligt. Men amatörerna visste 
inte vad teknikerna visste - utan gick och 
utförde det_» 

Klubbens egen sändare jämte andra 
amatörbyggda apparater besågs av ca 2400 
personer vid en utställning i april 1925 på 
klubblokalerna vid Norrmalmstorg - följd 
av många utställningar under senare år -
och kurser anordnades i morsetelegrafe
ring och apparatbyggnad. Radiotjänst hade 
till en börj an rätt begränsade sändningar 
och tillät privata sändare att hjälpa till. 
Stockholmsklubbens grammofonsändning
ar uppfattades mycket bra ända uppåt 
Norrland, ja ibland t.o.m. bättre än Radio
tjänsts, men det tövade inte länge förrän 
Radiotjänst övertog hela marknaden i 
Stockholm. I landsorten däremot blev de 
olika radioklubbarna jämte några helt pri
vata sändare anlitade för riksprogrammen 
så att på sin tid hade Televerkets sändare i 

Stockholm-Motala, Göteborg, Malmö, Bo
den, Karlsborg och Sundsvall god hjälp av 
radioklubbarnas sändare i Eskilstuna, Gäv
le, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Karls
krona, Karlstad, Kristinehamn, Linköping, 
Norrköping, Nässjö, Umeå, Varberg och 
Örebro samt de övriga privata i Falun, 
Leksand, Säffle och Trollhättan. 

I samband med sändningarna är det 
klart, att radioklubbarnas medlemmar även 
hade intresse för programfrågor, men efter
hand som dessa övertogs av Radiotjänst 
korn de tekniska problemen i förgrunden. 
I Stockholm hölls som sagt upprepade ut
ställningar och demonstrationer vid klub
bens sammankomster. Antalet föredrag och 
studiebesök har i genomsnitt varit ett 20-tal 
pr år, det senaste året bl.a. TV-aktuellt, 
Moderna trafikrnottagare, Telegraferings
utbildning, Rävjakt, Inmätning av satellit
kurvor, Interferometeranläggningar, Cen
tralantenninstallationer, Riktad program
distribution, Distorsion, dess hörbarhet och 
mätning, Bandinspelning utomhus, Trådlös 
mikrofon etc. 

RT, klubbens organ 
Sedan RADIO OCH TELEVISION, f.d. 
POPULÄR RADIO, startades för 31 år se
dan har dess prenumerationsavgift alltid 
ingått i klubbens medlemsavgift och ofta 
har tekniska föredrag från klubbens möten 

återgivits i spalterna, ett för båda parterna 
värdefullt samarbete. Ett urval av de ledan
de utländska radiotidskrifterna har ingått 
i klubbens bibliotek, som tidigare varit till
gängligt även vid mötena. 

3S år har tillryggalagts 
Under denna tid har rundradion absorbe
rats som en vardagsvara liksom också ra
diogrammofonen medan andra underverk 
som bandspelaren och TV är på god väg 
och kärnfysiken öppnar svindlande per
spektiv. Den radiotekniska utvecklingen 
går alltjämt framåt med stormsteg. Tran
sistorer, radar, elektronmusik, stereo, och 
110° bildrör är bara några av de gårdagens 
ny.heter som i dag är verktyg för ytterli
gare förbättringar och nyheter i morgon
dagens kommunikationer, både lokalt, in
ternationellt och interplanetariskt. 

Inom en sådan organisation som Svenska 
Radioklubben - Stockholms Radioklubb 
har specialister på olika områden alltid 
haft ett givande samarbete. Därför har vis
sa möten ägnats åt respektive specialintres
sen med både allmänt populära och mer 
avancerade föredrag och demonstrationer. 
Men det är påfallande, att publiken därvid 
kommer inte endast från det aktuella fac
ket - det blir välkomna tillfällen för and. 
ra att försöka hålla sig il jour även på an· 
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expe har den största sortering 
av antennl11aterial 

BORDSANTENN 
med elegant basplatta, 
teleskoprör av gulme
tall. 
Komplett med anslut
ningssladd. 
Rostskyddad. 

Best. nr Pris 
TV-401 24.-

MASTROR 

4-ELEMENTS-l-VANINGS-ANTENN 
band III för mastrnontage 

Spänningsvinst ..... .. . 7 db. 
Fram-back-förhållande 20 db. 

Best. nr Pris 
Kanal 5-7 TV-238 33.-

7-11 TV-239 33.-

FONSTERANTENN 
med hållare för fönstermont . 
Tekn. data se ovan. 

Best. nr Pris 
Kanal 5-7 TV -240 36.-

7-11 TV-241 36.-

8-ELEMENTS-l-V ANINGS
ANTENN 
Avstämbar för valfri kanal på 
band III. 
Mastrnontage. 
Spänningsvinst ........ 9 db. 
Fram-back-förhållande 22 db. 

Best. nr Pris 
TV-247 81.-

4-ELEMENTS-l
VANINGS-ANTENN 
Kanal 2, 3 och 4 be
stående av dipol, re
flektor o. 2 direktorer. 
Spänningsvinst 6,8 db. 
Fram-back-för-
hållande ........ 17 db. 

Best. nr Pris 
TV-107 120.-

FONSTERANTENN 
med vridbar dipol och 
antennfäste. 
Kanal 2, 3 och 4 

Best. nr Pris 
UATV 111 38.-

Våra maströr är tillverkade 
av svenskt kvalitetsstål spe
ciellt ytbehandlade för att 
motstå svåra klimatiska på
känningar såsom saltrnättad 
luft, iSbildning, rökgaser etc. 

FONSTERANTENN 
med dipol och reflek
tor, vridbara, samt an
tennfäste. 

Best. nr Pris 
1'1." 3 meter TV-H03 21.-
1'1," 3 meter TV-H04 24.-

Kanal 2, 3 och 4 ..... . 
Best. nr Pris 

UATV 112 65.-

ANTENNKOPPlINGS-FILTER 
för mastrnontage. Användes vid anslutning av 
två antenner med 240-300 ohms imp. till gemen
sam antennledning med 240-300 ohms imp. eller 
60 ohms koaxialkabel. Omkopplingsbart. 

Best. nr Pris 
TV-813 25.-

ANTENNKABEL, 300 ohm 

Färg 

Transp. 
Svart 

II N LAS 

Kabel
rulle 

100 m 
100 m 

Beställn. 
nr 

TV-110l 
TV-1102 

Pris 

-.50 
-.50 

av bygeltyp. För låsning erfordras flera lås på 
något avstånd från varandra. Lin-Q 2,5-5 mm. 
Rostskyddsbehandlat. 

Best. nr Pris 
TV-l203 -.65 

~~ MASTISOLATOR 
för montage på master med Best. nr Pris 
upp till 50 mm Q ....... . . . . . TV -601 2.95 

, TAKRÄNN EAVBÄRARE 

..:r....-""~ med flyttbar stödpinne. 
___ 4'~ Best. nr Pris 

Dubbel ...... .... ...... :.... . TV-603 6.50 

.F==Z=_ VÄGGISOLA TOR 

med träskruv. Best. nr Pris 
2.-140 mm . . .. .. .......... . .. . . . • TV-606 

med fyrkantspets. För mu-
rade väggar. Best. nr Pris 
140 mm .............. .. ...... TV -609 2.-

RUMSISOLA TOR 
för fastsättning av bandkabel 
vid panel eller i vägg, i 100-
förpackningar. 

Best. nr Pris 
TV-620 -.20 

STICKKONTAKT 
med både 3 och 4 mm 
Q på stiften. Färg 
benvit. 

Best. nr Pris 
TV-703 1.-

VÄGGDOSA 
2-polig, för stickkon
takter med 3 mm 
stift Q och 13 mm 
stiftavstånd. 

KABELT~TNING 

Best. nr Pris 
TV-707 3.-

för vatt~ntät genomförning av 
bandkabe;l genom fönsterramen. 

I Best. nr Pris 
, TV-827 -.60 

S
STAGRING 

i~ För montering av 3 eller 
~ 4 stag. Av galvaniserat 

stål. 
~ ~ Best. nr Pris 

. För mast-Q 1'//' TV-1225 2.85 
För mast-Q 11/," TV-1226 3.25 

~ Beställ vår nya Antennkatalog - sändes mot 30 öre porto ...... 

cW experten I KOMPONENTAVDELNINGEN 
Fleminggatan 51. Stockholm - Tel. vaxel 541635 
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gränsande områden. Att hjälpa medlem
marna härvid har under dessa 35 år varit 
radioklubbens kanske största uppgift och 
den kvarstår också under kommande år. 
Erik Cronwalls slutmening i klubbens 15-
årskrönika 1939 är lika aktuell i dag: 

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

Radiomottagare modell 1928 

• • • .,. 
II .. .. 
Ja .. .. 
II .. 
iii .. .. 
'" :w 

»Klubben har under den gångna tiden 
väl motsvarat förväntningarna att vara en 
sammanhållande länk mellan rundradio
vänner, unga som gamla, och det är vår 
förhoppning att den även i fortsättningen 
skall fylla denna sin uppgift med den 
äran.» 

Men utöver detta har naturligtvis de se
naste 20 åren fört in nya detaljer i bilden. 
Låt oss därför konstatera, att Radioklub
ben alltjämt är en livaktig sammanslut
ning av andligt ungdomliga medlemmar 
från sådana män i staten som generaldi
rektör Håkan Sterky och professor Erik 
Löfgren till tekniskt bitna i folkskolornas 
avgångsklasser. 

Snart sagt alla områden inom elektroni
ken behandlas vid sammanträden och stu
diebesök. Veteraner och ungdomar bland 
klubbens styrelseledamöter och övriga 
medlemmar har så mycket att lära av var
andra - det är i korthet verksamheten i 
och kring Svenska Radioklubben - Stock
holms Radioklubb. 

(Gösta Willners) 

Bilderna visar en tvåkrets-fyrarörs·neutro
dyn-mottagare för batteridrift, som jag 
byggde år 1928. De just då moderna »Ach
terspulen» skulle vara mindre sårbara för 
störningar utifrån och sinsemellan. De är 
hemtillverkade, liksom omkopplare för 
mellan- och långvåg och rörhållarna. Chas
siet och frontpanelen är av trä. De två skil
da avstämningskondensatorerna har fre
kvenslinjär karakteristik, den tredje vrid
kondensatorn är återkopplingskondensa
torn, med vars hjälp volymen reglerades. 
Högfrekvenssteget neutraliserades med en 
liten inställbar kondensator. De båda låg
frekvenstransformatorerna är utbytbara 
och monterade på en bakelitplatta med 
fyra banankontakter i varje. 

Alla rör var trioder och drevs med en 
2 volts ackumulator och ett 100 V anod
batteri. Högtalaren var av magnetisk typ, 
som anslöts till slutröret utan utgångs
transformator. Även hörtelefon kunde 
användas, varvid med en särskild omkopp
lare ett av de båda lågfrekvensstegen bort
kopplades. 

Apparaten ombyggdes år 1929 till en 
nätdriven trerörsmottagare, varvid högfre-

D !!liiil§Zlliliilliliiliiili. ll •••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • : 
• serviceman 

• 
rom 

Hermods erbjuder moderna TV-kurser. För dem som 
så önskar kan korrespondenskursen kompletteras med 
en kort praktisk kurs. Utbildningen berättigar till 
diplom, en förutsättning för TVX-auktorisation. Sänd 
in kupongen för närmare upplysningar. 
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Sänd mig gratis närmare upply sningar om de kurser jag 
markerat med kryss, och den nya studiehandboken Teknisk 
utbildning 1959. 

D Radio } med 
D Television diplomkurs 
D I ndustri e ll elektron ik 
D Allmän elektrotekn ik 

Förkunskaper 

D Telesignalteknik 
C Påbyggnadskurser i tele

och servotekn ik fö r 
ingenjörer 
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kvenssteget ersattes med ett nät aggregat 
och lågfrekvenstransformatorerna utbyttes 
mot motstånd och kondensatorer (RC
kopplingar) med slutröret RE 134. I denna 
form var apparaten med elektrodynamisk 
högtalare i drift ända till 1939. 

(Werner Machschefes) 

6-rörs MF-enheter, utan rör. 
..Med schema. Frekv. 9.72 Mc Kr . 15.
Ovningsnycklar . . . . . . . . . . . . . . Kr. 3.50 
F ininställningsrattar med skala Kr. 6.-
6AG7 Det Idealiska oscillator-

och dubblar röret .. .. . . .. 2 st. Kr. 16.-
3500 KC Bandkantskristan, 

med hållare .. .. . ..... . ... . ... . . Kr. 10.-
200 KC kristaller i Gen. Electr . 

förpackning . . ... .. ... ... .... . Kr. 13.50 
R 208 TrafIkmottagare, 10-60 

Mc. komplett .. ... . .... ..... . .. Kr. 200.-
R 1392 lO-rörs mottagare för 

100-150 Mc, utan nätaggregat, 
realiseras för .. ... ... .. ..... . . . Kr. 135.-

RF 25 Konverter, 40-50 Mc. 
Kan även levereras med om
byggnadsbeskrivning för 14-
21-28 Mc-områdena .. . . . .. . .. Kr. 24.-

RElS RADIO 
POlhemsplatsen 2 GöTEBORG 

Ragnar von Rels 
Tel. 155833 säkrast 16.00-17.30 

\ 



Lätthanterlig 

transistor-mätapparat 

i fickformat 

TRANSITEST 
"Junior" Till mätning av: 

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

Strömförstärkningen Beta 1,81 kan 
direkt avläsas inom två mätom
råden >,8 bis 100> och >,8 bis 
200" över >,8 200> genom om
räkning. 

Basström till 100 ftA. 

Kollektorström 0--5 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
sistorerna är praktiskt tagetomöj
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 • STOCKHOlM 21 • TEL. VÄXEL 230880 
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Ur radions historia 
(Forts.fr. nr lO / 59) 

1906 
Branly styr per radio en torpedbåt vid 
Antibes i Frankrike och fjärrutlöser tor
pedskott. 

Den första »världsradiokonferensen» an
ordnas i Berlin. 27 stater undertecknar det 
första internationella radiofördraget. USA 
håller sig utanför. Italien och Engla~d 
undertecknar med förbehåll. Marconi-bo
laget obenäget att uppge sin vägran att ta 
emot och vidarebefordra telegram från 
fartyg med annan utrustning än Marconi's. 

På tyskt initiativ införes SOS-signalen. 
Lee de Forest och R v Lieben upptäcker 

nästan samtidigt glödkatodrörets förstär
karegenskaper. Ur Lieben-patentet nr 
179807 av 3.3.1906: »Katodstrålar ... så 
påverkade av de strömvågor, som skola för
stärkas, att de i sin strömkrets framkalla 
vågor av samma frekvens men av större 
amplitud.» 

M Dieekmann överför skrift och teck
ningar med Brauns rör. 20 rader, 10 bild
växlingar. 

Det första radiotelefoniarrangemanget 
anordnas den 15 december 1906 i Tele
funken-laboratoriet i Berlin. Festtalare : 
understatssekreterare dr Sydow. 

1907 
Telefunken utvecklar enligt Wiens prin
ciper sitt telegrafisystem med den »musi
kaliska gnistan». 

Regelbunden p.resstjänst per radio. Våg
längder: båtar 300, 450 och 600 m; kust
stationer 600 och 1600 m; Poldhu och 
Eiffeltornet 1600 och 2500 m. 

Tyska armen arbetar med Poulsen-Lo
renz' ljusbågssändare liksom även delvis 
flottan. Radiotelefoni och grammofonsänd
ning över en sträcka på 75 km vid Rheins
berg. 

Lee de Forest får amerikanskt patent på 
sin audionkoppling. 

Prof. Korn gör en bildöverföring Berlin 
-Miinchen (654 km). 

Prof. Slaby spelar en Caruso-skiva tråd
löst för det tyska kejsarparet. Sändaren i 
Telefunken-laboratoriet i Berlin, mottaga
ren i Tekniska Högskolan i Charlotten
burg. Kuststationen Norddeich sänder 
fr.o.m. 1907 regelbundet pressnyheter. 

1908 
Den »musikaliska gnistan» införes allmänt. 

10 tyska passagerarfartyg har redan ra
dioutrustning. 

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

NY KATALOG 
över 

RADIOMETERS 
teletekniska mät
apparater 

Nyheter ur innehållet: 

FRA2., modifierad frekvens-
analysator 

H032., tongenerator 

MS2.6, FM-AM-signalgenerator 

MSM1, elektronisk kronometer 

Sändes kostnadsfritt till företag och institutioner 

Generalagent: 

BERGMAN & BEVING AB 
Karlavägen 76 - STOCKHOLM 10 - Tel. 679260 

Västergatan 45 - MALMÖ 1 - Tel. 040/32015, ·17 

,~----------------------------------------------------) 
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Den internationella världstelegrafiunio
nens kontor i Bern får en särskild radio
avdelning. Tillståndsplikt införes i Tysk
land för radioanläggningar. 

F Braun gör lyckade försök med ram
antenn. 

1909 
Nauens 25 kW gnistsändare har en räck
vidd av 4600 km. 

Marconi och Braun får dela Nobelpri
set. 

Den franska vetenskapsakademien före
slår införandet aven tidssignal att sändas 
ut trådlöst. 

1910 
Förhandlingar mellan Tele/unken och 
Marconi om de respektive systemens lika
berättigande. 

Sändarna i Norddeich och i Eiffeltornet 
börjar sända tidssignaler. 

Telefunken bygger de första radioan
läggningarna för luftskepp och flygma
skiner. 

Regelbunden radioförbindelse mellan 
Europa och Nordamerika börjar. 

~18 

DAVEN 
VÄRLDSBERÖMDA 

PRECISIONS
ATTENUATORER 

samt 

HÖCSTABILA 
TRÅD- OCH METALL

FILMMOTSTÅND 

NILS PALMGREN AB 
ArtIllerigatan 87, Stockholm. Tel. 61 3794 



FÖRSUMMA EJ ATT REKVIRERA 

Vår nya servicehandbok "Radioservice 

genom signalsubstitution" innehåller 

många värdefulla anvisningar för ser

vice på olika slag av mottagare. 

* 
Vår nya katalog över serviceinstrument 

innehåller en komplett serie instrument 

för service på såväl AM- som FM- och 

TV-mottagare. 

vår nya katalog 

och . servicehandbok 

innan Ni köper nya 

serviceinstrument 

MODERNA M~TlNSTRUM 
för 

AMJ,. FM· OCH· 
, TV,SERVICE 

r fL I , N G.", ..... .,."', 
................ ))6 , ClM ENr A .,__ a 

.... .,11"" ... , ... 

Vår nya katalog levereras gratis 

och servicehandboken mot postförskott av kr 3: SO + porto 

TELEINSTRUMENT AB 
HÄRJEDALSGATAN 136 - VÄLLINGBY - TELEFON 377150, 871280 
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~16 
På världsutställningen i Briissel demon

strerar E Ruhmer television genom över
föring av enkla figurer_ 

K G Wagner gör frekvensundersökning
ar på taL 

1911 
Telefunkens högfrekvensförstärkare 
pionjärpatent av O v. Bronk. 

Telefunken-sändaren i Nauen förstärks 
till 80 il 100 kW och antennen höjs till 
200 m. 

»Atlantic-Communication Co» grundas i 
New York av Tele/unken. 

Delöverenskommelse mellan Tele/unken 
och Marconi om skeppsradio i Europa. 

80 tyska fartyg har radiostationer. 
Telefunken-kompassen: en riktad sän

dare för pejling. 

1912 
Internationell radiokonferens i London 
(» Titanic-konferensen») i anslutning till 
att atlant ångaren »Titanic» sjunkit i 
Nordatlanten efter kollision med isberg. 
Resultat: Skyldighet för alla stationer, 
oberoende av systemet, att mottaga och 
vidarebefordra meddelanden, tvång att ha 
nödsändare, fastställda passningstider för 
radiotelegrafister. I samband med denna 
konferens utställdes de första Lieben-rören 

märket 

för all 

avancerad 

elektronik 

Engros: 

'RN~ 

och greve Arcos högfrekvensmaskin med 
stillastående frekvensmultiplikator. 

Signaler från Nauen uppfångas i Togo 
(5400 km). 

Telefunken-goniometer provas vid kust
och landpejlstationer. 

Den 200 m höga antennmasten i N auen 
störtar vid en storm. En ny 260 m hög 
mast byggs. 

1913 
Utgångspunkten för utvecklingen av elek
tronrör i Tyskland var det av v. Lieben 
1910 införda styrgallret mellan katod och 
anod. Förbättrades efter 1912 genom Lee 
de Forest's audionrör (USA-patent 1907) 
beträffande dimensioner och vakuum. 1913 
insågs betydelsen av högvakuum i förstär
karrör (J Langmuir, USA-patent 1913). 

Den 9/4 1913 anmälde A Meissner till 
patent en anordning för återkoppling vid 
svängningsalstring. Samma dag inlämnade 
A Reiss i USA en patentanmälan om åter
koppling vid lågfrekvensförstärkning. Ett 
österrikiskt patent av S Strauss från de
cember 1912 förbisågs. 

A M eissner hos Telefunken, C H S Frank
lin och H J Round i England och E H 
Armstrong och J Langmuir i USA, patent
anmälde nästan samtidigt användandet av 
återkoppling för ökning av selektiviteten i 
svängningskretsar . 

Därmed hade utvecklingen i tre länder, 

Kocksgatan 5 

Telefoner: 406526 - 438243 

Stockholm 

GENERALAGENT: ELEKTRONIKBOLAGET • STOCKHOLM 
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oberoende av varandra, fört radiotekniken 
ett väldigt steg framåt. Resultatet var rör
sändaren, som den bästa, än i dag kända 
anordningen för generering av odämpade 
svängningar, och audionen, som den käns
ligaste detektorn. 

1914 
Det av »Titanic-konferensen» föreslagna 
fördraget om skydd av människoliv till 
sjöss undertecknas av 18 stater. 

Den l augusti utbryter första världs
kriget. Alla Telefunken-stationer bortom 
haven liksom alla tyska oceankablar, er
övras av de allierade. Stationerna Kamina, 
Windhuk, Yap, Nauru, Apia och Rabaul 
hade då nyligen tagits i bruk. Tack vare 
radiovarning undgick talrika fart)(g att tas 
i beslag. 

Storstationer i Nauen och Sayville, Eil
vese och Tuckerton säkrar Tysklands tele
grafitrafik över Atlanten: Före 1914 hade 
visserligen telegram sänts då och då, men 
telegrafiservice i den meningen att förbin
delserna var regelbundna och säkra hade 
man förut inte lyckats åstadkomma. 

Siemens & Halske tillverkar i samarbete 
med M Pirani de första högvakuumrören, 
och Tele/unken introducerar i samband 
härmed den första tvåstegs lågfrekvensför
stärkaren. Tillverkning av de första sän
darrören börjar också (H Rukop). 

~20 

llM
RÄK
NARE 

TIDOMETER - HORAMETER 3 
visa r 

hur länge Er anläggning körls 

AB OLA ALM LTD 
Essingebrogata 29 - 31 - Tel. 542312. 5423 52 

STOCKHOLM K 



Modell 721A är helt igenom byggd för att ge säkra pre
cisionsprovspänningar för praktiskt taget alla typer av 
transistorer i bruk för närvarande. 

Ett utmärkande drag är en utgångsbegränsare, som maxi
merar den uttagna strömmen till ett på panelen inställ
bart värde av 25, 50, 100 eller 225 mA. Icke önskvärda 
överbelastningar elimineras därigenom. 

-hp-403A 

NY~ 
LIKRIKTARE 

FÖR 

TRANSISTORER 
m. m. 

• ISO mA, O-la y likspänning, variabel 

• Mindre än O,l % eller la mY ändring 
från tomgång till full belastning 

• Brumspänning mindre än ISO fL Y effektiYYärde 

• Kontrollerad spänning och strömbegränsning förhindrar 
transistorskador 

Modell 721A har ett 3-poligt uttag för jordning av antin
gen positiva eller negativa polen. Den kan seriekopplas 
med en annan spänning och ett instrument på panelen 
indikerar antingen utgångsspänning eller -ström, så att 
separat utrustning av detta slag ej behövs. 

NY r!fJ 
TRANSISTORISERAD 

V ÄXELSPÄNNINGS-

VOLTMETER 

1 Hz -1 MHz 

• Batteridriven - 400 timmars livslängd på 
batteriet 

• 12 mätområden: 0-1 mV till 0-300 V 

• 2 megohm ingångsmotstånd 

En batteridriven växelströmsvoltmeter för allmänt bruk med ett syn
nerligen användbart frekvensområde av 1 Hz till 1 MHz. 

• Helt fri från i~rd 
• Noggrannhet : 

På grund av den mycket låga frekvensgränsen på 1 Hz är modell 
403A speciellt lämpad för mätning av mycket lågfrekventa spänningar, 
som t.ex. i geofysiska och medicinska instrument och servosystem 
liksom även i förstärkare och instrument inom telekommunikation. 

Brusnivån är mindre än 50 fL V. 

_ .. ~~~~.~,- --
Vi h~~ flyttat: Snörmakarvägen 35 - intill Brommaplan 

± 3 % 5 Hz-5OQ kHz 
± 5 % l - 5 HZi 500 kHz - l MHz 

• Väger endast 2,3 kg 

En.amrepresentant: 

F:a ERIK FERNER 
Box 58. Bromma 

Yx 252&70 
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~18 
Telefunkens första 500 kW högfrekvens

maskin kommer till Nauen. 
I en ämbetsskrivelse från militärt håll 

säges om fältradio : »eftersom kavalleriet 
sällan rörde sig utanför det område som 
täcktes av trådförbindelser, användes un
der kriget fältradio vid en mångfald till
fällen som komplettering av trådförbindel
serna, t.ex. vid Marne, september 1914. 
Samarbetet var blott av begränsad omfatt
ning, då det inte hade övats under freds
förhållanden. Franska mottagarstationer 
avlyssnade och dechiffrerade många radio
meddelanden». Avlyssning och dechiffre
ring av radiomeddelanden var ömsesidigt. 

J ordtelegrafi, som redan 1894 och 1895 
provats av Rathenau och Strecker insattes 
på försök i Nordfrankrike. 

1915 
Telefunken lyckas med telefoniförsök över 
15 km med 10 W högvakuumrör. 

Tyska flygare stör med gnistsändningar 
radiorapporterna vid det fientliga artille
riets inskj utningar. 

1916 
Storstationen Königs.Wusterhausen byggs 
av Telefunken för tyska krigsmakten. 
Gnist- och ljusbågssändare, flera antenner 
på 210 m höga master. 

Tillbyggnader i Nauen. Denna storsän
dare med 400 kW och 150 kW maskin s än
dare insätts i världsnyhetstjänsten. 

1917 
H Bredow och A M eissner gör försök vid 
västfronten med rörsändare och -mottagare, 
även musiköverföringar. (Rundradions fö
relöpare.) 

Tyskland bygger ett radionät för hem
ortens skydd vid luftanfall. 

Under de stora slagen i Frankrike är 
jordtelegra/i ofta det enda kommunika
tionsmedlet. Pejlanläggningar för uppsö
kande av fientliga anläggningar sätts in. 

Telefunken bygger en storstation i 
Kreuznach för härens överkommando. 

Telefunken bygger stor mottagarstation 
och försökssändare på Java, i Chapultepec 
i Mexiko och Funabashi i J apan. 

Rörmottagare med återkoppling för mot
tagning av omodulerade sändare. 

Vid Förenta Staternas inträde i kriget 
tas Telefunken-stationen i Sayville i beslag. 
Amerikatrafiken går direkt till stationerna 
i Mexiko och Colombia. 

E C Wente, England uppfinner konden
satormikrofonen. 

1918 
Sändningar från Nauen tas emot vid anti
poden (Nya Zeeland). 

Professor Ferdinand Braun avlider, 68 
år gammal i USA. 

Stor ramantennmottagaranläggning med 
högfrekvensförstärkare i Geltow nära Pots
dam. 

Telefunkens dotterbolag »Transradio» 
bildas och driver anläggningarna i Nauen 
och Geltow. 

H Rukop konstruerar det första vatten· 
kylda sändarröret hos Telefunken. 

Kriget slutar. 

1919 
Radiotelegrafi· och nyhetstrafiken över At
lanten återupptas mellan Nauen och New 
Brunswick efter följ ande mottagna fråga: 
»Will you accept commercial business mes
sages from USA?» 

N ederländernas regering beställer stor
stationerna Kootwijk i Holland och Mala
bar på Java med maskinsändare. 

Högfrekvens-telegrafi och ·telefoni infö
res på telefon- och kraftledningar. 

Rampejiare med hjälpantenn utvecklas. 

D v Mihaly överför trådlöst (4-5 km) 
skuggbilder av saxar och tänger i arbete. 

En radioavdelning bildas i tyska post
ministeriet. Chefen H Bredow håller ett 
föredrag, som sänds ut via en rörsändare 
»Rundradio åt alla». 

• 

Modellen "Diamant" är ett fynd för den 
radiobitne, som söker en bra apparat i 
medelprisläget. 

Tekniska data: 

5 stegs klangregister 

Våglängdsomkoppling med tryck
knappar 

Skilda bas- och diskantkontroller 

2 bredbandshögtalare 

Normerad diaodanslutning för band
spelare 

Högglanspolerat hölje med faner av 
ädelträ 

Informationer genom Tyska Demo
kratiska Republikens kammare för 
utrikeshandel, Representationen i 
Sverige, Kocksg. 47, Stockholm SÖ. 
Tel. 440955. 

DEUTSCHER INNEN- UND AUSSENHANDEL 

I~) 

Berlin C 2, Liebknechtstrasse 14 - Tyska Demokratiska Republiken 
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~-------------* Uttalas joba 

snabbantenner 
-- -

lör kanalerna 5 -10 

AS-FSAS61 
Utmärkt antenn med dubbelreflektor, som ger dubbelt skydd 
mot bakifrån kommande störvågor. De fyra direktorema ger 
utpräglad riktverkan till skydd även mot stömingar som kom
mer från sidan. Antennens höga spänningsvinst och goda rIld
egenskaper gör den självskriven lnllm ett mycket stort omride 
där trygghet mot störningar eftersträvas. 

A5-FSA561 är liksom övriga FUBA-antenner synnerligen lätt 
att montera. Tack vare att antennen lir försedd med vingmutt
rar och levereras fullt färdigmonterad monteras den lätt med 
f A handgrepp. Omtyckt av montörerna. 

Riktpris endast 78:
Vid beställning ange kanal 

med FU BA över
lägsna (-dipol 

Fuba takantenner är försedda med den 
berömda, patentSÖkta C-dipolen, som eli
Ugt i Sverige företagna prov ger hligre 
spänningsvinst än andra antenner. 

AS-FSAS61 
i 2 våningar 

]11 1111 1111111111 111111 1111111111 1111 11 111 1111 1111111 111 1111111 1111111111 11111 11 111 11111 111111111 1111111 11111111111 1111 11111 1111 11 1111111 111111 11111111111 11111 11111 111 11111111111111111111 1111 11111111 1111111111111111111111111111111 - -

Genom att montera 2 antenner 
över varandra, ökas spänningsvlns
ten ytterligare samtidigt som den 
vertikala öppningsvinkeln blir sni
vare, det senare slirskUt värdefullt 
på platser med svåra tlindstör
ningar. 

A5-FSA1x561 

Riktpris 166:
V'uI beställning ange kanal 

Ir§ml takantenner för lokalmottagning 

Lokalantenn flir mottagning i sända
rensniirhet. 

A5-.FSA521 Riktpris 42:-

Lokalantenn flir mottaplnc Ivell un-

Lokalantenn med stor spännlngsvlnst _ 
och utpräglad riktverkan. 

AS-FSA7SI Riktpris 69:-

der mindre gynnsamma firbiUaDden. Vid beatällning ange kanal. 
AS-FSA331 Riktpris 51:- _ 

liTII1lll lll lllllllll lllllll llllllll llll lllll llllllllllll ll111 111111111111 11111 11 111 1111 11 11111111 111 11111 111 1111:!l1 1111 11 111111 11111111111 111 11111111111 111I1 11111 111 111 111111 111 111 111 111111111 111111111 111 111111111111 1111 11IIIIliTII1 

* Fabrikation 
FUnktechnischer BAuteile 

- ledande 
västtysk 
antennindustri 

STOCKHOLM TEL. 010/180300 • GÖTEBORG TEL. 031/175890 • MALMÖ TEL. 040/70720 • SUNDSVALL TEL. 060/14631 

RADIO OCH TELEVISION - NR Il - 1959 21 



Problem
spalten 

Problem nr 8/59 

gick ut på att finna den potentiometerin. 
ställning, se fig. l, som ger maximal effekt 
i potentiometern. 

Den enklaste och bästa lösningen på pro· 
blemet har presenterats av ingenjör Hans 
Kasche, Katrineholm; hans lösning lyder 
på följande sätt: 

»Den belastningsresistans Ry som poten· 
tiometern representerar mot spänningskäl. 
lan kan skrivas: 

R y =Rx(1-x) 

där R=potentiometerns totala resistans 
(ohm) 

x=potentiometerinställningen T/R 
r=resistansen från potentiometerns ena 
ändpunkt till den rörliga kontakten (ohm). 
Effektutvecklingen i potentiometern blir 
maximal för 

Ry=Ri 

där Ri=spänningskällans inre resistans 
(ohm). 
Man får således ekvationen: 

Rx(l-x)=R, 
med lösningen 

x= (1/2) [l±y'l-( 4R;/Rj] (l) 

Båda rötterna duger beroende på från vil· 
ken ändpunkt på potentiometern man räk· 
nar potentiometerinställningen. 

Med hjälp av ekv. (l) kan vi särskilja 
följ ande fall: 

l) Om potentiometerns resistans R<4Ri 

blir rötterna komplexa och det existerar 
därför inget maximum i matematisk be· 
märkelse (potentiometern kan inte anpas· 
sas till spänningskällan) . Detta hindrar 
emellertid inte att effekten har ett största 
värde. Detta inträffar för x= 1/2 dvs. vid 
den potentiometerinställning där R y har 
maximum. , 

Rgl ~t:J 
2) Om potentiometerns resistans R=4R; 
fås ett matematiskt maximum på effektut· 
vecklingen för x= 1/2, vilket maximum na· 
turligtvis överstiger det största värde som 
kan erhållas i fall l) (anpassning). 

3) Om potentiometerns resistans R>4R, 
gäller ekv. (l) i vanlig ordning, utan några 
som helst kommentarer.» 

En tia till Hans Kasche! 

Andra problemlösare som i princip löst 
problemet rätt är herr Bengt Perbo, Göte· 
borg, samt ing. Sune Breekström, Borlänge, 
vilka båda således har att vänta en tia på 
posten vad det lider. 

Så är vi färdiga att övergå till 

Problem nr 11/59 
Fyra motstånd och två kondensatorer 
är kopplade på ett sätt som framgår av 
fig. 2. Hur stor är kretsens tidskonstant? 

Fig 2 

Rätta lösningen på detta problem kom· 
mer i nr 2/ 60 av RT. Särskilt eleganta, ro· 
liga eller intressanta lösningar belönas 
med en tia. Lösningar skall, för att bli be· 
dömda, vara red. tillhanda senast den 15 
december 1959. Skriv »Månadens problem» 
på kuvertet! Adress: RADIO och TELE· 
VISION, Box 21060, Stockholm 21. • 

P 5101 

T8ÅDLI~D!DE MI~I!TYRMOTSTAND 
P 5306 

8,5 W 5,5 W 

På motsvarande storlek tillåter Paintons MINIATYR-motstånd 4W 

Största efFekt • Största resistans • Största säkerhet 

Motstånds.. 
värden 

Typ 'rot. 
Min. I Max. 

MVI I 
1 

I 
9.99 

I 
10 ", 

10 4.700 fl ", 

P 11101 I 
1 

I 9.99 

I 
10 'I, 

10 4.700 fl ", 

I p 8306 I 10 
1

15
•
000 I II ", 

Belastning 
Watt 

'lormaliTropIsk 
20" C '100 C 

I 4 I 3 I 
I 5.5 I 4 I 
I 8.5 I 7 I 

Max. 
arb,-
temp. 

300<> C 

350° C 

3500 C 

OBS! 
STORLEKEN 
För miniatyrisering välj 
PAINTON 
KOMPONENTER 

Skala 1:1 

Den höga belastningen möjliggöres genom användandet av: 

1. LlndningskrOPP med samma termiska ledningSförmåga som 
stål. 

2. Specialglasyr med samma termiska egenskaper som Ilnd
nlngskroppen. 

8. Specialtillverkad motstlndstrld. 

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

SVENSKA PAINTON AB PAINYON 
STOCKHOLM'ÅKERS RUNÖ - Tel. riks Vaxholm växel 20110, lokal (0764) 20110 ~~7"l'- 8'7' ..... ;, 

~~----------------------------~--~------------------------------------------------------./ 
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snabbantenner -- -
lör kanalerna 5-10 

med F U B A överlägsna (-dipol 

Suverän antenn -
marknadens mest sålda! 

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

Vid bertäIlning ange kanal Riktpris 124: .... 

AS· FSA2 X 591 ---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 batällning ange kanal Riktpris 258:--

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

Parallelllftontage ger hög eHekt 

Vid txtrmJt soh. f.Jl. dr m ~flåtnt!Ul wg triff.r 
antmnm niistaIJ r.Je, t-ifrå, reko-"n.s FUBA 
p4rtdltllmontnaJe tmtmll A5-FSA2x591. 

Vid txceptioneUt S'fJMa mottagnmgsf6rhlJLmJm rt
kommmJnas FUBA A5-FSA2 X 2X 591, som gn h6r
sta spiinningwmst och tffektivt lItutiingn störning.r 
så"al från sidan som .Mnifrän. 
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DX-spalten 

KV-DX 
Den största nyheten under senaste tiden i 
fråga om KV-DX har varit att Radiodiffu. 
sion Francaise på Martinique i Franska 
Västindien plötsligt dök upp på kortvåg 
5990 kHz eller 50,08 meter. Martinique var 
för några år sedan aktiv på kortvåg, men 
upphörde med dessa sändningar och har 
endast sänt på mellanvåg med svag effekt. 

Den 27 juli upptäcktes stationen först 
här i Sverige och avlyssnades även under 
augusti och september med varierande 
signalstyrka. Under en norrskensperiod 
hördes stationen stundtals bra. Enligt ett 
brev till »upptäckaren» Ralph Engdahl i 
Göteborg, meddelade stationen att de för 
närvarande använde ovan nämnda frekvens 
på kortvågen, men att de skulle använda 

~26 

MODELL LS 2S B 

Utgångsspänning : 1300-3300 V, 20 mA 

Ripple: under S mVeff 

Reglering: 
Nätspänningsvar. 10 % 0,6 V 

Belastningsvar. 0-100 % 0,7 V 

Chassie: Isolerat 
Inga transienter vid till- och frånslag 

SVENSKA AB OLTRONIX 
Ångermannagatan 122 
Vällingby 
tel. 378933 - 379049 

MODELL LS 20 

Normalelement och chopper
förstärkning. Magnetsäkring. 

Utgångsspänning : l-SO V, SOO mA 

Ripple: 0,3 mVeff 
Reglering: 

Nätspänningsvar. 0,01 % 
Belastningsvar. under S mV 

Chassie: Isolerat 
Inga transienter vid till- och frånslag 

Precisionsreg lerad 
lågspänning för 
trådtäjningsgivare 
etc. 

Några snygga och färggranna QSL·kort från 
japanska stationer. Stationerna hörs bäst vinter· 
tid på förmiddagarna. 

GOD SERVICE • TVÅ ÅRS GARANTI PÅ ALLA LIKRIKTARE 
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UIIllIas fob" 

snabbantenner -" 
lör kanalerna 2 - 4 

Vid beställning 
ange kanal. 

-~~ 
~lillll!l lllll lllllli lllll!!II I!iij lli:i:!I!I!ii!ll!i!i!!1 11ii11 lllilllllllllllllllilllllllllllllllllll!IIIII .l llill!iii llill II 

Gn god antenn lli.mplig lom
råden med god fältstyr'ka 
dAr Inga starka reOexer 
eller tändstörningar lIPP~ 
der. 

Kanal 2 
Kanal 3 
Kanal 4 

Riktpris 82.-
80.-
78.-AS·FSA711 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllll!IIIIIIII!llllll llll lil1111111111 1I11111!llllllllllllillllll!111111 111111 11111111 1111111111111!!!llllllllllli!li!I!!IIII'llll!11111111I!!:I!IIIIIIII= 

Ger god spänningsvlast och 
rIktverkan. Lämplig även 
pi längre avstånd från sän
daren. 

Kanal 2 Riktpris no.
Kanal 3 .. 106.-
Kanal 4 102.- AS·FSA721 

IIIIIIIIIIIII IIII IIIIIII IIIIIII IIIIII !IIIIIIIII!IIIIIIIIlIlliilll!llllllllll!llillllllliill!IIIII!llii!IIIII!liIlllllilllllllli:lllllllllllil!illllll!llllill!llllllli!liilill!llli~ 

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

1l11111111ll111 1111111111111111ml!11111 1iI1111111111111111 

AS·FSA271 
g-elements-antenn med dub- -
bel reflektor 80m ger god 
mottagning även I områden -
med mycket svåra mottag
ningsförhållanden. De elekt- _ 
riska egenskaperna är sA 
utmärkta att antennen även -
I till synes hopplösa faU ger __ 
de bästa resultat. Denna an
tenn är ett utmärkt prov på -
FUBA:s mÖjligheter att lösa _ 
ett svårt problem. 

1IIIIIIIIIIIIIillll!!IIIIIIIIII!!!II!lllliIUlli!11111:III 

AS-FSA731 
En utmärkt antenn som ger hög spänningsvinst 

och har goda riktningsegenakaper. En utom
ordentligt lämplig antenn såväl nlira sändareo 

vid besvä.rande reflexer som vid låg fältsbTka 

på stora avstånd från sändaren. Fästet är så 

konstruerat, att antennen kan riktas även mot 
vågor, som kOlDlDer snett uppifrån såsom ofla 

är fallet bakom höga byggnader. Den lever.

ras även i 2-våningsutförande, nr A5-FSA2X 

731 vilken ger god bild även på platser med 

mycket låg filtstyrka. 

Kanal 2 Riktpris 135.-
Kanal 3 " 130.-
Kanal 4 " 125.-

STOCKHOLM TEL. 010/180300 • GÖTEBORG TEL. 031/175890 • MALMÖ TEL. 040/70720 • SUNDSVALL TEL. 060/14631 
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den endast en kort tid. De DX-are som lyc
kades hinna med att avlyssna denna utom
ordentligt fina station och dessutom erhålla 
svar, kan skatta sig lyckliga. Stationen har 
hörts stänga kl. 02.30 eller 03.00 med »La 
Marseillaise». 

Mera trevliga nyheter har nått oss från 
de latinamerikanska latituderna. Den trev
liga kulturella radiostationen Radio Apa
recida i Brasilien har meddelat i brev att 
de planerar sändningar på svenska. Statio
nen hörs i allmänhet bra här i Sverige och 
sändningar på vårt språk skulle säkert 
falla i god jord hos de svenska och skandi
naviska DX-arna. 

Annars har konditionerna i stort sett va
rit normala eller kanske sämre än vanligt 
under augusti och september. I vissa fall 
har dock mycket goda konditioner rått 
både på kortvåg och mellanvåg, men ett 
flertal norrskensperioder har dock förstört 
många lyssnings försök. 

För ett par nummer sedan presenterade 
vi några japanska mellanvågsstationer, som 
ibland brukar höras i Sverige. På grund 
av utrymmesbrist kunde vi inte den gången 
avbilda några sådana QSL, men vi gör det 
i detta nummer i stället. 

En av specialisterna i Sverige på dessa 
stationer är den kände och skicklige DX
aren Kurt F Zadina i Avesta, och vi har 
lånat några av hans bästa MV-QSL från 

J apan. De japanska stationerna hörs i all· e 
mänhet bäst i Sverige under december och e 
januari på förmiddagarna. e 

Till de mera vanliga stationerna hör e 
IOKR, IONR och IOOR. Den första har e 
50 kW effekt, och de andra två sänder med 
10 kW. IOLF sänder också med 50 kW e 

Finsk 
e 

men hörs mera sällan. Ett par riktiga dyr
gripar är dock IOAE och IOQN som har e 
endast 100 watts effekt, och att höra dessa e 

television 
stationer är en bra prestation. Dessutom e För närvarande kan man i Helsingfors ta 
kan vi nämna att samtliga dessa QSL-kort e in tre TV-program samtidigt, två inhemska 
är mycket färggranna och vackert gjorda, e (båda reklamunderstödda från två skilda 
och det torde inte vara alltför många DX- e TV-sändare i Helsingfors) och ett tredje 
are som har dessa fina QSL-kort i sin e från Tallin, varifrån utgår en finskspråkig 
samling. e TV-sändning två gånger i veckan: ons· 

(Börge Eriksson) e dagar och söndagar. 
Det ryska programmet är väl kompone. 

e • 
Internationell konferens om 
medicinsk elektronik 
The Electronies and Communications See
tion o/ The Institution o/ Electrieal Engi
neers meddelar att de håller på att organi
sera en tredje internationell konferens om 
medicinsk elektronik. Den kommer att äga 
rum i London under senare hälften av juli 
månad 1960. 

rat och sevärt. De finska TV-apparaterna 
e är därför praktiskt taget genomgående för· 
e sedda med anordningar för mottagning av 
e TV-sändning enligt rysk standard. Det 
e ryska systemet motsvarar vårt 625-linjers
e system, men avståndet mellan bärfrekven. 
e serna för bild och ljud är 6,5 MHz i stället 
e för 5,5 MHz, som tillämpas i det väst
• europeiska systemet. 
e I finska TV-mottagare tillämpas huvud· 
e sakligen två olika system för att möjliggöra 
• mottagning jämväl av det ryska program· 
• met. Enligt det ena systemet har man i TV
e mottagaren en särskild adapter, i vilken 

• • ~30 

I~ 
UTAN PRODUKTIONSAVBROTT 
HAR VI FL VTTAT FRÅN VÅRA 
GAMLA ADRESSER: 

Glöm dem! 

SL tillverkar instrument och kompo
nenter för mikrovåg. 

SL lagerför vågledare, flänsar och öv
riga tillbehör för mikrovåg. 

SL utvecklar instrument och apparater 
för laboratorie- och industribruk. 

SL tillverkar efter kundens underlag 
på välutrustad verkstad. 

SIVERS LAB NYA ADRESSEN: 
ELEKTRAVÄGEN 53 
BOX 42.018 
STOCKHOLM 42. 
TELEFON växel 1803 50 
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... de raHa instrumenten 

för riktig TV-o.UKV-service 

Här en bild från en mycket 
uppmärksammad och good· 
.vill·skapande skyltning hos 
Etervåg Radio, Regering.gatan 
49, Stockholm, som givit) affä· 
ren många kunder. 

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

---------------------.---------------~--~-
Det bästa oscilloskopet:~~~~~ 
NORDMENDE UNI· 
VERSAL·OSCILLO
SKOP UO-960 är ett 
viktigt instrument för 
Er om Ni skall kunna 
lämna Era kunder ordentlig service. 
Skaffa Er ett UO-960 och Ni äger det 
bästa för riktig TV- och UKV·service. 
Inbyggd spänningskalibrator medger 
direkt avläsning av spänningen topp· 
till·topp för kontroll av schemavärden. 
Tack vare 5-faldig förstoring av tids· 
axeln, kan TV·signalen ytterst nog· 
grant kontrolleras t.ex. beträffande 
bild- och linjepulser. 
UO-960 har katod· 
strålerÖrDG·IOmed K 1 585 
100 mm diameter. r.. :-

RADIO 
TELEVISION 

SNABBTELEFON 
TILLBEHÖR 

Ett oumbärligt instrument: 
Med NORDMENDE SIGNALGENE· 
RA TOR FSG 957 kan alla de vanligast 
förekommande justeringarna och kon· 
trollerna av såväl bild som ljud utföras, 
oberoende om sändning pågår eller inte. 
TV·signalgeneratorn används för kon· 
trollering och justering av bildläge, 
bildbredd, bildskärpa och linearitet, ju· 
stering av jonfälla, kontroll av lågfre· 
kvensen, tonmellanfrekvensen, oscilla· 
torfrekvensen på alla kanaler och syn· 
kroniseringsegenskaperna, justering av 
bildfrekvens och linj efrekvens, kontroll 
av ljudmellanfrekvensens inverkan på 
bilden och bildmodulationens 
inverkan på ljudet, m.m. 

Kr. 1.485:-

$vepgenerator av klass: 
I förbindelse med oscilloskopet används 
NORDMENDE SVEPGENERATOR 
UW-958 för kontroll av hög- och mellan
frekvenskurvor på TV-
och UKV-apparater. 
Den används bLa. vid 
avstämning av tonmel
lanfrekvensen på en 
TV-mottagare till exakt 
5,5 MHz och som prov
sändare för frekvenser 
från 5-230 MHz_ 

Kr. 1.125:-

Stockholm, Tel. 010{180300 

Göteborg, Tel. 031{175890 

Malmö, Tel. 040{70720 

Sundsvall, Tel. 060{14631 
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TYPISKA ANVÄNDNINGAR AV GE:s STYRDA KISELLIKRIKTARE 

Den ersätter: 

Tyratroner, ignitroner, 

magnetiska förstärkare, 

effekttransistorer, reläer, 

strömställare 

I kretsar för: 

statisk omkoppling 

reglering av LS-motorer 

varvtalsreglering av motorer 
vid reversibel drift 

reglering av LS-effekt 

reglering av LS-spänning och 
-ström 
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omvandling LS-LS eller 
LS-VS 

strömreglering i frekvens
omformare 

dynamisk bromsning 

pulsbreddmodulering 

tändning av ignitroner 

svetsreglering 

temperaturreglering 
effektpulsgenerering 
styrning av reläer 

fasstyrd reglering 

hel-halvljusomkoppling 

snabbskrift i databehand
lingsmaskiner 

etc. etc. etc. etc. etc. 



CiENERAL ELECTRIC's NYA STYRDA LIKRIKTARE 
- EN TOPPRODUKT FRÅN AMERIKA 
Ny halvledarprodukt kombinerar egenskaperna hos effekttransistorer och likriktare . .. 

Arbetar som tyratron, relä, omkopplare, strömbrytare, magnetisk förstärkare 

Har nästan obegränsade användningsmöjligheter. 

General Electric presenterar nu en revolutionerande nyhet inom halvledarområdet: 
en styrd kisellikriktare, som i sig sammanför egenskaperna hos en transistor och en 
likriktare. 

GE:s remarkabla nya likriktare möjliggör för elektronikkonstruktören att lösa 
strömställarproblem utan komplicerade kretsar. Likriktaren, vars omkopplings
hastighet kan räknas i mikrosekunder, har ett verkningssätt, som i mång;;t avseenden 
påminner om gasfyllda tyratronrör, men uppvisar snabbare tändnings- och släck
ningsförlopp samt lägre spänningsfall i genomsläppsriktningen. Den har ingen glöd
tråd (alltså ingen uppvärmningstid och ingen glödeffektförbrukning). Den arbetar 
vid temperaturer upp till +125° C vid spänningar upp till 300 V och strömmar 
upp till 16 A. 

Den styrda kisellikriktaren spärrar i båda riktningarna, i ledriktningep upp till ett 
visst max.-värde på spänningen. Överträffas max.-värdet (VBO) »tänder» den och 
leder med ytterst små förluster « 0,9 V) tills spänningen av någon anledning åter 
försvinner. »Tändningen» kan utlösas vid lägre spänningar aven liten styrpuls 
(IGF t.ex. 10 mA vid + 1,5" V). 

Detaljerade uppgifter om den nya styrda kisellikriktarens användningsområden 
samt särtryck av artiklar om densamma kan erhållas till ett pris av kr 5: -. Datablad 
erhålles utan kostnad. Kontakta Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi, Röravd., 
Box 7080, Stockholm 7. 

MAXIMALDATA (resistiveller induktiv belastning) 

Kontinuerlig anodspänning i backriktningen 
Tillfällig onodtoppspänning i backriktningen «5 ms 

tidsavstånd mellan spänningspulser) 
Anodsinusspänning, effektivvärde 
Ström i framriktningen, medelvärde 
Toppsträm under en periad 
Tändelektrodeffekt, toppvärde 
Tändelektrodeffekt, medelvärde 
Tändelektrodsträm, tappvärde 
Tändelektrodspänning i framr iktningen, toppvärde 
Logringstemperatur 
Arbetstemperatur 

KARAKTERISTISKA DATA (vid maximalt tillåtna arbets· 
värden) 

Minimum anodtändspänn ing i framriktningen 
Maximal läcksträm i fram· eller backriktningen (me· 

delvärde under hel period) 
Maximal framspänning 
Maximum tändelektrodström för tändning 
Maximum tändelektrodspänning för tändning 
Typisk tändelektrodström för tändning 

C35U C35F C35A C35G C35B 
25 50 100 150 200 

35 75 150 225 300 
17,5 35 70 105 140 

upp till 16 A 
150 A 

5 W 
0,5 W 
2 A 

10 V 
-65°C till +150°C 
-65°C till + 125°C 

C35U C35F C35A C35G C35B 

25 50 100 150 200 

6,5 6,5 6,5 6,5 6 
0,86 V {medelvärde under hel periodl 

25 mA 
3 V 

10 mA vid + 1 ,5 V spänning mellan grindelektrod och katod 

C35H C35C C35D 
250 300 400 V 

350 400 500 V 
175 210 280 V 

C35H C35C C35D 

250 300 400 V 

5,5 5,0 4,0 mA 

C36-serien är en prisbilligare serie med samma data som i tobellen ongivna men omfattor likriktore, avsedda för onvändning upp till max. +IOO°C och med 
tillåten framström upp till 10 A. ., 

GENERAL. ELECTRIC 
-U.S. A , -
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bl.a. ingår ett extra blandarrör samt oscil· --latorrör som ger frekvensen l MHz, denna _ Stereoapparater från Philips 
oscillatorfrekvens blandas vid ryssmottag· _ 
ning med intercarrierfrekvensen (6,5MHz) _ 
~å att »normal» mellanbärvåg 5,5 MHz er· -
hålles, som sedan förstärkes på vanligt sätt. -
Enligt det andra systemet har man en se- -
parat tonkanal för intercarrierfrekvensen --6,5 MHz. Denna tonkanal innehåller i all- _ 
mänhet tre rör. -Ä ven importerade apparater, huvudsak. _ 
iigen tyska, förses med tillsatser av detta -
slag för att möjliggöra mottagning av de -
ryska sändningarna. -

Det finns Ln. ett stort antal finska radio· --fabriker som tillverkar TV·mottagare och _ 
ca 90 % av försålda TV-apparater är finsk. _ 
tillverkade. Det kan nämnas att både _ 
Luxor, AGA och Philips har dotterbolag -
i Finland. Det finns också en del ryska -
märken på finska marknaden. -

Priserna på TV·mottagare håller sig om· -
kring 1400-1600 kr för 17" bordsappara- --ter, ca 1750 kr för 21" bordsapparater och _ 
2000 kr för golvapparater med 21" bild- _ 
rör. De ryska 17" bordsapparaterna är nå- _ 
got billigare och kostar omkring 1300 kr. -

Det hör till saken att 25 % omsättnings- -
skatt utgår på försäljningen av radio- och -
TV·mottagare i Finland, .varför priserna är --något högre ä~ i Sverige. _ . -

Svenska AB Philips har efter moget över
vägande beslutat satsa hårt på stereo och 
kommer denna säsong ut med bl.a. tre (på 
LF.sidan) stereoutrustade bordsapparater 
»Lucille Stereo», »Henriette Stereo» och 
»Antoinette Stereo». Alla modellerna har 
stereohögtalarna i gavlarna och högtalar· 
avståndet är ca 560, 680 och 740 mm. Trots 
det ringa avståndet uppges stereoeffekten 
bli tillfredsställande. »Lucille» och »An
toinette» har två enkla slutsteg med EL84 
och uteffekterna 2+2 resp. 4+4 W. »Hen· 
riette» har 2 st ECL82 i vardera slutsteget 
och uteffekt 4+4 W. Priset för apparater· 
na är 485: -, 510: - och 795: - i ovan 
angiven ordning. 

Antoinette Stereo 

Henriette Stereo 

Lucille Stereo 

FAMA och TICONAL 
- 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. 

"'alinslrumenl 

• 
FAMA 1000 

FAMA och TICONAL har 
mycket stort magnetiskt 
energiinnehåll, vilket i för
ening med låg specifik vikt 
get· små och lätta konstruk
tioner. T. ex. TICONAL Gg 
med (BXH) max. över 5,5X 
10" cgs, dvs. ett magnetiskt 
energiinnehåll, som är mer 
än 30 gånger större än hos 
en kolstålsmagnet. 

FAGERSTA BRUKS AB Dannemoraverken Österbybruk 
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.Har Ni rätta utru6tnin~ för Era rörmätning'ar ? 

AVO RöRVOLTMETER 
MOD. E med LF uteff. meter, 
56 mätområden, liksp. 250 mV 
- 10000 V, väskmodell. 

Kr. 860:-

AVO-instrument 

Pris Kr 1250:-

A VO MULTI MINOR MOD. 1 
10000 Q IV, 19 mätområden. 
Det rätta universalinstrumen· 
tet i fickformat för varje ser
viceman. Kr. 95:-

lör att vara exaht 
AVO RÖRMÄTBRYGGA MOD. V/3 är det rätta in
strumentet för alla som har med radiorör att göra. Med 
AVO V/3 kan Ni utföra alla tänkbara mätningar på alla 
upptänkliga rörtyper. Ni kan snabbt få besked om rö
rens användbarhet och kondition och Ni kan dessutom 
genomföra alla erforderliga mätningar för att få fram de
ras karakteristikor. Rören mätes under sina normala 
arbetsförhållanden. 

Begär prospekt med närmare uppgifter om MOD. V/3 
och övriga A VO-instrument. 

A VOMETER MOD. HD 
är det rätta instrumentet 
för den fordrande stark
strömsteknikern. 1000 
Q IV , lik· o . växelström 
10 A . Kr. 285:-

A VOMETER MOD. 8, 20000 
Q IV , 28 mätområden , växel· 
ström . Det rätta instrumentet 
fö, den anspråksfulle teletek· 
nikern. Kr . 425:-

s V E N S K A R A D I O A K T I E B O LAG E T 
Alströmergatan 14 - Stockholm 12 - Tel. 22 3140 - Filialer i Göteborg, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Örebro 
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Batteribandspelare i miniatyr ger 
studiokvalitet 

Georges Quellet, en schweizisk ingenjör, 
har konstruerat en högklassig bandspelare 
»Stellavox SM4» med dimensionerna 6X 
12X26 cm och en speltid av 2X12 minuter 
på det 140 m långa tonband, som appara
ten kan ta. Till apparaten hör en dynamisk 
mikrofon. Driftspänningen 8 V levereras 
av 4 st tonackumulatorer. Kvaliteten sägs 
vara tillräckligt hög för användning vid 
radio- och TV·reportage. 

Mekanismen drivs aven kraftig preci
sionsmotor och bandhastigheten är 19,05 
cm/ s. ±0,5 % med mindre än 0,4 % svaj. 
Frekvensgången är 30-14 000 Hz ±2 dB 
för inspelning och 60-14000 Hz ±3 dB 
för reproduktion, och apparaten kan leve
reras antingen enligt CCIR- eller NARTB
standard. Störnivån är -50 dB. Rader
frekvens 30 kHz erhålles från symmetrisk 
HF-oscillator. 

På apparatens kortsida sitter strömstäl
lare, funktionsväljare och volymkontroll 
samt kontrollampan för motorns elektro
niska hastighetsregulator och indikatorn, 
som visar hur mycket band som finns kvar. 

Miniatyrbandspelaren »Stellavox SM4». Manöverorganen sitter utanpå så apparaten 
kan köras med stängt lock. De fyra stora »tryckknapparna» är batterier. Apparaten 
tillverkas av Firma Elektromesstechnik W Franz, Lahr, Schwarzwald. 

Apparaten innehåller 7 transistorer" och 
l germaniumdiod och tryckt ledningsdrag
ning användes. 

(W T) 

för UKV 
och TV 

ENGSTRÖMS MEK. VERKSTAD 
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antennen av svensk kvali-Te 
pålitlig anlenn för svensk TV 

• 

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

LINDESBERG 
Telefon 1555 och 555 



Här är kartongen som innehåller högsta tänkbara 
tonbandskvalitet - »SCOTCH»! Fordra alltid att få 
experternas band hos Er radiohandlare! Begär sam
tidigt den lilla gratisboken »SCOTCH» tonbands
tips ! Denna populära »fickhandbok» i bandspelning 
har i höst kommit i en ny, utökad upplaga. Ni kan 
naturligtvis också få den direkt från Landelius & 
Björklund, Stockholm 12. 

All världens 
experter 
använder 
Ert tonband 
» 

. . . dvs. om Ert tonband heter 

»SCOTCH»! Och varför skulle Ni 

inte unna Er den perfekta återgiv

ning som det ledande världsmärket 

- de professionellas speciella 

band - skänker Er. Radion, fil

men och grammofonindustrin jor

den runt använder ju »SCOTCH». 

Varför skulle inte Ni ställa samma 

kräsna krav på Ert tonband? Sär

skilt som »SCOTCH» inte kostar 

mer än vanliga band. »SCOTCH» 

är alltså Ert band! 

Generalagent : AB LANDELlUS & BJÖRKLUND 

STOCKHOLM • GÖTEBORG • MALMÖ 

JÖNKÖPING • SUNDSVAll 
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Svenska normal
frekvenssändare på 
100 och 150 MHz 
Enligt meddelande från Telestyrelsen kom
mer en standardfrekvenssändare på fre
kvensen 100 MHz att tas i drift hösten 
1959. Sändaren är belägen i Enköping_ 
Antennhöjden är ca 45 m och mot Stock
holm utstrålad effekt ca 100 W erp. med 
horisontell polarisation. Sändaren kommer 
att sända dygnet runt och beräknas ge en 
fältstyrka i Stockholm på ca 30 fl V Im vid 
20 m antennhöjd. Sändarens identifierings
signal är SAZ, som kommer att sändas med 
morsetelegrafi (A2) två gånger per ·minut. 

Frekvensen från normalfrekvenssända
ren i Enköping kommer att injusteras så 
att den ligger inom ±1O-8 i förhållande till 
Ephemeris Time, dvs. mellan + 70.10-10 

och +270.10-10 i förhållande till Univer
sal Time 2.1 

Även normalfrekvenser inom tonfre
kvensområdet kan via telefonledning er
hållas från Enköpings-stationen. 

Varje helgfri fredag kl. 12.00-12.30 ut
sändes normalfrekvenssignal på 150 MHz 
från Försvarets Forskningsanstalt. Dessa 
sändningar kan tagas emot med tillräcklig 

styrka inom Stockholms-området. Under 
sändningens första och sista fem minuter 
ges tecken bestående av sekundimpulser, 
som fasmodulerar bärvågen med 1000 Hz. 
Vertikalantennen är rundstrålande och den 
tillförda effekten är 10 W. Den omodule
rade frekvensens stabilitet är bättre än 
±5· 10-10 och avvikelsen relativt cesiums 
resonansfrekvens är ej större än ±1,5·1O-8• 

l Frekvensen baseras sedan 1956 på en ny de
finition på tid, Ephemeris Time (E. T.J, som 
då antogs av International Committee of 
Weights and Measures. U.S. Naval Observa
tory och National Physical Laboratory i Eng
land har gemensamt utfört mätningar under 
tiJGn juni 1955-mars 1958, som givit följande 
värde för cesiums resonansfrekvens med ut
gångspunkt från nyssnämnda definition på 
tid: 9192631770 ±20 Hz. Enligt internationell 
överenskommelse skall tidssignalsändningarna 
baseras på Universal Time 2 (U. T. 2), vilken 
vid slutet av år 1958 låg 170.10-10 lägre än 
E.T. • 

Toner under 300 Hz 
kan 
riktningsbestämmas ! 
Vid konstruktion av stereoanläggningar 
utgår man ofta från att det mänskliga örat 
inte förmår bestämma riktningen till en 
ljudkälla som utsänder toner med frekven-

Bara 395 kr 
för en högklassig 
rörvoltmeter 

Denna nya rörvoltmeter ör en i a Ila avseenden hög
klassig Philips-produkt till ett pris som faktiskt ör en 
sensation . För 395 kr får Ni en rörvoltmeter med elekt
roniskt stabiliserad mittnolla 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 - 800 Mp/s) och 
en för mötning av de höga spönningar som förekom
mer i TY-motlagare (max 30 kYl. Den sistnömnda har 
inbyggt förkopplingsmotstånd .. 

ser under 300 Hz. Därigenom förenklas ju 
stereoljudanläggningen, i det att man kan 
nöja sig med endast en från båda kanaler
na gemensam bashögtalare. 

Att lokalisering aven dylik ljudkälla är 
omöjlig är också vetenskapligt bevisat och 
förklarat bl.a. i ett arbete av H Kietz i 
»Akustika» med titeln Das räumliche Hö
ren. Detta faktum utnyttjas även aven hel 
del skivbolag. Sålunda inspelar ett av de 
största amerikanska grammofonbolagen 
sina stereoskivor enkanaligt vid frekvenser 
under 300 Hz. 

I praktiken visar det sig emellertid att 
man faktiskt kan riktningsbestämma toner 
under 300 Hz, framhålles det i ett press
meddelande från Tele/unken. Toner från 
vanliga musikinstrument är nämligen be
ledsagade av insvängningsförlopp med fre
kvensspektrum i mellan- och diskantre
gistret, vilka frekvenser ger tydlig lokali
seringsförnimmelse även av toner under 
300 Hz. Om man vid återgivningen av mu
sik ser till att gr~ndtonerna under 300 Hz 
återutsänds enkanaligt men de dem beled
sagande insvängningsfrekvenserna utsän
des stereofoniskt, erhåller man därför 
fullt godtagbar stereoeffekt - även för 
toner med frekvens under 300 Hz. Förut
sättningen är emellertid, enligt vad man 
konstaterat vid Telefunken-Iaboratorierna. 
att grundtonerna från båda mikrofonerna 
enkanaligt inmatas på bashögtalaren. • 

GM 100 ör ett verkligt 
Iynd och det låga priset 
gör den överkomlig för 
varje serviceman, radio
och TY-tekniker men är 
lika anvöndbar för krö
vande laboratoriemät
ningar. Rekvirera Ert 
exemplar genom ku
pongen hör nedan - och 
gör det nu! 

Mätområden 
Likspönning .• 0-1, 0-3, 0-10, 0-30, 0-100, 0-300, ~1000 y 
Yöxelspönning 0-1, 0-3, 0-10, 0-30, 0-100, 0-300 Y 

Resistanser ••• 1 ohm - 200 Mohm; 

i Til Ph,: Mät' .. t::e .......... x6077.Sthl~6~ 
I Hörmed rekvireras Ost Rörvoltmeter GM 100 a 395 kr I 

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

Noggrannhet 
Likspönning __ ± 2,5 '}"o av lullt utslag 

Yöxelspönning ± 3,5 '}"o av lullt utslag 

Resistanser _ •• ± 2,5 '}"o vid skalmittvörde 
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Ost Högspönningsmötkropp GM 101 a 90 kr 

I .......... ....................... ..... , .. ,." ................... ', ....... "....... ...... ...... I 
I firma .......... .. ... .. ...... " ..................................................... .. ... _ I 
I n~~n.................. ............................... .. .. .. .. . ......................... ~ I 

adress ~ J 
I p~~t~'d;~~'s"""" " """""'" ................ ........ .. ..... ·;;i."···················· ··· :s: J 
L __________ . _____ ....J 



Fesa 13 D - antenn för särskilt svåra mottagnings

förhållanden. Dubbelreflektorn ger effektivt skydd 

mot bakifrån kommande störningar. Pris 129 kr . 

• HIRSCHMANN 
lättmonterade avstämbara 

band III-antenner för 

kanalerna 5-11 

1) Den förmonterade an
tennen dras med ett 
enda handgrepp ur 
kartongen - inga som 
helst lösa delar 

t { ...,tt='-3::~ 

s:::r::t:53 

2) - antennelementen 
fälls ut 

3) - och fixeras med 4) - anslutningsdoson av 5) - tack vare böiändar
na kan antennen av
stämmas exakt för den 
kanal, som är aktuell 

vingskruven i rätta iä- miukplast har gång-
gen i~rnslock, som ei kan 

toppas 

Fesa F6H 

Marknadens i särklass 
bästa fönsterantenn med 
6-e leme'1t och extra 
kraftigt fönsterföste med 
droppskyddsring . 

Pris 54 kr 

Bra TV 
blir ännu 
bättre med 

Hirschmann
antenn 

Generalagent för Hirschmann TV-antenner 

AKTIEBOLAGET iD SERVICE 

Servicebolag för Philips • Dux • Conserton 

Stockholm, Bromma 1 • Postbox 125 • Tel . 252820 

Göteborg Ö • Ronängsgatan 9-11 • Tel. 197045 

Malmö • Sallerupsvägen 227 • Tel. 490635 

Norrköping • Drogsgatan 11 • Tel. 34365 

Postgiro för samtliga kontor 506630 
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10 år med tråd och band 
C hefen för svenska Grundig, civilingen
jör Georg Sylwander i Stockholm, fyllde 
den 10 sept. 50 år. 

Redan som 17-årig skolpojke började 
han syssla med amatörradio och hade en 
hel del framgångar med sin amatörstation 
SM5XB. Han började sin bana som ingen
jör vid AGA:s utlandstjänst och var bl.a. 
en tid teknisk chef i Mexico. 1947 startade 
han egen konsulterande verksamhet för 
oljebolagen med flytande gas som speciali
tet. 1949 reste han till USA, där han bl.a. 
fick exportagenturen för trådspelare från 
Webster i Chicago. Det blev samma år total
stopp för importen från USA, men ing. 
Sylwander lyckades, genom att kombinera 
export av svensk granit för gravstenar till 
USA, få in rätt betydande mängder Webster 
tråds pelare på svenska marknaden. 

1952 kom det då nystartade västtyska 
Grundig med en bandspelare och ing. Syl
wander lyckades förvärva svenska agen-

Här ses civiling.enjör GEORG SYLWANDER 
med sin 33 år gamla amatörradiosändare, en 
självsvängande lO-wattare med röret RE604. 
T.h. senaste TV·modellen från GRUND/ G, som 
blivit ett utomordentligt populärt märke för 
TV, radio och bandspelare i Sverige. 

turen i skarp konkurrens med andra. Det 
ena ledde till det andra: 1954 kom Grundig 
med radiomottagare, 1956 med TV-motta
gare m.m., och för närvarande är ing. Syl
wanders företag, Sonoprodukter, ett av de 
största importföretagen på oJllrådet med 
en omsättning av ca 40 miljoner om året. 

Ing. Sylwander är övertygad om fortsatt 
våldsam expansion på radio- och elektro
nikområdet. Han finner det dock inte 
otänkbart att utvecklingen här i landet, 
som ligger 6--10 år efter USA :s, hoppar 
över high fidelity-epoken och leds in di
rekt på stereo, genom att high fidelity och 
stereo blir oskiljaktiga begrepp. H em-TV
kameror och elektronisk musik anser han 
vara andra projekt, som väntar bakom 
nästa hörn. 

(Sch) 

SVENSKA AB BRUEL k KJAER 
representerar: 

Bröel &. Kjaer, Köpenhamn 

Heterodynoscillatorer 

Styroscillatorer för vibration 

Analysatorer för automat. analys 

Nivåskrivare 

Precisionsmikrofoner 

Mikrofonförstärkare 

Avvikelsebryggor 

Rörvoltmetrar 

Megohmmetrar 

Accelerometrar 

Kalibreringsförstärkare 
för accelerometrar 

T raceroscillografer 

Akustiska mätinstrument 

Sefram, Paris 

Snabba pennskrivare 

Skrivande milliamperemetrar 

Ljusföljeskrivare 

Vibrationsokänsliga galvano-
metrar för bordsbruk och in
byggning 

Begär prospekt 
från 

SVENSKA AB .. 
BRUEL & KJAER 

Brunnsgränd 4 

STOCKHOLM C 

TELEFON: 201123 
201132 
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Peekel, Rotterdam 

Trådtöjningsinstrument 

Mångkanal trådtöjnings-
instrument 

Megohmmetrar, batteridrivna 

Temperaturmätningsinstrument 

Audiofrekvens oscillatorer 

Audio och supersonic oscillatorer 

Oscillatorer för mycket låga 
frekvenser 

Fyrkant- och triangelvåg 
oscillatorer 

Precisionsgeneratorer 

Variabla bandfjlter 

Fasemetrar 

Vibrationsförstärkare 

Ljudspektrometrar, batteridrivna 



Enkla och snabba RESONANSFREKVENSMETRAR 

WEN-435 

Med WEN står ell instrument till förfogon
de som förenar enkelt handhovande och 
mätsäkerhet med hög känslighet. Instru. 
mentet som arbetar enligt absorptions
principen är avsell för avstämnings- och 
trimningsarbeten där extremt noggranna 
och därmed dyrbara frekvensmetrar ej be
häver komma i fråga. Frekvensskalorna 
skiftas automatiskt vid byte av mätområde. 
Avstämning på visarinstrument. 

Mätområde 10 kHz-30 MHz 7 
områden 

Noggrannhet ±O,S% 
Könslighet S mY-20 V, stegvis 

inställbart 

Ingångskapacitans ca IS pF 

Ullag för hörtelefon 

Litet format 286 X 227 X 226 mm 

Pris : 1.350:-

Inbyggd transistorförstärkare för likström. 
Ut- och ingång för genomgångsmötningar. 

Frekvensområde 

Noggrannhet 

Könslighet 

Energiupptagning 

Strömförsörjning 

Dimensioner 

1200-4200 MHz i två 
områden 

±0,1 % 

ca 0,1 Y vid fullt utslag 

lS% 

4 X 1 ,S V ballerier 

286 X 227 X 226 mm 

Pris: 2.200:-

30 - 500 MHz 

WAM-4312./2. 

En frekvensmeter som könnetecknas av en
tydig frekvensindikering och enkelt hand
havande. Inbyggd balleridriven transistor
för.tärkare för högsta känslighet. WAM är 
fÖrsedd med sladd och mätkrapp fär be
kväma och snabba mätningar. 

Mätområde 30 ••• 44 ••• 65 ••• 9S 
140 • • • 200 ••. 280 • •• 390 
SOO MHz 

Noggrannhet ±O,s % 

Resonansindikering på spännbandsupp
hängt vridspale
instrument 

Känslighet 

LF-utgång för 
demodulerad HF 

Strömförsörjning 

WAT-432.2. 

ca 10-100 mY 

4xl,S Y 

Pris: 1.250:-

WAL-432.1/2. 

Della instrument är förselI med inbyggd 
balleridriven transistorförstärkare för hög 
känslighet och så konstruerat 011 det an
vänds som genomgångsfrekvensmeter utan 
all nämnvärda effektförluster uppstår. På 
en detektorutgång erhålles den på mät
frekvensen pålagda modulationsfrekvensen 
för närmare studium. Då instrumentet är 
förselI med 'känslighetsreglering lämpar 
det sig även för fastställande av övertoner. 

Mätområde 

Noggrannhet 

SOO-2500 MHz 

±0,08 % vid 600-2000 
MHz 

±O,lS % vid SOo-6OO 
ach 2000-2500 MHz 

Känslighet och max. ca 0,12 Y vid 500-800 
ingångsspänning MHz (max. 6 Y) 

ca 0,06 Y vid SOO-25oo 
MHz (max. 3 Y) 

In- och utimpedans SO eller 60 O (levere
ras med önskad kon
takllyp t.ex. typ N) 

Ballerier 

Dimensioner 

WAB-432.4 

4xl,S Y (13,8X5O mm) 

286 X 227 X 226 mm 

Pris: 1.950:-

Vi sänder gärna specialprospekt på ovanstående instrument eller 

något annat av de 500, som finns på Rohde &. Schwarz' program. 

Består aven koaxial genomgångsledning 
med resonansfrekvensmeter • Erbjuder vid 
A/4-avstämning ell frekvensområde på 1600 
-S4OO MHz och vid 3,4 A 5400-12400 MHz. 

Ännu ej i produktion 

Tillverkare: Generalagent: 

ROHDE & SCHWARZ ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Miinchen AVD. MÄTINSTRUMENT 

BARNANGSGATAN 30 - STOCKHOLM SÖ - TELEFON (VAXELj 44 97 60 
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PHILIPS univer.salinstrument 

har sensationella data 

och ovanligt lågt pris 

285 kr 

med batterier 

och testsladdar 

Hög känslighet, 40000 ohm/V 
Elektriskt överbelastningsskyddat 

Mekaniskt robust spännbandssystem 

Snabb och enkel direktovläsning 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 

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

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

Många mötområden med god överlappning 

Möjlighet att utöka likströmsområdet med separata shuntar 

Dimensioner 18,5x13,5x8,S cm 

PH:LlPS PH I LI PS e MHtind,umentavdeln;ngen 
Postbox 6077 • Stockholm 6 Tel. 3405 80, riks 34 06 80 
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Lik-och växelspänning . . 0,06= ,3, 12,30,120,300,1200 V 

Lik- och vöxelström .... 30=, 120=, 600 {tA, 

6, 60,600 mA, 3 A 

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

18, 1800, 180000 ohm mitt på 

skalan 

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

I Hörmed rekvireras D st universa linstrument 817 ej 285 kr • 

I D nörmare upplysningoJr om instrumentet • 

I ............................... ................................... .. .. ........................................ I 
I fi rma • 

I 
.............................................................................................................. . 
namn 

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

~::;.===:=::=,;~~':~ 
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Omslagsbilden för detta nummer visar 
författaren till artikeln på s. SO »Om in
spelning av fågelsång på band», civil
ingenjör Sten Wahlström, i full färd 
med en spännande upptagning. 

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 TELEYlSlON 
Box 21060, Stockholm 21 

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

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

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

I kommande nummer: 

Trådvågledaren löser matarkabel
problemet på UKV D Transisto
riserat miniatyroscilloskop med 
förnämliga data D Om hjälpan
tenner för transistorapparater 

Elektronisk fotografering 

Utvecklingen på radio- och elektronik
området går ju i en takt, som närmast kan 
betecknas som svindlande. Nya tekniska 
rön adderas ständigt till den väldiga fond 
av erfarenheter som redan samlats, och 
varje nytt framsteg öppnar genast dörren 
för nya förbättringar och nya tekniska 
möjligheter. 

Den magnetiska inspelningstekniken kan 
tjäna som exempel på elektronikens rastlö
sa frammarsch. Det är inte så förfärligt 
många år sedan de första användbara tråd. 
och bandspelarna uppenbarade sig, nume
ra överflödar ju marknaden av bandspelare 
för de mest skilda ändamål. 

Bandspelare har vunnit utomordentligt 
vidsträckt användning inte bara för kon
servering av tal och musik i hemmen, utan 
också inom industrin, i skolor, i laborato
rier, vid vetenskapliga undersökningar och 
vid tekniskt utvecklingsarbete; de används 
överhuvud taget när det gäller att på ett 
enkelt sätt konservera ljud eller elektriska 
förlopp i någon form. 

Ett nytt fält som nyligen erövrats av den 
magnetiska inspelningstekniken är inspel
ning av televisionsbilder. På annan plats 
i detta nummer ges några data för den 
videobandspelare som installerats i Stock
holm av Sveriges Radio. Med denna band
spelare kan ett TY-program spelas in och 
därefter spelas av obegränsat antal gånger, 
en gjord inspelning kan lätt raderas ut och 
ersättas med en ny. Det finns också teknis
ka möjligheter att redigera videoband ge
nom att ersätta avsnitt som klipps bort. 

Det är ett par reflexioner som man gärna 
skulle vilja anknyta till denna videoband
spelare. Här har tekniken frambringat en 
apparat, med vars hjälp man kan konser
vera levande bilder på ett band. Steget där
ifrån och till att kombinera TY-kameran 
och videobandspelaren till en enhet är inte 
särskilt långt. I dagens läge kan det natur
ligtvis förefalla en smula skrattretande att 
man skulle utnyttja en TY-kamera+en 
bildbandspelare i stället för en filmkame-

ra. Men inte mera skrattretande än det 
skulle varit om Radiotjänst på sin tid dra
git ut i fält med ' sina gamla stålbands· 
aggregat för reportage! 

Men - apparaterna kan förenklas, tran
sistoriseras och miniatyriseras - ta en titt 
på bandspelaren på sid. 32, den har bättre 
data än de gamla stålbandspelarna, för vil
ka Radiotjänst fick anställa en speciellt 
armstark karl för att klara spolbytet - så 
att man får ner dimensioner och vikt. En 
vacker dag får kanske alltsammans rum i 
en liten lätt bärbar väska i stil med en por. 
tabel bandspelare, och man har därmed en 
behändig filminspelning~apparat, vars in· 
spelade band sedan kan avspelas på en or
dinär TV-mottagare. Man behöver sålunda 
ingen framkallning, ingen kopiering, ingen 
filmprojektor, bilden spelas in elektroniskt 
och avspelås elektroniskt, bara elektronrÖo 
relser och magnetisk bildskrift! 

Man kan kanske också tänka sig att ut· 
vecklingen kommer att leda fram till elek
tronisk stillbildsfotografering. Man använ
der då en elektronisk TY-kamera, vars bild 
avsökes och registreras i en videobandspe
lare, exempelvis på 1/ 25, l / 50 eller 1/ 100 
sekund på en bandstump. Avsökning av 
bilden sker i en videobandspelare på elek
tronisk väg och projiceras på en TY-mot. 
tagares bildskärm. 

Naturligtvis är vi inte där ännu! Foto· 
tekniken kommer inte att berikas med elek
troniska ljudbandfilmer och elektroniska 
bandstillbilder (med ljud!) nästa år eller 
ens året därpå. Men kanske om 5 år. 

(Sch) 
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Ovan ach t.v.: Här står Sveri!1es Radios tekniske direktör JOHAN VON UTFAll (t.v.) samt televi
sionens driftschef, civilingenjör ARNE SANFRI DSSON, framför den nyligen i droft tagna Ampex 
bildbandspelaren. Den är rätt skrymmande och måste inhysas i ett dammfritt rum. Apparaten av
ger en förlusteffekt av 12 kW, och för att få dräglig temperatur måste rummet vara luftkonditio
nerat. Apparaturen fordrar ständig översyn, den svaga punkten i anläggningen är de roterande 
magnethuvudena och deras anliggning mot bandet. 

Nedan: Principen för bildbandspelaren. BClndet, som ör 50 mm brett och går med hastigheten 
39 cm/s, passerar en roterande trumma med fyra in- och avspelningshuvuden för bilden. Bandet 
buktas med hjälp av tryckluft, så alt inspelningshuvudena gör god kontakt mot bandet. Vidare 
passerar bandet etl magnethuvud, som ger styrpulser och ett annal inspelningshuvud för Ijud
kanalen. I övrigt är bildbandspelaren i princip uppbyggd som vilken annan bandspelare som 
helst. Radering av bandet sker i en speciell avmagnetiseringsenhet. ljudspåret kan raderas obe
roende av inspelningen på övriga delen av bandet. 
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AKTUELLT 

Ampex videobandspelare 

Sveriges Radio har sedan maj i. år 
en Ampex videobandspelare i aktion. 
Här några tekniska data om denna 
bandspelare. 

U nder det att man vid bandinspelning av 
ljud klarar sig med ett frekvensområde 
från 30 Hz till 15 kHz måste man vid in
spelning av TV-bilder räkna med att ha 
ett frekvensområde från O Hz till 4 MHz. 
Detta innebär betydande konstruktiva svå
righeter, men de har lösts på ett elegant 
sätt i den bandspelaranläggning från Am
pex Corp i USA, som för närvarande an
vänds på ett mycket stort antal televisions
studios runt om i världen och som nu an
skaffats av Sveriges Radio.' 

Ampex videobandspelare, som första 
gången demonstrerades i USA i april 19561, 

är egentligen den enda videobandspelare 
som nått fram till serieproduktion, även 
om RCA2 och Bing Crosby Enterprises Ine. 
i USA fått fram prototyper av liknande 
anläggningar. 

Vid Ampex-förfarandet utnyttjas en bär
våg 5,25 MHz, som frekvensmoduleras med 
den videosignal, som skall registreras. 
Den modulerade bärfrekvensen inspelas på 
5 cm breda band, som är 25-30 fl tjocka. 
Bandhastigheten är ca 39 cm/s, vilket är 
ungefär samma som användes för band
spelare för ljudradiobruk. För en timmes 
inspelning fordras det en bandlängd av ca 
1440 m, vilket ger en spoldiameter av ca 
28,5 cm. 

Video informationerna är registrerade 
vinkelrätt mot bandets transportriktning, 
detta sker genom att man har inspelnings
huvuden anbringade på en roterande trum
ma med 5 cm diam. Magnethuvudena är 
placerade på trumman med 90° vinkelav
vikelse från varandra och har luftspalter 
på endast 2,5-4 fl. På detta sätt kommer 
man fram till den höga avsökningshastig
het som gör det möjligt att inspela så höga 
frekvenser varom här är fråga. Effektiva 
bandhastigheten, dvs. magnethuvudenas 
hastighet över bandet i tvärriktningen, är 
5 m/ s. Inspelningshuvudena roterar med 
15 000 varv per minut, dvs. ca 250 varv 
per sekund. 

Det inspelade videospåret är endast 0,25 
mm brett och har ett inbördes avstånd av 

1 Se Ny typ av bildbandspelare. RADIO och 
TELEVISION 1956, nr 7/ 8, s. 8. 
o Magnetisk inspelning av TV-program! RA
DIO och TELEVISION 1954, nr 3, s. 16. 

0,14 mm. Sammanlagt 1000 parallella spår 
avsökes per sekund. Varje tvärspår regi
strerar ca 15,6 linjer med en liten marginal 
för överlappning. Varje inspelad linje blir 
2,56 ~m lång. En komplett bild represen
teras av 40 spår och tar i anspråk en band
längd av 16 mm. 

Längs ena långsidan på bandet är ljud
spåret beläget, ljudet spelas in på konven
tionellt sätt. På andra sidan är reserverat 
ett annat spår för en pilotfrekvens, denna 
reglerar bandhastigheten vid återgivning
en, vilket åstadkommer att magnethuvude
na spårar in riktigt vid avspelningen. 

Med Ampex videobandspelare har man 
fått fram en metod att magasinera »levan
de bilder», som i vissa avseenden är över
lägsen filminspelning. Nackdelen med 
filminspelning är ju den relativt omständ
liga och tidsödande framkallningsproces
sen och att gradationen är ett mycket svår
bemästrat problem. Vid band inspelade vi
deoprogram är gradationen alltid fullt till
fredsställande. Vidare kan nämnas att sig
nalstörningsförhållandet vid bandinspel
ning är ca 26-28 dB, vilket motsvarar vad 
som uppnås med en bildortikonkamera. Ett 
inspelat videoband kan avmagnetiseras 
och användas upp till 100 gånger innan det 
blir nedslitet. 

Om man ser på nackdelarna med video
bandtekniken så är det risker för vissa fel 
som kan uppträda, exempelvis om dålig 
kontakt uppträder mellan bandet och 
trumman med de roterande huvudena, vil
ket kan ge upphov till störningar. Vidare 
kan det spåras en tendens till horisontell 
darrning i bilden. Dessutom uppträder vid 
videobandinspelning en viss försämring av 
upplösningen, denna är dock vid ordinära 
bilder knappast märkbar på vanliga hem
TV-mottagare. 

Även om videobandsystemets möjlighe
ter ännu inte riktigt kan överblickas så är 
det framför allt ett par omständigheter 
som faller i dagen: man kan mera ratio
nellt utnyttja teknisk och annan personal, 
man kan bl.a. engagera skådespelare på 
annan tid än på kvällen, då de i allmänhet 
är mycket upptagna. Möjlighet till omtag
ning aven scen, om detta anses nödvändigt, 
är också en fördel. 

Kostnaderna är naturligtvis också en 
betydelsefull detalj i detta sammanhang. 
För närvarande kostar ett band på ca 1500 
m, l tim. speltid, 1600.- kronor, dvs. band
kostnaden uppgår, om bandet användes en 

~68 

Så här är i princip videobandet inspelat med bild
informationerna i tvärriktningen. ljudet och sly r
pulser är däremot inspelade i bandets längsriktning. 

Eli videoband med inspelade 15 kHz kantvågspul
ser. Magnetiseringen av bandet har gjorts synlig 
genom alt en lättflyktig vätska med uppslammat 
järnpulver påpenslats. När vätskan avdunstat har 
järnpulvret ordnat sig efter det magnetiska kraft
fältet i bandets olika delar. 

Den roterande trumman med de fyra magnethuvu
dena. Strämmen tillfäres via släpringar • 
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AKTUEllT 

Radio- och TV-nytt från England 

110° bildrör, transistorapparater, ste
reoapparater och portabla TV -mot
tagare dominerade höstens stora ra
dioutstälIning i London, »Radio Show 
1959». 

London i sept. 

F ör tjugosjätte gången har man haft stor 
nationell radioutställning i London. Den 
första hölls år 1926 och dessförinnan hade 
man haft fyra mindre. Under kriget låg 
verksamheten nere ett par år. Med tiden 
har dessa utställningar kommit att bli allt 
mindre tekniskt betonade och numera vän· 
der man sig företrädesvis till allmänheten. 
Varje radio- och TV-fabrikant - i år var 
det ett 50· tal- hade en monter i stora hal
len för allmänheten och sedan en avdelning 
litet mer i skymundan, där man tog emot 

De engelska stereo· radio-grammofonerna har 
efta denna ut/ormning med högtalare på båda 
gavlarna. Bilden visar en möbel från PHILIPS, 
»G94A». 

Radiogrammofonmöbel DECCA, typ »SRG 
600» för stereoskivspelning och med FM/ AM· 
radio . Skirspelare, 6 W uteffekt, dubbla hög
talare. 

sina återförsäljare och exportkunderna, 
vilka som alltid blev särdeles väl omhän
dertagna. Hela utställningens uppläggning 
var mer trivsam än tidigare och till detta 
bidrog säkerligen ståndens moderna arki
tektur och den glada färgsättningen. 

Vad som även lockade allmänheten var 
de utställningar med framföranden av alle
handa slag, som anordnats av British 
Broadcasting Corporation (BBC) och In
dependent Television Authority (ITA). 
Båda hade fortlöpande program med kän· 
da stjärnor i elden, som konkurrerade om 
själarna här likaväl som i etern. Den kom· 
mersiella televisionen har ju haft en på
fallande framgång med sina något lättare 
program. De statliga TV-sändarna täcker 
sedan länge största delen av befolkningen 
(tn. 98,5 %). De reklambetalda sändning
arna når 94 % och vidare utbyggnad pågår. 

Det nya kan sammanfattas som följer: 

»Slim-line» TV-apparater med 110° bild
rör 

Uppsnyggade lådor och skåp 

Allt fler »rena» transistorapparater 

Lägre priser på FM- och AM/ FM
apparater 

Stereo och hi-/i-gramrn,%ner till popu
lärare priser 

Billigare och mindre bandspelare 

TV-mottagare 
Om vi börjar med TV kunde man konsta
tera, att lIOO-tekniken ej dragit med sig så 
mycket automatik som t.ex. i Tyskland, 
men när det gäller utformningen av skåpen 
har man utnyttjat möjligheterna att mins
ka djupet på apparaterna mera konsekvent, 
t.ex. genom att ibland använda kupade 
skyddsglas och utbyggda bakstycken. Den 
höga skatten på apparater gör tydligen, att 
man undviker extra finesser såsom klar
tecknare, kontrastöga osv. Tryckknappar 
är också sällsynta på TV-apparater och en 
firma hade använt dessa för att välja ka
nal, ungefär på det sätt vi känner till vid 
bilradio. I det fallet kunde även fjärrkon
troll användas vid val mellan de två möj
liga programmen. 

Det engelska systemet med sina 405 lin
jer gör att 17" bildruta är helt domi
nerande. Mer än 90 % av sålda apparater 
är 17", medan 21" ligger på 4 il 5 %. 17" 
motsvarar i linjetäthet ungefär vad vi får 
på 24". Därför diskuterar man givetvis 
ivrigt möjligheterna att gå över till högre 
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linjetal, men det är inte många som tror 
att det är ekonomiskt genomförbart förrän 
färgen kommer. När det än blir måste man 
alltid räkna . med att ha TV-stationerna 
dubblerade under en ganska lång över
gångstid. 

Slutligen kan nämnas att det var påfal
lande gott om portabla TV-apparater i 
plasthölje. Någon transistorförsedd eller i 
övrigt batteridriven TV kunde inte upp
letas. 

Transistorapparater m. m. 
Så var i stället floran av portabla batteri
radioapparater med transistorer synnerli
gen rikhaltig. Alla hade långvåg och mel
lanvåg, ett fåtal dessutom kortvåg men 
ingen hade FM. Att man numera kan an
vända transistorer för FM omtalades en
dast av de firmor, som bjöd ut transistorer 
och halvledaredioder. Anledningen till det 
svala intresset för FM tycks vara att man 
i alla fall har alla tre radioprogrammen på 
AM över hela landet och faktiskt inte har 
något behov av att inkludera FM i en por
tabel apparat. Dessutom har man tidigare 
lagt hela propagandan för FM på den för
nämliga ljudkvaliteten och störningsfri
heten. 

Bland vanliga nätdrivna apparater märk
te man en ökning av urvalet på småappa
rater och som sagt en del nya större mo
dellel1 med FM. Engelsmännen är ju alltid 
litet konservativa och behåller gärna sin 
gamla apparat och köper en tillsats för 
FM, om man skuIle vara intresserad. 

Tre fabrikanter framvisade rena FM
mottagare. Endast ett par större bordsmot
tagare med utrustning för stereospelning 
av skivor fanns. 

Stereo 
Bland radiogrammofoner fanns givetvis ett 
stort urval. Förvånansvärt många hade ut
rustats med en stereotillsats, för vilken 
man betalade omkring 200: - kr extra. 
Lagar och förordningar är skrivna så att 
man slipper skatt på denna extra förstär
kare och då är ju förklaringen enkel. De 
flesta bättre musikmöblerna hade även 
lösa högtalare. Man märkte tydligt en viss 
rädsla för husmoderns syn på sladdeländet 
och därför hade man i många fall gjort så 
att högtalarlådorna även kunde sättas fast 
på radiogrammofonen. Varje firma hade 
dessutom minst en stereomodell, där hög
taleriet var inkluderat i det relativt långa 
skåpet. 



Stereo har nu efter att ha prövats ett år 
gått in i allmänhetens medvetande som nå. 
got extra fint i ljudväg, men den trots allt 
relativt långsamma frammarschen beror på 
att det ej funnits stereoskivor i tillräckligt 
urvaL För närvarande finns minst ett halvt 
tusental att välja på, varav en tredjedel po· 
pulära. 45·varvsskivorna finns och urvalet 
ökar hastigt. 

Engelsmännen har de senaste åren kom· 
mit fram med många trevliga grammofon. 
spelare i väska med förstärkare och hög· 
talare och åtskilliga nya sådana hade kom. 
mit till, därav fyra batteridrivna med tran· 
sistorer. En hel rad i stereo utförande hade 
tillkommit. I allmänhet har man härvid 
delat locket i två löstagbara delar inne· 
fattande var sin högtalare. 

Bandspelare 

Bland det nya kunde man finna ett stort 
antal små bandspelare, antingen komplet. 
ta i låda eller för inbyggnad i radiogram· 
mofoner. Man säger att man vill populari. 
sera bandspelaren och att detta endast kan 
ske om den görs så enkel, att vem som helst 
kan sköta den. Sålunda hade de enklaste 
typerna endast en hastighet och mycket 
enkel manövrering; spolbyte är enkelt. En 
var försedd med kasett för spolarna. De 
större bandspelarna var å andra sidan myc· 
ket högklassiga. Även om stereoutförandet 
ej var färdigt, så annonserades allmänt att 
man kunde byta till stereohuvud senare. 
Två firmor visade stereomikrofoner. 

Komponenter 
Komponentfirmorna var knappast repre· 
senterade annat än. för att komma i kontakt 
med sina exportkunder. Man har ju en sär· 
skild komponentmässa på våren. Allt fler 
komponenter för tryckt ledningsdragning 
hade kommit fram och över huvud taget 
hade antalet apparater där dessa använts 
ökat. Man gjorde emellertid inte något 
stort nummer av detta förhållande, som an· 
sågs vara en intern angelägenhet inom 
fabrikerna och som saknade intresse för 
allmänheten. 

• 
Förutom BBC och ITA hade även militär· 
flyget och marinen ställt ut en mängd elek· 
tronisk apparatur för att locka folk att ta 
anställning. Post Office visade bLa. det 
första exemplaret aven i pressen tidigare 
omnämnd brevsorteringsmaskin. Principen 
går ut på att man i en handreglerad maskin 
märker breven med en ultraviolett reflek. 
terande färg enligt någon sorts hålkorts· 
kod. Därefter sker sortering i säckar och 
fack utan manuellt ingripande och detta 
medger fler sorteringsvägar och sker snab· 
bare, säkrare och billigare. 

När utställningen stängdes 
kring 300000 personer, varav 
utlandet, sett evenemanget. 

hade om· 
6000 från 

(TO) 

TV·mottagare med 21" bildrör och 1100 avböj· 
ning från EMERSON, modell »707». Pris: ca 
1200.- kr inkl. skatt. 

Liten bandspelare, modell »441 TR» från 
FERGUSON. Kostar endast ca 420.- kronor. 
Bandhastighet 9,5 cm/ s, dubb elspår, vikt ca 
7 kg. 

. ,. 

Portabel TV-mottagare från EKCO, »Ekcovi· 
sion», modell TP347, utrustad med extra kort 
1100 bildrör, 17". Plasthölje. Pris : ca 950.
kronor. 

En hörn· T V-apparat l>«monstrerades på Radio 
Show av PHlLCO. Det var en apparat som lätt 
kan hängas upp i ett hörn. Den kan också an· 
bringas på ben så som visas i bilden nedan 
t.h. Bildröret är ett 21" 1100 rör. Pris: ca 
1350.- kronor. 
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~.ARL TETZNER: Mellan bildrörsjönstret och det direkt på detta 
anbringade skyddsglaset påjöres im epoxyd
harts, som fungerar som lim. 

Nytt 23 11 bildrör 
har pålimmat skyddsglas 

I RT nr 9/59 återgavs en bild och några 
uppgifter om nya bildrör med 23" bild
skärmsdiagonal (58 cm), tillverkade av 
Westinghouse, Sylvania och RCA i USA. 
Dessa bildrör införes våren 1960 i många 
amerikanska TV-mottagare och några när
mare uppgifter om dem kan kanske vara 
av intresse. 

Fördelarna med det nya bildröret är 
följande: 

a) Större krökningsradie, 127,6 cm mot 
72,4 cm vid vanliga 21" (53 cm) bildrör. 
Därför blir bildskärmen nästan plan, vil
ket ger en bättre bild; 

b) Avståndet mellan bildskärmens yta 
och skyddsglaset bortfaller då skyddsgla
set är anbringat direkt på bildskärmen; 

c) Skarpare hörn, så att bildfönsterytan 
utnyttjas på ett bättre sätt och överens
stämmer bättre med TV-bildformatet. Bild
ytan ökas gentemot 53 cm-rören med ca 
130 cm" till 1700 cm2

• 

Huvudproblemet vid utvecklandet av det
ta bildrör var följande: Man behövde ett 
nytt slags klisterrnateriai som kunde hålla 
fast skyddsglaset mot bildfönstret med till
räcklig säkerhet. Bildrörstillverkarna ville 
ha ett klister som skulle vara starkt och 
flexibelt tillräckligt för att skydda vid im
plosion och ev. påkänningar vid transpor
ter, det skulle dessutom vara stabilt gent
emot extrema ändringar i luftfuktighet och 

temperatur, det skulle vidare klistra säkert 
mot glas och det fick inte ha något infly
tande på färgen på TV-bilden. Vidare kräv
de man att klistermaterialet skulle vara 
lämpligt för massframställning;. 

Det var utvecklingslaboratoriet vid den 
amerikanska koncernen The Dow Chemical 
Co. som efter talrika försök fick fram det 
önskade klistermaterialet. Det är ett spe
ciellt epoxydharts med härdningsmedel 
som visat sig fullt tillfredsställande vid de 
prov so~ företagits i bildrörsfabrikernas 
laboratorier och av andra provningsan
stalter. 

Att man valt just epoxydharts är lätt att 
förklara: detta kondensationsharts poly
meriserar genom inblandning av vissa sor
ters härdningsmedel vid 150°-200° G 
utan att krympa mot fasta material och har 
goda elektriska och mekaniska egenska
per. Karakteristiskt är att härdningsmedlet 
ger utmärkt häftförmåga mot glatta ytor; 
detta klisterharts har därför dessutom fun
nit vidsträckt användning även inom flyg
plansindustrin. 

Det här utnyttjade epoxydhartset från 
Dow Ghemical Go. är vid normal använd
ningstemperatur vattentunt flytande och 
kan därför lätt anbringas mellan skydds
glasskivan och bildrörets yta. 

Laboratorieförsök och åldringstest har 
givit följande resultat: 

1) För att få bort skyddsglaset från bild
röret fordras en kraft av omkring 15 ton. 

2) Livslängden för klistret vid +70° C 
uppgår till minst 5 år; vid temperaturer 
som sällan överskrider 40° G uppnås be
tydligt längre livslängd än det som bild
röret har vid normal användning. 

3) Klisterhartset visar efter en åldring 
av 4000 timmar vid +70° temperatur ing
en missfärgning, någon förminskad klister
kraft observerades inte heller under denna 
tid. 

4) Temperaturförsök i en cykel från 
_2° G upp till +70° G visade ingen 
som helst inverkan på egenskaperna hos 
klistret. 

5) Vid bildrörsimplosion sitter skydds
skivan kvar mot bildrörsskärmen. 

6) Färgen hos hartset är oberoende av 
ev. bestrålning med ultraviolett ljus och 
röntgenstrålar. 

Bildrör med en på detta sätt fastlimmad 
skyddsskiva har undersökts i några tyska 
TV-fabrikanters laboratorier. Man räknar 
med att det skall bli aktuellt för inbyggnad 
i tyska televisionsapparater 1961. De tyska 
ingenjörerna och konstruktörerna på om
rådet väntar sig mycket av detta nya bild
rör, som säkert ganska radikalt kommer att 
förändra TV-mottagarnas utseende. • 

En närbild av påjyllningsjörloppet. Några bildrörstillverkare kräver 
viss färgning av lim hartset för att få vissa färgefjekter på bildskär
men. 

Från laboratoriet hos DOW GHEM/GAL GO. Tre bildrör upphettas 
elektriskt i samband med anbringandet av epoxydhartset mellan 
bildrörsskärm och skyddsglas. Efter 25 minuter har hartset hårdnat 
och skyddsglaset sitter bergfast kvar med bildskärmen. 
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WERNER TAEGER: 

Kiseldiod för AFK • I UKY-mottagare 

Kiseldioden kan med fördel utnytt
jas för automatisk frekvenskontroll 
(AFK) i UKV -mottagare. Här ett 
schemaexempel från en av säsongens 
nya tyska rundradiomottagare. 

I en rundradiomottagare »Tannhäuser» 
från Nordmende har man infört en kisel-
diod OA200 för att åstadkomma automa-
tisk frekvenskontroll på UKV-bandet. 
Schemat visas i fig_ L Dioden, som är di-
rekt parallellkopplad med oscillatorkret-
sen, har en kapacitans som är beroende av 

+ 

Kvatdet'ektor 

den pålagda likspänningen. Denna lik
spänning sammansätter sig aven konstant 
förspänning, som påföres över motståndet Fig l 
Rl och en från kvotdetektorn levererad 

I I I 

styrspänning. Den fasta förspänningen 
hindrar att oscillatorspänningens negativa 
spänningshalvvågor jl;ör dioden ledande, 
vilket skulle medföra en skadlig dämp
ning av oscillatorkretsen. Betyder K en 
diodkonstant så är ' sammanhanget mellan 
spärrskiktkapacitansen C,p hos dioden och 
den pålagda likspänningen u följande: 

Cs/) = Ky-;; 

Spärrskiktkapacitansen avtar alltså med 
stigande spänning och växer med fallande 
spänning. 

Bryggspänningens förlopp för kvotde
tektorn visas i fig. 2. Snedstämningen mot 
högre frekvens åstadkommer hos dioden 
en mot chassiet negativt riktad spänning. 
Detta medför att den på dioden verksamma 
spänningen minskas, därmed blir diodka
pacitansen större. Den ökade kretskapaci
tansen för därmed till en efteravstämning 
hos oscillatorn mot lägre frekvenser, oscil
latorfrekvensen kommer alltså att åter
föras mot sitt riktiga värde. 

Det med denna koppling uppnåeliga 
fångområdet för oscillatorn uppgår vid 
stor fältstyrka till ungefär ±150 kHz, om 
viss snedstämning tolereras är området 
större än ±300 kHz. Kopplingen möjliggör 
inte mottagning aven svag sändare, belä
gen nära en stark sändare, den senare diri
gerar då oscillatorfrekvensen. För att kun
na ta emot den svaga sändaren måste AFK
systemet kopplas bort. 

Nordmende har också infört förbättrad 
selektion i MF-bandfiltren på elektronisk 
väg. Förlusterna i dessa filter kan visser
ligen minskas genom mera påkostad spol
uppbyggnad, men det blir billigare och 
enklare att åstadkomma en minskad dämp
ning i dessa kretsar på kopplingsteknisk 
väg. En sådan koppling visas i fig. 3. Som 

Principschema för AFK-krets med kiseldioden OA200 (Dl). Använd vid UKV-mottagning 
Nordmende-mottagaren »Tannhäuser». 

v 
1,2 

~ 

V \ 
0,8 

J 

/ \ 

0,1. "'-7 '" '" ° 
~ / , 

'\ 7 - 0;3 

r\ 
I 1/ -0,12 

\ J -0,16 

10,86 10,82 10,78 10,71. 10,70 10,66 10,62 lq58 10,51. lD,50 MHz 

Fig 2 
Radiodetektorns utgångsspänning som funktion av frekvensen. 

synes användes här en koppling för MF
stegen som påminner om en elektronkopp
lad oscillator (ECO-koppling). Koppling
en bringas dock inte till självsvängning, 
nedkopplingen är avpassad så att en för
stärkning med faktorn 2 uppnås. I detta 
fall är selektionen optimal. Vid mottag
ning aven kraftig lokalsändare minskas 
förstärkningen avsevärt, genom att det i 
st yr galler kretsen liggande RC-nätet för
skjuter arbetspunkten hos röret, så att 
medkopplingsgraden i steget minskas 
(dämpningen i kretsen ökar). Den därvid 
samtidigt inträffade ökningen av band
bredden i kretsen är önskvärd vid mottag
ning av starkare sändare. • 

Fig l 
Denna koppling användes av Nordmende för 
att öka selektiviteten i MF-kretsama (10,7 
MHz) vid UKV-mottagning av svaga signaler. 

+ 
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TEKNISKT 

W TAEGER: Fyrskiktsdioden 

F yrskiktsdioden är en ny typ av halv le
darprodukt som sannolikt kommer att fin
na många användningsområden, bl.a. som 
snabbt kopplingsorgan. Denna diod, som är 
uppfunnen av nobelpristagaren William 
Shockley hos Beckman Instruments Inc. i 
USA, består av fyra halvledarskikt i ord
ningen n-p-n-p, se fig. 1. Samma fig. visar 
ock~å den av Shockley föreslagna sym
bolen. 

Fig l 
Fyrskiktsdiodens uppbyggnad och symbol. 

50Hz ~ 

a b 

Fig 2 
Koppling för upptagning av fyrskiktsdiodells 
karakteristik. 

Fig 3 
Fyrskiktsdiodens karakteristik. 

u 

----...-:- - -- U2 

Fig 4 

Fyrskiktsdioden har en diods egenskaper 
så tillvida att den har låg resistans i fram
riktningen och hög i backriktningen. Det 
intressanta med fyrskiktsdioden är emel
lertid att den får sin låga resistans i fram
riktningen först vid en viss framspänning, 
då den momentant slår om från hög resi
stans till låg. 

Dess egenskaper demonstreras enkelt 
med hjälp av ett oscilloskop med en kopp
ling enligt fig. 2, över vilken man lägger 
en 50 Hz-spänning. Strömmen genom dio
den ger här horisontell avböjning hos oscil
loskopets elektronstråle och spänningen 
ger vertikalavböjning. Oscillogrammet får 
det utseende som fig . 3 visar. När spän
ningen stiger från O upp till »kopplings
spänningen» U b, som kan vara rätt hög, 
20-500 V, ökar som synes strömmen lång
samt, resistansen är hög, 1- 100 Mohm. 
Vid spänningen U b sj unker spänningen 
över dioden plötsligt till värdet Uh och se
dan stiger strömmen mycket snabbt vid 
ökande spänning. Resistansen är då låg, 
av storleken 1-30 ohm. 

Så länge strömmen genom dioden hålls 
vid ett värde större än I h (hållströmmen)., 
är resistansen låg, men när strömmen un
derstiger detta värde stiger resistansen 
omedelbart till det värde som motsvarar 
kurvdelen O-U b' 

Vid motsatt polaritet på den pålagda 
spänningen uppför sig dioden som en 
zenerdiod, vid zenerspänningen U,o blir re
sistansen låg och strömkurvan visar en 
skarp krök. 

Fyrskiktsdioden är alltså ett relä, som 
vid tillräckligt hög spänning slår till och 
leder ström, och som åter slår ifrån när 
strömmen sjunker under ett visst värde. 

Ett enkelt exempel på fyrskiktsdiodens 
användning som sågtandsgenerator visas i 
fig. 4. Spänningen U B måste vara avsevärt 
högre än diodens kopplingsspänning lh 
och resistansen R l skall vara så stor att 
strömmen genom dioden i ledande tillstånd 
blir mindre än hållströmmen. 

aj Principschema jör sågtandsgenerator med fyrskiktsdiod. bJ Den över 
R 2 alstrade sågtandsspänningen. 

b 
a 
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Om dioden vid tiden to=O är högohmig, 
se fig. 4b, laddas kondensatorn C genom 
resistanserna R l och R2• Laddningen på
går till dess spänningen över dioden blir 
= U b' Då kopplar dioden, dvs. blir låg
ohmig i stället för högohmig. I detta ögon
blick blir spänningen över resistansen R 2 

ungefär skillnaden mellan batterispänning
en UB och diodens hållspänning Uh' alltså 
U B-U h ' Kondensatorn urladdar sig nu 
genom Rz och dioden, som nu har låg re
sistans, kanske 10 ohm. Ur)addningen på
går till dess strömmen sjunker under håll
värdet I II ' Då kopplar dioden om till hög
ohmig och kondensatorn börjar laddas upp 
på nytt. 

Detta skeende upprepar sig periodiskt 
precis som i den välbekanta vippspännings
oscillatorn med glimlampa, kondensator 
och motstånd. 

Tidkonstanten t1 för uppladdningen är 

t 1 = C (Rl+Rz) 

och för urladdning 

t2 = C(R h+ Rz) 

Då Rh är mindre än R l kommer urladd
ningen att ske fortare än uppladdningen 
och man kan alltså få en sågtandform 
som fig. 4b visar. Sågtandspänningen med 
frekvens upp till flera MHz kan åstadkom
mas med denna anordning. 

Kopplingen för en ringräknare med 5 
fyrskiktsdioder visas i fig. 5. 

Ingångsvippsteget matas med en negativ 
puls, som gör Dl ledande. Då sjunker spän
ningen för de övriga 4 dioderna så att 
strömmen genom var och en av dem blir 
mindre än hållströmmen. Om en av dioder
na är i ledande tillstånd, uppträder den 
största delen av spänningsfallet över dess 
seriernotstånd vilket gör att varje gång in
gångssteget träffas aven negativ impuls 
kommer det ledande tillståndet hos f yr
skiktsdioderna att flyttas ett steg åt höger, 
alltså i ordningen t.ex. D2 D3 D4 D5 och så 
igen D2 D3 osv. Hoppet från D5 till D2 
sker genom kondensatorn C. 

En typisk fyrskiktsdiod är typen AD från 
Beckman Instruments. Den tål en konti
nuerlig likström av 0,3 A och 20 A för pul
ser med mindre än 50 fiS längd. Resistan
sen i ledande tillstånd är mindre än l ohm, 
olika utföranden har kopplingsspänningar 
mellan 30 och 200 V. Kopplingstiden är 
mindre än 0,1 fiS. • 

Fig 5 Ringräknare med 5 st fyrskiktsdioder. 

tUB tUB 



TEKNISKT 

Fjärrkontroll av TV· mottagare med ultraljud 

Som omnämndes i förra numrets över
sikt från Frankfurt-utställningen har 
det i VästtyskIand kommit fram system 
för fjärrkontroll av TV -mottagare med 
hjälp av ultraljud. Här schemor och 
Iwrt redogörelse för det tekniska un
derlaget för de av Grundig och Siemens 
utvecklade apparaterna. 

I Grundigs apparatur för fjärrkontroll av 
TV.mottagare med hjälp av ultraljud ingår 
i fjärrmanövreringsenheten en ultraljuds
generator i form aven transistoroscillator, 
som kan avge tre olika ultraljudfrekven
ser: 19 kHz, 23,5 kHz och 28 kHz. I fjärr
manövreringsenheten, se fig. l, som till det 
yttre påminner om en liten transistormot
tagare, ingår tre tryckknappsomkopplare, 
med vars hjälp man startar svängningarna 
i transistoroscillatorn_ samtidigt som kon
densatorer inkopplas i avstämningskretsen 

Kanal
omkappl. 

28 
kHz 

Ljus
styrka 

23,5 
kHz 

för avstämning till önskad frekvens_ För 
kontroll av ljudvolymen i TV-mottagaren 
användes frekvensen 19 kHz, för ljusstyrke
kontroll 23,5 kHz och för omkoppling av 
kanalväljaren 28 kHz. Den alstrade ultra
ljudfrekvensen påföres en elektrostatisk 
högtalare, samtidigt åstadkommes genom 
likriktning och spänningsfördubbling av 
llltraljudspänningen erforderlig arbets
spänning för denna högtalare. 

I sj älva TV-mottagaren ingår en mikro
fon, efterfölj d aven 2-stegs rörförstärkare 

Volym
kont r. 

19 
kHz 

med rören EF80. I denna ingår bandfilter 
som släpper fram frekvensområdet 19-28 
kHz. Efter denna 2-stegs förstärkare följer 
ett tredje förstärkarsteg, i vars anodkrets 
ligger avstämda kretsar för resp. manöver
frekvenser. Den likspänning som erhålles 
efter likriktningen av resp. frekvenser på
föres små elmotorer, som driver respektive 
reglerorgan via en friktionskoppling. För 
kanalomkoppling användes ett relä, som 
inkopplar en kraftigare elmotor, som ma
növrerar kanalomkopplaren. 

~68 

19 -+ ~
VOlymkantr. 

kHz T M . 

~ 
Ljusstyrka 

23,5 I M-4 
kHz 

~~Motorför 
i,kHZ I '1 )! kanalomkoppl. 

EF 80 

------------v'------------- ~ 
Fjärr ma növr~ri ngs~n h~t TV-mottagare 

2' kHz 

~----------~v'------------~ 

Fjärrmanövrerings enhet 

Fig l 
Förenklat principschema för det av GRUNDIG utvecklade sl'stemet för fjärrkontroll av 
TV-mottagare med ultraljud. 

Fig 2 
Blockschema för det av STEMENS utvecklade systemet för fjärrkontroll av TV·mottagare 
med ultraljud. 

Filter Först. 

Motor tör 
kanalomkoppl. 

.'----' \ n Volym
\'i kontroll .-

.----
Ljusstyrke· 
kontroll 

~-------------------------v----------------------------
TV-mottagare 
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TEKNISKT 

Förstärkarsteg med 10 ohms utimpedans 

I n o---t-------f-

lo 
Ut 

Vin 
II 

V2 ! 
JVa 

Vo -Ro 

Vlizl Rk2 

Fig l 
Principschema för förstiirkarsteg med extremt 
låg utimpedans. 

Fig 2 
Principschema för anodjordat lörstärkarsteg. 

I .1 f.o-,---.-f
" n~O,li' 

t---- Ut " 

+2S0V 

47k 

ECC 113 

'-----4--.,........~4--- Ut 

Fig 3 
1M 

Exempel på järstärkarsteg enligt jig. 1 bestyc· 
kat med dubbeltrioden ECC83. 

Fig 4 
Försöksuppkoppling för jörstärkarsteg enligt 
jig. 1. 

Ra 

In~ f-----,-_+_ 

, f---Ut 

-Ro 
1M 
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E n intressant koppling för förstärkar
steg med extremt låg utimpedans visas i 
fig. L Kopplingen har varit känd sedan 
lång tid tillbaka, men tycks ha fallit i 
glömska. Den bör vara användbar som im
pedansomsättningssteg för speciella upp
gifter där det anodjordade steget inte ger 
tillräckligt låg utimpedans. 

Utan större svårigheter kan kopplingen, 
som har egenskaper som påminner om ett 
anodjordat steg, fås att arbeta vid frekven
ser mellan likspänning och upp till 10 
MHz eller högre. 

Som tillämpningsexempel för ett steg av 
detta slag kan nämnas överföring av små 
signalspänningar från t.ex. en förförstär
kare till en mellan- och slutförstärkare via 
mycket långa, oskärmade ledningar utan 
risk för brum. Ett annat intressant exem
pel är att man med detta förstärkarsteg bör 
kunna skilja bildröret i en TV-apparat 
från den övriga apparaten. Genom att ut
nyttja en koaxialkabel av god kvalitet kan 
man överföra videosignalen över avsevärd 
längd. 

I principschemat i fig. 1 återfinnes be
teckningar på olika motstånd jämte spän
ningar och strömmar i kopplingen. För en
kelhetens skull har antagits att de båda rö
ren I och II är identiska; t.ex. en dubbel
triod. Naturligtvis är detta ej något krav, 
vilka rör som helst kan användas i kopp
lingen. Att märka är dock att röret I måste 
tåla rätt hög likspänning mellan katod och 
glödtråd om glödspänningskällan är jor
dad. 

Anodströmmen i ett av rören kan skri-
vas: 

(l) 

Där S är rörets branthet i A/ V och R i är 
rörets inre resistans i ohm. 

Enligt fig. l råder följande samband 

Vgl=Vi,,-Vkl-VO (2) 
Vk1=la·Rkl (3) 
Vg2=Va-Vk2 (4) 
Vk2= (la-/o)Rk2 (5) 
V1=-VO-Va-V/;1 (6) 
V2=VO-V"2 (7) 

Genom insättande av ekv. (2), (3) och 
(6) i ekv. (l) erhålles anodströmmen la i 
röret I. Efter förenkling fås: 

la (Ri+Ra+,uRkl+Rkl) = 

=,u Vin-,u Vo-Vo (8) 

där fl är rörets förstärkningsfaktor. 

På motsvarande sätt fås strömmen (I a

-lo) i rör II genom insättning av ekv. (4), 
(5) och (7) i ekv. (l), vilket efter förenk
ling ger 

la (Ri+,uRa+,uRk2+Rd-
-lo (Ri+,uRk2+Rk2) = Vo (9) 

I dessa två sista ekvationer löses I a och 
ekvationerna sättes lika varandra. Hop
multiplicering och förenkling ger 

Vo{ [,u+l] . [Ri+,uRa+(,u+I)Rk2 ]+ 
+ [Ri+Ra+ (,u+ l) Rkd }+ 

+/o{ [Ri+ (,u+l) R k2 ] [Ri+Ra+ 
+(,u+l)Rkd}=,uVin[Ri+,uRa+ 

+(,u+1) R"2] (10) 

Utimpedansen 
Differentieras detta uttryck försvinner den 
konstanta termen (Vin) och vi får utimpe
dansen som förhållandet mellan d (Vo) och 
d (lo) 

Ro=d(Vo) / d(lo) = [Ri+ 
+(,u+l)Rk2 ] [Ri+Ra+(,u+ l)R7d ]/ 

/ { [.u+ l] [Ri+,uRa+(,u+l)Rk2 ]+ 
+[Ri+Ra+(,u+l)Rkl ]} (11) 

Om vi antar att Rk1 och R k2 är shuntade 
med stora kondensatorer kan vi, vid medel
höga och höga frekvenser, bortse från de
ras inverkan och vi får 

Ro=Ri(Ra+Ri )/ 

/ [Ra Cu2+,u+1) +Ri(,u+2) ] (12) 

Ekv. (12) kan även skrivas under formen 

Ro=R;/{l+Ri [ S+CuSRa+1) / 
/(Ra+Ri )]} (13) 

Jämför vi detta med utimpedansen för 
ett anodjordat steg (se fig. 2), som är 

Ro=Rd (l+SRk) (14) 
ser vi att rörets branthet har förbättrats 
och är 

S'=S+(flSRa+l) / (Ra+Ri ) (15) 

Tab. L Arbetsspänning, komponentvärden samt uppmätta värden på utimpedans Ro och 
förstärkning F för koppling enligt fig. 4, bestyckad med olika typer av dubbeltrioder. 

12AT7 12AT7 12AU7 12AX7 6U6 

Vb (V) 300 600 300 300 600 300 600 600 
Rk1 (ohm) 560 560 O 560 560 560 560 220 
Rk2 (ohm) 1200 1200 O 1200 1200 1200 1200 220 
Ra (kohm) 27 27 27 27 27 27 27 10 
Ro (ohm) 16 11 7 60 45 23 18 60 
F 0,99 0,99 0,98 0,95 0,95 _l _l 0,88 
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R FORSHUFVUD: 

Transistorers tillförlitlighet 

H ittills har allting gått bra, kan man kon
statera då det gäller transistorernas tillför
litlighet. I bärbara mottagare med transis
torer hör det till undantagen att transisto
rer behöver bytas. När en transistor går 
sönder kan det ofta bero på slarv vid ser
vice på apparaten (oavsiktliga kortslut
ningar). Men vi måste se upp! Den bär
bara mottagaren ställer inga svåra krav 
på transistorernas tillförlitlighet, och det 
av tre skäl: 

l) Skonsam drift 

Endast i driv- och slutsteg blir det fråga 
om nämnvärd uppvärmning av transisto
rerna. För det mesta är det bara slutstegets 
transistorer som blir någorlunda varma, 
och detta endast om utstyrningen håller sig 
i trakten av 40-80 % under en längre 
stund. 

2) Kort driftstid 

Man låter inte en batteriradio stå och 
»skvala» på samma sätt som en nätansluten 
apparat kan få göra. 

3) Lätta krav 

Skulle förstärkningen sjunka någon deci
bel är det ingen som märker något. Dels 
har man ju automatisk och manuell volym-

Det anodjordade stegets utimpedans bru
kar approximeras till ljS och således har 
vi med den nya kopplingen uppnått en 
minskning av utimpedansen med Cu+l) 
gånger 

Ro= l / SCu+ l) (17) 

Förstärkningen 
Förstärkningen F definieras som förhållan
det mellan ut- och inspänning vid obelastad 
utgång. Vi får således förstärkningen enk
last genom att sätta 10=0 i ekv. (10). 
Detta ger efter förenkling 

F=VO/ V;n= [,u2(Ra+ R k2 )+ 
+,u(Ri+Rd J/ 

/[ (,u2+,u+l) (Ra+Rk2 )+ 
+ (,u+ l) (Ri+ Rkl)+,uRk2+ RiJ (18) 

Här sättes som förut R k1 =Rk2=0 varav 
fås 

F= [,uRa+ RJ/[,u+l+(l/'u) J 
Ra+[ (l+ (2/,u) JR;} (19) 

Här kan emellertid termerna (2/,u) och 
(l/ ,u) försummas vid sidan av l, och vi får 
F= [,uRa+RiJ/ [ {tl+l)Ra+RJ=l (20) 

Bli bekant med transistorn! (13) 

kontroll, dels lyssnar de flesta bara på nå. 
gon stark lokalsändare. "' 

Vi skall alltså inte ta för självklart, att 
transistorerna klarar svårare uppgifter med 
samma bravur. Av särskilt intresse är det 
att jämföra transistorerna med andra till
förlitliga komponenter, som t.ex. långlivs
rör. 

I transistorns grönaste ungdom fanns det 
folk som trodde att dess livslängd skulle 
vara obegränsad. Längre fram dämpades 
optimismen. Man upptäckte, att transisto
rer åldrades, dvs. egenskaperna förändra
des långsamt, så att man måste räkna med 
att varje transistor förr eller senare skulle 
komma att bli obrukbar. Det blev också 
klart att katastroffel kunde uppträda i 

Strömförstärkningsfaktorn a/e avta
gande vid livslängdsprov på OC71 
(medianvärde av grupper om 20 st.J . 
Kurva A : omgivningstemperatur = 
=40° C, skikttemperatur=6So C. 
Kurva B: omgivningstemperatur= 
=skikttemperatur=7So C. För när
mare detaljer hänvisas till Transis
torgruppens rapport Tr·66: »Livs· 
längdsprov med transistorer vid hög 
temperatur», där vidstående kur
vor ritats med logaritmisk tidsskala. 

Schemaexempel 

c(J~ 

70 

60 

sa 
40 

30 

20 

10 

O 

~ 

O 

Fig. 3 visar ett exempel där dubbeltrioden 
ECC83 används. Lämpliga komponentvär
den framgår av fig. 

I denna koppling har inga katodmot
stånd för gallerförspänningen kommit till 
användning. Önskar man emellertid i nå
gon koppling höja gallerförspänningen på 
det ena eller på båda rören, kan man na
turligtvis utnyttja katodmotstånd, men des
sa måste i så fall vara ordentligt avkopp
lade med stora kondensatorer (100 ,uF el· 
ler mer). I annat fall kommer den ström
motkoppling som erhålles att fördärva för
stärkarkopplingens data. Jfr ekv. (11) 
och (18). 

Som synes är förstärkaren enligt fig. 2 
likspänningskopplad till efterföljande steg. 
Anledningen till detta är att en block e
ringskondensator skulle komma att ligga i 
serie med utimpedansen. Vill man därför 
komma ned i frekvens måste en stor kon
densator användas. En dylik kondensator 
måste emellertid vara av hög kvalitet med 
bl.a. låg läck ström, vilket gör att den blir 
mycket skrymmande och även dyrbar. 

För ovannämnda koppling har uppmätts 
följande data (Vin= 2 volt) : 

form av plötsliga avbrott eller kortslut
ningar. 

Slagordet »obegränsad livslängd» pruta
des snart ner till »nästan obegränsad livs
längd », och i dag finns det auktoriteter som 
menar, att man inte kan vänta sig att en 
transistor håller längre än ett långlivsrör. 
~en sucka inte så djupt för den saken 

- det blir strax värre. Det är nämligen så 
att en transistor sällan ersätter ett rör. 
Ibland måste man använda två transistorer 
istället för ett rör, många gånger till och 
med tre eller fyra. Varför? J o, för det 
första, därför att ett rör många gånger kla
rar mer än en rörfunktion (två eller flera 
elektrodsystem i samma glashölje!), och 
för det andra därför att produkten förstärk-

I I I I I I I 
Al I L J I I I 

r-..... J+ ! I I 
I 

Bi I I I I ! I 
I I I I i I I , I I I J I I I 
I I I I I I I 

5000 10 000 

Förstärkning =0,97 ggr 
Inimpedans =2 Mohm 
Utimpedans =10 ohm 
Harmonisk distorsion 
Am plituddistorsion 
Fasdistorsion 

~70 

1S 000 
Timmar 

vid 50 Hz: 
ej mätbar 

Intermodulation 
Linearitetsavvikelse : ej mätbar 

Fasvinkeln är 0 0 vid 10 Hz och ökar till 
0,9 0 vid 50 kHz. Frekvenskurvan är rak 
mellan 10 Hz och 50 kHz. 

Pulsåtergivningen är mycket god. För 
låga frekvenser sättes gränsen av Cl och 
C2 men med angivna värden erhålles god 
återgivning ner till 10 Hz. 

Pulssvaret för en 50 kHz fyrkantpuls kan 
ej skiljas från insignalen. 

Även andra rör har provats i samma 
koppling, se fig. 4, och därvid har de kom
ponenter använts, som anges i tab. 1. I tab. 
l anges även uppmätta värden på utimpe
dans Ro och förstärkning F. 

(S F-g) 

Litteratur: 
l) MIT. Radiation Lab. Report, 469, 1943. 
2) Problemspalten i RADIO och TELE-

VISION, nr 3/ 1959, s. 5-8. • 
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MAGNETISK INSPELNING Inspelningsanläggningen är lätt att 
föra med sig i terrängen. 

Om inspelning av fågelsång 
på band 
Av civilingenjör S T E N W AH LS T RÖ M 

N är det första intresset för Hlgelinspel
ningar vaknade i Sverige i mitten av 1930-
talet beslöt dåvarande Radiotjänst att ta 
upp tillverkningen av fågelskivor för un
dervisningsändamål på sitt program. In
spelningarna som gjordes på lackskivor, 
krävde billaster av utrustning och tålamod 
och ett radioföretags resurser för att ge re
sultat. Kraven på teknisk fulländning har 
emellertid stigit och numera betraktas re
sultaten från 30"'1:alet som tämligen medel
måttiga i jämförelse med vad man kan 
åstadkomma med våra dagar;; tekniska 
hjälpmedel. 

Bandspelartekniken har efter andra 
världskriget genomgått en enorm utveck
ling. När man nuförtiden ägnar sig åt få
gelinspelning behövs det visserligen fort
farande tålamod, men utrustningen är be
tydligt förenklad och framförallt väger den 
betydligt mindre; den kan - om än med 
viss svårighet - bäras aven person. 

Kraven på kvalitet är emellertid mycket 
stränga när det gäller inspelning av fågel
sång. Man kan inte göra avkall på dessa 
krav; fågelsången ställer utrustningen på 
lika stora prov som någonsin en krävande 
musikupptagning. I det följande kommer 
endast att beröras i vilka avseenden de tek
niska kraven skärpts när det gäller fågel
sångsupptagningar. 

Innan vi går närmare in pa den tekniska 
utrustningen kan det vara skäl i att grans
ka de ljud vi har omkring oss i vardagslag. 

Fig 1 

Tab. l visar en sammanställning av några 
vanliga ljudkällors ljudstyrka. I tabellen 
liksqm i det följande anges i dB ljudtryck~ 

lllvan Lp över referensvärdet Po=2 ' 10-;j 
N/m2 enligt definitionen L p =20 log p/ Po 
dB. 

Som exempel på en mer fullständig ka
rakteristik av ett ljud , visas en analys av 
inspelning av bofinksång, gjord i en Stock
holmspark. Se fig. L Exemplet belyser bl.a. 
trafikbullrets inverkan. Bullret sträcker 
sig upp mot 1600 Hz och fågel~ången bör· 
jar först över 2000 Hz. 

Fåglarna är, som synes, inga starka bul
lerkällor. På så kort avstånd som 3 m är 
ljudtrycksnivån blott 7l dB. 

Teoretiskt avtar som bekant ljudstyrkan 
från en punktformig ljudkälla med 6 dB 
vid en fördubbling av avståndet (den s.k. 
avståndslagen) . När vi avlägsnat oss till 24 
meter får vi enligt avståndslagen endast 
53 dB. Av olika anledningar, som jag åter
kommer till senare, måste man räkna med 
en undre gräns för ljudregistrering vid ca 
30 dB ljudtrycksnivå. Detta ger ett signal
störförhållande, en dynamik, på blott ca 
20 dB. För att uppnå 50 dB dynamik, vil
ket är önskvärt ur kvalitetssynpunkt, måste 
man alltså komma fågeln så nära som halv
annan meter. Denna metod har också tidi
gare varit den vanligaste vid fågelinspel
ningar. Stora krav ställdes på teknikern, 
som försiktigt för att inte störa sångaren, 
måste smyga sig fram med mikrofon och 
kabel. 

Fig 2 

Nu blir emellertid resultatet med denna 
metod inte helt lyckat. Fågeln låter på det 
korta avståndet inte särskilt naturlig. 

Orsaken är den, att när man i naturen 
lyssnar på fågelsång blir avståndet van
ligtvis större och till avståndslagens 6 dB/ 
avståndsfördubbling kommer en frekvens
beroende tillsatsdämpning, samt, inte minst 
viktigt, en efterklangstid. Dessa faktorer va
rierar starkt med terrängtyp. En högstam
mig skog kan akustiskt skilja ,sig lika myc
ket från en gräsbevuxen slätt, som en kon
sertsal från ett ekofritt rum. Om man nu 
placerar mikrofonen för nära ljudkällan 
får man inte med ljudets fjärrfält och in
spelningen kommer att låta konstlad. 

Mikrofonen 
För att komma ifrån nyssnämnda olägen
heter kan man ta till vissa konstgrepp. Ge
nom att begagna flera mikrofoner kan man 
uppfånga såväl f j ärr- som närfältet och ge
nom lämplig balansering åstadkomma 
gynnsam rumsklang. Ett annat och mera 
fältmässigt sätt är att använda extrema 
riktmikrofoner. 

Redan tidigt experimenterades med plåt
trattar för att åstadkomma förstärkning i 
en viss riktning. Metoden ger emellertid 
skarpa resonanser vid mottagningen bero
ende på trattdimensionerna. 

Ett ljud av den mycket transienta karak· 
tär som fågelsången utgör, har nämligen 
förmåga att initiera resonansfrekvenser 

Frekven.sanalys av bojinkssång. Ljudnivåerna upp till ca 1600 
Hz härrör frlin avlägset trafikbuller. 

Riktningsdiagram jör parabolspegel 80 cm i diam . för olika 
frekvenser. Riktningsverkan ökar med ökande frekvens. 

dB 
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utanför det egna frekvensområdet, en sak 
som måste beaktas även vid återgivningen 
genom förstärkare och högtalare. 

När man beräknar reflexion och böjning 
av ljudvågor finns det en regel, som säger 
att då ljudets våglängd är liten iförhål· 
lande till ett föremål, kan ljudets utbred
ning kring föremålet geometriskt beräknas 
enligt samma lagar, som gäller för spegling 
av ljus, vilket omedelbart leder tankarna 
till en parabolisk spegel för koncentrering 
av ljudet. En sådan spegel har nämligen 
den egenskapen att samla strålar från av
lägsna källor - parallella strålar - till en 
punkt, dvs. fokus. I denna punkt placerar 
vi sedan en tryckmikrofon. 

Det visar sig att de flesta småfåglars 
sång innehåller frekvenser som ligger inom 
frekvensområdet över 2000 Hz, vilken fre
kvens motsvarar en våglängd av 17 cm vid 
normalt lufttryck och temperatur. Om pa
raboliska spegelns radie göres 40 cm er· 
hålles således en god riktverkan för de ak· 
tuella frekvenserna. Under 1000 Hz avtar 
riktverkan sakta för att helt upphöra i trak· 
ten av 200 Hz. Se fig. 2. Med radien 40 cm 
och en antagen mikrofonmembranarea på 
3 cm2 erhålles en teoretisk förstärkning på 
inte mindre än 56,2 dB. Den i praktiken 
erhållna förstärkningen blir emellertid 
inte högre än "ca 30 dB. 

Den paraboliska reflektorn tillverkas 
enklast av glasfiberarmerad plast, som gju
tes på en negativform av trä. Med en gods· 
tjocklek på knappt l cm, erhålles en både 
stark och lätt konstruktion. Se fig. 3. In· 
riktningen sker genom ett enkelt rörsikte. 
För att underlätta manövreringen monteras 
reflektorn lämpligen på ett stativ, vridbart 
i såväl horisontal· som vertikal led. 

Tack vare den höga förstärkningen kan 
man uppnå tillräcklig dynamik på ett av
stånd av ända upp till ett par hundra me
ter från en fågel, och det är lätt att inse 
vad det betyder när det gäller skygga va
relser. 

Eftersom riktverkan ökar starkt vid sti
gande frekvens kan det, när det är fråga 
om fågelsång i det allra högsta registret, 
t.ex. rödhakens »pärlande rad av glasklara 
småljud», bli nödvändigt att trubba av re
flektorn genom att förskjuta mikrofonen 
något ur fokus och dessutom sikta några 
decimeter bredvid fågeln . En obetydlig rö
relse av fågeln skulle annars ändra signa
len högst märkbart. 

Den mikrofontyp, som vanligen kommer 
till användning vid naturinspelningar, är 
tryckmikrofonen. Den dynamiska tryck
mikrofonen kan göras både mekaniskt ro
bust och elektriskt känslig. Dess ekvivalen
ta brusnivå kan i goda konstruktioner bli 
så låg som 20 dB. För de högsta kvalitets
anspråk kan det kanske bli nödvändigt att 
tillgripa en kondensatormikrofon. En så
dan har vanligtvis en något högre brusnivå, 
vilket dock spelar mindre roll vid använd
ning tillsammans med parabolisk reflektor. 
Den kräver emellertid separat förförstär
karsteg och polarisationsspänning, är be-

Fig J 
På detta sätt är parabolspeg"eln 
tillverkad. Spegeln anbringas i 
ett stativ med hjälp av anord
ningar på spegelns baksida, som 
fastskruvas vid en träring som i 
sin tur fastlimmas på para bol
spegeln. Skissen visar också mik· 
r%nställningen. 

Fig 4 
Den paraboliska reflektorn är tillverkad av glasfiberarmerad plast. Godstjocklek 1 cm. Inriktning 
sker med enkelt rörsikte; som är synligt överst. Mikrofonen placeras i spegelns fokus, som är 
markerad med två sträckta snören. Mikrofonen som skall sitta i fokus är anbringad i en trefotad 
metallställning och spännes fast med en spiralfjäder i parabolspegelns centrum. Fötterna är 
beklädda med gummikutsar och för att förhindra att spiralfjädern skall ge upphov till störande 
vibrationer är en tygremsa instucken tvärsigenom hela fjädern. T.h. Den färdiga parabolspegeln 
sedd bakifrån. 

Tabell l 

Exempel på ljudtrycksnivå i dB över 
2· 10-'; N / m2 • 

Nära ett reaplan 
Smärtgräns 
Bullersam industrilokal 
Extremt gatubuller 
Arbetslokal, lätt industri 
Större försäljningslokal 
Genomsnittskonversation i bostad 
Stilla lägenhet eller kontor 
Tyst hörsal utan publik 
Tyst radiostudio utan publik 
Hörselgräns för en person med god 

hörsel 

120-140 
115-130 
100-120 
90-100 
70-90 
60-90 
50-70 
40-50 
20---40 
15-30 

0- 15 

tydligt ömtåligare och blir därför besvär
ligare att handha i fält. 

Bandspelaren 
Som första mått på en bandspelares kvali
tet betraktas vanligen det frekvensområde 
som den förmår registrera och återge inom 
gränserna ±2 dB. Detta kvalitetsmått är 
emellertid ensamt· alldeles otillräckligt, och 
endast en av många faktorer att ta i be
traktande vid värderingen aven bandspe
lare för inspelning av fågelsång. 

Fig 5 
Mikrofonen ach mikro/anställningen för para
balspegeln i fig. 4. 

Fågelsångens grundtoner ligger ganska 
högt, för t.ex. en grönfink omkring 5000 
Hz. Det betyder att sången faller inom det 
område där bandspelarens inspelningsför
stärkare vanligtvis har en kraftig diskant
höjning för att kompensera magnetiska 
förluster i inspelningshuvud och band. Hos 
bandspelare av lägre kvalitet, där frekvens
området utsträckts så långt som möjligt 
utan en samtidig tanke på den kvalitetsför
sämring som blir följden, kan diskanthöj
ningen uppgå till gott och väl 25 dB någon-
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Fig 6 
Denna bandspelare, fabrikat »Maihak», an
vändes efter en del kompletteringar för de av 
jörfattaren utförda fågelinspelningama_ 

stans inom området 10-15 kHz_ Om någon 
form av utstyrningsindikator finns är den 
inställd för normalt programmaterial, dvs. 
frekvenser under ca 3000 Hz, i bästa fall 
med 6 dB marginal för 3 % distorsion vid 
full utstyrning. 

Full utstyrning av indikatorn vid fågel
sång kan således i praktiken innebära en 
överstyrning av storleksordningen 20 dB, 
vilken naturligtvis ger stark distorsion hos 
signalen. Man förleds lätt att tro att denna 
distorsion spelar en mindre roll, då den i 
allmänhet faller utanför det hörbara fre
kvensområdet. Här kommer emellertid 
bandspelarens högfrekvensförmagnetise
ring in i bilden. Vanligtvis lägger man den 
någonstans inom området 30-100 kHz och 
tyvärr när~are den lägre gränsen, ju billi
gare bandspelaren är. Högre frekvens inne
bär större förluster och induktiv reaktans 
och därmed också fler komponenter, dvs. 
dyrare och tyngre apparat. 

T ab. 2. Förteckning över bandspelare 

Tillverkare Typ Svensk representant 

Grundig Niki Sonoprodukter AB 

Stuzzi Magnelle Svenska Elektronik-
Apparater AB 

Fig 7 
Detta är den kompletta utrustningen som jijr
fattaren använt vid sina fågelinspelningar _ 
Överst parabolspegeln med påmonterad mikro
fonställning, nedanför bandspelaren samt hör
telefon och stativ_ 

Övertonerna från distorsionen vid ,iver
styrningen interfererar nu med förmagneti
seringsfrekvensen, och dessa interferensto
ner ligger tyvärr ofta inom det hörbara om
rådet. För att komma ifrån obehaget måste 
högfrekvensen ligga minst 5 gånger den 
högsta frekvens man önskar registrera. 
Dessutom måste naturligtvis överstyrning 
undvikas. 

Följande värden kan anses rimliga för 
god kvalitet: 

Högsta frekvens 11 kHz. 

Högfrekvensförmagnetisering med fre
kvens högre än 60 kHz. 

Om inspelningsförstärkaren är omsorgs
fullt elektriskt dimensionerad kan en dyna
mik på 50 dB vid 1000 Hz, och vid en band
hastighet av 19,05 cm/ sek erhållas, och då 
naturligtvis reducerad med den topp inom 
det i vårt fall .använda området, som er-

Bandhastighet Motor Dynamik Frekvensområde 

9,5 el 35 dB 1~ 6000 

9,5, 4_75 el 4O' BO-- 9000' 

fordras för att erhålla 11 kHz som övre 
frekvensgräns. 

Fågelsången börjar tidigt på våren då 
nätterna fortfarande är kalla och då en 
temperatur på -20 0 C kan förekomma. 
Bandspelarens drivmotor måste då fortfa
rande fungera oklanderligt. Förmodligen 
är fjäderdrivna apparater att föredra ur 
denna synpunkt. För inspelningskontroll 
bör uttag för hörtelefon finnas och ur redi
geringssynpunkt är helkanalinspelning att 
föredra. En halvkanalmaskin får dess
utom, som bekant, 6 dB mindre dynamik. 

Det är sannerligen inte många bandspe
lare som uppfyller alla de fordringar som 
här antytts. Om separat uppspelnings
bandspelare användes, måste naturligtvis 
denna vara korrigerad för samma standard 
som fältapparaten vad beträffar spaltin
ställning och tidskonstant för basåtergiv
ning. 

Kommersiell utrustning 

Vad beträffar den utrustning som kom
mersiellt finns att tillgå är det tyvärr så, 
liksom inom de flesta områden, att bättre 
kvalitet betyder högre pris. I tab. 2, som 
dock ej gör anspråk på att vara fullstän
dig, ges exempel på vilka egenskaper man 
kan påräkna inom olika prisklasser. 

De krav som man inte bör pruta på för 
mycket är dynamiken och svajet. Spaltin
ställning och symmetrering av högfrekvens 
kan man kanske själv justera. De flesta 
bärbara och batteridrivna bandspelare är 
avsedda för reportage och tal program och 
följaktligen utförda med en förstärkning 
svarande mot full utstyrning av bandet 
med normalt tal på kort avstånd dvs. ca 80 
dB. Vidare brukar utstyrningsindikatorn 
vara av enkelt utförande, t.ex. en glimlam
pa som endast får tända på programni
våns toppar. Det kan därför bli nödvändigt 
med en mikrofonförstärkare med 30-40 
dB förstärkning med anslutningsmöjlighet 
för hörtelefon och eventuellt kombinerad 
med en utstyrningsindikator av visarinstru
menttyp. Utstyrningsindikatorn kan man 
faktiskt undvara, då man så småningom 
lär sig att styra ut inspelningen med hjälp 
av hörtelefonen. Hela tiden måste man ha 

Svaj Spårtyp Försl.-typ Vikt Pris 

1,5% halvkanal transistorer 2,5 kg 295 skri 

0,5% halvkanal transistorer 3,2 kg 975 skr4 

Fi-Cord Tysk-svenska Handels- 19,05, 4,751 el -' 50-12000' ±3 dB ---l halvkanal transistorer 2,0 kg 1 375 skr4 
agenturen 

EMT Stellavox SM l. ELFA Radio & Tele- 19,05 
vision AB 

Maihak Reportofon MMK 3 tr Polyvox AB 19,05 

Marsi Lugano 

Maihak Reportofon MMK 6 

'gäller den högre hastigheten. 
2ej uppgivet 
3allernativt 9,5 och 4,75 cm/sek. 
4innefallar även mikrofon 

Svenska AB Brvel & Kjaer 19,05 

Polyvox AB 19,05 
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el 

fjäder 

el 

fjäder 

50 30-14000 ±2dB ---l halvkanal transistorer 1,8 kg 1250 DM 

50 6G- 8000 ±2dB 0,4 % helkanal transistorer 8,5 kg l 920 DM 

55 60-10000 ±2 dB 0,5 % helkanal rör 6,9 kg 3 500 skr 

50 60-10000 ±2 dB 0,4% helkanal transistorer 14,0 kg l. 100 DM 

Dynamiken anges vanligen vid 1000Hz och u!styrning till 1 a 2 % distorsion. 
19,05, 9,5 och 4,75 cm/sek_ svarar mot 7%, 33~ och lYa tum/sek. 



En enkel typ av parabolspegel har fokus i 
samma plan som spegelns ytterkant. Välj es 
a=A/4, se fig. l, gäller följande ekv. för spe· 
gelns form. 

y2 = Ax Beräkning av parabolspegel 
[ tab. 1. anges sambandet mellan avståndet y 
från spegelns centrum och motsvarande x·vär· 
de. I samma tabell finn es också uträknat sam· 
hörande x· och y·värden för en spegel med 
A=80 cm resp. A=200 cm. 

Förstärkningen F i dB för en parabolspegel 
enligt fig. l kan beräknas ur formeln 

A/2 
F = 20 log J{[(A / 4)-(y2/ A)]2nydy/ 

O 

/]I[ (A/4)-(y2/ A) J2+y2} / b2 

=20 log{ nA2 [(2In 2) - lJ /4b2 } 

=20 log (0,3 A2/ b2 ) 

där b2 = mikrofonmembranets yta 

Med A = 80 cm och b2 = 3 cm2 erhålles 

F = S6,2 dB 

Tab. 1. Sambandet mellan centrumavstånd y 
och x för parabolspegel enl. fig. 1. 

y 

A 

Fokus 
---4 __ ~--------~~---x 

Fig 2 
Mått för parabolspegel med 80 cm 
diameter. De i fig. angivna siffrorna 
kan användas för tillverkning av 
lämplig. träma!l. 

1,0 

I 

20,0 
~ ~_A~====~~ 

________________________________________J 
klart för sig att varje ytterligare finess 
kräver sitt tillskott i vikt. 

Bandet 
De flesta bandspelare, som blir aktuella för 
inspelning av fågelsång, är för att spara 
vikt ej försedda med anordning för avmag
netisering av bandet före inspelningen. 
Det band som skall användas, måste vara 
absolut rent från tidigare gjorda inspel
ningar och för att vara säker på att så är 
fallet, nödgas man kontroliyssna bandet 
före användningen med högsta möjliga av
spelningsförstärkning. En avmagnetisering 
med raderspole för nätanslutning är oftast 
ej tillfredsställande, utan kan ge upphov 
till rytmiskt återkommande lågfrekventa 
störningar. Man har vid raderingen då ej 
lyckats föra spolen jämnt runt bandhjulet. 
Bäst utföres raderingen på en nätansluten 
bandspelare, ställd på inspelning, men med 
inspelningshuvudet bortkopplat. Att in
spelningsförstärkaren är nedvriden räcker 
inte, då nätbrum och rörbrus kan komma 
in i senare steg och på så sätt registreras 
på bandet. För perfekt resultat fordras 

också att högfrekvensspänningen är sym
metrisk, vilket om möjligt bör kontrolleras. 

Har man sammanställt en utrustning, 
som någorlunda överensstämmer med de 
här antydda kraven, dyker nya problem 
upp i samband med metodiken vid inspel
ning. De största stötestenarna är väder, 
vind och bakgrundsljud. 

Höjd öVGr 
marken 

Vädret kan man inte göra mycket åt. Ös
regnar det kan man lika gärna stanna hem
ma. Måttlig vind kan man komma ifrån 
genom lämpliga vindskydd; reflektorn 
sveper man helt enkelt om med ett tunt 
tygstycke. Bakgrundsljudet återigen är 
svårt aU komma tillrätta med. Vanligtvis 

~72 

Fig 8 

-.V ~ 
Ljudutbredningen från en 
ljudkälla påverkas starkt 
av temperaturens varia
tion med höjden över 
marken. aj Avtagande 
temperatur med höjden 
ger besvärliga ljudskug. 
gor. bJ Stigande tempe
ratur med stigande höjd 
över marken avböjer lju
det mot jordytan, 

Temp. 

" Ljudskugga 

Höjd över 
marken 

V lL 
Temp. 
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HIGH flDELlry 

Stereofonisk högtalaranläggning 
för high fidelity · återgivning 
Av diplomingenjör H H K L I N G E R 

I denna artikel beskrives en avancerad 
högtalaranläggning för stereo, den in
nehåller inte mindre än 25 högtalare, 
en 25 W bashögtalare och 24 högtalare 
för mellan- och diskantregistret. 

D en grundläggande förutsättningen för 
varje form av high fidelity- anläggning är 
att de utnyttjade apparaterna, förstärkare, 
högtalare och programkällor är dimensio
nerade för bästa möjliga distorsionsfrihet 
och för största möjliga frekvensomfång_ 
I det följande skall beskrivas en hö gtalar
anläggning som kan utnyttjas för såväl en
som tvåkanalig ljudåtergiv'fling. Den torde 
motsvara de högsta krav som f.n. kan stäl
las på en högtalaranläggning för ett vanligt 
boningsrum. 

Högtalaranläggningen består aven hög
talarlåda för basåtergivning, som innehål
ler en 25 W högtalare för frekvensområdet 
30--300 Hz. Dessutom fyra grupper av var
dera 6 medeltons- och diskanttonshögtalare 
för frekvenser mellan 300 och 16 000 Hz. 
Dessa är anbringade i separata, från bas
tonslådan skilda enheter, se fig. 1. På detta 
sätt erhålles en så diffus utstrålning av de 
högre tonerna som möjligt, och man får 

Fig l 

ett brett område med god stereoverkan i det 
rum där anläggningen är uppställd. Sam
manlagt användes i anläggningen 25 hög
talare, ett bastons- och 24 högtons- och 
mellantonssystem. 

Baslådan 
Tyngdpunkten i högtalaranläggningen är 
bastonslådan. För bastonsåtergivning an
vändes för närvarande huvudsakligen hög
talarlådor av tre slag: basreflexlåda, ex
ponentiallåda och helt sluten låda. 

Basreflexlådan kännetecknas av god 
verkningsgrad vid förhållandevi s små ytter
dimensioner hos lådan, den utnyttjas där
för ofta för högtalaranläggningar, avsedda 
för vanliga bostadsrum. En nackdel är det 
dock att den inte uppvisar linjär frekvens
gång hos lj udtryckskurvan, dessutom är 
distorsionen i närheten av högtalarens 
egenresonans vid hög belastning högst be
tydande. Genom inbyggnad i basreflex
öppningen aven på lämpligt sätt dimen
sionerad akustisk dämpningsanordning kan 
man nedbringa distorsionen, dock på be
kostnad av verkningsgraden. 

Gynnsammare ur akustisk synpunkt är 
exponentiallådan, som dels ger mycket hög 
verkningsgrad för högtalaren och dels ger 

Den kompletta hög.talaranläggningen. På baslådan står de båda runds trålarna, vardera med 6 
mellan- och diskanthögtalare. T.v. och t.h. om baslådan de båda stereohögtalarsystemen med var
dera 6 mellan- och diskant högtalare. 
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starkt dämpade in- och utsvängningsfiir
lopp. En exponentiallåda med riktiga di
mensioner blir dock mycket skrymmande 
och kan vara svår att få in i ett bostads
rum. 

En helt sluten högtalarlåda är lättare att 
bygga och ger vid riktig uppbyggnad en 
mycket tillfredsställande ljudåtergivning 
av låga toner. Viktigt är att en sådan låda 
invändigt utgör ett praktiskt taget död
dämpat rum, så att alla ljudvågor från bak
sidan på högtalarmembranet nästan helt 
absorberas. 

Fig. 2 visar det inre aven av författaren 
byggd helt sluten högtalarlåda, som visat 
sig ge utomordentligt gott resultat. Väg
garna består av 3 cm tjockt lamellträ, bak
sida och sidostycken är försedda med av
ståndslister av 2 cm tjocklek, på vilka ett, 
två eller tre skikt av akustikplattor, exem
pelvis mineralullsplattor av 3 cm tjocklek 
med en täthet av ca 100 kg/ mS utnyttjas 
som ljuddämpande material. Se fig. 3. 

Ljudabsorptionen kommer huvudsakli
gen att ske i luftskiktet mellan väggarna 
och de mot avståndslisterna stödda akustik
plattorna. 

Lådans inre är uppdelat i ettantal kam
mare, med hjälp av ytterligare ett antal 
3 cm akustikplattor, ställda på högkant. 
Dessa kammare bör dessutom delvis fyllas 
med vadd. På detta sätt erhålles en hög
talarlåda som är praktiskt taget ljuddöd 
och reflexionsfri. I detta sammanhang bör 
påpekas att volymen inte minskas på grund 
av de porösa plattorna. Dessa plattor åstad
kommer t.o.m. en skenbar förstoring av 
lådan, enär ljudvågIängden är kortare i 
dämpmaterialet än i fria luften. Per vo
lymsenhet erhålles därför ett större antal 
ljudvågIängder än om lådan inte vore 
dämpad. 

Som bastonshögtalare användes en stor 
högtalare från Isophon, P 38/45/10, som 
är avsedd för en belastning av 25 W. Denna 
högtalare ger utmärkt klanggodhet. Lå
dan återger även vid största ljudstyrka 
basregistret med utomordentlig klang. Im
pulstoner som återges av högtalaren kan 
även vid hög pulsfrekvens skiljas tydligt åt, 
vilket tyder på att in- och utgångsförlop
pen är starkt dämpade. 

Medeltons -högtalare 
För återgivning av frekvenser mellan 300 
och 16 000 Hz har utnyttjats halvklotstrå-



Fig 2 
Baslådan, sedd ini/rån, med sin 25 W bas hög
talare_ Måtten för lådan är längd 150 cm, djup 
46 cm, höjd 80 cm_ Plattor, 3 cm tjocka, av 
mineralull, täcker inte endast alla väggarna i 
lådan utan ett antal plattor har också ställts 
vertikalt i lådan Sä att ett antal luftkammare 
bildas i lådan_ Lådan är på två ställen avstyvad 
med ramar, som samtidigt fungerar som stöd 
åt mineralullsplattorna_ 

larna HK6-8 från Isophon som stereohög
talare_ De i dessa enheter inbyggda syste
men har frigjorts och anbringats i trähöl
jen, se fig_ l, som tillsammans med bas
lådan ger en enhetligt uppbyggd högtalar
stereokombination. 

De enskilda högtalarsystemen i stereo
enheterna har anbringats vertikalt över 
varandra och ger därför en bredvinklig ut
strålning av mellan- och diskantregistret i 
horisontalplanet. Höljena för stereosyste
men avsmalnar bakåt så att de kan an
~quihfu~npå~rum.Mmkm 

dock - om man så vill - ha dem mot en 
plan vägg. Lådorna, i vilka medeltons- och 
högtonshögtalarna är anbringade, är till
verkade av 2 cm tjockt trä, de är invändigt 
försedda med vadd för att dämpa ut egen
resonansfrekvenser . 

Fig. 4 visar hur de tre högtalarsystemen 
kopplas ihop. Storleken av de båda dross
larna är 2 mH och de med högtalarna 
parallellt liggande kondensatorerna har 
kapacitansen 250 fA-F. Som kapacitanser 
använder man bäst bipolära elektrolytkon
densatorer med en driftspänning av ca 
10-15 V. Om man inte har tillgång till bi
polära kondensatorer kan man också ut
nyttja vanliga enpoliga typer, åtminstone 
om dessa är avsedda för arbetsspänningar 
på åtminstone 60 V. För drosseln kan man 
använda en sådan med järnkärna, varvid en 
luftspalt av minst l mm måste införas. 

Man bör dock om möjligt använda järn
pulverkärna för drosslarna. Mätningar med 
katodstråleoscilloskop visar att drosslar 
med j ärnkärna, även sådana med stor luft
spalt och stor kärnarea, ger viss distorsion. 
Däremot arbetar drosslar med pulver kär- . 
nor utan distorderande inverkan _ Luftlin
dade drosslar kan knappast komma ifråga 
på grund av de våldsamma dimensioner 
man får på dem. Likströmsresistansen för 
drosslarna får inte överskrida värdet ca 
0,4 ohm om man inte skall förstöra bas
återgivningen, vilket förutsätter extremt 
grov tråd hos en luftlindad spole. 

I fig. 4 visas hur högtons- och mellan
tonshögtalarna, som ju är uppdelade i fyra 
enheter, kopplas ihop i grupper om sex 
högtalare i varje enhet. Ingångsimpedan
sen för en grupp om sex högtalare är ca 
9 ohm_ Två enheter i parallell ger impe
dansen 4,5 ohm, vilket passar till exempel
vis 4--6 ohms högtalarutgång på först är-
karen. • 

Fig 3 
Detalj av bakväggen för baslådan, visande de 2 cm tjocka avståndslister som håller de mjuka 
mineralullsplattorna på 2 cm avstånd från lådans väggar. Härigenom erhålles en ytterst kraftig 
ljuddämpning. 

Fig 4 
På detta sätt anslutes bashögtalaren samt de fyra grupperna om vardera 6 medeltons- och diskant
högtalare för frekvenser 300-16000 Hz. Vid sammankoppling av olika grupper måste man noga 
se till att samtliga grupper är lik/asigt polariserade. Längst t.h. i jig. visas hur de sex medeltons
och diskanthögtalarna kopplas ihop till en grupp som utåt uppvisar impedansen 9 ohm. Två 
sådana grupper i parallell ger 4,5 ohms impedans_ 
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BYGG SJÄLV 

Lättillverkad grid-dip-meter i byggsats 

EICO har på sitt byggsatsprogram 
en behändig grid-dip-meter, modell 
710, som tack vare vidsträckt frek
vensområde (400 kHz-250 MHz) kan 
användas för praktiskt taget alla 
slags mätningar vid radiofrekvens -
även för trimning av mellanfrek
venskretsar i rundradiomottagare. 

En grid-dip-meter eller »GD-meter», som 
man också säger, är ett verkligt universellt 
användbart instrument på varje radiolabo
ratorium och "för varje experimenterande 
radioamatör. Det är ett helt enkelt oumbär
ligt hjälpmedel när man experimenterar 
med eller söker fel i avstämda kretsar ocil 
oscillatorer för högfrekvens, likaså när man 
trimmar sändare eller mottagare. För upp· 
mätning av små induktans- och kapacitans
värden är en GD-meter ett utmärkt och föga 
kostsamt mätinstrul!lent. 

Den grid-dip-meter, typ 710, som utveck
lats av ElCO, är ett ovanligt behändigt in
strument, det har små dimensioner och kan 
utan vidare hanteras med en hand. Man 
kan nämligen med tummen lätt manövrera 
avstämningen, samtidigt som man håller 
apparaten i handen. Grid-dip-metern, som 
är avsedd för nätanslutning 220 V växel
spänning, har en uppsättning utbytbara 
spolar som är väl skyddade mot beröring 
och som täcker ett frekvensområde från 
400 kHz u pp till 250 MHz, dvs. alla fre
kvenser som är aktuella för vanlig radio
service. Med övertoner når den som signal
spänningskälla även in på TV-band III. 

Principen 
Principschemat för EICO:s GD-meter typ 
710 visas i fig. L Den består som synes av 
en oscillator med röret 6AF4A i en Colpitts
koppling. 

ElV" l~h 
90p 

I gallerläckans tilledning ingår ett 500 
,u A-instrument, vars utslag utgör ett mått 
på den gallerström som uppstår då oscilla
torn alstrar svängningar. Om oscillator
svängningarna ändrar sin amplitud ändras 
även ,uA-meterns utslag. 

Känsligheten hos mikroampereinstru
mentet kan varieras genom att man ställer 
in ett shuntande variabelt motstånd (max. 
2 kohm) på lämpligt värde. Detta motstånd 
har en från GD-meterns front panel till
gänglig ratt, märkt »SENSITIVITY», 
(känslighet). Ju lågohmigare det variabla 
motståndet är desto större del av strömmen 
i gallerkretsen tar det upp och ju mindre 
utslag erhålles på ,uA-instrumentet. Ratten 
skall inställas så att instrumentet gör ut
slag=ungefär hälften av max. utslag. ,uA
instrumentet och det variabla motståndet 
är avkopplade med en kondensator på 
2,2 nF. 

Genom att i en jack, »PHONE», på GD
meterns frontpanel ansluta en högohmig 
hörtelefon 600-2000 ohm, bortkopplas 
automatiskt ,uA-instrumentet och hörtele
fonen kommer in i dess ställe. GD-metern 
kan nu användas som en självsvängande 
detektormottagare, ev. tonfrekvent interfe
rens mellan den i GD-oscillatorn alstrade 
signalen och en signal som utifrån påföres 
GD-meterns avstämda krets kan avlyssnas 
i hörtelefonen. 

GD-metern har åtta utbytbara spolar 
med tre anslutningsstift, som placeras i 
motsvarande anslutningshylsor på GD-me
terns gavel. Spolen för högsta frekvens
området 100-250 MHz består helt enkelt 
aven metallbygel som pluggas i två av an
slutningshylsorna. Inga trimkondensatorer 
ingår i den avstämda kretsen, som avstäm
mes med en 2-gangkondensator; god fre
kvensnoggrannhet uppnås tack vare att 
spolarna är lindade med små toleranser. 

Fig l 
Principschemat för 
grid-dip-meter från 
EleO, typ 710. Täc
ker frekvensområdet 
400 kHz-2S0 MHz 
i 8 överlappande 
områden. 
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Den tryckta frekvensskalan är anbringad 
på en trumma som drives via en mekanisk 
utväxling. Den mekaniska utväxlingen 1:7 
mellan ratt och avstämningsskala har vid 
noggrann justering obetydligt glapp, vilket 
är av stor betydelse, framför allt vid högre 
frekvenser, där avstämningen är kritisk. 

GD-meterns anodspänning kan brytas 
med hjälp aven strömbrytare SI, tillgäng
lig från frontpanelen. Denna strömbrytare 
har två lägen markerade på frontpanelen, 
»OSCILLATOR» och »DIODE». I läge 
»OSCILLATOR» är SI tillslagen och grid
di p-metern fungerar då som oscillator. 

I läge »DIODE» är SI frånslagen och 
GD-metern fungerar i detta fall som ab
sorptionsvågmeter, varvid galler och katod 
i oscillatorröret nu fungerar som en diod. 
Schemat blir det som visas i fig. 2. 

Verkningssätt 
Redan av vad som antytts i samband med 
genomgången av GD-meterns principsche
ma torde framgått det viktigaste använd
ningsområdet för grid-dip-metern, nämli
gen bestämning av resonansfrekvensen hos 
en avstämd HF-krets. Man för då GD
oscillatorns avstämda krets så nära som 
möjligt den krets vars resonansfrekvens 
man vill bestämma. När den av GD-oscilla
torn alstrade frekvensen överensstämmer 
med »mätkretsen» uppstår en överföring 
av energi från GD-meterns avstämda krets 
till mätkretsen, vilket gör att svängning
arna i GD-oscillatorn minskar i amplitud. 
Det betyder också att galler strömmen mins
kar, man får en »dip» i gallerströmmen 
som indikation på att man har resonans. 
Man kan sedan fastställa resonansfrekven
sen hos kretsen genom att man helt enkelt 
på GD-oscillatorns skala avläser den fre
kvens vid vilken di pen uppträder. Det är av 
vikt att mätkretsen vid mätningar av detta 

E
~90P 
I ' , l 

' 1~~90~P~~~~~ 

Fig 2 
Principschemat för grid-dip-metern när den 
användes som absorptionsvågmeter. Anodmot
ståndet på 6,8 kohm är avkopplat till jord med 
en kondensator på 2,2 nF parallellt med 50 {tF, 
sträckan galler-katod i oscillatorröret funge
rar nu som diod. 



slag är passiv, dvs. den får själv inte alstra 
svängningar. 

Den omständigheten att en GD-meter har 
små dimensioner gör ju att den kan föras 
i närheten av avstämda kretsar som sjtter 
på otillgängliga ställen i en apparat. Man 
behöver sålunda inte löda loss spolar och 
kondensatorer som ingår i »mätkretsen», 
man uppsöker den där den sitter i appara
ten. Fördelen är att man därvid får med 
inverkan av strökapacitanser och induk
tanser i apparaten. 

Man kan också som redan påpekats i 
samband med genomgången av princip
schemat i gallertilledningen inkoppla en 
hörtelefon. Om man sedan för GD-meterns 
spole i närheten aven aktiv krets, dvs. en 
krets i vilken en HF-spänning alstras, kan 
man tack vare gallerlikriktningen i GD
meterns oscillatorrör få fram en interfe
renston mellan den från den främmande 
kretsen överförda spänningen och den i 
GD-oscillatorn alstrade spänningen, inter
ferenstonen blir när den faller inom ton
frekvensområdet hörbar i hörtelefonen. När 
interferenstonen=O överensstämmer fre
kvensen hos signalen från den aktiva kret
sen med GD-osciIIatorns frekvens; man av
läser då frekvensen helt enkelt på GD
meterns skala. 

Grid-dip-oscillatorn kan också som re
dan nämnts användas som en passivt 
verkande absorptionsmeter. I detta fall 
slår man från anodspänningen i GD
oscillatorn så att svängningarna i denna 
upphör. För man sedan GD-kretsen i när
heten aven aktiv krets får man genom 
diodverkan mellan galler och katod i röret 
en likriktning av den från den aktiva kret
sen påförda signalen. Man får då en maxi
miindikering på ,uA-instrumentet när GD
meterns avstämda krets avstämmes till re
sonans med den främmande kretsen, som 
emellertid i detta fall måste vara ganska 
kraftig så att den ger åtminstone O,S V över 
GD-kretsen. 

Det är utan vidare klart att en GD-oscil
lator kan användas som signalströmkälla 
för mätningar, den kan exempelvis mycket 
väl komma till användning för att kalibre
ra mottagare av alla slag. I en artikel »Så 
använder man grid-dip-oscillatorn», på an
nan plats i detta nummer, genomgås mera 
i detalj hur man utför dessa mätningar. 
Där visas också hur man använder GD
metern för mera speciella mätningar, upp
mätning av induktanser, kapacitanser, Q
värdet hos kretsar m.m. 

Konstruktion 
EICO:s grid-dip-oscillator modell 710 har 
mycket små dimensioner, och innehåller 
delvis miniatyrkomponenter, varför särskilt 
stor noggrannhet är påkallad när man byg
ger ihop den. Det framhålls också i bygg
nadsbeskrivningen som medföljer byggsat
sen, att det är nödvändigt att följa beskriv
ningens anvisningar till punkt och pricka 
för att man inte skall få besvärligheter med 
instrumentet. Komponenterna måste place
ras exakt enligt ritningarna och lednings-

Fig 3 Så här ser CD-metern ut innan jrontpanelen påsatts. 

Fig 4 Den färdiga grid-dip·metem med sina åtta utbytbara spolar. Priset jör byggsatsen 
är 220.- kr. 

dragningen måste göras i nära överens
stämmelse med beskrivningens ritningar, 
annars stämmer inte avstämningsskalan. 
Mycket viktigt är också att man monterar 
mekaniska utväxlingen, avstämningsratt -
avstämningsskala, med stor omsorg, så att 
man inte får glapp. Det skulle sätta ner 
mätnoggrannheten hos GD-metern och 
skulle dessutom avsevärt försvåra handha
vandet. Det är därför obetingat att rekom
mendera att man inte frångår beskrivning
ens steg-för-steg-anvisningar. Som vanligt 
rekommenderas också att man använder 
lödtenn med inbyggda hartskanaler. Under 
inga omständigheter bör man använda löd
pasta eller syra med hänsyn till risken för 
korrosion och därmed följande försämrad 
isolation m.m. 

Teknisk specifikation 

Frekvens-
område: 400 kHz-2S0 MHz i 8 över

lappande områden 

Spolarna: Lindade med ±O,S % tole
rans på beröringsskyddade 
spolformar 

Skala: Ca 9 cm lång, lindad på en 
cylindrisk trumma, som kan 
roteras 340 0

• Skalbelys
ningslampa ger bekväm av
läsning. 

Anslutning : 220 V, SO Hz 

Ytter-
dimensioner: S,6X6,2X17 cm 

Vikt: Ca I,S kg • 
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MÄTTEKNIK 

Så använder man grid-dip-metern 

För den som bygger den på annan 
plats i detta nummer beskrivna grid
dip-metern EICO, typ 710, ges här 
några anvisningar för hur den skall 
användas för olika slag av radiotek
niska mätningar. 

G rid-di p-metern kan användas för ett otal 
radiotekniska mätningar. Vid dessa mät
ningar är det fråga om att på något sätt 
åstadkomma en viss grad av koppling mel
lan grid-dip-meterns spole och den krets 
man önskar undersöka. I fig. 1 visas hur 
denna koppling kan etableras på olika sätt. 
Allmänt gäller att man bör ha så lös kopp
ling som det överhuvudtaget är möjligt 
utan aU »dipen», indikationen, blir fi)r li
ten i GD-metern. 

Alltför tät koppling med användning av 
grid-dip-meterns oscillator åstadkommer 
att di pen uppträder vid en frekvens som 
är något olika beroende på om man närmar 
sig den rätta frekvensen från högfrekventa 
eller lågfrekventa sidan. Man bör emeller
tid börja med tät koppling, exempelvis med 
GD-meterns spole ca 1 cm från mätkretsen. 
detta för att man överhuvud taget skall få 
tag på dipen_ Det är också lämpligt att 
alltid närma sig dipen från den frekven~
sida - högre eller lägre frekvens än reso
nansfrekvensen - där mätinstrumentet s 
avläsning uppvisar ett med frekvensänd
ringen ökande utslag: på så sätt blir dipen 
mera markerad när den inträder. 

När dipen väl är lokaliserad kan man 
minska kopplingen successivt så att man 
till slut får en ytterst obetydlig dip. Ju 
svagare dipen är desto mindre är återvf'l"
kan mellan kretsarna och ju noggranna re 
blir bestämlJingen. 

Bestämning av resonansfrekvens 
hos HF· kretsar 
Vid bestämning av resonansfrekvensen hos 
en HF-krets sätter man in en spole i GD
metern och närmar sedan GD-metern med 
sin spole till den krets som skall undersö
kas. Nätströmbrytaren slås på och SI stäl
les på »OSCILLATOR». Strömmen genom 
,uA-instrumentet regleras In med R2 
(»SENSITIVITY») så att utslaget blir 
ungefär hälften av max. utslag. Man vrider 
sedan på GD-meterns avstämningsratt. När 
GD-kretsen överensstämmer med resonans
frekvensen hos den krets som man skall 
undersöka, erhålles en dip i mätinstrument
utslaget. 

Om man är osäker på om grid-dip-metern 
verkligen mäter resonansfrekvensen hos 

önskad krets, ställer man först in GD
meterns frekvens tills dip erhålles. Fukta 
därefter ett finger och peta med detta på 
en icke jordad punkt på kretsen som pro
vas. Om ingen reaktion inträder på GD
meterns instrument är det en annan krets 
som man har resonans med. Märk väl att 
alla arbetsspänningar måste vara frånkopp
lade i den apparat i vilken resonanskretsen 
ingår! 

Bestämning av frekvens hos HF· signal 

När det gäller att bestämma frekvensen 
hos en signal som alstras exempelvis i en 
svängningskrets i en sändare eller oscilla
tor kopplas GD-metern som absorptions
krets. I detta fall lägges SI i läge »DIODE» 
och R2 (»SENSITIVITY») ställes på maxi
mum. 

GD-meterns avstämningsratt vrides tills 
man får maximalt utslag på instrumentet. 
Härvid överföres energi från den krets som 
man mäter på till GD-meterns avstämda 
krets, den påförda signalspänningen lik
riktas mellan galler och katod i röret och 
påföres instrumentet som en likspänning. 
Man avläser sedan helt enkelt den frekvens 
på GD-meterns skala vid vilken max. ut
"lag erhålles. 

Man kan också använda GD-metern som 
självsvängande detektor, vilket ger en mera 
känslig metod för. att bestämma frekvensen 
hos en aktiv krets än den nyss beskrivna 
vid vilken man måste ha ca 0,5 V signal in 
över GD-meterns spole. Då grid-dip-metern 
användes som självsvängande detektor in
kopplas en högohmig hörtelefon i jacken, 
»PHONE», varvid ,uA-instrumentet auto
matiskt kopplas ur. När GD-meterns spole 
på lämpligt sätt kopplas till den aktiva 
HF-kretsen kommer dennas signal att blan
das med den som alstras i GD-oscillatorn 
och tack vare likriktning i grid-dip-röret 
kommer det att uppstå en interferens
frekvens. Interferenssignalens frekvens 
(=skillnadsfrekvensen mellan de båda 
blandade signalerna) kommer att gå ner 
till frekvensen O då de båda kretsarnas 
frekvenser överensstämmer. Vid högre fre
kvenser är interferensvisslingen rätt svår 
att få tag på, i det att mycket obetydlig av
stämning åstadkommer mycket snabb änd
ring i interferenstonens höjd, man hör då 
interferensen mer som en »klick» när man 
passerar O-svävnings punkten. 

Kalibrering och trimning av mottaga~e 

Ett användningsområde för GD-metern är 
tämligen självklart, nämligen som kalibre-
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ringsoscillator. Man använder då helt en
kelt grid-dip-oscillatorn som en vanlig 
signalgenerator, kopplad på lämpligt sätt 
till ingången på den mottagare som skall 
kalibreras. Man kan då påföra kalibrerings
signaler vid önskade frekvensintervaller. 

Vid trimning av mottagare anslutes en 
mycket kort antenn till mottagarens in
gångsklämmor och GD-metern placeras en 
bit från mottagaren. Avstäm mottagaren 
med AFK-kretsen i aktion till en frekvens 
vid vilken ingen yttre signal förekommer. 
Genom att använda utslaget på mottaga
rens S-meter eller en rörvoltmeter ansluten 
till mottagarens detektor, erhålles en indi
kering av påförd signalspänning. Trimning 
kan nu ske på vanligt sätt. 

Om mottagaren är en superheterodyn 
kan det vara lämpligt att prova att lokal
oscillatorn fungerar. Använd därvid GD
oscillatorn som absorptionskrets och för 
GD-meterns spole intill mottagarens osciI
latorspole. Ett maximiutslag skall erhållas 
när resonansfrekvensen hos lokaloscilla
torn överensstämmer med GD-oscillator
frekvensen, om lokaloscillatorn är i funk
tion. Om inte, erhålles naturligtvis inget 
utslag. 

Trimning av avstämda kretsar i en 
sändare 
I detta fall användes instrumentet som en 
GD-oscillator. Koppla ifrån anodspänning 
från sändaren men lämna kvar alla rör i 
sina socklar, alla kretsar skall vara in
kopplade. 

Börja med att med hjälp av GD-metern 
ställa in slutstegets tankkrets i sändaren 
till önskad frekvens. Påför därefter anod
spänning på sändaren, gör erforderlig fin
trimning av galler- och anodkretsarna. An
vänd därvid GD-oscillatorn som absorp
tionskrets och se till att max. utslag erhål
les när GD-metern kopplas till resp. kret
sar. Samma förfarande kan givetvis utnytt
jas för samtliga avstämda kretsar från 
VFO:n och fram till slutstegets tankkrets. 

Vid neutraliseringstrimning i sändare 
användes GD-metern som absorptionskrets. 
Koppla bort anodspänningen från det steg 
som skall neutraliseras ,(glödströmmen 
skall dock fortfarande vara påkopplad) 
men tillför anodspänning på närmast före
gående steg och se till att drivspänning 
kommer fram till ingångskretsen i det steg 
som skall neutraliseras. Ställ in GD-metern 
till drivfrekvensen och undersök ev. när
varo av högfrekvens i utgångskretsen, vil
ket indikeras av ett visst utslag. Om HF 
förekommer justera neutraliseringskonden
satorn tills GD-metern visar minimum ut
slag. 

Parasitsvängningar i sändare 

Använd i detta fall instrumentet som en 
självsvängarrde detektor med anodspänning 
påkopplad till sändaren. Lyssna efter inter
ferensindikering i GD-meterns hörtelefon 
medan frekvensen varieras hos GD-me-



tern. Om en parasitisk svängning före
ligger avläs dennas frekvens på GD-oscil
latorns skala. Slå sedan ifrån anodspän
ningen från sändaren och använd GD
metern för att finna den drossel eller kom
ponent som uppvisar resonans vid parasit
frekvensen. Denna får då sidstämmas eller 
dämpas tills dess svängningarna upphör. 

Trimning av sändarantenner 

Vid trimning aven sändareantenn bör den
na alltid vara upphängd i sin slutliga höjd 
och läge. När det -gäller att avgöra när 
max. signal går ut på antennen kopplas 
GD-meterns spole till antennens nedled
ning, induktiv koppling användes i punk
ter med strömmaximum, se fig. l e, kapa
citiv koppling i punkter med spännings
maximum, se fig. l f. Kopplingen skall 
alltid vara så lös som möjligt. Prov vid 
ändpunkten aven ledning göres vanligtvis 
genom induktiv koppling till en kortslu
tande link till denna, se fig. l h. 

Korrekt anpassning till en öppen led
ning för en antenn kan provas med GD
oscillatorn som absorptionsmeter, som där
vid användes för att indikera närvaron av 
stående vågor. GD-meterns spole föres då 
utefter nedledningen på konstant avstånd 
från denna. Alla provspolarna (utom den 
för högsta frekvens) har isolerande hölje, 
vilket gör det möjligt att hålla antennen 
mycket nära nedledningen utan att man be
höver ha ytterligare mellanliggande isole
ring. Avsevärda variationer i avläsningen 
på GD-meterns instrument indikerar före
komsten av stående vågor. När korrekt an
passning är uppnådd försvinner stående 
vågorna. Vid denna mätning måste givetvis 
effekt sändas ut på nedledningen från sän
daren. 

GD-metern kan givetvis alltid användas 
som fältstyrkernätare vid alla slag av an
tennprov. 

Provning av kvartskristaller 

Använd i detta fall instrumentet som en 
GD-oscillator. Kortslut med en kort led
ning tvärsöver kristallhållarklämmorna. 
För GD-meterns spole tätt intill den slinga 
som bildas av kortslutande ledningen över 
kristallhållaren. Kristallfrekvensen erhål
les som en dip på GD-meterns skala, den 
avläses på instrumentets frekvens skala. 
Detta prov indikerar också aktiviteten hos 
kristallen, enär inaktiv kristall aldrig 
åstadkommer någon grid-dip-indikation. 

Mätning av kapacitans 

Värdet av kapacitans mellan 50 pF och 
5000 pF kan bestämmas på enkelt sätt med 
denna grid-dip-meter. Metoden går ut på 
att man ansluter den kondensator vars ka
pacitans man vill bestämma, över den med 
»F» markerade spolen (för frekvensområ
det 18-42 MHz). Resonansfrekvensen för 
den på så sätt bildade resonanskretsen be
stämmes med GD-metern, varvid man an
vänder någon av spolarna C, D och E i den-

Fig l 
Olika sätt att anordna koppling mellon grid-dip
meterns avstämda krets och den krets på vilken 
undersäkning skall gäras. 

a) Fast induktiv koppling; axeln för GO-meterns 
spole och mätkretsens spole sammanfaller; 

b) Induktiv koppling, spolarnas axlar är i detta 
fall parallella, kopplingen blir något lösare än i a) ; 

c) Spolen för högsta frekvensområdet bör place
ras på detta sätt i förhållande till mätkretsen vid 
induktiv koppling; 

d) För svåråtkomliga spolar eller spolar inne
slutna i skärmhöljen kan man anordna en link
koppling; 

e) Induktiv koppling kan anordnas på detta sätt 
till en icke jordad ledning, nedledning eller an
tenn; 

f) Kapacitiv koppling kan anordnos på detta sätt 
till en icke jordad ledning, nedledning eller an
tenn; 

g) Spolen för högsta frekvensområdet kapplas 
kapacitivt till en mötkrets, grid-dip-spolens axel 
vinkelrät mot mätkretsens spotaxel; 

h) Induktiv koppling till en dubbeltrådig matar
kabel kan anordnas med hjälp aven enkel slinga 
i kabelns ändpunkter; 

i) Induktiv koppling till en koaxialkabel anord
nas likaledes med hjälp aven slinga, anordnad 
mellan innerledare och skärm i koaxialkabeln. 

na. Med utgångspunkt från denna frekvens 
kan den okända kapacitansen erhållas ur 
diagrammet i fig. 3 (kurva A). 

I byggsatsen ingår ett par kontakthylsor, 
försedda med krokodilklämmor (fig. 2). 
Till de senare anslutes den okända kapaci
tansen under det att spolen F anslutes till 
kontakthylsorna. Löd inte ledningar direkt 
till spolen F, enär lödvärmen skulle smälta 
spolformen av plast. Om den okända ka
pacitansen är mindre än 50 pF kan man ut
föra mätningen efter att först ha parallell
kopplat den okända kapacitansen med en 
känd kapacitans exempelvis 100 pF. Dra 
denna fasta kända kapacitans från det 
värde som erhålles ur fig. 3 sedan reso
nansfrekvensen för kretsen bestämts. Om 
det exakta värdet på den kända kapa
citansen som skall adderas inte är exakt 
känt kan man först mäta upp det med den 
metod som nyss beskrivits. 

Observera att vid uppmätning av kapa
citanser kan ett visst mindre fel uppstå på 
grund av att det alltid finns en viss strö
kapacitans i själva spolen, vidare har man 
alltid viss induktans i tilledningstrådarna 
och slutligen kan närliggande metalli'3ka 
föremål ge ändring i kapacitansen. Dessa 
korrektioner är emellertid i allmänhet 
mycket små. 

Mätning av induktans 

Vid induktansmätning kan man på enkelt 
sätt bestämma induktansen L hos en spole 
genom att parallellkoppla den med en kon
densator av känd kapacitans och sedan 

Fig 2 
Spolen .F. förses med speciella anslutningsstift, 
färsedda med krokodilklämmor och användes där
efter som induktans i en . mätkret .. vid mätning av 
kapacitans. Kondensatorn inkopplas mellan kroko
dilklämmorna och GO-meterns spole färes vid mät
ning i närheten av mätkrelsens spole. Mätkretsens 
resonansfrekvens bestämmes och det sökta kapaci
tansvärdet erhålles ur diagrammet i fig.3, kurva A. 

a 
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h 
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Fig l 
Diagram, visande dels sambandet mellan kapacitansvördet Cx och resonansfrekvensen för krets med Cx parallellkopplad med mötspolen .F. (kurva Al samt 
sambandet mellan induktansvördet Lx och resonansfrekvensen för krets med Lx parallellkopplad med en kondensator på 100 pF (kurva Bl. 

med hjälp av GD·metern bestämma den 
resonans frekvens lo som erhålles för den 
på detta sätt bildade kretsen. För beräk· 
ning av L har man sambandet 

L= 106 / 102C· 39,5 

där L i .uH, resonansfrekvensen lo i MHz 
och den kända kondensator som användes i 
kretsen C i pF. Väljes C=IOO pF erhålles 
L ur 

L=2530/ 102 

där L i .uH och lo i MHz. 

Mätförfarandet blir alltså följande: an· 
skaffa en kondensator på ca 100 pF med 
låg tolerans, exempelvis ±2 %. Koppla 
över denna kondensator den spole vars in· 
duktans skall mätas och mät upp resonans· 

frekvensen för den på detta sätt bildade 
kretsen med hjälp av GD·metern. Den 
okända induktansen L erhålles då ur sam· 
bandet ovan. Man kan också använda kur· 
va B i det i fig. 3 återgivna diagrammet för 
att få fram induktansvärdet. 

Uppmätning av Q. värdet i en krets 

För att mäta Q·värdet i en resonanskrets 
kan grid·dip.oscillatorn användas som en 
signalgenerator. Anslut en rörvoltmeter 
med sin HF·mätkropp tvärs över den krets 
vars Q.värde skall mätas. Bestäm reso· 
nansfrekvensen med GD·metern på vanligt 
sätt och variera sedan kopplingen mellan 
kretsarna så att max. utslag erhålles på 
rörvoltmetern. Anteckna resonansfrekven· 
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sen lo och variera sedan frekvensen hos 
GD·metern på båda sidor om resonansfre- ' 
kvensen. Undersök vid vilka frekvenser rör
voltmeterns utslag går ner till 70,7 % av den 
maximala spänning som erhölls vid reso
nansfrekvensen. Notera dessa två frekven· 
ser på båda sidor om resonans frekvensen, 
subtrahera den lägre frekvensen från den 
högre så att skillnadsfrekvensen 61 er
hålles. Värdet på Q kan sedan bestämmas 
ur följ ande samband: 

Q =/0/ 6 1 
där lo är resonansfrekvensen, 6 1 skillnads
frekvensen mellan de två frekvenser på 
båda sidor om lo där rörvoltmeterutslaget 
sjunkit ner till 70,7 % av det maximala. 

• 



Civilingenjör GÖRAN MEYE RSO N: 

ESBl enkelt förklarat 

Enkelt sidbandssändning, EBB-sänd
ning, torde snart, med hänsyn till 
trängseln på amatörbanden, bli en 
förutsättning för acceptabla resultat. 
I föreliggande artikel ges en grund
läggande orientering om teorin bak
om de tekniska anordningar för 
EBB-överföring som lämpar sig sär
skilt bra för amatörexperiment. 

T rängseln på amatörbanden har gjort att 
sändaramatörerna i allt större utsträckning 
börjat ta till enkelt sidbands-sändning, som 
gör det möjligt att väsentligt reducera er
forderligt frekvens utrymme för radiosän
dare. I USA går utvecklingen på amatör
området helt i ESB:s tecken, det finns för 
närvarande ca 20 000 aktiva ESB-amatörer 
där. Även i Europa börjar ESB tilldra sig 
allt mer intresse från amatörernas sida, 
speciellt i England_ I Sverige är antalet 
aktiva ESB-amatörer ännu rätt litet, men 
alla tecken tyder på att intresset för enkelt 
sidbands-sändning även här i landet är på 
uppåtgående. 

Sändning med enkelt sidband, ESB, är 
inget nytt modulationssätt. Redan 1914 
upptäckte man att vid amplitudmodulering 
modulationsfrekvenserna blandades med 
bärvågen och gav upphov till ett övre och 
ett undre sidband. 

1 ESB = enkeIt sidhand_ 

Civilingenjör Göran Meyerson, verksam som 
lektor vid Högre tekniska läroverket i Borås_ 
Sedan många år aktiv sändaramatör (SM6SA) 
med ESB som specialitet. 

John R Carson anses - nog med rätta -
som uppfinnaren av enkelt sidbandssänd
ning för praktiskt bruk. Han visade mate
matiskt att båda sidbanden innehåller iden
tiska informationer och är spegelbilderna. 
till varandra. Han visade också att bär
vågen endast är en referensfrekvens för de 
utsända sidbanden ; den innehåller inga 
nyttiga informationer. 

Carson konstruerade en balanserad mo
dulator - som skall beskrivas mera in
gående senare - med vilken han tog bort 
bärvågen men behöll sidbanden, och han 
visade genom försök att modulationen ändå 
var fullt förståelig. Han gick sedan ett steg 
längre och filtrerade bort ett av sidbanden 
med hjälp av filter mellan sändaren och 
antennen och visade att signalerna var lika 
läsbara som vid överföring av båda sidban
den_ Därmed är vi framme vid ESB-sänd
ning_ Carsons patentskrift daterar sig från 
23 mars 1923_ 

Kommersiellt har utvecklingen fört till 
att man numera kan sända upp till 10 
olika meddelanden på varje sida om den 
undertryckta bärvågen och därmed kan 
man få fram 20 telegram på ett smalt fre
kvensband. Det finns radioanläggningar 
för militärt bruk, med vilka man kan sända 
teletype på ett sidband medan man har en 
eller flera telefonikanaler på det andra. 

Vad som är förvånande är att det tagit 
nästan 35 år innan ESB började bli upp
märksammat bland sändareamatörer i 
Europa. I Sverige är f.n. kanske ett 50-tal 
amatörer verksamma med ESB-experiment. 
Intresset synes emellertid öka snabbt. 

Fördelarna med ESB 

En amplitudmodulerad sändare tar upp ett 
frekvensområde av 10 kHz över och 10 kHz 
nedanför bärvågen om modulationsfrekven
ser upp till 10 kHz skall överföras, vilket 
fordras vid musikåtergivning, dvs. tillsam
mans 20 kHz. För fullt läsbart tal har man 
funnit att tonfrekvensområdet 300 Hz-3 
kHz är tillräckligt. Visserligen förlorar 
rösten något av sin egenart vid överföring 
med så smalt frekvensband men talet är 
fullt förståeligt. En amatörsändare som 
överför båda sidbanden kan därför nöja sig 
med ett frekvensområde av 3 kHz över och 
nedanför bärvågen, tillsammans 6 kHz. 

En sändare för enkelt sidband med un
dertryckt bärvåg kräver endast ett frekvens
utrymme mellan 300 Hz och 3 kHz, dvs. 
tillsammans 2,7 kHz. Det viktigaste är 

FOR SANDAREAMATORER 

Ett mekaniskt MF-filter, tillverkat av CoWn 
Radio Co. i USA. Användes bl.a. för sidbands· 
undertryckning i ESB·generator. 

ESB·generator för samtliga amatör banden ner 
till 28 MHz. Ger inställbar uteffekt från 10 till 
100 W, SO dB undertryckning av bärvågen och 
icke önskat sidband. Avstämning sker enbart 
med VFO.ratten. Apparaten tillverkas av Cen· 
tral Electronics Inc., i USA. 

En amerikansk ESB·anläggning från Cosmos 
Industries Inc., i USA. Innehåller en sändare 
tör 1 kW och mottagare med känsligheten 
1 !-tV vid 6 dB signalstörningsförhållande. 
Överför LF 200-3100 Hz och har frekvens· 
drift mindre än 100 Hz. Apparaten har två 
frekvensskalor, en för sändaren och en för mot
tagaren, som kan avstämmas oberoende av var· 
andra. I mottagaren kan man välja mellan övre 
eller lägre sidband, beat-oscillatorn kristall
kontrollerad. 
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Fig 1 Fig 2 
Förenklat principschema för balanserad modulator. Principschema för balanserad modulator. Lämpligt rör: 12AT7 eller 12AU7. 

emellertid att bärvågen är borta och där
med den värsta källan till interferens. Vil
ken amatör har inte lidit av störande AM
stationer, som lägger sig för nära och vars 
bärvågor alltid ger hemska interferensstör
ningar ! Om två ESB·stationer kommer nära 
varandra uppstår ingen interferens och 
man har ingen svårighet att läsa en av dem, 
även om den andra hörs igenom och orsa
kar s.k. »monkey chatter», apsnatter. Det 
är möjligt att med en god mottagare höra 
två ESB·stationer som ligger så nära som 
l kHz från varandra och ändå inte förlora 
ett ord! 

Vid överföring med bärvåg och dubbelt 
sidband kan distorsion uppkomma på 
grund av s.k. selektiv fading, som beror på 
att bärvågen reflekteras mot olika skikt 
i jonosfären och därigenom når mottaga
ren på olika vägar. Skulle därvid fasför
skjutning på 1800 uppstå mellan de infal
lande vågorna, släcker de ut' varandra och 
en kraftig distorsion på signalen uppstår. 
Vid ESB kan man inte få någon fasför
skjutning av detta slag. 

En sändare som överför båda sidbanden 

Fig 3 
Frekvenskurva för filter, lämpligt för sidbands
undertryckning. Kurvan avser ett filter, typ 
S1500 från Burnell & Co. , USA, dimensionerat 
jör en bärvåg omkring 50 kHz (=0 kHz i dia
grammet). 

ger vid en inmatad effekt av 400 W och 
med 75 % verkningsgrad en uteffekt till 
antennen på 300 W. Vid 100 % amplitud
modulation med en ren sinusvåg på t.ex. 
l kHz stiger den inmatade effekten med 
50 % tiIi 600 W och antenneffekten blir 
450 W. Av denna effekt ligger 75 W i und
re och 75 W i övre sidbandet samt 300 W i 
bärvågen. Dvs. av 600 W inmatad effekt 
erhålles en nyttig signal på 75 W, en dålig 
verkningsgrad alltså. Vid ESB kan man 
erhålla 300 W i ett sidband, varför man 
f yr dubblar den nyttiga effekten (6 dB). 
Vid AM går dock slutsteget i klass C med 
en bästa verkningsgrad av 75 %, men vid 
ESB går det i regel i klass AB!, AB2 eller 
B, varvid verkningsgraden sjunker till 50-
60 %, vilket gör att effektvinsten blir nå
got lägre. 

Många anser att man vid ESB gör en 
ytterligare vinst på 3 dB på mottagarsidan 
genom att mottagarens bandbredd kan 
minskas till hälften av den som måste an
vändas vid överföring med båda sidban
den, varigenom ju signalbrusförhållandet 
förbättras. Man skulle alltså i bästa fall 
kunna göra en total effektvinst på 9 dB 
med ESB. Framför allt vid extremt låga 
signalnivåer visar ESB sin överlägsenhet. 
Förf. har många gånger haft förbindelser 
över Atlanten med högtalarstyrka med 
ESB, medan det varit omöjligt att komma 
igenom med vanlig AM-apparatur. 

De korta perioder som toppeffekten ut
nyttjas vid ESB gör att kraftaggrrgatet 
kan dimensioneras mycket klenare. Man 
räknar med en medeleffekt som endast ut
gör 1/3 av toppeffekten, som definieras 
som 70 % av effekten under en HF-period 
vid maximieffekt. Ytterligare en fördel 
med ESB kan anföras: risken för stör
ningar i grannarnas TV-mottagare är 
mindre vid ESB-sändning än vid vanlig 
AM-sändning. Slutsteget i sändaren måste 
nämligen arbeta linjärt och får inte drivas 
så hårt att det kommer utanför rörets lin
jära karakteristik, varför det inte genere
rar några övertoner. 

Nackdelar 
Vi har nu diskuterat fördelarna med 
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ESB, varför det kan vara skäl i att även 
något beröra nackdelarna. 

En nackdel är det naturligtvis att an
skaffningskostnaden för en ESB-anlägg
ning är betydande på grund av den kom
plicerade uppbyggnaden. ESB-sändare för 
effekter upp till 500 W blir dyrare än van
liga AM-sändare, men vid effekter över 
500 W ställer sig ESB billigare. 

En besvärlig fråga när det gäller ESB är 
frekvensstabiliteten hos utrustningen. Det
ta gäller speciellt mottagaren. Även inställ
ningen är mera kritisk, man måste lära sig 
en helt ny teknik vid ESB-trafik. 

Den balanserade modulatorn 
Hjättat i en ESB-sändare är den balanse
rade modulatorn. En modulator är egent
ligen ingenting annat än en blandare, som 
tillföres bärvåg och talfrekvenser. Vid en 
vanlig blandare av pentodtyp återfinner 
man i anodkretsen till denna bärvågen 
samt övre och nedre sidbanden. Vid en ba
lanserad modulator elimineras bärvågen 
och man återfinner därför efter modula
torn endast sidbanden. 

Fig. l visar den grundläggande typen av 
balanserad modulator; den fungerar på 
följande sätt: fm är moduleringssignalen 
0-3 kHz, fb är bärvågen, t.ex. l MHz, ut
gångskretsen är avstämd till l MHz. Om 
de två mottaktkopplade modulatorrören är 
helt balanserade och om en bärvåg fb ma
tas in i mittpunkten på transformatorn TRI, 
kommer styr gallren i rör VI och V2 att dri
vas parallellt. Antar vi att gallerspän
ningen i ett visst ögonblick blir positiv er
hålles en positiv ströms töt i båda rörens 
anodkrets samtidigt. Strömändringen blir 
lika stor i båda, varför de balanserar ut 
varandra, någon ström uppstår ej i den av
stämda kretsen, LC. 

Vi tänker oss sedan att vi kör modula
torn med enbart modulationssignal fm utan 
bärvåg inkopplad. Den uppför sig då som 
ett mottaktkopplat steg i en lågfrekvens
förstärkare med den skillnaden, att anod
kretsen är avstämd för högfrekvens, l 
MHz. Någon belastningsimpedans för låg
frekvens förefinnes därför ej i anodkretsen, 
varför ström ändringarna i rören endast be-



X1 
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dB 

Dämpning 
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lastar anodspänningsaggregatet. Någon LF· 
spänning uppträder naturligtvis inte över 
den till l MHz avstämda kretsen. 

Lägger vi nu på båda signalerna sam· 
tidigt, kommer fb att styra VI och V2 i 
parallell och fm i mottakt. Förspänningen 
på rören varierar i takt med tonfrekvensen, 
när det ena röret blir mera positivt blir det 
andra mera negativt. Skillnaden i förspän· 
ning i varje ögonblick blir lika med 2 gång· 
er modulationsspänningens ögonblicksväl" 
de. Steget blir därigenom inte längre helt 
balanserat, varför det uppträder en spän· 
ning över anodkretsen, som ju är avstämd 
till l MHz. 

Om man analyserar SIgnalen i utgången 
visar den sig bestå av två sidband : ett övre 
fb+f", och ett undre fb-f"" däremot sak· 
nas bärvågen helt om balansen i kretsen är 
perfekt för högfrekvens. 

Sidbandens amplitud är lika med pro· 
dukten av amplituden av h och fm' Man 
arbetar alltid med konstant amplitud på 
fb, och därför kommer sidbandens ampli. 
tud att variera enbart med moduleringens 
amplitud. För att få tillfredsställande re· 
sultat brukar man låta amplituden för h 
vara minst 10 gånger amplituden för fm' 
För att detta skall vara möjligt måste rö· 
ren arbeta på den ej linjära delen av rö· 
rens kurvor. 

Ett exempel på hur en balanserad mo· 
dulator för praktiskt bruk kan kopplas ges 
i fig. 2, där bärvågen kopplas till gallren 
i parallell medan lågfrekvensen tillföres i 
mottakt. Man kan emellertid också använ· 
da dioder i stället för trioder, och då kan 
både kristalldioder och vanliga dubbel· 
dioder Lex. 6 AL 5 användas. 

Sidbandsundertryckning 

Vi har nu sett hur man i en balanserad mo· 
dulator kan bli av med bärvågen. För att 
sedan erhålla ESB måste vi ta bort ett sid· 
band; det kan ske med ett filter efter den 
balanserade modulatorn. Filter finns av 
många slag. Som exempel kan nämnas ett 
induktivt filter från det amerikanska före· 
taget Burnell & Ca., som är dimensionerat 
för en bärvåg omkring 50 kHz. Av fig. 3 
framgår att det är mycket brant, signalen 

Principschema för kristall/ilter, lämpligt för 
sidbandsundertryckning i ESB-generatorer. 

sjunker där filtret är som brantast med 
60 dB vid l kHz ändring i frekvens, vilket 
är fullt tillräckligt för amatörbruk. (Vid 
kommersiella sändare brukar man vilja ha 
80 dB vid l kHz.) I fig. 3 lägges bärvågs· 
frekvensen vid fb=O och filtret kommer då 
endast att släppa igenom det nedre sid· 
bandet. 

Amatörer använder gärna kristallfilter 
av den typ som visas i fig. 4. Xl och X2 
skall ha resonansfrekvens som avviker 2-3 
kHz inbördes. Vanliga surpluskristaller av 
typen FT·241 med resonans frekvens 400 
och 500 kHz är mycket lämpliga. Den er· 
hållna bandbredden är ca 1,2 gånger skill· 
naden i frekvens mellan de två kristallerna. 
Dämpningen är god, ca 60 dB i bästa fall, 
men trimningen är kritisk. Man får kom· 
promissa mellan branta filterflanker och 
effektiv undertryckning av sidoloberna. 
Man kan även använda kristallfilter med 
4 kristaller och brukar t.o.m. seriekoppla 
två dylika, man erhåller då åtminstone 60 
dB sidbandsundertryckning av alla fre· 
kvenser utanför passbandet. På senare tid 
har man börjat använda kristallfilter även 
vid höga frekvenser. Så använder HalIi· 
crafter HT·32 kristallfrekvenser omkring 
5MHz. 

Vidare har mekaniska filter från Collins 
Radio Ca. i USA blivit mycket populära i 

Fig 6 

Övre sidbandet 

Undre. sidbandet 

-{

"vre sidbandet 

fb 

Undre s.idbandet 

Visardiagram, visande de inbördes /aslägena 
mellan bärvåg samt övre och undre sidband i 
en ESB-generator, baserad på /asmetoden. 

dessa sammanhang. Enda felet med dem är 
det rätt höga priset. Det mest använda är 
F.455·3l, som arbetar på 455 kHz. Vid 6 
dB undertryckning är bandbredden 3,1 kHz 
och vid 60 dB 6 kHz. Man brukar placera 
bärvågen i en punkt på filtret, som ligger 
20 dB nere på brantaste filterflanken. Filt· 
ret består aven spole med kärna på in· 
gångssidan. De elektriska svängningarna 
överförs i spolen till mekaniska, och fort· 
plantas via tre längsgående stavar genom 
6 skivor av metall, avstämda till mekanisk 
resonans vid 455 kHz. Kedjan slutar med 
en stav som utgör kärnan i spolen på ut· 
gångssidan, där de mekaniska svängningar. 
na åter överföres till elektriska. 

Fasmetoden 
Den andra - vanligaste - metoden att ge· 
nerera en ESB·signal är fasmetoden. Härvid 
utnyttjas två balanserade modulatorer som 
vardera ger två sidband med undertryckt 
bärvåg. I den gemensamma utgången kom· 
mer ett sidband från vardera modulatorn 
att ligga i fas under det att de andra ligger 
i motfas. Se fig. 5. De sidband som ligger i 
fas fördubblas i amplitud, medan de som 
är ur fas släcker ut varandra. I den av· 
stämda kretsen efter den dubbla balanse· 
rade modulatorn återfinnes därför ett sid· 
band och resterna av ett undertryckt sid· 

Blockschema för enkel ESB·generator, lämplig för amatör bruk_ Jfr även principschemat i tig. 9. 

Bol . mod. 

Bal. mod. n. 
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Fig 7 
Fasvridande LF-nät, 90° ±1,3° för frekvenser 
inom området 225-2758 Hz_ 
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Fig 8 
Låg.frekvensfilter, som spärrar frekvenser över 
3000 Hz, kan inkopplas_ 

Fig 9 

band och en undertryckt bärvåg_ Vi har 
alltså fått bort ena sidbandet utan att an
vända oss av något filter_ 

Detta framgår av visardiagrammet, fig_ 
5_ Fig. 5a återger det ögonblick, då topp· 
spänning råder, dvs. spänningen hos bär
vågen ib och moduleringen im adderas. I 
fig. 5b ligger ib 90° fasförskjuten efter i:b 
i fig. 5a och har i detta ögonblick en topp
spänning lika med amplituden för ib, var
för moduleringen im måste vara fasförskju
ten 90° före moduleringen i fig. 5a. Kom
bineras signalen i fig. 5a och b med var
andra kommer undre sidbanden att ta ut 
varandra medan de övre adderas. Man 
har alltså erhållit en ESB-signal bestående 
av övre sidbandet utan bärvåg. 

I allmänhet alstras vid denna metod 
ESB-signalen vid en fast frekvens, vanli
gen 9 MHz. Ett blockschema för en s.k. 
ESB-exciter från Central Electronic visas 
i fig. 6_ Det 90° fasvridande RC-nätet har 
en ingångsimpedans på 2400 ohm och ut
gångsimpedansen är oändlig, då LF matas 
direkt in på gallren till två LF-rör arbetan
de i klass A (t.ex_ ett rör 12AT7). RC-nä
tets schema visas i fig. 7. Komponenterna 
skall ha l % tolerans_ Kondensatorerna 

Principschema för LF-förstärkare, styroscillator (9 MHz) samt 
balanserad modulator i 10 fP ESB-generator »10 B» från Central 
Electronics. 90° fasförskjutning erhålles mellan HF-spänningen 
i de båda avstämda kretsarna LI och L2 i Bol. modulat or I 

~ styroscillatorrörets anodkrets_ De 90° fasför-
skjutna HF-spänningarna påföres via låg-
ohmig link L2/ L4 till de två balanserade mo-
dulatorerna. Moduleringsspänning med 90° 
fasförskjutning påföres resp. balanserade mo-
dulatorer.lfr blockschemat i fig. 6. 

'-F 
in 
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bör vara av typ silver glimmer ; potentio
metern bör ha linjär kurva. 

Nätets fasvridande egenskaper är be
gränsade till området 300-3000 Hz, var
för moduleringen ej bör innehålla lägre 
eller högre frekvenser. Ett filter som skär 
bort frekvenser över 3000 visas i fig. 8. Fil
terutgången kopplas direkt till fasnätet_ I 
stället för filter kan man med sämre resul
tat avkoppla gallret med 250 pF i sista 
steget före fasnätet. Frekvenser under 300 
Hz kan tas bort genom att använda små 
kopplingskondensatorer mellan LF-stegen 
(1--5 nF). 

Ett 90° fasvridande HF-nät kan uppbyg
gas på flera sätt. Det enklaste består av två 
löst kopplade avstämda kretsar, den ena 
avstämd till lägre frekvens än resonans
frekvensen (9 MHz) , den andra kretsen 
avstämd till högre frekvens än resonans
frekvensen. Kopplingen mellan kretsarna 
utgöres i regel av strökapacitansen. Under 
sådana förhållanden bli fasskillnaden i ut
gången från de båda kretsarna 90°. Jfr 
schemat i fig. 9. 

En stor fördel med fasmetoden är att 
sidbandsundertryckningen kan ske vid 
sändningsfrekvensen före slutsteget. Man 

Fig 10 
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RC-nät kan även användas 
för att ge 90° fasförskjut
ning mellan tvål HF-spän
ningar Vl och V2• 

Principschema för produktdetektor. Fungerar som 
blandarsteg mellan MF-signal och BFO-signal. 
Lämpligt rör: dubbeltrioden 12AU7. 
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matar där HF in i ett 90 0 fasvridande RC
ev. RLC-nät. I en ESB-exciter från Heath 
Co. (SB-IOESB) användes ett RC·nät en
ligt fig. 10. För detta nät gäller att för 
varje amatörbands mittpunkt skall den ka
pacitiva reaktansen för de två kondensato
rerna Cl och C2 vara lika med resistansen 
hos resp. Rl och R2. Detta uppfylles om 
C=1/2nfb·R. Nackdelen är att man måste 
koppla in nya Cl och C2 för varje band. 
Nätet ger god sidbandsundertryckning 
även i bandkanterna. 

Vid en ESB-tillsats av »fastyp» har ESB
signalen alstrats vid en viss fast frekvens, 
varför den sedan måste blandas med en 
VFO·signal som täcker amatörbandet ifrå
ga. Därefter fordras ytterligare en bland
ning med en kristallfrekvens, så att signa
len erhålles i önskat amatörband och slut
ligen fordras förstärkning i linj är förstär
kare till önskad utgångseffekt. Detsamma 
gäller för ESB-tillsatser som genererar 
ESB·signalen vid en fast frekvens. 

MoHagning av ESS· signaler 
Då vi tar emot en AM-signal vet vi att bär
vågen blandas, med sidbanden i detektorn 
och blandningsfrekvenserna ger den läs
ha:ra moduleringen. Vid ESB finns ingen 
bärvåg, varför någon blandning ej kan ske, 
utan talet blir oläsligt. Man måste därför 
tillsätta en bärvåg i mottagaren någonstans 
mellan antenn och detektor, och 'det van
ligaste är att man sätter in den före detek
torn. Har man en trafikmottagare kan man 
klara detta genom att koppla på beat
oscillatorn, vrida på LF-kontrollen till full 
förstärkning och reglera ljudstyrkan med 
HF-kontrollen och sedan fininställa beat
oscillatorns frekvens tills man får talet läs
ligt. När man söker stationen ifråga skall 
beatoscillatorns frekvens ligga i mitten av 
MF-bandet och man avstämmer sedan så 

Fig 12 

MF 
in 

l,55kHz 

att max. S·meterutslag erhålles. Skall man 
ta det lägre sidbandet vrider man sedan 
beatoscillatorns frekvensratt så att BFO
frekvensen ligger högre än mellanfrekven
sen och vice versa. Bärvågen måste insättas 
exakt och stabiliteten måste vara god. Man 
räknar med att redan en frekvensdrift på 
50 Hz åstadkommer att talets komponenter 
kommer ur fas och viss distorsion inträder. 
Talet blir dock förståeligt vid frekvens drift 
upp till ett par hundra Hz. 

Då vanligtvis BFO-signalspänningen ald
rig överstiger l volt (och ofta endast upp
går till några tiondels volt) och då ESB
signalens spänning ej får överstiga halva 
BFO-signalspänningen, enär i annat fall 
signalspänningen blir övermodulerad, mås
te man hela tiden passa med HF-kontrollen 
så att ESB-signalens spänning blir rätt av
passad till BFO-signalens styrka. 

Normalt bör ESB-signalen före demo du
lering i detektorn ha en spänning ej över
stigande 0,5 V och den insatta bärvågen 
bör vara ca 10 gånger högre, 5--6 V, för 
att man skall vara säker på att övermodu
lering ej skall uppstå. 

Murray G Crosby (W2CSY) har hittat 
på en koppling som kallas produktdetek
tor. Denna koppling användes numera som 
standard på alla enkelt sidbands-mottagare. 
Den är självreglerande på så sätt att BFO
spänningen alltid är många gånger högre 
än den mottagna ESB-signalens spänning. 
I fig. Il visas en koppling för en produkt
detektor. Namnet är missvisande, då som 
synes steget är en vanlig blandare med MF
signal och BFO-signal inmatade på var sitt 
galler av dubbeltrioden 12AU7. BFO-sig
nalen är i detta fall fastare kopplad till 
produktdetektorn än i vanliga AM-motta
gare, varför det är tillrådligt att ha ett 
buffertsteg mellan BFO-steg och detektorn 
för att minska risken för frekvensändring. 

+ + 

7k 

BFO-spänningen måste dessutom vara så 
hög att röret drives ut på sin olinjära ka
rakteristik, så att blandning verkligen sker. 
Om BFO:n bortkopplas är steget en vanlig 
klass A-förstärkare för ESB-signalen, och 
om den ej överbelastar steget skall signa
len försvinna - ett enkelt sätt att prova 
produktdetektorn. Ett annat sätt är att med 
hjälp av sändarens VFO insätta bärvågen 
på mottagaringången, men svårigheterna 
är att få in lagom signalspänning, så aU 
mottagaren ej blockeras. 

Ett råd till amatörer som ,klagar över att 
ESB-stationerna är så breda: Dra ned HF· 
kontrollen för att minska risken för över· 
belastning från en närliggande ESB-signal. 
Om amatören har en förbindelse med en 
AM-station som ligger t.ex. 10 kHz från 
en ESB-station och har HF-kontrollen fullt 
uppvriden, är AFK-spänningen=noll och 
känsligheten hos mottagaren är då så högt 
uppdriven, att den effektiva bandbredden 
hos mottagaren är 15-20 kHz i stället för 
den uppgivna, t.ex. 6 kHz vid en signal· 
spänning minus 6 dB. När ESB-signalen 
kommer upp och hela tiden varierar så 
mycket i spänning kommer mottagarens 
AFK att göra detsamma, varför det blir 
omöjligt för AM-amatören att höra mot· 
stationen. Hade ESB-stationen lagt på en 
bärvåg med samma spänning som topp-

~74 

l ___ 1/2 1,2AT7 

\ I , / -

7k 

+ 
+ 

220k 

100k 

220k 

100k 
220k 

100k 

220k 

CD Undre sidband 
ev BFO 
CD Övre sidband 
rJ) Normal 

Utdrag ur principschemat för en fasdelare från Central Electronics. Längst t.V. demodulatordioderna, som ger två signaler med 90° fasdifferens, 
den blandas med den mellanfrekvens 455 kHz, som erhålles från mottagarens sista MF-steg. Efter fasdelning kan man efter sista dubbeltrioden 
12AT7 välja ut önskat sidband eller köra med BFO för CW-mottagning. 
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"Två viktiga NYHETER från NOVOTECHNIK 
Digitalratt typ Cza-10 
med stor Inställningsnoggrannhet 
och försedd med plomberbar lås
anordning. Diameter 37 mm. 

10-varvig 
Precisionspotentiometer 

typCb 

Motståndsvärden från 5 {J till 200 k{J. 
Belastning 5 W vid 40 0 C. 
Linearitet normalt ±0,15 %, i special ut
förande ±0,02 Ofo. 
Tillåten yttertemperatur 
-500 C - + 1400 C. 

Potentiometern är helt inbyggd i lättmetallhus och är fuktsäker. Utföran
den för enhålsfastsättning eller med servofläns storlek 15. Alla typer har 
genomgående axel. Enheter med upp till 5 potentiometrar på gemensam 
axel kan levereras. 
Lägg märke till de små dimensionerna! 

Begär fullständiga uppgifter från generalagenten: 

:JntJeniöU~itman G U N NAR PETTERSO N 
Söndagsvägen 112 Stockholm - Farsta 

Telefon 949930 

-tillsats för program 2 

LYSSNA 

till dubbelprogrammet 

på Er radioapparat med 

CHAMPION FM-till

sats. Kopplas till nätet 

220 V växelström 

och till grammofon

uttaget på Er radio. 

Elegant hölje i mahogny 

eller teak. 

Magiskt öga underlättar 

inställningen. 

Dimensioner : 

höjd ......... 110 mm 
bredd.. . .. . ... 135 mm 
djup ......... 190 mm RIKTPRIS KRONOR 128:-

STOCKHOLM Rörstrandsgatan 37 tel. 227820 

CHAMPION.RADIO GÖTEBORG Södra Vägen 69 tel. 200325 

MALMÖ Regementsgatan 10 tel. 72975 

SUNDSVALL Vattugatan 3 tel. 50310 
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FÖR AMATÖRBYGGARE! 

AH bygga förstärkare 
Står man beredd att bygga exempelvis en 
förstärkare med utgångspunkt från ett till
gängligt principschema, bör man inte pla
cera komponenterna huller om buller på 
chassiet där man tycker de passar bäst med 
hänsyn till principschemat. Vid kommer
siellt tillverkade apparater gör man alltid 
små avsteg från den uppläggning som pas
s~r bäst ur teknis~ synpunkt; detta :jr att 
fa fram ett estetIskt utseende. Avsvgen 
behöver inte vid en förnuftig konstruKtion 
medföra några som helst tekniska kompli
kationer. 

Låt oss nu anta att vi tänker bygga upp 
t.ex. en LF-förstärkare. Först av allt skaf
far man sig då allt material som behövs: 
nättransformator, utgångstransformator , 
rör och komponenter. Om vi bestämmer oss 
för ett U-bockat chassi, som är enklast att 
tillverka, bör vi förfara på följande sätt: 

Nättransformatorn, utgångstransforma
torn och rören placeras ut på ett stycke 
ritpapper. Man sitter sedan ett slag och 
»pusslar» med komponenterna i lugn och 
ro, tills man kommit fram till en snygg och 
ändamålsenlig uppläggning på papperet. 
Under detta arbete bör man inte försum· 
ma att räkna med spelrum under chassiet 
för omkopplare, volymkontroll m.m., så 
att dessa komponenter inte kolliderar med 
rörhållarna, vilka kommer att sticka ned 
ett stycke i chassiet. 

När man anser sig vara klar med kom
ponenternas placering på chassiet, ritar 
man in deras konturer på papperet. Likaså 
chassiets ytterkonturer. Sedan tar man ett 
genomskinligt papper och ritar av alla 
konturerna. När man sedan vänder på det 
genomskinliga papperet har man en bild 
av hur chassiet kommer att se ut under
ifrån, var rörhållarna är placerade, vilka 
partier som är täckta av transformato
rer etc. 

Man kan nu placera ut lödstöd på chas
siets undersida, vidare kan man vrida och 
vända på rörhållarna, så att man får lämp
lig placering av lödstiften på dessa med 
hänsyn till ledningsdragningen. Bäst är att 
rita in alla komponenterna på chassiets un
dersida och rita upp den kompletta led
ningsdragningen. Man kommer då lättare 
på fel och misstag, som det är lätt att kor
rigera. 

Först när man är nöjd med konstruktio
nen i sin helhet inklusive ledningsdrag
ningen bör man börja med chassijobb och 
kopplingsarbete. Man har då större chan
ser att koppla rätt, och man får en led
ningsdragning och komponentplacering 
som verkligen är genomtänkt. 

Det är faktiskt betydligt enklare att kor
rigera misstag med radergummit än med 
lödkolven! • 



Förenkla Edra mätningar med 

KALIBRATOR 
FÖR 

SIGNAL
GENERATORER 

O~5-1000 MHz 

Framstående egenskaper hos de nya BRC-kalibratorerna 245-C och -D är 
högre noggrannhet, hög stabilitet och bästa pålitlighet. Nya fördelar i konstruk
tionen förenklar mätningarna och gör 245-C och -D lika användbara i labora
toriet som i produktionen, kalibratorerna är direkt kalibrerade i in- och utspän
ning samt AM över hela frekvensområdet. De är helt transistoriserade och 
batteridrivna samt små till formatet och därför lätt transportabla. 

FÖRDELAR • Två varianter av utspänning: 
245-D 0,5, 1 och 2 !N 
245-C 5, 10 och 20 pV 

• Direkt kalibrerade för mätning av % AM 

• Transistoriserade 
• Direkt kalibrerade för mätning av in

spänning 0,025, 0,05 och 0,1 V • Batteridrivna 

TEKNISKA DATA Frekvensområde 
0,5-1000 MHz 

Mätområden 
Insp. 0,025, 0,05 och 0,1 V 
Utsp.5, 10 och 20 !-tV (245-

D) 0,5, 1 och 2 !-tV (245·C) 

Noggrannhet 
Insp. ± 10 % (0,5-500 MHz) 

± 15 % (500-1000 MHz) 
Gäller vid anslutning till 50 

ohm med ett VSWR < 2 
Utsp. ± 10 % (0,5-500 MHz) 

± 2Q % (500-1000 MHz) 

ANDRA VÄLKÄNDA BRe-INSTRUMENT 

• Q-meter 260-AP (50 kHz-50 MHz) 
• Q-meter 190-AP (20-260 MHz) 
• RX-meter 250-AP (0,5-250 MHz) 
• Svepgenerator 240-AP (4,5-120 MHz) 
• Signalgenerator 225-AP (10-500 MHz) 

GENERALAGENT: 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Mätinstrumentovd. Barnängsgatan 30, Stockholm SÖ., Telefon 449760 

Impedans 
In 50 ohm 
Ut50 ohm 

VSWR 
In < 1,3 (0,5-500 MHz) 

< 1,6 (500-1000 MHz) 

Ut < 1,05 [0,5-100 MHz) < 1,07 100-500 MHz) 
< 1,10 500-1000 MHz) 

Gäller vid anslutningskontak
ten på kabeln 517-B 

AM-område 
10-100 % 

AM-noggrannhet 
± 10 % (30 Hz 15 kHz)* 
± 15 % (20 Hz - 20 kHz)* 

• Modulationsfrekvens 
20 Hz-20kHz 

Erforderlig inspänning 
0,05 V 

BOONTON RADIO 
CORPORATION 

Precision Electronic Instruments since 1981,. 

BOONTON 

NEW,",ERSEY 

Engineering Representatives Throughout the World 
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SCHNIEWINDT 

= ledande märke för 

TV-ANTENNER 
MONTAGEMATERIEL 
Försäljes genom grossister 

GENERALAGENT: 

ISOLCO TRADING 
Tranebergsvägen 62 - Bromma 
Telefon 252410 

~ 41 Ampex vi~eobandspelare ••• 

gång, till ca 26.70 per minut. Till detta 
kommer kostnaderna p.g.a. förslitningen 
av magnethuvudena (som har en livslängd 
av ca 100 timmar) vilket motsvarar ett till
lägg av ca 70 öre per niinut. 

Om samma band användes flera gånger 
reduceras givetvis kostnaden för program
met i proportion därtill. Man får . följande 
siffror: användning av band en gång: drifts
kostnad 27.40 kr/min, två gånger: 14.05 
kr/ min, fyra gånger: 16.13 kr/min, tio 
gånger: 3.37 kr/min. 

Som jämförelse kan nämnas att motsva
rande filmkostnad är ca 20.- kr/ min. 

• 
~ 47 Fjärrkontroll av TV-mottagare 

En speciell finess är att automatisk om
vändning av motorernas vridningsriktning 
sker för varje ny styrpuls: vid första tryck
ningen på exempelvis tryckknappen för 
ljuskontroll vrides ljuspotentiometern i 
riktning »mera ljus», under det att vid 
nästa tryckning på samma knapp ljuset 
vrides tillbaka. Samma sak gäller för vo
lymkontrollen. 

Samtliga reglerorgan på mottagaren kan 
naturligtvis även manövreras på vanligt 
sätt för hand. Priset för ett fjärrmanövre; 
ringssystem av detta slag lär bli ca 160 DM. 

I Siemens anläggning för fjärrkontroll, 
se blockschema i fig. 2, utnyttjas i fjärr
manövreringsenheten tre transistorer: en 
som tonfrekvensoscillator 500--900 Hz, en 
som oscillator för »bärfrekvensen» 24 kHz 
och en som slutsteg. Även här utnyttjas ut
gående ultraljudspänningen för att efter 
likriktning alstra arbetsspänning för den 
elektrostatiska högtalaren, som skall över
föra ultraljudet till TY-mottagaren. 

I TY-mottagaren ingår för fjärrmanövre
ringen en mikrofon efterföljd aven sorts 
FM-mottagare med HF-steg för 24 kHz, en 
diskriminator, och efter denna ett antal 
resonanskretsar för 500, 600, 700, 800 och 
900 Hz. Efter likriktning av tonfrekvensen 
och förstärkning av den erhållna likspän
ningen erhålles manöverström till reläer 
som i sin tur startar motorer . av vilka en 
driver kanalväljaren samt de övriga poten
tiometrar för ljudstyrka och kontrast. För 
att driva dessa reglerorgan baklänges ut
nyttj as två separata moduleringsfrekvenser . 

Som synes är fjärrmanövreringssystemet 
enligt Siemens något mera invecklat än det 
som tillämpas av Grundig. Fördelen med 
Siemens-systemet lär emellertid vara hög 
okänslighet för störningar och stor räck
vidd. Priset är ännu inte fastställt. 

• 
/----------------------------------------------------------------------------------------------------~, 

SKANDINAVISK . 
TRANSFORMER A/S 

Vanl"se - Danmark 

I ', ,'1 11'1:111 1111 11 111 1111 1111111 11111 11 11 1111 111 1111 111Il il ll lllll lll llll l!IIIIII II IIIII II!I; ,II III II,.II I'1 11 1"'1,;,1 111 1111111111 111111 1111 111111 

• Från subminiatyrer till 3 kVA för alla 
ändamål 

• C-kärnetransformatorer industri
utförande 

• Specialutföranden offereras 

• Rekvirera specialkatalog med standard
format och typbeskrivningar 

~7Lar...t...C ~- . AKTlUlLS';". 

Vanl"se - Danmark 

11 11 i IIII j ! jj) , ! ; II i Illlll : : I i : i IIII : Il ' I i Illl I i: IIIII111111I ! 1.' : I IIIIIIIIIII!; IIII111 J:I i I : 1111111 , ~ , I ~ i IIII i III ! I ' I ! II ! . i i i I ! : ! ; .. , II , i il : 

• Transistoriserade spänningsomvandlare 

DC/DC och DC/AC 

• Transistorenheter för ersättning av vibra
torer 

• Kontrollutrustning för oljeeldnings
anläggningar 

• Specialutföranden offereras 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 

Hornsgatan 58 

STOCKHOLM sö 

Telefon 449295 
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i'e'lefonreläer 

Signalreläe~ 

Mellanreläer 

Minireläer 

Plug-in-reläer 

Termoreläer 

Tidreläer 

Kamskive

reläer 
~pecialreläer 

Väljare 

Omkastare 

Säkrings

hållare 

Kontaktdon 

Lägevisare 

Knapplister 

Lamplister 

JackIister 

Impulsräknare 

Tidräknare 

Kåpor och 

boxar 

Tillbehör 

m.m. 

RELÄER och KOMPONENTER 

Svenska Reläfabrikens produkter 
grundar sin kvalitet på 10 års erfa
renhet inom branschen. Som exem
pel kan nämnas telefonreläet, som är 
a v Televerkets typ. Detta relä an
vändes bl.a. i telefonväxlar, där myc
ket höga krav ställes på kvalitet och 
driftsäkerhet. 
Förutom den egna tillverkningen 
upptar försäljningsprogrammet agen
tur-komponenter från ett flertal kän
da utländska tillverkare. 

SVENSKA RELÄFABRIKEN AB 

Försäljningskontor: S:t Eriksgatan 115, Stockholm· Tel. 240150 
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"JBL LINEAR -EFFICIENCY" 
PRECISIONSGJORDA HÖGTALARE 

FÖR SLUTNA LÅDOR 
OM ENDAST 30 - 70 LITER 

Intensiv forskning med hjälp av modern jät
testor matematikmaskin har framskapat 
dessa precisionsinstrument för ljudåtergiv
ning i högsta klass. Toleransen mellan tal
spole och magnet ±7,5 /l. Konen arbetar i det 
närmaste enligt idealfallet som en viktlös 
pistong. Den computer-beräknade konupp
hängningen anses som ett av de betydelse
fullaste framsteg som gjorts io..om högtalar
tekniken. Inget flödesläckage. 

8 TUM SUPER BREDBANDSHÖGTALARE 
LE8 med 2" kantlindad alum.-spole, magnet
flöde 200.000 linlem', magnetvikt 3 kg, impe
danskompensationsring av silver, basreso
nans i fri luft 35 pis, 16 ohm, 20 watt kont . 
effekt. 30-15.000 pis. Pris netto kr. 375.-. 

10 TUM BAS- + 3 TUM DISKANT
HÖGTALARE MED DELNINGSFILTER 

LE10 bashögtalare med 3" kantlindad tal
spOle, magnetflöde 160.000 linlem', magnetvikt 
3 kg, basresonans i fri luft 15 pis, 16 ohm, 30 
watt kont. effekt. 16-2.000 pis. Separatpris 
netto kr. 345.-. 
LE30 diskanthögtalare med 13/4" kantlindad 
alum.-spole, magnetfält 18.000 gauss, hydraul
pressad alum.-kon, 16 ohm, 30 watt kont. ef
fekt, 1.000-20.00!l pis. Separatpris kr. 345.-. 
LX3 delningsfilter 1.000 pis, dämpning 12 dBl 
oktav, 16 ohm, HF kontroll, 1,5 kg. Separat
pris netto kr. 110.-. 
Komplett 2-vägssystem JBL S5 netto kr. 800.-. 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7 (n. Odenplan), Stockholm 

Tel. 30 58 75 , 32 04 73 

~ 49 Transistorers tillförlitlighet 000 

ningX bandbredd i regel är betydligt stör
re för rör än för transistorer. För att man 
skall få samma tillförlitlighet hos ett sys
tem med transistorer som hos ett med lång-

' livsrör, måste transistorerna därför kanske 
ha en felfrekvens som ligger tre eller fyra 

. gånger lägre än rörens! Kan vi garantera 
att dagens transist~rer är så bra? Svaret 
är nej! 

Men vi skall inte ge upp hoppet om tran
sistorernas tillförlitlighet. Tvärtom! Det 
finns mycket stor anledning till optimism. 
Skikttransistorn är ännu inte tio år gam
mal, och under de år som gått har livsläng
den (den verkliga livslängden, inte den för· 
modade) ständigt ökat. Det finns alltså gott 
hopp om att den så småningom skall få 
betydligt längre livslängd än rören. 

Kampen för ökad tillförlitlighet måste 
föras på två fronter : hos tillverkaren och 
hos användaren. Med hjälp av hermetiska 
höljen och olika knep för stabilisering av 
ytan har tillverkarna redan uppnått vissa 
framgångar. Verkligt uppmuntrande är det 
att höra att npn-transistorn, som varit ett 
sorgebarn då det gällt åldringen, numera 
tycks kunna göras betydligt stabilare än 
pnp.transistorn. I det här sammanhanget 
får Iilan inte heller glömma betydeben av 
förbättrad kylning av kristallen. En kol· 
lektorförlust på 200 Iil W kan vara fullt ac
ceptabel för en liten transistor av i dag, 

VISSTE NI 
att Ni dagligen lyssnar på inspelningar 

från MA/HAK -Reportofonen ? 

• Radion och Televisionen använder den för utom

husreportage och synkroniserade filminspelningar -

• Hos filmbolag och expeditioner står den främst 

på utrustningslistan. 

men om man skulle belasta en transistor 
från 1955 lika mycket, skulle den inte bli 
långlivad. 

Kör försiktigt! 
Då det gäller användningen av transisto
rer vill jag, som en halvledarteknikens 
Hammarlund, till alla rikta maningen: Kö,. 
försiktigt! Det gäller framförallt att hålla 
kristalltemperaturen låg. Man tror sig nu
mera kunna säga, att man måste sänka kri
stalltemperaturen med ungefär 10°C för 
att livslängden skall fördubblas. Detta mot
svarar för en liten transistor en nedskär
ning av kollektorförlusten med omkring 
25 m W. En tid var det modernt att anse att 
temperaturen ensam bestämde livslängden, 
men numera finns det indikationer på att 
både hög spänning och hög ström i och för 
sig kan vara skadliga. Man har kastat ut 
påståenden om att en halvering av kollek
torspänningen skulle öka livslängden med 
en faktor 10. Det finns goda skäl att tvivla 
på sanningen av detta. Transistorer som 
lagras vid hög temperatur utan någon som 
helst kollektorspänning får nämligen inte 
någon uppseendeväckande hög livslängd. 
Hur som helst kan vi hoppas på att fortsatt 
forskning och diskussion kommer att ge oss 
bättre kunskap om hur man skall dimensio
nera kretsarna för att få lång livslängd. 

Men användaren har inte bara att köra 
transistorerna försiktigt - han måste ock-
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Maihak Reportofon MMK6 

Begär prospekt 

och offerter från den 

svenska generalagenten: 

POLVVOXAB 
Kungsgatan 71 - Stockholm - Telefon 545350 



,I .. ~. Den ständigt ökade användningen av dekadräknerör för industriell kontroll, räkning och liknande använd

ningsområden, har lett till ett behov av rör som möjliggör ytterst enkla och billiga kopplingar. Detta behov kan nu fyl

las av Mullards nya räknerör Z302C. Med detta rör kan kompletta räknekedjor byggas utan mellanförstärkare. Ett av

sevärt antal komponenter kan på detta sätt inbesparas! Begär data på Z302C och andra dekadräknerör från 

Svenska Mullard AB, Strindbergs gatan 30, Stockholm NO, Telefon växel 670120. IIIIULLAltD 
NEDERLAG : TELEINVEST AB, GÖTEBORG - AB SIGVAL, MALMÖ 
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TRANSISTOR· 

.PROVARE 

COSSOR 1325 

Direkt avläsning av: 
Signalströmmens förstärkningsfaktor {J 

Kollektorns överslagsspänning VT 
Läckström kollektor-emitter leo 

Nätansluten transistorprovare 

för direktavläsning. 

Mätområden och basströmsinställ

ningar för provning av alla slags 

transistorer inklusive "high-gain-" 

och effekttransistorer. Även kri

stalldioder kan provas. 

Instrumentet är säkrat mot kort

slutning av testpinnarna. 

För närmare upplysningar, vänd Er till vår mätinJtrumentavdelning 

HERMANN REUTER 
8 A D H O M B U R G v d H.-

Moderna mikrofoner för bandspelare 

Etuimikrofon D-2, dynamisk. 
Frekvensomröde: 50-12000 p/s ± 3 db. 
Könslighet: 3 mV//-lbar vid 50 kOhm avslutning. 
Upptagningskaraktöristik: Njurformad. 

Etuimikrofon K-2, kristalltyp: 
Frekvensomröde: 100-10000 p/s ± 5 db. 
Könslighet: 1,8 mV//-lbar vid 1 MegOhm avslut-

ning. 
Upptagningskaraktöristik: Kulformad. 

* 
Miniatyrmikrofon D-4, dynamisk: 
Frekvensomröde : 50-12000 p/s ± 3 db. 
Könslighet: 3 mV//-lbar vid 50 kOhm avslutning. 
Upptagningskaraktöristik: Njurformad. 

Miniatyrmikrofon K-4, kristalltyp: 
Frekvensomröde: 100-10 000 p/s ± 5 db. 
Könslighet: 1,8 mV//-lbar vid 1 MegOhm avslut-

ning. 
Upptagn ingskaraktöristik: Kulformad. 

För ytterligare data begär prospekt EA 16. 

Ur vår tillverkning: 
Stereo nålmikrofoner (kristall), kontaktmikrofoner för vibrationsmätning
ar, tonhuvuden, mikrofonkontakter, styrkristaller i glas och metallhållare_ 

GENERALAGENT 

AKTIEBOLAGET RENIL STOCKHOLM 5 
TEL. 620750 - 625750 - 625712 - STUREGATAN 18 
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~70 
så se till att hans kretsar kan fungera med 
transistorer, som försämrats genom åldring. 
Vid förstärkare måste han laborera med 
motkoppling - långsam motkoppling för 
stabilisering av arbetspunkten och even
tuellt också snabb motkoppling för stabili
sering av förstärkningen. Vid pulskretsar 
måste han se till att det finns överskott på 
både drivström och strypspänning. 

Till slut bör påpekas att man inte skall 
stirra sig blind på transistorernas tillförlit
lighet - passiva komponenter kan som be
kant också gå sönder. Se upp med elektro
lytkondensatorerna - de förekommer ju 
rikligt i transistorförstärkare. Använd helst 
sådana som är konstruerade för lång livs
längd! Och lägg märke till något som talar 
till transistorernas fördel: 

Genom att använda transistorer istäl
let för rör kan man sänka temperaturen 
i en hel apparat så att den kommer att 
ligga obetydligt över rumstemperaturen. 

Man behöver inte ha någon livlig fantasi 
för att föreställa sig vad detta betyder för 
livslängden hos kretsens övriga komponen
ter: i första hand kondensatorer, men även 
motstånd, isolermaterial, kontakter m.m . 

• 
~ 53 Om inspelning av fågelsång ... 
ligger det inom ett helt annat och lägre 
frekvensområde än fågelsången och mas
keras högst obetydligt av den önskade sig
nalen. I enstaka fall kan ett lämpligt ljud, 
t.ex. vågskvalp, verka som en miljöska
pande kuliss åt inspelningen, men i de 
flesta fall är det enbart störande. Bullret 
från en storstad kan vid vissa väderleksty
per vara störande flera mil från centrum. 

Klara vinternätter, då temperaturen är 
lägst vid markytan, böjes ljudvågorna ned 
mot ytan. Ljudet kan vid sådan väderlek nå 
betydligt längre, än varma sommardagar. 
då temperaturgradienten vanligtvis är den 
omvända. Se fig. 8. Sommartid minskar 
även lövverk och markvegetation ljudut
bredningen. 

Så kommer den mest irrationella faktorn 
- människan och hennes motorer. I kul
turlandskapet är traktorn och mjölknings
maskinen allestädes närvarande, och det är 
också påfallande att vanliga mopeder och 
flygmaskiner uppträder på de mest öde 
platser. Oftast får man ta till nätterna för 
att få en någorlunda tyst bakgrund. Men 
liksom under själva fågeljakten bjuds man 
här ständigt på nya överraskningar. 

Man tycker kanske att motivvalet för 
fågelinspelningar är begränsat, då ju fler
talet svenska fågelarter finns inspelade av 
Sveriges Radio, och nu successivt ges ut 
på förnämliga grammofoninspelningar. I 
ett sådant stort material kommer det dock 
bara att återfinnas ett urval av karakteris
tiska läten för respektive fågelart. Många 
okända varianter återstår förmodligen att 
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Full 
skala 

Specialim
pregnering 

Bobiniöst 
trådlindat 
precisionsmotstånd 

Bobinlös 
lindning 

Motståndsvärden ........ 0,1 Q till 750 k Q 

Toleranser .............. ± 10f0 till ± 0,05 Ofo 
Sr11kapsel 

Effekter ................ 1/4, 1/3, och 1/2 W 

Max. arbetsspänning ...... 500 VDC 
Svor,för
bindning 

Temperaturområde ....... - 65 0 till + 125 0 C 

Svotsför
segling 

Alla motstånd är tillverkade enligt amerikanska 
MIL-normer. 

Glasgenom· 

föring 

GENERAL 
TRANSISTOR 
CORP. 

Två · komponentnyheter 

Kisellikriktare me-d 
hög backspänning 
i litet format 

Arbetstemperatur ........ - 65 o till + 175 o C 

Backspänning ........... 1400 till 2000 V 

Likriktad ström .......... 0,4 till 10 A~p 

Läckström .............. 1 f-L A vid 25 o C 

Framspänningsfall ........ 2 V vid 25 0 C 

COLUMBUS 
ELECTRONICS 
CORP. 

Typ "D". För 
chassimontage, 
men med 
isolerad gänga 

H A M M A R & Co A B 

Typ "A". Med 
anslutnings
trådar 

Typ "B" 
med 7/16" 
och 

gänga. 
För chassi
anslutning 

Full 
skala 

'-__ Strandvägen 5 B STOCKHOLM Telefon 6316 55 -~ 
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TRADLINDADE 
PRECISIONS 

POTENTIO",ETRAR 

• 1-varviga och mångvarviga 

• linjör eller olinjör funktion 
t. ex. sinus - cosinus 

• oövertröffad upplösning 

• litet vridmoment 

• låg brusnivå 
• för ytterligare data skriv eller 

skicka oss nedanstående kupong ,---------AERO MATERIEL AB, 1 
I Birger J arlsgaton 6, Stockholm. 

I 
Var god sänd kataloger över I 

Spectroi p o tentiometrar 

~ RoT. 11·59 1 
~!A1jFS I Namn: .. . . ............ . .... .. .. .. . ·· .. ·~-1 Firma : .......... .. .. .. ... I 

Adress : ....... . . .... .... .... . . .. .. .. ........ .. .... 1 
!. ;;n=: .. iiIIiiiiiiiii'iiiiii ' __ 1 

..... E ... e» .......... E .... E ........ _ 

E L E KTR O N I KAV D E L N I N G E N 

BIRGER JARLSGATAN 6 STOCKHOLM Ö TEL 670390 
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~72 
registrera. En annan uppgift är att studera 
dialektala olikheter i fågelsången. Med 
bandspelarens hjälp kan samma fågelarts 
läten från olika landsändar och LO.m. kon
tinenter bekvämt jämföras. 

Litteraturhänvisningar 
STEWART, W E: Magnetic R ecording Tech
niques. New York 1958, McGraw Hill. 
OLSON, H F: A coustical Engineering. Prince
ton 1957, D van Nostrand Co. 
BRANDT, O: Akustisk planering. Stockholm 
1958. Statens nämnd för byggnadsforskning. 
TALL, J: Techniques of Magnetic Recording. 
New York 1958, Mac Millan Co. 
ROSENBERG, E: Fåglar i Sverige. Stockholm 
1953, Svensk Natur. 
DAHLBECK, N, LINNMAN, N och PALMER, 
S: Radions lågeibok. Stockholm 1958, Sveriges 
Radio. 
EP fågelskivar. Sveriges Radio. • 

~ 65 ESB enkelt förklarat ••• 
spänningen hade AFK:n reglerat och stått 
still och mottagning varit möjlig. Au kopp
la bort AFK:n förbättrar också mottag
ningsmö j ligheterna. 

Är mottagarens stabilitet och selektivitet 
för dålig är det bästa man kan göra att 
koppla till en ESB-tillsats, som brukar kal
las »Sideband Slicen eller på svenska 
»fasdelare». En sådan arbetar enligt fas
metoden för att skilja sidbanden på den 
mottagna signalen åt, den konstruerades 
av Norgaard vid General Electric och be
skrevs första gången i detta företags »Ham 
News» juli 1951. Den första kommersiella 
konstruktionen gjordes av W es Schum 
(W9DYV) vid Central Electronic. Utdrag 
ur principschemat visas i fig. 12. Fasdela
rens arbetssätt liknar mycket motsvarande 
del i en ESB-generator enligt fasmetoden. 
Man använder en 455 kHz oscillator, som 
delas genom ett tidigare beskrivet Re-filter 
i två signaler med 90 0 fasdifferens och 
blandas med den mellanfrekvens, 455 kHz, 
som uttages från mottagarens sista MF
steg. Efter blandningen passerar lågfre
kvensen ett par fasvridningsnät och sedan 
kombineras signalerna i ett steg så aU sid
banden från ena sidan om 455 kHz-oscilla
torn adderas och sidbanden på andra sidan 
tar ut varandra. Det betyder att fasdelaren 
delar mottagarens selektivitetskurva i två 
delar, tar bort en halva och använder den 
andra, dvs. minskar bandbredden till 
hälften. 

Det kan påpekas att samma tillsats är 
utmärkt för att ta bort interferensvisslingar 
mellan två AM-stationer. Om mottagaren 
har annan mellanfrekvens än 455 kHz kan 
man använda sig aven kristallstyrd oscil
lator, som blandar mottagarens mellan
frekvens så att den blandade signalen har 
en frekvens på 455 kHz vid ingången på 
fasdelaren . 

Det finns även andra metoder att gene
rera ESB, men de som genomgåtts här är 
sådana som lämpar sig särskilt väl för 
sändareamatörer. • 



Relänyheter från 

ITT 
VäxelströItlsrelä SU 7090 

universellt, prisbilligt 

är ett universalrelä, billigt i inköp och säkert i drift. Små 
dimensioner. Ger vibrationsfria tillslag under stegrad 
manöverspänning. Reläet levereras såväl med som utan 
skyddskåpa av transparent, icke brännbar plast. 

Kontaktfunktioner 
Brytförmåga pr kontakt 
Anslutning 
Märkeffekt 
Spolspänning 
Dimensioner 

Alla 3-poliga varianter 
4 A vid 220 V 
Lödstift 
Ca 211z W 
3-220 V 
51X28X38 mm 

VäxelströItlsrelä SU 7080 
mångpoligt, balanserat 

är lämpat för högfrekventa kretsar tack vare isolation med 
det oorganiska materialet mycalex. Användes med fördel 
även under svåra klimatiska förhållanden. Balanserad 
upphängning av det rörliga systemet garanterar låg käns
lighet för accelerations- och chockpåkänningar. 

Reläet har utfÖrts för godtycklig uppbyggnad av antalet 
kontaktfunktioner genom snabblåsfastsättning av kontak
terna. Normalt lagerförs reläet fullt utbyggt med 5 st. 

växlingar. 

Bryrförmåga pr kontakt 
Anslutning 
Spolspänning 
Dimensioner 

6 A vid 220 V 
Skruv M 3 
6-380 V 

69 X 56X60 mm 

5fr1nd(/rd K(/dl" " H/elon All 

... en vär/dsk.oncern - till Er tjänst! 

At'd. ELEKTRONR(jR OCH KOMPONENTER 
Lövåstjägen 40 - BROMMA - Tel. 252940. 
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NYHETER 

Ining 

I 

H ellström-Beckman 

RADIOSTYRNING AV MODELL
FARKOSTER 

En bok som ger praktiska och uttömmande anvisningar för hur 
man anordnar radiostyrning av modellplan och andra model
ler. Innehåller bl.a. detaljerade beskrivningar av sändare och 
mottagare, som man själv kan tillverka. 

En stimulerande experimentbok för modellbyggare i alla 
åldrar. 

hft ro:-

Brandqvist-Stensson 

HI-Fl-HANDBOKEN 

Ger den grundläggande teorin för ljudåtergivning och 
förstärkarteknik och uttömmande tekniska data för de 
olika byggelementen i en hi-fi-anläggning. 

Första fullständiga handboken i sitt slag på svenska. 

hft ca r8 : 50 

POPULÄRT OM TRANSISTORER 

Katapultstart med »Sky Scooter» 

Kjell Stensson 
- välkänd från 

radio och TV, 
landets främste 
hi-fi-auktoritet 

Lennart Brandqvist, fram
sdende teoretiker på hi
fi -omrldet 

En nybörjarbok för amatörer och tekniker som genom egna experiment med transistorer snabbt 
vill komma in i transistorns möjligheter i olika kopplingar. 

En lättillgänglig introduktionsbok. 
hft 9 : 50 

Joseph M. Lloyd 

ALLT OM BANDSPELNING 

En lättfattlig och utförlig vägledning vid val och användning av bandspelaren i vardagsbruk. 

En givande bok om en intressant hobby. 
hft9:75 

RADIOBÖCKER ATT ÖNSKA TILL JUL 
! 
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För nybörjaren 

John Schröder 

RAD I OBYGGBOKEN 
DEL I 
Lättfattligt skriven och hundraprocen
tigt praktisk bok - ger p~ köpet nyttig 
kunskap om radioteknikens teoretiska 
bakgrund. 

.. . »rekommenderas den som utan för
kunskaper vill tränga in i ett av den mo
derna teknikens mest fascinerande områ
den». 

hft 13.50 
inb 16.-

Tekn. Tidskrift 

För TV -intresserade 

Jan Bellander 

TELEVISIONS· 
MOTTAGAREN 
Den oumbärliga handboken för alla ka
tegorier televisionsintresserade, såväl yr
kesmän, radiokonstruktörer , radioservice
män som amatörer och vanliga '»TV
tittare'». 

Behandlar allt som sammanhänger med 
sändning och mottagning - även antenn
och installationsproblem ventileras. 

. . . »väldisponerad, framställningen lätt
fattlig, materialet instruktivt». 

Tekn. T idskrift 
hEt 18.50 

För tekniker och avan
cerade radioamatörer 

Markesjö m.fl. 

TRANSISTOR
TEKNIK 
Behandlar transistorns fundamentala prin
ciper och de olika problemställningarna 
inom transistortekniken. 

Svensk trans is tor handbok i internatio
nell klass! 
hft 13.50 
inb 16.50 

r ;-He::öm-:Ck: :R-:st:-

I 
ning av modell farkoster 
hft 10:-

D Brandqvist-Stensson: Hi-Fi
handboken I hftcal8:50 

D Populärt om transistorer 

I hft9 : 50 
D Joseph M. Lloyd: Allt om band

spelning 

I hft9:75 
D John Schröder: Radiobyggboken 

del I I hft 13: 50, inb. 16:-
D John Schröder: Radiobyggboken 

del II I hft 16:-, inb. 18: 50 

..II 

..II -.... 

.... .... 
~ 
'a.= 
III 

~ 
U 
:0 
la 
O -

Fortsättningsboken 

John Schröder 

RAD I OBYGGBOKEN 
DEL II 
Vänder sig till mer försigkomna radio
byggare, ger parallellt beskrivningar av 
ett la-tal apparater och utförliga förkla
ringar om verkningssättet. 

• ..• full av praktiska t ips och vinkar 
och man har svårt att försd hur någon 
tekniker skulle ha råd att undvara den •• 

Rateko 

hft 16.
inb 18.50 

För kortvågs
intresserade 

John Schröder 

KORTVÅGS. 
HANDBOKEN 
En bok för kortvågslyssnare och -amatö
rer. Visar bl.a. hur man förutsäger DX
chanser, ger byggbeskrivningar för KV
mottagare, preselektorer , konvertrar, 
KV-antenner. Ger anvisningar för ut
byggnad av äldre KV-mottagare. 
. .•• det mest fullständiga och samtidigt 
mest t illgängliga verk som hitintills har 
kommit ut på svenska,. . 

Industri tidn. Norden 
hft 16.
inb 18.50 

Dessutom 
Jan Bellander 

Grammofonavspelning i teori 
och praktik hEt 9.50 

c. J. LeBel 

Så spelar man in på band hEt 7.50 

John Schröder 

Tysk-Svensk Radioteknisk 
ordlista hft 5.50 

~ -: B::de:::ele::ns= a- , 
garen 
hft 18:50 

Till ....... . . . . .. ......... bokhandel D John Schröder: Kortvågshand
boken 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

eller Nordisk Rotogravyr, Stockholm 2 l 

beställer undertecknad markerade böcker D 
att sändas mot postförskott. 

D 

Namn . . .... ... . . .................. . 
D 

Adress 
D 

Postadress 

hft 16: -, inb. 18: 50 
Markesjö m.fl.: Transistorteknik 

hft IJ:50, inb. 16:50 
Jan Bellander: Grammofonav

spelning i teori och praktik 
hft 9: 50 

C. ]. LeBel: Så spelar man in på 
band 
hft 7: 50 

John Schröder: Tysk-Svensk 
Radioteknisk ordlista 
hft 5:50 ---------------------
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FöR TV, UKW OCH RADI 

TV-ANTENNEN AV SÄRKLASS OCH KVALITET 
TRIAL Antennerna äro tillverkade efter ett årtiondes forskning och erfarenhet aven av 
Västtyskiands ledande antennfabriker 

Dr. Th. Dumke KG, TRIAL Antennenfabrik, RHEYDT, VäsHyskland 

TRIAL har lyckats med eliminering av korrosionsrisken genom användande aven speciell 
aluminiumlegering och Hostalen, det nyaste i plastmaterial, vilket är okrossbart, elastiskt, 
värme- och kylaresistent 

- TRIA.L - A.ntennen med 8 års/abriksgaranti! 

Säljes i Sverige genom Generalagenten 

Handels AB Jeike, Axbergsgränd 4 n. b. Bandhagen 

tel. Stockholm 866530, 8665 31 

I Skåne, Småland,. Blekinge och Göteborg genom 

Skandinaviska TRIAL-Importen, 
Kungsgårdsvågen 34 B, Kalmar 

tel. Kalmar 18643 

MUSIK NÄR SOM HELST 
med DUAL, som är känt 
för sin höga kvalitet, goda konstruktion 
och eleganta utförande. 

DUAL Siesta 300 s-märkt 
Denna mångsidigt användbara skivspelare, förvandlar 
lött varje radiomottagare till en fullgod radiogrammofon. 
Den har fjädrande upphöngt chassi och alla sladdar 
kunna fästas i botten på sockeln. 
Dim. 291 x225x135 mm. 
Riktpris ink!. skott: 
Stereoförberedd, insats nr 310/3 (brun) 
Med stereoinsols nr 320/3 (röd) 

Kr. 165.
Kr.175.-

DUAL Party 300 s-märkt 
En elegant och praktisk väska i två färjler med DUAL 
skivspelarchassi typ 300. Klädseln av oom plastväv är 
tvättbar. I det löstagbara locket finns plats för 10 st. 
45 varvsskivor . Alla sladdar förvaras i ett fack på väs
kans baksida. 
Dim. 335x225x135 mm. 
Riktpris inkl. skatt: 
Stereoförberedd, insats nr 310/3 (brun) 
Med stereoinsats nr 320/3 (röd) 

DUAL Party 300 SV stereoförberedd s-märkt 
OveralIt där det finns en vöggkontakt med vöxelström kan 
denna behändiga grammofonförstärkare anslutas. Väskan 
är formskön och praktisk. Den ör klädd med tvöttbar bast
väv. Locket ör avtagbart och innesluter högtalaren, samt 
förvoringsrum för anslutningssladdarna. Gula polerade 
beslag och handtag av plast. Lev. utan skivfack. 
Dim. 400x310x175 mm. Vikt 7.s kg. 
Riktpris ink!. skatt: 
Stereoförberedd, insats nr 310/3 (brun) 
Med stereoinsats nr 320/3 (räd) 

Kr.385.
Kr. 405.-

Försäljas genom gro8sister och radiohandlare 

Kr. 200.
Kr. 210.-

Generalagent I n g. F. P LA H N - Hantverkargaton 50, Stockholm K 
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Under rubriken Radio
industrins nyheter 1n
föres uppgifter trAD 
tlllverkare och impor
törer om nyheter, lIOII1 
av företagen introdu
ceras på marknaden. 

Radioindustrins 
nyheter 

Stereoväska 

Kombinerad med separat förstärkare och hög
talare blir Centrums »Florida stereo» en kom
plett skivspelningsanläggning för stereo. Gram
mofonverket är av fabrikat »Dual» och har 
mono/stereonålmikrofon och fyra hastigheter. 
Pris: 370:-. 

Tillverkare: Gylling & Co, Stockholm·GrÖn
dal. 

• 
Tantalkondensator tål +125 o C 

En ny elektrolytkondensator med tantalfolie 
från The Telegraph Condenser Co. i England, 
kan användas inom temperaturområdet -55 
till +125° C. Kondensatorn, som finns för 
spänningar från 6 V till 150 V och i kapaci
tanser från 1 !tF till 200 .uF, har små dimen
sioner, från 24X6 mm till 60Xll mm. Kon
densatorerna är inneslutna i metallhölje med 
ändförslutningar av epoxyharts. 

Svensk representant: Forslid & Co AB, Råd
mansgatan 56, Stockholm. 
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Snabbrolerande 

OMKOPPLARE 
• Låg brusnivå 

• Kompakt konstruktion 

• Lång livslängd utan underhåll 

• Alstrar pulsfrekvenser upp till 10 kp/s 

Användningsområden 

Som informationsuppdelande omkopp
lare i telemetriska system 

för vågformsalstring 

för upptagning av termiska förlopp 

för stabilisering av likströms
förstärkare m. m. 

/ 

Tillverkare : 

Bilden viser en motordriven 48-vögs snabb
reterende omkopplare och två 48-vägs lång
samt roterande omkopplare drivna via en 
varvtalsreducerande växel. 

Vaclric (Coniroi Equiprnenl) Limiled 

Representant: A"MllNNA 

ALLMÄNNA HANDELSAKTIEBOLAGET 
M .. "OIL' Al. 

.............. ·0 ••.• 
STOCKHOLM 

BRUNKEBERGSTORG 15 STOCKHOLM C TEL. 232150 
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genom TESCH elektriska kopplingsverk för 

Inställbara fördröjningar 

Programkopplingar 

Vändkopplingar 

Ensam. A B I M P U L S Telefon växel 
försäljare 3408 50 

KONTOR och LAGER S:t ERIKSPLAN 7 • STOCKHOLM 

DYNAMISKA 
MINIATYR· 
HÖGTALARE 

Typ Impe- Frekvens- Diam. Djup 
dans område mm mm 

U 105 3,2 ohm 400-7000 p/ s 41,0 25,5 

PD-2O RD 10 ohm 300·5000 p/ s 50,0 22,0 

PD-22 ZRS 10 ohm 300-5000 p/ s 57,5 25,5 

U 201 3,2 ohm 250-4000 p / s 57,5 26 ,5 

PD-26 RS 10 ohm 200-5000 p/ s 69,0 28,2 

HÖRAPPARATBOLAGET 
Linnegatan t 8 - Box S t t 3 -

Stockholm S - Tel. 63 t 890 

POTENT10METRAR 
• BILLIGT. 

Fabriksnya potentiometrar i föl
jande värden : 

500 Q, 1 K Q, 1,5 K Q, 2,5 K Q, 5 
K Q, 10 K Q, 25 K Q, 50 K Q, 75 
K Q, 100 K Q, 250 K Q, 500 K Q, 
750 K Q samt 1 M Q, pr st 0:50 

Motständ nya, i satser om 
50 st, olika värden ..... . 

Telegrafnycklar, nya . . . .. . 
Vibratorer 12 volt . ... . . . . 
Glimlampor, 110 volt, Luma 

2:-
3:50 
5:-

tillverkn. nya .......... 1: -
S-M relä, vridande, 3 väx-

lingar 1 brytning ReA .. 9: 50 
Reläer 12 v. 10 mA, 2 väx-

lingar m. oktalhällare .. 12:
T-17 mikrofoner obetyd-

ligt begagnade .......... 18: 50 
Transformatorer prim. 210, 

220, 230 sek. 2X400 250 
mA . ..... .. ..... . ... . .. 24:-

Genomföringar av härdglas 
Cb 60 mm längd 200 mm 4: 50 

Dynamotor 12-400 volt 400 
mA '" ...... . ... . ...... 35:-

Philips-trimrar 3-30 pf, 
nya .. ............ .. .... O: 50 

Order understigande 3 kr. expe
dieras endast vid förskottslikvid. 

DELTRON 
Valhallavägen 67 - Tel. 3 45705 

Stockholm Ö 

~~--------------------------------
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Utbyggbar frekvensräknare 

Kristalloscillatorn i en ny 8-siffrig räknare 
»524 D» från Hewlett-Packard Company, USA, 
har en korttidsstabilitet 3' 10-8 och en lång
tidsstabilitet av 5 '10-8 per vecka. 524 D mäter 
b!.a. frekvenser från 10 Hz till 10 MHz och 
tider i 0,1 ms-, l ms-, 10 ms- eller 10 s-steg. 
Mätområdena för frekvens, period och tid kan 
ökas ut genom insättning av separata inplugg
ningsenheter. Pris: 13 750: --o 

Svensk representant: Erik Ferner AB, Snör
makarvägen 35, Bromma. 

• 
Stereobandspelare 

Bandspelaren EL3516G från Philips har stereo
tonhuvud och en extra förförstärkare. Vid ste
reoåtergivning kopplas förförstärkaren till 
lämplig yttre förstärkare och högtalare för den 
ena kanalen. Den andra kanalen kan återges 
genom bandspelarens inbyggda förstärkare och 
högtalare, med extra högtalare, eller med sepa
rat förstärkare och högtalare. Klangfärg och 
volym kan regleras från bandspelaren. Fre
kvensområdet uppges vara 50--18000 Hz. 
Pris ink!. mikrofon: 825:--. 

Svensk representant: Svenska AB Philips, 
Postbox 6077, Stockholm 6. 

• 
Stabiliserad likriktare för 
transistorbruk 
AB Solartron, Hedinsgatan 9, Stockholm No, 
tillverkar en serie stabiliserade likriktare av
sedda att användas vid utvecklings- och expe
rimentarbeten på transistorkopplingar. Bilden 
visar typ AS 758, som lämnar en spänning ±O 
--30 V. Ström 0--10 A. Inre motståndet är 0,01 
ohm och stabilitetsfaktorn bättre än 10000:1. 
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KATHREIN - systemet 

FINESSER 
ovanlak 

- helt skärmat från topp till mottagare 

UKV-antennens montering 
på antennstaven 

Finblixtskydd 

Antenntransformator 

Kontaktbrickor för korrosionssäker förbindning 

Kopplingsdosa 

Bredbandstransformator 

KATHREIN är genom sin konstruktion mycket lättmonterad. 
Montaget kan faktiskt utföras med vantar på händerna. 

De linjära förstärkarna är utrustade med långlivsrör av högsta 
kvalitet, vilket gör anläggningen ytterst driftsäker. 
Brusfaktorn för kanalförstärkarna är extremt låg. 
Genom sin byggbarhet passar KATHREIN-systemet för 
alla fastighetstyper. 

Genom KATHREINS intensiva forskning har 
företaget utöver ovanstående gjort ett flertal 
uppfinningar på olika antennkonstruktioner. 

Styrmansgatan 15 - Stockholm Ö - Tel. 611076 

ASEA 
AVDelNING FÖR INSTAllATlONSMATERIEl 

I 
I 

-' 
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Från PACO 
- PRECISION APPARATUS COMPANY. INC.

specialisten på serviceinstrument 

kommer Amerikas förnämsta 

INSTRUMENTBYGGSATSER 
utomordentligt detaljerade .steg för steg. 
arbetsbeskrivningar och trimningsanvis
ningar jämte perspektivritningar och 
sprängskisser i jätteformat gör byggarbe
tet otroligt lätt och garanterar fullgott 
resultat .• Tryckta ledningar» i oscillosko
pen. Stora mätinstrument med lättlästa 
skalor. 

PACO är "toppmärket" 

Samtliga instrument finnas för 105-125 el. 
210--230 V-utan prisförhöjning och kun
na även levereras färdigkopplade. 

Typ Modell Bygg- Färdig 
sats apparat 

RC-brygga 
Signalgenerator 

B-lO 
C-20 

Universalinstrument M-40 
Oscilloskop, 5" S-50 

5 Hz-2 MHz, PP 
Oscilloskop, 5" S-55 

0--5MHz, PP 
Transistorprovare T-65 
Rörvoltmeter V-70 
Signalfölj are Z-80 
Högspännings-probe 
Högfrekvens-probe 
Mätsats för OSCilloskOp, 

kroppar + kabel 

150.- 2lO.-
200.- 260.-
210.- 245.-
345.- 550.-

575.- 875.-

285.- 385.-
220.- 295.-
205.- 275.-

40.-
40.-

3 mät-
95.-

Begär prospekt med utförliga data från 

STEREO 
"STEREO-6" 
2X3 W uteffekt. Separata volymkontrol
ler, gangade bas- o. diskantomkopplare. 
3-5 eller 8 O utgång (uppgiv önskad im
pedans). Helvåg selenlikriktare. Signal
lampa och separat panelströmbrytare. 
Förstklassiga komponenter. Omkopplings
bar för 110--127-220 V-o Termosäkring. 
Färdigstansat chassie. Rörhållare, chassie
kontakter och kopplingsstöd monterade. 
Elegant lackerat hÖlje i modern design 
med dekor. Kabelkontakter för såväl 
mikrofoningångar som högtalare ingår. 
Endast mejsel, platt- och avbitartång samt 
lödkolv erfordras. Bygges på en kväll. 

Komplett byggsats 198.-

STEREO - SKIVSPELARE 
4-speedverk för 110 el. 220 V-o Kristall
STEREO-pickup med 2 nålar för mikro
spår- och 78 v. skivor. Omkopplare: ste
reo/monaural. Strömbrytare, nätsladd och 
mikrofonkabel. Låda med vävplastklädsel. 

Komplett byggsats 94.-

HÖGTA1.ARE, 10" bredband, 8 O 27.-

TESTS KIVA m. stroboskop 331/3 v/m. 
Kanalidentifiering. Stereobalans. 
Högtalarfasning. Nålslitage. Rumble. 
RIAA Eq. 15.00~0 cps. 8.-

SURPLUS 
ID 169B/APN-12 Radar oscilloskop 
ID 99/APS-I0 Radar indikator 
ID 11/APS-4 Radar indikator 
AM-5/APS-4 Först./kontr.-box 

Begär speCifikation. 

145.-
45.-
50.-
35.-

BEWE - Fabriksgatan 8, Oskarshamn - Tel. 1837 

se bättre • 
• hör bättre 

TOREMA 
ANTENNER 

Vi" tillverka 
Högspännings

generatorer 2-100 KV 

Högspänningsspolar 

HF-drosslar 

UKV-drosslar 

Videodrosslar 

Sug- och spärrkretsar 

Nätstörningsfilter 

Spolar och spolsystem 

Spolar i specialutföranden 

Firma ETRONIK 
Slottsväg. 5 - Näsbypark - Tel. 561828 

RADIO OCH TELEVISION - NR Il _ 1959 

Brum l mV. Samtliga likriktare för transistor
bruk använder genomgående halvledarkompo
nenter och har automatiskt överströmsskydd. 
De kan erhållas som bänktyper eller paneltyp 
och har dekadomkoppling i steg om 0,1 V. Pris: 
3850: -. • 
Känsligt indikerande relä 

Simpson Electric Co., 5200 W Kinzie Street, 
Chicago 44, III., USA; har släppt ut en ny serie 
känsliga reläer med vridspolesystem. Modell
beteckningen är 195 och 95, 2%" resp. 3%" 
diameter. I likströmsutförande finns de för föl
jande mätområden: från 0--1 /lA till 0--10 A 
resp. från 0--50 mV till 0--300 V. För växel
ström är områdena följande: från 0--500 mV 
till 0--300 V resp. 0--100 /lA till 0--20 mA. 
Kontaktbelastning 500 mW, 5-15 V vid lik
ström. 

• 
Skumpolyetylen isolerar k~axialkablar 

Union Carbide International Company, 30 East 
42nd Street, New York 17, N.Y., USA, levere
rar polyetylen i skum med isolerade blåsor in
nehållande en kemisk passiv gas. Enligt upp
gift ger denna isolation koaxialkablar med läg· 
re dämpning och lägre vikt än vanliga koaxial
kablar. • 
Hermafroditiskt kontaktdon 
Elco Corp i USA, har introducerat en serie 
»könlösa» kontaktdon, där de båda delarna är 
exakt lika varandra men osymmetriskt upp
byggda i kontaktplanet. Fördelen är bLa. att 
antalet kontaktdonstyper nedbringas till hälf
ten och att de lätt kan kopplas ihop även i 
mörker. 

Kontaktelementen i de båda delarna är gaf
felformade och skjuts in i varandra. För att 

~·84 



\, 

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

När Ni tänker på 

tryckta kretsar 
För alla behov av 

tryckta kretsar finns' det 

kopparklädda laminat 

från BAKELITE LIMITED 

en av Englands - och Europas -

mest erfarna tillverkare 

av plastprodukter. 

Bakelite-laminaten används av 

tillverkare över hela Europa 

i radio- och TV-apparater, 

i TV-utrustningar, radar, 

elektriska mätinstrument, 

elektronhjärnor ... 

Tag kontakt med generalagenten för BAKELITE LIMITED 

AB EWEBE 
Regeringsgatan 18, telefon 2I 42 80 

Böjliga och hårda laminattyper, 

för varm- eller kallstansning, 

för snabb leverans, 

till konkurrenskraftiga priser. 

för kompletta uppgifter om kvaliteter, priser .•• 
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1{oda"OS. 
ON6 ANO 

1 . cetat-bas 
P å trla de bandet 

okostO 
det mest ~r\s 

tU' ord\nOr' 

VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG 

Oöm och inventiös 

FÖRVARINGSLÄDA för alla Edra 
. l * smapryar 

En utomordentligt smidig (örvaringslåda i 
kraftig, blåmelerad plåtmetall indelad I 8 st 

fack av varierande storlekar. Lacket till

slutes med en kraftig regel. 

Endast ~ kronor! 

Dimensioner: 250 mm lång, 125 mm bred, 

SO mm hög. 

I N ETRA *Vi lagerfiir äpen småprylarna! 
Tegna,gatan 29 - Stackholm Va - Tel. 010/233500 

AKTUELLT NUI 
DIREKT
ANTENNEN 
för Ert 
område 

MALMÖ - HÄLSINGBORG - VÄXJÖ 
EMMABODA - KARLSKRONA 
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Kocksgaun 5 
Telefoner: 
406526 - 438243 
STOCKHOLM 
Lager: Bondeg. 2 
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förhindra felaktig tillfällig hopkoppling, obe
roende av separata styrorgan, är en del kon
taktorgan placerade, indragna i isolermaterial. 
Principen har också använts för starkströms
kontakter där inga spänningsförande delar får 
vara åtkomliga för beröring. 

Representant: Genex Corp, G.P.O., Box 1124, 
New York l, N.Y • 

• 
Direktvisande frekvensmetrar för 
mikrovåg 

Polytechnic Research & Development Co, 202 
Tillary Street, Brooklyn l, N. Y., USA, har en 
serie på 9 st. direktkalibrerade frekvensmetrar 
för frekvensområdet 3,95--40,0 kMHz, typ 
532-538. Skallängd 2,5 m, noggrannhet 
0,08 %. 

Svensk representant: Sivers Lab, Kristall
vägen 18, Hägersten. 

• 
Isolationsprovare 

Högspänningsisolationsprovaren typ Ell5 från 
Telemechanics, Southampton, England, ger en 
från l till 15 k V reglerbar likspänning för mät
ning av isolationsmotstånd. Med pålagd inreg: 
lerad likspänning kopplas det inbyggda instru
mentet om från spännings- till strömmätning 
och isolationsresistansen kan beräknas. Spän
ningen mäts med ±2 % noggrannhet och 
strömmen med ±1,5 %. Högspänningskälla är 
en HF-generator, vars utspänning upptransfor
meras och likriktas. Spänningsregleringen sker 
på skärmgallret. Instrumentet är kortslutnings
säkert och strömmen är begränsad till ofarligt 
värde. Pris: 1600:-. 

Svensk representant: Teleinvest AB, Rosen
Iundsgatan 8, Göteborg C. 
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ett världsnamn i kontakter 

Can non Electric Company är världens största 

företag för fabrikation av kontaktdon. Cannon 

har fabriker i USA, Canada, Australien, Frankrike 

och England. I Sverige representerar vi samtliga 

Cannon-företag. 

AUDIOKONTAKTER 
Cannonkontakterna XLR och EP är av mycket robust 

konstruktion, okänsliga för mekaniska chocker och fria 

från störningar. Låsningen sker med en kraftig fjäder

konstruktion. Lagerförs i Sverige. 3 t o m 18 poler. 

MINIATVRKONTAKTER 
Mångpoliga kontakter med guldpläterade stift. För 

kabel- och chassi montage, i vibrationssäkert m fl 

utföranden. Godkända enl militärspecifikationerna 

C-5015 och C-8384 (USAF). Lagerförs i Sverige. 9 

t o m 57 poler. 

Vi står gärna till tjänst med vidare upplysningar och kataloger. 

AB OtiSTA BÄCKSTRÖM 
Ehrensvärdsgatan 1 - 3 - Stockholm K - Telefon 5403 90 
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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 

f 
KO~:~t~!~~I~!~n=!!~~~~gL .iI----J Kopparfolierade laminater: 

Bakelit - Epoxy - Teflon 

Kopplingslister 

Typ 606Bl 60682 60680 

Kopparfolierade flexibla material: 
Polyesterfolie - Teflon - Vulkanfiber 

AB GALCO 
Gävlegatan 12A - STOCKHOLM - Tel. 349365 

WILH. QUANTE WUPPERTAL·E. 
SPECIALFABRIK FÖR TELEKOMMUNIKATIONS KOMPONENTER 

Ur vår tillverkning: 

Apparatlådor • kabelförgreningar - kabelönd
boxar - kopplingslister - telefonjackar. 

Elektroniska instrument för mätning och loka
lisering av HF- och RF-störningar. 

GENERALAGENT 

. AKTIEBOLAGET RENIL STOCKHOLM S 
TEL. 620750 - 625750 STUREGATAN 18 

se bättre • 
• hör bättre 

TOREMA 
ANTENNER 
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Precisionsmotstånd 

General Resistance [ne., USA, har utvecklat en 
ny typ av precisionsmotstånd, som inom tern· 
peraturområdet 0--70 0 C kan fås med toleran
serna ±0,005 %. Motstånden är utvecklade för 
oGh provade i 400 Hz system. För temperatur· 
området -55 - +125 0 C blir precisionen nå· 
got lägre. 

Svensk representant: Thure F Forsberg AB, 
Fack, Enskede 4 . 

• 
Rörvoltmeter 2 mV -1000 V 

A/ S Bruel & Kjaer, Naerum, Danmark, har 
börjat tillverka en ny rörvoltmeter, typ 2409. 
Frekvensområdet är 2 Hz-200 kHz. Il mät
områden med fullt utslag från 10 m V till 1000 
V och två dB·skalor med referensvärdena 
0,7575 V (l mW, 600 ohm) och 1,0 V. Två 
instrumentdämpningar kan väljas. 

Instrumentet kan också begagnas som kali· 
brerad förstärkare med förstärkningen regler
bar i 10 dB·steg upp till 60 dB. Pris: 1000: - . 

Svensk representant: Svenska AB Briiel & 
Kjaer, Brunnsgränd 4, Stockholm C. 

• 
2 X 10 W stereoförstärkare 

Philips har utvecklat en stereoförstärkare 
AG9014 för frekvensområdet 20 Hz-20kHz 
med <l % distorsion vid 10 W per kanal. Den 
har ingångar för magnetodynamisk och krj· 
stallnålmikrofon, bandspelare och radio, och 
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KÖRTIN6 •• NU MED 1100 

RADIO - TELEVISION 

Typ 3950 EXCELLO. 

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

KöR TING TV AUTOMA TIK-S9-60 har av expertisen fått en fram
skjuten plats bland de ledande TV-märkena. Körting, som är av känd 
västtysk fabrikation, har 1 S automatikfunktioner vilka gör, att apparater
na har en skarp bild och gör mottagningen mindre känslig för störningar. 

Av dessa automatikfunktioner kan framhållas: 

Aut. fininställning. 
" förstärkningsreglering. 
" riktig svartniv~hållning. 
" svartnivåanpassning vid filmsändningar av sämre kvalitet. 
" bildhöjd- och bildbreddstabilisering. 
" bildgeometristabilisering. 
" ljusfläcksunderuyckning. 
" konstant ljudstyrka genom synkrodetektorkoppling. 

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

2-stegs klartecknare med tryckknappsinställning och särskilt diffe
rentieringsförstärkarrör. 
2 dynamiska ovalhögtalare i rumsklanganordning med front- och 
sidostrålning. . . 
2-stegs LF-förstärkare med fysiologisk volymkontroll~ kontinuerlig 
klangkontroll och tal-musikomkopplare. 
ög0nskonande skyddsglas med kontrasthöjning. 
19 rör ink!. bildrör, 1 selen likriktare och 6 germaniumdioder, s~
ledes 35 rörfunktioner. 
Antenningång för När- & Fjärrmottagning. 
Högstaoil fjärrmottagll.ingskanalväljare med PCC 88. 
Nycklad AFR med speciellt förstärkarrör. 
Störningsokänslig synkseparator. 
Störningsbegränsare. 
Sinusoscillator i linjeavlänkningen med symmetrisk fassynkronise
ring, hysteresisfri. 
Dubbel återgångssläckning. 
2-stegs ljud-MF-förstärkare med synkrodetektordemodulation, där-

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

Säljes i fackhandeln . 

. Ytterligare upplysningar genom 

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

Malmö 
040/22020 

Telefon: växel 820420. 

Göteborg 
03lh8 47 87 

Sundsvall 
060h8180 Speciellt för service har Körting utfäll

bart, snabbkopplat och utbytbart chassi. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 11 - 1959 37 

----------________________________________________________ --J~ 



Snabbkopiering 
av inspelade band 
utföres av oss till synner

ligen förmånliga priser. 

* 

Originalbandets kvalitet ga
ranteras bibehållen i alla av
seenden. Kopior av 1/4" band 
med antingen originalets eller 
närmast lägre standardhastig
het kan erhållas. 

* 
Standardhastigheterna är: 

(60),30, 15,7%,3% och 11'8" 
per sek. 

* 
Kopior av hel-, halv- eller två
kanal (stereo) kan erhållas. 
Originalband med hel-, halv
eller tvåkanal stereo kan dess
utom överföras till fyrkanal. 

* 
'Kanalerna kan växlas. Detta 
senare är av stor vikt för dem, 
som tidigare gjort inspelning
ar på europe,isk standard men 
sedermera övergått till appa
rat med internationell stan
dard, där kanolerna ligger 
omvänt. Endera kanalen kan 
även överföras till helkanal. 

* 
Kopieringsanläggningen är av 
det välkända amerikanska 
märket Ampex. 

* 

Begär vår prislista över 

bandkopiering. 

AB MASKIN & ELEKTRO 
Box 460 - Tel. (019) 124780 växel 

Örebro 

~86 
kan användas både för inspelning och återgiv· 
ning. Korrektionen för nålmikrofoningången 
är RIAA. Bas- och diskantkontrollerna har var
dera dryga 20 dB variationsområde vid 40 Hz 
resp. 15 kHz. Dubbelpotentiometrarna i 
manöverorganen är matchade inom 2 dB och 
en balanskontroll korrigerar balansen inom 
±6 dB. Transformatorlösa slutsteg har 800 
ohms utgångsimpedans, som passar för 30 li
ters högtalarna AD5038AM_ Förstärkarens di
mensioner är 4OX18,5X29 cm. Pris 495:
exkl. högtalare. 

• 
Generator för mikrovågsområdet 

Modell 221 M från LevinthaI Electronic Pro
ducts, Stanford Industrial Park, Palo Alto, 
Ca1., USA, är en mångsidigt användbar energi
källa för höga frekvenser. Utrustad med olika 
rör kan den användas för provning av mikro
vågskomponenter, matning av radarsändare el
ler drivning av acceleratorer. En magnetron med 
nätdel, modulator med nätdel, triggergenera
tor, stämkrets för mikrovågshögeffektrör och 
ett komplett olje- och vattenkylsystem ingår 
b1.a. i anläggningen. Med klystronen L 3035 
ger den 3 MW i L-bandet, med L 325010 MW, 
med Varian VA 87 ger den 1,3 MW i S-bandet. 

• 
Transistoriserad våganalysator 

En ny heltransistoriserad våganalysator som 
täcker området 20 Hz-50 kHz har utvecklats 
av Hewlett-Pl1ckard Camp. i Pala Alto, USA. 
Instrumentet, som har beteckningen »Model 
302A», uppdelar en ingångssignal i dess indi
viduella komponenter så att grundton och över
toner samt intermodulationsprodukter kan upp
mätas separat. Apparaten kan också användas 
som selektiv rörvoltmeter och läser då absolut 
eller relativ spänningsnivå. 

Apparaten är användbar för undersökningar 
på förstärkare av alla slag och kan även använ
das för bestämning av transmissionsdata och 
filteregenskaper. Pris 9400:-. 

Svensk representant: Erik Ferner AB, Snör
makarvägen 35, Bromma. 

~90 
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Effekt-
• transistorer 

från AE Ci 

Data 
Germanium 

OD650 OD651 OD651 a 

Nv vid 25° C 45 45 45 W 
Max UCBO -40 -60 -60 V 
Max le -15 -15 -15 A 
a' vid max le 25 15 25 ggr 
fae 0,1 0,1 0,1 MHz 

Kisel 

ODi50 OD75-1 

Nvvid25° C 150 150 W 
Max llcBO +100 +100 V 
Max le +2 +5 A 
a' vid max le 20 15 ggr 
fae 1,5 1,5 MHz 

__ SVENSKA AKTIEBOLAGET 
A E G TRADLOS TELEGRAFI 
... Roravdelningen Tel. 240270 
l:::::!.;.lil Stockholm 7 Box 7080 

,,~----------------------------------------------------------------
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FERROXCUBE SKALKARNOR 

för högvärdiga induktanser . låg vikt . ringa volym 

Till vänster en Fer

roxcube skä lkärna 

komplett med spol~ 
och monteringsdelar. 

.. Nederst samma skäl-l ~:"::i;:"di,mO"'. 

Ferroxcube, Philips ferromagnetiska keramiska körn

material, har mycket hög permeabilitet, sma hysteresis

förluster och stort elektriskt motstånd. Dessa egenskaper 

gör Ferroxcube utomordentligt anvöndbart till skålkörnor 

för högvördiga induktanser - t.ex. börfrekvens- och 

pupinspolar - inom frekvensbandet ' 1 kHz till 10 MHz. 

Tack vare de goda egenskaperna hos Ferroxcube kan 

kärnornas volym och dörmed också vikten reduceras och 

den enkla konstruktionen - två skålhalvor med slipade 

anläggningsytor - gör sammanfogningen mycket lött. 

Då lindningen är helt omsluten av Ferroxcube får man 

en utmärkt avskärmning, vilket medför att spolarna kan 

monteras tätt intill varandra utan att störande kopp

lingsfenomen uppstår. 

Det rikliga urvalet av Ferroxcube i olika materialgrader, 

kärnstorlekar, luftgapslängder etc. gör att man utan 

vidare kan finna en lämplig kärna för praktiskt taget 

varje konstruktion. Med trimstiften kan induktansjustering 

göras även efter insättandet av spolen. De efter kär

norna anpassade spolstommarna och monteringssatserna 

underlättar också montaget. Tabellerna här upptar 

kärntyper av standardutförande men utöver dessa 

kan varje önskat utförande lev.ereras på beställning. 

Färjusterade skålkärnor 

Körn- I Best,-nr I F d I luftgap lA.ntal varvl Effektiv permeabilitet I Anvöndes 
typ xc-gro mfTl pr mH u' som 

S 14/S' K3 000 29 3E O 21,4 1230 ±25 ,. } Transformatorer 40 38 n 30.6 574 ±25 , .. 
41 38 0.1 85 74 ± 3 ,. } 42 38 0.2 106 49 ± 2 ,. 

Filterspolor 
43 38 0.3 122.5 36 ±2 ,. 
44 38 0,4 135 29.5± 2 ,. 

K3 000 30 48 o 48.5 204 ±25 ,. Transformatorer 
31 48 0.1 98 60.5± 3 ,. } 32 48 0.2 116 40 ± 2 ,. Filterspolor 33 48 0.3 129 32.5± 2 'o 34 48 0,4 142 27 ±2 'o 

K3 000 35 4C O 64.5 115 ±25 'o TronsformQtorer 
36 4C 0.1 102 51.5± 3 'o } 37 4C 0.2 118 38.5± 2 ,. 

Filterspolar 38 4C 0.3 133 30.5 ± 2 'o 39 4C 0.4 144 26 ±2 'o 
518/12' K3 00048 3E O 19.5 1580 ±25 ,. Transformator.r 

49 382 0.16 79 100 ± 2 ,. } 
46 382 0.3 96 65 ± l ,. Filterspolor och 
47 383 0.5 113 46 ± 1.5'. drosslor 
45 3S3 1.0 142 28,5± 1,5'. 

S 25/16' K3 000 60 3E O 14,7 1700 ±25 ,. Tronsform~orer 

61 382 0,14 49 150 +,%) 62 382 0,23 60 100 ± 2,5'0 
63 382 0,32 67 80 ± 2 ,. FilterspolOt och 
64 383 0,47 77,5 60 ± 1.5'. drosslor 
65 383 0,7 89,4 45 ± l 'o 
66 383 2.1 134 20 ± I ,. 

S 35/23' K3 001 06 3E O 10,6 2000 ±25 ,. Transformatorer 
04 385 0,18 32 200 

±'%l 03 385 0,26 37 150 :t 2 'o Pupinspo!ar och 02 385 0.33 41 125 + 2 ,. 
01 385 0,45 46 100 ± 1,5"" 

drosslor 

00 385 0,58 51 80 ± l ,. 

S 45/25 K3 001 26 3E O 9,5 2000 ±25 ,. Transformatorer . 24 385 0,28 30 200 ±3 ,. 

l 
23 385 0,35 33 160 ± 2 ,. Pupinspolor och 22 385 0,5 38 125 ± 2 'o 
21 385 0,65 42.5 100 ± 1,5'. 

drosslor 

20 385 0,85 47,5 80 + l 'o 
• Till dessa kärnor kan kompletta monferingssafser levereras. 

Ej för justerade skålkörr,or 

Kärnfyp I Halvkörna I Anlel I Hatvkärna I Antal I Luftgaps- I Luftgap 
Best.-nr Best.-nr tal. mm mm 

S 14/8·00-38 5658006/38 2 - - - O 
01-38 06/38 l 56 580 22/38 l ±0,02 0,1 
02-38 06/38 l 23/38 l 0,02 0.2 
03-38 06/38 l 24/38 l 0,02 0,3 

S 14/8-00-48 5658020/48 2 - - - O 
01-48 20/48 l 56 580 26/48 l ±0,02 0.1 . 
02-48 20/48 l 27/48 l 0,02 0,2 
03-48 20/48 l 28/48 I 0,02 0.3 

S 14/8-00-4C 5658021/4C 2 - - - O 
01-4C 21/4C l 5658030/4C l ±0,02 0,1 
02-4C 21/4C l 31/4C l 0.02 0,2 
03·4C 21/4C l 32/4C I 0.02 0.3 

S 18/12-00-382 56 580 34/382 2 - - - O 
00-383 34/38:J 2 - - - O 
03-382 341382 l 56 580 35/382 l ±0,03 0.3 
05·383 341383 l - l 0.D3 0.5 
10-383 341383 2 36/383 - 0,06 1.0 

525/16-00-382 56 580 40/382 2 - - - G 
02-382 40/382 l 5658041/382 l ±0,015 0,2 
04-382 41/382 7- - - 0.03 0.4 
06-382 40/382 l 56 580 42/382 l 0.02 0.6 
10·383 40/383 l 43/383 l 0.02 1.0 
20-383 43/383 2 - - 0,04 2.0 
00-3E K5 35000 2 - - - O 

S 35/23-00-3B5 K5 350 20 2 - - -

H 
00-3E 21 2 - - -

S 45/25-00-385 K5 35055 2 - - -
00-3E 56 2 - - -

S 66/56-00·3E K5 350 11 2 - - -
* Kärnor med speCIella luftgap kon leveIeros på begäran 

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

;b Avd. Elektronrör och Komponenter 
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Spännings
stabilisatorer 

STV 150/30 STV 108/30 STV 85/10 
OA 2 OB 2 OG 3 

150C2 108C1 85A2 
5651 

Fotoceller 

FZ9011 G 90 AG 
FZ9011V - 90 AV 
FZ9012G 90CG 
FZ9012V - 90 CV 

+ SATT 

SVENSKA AKTIEBOLAGET 
TR1DLOS TELEGRAFI 

Roravdelnlnqen Tel. 240210 
SIDåholm 7 BOl 70 ~O 

~88 

SSB . konverter 

Hammarlund M/g. Co, New York, har en kon· 
verter typ HC·lO för SSB·mottagning. Den 
anslutes till rörhållaren för sista MF·röret i en 
befintlig mottagare. I en blandarkoppling med 
inställbar oscillatorfrekvens omvandlas motta· 
garens ursprungliga mellanfrekvens, om den 
ligger mellan 450 och 500 kHz till den nya 
mellanfrekvensen 60 kHz. Konverterns band· 
bredd är reglerbar och oscillatorns frekvens 
kan ändras ±3 kHz med avstämningsratt på 
framsidan, vilket underlättar SSB·mottagning· 
en. Störningsbegränsare och reglerbart för· 
dröjd AFR ingår bland de komfortbefrämjan. 
de finesserna. Pris: 1175:-. 

Svensk representant: Bo Palmblad AB, 
Hornsgatan 58, Stockholm Sö . 

• 
Portabel stereoskivspelare 

Stereoskivspelaren »AG9133» från Philips är 
en komplett stereoanläggning, den har delat 
lock med en 7" högtalare i varje lockhalva för 
stereoåtergivning. Grammofonverket har 4 has· 
tigheter, en anordning för höjning och sänk· 
ning av tonarmen, lättåtkomlig nåltrycksom· 
ställning samt fininställning av hastigheten. 
Uteffekten är 2 W per kanal, dimensionerna 
450X300X2lO mm och apparaten är omställ· 
bar för 110,127,220 och 240 V växelström. Pris: 
425:-. 

Svensk representant: Svenska AB Philips, 
Postbox 6077, Stockholm 6. 

• 
Kataloger och broschyrer 
Från SonoprQdukter, Stockholm, katalog 1959 
-60 omfattande säsongens program av TV· 
mottagare, 17, 21 och 24", radiogrammofoner, 
bordsradiomottagare, bandspelare, skivspelare 
och tonband. 
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ATT HÖRA 

HELA 
ORKESTERN! 

LUND ORTHO 
ACOUSTICAL SYSTEM 

Ni har hört 
lalas om den! 

Nu är den här! 
• byggd för den kräsne musikälska-

ren. Trots fulländad ljudåtergivning, 
högsta tekniska kvalitet I och exklusiv 
design ligger priset på en överkomlig 
nivå . 

• läll all installera och enkel all 
flyIla. Ingenting all bygga in, inget 
mixtrande med flera olika högtalare. 
Ingen skrymmande effektförstärkare 
som skall gömmas. 

• perfekt akustisk utformning. ljudet 
lever i hela rummet. 

• lyssna på lund ORTHO ACOUSTI
CAl System. Det är en upplevelse. 

Säljes genom specialaffärerna. 

Begär specia/broschyr och alla upplysningar 

ELEKTRONLUND AB 
AudioQvdelningen 

MALMÖ, ROSENDALSVÄGEN 27 C. TEL. 934960 



RIO 21" 
R;ktp';, 1.295:-

SAN 
REM O 
21" 
Röktp,;,. 1. 7 45:-

• nya, korta 110· bildrör 
• guldfilter 
• trollkontroll 
• +FM-radio 
• TV radiogrammofon 
• TV radiogrammofon med 

bandspelare 
• . uttog för fjärrkontroll 
• e"teriör i teak eller mahogny 

CHICAGO 24" 
R;ktp';' 1.845:! I 

LIDO 21" 
R;ktP,;,. 1.395:-

Stereoförberedd Riktpris: 2. O 9 5:
Med komplett stereo-
förstörkare Riktpris: 2.195:-

R;ktp';,. 1.295:-
1.495:

,. 1.295:-

Vi presenterar i år vår kavalkad av 8 nya TV-modeller, 

i linjeskön utformning och med alla tänkbara tekniska 

finesser, i populära prislägen från 1.295:- till 2.195:-

SCANIAVOX har tillverkat och sålt mer än 120.000 RADIO och TV 

.sCANIAVOX RADIO AB • GÄVLEGATAN 12. A . STOCKHOLM . TELEFON 2.41640 
GÖTEBORG 

AB KUNO KÄLLMAN 
Järnto,get 7 . Tel. 1701 20 

MALMÖ 

AB ELSCANIA 
Lundavägen 74 . Tel. 34010 

NORRKÖPING 
SKANDINAVISKA TV 

Repslaga,gaton 38 . Tel. 66600 
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~ 
Vi har 1000-tals 
KOMPONENTER 

lager 

~90 
Från ELF A Radio & Television AB, Box 3075, 
Stockholm 3, katalog 48 sidor med specifika
tioner för byggsatser från EICO. 

Från Johan Lagercrantz, Värtavägen 57, Stock
holm Ö, broschyr från Collins om denna firmas 
amatörutrustningar för SSB-mottagning. 

Från He/a·TV-Elektronik·Radio, Bällstavägen 
20-22, Mariehäll, datablad för pappers- och 
elektrolytkondensatorer från Fischer & Taube, 
VästtyskIand. 

Från ELFA Radio & Television AB, Box 3075, 
Stockholm 3, »EIfa·information», med senaste 
nyheter, bI.a. lokaltelefon bestående av hand· 
mikrotelefon med inbyggd transistorförstär· 
kare och anropsnummer och Philips AM/ FM· 
avstämningsenhet, lämplig som försats i hi·fi
anläggning. 3 kortvågsband, MV·, LV- och 
FM·banden ingår i enheten som har egen ström
försörjning 50 Hz växelström, dimensionerna 
35X15X29 cm. 

Från Firma Arthur Rydin, Ulvsundavägen 31, 
Bromma, katalog på svenska från den franska 
firman BOUYER Electro·Acoustique, över för
stärkare, högtalare, transistormegafoner m.m. 

Från Ståhlberg & Nilsson AB, Kocksgatan 24, 
Stockholm: katalog 1959 från Steatit·Magne
sia A G (STEMAGJ, Berlin, över ytskikts· och 
trådlindade potentiometrar. Bland nyheterna 
märks tandempotentiometer för stereo med 
minsta avvikelse 2-4 dB. Även STEMAGS 
stora katalog över denna firmas omfattande 
program för fasta motstånd av kolskiktstyp 
från l / 50 W till 20 kW och för spänningar upp 
till 30 kV. 

Från Erik Ferner AB, Snörmakarvägen 35, 
Bromma: »kondenserad» katalog nr 19-36 
från Kin·Tel, San Diego, USA, omfattande 
siffervisande spänningsmätare för likspänning 
och växelspänning, ohm-meter och tillbehör; 
från Brush Instruments, Cleveland, ytfinhets· 
mätare »Surfindicator» och en kortfattad kata
log över skrivare; från W einschel Engineering, 
Kensington, Mld, USA, koaxialdämpsatser med 
dämpning upp till 50 dB inom frekvensområde 
0--1000 MHz. 

Från Lindståhls Bokhandel, Odengatan 22, 
Stockholm: katalog nr 34, 1959, 42 sidor tek
nisk och vetenskaplig litteratur. 
Från Elektronikbolaget, Barnängsgatan 30, 
Stockholm SÖ: katalog nr 3, mätinstrument för 
teleteknik, maskinteknik, isotopteknik, 126 si
dor, A 4. 

Från Polarad Electronics Corporation, Long 
Island City, N.Y., USA, »Notes on microwave 
measurements», en utförlig handledning om 
mätningar och mätinstrument för frekvens· 
området 10--50 GHz. En värdefull handbok. 

Från AB Nils Mattsson & Co, Artillerigatan 
16, Stockholm Ö: prislista nr 75,1959, för bat
terier, smålampor och lampfodral från Helle
sens, Danmark. 

Från Ohmite M/g Co., Skokie, m., USA: 
en påkostad katalog nr 58, 188 sidor med in
sprängda nomogram och handboksuppgifter. 
Behandlar utförligt fasta och variabla mot· 
stånd, effektomkopplare, reläer, vridtransfor
matorer, tantalkondensatorer och HF·drosslar. 
Ett kapitel ger anvisningar för beräkning av 
resistans och råd för val och användning av 
motstånd för olika praktiska fall. 

Från Rohde & Schwarz, Miinchen: Rohde & 
Schwarz·Mitteilungen nr n, 1958, med följan. 
de artiklar: »Ein Messplatz zur BestiInmung 
der elektromagnetischen Stoffkonstanten fester 
und fliissiger Medien bei Frequenzen zwischen 
30 und 7000 MHz und Temperaturen zwischen 
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CfIoka 5000 typer ay 

standarddetaljer - specialcletaJj 
tillverkas efter ritning 

Gen. ra la gente rl 

FORSLID & Co AB 
I.ödmansgatan 56, Stockholm 
Tal 32 t2 45, 301737, 301675 

Här krävs 

osvikliga 

lödningar i, 
varje detalj! 

LITESOLD 
har förtroendet 
och klarar även Edra 
lödproblem. 
»ETTAN» 10 W eller 
»TVAAN» 20 W är 
specialverktyg för 
lödning av miniatyr
komponenter. 
(ETTAN är markna
dens minsta nätan
slutna lödverktyg.} 

»TREAN» 25 W och 
»FYRAN» 30 W är 
speciellt lämpliga för 
TV -radioservice. 
»FEMMAN» 35 W och 
»SEXAN» 55 W klarar 
de mera värmekrä
vande lödningarna. 
Värmeskydd och ställ 
finnes för olika typer. 
Använd Långlivsspets 

Begär prls6sta Återförsäljare antagas, 
Generalagent: 

SIGNALMEKANO 
Butik och lager: 

Västmannagatan 74. Tel. 33 26 06, 33 20 08. 
Stockholm Va. 



nya rörhandböcker 

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

rör. 502 sidor i A4-format. 

Pris 10 kr 

Electron Tube Manual III 
innehåller data och kurvor för professionella katod

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

ror, 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

vörr kon VI inte ta emot beställninflar I annan form. 

Semi-conductor Manual II 
Data, kurvor, diagram och tabeller över transistore' 

och dioder. 100 sidor i A4-format. 

Pris S kr 

Classification of electron tubes 
Populär redogörelse på engelska over 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 Komponenter 

Postbox 6077 • Stockholm 6 • Tel. 340580 • Riks 340680 
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RUWEL-WERKE, GELDERN 
löser Edert problem med den tryckta 
ledningsdragningen. 

Utför även plätering av hålens snittytor 
samt alla förekommande ytbehandlingar. 

Specialitet : Försänkt ledningsmönster. 

ALLMÄNNA 
HANDELSAKTIEBOLAGET 

Brunkebergstorg 15, Stockholm C 
Tel. 232150 

Loger: Luntmokorgoton 15, Stockholm. 

LÄDFACK typ LF 
för smådelar 

Flera typer att välja på 

Begär katalog frön 

"Specialisten i hyllor, lådor o. skåp" 

AB Svensk 
~ 
~ 

Lagerstandard 
SKÅNtGATAN 40, STOCKHOLM SÖ 

TEL 40 00 JO, 422090 

MALMÖ. [(40) 912300 GÖTEIORG: (031) 121158 

5UND5VALL , 060 /51840 

\ 

~92 
-60 und +240° C», »tlber den Resonanzwi
derstand von Schwingkreisen mit Röhren bei 
sehr hohen Frequenzen», »Funktelegraphieem
pfang in Anlagen mittlerer Crösse», »Automa
tische VHF.Sichtpeilanlagen der Typenreihe 
NAPl in der Flugsicherung», »Eine neue Deci
fixsteckerserie fiir grosse Leistungen» och »An
tennenanlagen fiir Fernsehumsetzer». 

Från Svenska AB Trådlös Telegrafi, Box 7080, 
Stockholm 7: Telefunkens halvledarkatalog på 
tyska och engelska med data över 10 zenerdio
der med reglerspänningar från 5 till 20 V, 10 
germaniumdioder för olika ändamål och 14 
pnp-transistorer, bl.a. OC615 för UKV_ För
utom data innehåller katalogen kopplings- och 
dimensioneringsförslag för förstärkare, detek
torer, frekvensomvandlare och spänningsom
vandlare. 

I serien »Telefunken-Röhrenmitteilungen hir 
die Industrie»: Nr 580440, beskrivning över en 
med 8 transistorer bestyckad mottagare med 3 
kortvågsband och mellanvåg, nr 580541, data 
för DC 13-58 ett nytt bredbandsoscilloskop
rör, nr 581144, en redogörelse för batterirörs 
beteende vid låga anodspänningar (ned till 
15 V), nr 581145, beskrivande ett ingångssteg 
för UKV med transistorn OC615, nr 581146, be
handlande neutraliseringsmöjligheterna i MF
delen aven transistormottagare för AM/ FM, 
nr 590147, en utredning om fyrpolskarakteri
stikorna hos OC615 inom frekvensområdet 30-
135 MHz, nr 590450, som beskriver en tempe
raturstabil transformatorlös kvalitetsförstär
kare för stereo med 20 transistorer och 8 W ut
gångseffekt. Dessutom en specifikation över 
Telefunkens avböjningsenhet och linjeutgångs 
transformator för 110° avböjning, samt speci
fikation över oscilloskopröret DC 10-18, med 
100 mm skärmdiameter och den höga avböj
ningskänsligheten 3,7 V/ cm. 

Från Svenska' AB Philips, postbox 6077, Stock
holm 6: supplement 1959 till katalogen »Mät
instrument-Industri TV». 

Från Radio AB Peerless, Hyregatan 14, Malmö 
C: katalog 7 sidor A 4 över högtalare från den 
danska fabriken Peerless. 

Från Svenska AB Philips, box 6077, Stockholm 
6: data för sändartrioderna TB4/1500, TB5/ 
2500, TBL(W) 6/ 14 och TBL (W) 12/ 38, som 
kännetecknas av att uteffekten till stor del är 
oberoende av variationer i anodhelastningen. 
Data för sändarpentoden QB4/ 1100 för fre
kvenser upp till 110 MHz med maximal anod
förlust 400 W vid fläktkylning. 

Från Svenska Radioaktiebolaget, Stockholm: 
katalog över säsongens nya TV-mottagare, alla . 
med 110° avböjning, 21" och 24" bildrör. 

Från ELFA Radio & Television AB, Box 3075, 
Stockholm 30: en specialkatalog »hi-fi/stereo» 
upptagande förstärkare , nålmikrofoner, skiv
spelare, bandspelare, högtalare och komponen
ter, allt sådant som faller under katalogens 
titel. 

Från Universal-Import AB, Kronobergsgatan 
19, Stockholm: nomogram från Ohmite Mfg 
Co., Chicago, som framställer sambanden 
1/ R = 1/ R 1+l/R2, E= RI, W= E·], W= [2R 
och W = E2 / R_ Medger snabb grafisk beräk
ning av resistans, ström, spänning och effekt . 

Från Productograph A Mayr K G, Västtysk
Iand : broschyr beskrivande »Productogra
phen», en produktionsövervakningsmaskin, som 
registrerar arbetstillstånd, orsak till stillestånd 
och räknar produktionen hos upp till 20 ma· 
skiner. Resultatet kommer fram i diagram form. 
Varje enskild maskins diagram kan separat ut
föras i en snabbskrivanordning för detalj
analys. 
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t SARKES TARZIAN 

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

SARKES TARZIAN's typ F 

Data för F-4 vid 1000 omgivnIngs
temperatur: 

likström 
500 mA 

Spärrspänning 
400 V 

Backström 
'Ll00,uA 

Spänningsfall 
0,8 V 

Starkströmstöt 
75 A 

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

Lagerföres normalt 

Genera/agent. 

THURE F. FORSBERG Al 
Hägerv8gen 70, EnsIrede 4 

Tel. 4963 87 - 496319 

TUNGSRAM 
elektronrör o. halvledare 

för olika ändamål 
Behovet ov ersättningsrör har med 
TV:ns frammarsch ökat mer än väntat. 

Fråga TUNGSRAM 
när det gäller rör 

ORION FABRIKS- &. 
FÖRSÄLJNINGS AB 

Vretensborgsvägen 10 -12, STOCKHOLM 42 
Tel. 010 {45 2910 - GÖTEBORG: 031 {11 72 70 

MALMÖ: 040 {978900 - LULEÅ: 17800 
SUNDSVALL: 060 {19959 

lXX 



• •• på varie meter av ekvatorn 7,7 radioapparater 

STOR LEVERANSSTYRKA 

TEKNISKT PÅ TOPPEN 

ALLTID PÅLITLIGA 

r 
I 

RFT RÖHRENWERKE, ABT . E 

BERlI N-OB E RSC HÖ N EW El DE , 

OSTENDSTR. 1/ 5 

Det fanns i runt tal 309 millioner radiomottagare år 1957 i hela 

världen". Ställde man dem i rad runt ekvatorn skulle på varie 

kilometer komma ungefär 7.700 apparater. Det låter onekligen 

mycket. Och likvä l finns alla förutsättningar för att antalet skall 

öka ännu mera. V~d som framför allt snabbt ökar är antalet 

mottagare av typen »andra apparaten», resemottagare samt 

bilradiomottagare. I Holland har redan inregistrerats 3 millioner 

hushåll. Har man därmed nått kulmen? 

Elektronrören -
oumbärliga element i teknikens värld 
Ar 1904 framställde J. A. Fleming det första elektronröret 

(dioden). Sen dess har förflutit mer än ett halvt århundrade med 

iättelika tekniska framsteg och storartade prestationer från den 

elektra-tekniska industriens sida. Ar efter år har behovet ökat 

av elektronrör i skilda utföranden för radiomottagare. Handeln 

med dessa betydelsefulla komponenter har blivit en av de 
intressantaste företeelserna på världsmarknaden. 

Rörfabrikerna inom Tyska Demokratiska Republiken står som 

leverantörer av högklassiga mottagarrQr - däribland även 

miniatyrrör och rör med exceptionellt lång livstid. 

'Siffran är hämtad Ur Statistisk Arsbak utgiven av FN i New York 1958. 

RÖH RE NWERKE, Abt. E 
Berlin-Oberschöneweide, Ostendstr. 1/5 
Exportupplysningar genom Deutschen Innen- und Aussenhandel, Elektrotech
nik, Berlin C 2, Liebknechtstr. 14. 

r -------------Sänd mig gratis Er 294-sidiga katalog .Mottagarrär> på engelska, franska, tyska. IV.g. stryk I 
det icke önskade.) 

Namn 

Firma 

Adress .. I 
L ______ L Land ~-59-1 
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, --@--, 
I B T H I 
I MINIATYR CADMIUM.I 
I SULFIDCELL I 

I I 
I I 
I I I NATURLIG STORLEK I 

Max. polarisationsspänning 300 V. 

I lik- eller växelspänning. Kontinuer- I 
lig belastning 100 mW. Fotoström 

I 
vid 100 V polarisationsspänning, 20 I 
normalljus, 2650° K: 

PX1 fl 200 - 400 ,uA 

I PX1/2 > 400 ,uA I 
Max. mörkström vid 100 V likspän-

I 
ning < 1 ,uA efter 2 min. I 
Max. response tid 50 ms. 

I Begär broschyr I 
I TELEINVEST AB I 

RosenIundsgatan 8; GÖTEBORG c 

L Tel. 116101,135154, 131334 I ------
se bättre • 

• hör bättre 

TOREMA 
ANTENNER 

~94 
Från Svenska AB Trådlös Telegrafi, Box 7080, 
Stockholm 7; katalog över AEG:s selenlikrik· 
tare för radio- och TV-mottagare samt stav- och 
blocklikriktare för svagström. 

Från Magnetic AB, Stora Nygatan 39, Stock
holm : katalog 1959 omfattande instrument, 
främst avsedda för radar och andra mikrovågs
system. Instrument för brusmätning, brusgene
rering, spektrumanalys, effektrnätning och sig
nalgenerering. 

• 
Ny man på ny post 

Tekn. lic. 
Björn 
Nilsson 

Tekn. lic_ Björn Nilsson, avdelningsdirektör 
vid Försvarets Forskningsanstalt, FOA 3, har 
utsetts till vice verkställande direktör vid 
Norrköpings Elektrotekniska Fabriker AB i 
Norrköping. Han skall bl.a. syssla med ut
vecklingsfrågor inom radio- och TV-området. 

• 
Firma nytt 
Erik F erner AB har flyttat till egen fastighet 
vid Snörmakarvägen 35 i Bromma (intill Brom
mapian). 

• 
ELF A Radio & Television, Holländargatan 
9 A, Stockholm, har börjat utge »ELFA-infor
mation», som avses utkomma en gång i måna
den. Den kommer att innehålla uppgifter om 
nyheter på telekomponent-fronten, prisänd
ringar m.m. 
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SURPLUS 
811 ... 15: -, 813 ... 28: 50, 

815 ... 25:-,832 A .... 20:-
Sändare RA 500, frekvens 

27-39 Mc, effekt 35 W 
samt vid lågeffekt 2 W, 
kopplad för 12 volt .... 125:-

Mottagare RA 500, fr,e
kvens 27-39 Mc, 17 rör, 
dubbelsuper, inbyggd 
kristallkalibrator, 12 
volt ................. . 225:-

Horisontalrack till · station 
RA 500 . ............... 31:-

Mottagare 25 W, 4 rörs su
per, frekvens 1,3-6,1, 
utan nätaggregat, sche-
ma medföljer .......... 35: -

Sändare 25 W, frekvens 
2,5-5 Mc, utan nätagg. o. 
SM-relä .. _ ........... 35:-

Antennenhet till sändare 
o. mottagare 25 W .... 15: -

Kristallkalibrator (vågrne
ter) frekvens 500 Kc-
30 Mc med instruktions-
bok samt väska........ 85:

AIlformator 12 volt lik. -
220 volt växel 140 W .. 75 : 

Indikator typ 300, med 5" 
katodstrålerör, 22 rör .. 75: -

Marinradarmottagare 
engelsk, 9" bildrör, samt 
15 rör .. .. ............ 75:-

DELTRON 
Valhallavägen 67 - Tel. 345705 

Stockholm Ö 

BILDRUR 
• AW 36-80 14" 

• AW 43-80 17" 
• AW 43-88 17" 

• AW 53-80 21" 
• AW 53-88 21" 

• AW 61-88 24" 
• MW 36-44 14" 

• MW 43-69 17" 
• MW 53-20 21" 

• MW 53-80 21" 
• MW 61-80 24" 

C:ONSERTON radio TV 
AB Ster" & Ster" 

STOCKHOLM 

Tel. 010/2529.0 
GÖTEB~R. 

Tel. 031/177220 
MALMÖ 

Tel. 040/71320 
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• studera vid NKI 
Det är lätt att läsa om sådant som man är 
intresserad av. Därför vågar NKI säga till 
Er som har radio och television som hobby: 
Ni kan om Ni vill förvandla Er hobby till ett 
fascinerande och lönande yrke. NKI:s mo
derna kurser ger Er all teori Ni behöver, 
och praktiken - ja, den behärskar Ni sä
kert redan. 

Radioteknik Nybörjarkurs, Radiostörning och --------_.~ -I 
oc:h 

morsetelegrafering 
Radioamatörkurs 

TV-teknik (A-klass) 
Radioamatörkurs 

Radioteknikerkurs (B-klass) 
Radioservicekurs för Ämneskurser 

avstörning 
Radiosöndare I-III 
Kurs för 

rediotelefonister 
TV-mottagare I-II 
Elektronrör 
Transistorteknik 

FR I K U P O N G (Kan postas utan kuvert 

och utan frimärke) 

Sänd mig kostnadsfritt studiehandboken för det om
råde jag anger nedan och tidskriften "på Fritid" 
under ett år. Jag är särskilt intresserad av nedan
stående område; 

Frankeras 
ej. 
NKI 

betalar 
portot. kompetensbevis av 

1:0 klass Antenner och Felsökning och 

I 
I 
I 
I 
I 
l 

: .................. :. 

radiovågornas 
................................................................................. Till 

NKI-SKOLAN 
S:t Eriksgat. 33 
Stockholm 12 

Radioservicekurs för trimning {Skriv här vad som intresserar Er.} 

kompetensbevis av utbredning I-II Morsetelegrafering 
2:0 klass Radarteknik T onfrekvensförstörkare 

TV-servicekurs Radiomaterielens Allmön radioteknik 
Förberedande kurs praktiska utformning Språk till Televerkets Radiomottagare I-III 

telegrafistkurs Radiomottagarteknik Engelsk specialkurs 
Radiotelegrafistkurs Radiomötteknik I-III för radiotelegrafister 
Kurs i morsetele- Radiopejlin,g, radio- Engelsk snabbkurs 

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

grafering fyrar och radar för radiotelegrafister 

-----------------
MJlTINSTRUMENT I LAGER 

KEW Universalinstrument (samtliga med 
testsladdar och inbyggt batteri för mot
ståndsmätning). 
TK-20 Det idealiska instrumentet för 'hob
by verkstaden. Mäter 15-150-1000 volt lik
och växelsp. 150 mA likström samt 0-100 
kiloohm. Inre motst. 1000 ohmiV .. .. 28.75 
TK-50 Format 120X90 X40 mm, inre mot
stånd 1000 ohmlV. Mäter 10-250-500-1000 
volt lik- och växelsp., 250 mA likström 
samt 10 och 100 kIloohm .. . ... , ....... 37.50 
TK-80 Ett i förhållande till sin använd
barhet mycket prisbilligt instrument med 
omkopplare. Inre motstånd 20.000 ohml 
VDC-10.000 ohmlV AC. Mäter 6-30-120-600-
1200 volt lik- och växelspänning, 60 /LA-1,2-
12-300 mA samt 10-100 kiloohm-1-10 meg-
ohm .. ............ ... . . . ............ . ... 84.-
TK-90 Omkopplarinstrument med inre 
motstånd 20.000 ohmlVDC och 8.000 ohml 
VAC. Mäter 10-50-250-500-1000 volt lik- och 
växelsp., 50 /LA-2,5-25-250 mA, 5-50-500 kilo
ohm-5 megohm samt har db-skalor -20 
till +5 och +5 till +22 dB för noll nivå 0,775 
volt över 600 ohm. Format 162 X 108 X 50 
mm ....... .. .. ... .... . .. . .............. 98.-
TK-110 Ett förstklassigt laboratorieinstru
ment med inre motstånd 20.000 ohm/VDC-
10.000 ohmlV AC. Mäter 3-12-60-300-600-1200 
volt lik- och växelsp. samt 6000 volt lik., 
60 /LA-3-30-300 mA, 6-60-600 kiloohm-6 meg
ohm. Har tre st. dB-skalor täckande -20 
till + 57 dB för nollnivå 1,73 volt över 600 
ohm. Format 180X135X85 mm .. .... 1,89.50 

TMK-666 Multimeter 
Ett förstklassigt in
strument i fickformat. 
Inre motstånd DC 
20.000 och AC 10.000 
ohmivolt. Mäter 6-30-
120-600-1200 volt lik
och växelsp., 60 /LA-6-
60-600 mA, 60-600 kohm 
-6-60 megohm samt 
har dB-skalor -20 till 
+ 17,5 dB för O dB vid 
0,774 V över 600 ohm. 

Pris kr 98.-

PaneJinstrument typ MR-52 för hål " 52 
mm o. med front I svart bakelit 60 X60 mm. 
50 /LA 34.- 100 /LA 32.- 200 /LA 30.-

500 /LA 28.- 1 mA 26.- 5 mA 22.-
10 mA 19.- 50 mA 19.- 100 mA 18.-

200 mA 18.- 500 mA 17.- 10 V 17.-
250 V 29.-
PaneJinstrument typ MR-lP för hål " 26 
mm och med transparent front 32X32 mm. 
100/LA, 200/LA, 500/LA 21.50; 1 mA, 10 mA, 
50 mA, 100 mA, 250 mA, 500 mA 18.50. 
Panel instrument typ MR-3P för hål '" 70 
mm och med transparent front 78 X85 mm. 
10 /LA 53.- 100 /LA 43.- 500 /LA 35.-

l mA 30.- 10 mA 30.- 3 V 30.- , 
10 V 30.- 300 V 30.- 50-0-50 /LA 43.-
Typ TR-3P Mekaniskt utförande som ovan, 
men med termo kors för HF-mätning. 
200 mA 43.- 500 mA 43.- l A 43.-
Panelinstrument typ MR-4P för hål " 70 
mm o. med transparent front 106 X1l8 mm. 
100 /LA 48.- 500 /LA 38.- l mA 36.-
10 mA 36.- 100 mA 36.- 3 V 36.-
10 V 36.- 300 V 36.-<7 

Typ TR-4P Termokorsinstr. för HF-mätn. 
200 mA 55.- 1 A 55.-

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29 - Stockholm SÖ - Tel. växel 449295 

(Namn) 

(Bostad) 

(Postadr.,,) 

8 
Svarsförsändelse 

Tillstånd nr 104 
Stockholm 12 

---------• 

PanelInstrument typ EW-16 s.k. .edge
wise»-instrument med stående vridspole 
och transparent rektangulär front 25 X84 
mm. (Se avbildning ovan till vänster!) 
50 /LA 53.- 100 /LA 44.- 200 /LA 39.-

500 /LA 35.- l mA 33.- 10 mA 33.-
500 mA 33.- 10 V 33.- 100 V 33.-
300 V 33.- 500 V 33.- 1000 V 33.-
100 V AC med likriktare ............ 33.-
Stereo-nlvå-Indikatorer avsedda för ba
lansering av utnivåerna från stereoför
stärkare. Samtliga modeller är graderade 
dels i dB, dels i 'I, där 100 'I, motsvarar 
O dB och är försedda med dämpsatser för 
anpassning av instrumentets känslighet 
till den aktuella effekten. 
ST-A Med två separata Instrument och 
inställningsrattar för kalibrering. HÖlje 
av svart bakelit. (Se bild ovan t.h.!) 57.75 
ST-C Bordsmodell med dubbla vridspolar 
i ett instrument och gangade dämpsatser 
varför kalibrering ej erfordras. Kan dock 
användas som VU-meter genom inbyggda 
brytare med vilkas hjälp man kan an-
sluta en kanal i taget .. .. ............ 88.-
ST-D Mindre bordsmodell .. . ....... 54.-
AU-A Enkel utnivåindikator graderad 
-20 till +3 dB och O till 100 'I. liksom före
gående, ~en för monoförstärkare. Har 
även variabel dämpsats. Bakel1thölje. 29.
EW-16 VU-meter (utförande se ovan) gra
derad -20 till +3 VU och O till 100 'I,. 48.
VO-38 VU-meter med hÖlje i svart bakelit 
och front 40X40 mm. Skala som ovan. 24.50 
SO-38 S-meter, utförande som föregående. 
Graderad från SI till +30 dB . ....... 24.50 

Allt i vårt lager kan ej annonseras. 
Gör ett besök I vår affär eller rekvi
rera den innehållsrika huvudkatalo
gen. Sändes gratis till inregistrerade 
firmor och till privatpersoner mot kr 
4.50 plus porto. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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~i DEUTSCH 
miniatyr -kontakter 

Typ DS Denna kontaktserie har kommit 
till allt större användning genom sitt än
damålsenliga utförande som känneteck
nas av: 
* Små dimensioner och god passning. 
* Ansluts till kabeln utan lödning. 
* Förgyllda eller försilvrade kontakt

ytor. 
* Tål extrema temperaturförhållanden. 
* Hölje i lättmetall, som går mycket lätt 

att ta isär. 

Typ DM Hermetisk typ med glas-metall
försegling. I övrigt som typ DS, men med 
lödanslutning av kabeln. 

Rekvirera specialbroschyrer med övriga 
tekniska uppgifter! 

40 . 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm SÖ 

Tel. 449295 

HUGSPÄNNINGSTRAFOS 
Tillfälligt parti förstklassiga. ollelsolerade 
högspänningstrafos utförsälJes: 

HOGSPÄNNINGSTRAFO, kapslad. 
Prim. 110 och 220 V. Sek. 2X2550 V /460 
mA kontin. drift. Storl. 20 XI6 X28 cm 190.-

HOGSPÄNNINGSTRAFO, samma ge
digna utförande. Prim. 220 V. Sek. 
2X2050 V /250 mA kontin. drift . Storl. 
15 X14 X18 cm .. .. .......... .. .. .. .. .. .... 155.-

MODULATIONSTRAFO, för t .ex. 2 st. 
813 i klass B . Sep. lindning för PA:s 
skärmgaller. Frekv.-omr. 300-3000 pis. 
Omsättn. anod-anodlPA 1,7: 1. Även 
denna trafo oljeisol. och kapslad. Tål 
minst 300 W LF. Storl. 15 X14 X18 cm 185.-

DRIVTRAFO, för t.ex. 2 st. 813 i klass B 
(drivrör t .ex. 807) ........ .. ........... . 22.-

Begär vdr' do'ablod T 11 tör ytterligare upplysningar I 

OLJEKONDENSATORER, 0,5 JLF/4 kV, 
1 JLF/2 kV, 0,5+0,5 JLF/2 kV, 4 JLF/I kV 
Wkg. 3.75. 1 JLF/6 kV 5.50. 4 JLF/500 V 1.90 

ROR, lS4, 6AK5, 6AL5, 6AT6, 6BE6, 6J6 = 
ECC91, 6SJ7, 6SL7GT, 6SN7GT, 6X5 . . 2.75 
OB3, 85AI (stab.-rör) . . . .. . .. . . ..... ... 4.50 

MOTSTANDSSATS, 100 st. Vitrohm, 
1/2 W, m. färgcode, 10 'I" i olika stan-
dardvärden 82 ohm~,82 Mohm . .. . .. 6.80 

KONDENSATORSATS, 100 st. sorterade 
kondensatorer i olika standardvärden 
100 pF~.25 JLF, huvudsakl. pappers-
men även glimmer- och ker.-kond. 9.

Uppgiv även järnvägsadreu. Order över 100 kr fraktfritt 

SWETRONIC 
Postadress: Box 305, Vällingby 3 
Lager: S :t MIckelsgatan 123, Mälarhöjden 
Telefon: 010/386847. Postgiro 558156 

: ,-,:: . - Under denna rubrik ~
. 

,.. - införes kortare kom-V mentarer eller diskus-
sionsinlägg frln vira 

~
_...,. . läsare. De 1sikter som 

_ framföras sdr helt för 
_ vederbörande insän

dares räkning. 

~f' 

Från läsekretsen 
Herr Redaktör! 

HELA SOLLEFTEÅ-OMRÅDET 
HAR TRADRADIO P Å NY ÅRET 

SOLLEFTEA (VA ) Hela SolleI- att intet oföruuett inträffar. De 
teiomridet kommer att' till nyåret orter, som nu stir i tur är Lökarn. 
ha tridradia, berättar telekommis- Para. G UJlål. Graningebruk .. Rå-

_ ... rie TOfsten Wålinder vid samtal dom, Viksmon oc: h östergramnie. 
med VA. Det är en del områden I sam9and med uppförandet av 

e 10m jnnu inte hunnits med. Nu TV-sändare i - Solleftel kommer 
I skall detta a vhjälpas. man även a tt bygga en FM-sända
t _ Vi har fått k f te om att allt re. Detta betyder do~k inte. att de t 

l r ::l~~o;~~ss~:~~ ~~~ ~~:r 'h:::::! ~~;s~:a~~e trådradionätet skall 

Äntligen har trådradion nått våra bygder, vis
serligen 10 år för sent eftersom alla har hunnit 
skaffa sig FM-mottagare numera. Att ingen nu 
får någon som helst nytta av trådradion här 
spelar mindre roll, huvudsaken är väl ändå att 
pengarna rullar. Det är ju därför dom är runda. 

Eller hur? (A B, Sollefteå) 

Apropå matematiken RT 
Herr Redaktör! 

Det kan gärna medges att de metoder varje 
tekniskt inriktad skribent med självaktning an
vänder för att fastslå olika matematiska fakta 
för nybörjaren kan vara något förbryllande, så
vida han inte är förtrogen med vissa elemen
tära matematiska fakta. Till exempel betraktas 
det inte ändamålsenligt och ej heller strikt lo
giskt att ange det faktum att ett och ett är två 
under formeln 

1+1 = 2 
Vem som helst vet ju att 

1=10 1og 10 
och att 

l=Aml An 
under förutsättning nämligen att 

m=n och A =1=0 
Sålunda kan ekv. O) med betydligt större 
ackuratess uttryckas under formeln 

AmIAn+1010g10= N (2) 
där N=2. 

Värdet av N kan givetvis också ges en mera 
exakt formulering, sålunda: 
emedan man har att 

yR2=R 
och 

R (:»+yJ=1 
då 

y=j2x 
där 

j=y l 
kan man skriva om ekv. (2) på följande sätt : 

Ami An+l0 log 10=2( yR2) (:»+y) (3) 

Det kan synas som ekv. (3) är något helt 
annat än ekv. O), men med ett ögonblicks 
eftertanke står det klart att ekv. (3) är den 
utan tvekan klaraste och mest lättförstådda 
notationen för likheten O). Självklart finns det 
ett otal andra sätt att representera ekv. O), 
men denna korta förklaring torde ge nybörja
ren en vink om hur det hela i själva verket går 
till när saker och ting behandlas strikt mate-
matiskt. (H) 

~100 
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RELÄER Växelströmsreläer 
Likströmsreläer 

Mikrobrytore e Miniotyrreläer 

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

T.I.fone" 3858 59. 3839 88 

/---------------------------------~, 

Realisation 
Ducati • kondensatorer 
- glimmer och papper -

Motstånd 
Aktuella radioartiklar 

Ny realIsationslista sändes mot porto
avgift 20 öre 

WÄllliREN5 
Box 2124 - Göteborg 2 



NATTEN BLIR DAG med våra högklassiga 5000 Watt strålkastarlampor. 
Lång livslängd och hög säkerhet äro lika utmärkande egenskaper för dessa lampor som för de 
små normal- och smalfilmslamporna från Plauen, vilka ck speciellt välkända för stor ljustätthet, exakt 
justering av lyskroppen och andra erkända fördelar. 

Speciallampor från Plauen är en i hela världen välkänd och efterfrågad kvalitetsprodukt. Våra 
ingeniörer och fackarbetare är mångåriga specialister på sitt område och vår tekniska standard är 
i varje utvecklingshänseende i nivå med den internationella Ijustekniken. 

Förfrågningar torde riktas till: ELRAM AKTIEBOLAG, Stockholm, Fryxellsgotan 2, Tel. 200352 

•• 

Exportinformation : Deutscher Innen- und Aussenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, 
Liebknechtstrasse 14 

VEB GLUHLAMPENWERK PLAUEN PLAUEN 
(IM VOGTLAND) 
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• NYT 
fördröjningskretsar och 

HF-drosslar i miniatyrutförande 

Denna miniatyrserie fördröjningskretsar 
håller givna data inom temperaturområ
det -550 till + 1250 C, har 500 volt arbets
likspänning och motståndskraften mot 
fuktighet motsvarar norm MIL-C-15305A, 
grad A och klass B. 

Kan erhållas med 0,05-1,0 JLsek. fördröj
ning och impedans 500-2000 ohm. 

NYT tillverkar även andra serier med 
längre fördröjning och andra impedanser. 

Även HF-drosslarna är ingjutna i epoxy
massa och har samma egenskaper betro 
fukt och arbetstemperaturer som angivits 
ovan. Omfattar serie .S. 0,1-100 JLH, serie 
»M» 1 JLH-1 mH och serie »L. 1 JLH-10 mH. 
Vid +1250 är serierna S och M för 1/3 watt 
och serie M för 1/2 watt. 

41. 

Rekvirera specialbroschyrer ! 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, StockhOlm Sö 

Tel. 449295 

KOPPLINGSURET 
för hela veckans program, för hem, industri 
och laboratorier. Äldre ur bygges om med 
elektriskt verk. Rastsignalur, Manöverreläer, 
Timers. Mikroströmbrrtare. 

Det världspatenterade 

~fIex 
URET 

Industr. AB. Reflex 
Flystagränd 3 - 5, Stockholm - Spånga 

Tel. 364642, 364638 

Begär broschyr 

~98 

Zenerdioden 
Herr Redakteur! 

Schon seit längerer Zeit habe ich mich mit 
Zenerdioden befassen miissen, zu einer Zeit, 
wo nur wenige davon wussten. 

Ich bin nun mit dem in den Schaltskizzen 
fiir Zenerdioden verwendeten Schaltzeichen 
nicht zufrieden, die zu allerhand Verwechs
lungen fiihren kÖnnen. Die Bezeichnung HZ 
PR·12 ist eine Typenbezeichnung, sie sagt 
nichts iiber die Zenerspannung der Diode, die 
ja auch ein anderes Fabrikat sein kann! 

In verschiedenen ausländischen Arbeiten 
habe ich ein Schaltzeichen gesehen, dass ich 
fiir sehr geeignet halte. Die Bezeichnung 
»Z 12» gibt dabei die »Zenerspannung». 

Z12 
C>1~ 

Wäre es nicht möglich die ses Schaltzeichen 
auch hier einzufiihren, damit die Reparatur· 
werkstätten schon jetzt damit bekannt werden, 
denn schon j etzt wird ein Teil Transistorenge
räte damit bestiickt. Verwechslungen mit 
Gleichrichtern können sonst vorkommen. 

(FG) 
Bra förslag. 

(Red) 

Rättelse • 
I artikeln» Universalinstrument med transisto
rer» i nr 9/ 59 s. 57, tab. l, skall värdena i 
kolumn 2 och 3 byta plats. I tabellhuvudet för 
kolumn 3 står »kohm» efter resistansvärdena, 
det skall vara »ohm». Stycklistan på s. 55 
kompletteras med Cl = O,l ,uF, 2000 V, C2 = 
=0,5 ,uF, 200 V. 

RADANNONSI. 

Till salu: 5" oscilloskop typ EICO 460, obetyd
ligt använt. 525.-. Tandberg bandspelare typ 
2 med 15 st. sjutumsband. 500.-. H. Björke
gren, Johannesbäcksg. 50 B, Upps,ala. Tel. 
155 21. 
Till salu: Hi-fi högtalare RCA 515 S2, 15" 45-
18.000 p /s, 250 I låda. 250.-. Tel. Sthlm 47 63 08 
efter kl. 16. 
Till salu: Stereoförstärkare billigt. Tel. Sthlm 
37 86 34 efter kl. 17. 
Säljes: Trafikmott . RU55 ombyggd med mo
derna rör, GD-meter , 144 MHz-konverter med 
PCC 88 och 64 MHz xtal, Tx 144 MHz PA 832 A, 
div. mikrovågs utrustning, miniatyrrör, in
strument, drosslar m .m. Rune Andersson, 
Ö. Olskroksgatan 8, Göteborg. Tel. 192748. 
Helt ny Hi-fi-anläggning säljes i delar. Leo 
Siim, Tegnersgatan 12, Göteborg. 
Till salu: 25 w Hi-fi-förstärkare fabr. LEAK 
samt Collaro grammofon verk. Har kostat 
1.600.-. Säljes till högstbj. Tel. Sthlm 101428. 

RADIO- o. TV-UnERATUR 
för t.knik.r och Gnaatör.r 

NORDISK ROTOGRAVYR 
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Sid. 
Aeromateriel AB, Sthlm . .. .... ...... . 74 
Alm, Ola, AB, Ltd, Sthlm . ........... ,. 18 
Allmänna Ilandels AB, Sthlm .. ,. 79, 94 
Antennspecialisten, Akersberga ...... 7 
Bergman & Beving AB, Sthlm ... .. ... 16 
Bewe, f:a, Oskarshamn ...... . . . .. .... . 82 
Briiel & Kjaer, Svenska AB, Sthlm . . 36 
Bäckström, Gösta, AB, Sthlm . ....... 85 
Champion Radio AB, Sthlm .......... 66 
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Deutscher Innen- und Aussenhandel, 
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Dual, Ing. F. Plahn, Sthlm , .. ..... .... 78 
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Elektronikbolaget AB, Sthlm .... 37, 67 
Elektrorelä, ing.-f:a, Vällingby ...... 98 
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Fagersta BrUk, Fagersta .............. 30 
Ferner, Erik, AB, Bromma ., ... .. . 11, 19 
Forsberg, Thure F., AB, Enskede .... 94 
Forslid & Co, Sthlm ......... , .. ,.... . 92 
Galco AB, Sthlm ,..................... 86 
General Electric, USA , ...... , .. ,. 28, 29 
Gylling & Co AB, Sthlm ., 14, 16, 18, 21 
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Fesa lOD Fesa lOD 
+ Fesa R2D 

AKTIEBOLAGET 

3l} 

Fesa 2-l0D Fesa 2-l0D 
(2 X Fesa lOD + Feko 3l} + 2 X Fesa R2D 

HIRSCHMANN 
band III-antenner för kanalerna 5-11 
Hirschmanns geniala Jtbyggnadssystem har den stora fördelen, att mon från 

grundtypen med sina 3 element etappvis kan bygga allteftel behovet önda upp 

tdl en 24-element-antenn. Detta innebör två stora fördelar. För det första behöver 

man endast ha grundtypen lämte 4 kompletteringsdelar i lager. För det andra 

kan man vid montering aven antenn börla med grundtypen och alltefter mot

tagningsförhållandena bygga ut med kompletteringsdelarna och pröva sig fram 

till den bästa kombinat ionen. Ytterligare en fördel är att hur långt man än byg

gel ut dessa Hirschmann-antenner ändras inte impedansen så att den försämrar 

bildkvaliteten . 

Generalagent för Hirschmann TV-antenner 

SERVICE 

Service-bolag för 
Philips ' Dux . Conserton TV-mottagare 

Stockholm, Blomma 1 • Postbox 125 • Tel. 252820 

Göteborg Ö • Ranängsgatan 9-11 • Tel. 197045 

Malmö . Diäknegatan 4 • Tel. 71925 

Norrköping • Dragsgatan 11 • Tel. 34365 

Postgiro för samtliga konto, 506630 
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tion når jorden. Man överväger också om 
inte frekvenser under 300 kHz kan vara an
vändbara för kommunikation från rymden 
till jorden. De hittills använda radiofre
kvensfönstren mot världsrymden har varit 
10-10000 MHz. 

nu sist ... 
Lag mot radiostörningar 
Hittills har det inte funnits någon särskild 
lag som förbjuder användning av elektriska 
apparater som stör radiomottagning. Den 
avstörningsverksamhet som Telestyrelsen 
hittills bedrivit har i huvudsak baserats på 
att många elverk i sina kontrakt eller be· 
stämmelser föreskrivit att apparater som 
stör radiomottagning inte får anslutas till 
el-näten. Nu vill Telestyrelsen ha lag på 
detta. • 
Rör utan glödtråd! 

Stereofoni i det fria 
Tele/unken har installerat ett stereofoniskt 
ljudreproduktionssystem vid en lantbruks· 
mässa i Dortmund med 300 W i varje 
stereofonisk kanal. Pelarhögtalare med upp 
till 48 högtalare i varje system utnyttjades. 
6000 personer kunde underhållas med 
stereoljud. 

Keramiskt elektronrör, inte mycket större 
än en skjortknapp, har utvecklats av Gene· 
ral Electric Research Laboratory i USA. 
Typiskt för dessa rör är att de inte inne· 
håller någon glödtråd, uppvärmning sker 
genom att hela röret uppvärms till önskad 
temperatur, ca +600° C. 

• 
Rymdfartsproblem studeras av CCIR 
CCIR har tillsatt en särskild studiekom· 
mission för rymdfart. Studiekommissionen 
skall avge rekommendationer ifråga om val 
av frekvensområde vid kommunikation mel· 
lan jorden och rymdfarkoster och rymdfar· 
koster inbördes. För kommunikation mellan 

»Om vi sätter ner dem på en gång så får 
vi sån't där stereooljud di kallar't!» 

• 
' rymdfarkoster kan man utnyttja mellan

vågsområdet enär jonosfärskikten utgör en 
skärm som hindrar att denna kommunika-

RT :s TV-statistik 
Antal 
TV-l lcl"ns (>r 

300000 

200000 

100000 

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

RADIO OCH 

TElEVISION 

Nordisk Rotogravyr 

Postbox 2. 1 O 6 O 

Stockholm 2.1 

Telefon 2.8 90 ~O 

Prenumeration 
1) Ring 28 90 60 och begär expedi
tionen_ 
2) Skriv till RADIO och TELEVI
SION, Nordisk Rotogravyr, Stock
holm 21, och anmäl prenumeration 
för hel- eller halvår. Ange från vil
ket nummer Ni vill att prenumera
tionen skall börja_ (Prenumerations
beloppet uttages mot postförskott, 
varvid första numret medsändes.) 
3) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 1965 64. Ange på ta
longen vilken prenumeration som 
önskas, hel- eller halvår och ange 
från vilket nummer Ni vill att pre
numerationen skall börja. 
4) Postprenumerera på närmaste 
postanstalt. 
5) Prenumerationspriset är för 1/1-
år 19: 50, för 1j2-år 10: 50 (utanför 
Skandinavien: helår 24 : 50). 
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Adressändring 
Vid adressändring meddela även 
gamla adressen_ Vid postprenumera
tion meddela den ändrade adressen 
till vederbö!"ande postanstalt_ 

Äldre npmmer 
Ring 28 90 60 och begär RT:5 expe
dition. Skicka ej inbetalning i ror
skott med irimärken e_d. rorrän Ni 
övertygat Er om att numret verkli
gen finns. Äldre nummer är i stor 
utsträckning slutsålda och endast 
enstaka exemplar finns att få_ 

Inbindningspärmar 

för årg. före 1956 
för årg. fr.o.m. 1956 
Samlingspärmar (l årgång) 
Inb. årgång 1952 och 1954 
Inb. årgång 1956 och 1957 

3: 25 
3:60 
9: 75 

18:-
21 : -

Principschemor 
Principschemor i RT är uppritade 
enligt 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 återmnnes 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 at! för motstånd 
utelämnas ohm·tecknet, och för kon
densatorer utelämnas F. Således är 
100=100 ohm, 100 k=100 kohm, 
2 M=2 Mohm, 30 p=30 pF, 30 n= 
=30 nF (l n=1000 p), 3 ",=3 ",F 
osv. 



0-11 Oscilloskop SlIförTV-service 63 5:-
OM-3 Oscilloskop S" ........... 390:-

SG-8 

LG-1 

SG-8 Signalgenerator ........... 190:-
LG-1 Signalgenerator .......... . 450:-

C-3 
TS-4A Svepgenerator för TV-service 

465:-
C-3 Kondensatorprovare ....... . 185:-

T-4 Signalsökare ............... . 195:-

rör 
voll 
meler 

komplett byggsats 

240:-

220V 
med bygganvisning på 

svenska 

Då man kan försumma den belastande effekten 
på den krets mon vill undersöka ör rörvoltmetern 

ett mycket mångsidigt instrument. Den hor 

tidigare varit relativt dyrbar. Bygger Ni där

emot siälv en Heath's rörvoltmeter får Ni ett 
lätthanterligt instrument av allra högsta kva

litet för mindre än 2/3·delar av vad Ni annars 
skulle betala. Det är därför inte underligt, att 

Heath's rörvoltmeter blivit världens mest sålda. 

Heath Ca. har genom mångårig erfarenhet på 

området kommit from till en påli tlig konstruktion, 
som ger maximal noggrannhet och stabilitet. 

• Logisk och ändamålsenlig placering av instru
mentrattarna för snobb och enkel användning. 

• l'}'o·precisionsmotstånd användes för hög nog
grannhet. 

• Mäter tapp-till-topp-spänningar, effektivvär
den, likspänningar somt resistanser. 

• Hög ingångsimpedans 11 Mohm. 

• Tryckta kretsar underlättar bygget och ger 
instrumentet stabilare elektriska egenskaper. 

• Stort 4 1/2"-instrument även med topp-till
topp-skolor. 

• Innehållsrik bygganvisning på svenska gör 
sammansättningen mycket enkel. 

• Grafitgrå panel med tydliga texter i vitt . 

Byggsatserna levereras omgående portofritt per 
postförskott. Är Ni intresserad av cndra bygg

satser begär vår katalog 1257. 

Modell V-7A 

DATA 
Voltmeter, likström: 0-1,5/5/15/50/ 

150/500/1.500 V med särskild test· 
kropp 30.000 V . . 

Ingångsmotstånd : 11 Mohm (1 mohm i 
testkroppen) på alla områden, 1.100 
Mohm med tillsats. 

Känslighet: 7333333 ohm/V på 1,5 V· 
området. 

Koppling : Balanserad brygga (push-pull) 
med dubbeltriod. 

Noggronnhet: ± 3 '}'O 

Voltmeter, växelström : 0-1,5/5/15/50/ 
150/500/1.500 V effektivt 0-4/14/401 
140/400/1.400/4.000 V topp. 

Noggrannhet: ± 5 '}'o 

Ohmeter : Skala med mitt vä rdet 10 ohm x 
1,xI0,xl00,x1.000,xI0 k,x100 k,xl M. 
Mäter 0,1 ohm - 1.000 Mohm med in· 
byggt batteri . 

Instrument: 4 1/2" - 200 uA·instrument. 
Plastkåpa. 

Spänningsdelare : I '}'O precisionsmotstånd. 

Uppbyggnad: Tryckta kretsar. 

Rörbestyckning : 1. -12AU7, 1- 6AL5. 

Batteri: 1,5 V ,tavcell. 

Nätanslutning: 220 V eller 105-125 V, 
50 p/s, 10 W . 

Dimensioner : 18,5 x 12 x 10,5 cm. 
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E L E KT R O M E S.S T E C H N I K 
WILHELM FRANZ KG 

L A H R I Schwarzwald 

Ur programmet plocka vi följande exempel: 

EMT 2112 LF-kabel 2XO,059 mm2, högflexibel, sär
skilt tunn. yttre diam. 2,7 mm. 

EMT 4113 2-parig LF-kabel 2X2XO,058 mm2, båda 
ledarna skärmade var för sig. yttre diam. 5 mm. 

Nytt för Sverige! EMT:s specialkablar för Icjgfrekvens 
EMT-kablarna är konstruerade med en speciell 
dubbelskärm med extremt hög skärmningsförmåga. 

EMT 6209 Kondensator-mikrofon-kabe14XO,146 mm! 
+2XO,5 mm2, högfl.exibel, med dubbel stållina, som 
ger hög draghållfasthet. yttre diam. 6,2 mm. 

"HELCOSCRIPTOR" 
DIREKTREGISTRERANDE' SNABBSKRIVARE 
Med 4-polig dragmagnetsmätverk och inbyggd likspän
ningskopplad mottaktsförstärkare. Registrering genom 
uppvärmd skrivvisare på termokänsligt papp.er med 50 
mm skrivbredd. 

DATA: 

Ingångsspänning för ±10 mm skrivamplltud: ±l V". 
vid sinusform: c:a 0,7 V eU' 

Ingångsmotstånd: l Mil, 
Frekvensområde: ()-120 Hz. 
Registreringshastighet: omkopplingsbar mellan 10()-5()-

2()-10 mm/s. 
Rörbestyckning: l st, E80CC, 2 st, EL34, l st. ECC83, 2 st. 

150B2. 
Nätspänning: 220 V-, 

DIREKTVISANDE OHMMETER 
EMT 32.1 

I, 

DATA: 

Mätområde: 10 MO-lOO MO i 8 områden. 

skalmltt: 0,3 0, 3 0, 30 0, 300 . ~, 3 kO, 30 kO, 300 kO, 3 MO, 

Belastning å provobjektet: inom området 0,3 O till 
300 0<30 mV, Inom området 3 kO till 3 MIl<100 /LA. 

Rekvirera EMT:s specialbroschyrer. 

Holländargatan 9 A • Box 3075 • Stockholm 3 • Tel. 240280 
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