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Trådlindade motstånd SERIE Z 

terminaler 
i motsatt 
riktning 

terminaler 
i samma 
riktning 

2 motstånd 
i serie 
(l uttag) 

3 motstånd 
i serie 
(2 uttag) 
eller 
2 åtskiljda 
motstånd 

efter önskan 
som Z eller U 

som Z men med 
flyttbart 
uttag 

som U men med 
flyttbart 
uttag 

1-41' 3-6,4-81' 
6-11 och 9-18 watt 
1-40000 ohm 
Standardtolerans ± 5 % 

Lagerföres i utförande: 

CZ och CZV 
CU och CUV 

Övriga hemtages på begäran 

Begär specialbroschyr 

U~IK~~!~~iI~T!c~HI!! 
KRONOBERGSGATAN 19 TELEFON VÄXEL 520685 
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LLSATSER 7 TI 

gör Er Sinipson 260 

till 7 nya instrument 

Till det populära Simpson 

2.60 finns nu 7 olika 

tillsatser. Till ringa kostnad 

och med ett enkelt 

handgrepp får Ni helt 

nya funktioner hos 

instrumentet. 

Transistorprovare, modell 650 kr 175.-
Beta område: 0-10, 0-50, 0-250. 
Beta noggrannhet: ±3 0'o, tillsammans 

med 260 ±5°/,. 
leo område: 0-100 /LA. 
leo noggrannhet: ±1 'lo, tillsammans 

med 260 ±3 '/0. 

Rörvoltmeter för likspänning, 
modell 651 kr 215.-

Spänningsområden: 0-0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 
lO, 25. 50, 100, 250, 508 V. 

Noggrannhet: ±1 % , tillsammans med 
260 ±3 '/0. 

Ingångsimpedans: Högre än 10 Mohm 
på alla områden. 

Temperaturmätare, modell 652 kr 250.
Temperaturområden: -45 till +38°C, 

+38 till + 120°C. 
Noggrannhet: Tillsammans 'med 260 

±2°/0. 
Mätkropp: Termistor. 

Amperemeter för växelström, 
modell 653 kr 125.-

Områden: 0-0,25, 1,0, 2.5, 12.5, 25 A. 
Noggrannhet: ±1 'lo, tillsammans med 

260 ±5 'lo. 
Frekvensområde: 50-3.000 Hz. 

Audio wattmeter, modell 654 kr 125.-
Belastningsområden : 4.8.16 0.600 ohm. 
Effekt: Kontinuerligt: 25 W (8, 600 ohm) 

50 W (4. 16 Ohm) 
Intermittent 50 W (8, 600 ohm) 

100 W (4, 16 ohm) 
Noggrannhet: ±5 °10, tillsammans med 

260 ± 10 'lo . 
Direktavläsning från 17/LV till 100W. 

Dämpsats, modell 655 kr 125.-
Områden: 2,5 till 250.000 /LV, kontinuer-

ligt variabel i dekadsteg. 
Frekvensområde: Likspänning till 20 

kHz. 
Noggrannhet: ±1 dB. 

Batteriprovare, modell 656 kr 125.-
Kontrollerar alla radio- och hö rappa
ratsbatterier upp till 90 V vid den av 
fabriken rekommenderade belastning-
en eller med yttre belastning. 
OBS.! Simpsoninstrumentet kan an
vändas normalt utan att tillsatsen be
höver avlägsnas. 

Tillsatserna kan även användas till äldre modeller av Simpson 260, 
om kåpan bytes. Kåpa för Simpson 260/2 25.

Kåpa för Simpson 260/3 12',75 

ELFA~4~A13 
llolländargatan 9A - Stockholm 3 

Box 30 75 - Tel. 240280 
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För 25 år sedan 

Ur PR nr 12/34 

Nr 12/34 av POPULÄR RADIO innehöll 
en tänkvärd artikel: »Amatörbygge och sä
kerhet», av civilingenjör C A Stedt. »-Vad 
tjänar det till att lägga ned arbete och 
kostnader på en radiomottagare, om än 
aldrig så förträfflig ur radioteknisk syn
punkt, om den en vacker dag ställer till 
eldsvåda eller förorsakar skada till liv och 
lem», skriver förf., som sedan redogör för 
de faror som är förknippade med nätan
slutna apparater. 

Civilingenjör Åke Rusck var en flitig 
medarbetare i PR vid denna tid_ I nr 12/34 
beskrev han två intressanta nya kopplingar 

med reflexkoppling och en känsligare typ 
med likströmsförstärkning, båda avsedda 
för växelströmsdrift. I den reflexkopplade 
rörvoltmetern ingick ett anodlikriktande 
steg med ett Philips-rör A415. Förf. visade 
hur man genom vissa konstgrepp kunde få 
rörvoltmetern relativt oberoende av nät· 
spänningsvariationer. Förf. diskuterar ock· 
så möjligheterna att ersätta det direkt upp
hettade röret med ett indirekt upphettat 
rör, men finner: »Enligt en uppgift ha 
emellertid rör med indirekt upphettning 
den olägenheten att hos dem inträder 
språngvisa variationer i emissionen, var
för direkta rör lära vara att föredraga för 
mätändamål.» 

En tonfrekvensgenerator av interferens
typ beskrevs av signaturen - TO i en an
nan artikel. Det var en S-rörs heterodyn
oscillator med åtföljande LF-steg. Den 

täckte frekvensområdet 30--15 000 perio
der. Interferensoscillatorerna arbetade på 
95,5 resp. 95,5-80,5 kHz. 

Ingenjör Erik Andersen visade med 
några exempel hur man kan ge sin motta
gare en tilltalande exteriör. Fig. visar någ
ra alternativ som är förbluffande »mo
derna». 

»Den fotoelektriska luxmetern» var en 
annan artikel i detta nummer av ingenjör 
Andersen. Den bestod aven fotokonduktiv 
platta. en »spärrskiktcell» bestående av 
en kopparplatta, på vilken anbringats ett 
skikt av kopparoxidul. Till plattan koppla
des en mA-meter. Den av belysning på den 
fotokonduktiva plattan orsakade strömmen 
uppmättes med mA-metern, som därige
nom kunde graderas direkt i belysnings
intensiteten. 

för mätinstrument, en enkel rörvoltmeter Några förslag till utformning av mottagare och radiogrammofoner i PR nr 12/34. 

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

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

En ny kvalitetsprodukt från 

den lilla bandpelaren 
i särklass 

4Idilll".]C,. 
TEKNISKA DATA: 
Bondhastighet : 
Frekvensomr6de: 
Tonband: 
Speltid : 
Svaj : 
Dynamik: 

• Tryckt ledningsdragning Spårlöge: 
Högtalare: 

• Helt transistoriserad Batterier: 

• Ogonblicklig start Transistorer : 

STOCKHOLM GÖTEBORG 
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c:a 9,5 cm/se k 
150-6000 Hz 
Duo-band med 8 cm spole 
ca 2x16 min 
±1,5 "/, 
min . iE dB 
internationellt, dubbelspår 
1 st. permanentdynamisk ovalhögtalare 
Motor: 4 st. 1,5 volt stavbatterier 
Förstörkare: dörjömte I st. 3 volt stavbatteri 
Anslutning kan göras till 6 volt bilbatteri 
2 st. OC 71,2 st. OC 72, 1 st. OC 602 spec. 

MALMÖ VÄNNÄS 



STANDARDBAND 
o 

LANGSPELANDE BAND (LP) 

EXTRA LÅNGSPELANDE BAND (EP) 

AUDIOTAPE 
• har utomordentligt stort frekvensområde 

• lägsta brus nivå - tack vare optimal lik
formighet i oxidskiktet 

• magnetiskt orienterat oxidskikt för ökad 
verkningsgrad och minskad distorsion 

• oöverträffad jämnhet i återgivningen -
± 1/4 dB inom rullen och ± 1/2 dB från rulle 
till rulle. 

• t estas kontinuerligt vid tillverkningen med 
avseende på utspänning, likformighet och 
distorsion 

• använder en speciellt utvecklad tillverk
ningsmetod, som motverkar oxidavlagring 
på magnethuvudet 

• har utomordentligt låg ytfriktion - mini
mal slipverkan på magnethuvudet 

Audiotape 6" och 7" band är för
sedda med metallfolie ändar för 
effektivt bandstopp även vid 
snabbspolning. 

AUDIOTAPE 

b ·· ta resultat ger as 
. m alla 
1nO Oden 

.. dningsomra anvan 
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Problem
spalten 

Problem nr 9/ S9 

gick ut på att finna resonans frekvensen för 
kretsen i fig. L Samtliga lösare - och det 
var sannerligen inte så få - har gått rakt 
på målet genom att tillämpa den sats som 
säger att högsta antalet resonans frekvenser 
för ett nät är lika med antalet kretsreak
tanser minus ett - i detta fall har man 
således konstaterat att det måste finnas 
4-1=3 resonans frekvenser för kretsen . . 
Se fig. L 

En enkel och trevlig lösning har presen
terills av civiling. Björn Lind, Linköping. 
Hans lösning lyder på följande sätt: 

'1>Av fig. l framgår direkt att vi först har 
två resonansfrekvenser 

11=I/2:nyL1G och 

12= I/2:ny L2G 

vid vilka frekvenser resp. länkar befinner 
sig i serieresonans. Den tredje resonans
frekvensen erhålles helt enkelt genom att 
betrakta den parallellresonanskrets som 
man erhåller då man låter blicken fara 
runt den slutna krets som utgöres av de 
två parallellkopplade serieresonanskretsar
na. Se Hg. 2. Totala induktansen, resp. ka
pacitansen i parallellresonanskretsen är 
här som synes LI+L2, resp. resulterande 
kapacitansen av de två seriekopplade kon
densatorerna G, som ju blir G/ 2. 

Parallellresonans erhålles således vid 
frekvensen 

13= 1/ 2:ny (L I + L2 ) G/ 2 

En tia till Björn Lind för den föredöm
ligt enkla behandlingen av problemet! 

Nästa problemlösare hr Odd Aarö, Lin
köping, har en helt analytisk lösning att 
komma med: 

Fig 1 

Fig 2 

»Impedansen för de hopkopplade serie
resonanskretsarna blir 

ZI=jwL 1+1/jwG (l) 
Z2=jwL2+1/jwG (2) 

Kombinationsimpedansen blir 

Z=ZIZ2/(ZI+Z2) (3) 
Nätverkets resonansfrekvenser är sådana 
frekvenser för vilka Z blir antingen=O (se
rieresonans) eller Z = 00 (parallellreso
nans). 

Om ZI+Z2=0 fås uppenbart seriereso-
nanser för sådana frekvenser där 

Zl=O och 
Z2=0 vilket framgår av ekv. (3) 

Detta ger med ledning av ekv. (l) och (2) 

I-w2L1G=0 
och 

I-w2L2G=0 
dvs. 

fl =lj2:nyi;G 
och 

12=1/2:nyL2G 

Parallellresonans inträffar då ZI+Z2=0 
då ju Z-oo om ZI9=O och Z2 9= 0. Se ekv. 
(3). Villkoret ger omedelbart med använd
ningavekv. (1) och (2) 

!a=I/2:ny (L 1+L2 ) G/2» 

En tredje. något mera detaljerad lösning 
som förtjänar att omnämnas har presente
rats av hr Olle Moberg, Mölndal. 

~8 

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

\. 

NEOSID LTD., 
Stonehill' , House, 

HowordSllote, 

WelWYA Garden City, 
Hert,- Enllland 

Vår huvudlirmas program omfattar 

ett stort antal olika standardtyper 

av kärnor och spolstommar. 

Illustrationen visar ett urval av 

järnpulver- och ferritkärnor, som är 

speciellt avsedda som störningsskydd 

för televisions- och andra frekvens

band. 

Specialutförande på beställning. 
GENERALAGENTER 

RADMANSGATAN 56 - STOCKHOLM - TEL. 329245, 301737, 301675 
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En dipol ger ingen förstärkning 
vilken form den än har. Förses den 

däremot med parasitelement sker 
en förstärkning och den samlade 

energin överföres via matarkabeln till 
mottagaren. Det är emellertid 

mycket viktigt att alla element har 
rätt längd och inbördes avstånd 
för att förstärkningen skall komma så 
nära teoretiskt maximum som 

möjligt. Innan Ni köper en antenn, 
begär fakta om dess data. 

strålningsdiagram för ALLGON tv·antellll 812 * 

Liten öppningsvinkel (ÖV) och store 

fram-back-förhålJande (FB) ger hög förstärkning. 

Stående-våg-förhållandet (SVF) skall givetvis 

vara lågt över hela kanalen. Kombinationen 

hög förstärkning / lågt SVF erhålJes bäst med en 

T-matad dipol. TabelJen visar medelvärden 

inom en tv-kanal för en serie ALLGON-ancenner 

elem. ÖV FB SVF först / dB 
-_ .. _~-~----_._--_.- -----

1 87° O 1,26 .() 

2 70° 7,5 1,21 3,5 
3 63° 17 1,23 6 
4 54° 14 1,18 8 
6 43° 15,5 1,21 -lO 
8 38° 16 1,19 11,5 

10 36° 17,5 1,24 13 
12* 30° 19 1,12 14,5 

Antennspedalisten informerar • .. 

tv-antennens 

spiinnlngsvlnst iir 

direkt beroende av 

parasitelementens antal 

ej av dlpolens form 

Antenmpecialisten - landm ledande antetmtil/verkare 
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presenterar ... 

TYP PMD 201 
AlP-kondensatorer 

om pressa de 
med härdplast 

Nu tillverkas: 

kap. mårksp. 
J.LF v= 

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

2OOV= 

dim. 
D 

9,5 
13 
13 
16 
21 

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

2,0 
Isolationsresistans: ~200 ohmfarad 

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

• Förmåga att självläka 

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

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

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

mm 
L 

22 
22 
35 
35 
35 

22 
22 
35 
35 
35 

22 
35 
35 
35 

• God isolationsstabilItet 
e Temperaturområde 

-40 till +85 0 C 

PMD 2014 och PMD 2016 är tvålagriga MP
kondensatorer. De hor häg och stabil iso
lotion ( ~ 1000 ohmfarad) och är praktiskt 
taget fria från självläkande genomslag. 

• Små dimensioner 

Begär katalogblad F 20 på de nya 
MP·kondensatorerna 

AKTI EBOLAG ET 

Leverans från lager. 

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

ell m-företOg 
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~6 
»Kretsens admittans Y kan skrivas 

Y=1/ Zl+ljZZ= jwC/ (1-w2L1C)+ 
+jwC/(1-w2L2C) 

Bildning av gemensam nämnare ger ut
trycket 

j2wC[1-w2C(L1+L2 )/ 2] / 
/ (1-w2L1C) (1-wZL2C) 

Av ovanstående framgår att kretsen har 
tre resonans frekvenser 

a) två serieresonansfrekvenser (Y = 00) 

1-w2L1C=0 fl = 1/ 2nyL-;C 
1-w2L2C=0 f2=1/2nyL-;t 

b) en parallellresonansfrekvens (Y =0) 

1-w2C(L1+L2 )/2=0 

f3=1/2ny (L 1+1.-;)C/2 

Många vägar leder tydligen till Rom! 

Och här kommer något nytt att bita i: 

Problem nr 12/59 
En spole utan förluster och med in· 
duktansen L är parallellkopplad med 
ett olinjärt motstånd och är ansluten 
till ett batteri via en strömbrytare S. Se 
fig. 3. Hur stor blir spänningen över 
spolen i brytögonblicket? 

Det olinjära motståndets karakteri-
stik kan skrivas: 

i=Ku" där 
i=strömmen genom motståndet 
u=spänningen över motståndet 
K ~ch n är godtyckliga materiel

konstanter. 

Fig 3 

Rätta lösningen på detta problem kom
mer i nr 3/60 av RT. Särskilt eleganta, ro
liga eller intressanta lösningar belönas med 
en tia. Lösningarna skall, för att bli be
dömda, vara red. tillhanda senast den 15 
januari 1960. Skriv »Månadens problem» 
på kuvertet! Adress: RADIO och TELE
VISION, Box 21060, Stockholm 21. • 

se bättre e 

e hör bättre 

TOREMA 
ANTENNER 



När det gäller kontakter, 
är endast (·j~I:J:I~:(~ gott nog. 

26-serien 
ör speciellt lämpad för enheter 
med tryckt ledningsdragning. 
Guldpläterade kontaktfjädrar. 
Bilden ovan visar en detalj av 
»flip-flop» - enhet i matema
tikmaskinen Alwac III E. Finnes 
för såväl panel- som sladd mon
tage (det senare låsbart). 

* 
AN-serien 1-54 pol. 
Samtliga kontakter i AN-serien 
har äkta guldplätering. Även i 
övriga avseenden har dessa 
kontaktdon ett mycket gediget 
och påkostat utförande. 

* 
126-serien, 

miniatyrutföranden 
Finns för mutterfastsättning på 
chassi (med eller utan låsning). 
Inbördes utbytbara insatser. 126-serien 

(miniatyrutförande) 

AMPHENOL ELECTRONICS CORP. 
är världsbekant för sin tillverkning av kom
ponenter för teleteknik, radio, television och 
radar. Bland Amphenols specialiteter märks 
särskilt 

KONTAKTER AV ALLA SLAG 

26-serien 

I - AN-serien - - - - - - - , 
finns numera även för »Potting». Det vill säga att man 

I i stället för sedvanlig kabelavlastning kan beställa kon- I 

.-133- o.143-serien - - - , 

takten med nylonkapsel att placeras vid kabelutgången 
I och däri fylla med viss plastmassa och på så vis få kon- I 
I takten absolut tät, vilket framgår av special broschyr. I 

--------------
I 
I 

Dessa kontakter kallas P R I N - C I R och är I 
speciellt utformade för tryckta kretsar I med 

möjlighet till polarisering. I L ___________ J 

Rekvirera detaljerade trycksaker från AMPHENOL:s generalagent i Sverige 

Telefon 

Växel 63 07 90 * F I R M A Johan Lagercrantz * 
Värtavägen 57 

Stockholm O 
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PHILIPS utökade el 
komponentprogram 

lagerföres nu av oss 

Potentiometrar 
Kolpotentiometrar 

T rimpotentiometror 

Trödlindode potentiometror 

Trödlindode effektpotentiometrar 

Variabla kondensatorer 
Keromisko rörtrimrar 

Lufttrimrar 

Koncentrisko lufttrimrar 

Vridkondensotorer 

Elektromekaniska 
komponenter 
Signollamphållare 

Laboratorieproppar 

Rattar och vred 

Polskruvar 

Koppl ingsstöd 

Kopplingsplintar 

Säkringshållare 

Rörhållare 

Vi erbjuder Er: 

4.", 
Motstånd I 

Ytskiktmotstönd 

Trödlindade precisionsmotstånd 

Emalierode trådlindode motstånd 

Termistorer 

Voristorer 

---.--
Fasta kondensatorer 
Papperskondensatorer i bägare 

Papperskondensatorer rullblock 

Polyesterkondensatorer 

Elektrolytkondensatorer, miniatyr 

Elektrolytkondensatorer, högvolt 

Keramiska kondensatorer 

Högtalare 
Standardtyper låg· och högohmiga 

Specialtyper låg· och högohmiga 

Ovala högtalare låg· och högohmiga 

Inverterade högtalare lågohmiga 

• Större lagersortiment 
• Snabbare leveranser 
• Teknisk service 

RADIOKOMPANIET 
Avd. Elektronrör och Komponenter 

Regeringsgatan 87 - Stockholm C - Tel. 010/219035, 219036 
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DX-spalten 

KV·DX 
Hösten kom på allvar under oktober må· 
nad, likaså började de traditionella DX
tävlingarna på allvar, men de riktiga höst
konditionerna infann sig inte. Augusti och 
september brukade ha fina konditioner för 
mellanvågs·DX-arna, men endast vid ett 
fåtal tillfällen kunde riktigt bra hörbarhet 
erhållas på MV·stationer i USA, Kanada 
och Latinamerika. Inte heller under okto
ber var det så där riktigt fint som alla DX
are vill ha det, utan ibland var det ganska 
tyst på banden. 

Ett par av glädjeämnena under dessa 
månader var dock att två förut mycket 
svårflirtade stationer började sända QSL
kort, nämligen Kuwait Broadcasting Ser
vice i Kuwait vid Persiska viken samt La 
Voz del Tolima i Colombia. Svaren kom 
också mycket snabbt - redan efter ett par 
veckor. Något av dessa QSL kommer att 
presenteras senare i någon av RT:s DX
spalter. 

Men med hösten kommer dock kondi
tionerna på Latinamerika på allvar, och 
nattvaket hos DX-arna kan ge mycket trev
liga och värdefulla resultat. Särskilt nu vid 
jul- och nyårshelgerna kör dessa stationer 
med utsträckt sändningstid och kan fak
tiskt höras här i Sverige långt fram på mor
gonsidan eller t.o.m. på förmiddagen. Rå· 
der dessutom fina konditioner är helg·DX
ingen räddad. Vi skall inte här försöka 
räkna upp vilka 'stationer som hörs bäst, 
ty är det god hörbarhet kan vad som helst 
hända och nya och okända stationer kan 
plötsligt bli hörbara. Vi skall inte heller 
glömma de japanska MV·stationerna (se 
bl.a. RT nr Il/ 59) som har sin bästa pe
riod här i Sverige på förmiddagarna under 
december och januari. 

Några exempel skall nämnas på latin
amerikanska stationer som har hörts bra 
den sista tiden. 

Den nya brasilianska stationen Radio 
Marajoara på 15245 kHz hörs mycket bra 
varje kväll från omkring kl. 21.00 och 
framåt. Stationen önskar rapporter på både 
engelska och portugisiska. Stationen har 
också hörts på mellanvåg 1130 kHz eller 
265 meter. 

Den nationella radion i Argentina, RAE 
Radiodi/usora Argentina al Exterior, som 
har ett program till Europa på kvällarna 
på 19,55 meter, har också hörts kl. 04.00 på 
30,96 mete}; med ett speciellt program på 
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Mångsidigt användbara oscillatorer 
6S0A- UTSPÄNNING KONSTANT INOM l dB 

MELLAN 10 Hl OCH 10 MHI 
Många användningsområden: Provning av TV-förstär
kare eller bredbandssystem, mätning av karakteristikor för 
filter och avstämda kretsar, bestämning av 'mottagarprestan
da, mätningar på bärfrekvens, idealisk för matning av bryg
gor vid ton- och radiofrekvens. 

Speciella fördelar: Ingen nollinställning, ytterst brett fre
kvensområde, inga justeringar under drift, attenuator för 
utgångsspänning, inbyggd rörvoltmeter, 2-3 % stabilitet. 
enklast möjliga manövrering. 

P---------------------------DATA: 
Frekvensområde : 

Stobilitet : 

Output: 

Spänningsområde : 

Frekvensrespons : 

Frekvensområde : 

Frekvensstabilitet : 

Utsignal : 

Utgångsspänning : 

rnre impedans : 

10 Hz-lO MHz, 6 områden Distorsion: 

±2 % under 100 kHz, ±3 % över 100 kHz 

15 mW ell er 3 V över 600 ohm; 6 V öppen 
krets 

Utgångsindikering : 

'. Utgångsallenuator: 

Mindre än l % till 100 kHz, mindre än 2 % 
till 1 MHz, 5 % vid 10 MHz 

Rärvoltmeter i"dikeror spänning till alle
nuator i V eller dB 

SO dB dämpning i stel:/ om 10 dB, 
kontinuerligt variabel utspänning från + 12 

0,00003-3 V till -SO dBm . 

Flat inom l dB över hela området Brum: Mindre än 0,5 % av fullt skalutslag 

202A - NED TILL 0,008 Hl; 

0,008-1.200 Hz, 5 områden 

l % inklusive uppvärmningstid 

Sinus·, fyrkant- och triangelvåg 

UTAN INSVÄNGNINGSFÖRLOPP 
Många användningsområden: Elektrisk simulering av 
mekaniska fenomen, vibrationsundersökningar, servoforsk
ning och -mätningar, medicinsk forskning, geofysiska pro
blem, mätningar med mycket låga tonfrekvenser. 

Speciella fördelar: Inga insvängningsförlopp, kontinuerligt 
variabel mellan 0.008 och 1.200 Hz, elektroniskt syntetiserad 
sinus-, fyrkant- eller triangelvåg, 1 OJa stabilitet, 0,2 dB 
respons, mindre än 1 OJa distorsion på varje område utom på 
högsta frekvensområdet. 

DATA:----~------------------~ 
Sinusvågdistorsion : 

Utgångssystem : 

Frekvensrespons : 

Mindre än l % på de 4 lägre områdena, 
mindre än 2 % på högsta området 
Isolerat, endera sidan kon jordas 

Konstant inom 0,2 dB 
30 V topp·till-topp över 4.000 ohm, alla 
vågformer Brum : Mindre än O,OS % av maximal uteffekt 

Ca 40 ohm Synkpuls: 10 V negativ puls, mindre än 5 p.s varaktig· 
het 

Tillverkare: Ensa mrepresenta nt: 

HEWLETT·PAeKARD eO. F:a ERIK FER'NER 
Palo Alto, Calif., U.S.A. Box 56 - BROMMA - Vx 252870 

, " 
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~10 
engelska till USA. Bland programpunk
terna märks nyheter, presskommentarer 
och ett musikprogram med sydamerikansk 
folkmusik, kallat »This is Latina Ame
rica». Vidare har de peruanska stationerna 
Radio Panamericana på 50,17 meter haft 
en väldigt bra period och har avlyssnats 
vid femtiden på morgnarna med hela QSA 
4-5 en längre tid, och Emisoras Atlantida 
på 31,17 meter, som också har hörts vid 
femtiden med QSA 3-4. Då är att märka 
att dessa stationer endast har 0,5 resp. 
l kW effekt. Emisoras Atlantida svarar 
dessutom med en trevlig och färggrann 
vimpeL 

La V oz de la Victor i San J ose på Costa 
Rica har hörts bra en tid på 31,20 meter 
med QSA 3-4, särskilt vid tretiden och 
fram mot kl. 05.00. Stati~nen har, i den 
mån den svarar på rapporter, ett mycket 
trevligt QSL-kort. 

En annan Costa Rica-station är Radio 
Excelsior på 49,38 meter med endast 0,5 
kW, som kan avlyssnas ibland. Stationen 
är dock mycket svår att få svar från, men 
till nyår förra året utsände stationen ett 
kombinerat och mycket vackert nyårs- och 
-QSL-kort till de lyssnare som sänt rappor
.ter. 

Förutom alla andra länders stationer 
'som hörs skall vi inte glömma bort att 
nämna Venezuela-stationen Radio Bar-

quisimeto på 31,55 meter och 60,12 meter, 
som nu börjat svara med ett trevligt QSL
kort. 

Lycka till med helg-DX-andet och smält 
den feta julmaten med de trevliga rytmer
na från någon central- eller sydamerikansk 
radiostation. 

(Börge Eriksson) 

FM·DX 
Stig Adolfsson, Grängesberg, rapporterar 
god mottagning på FM-bandet kvällen den 
5 oktober. Vid mottagningen utnyttjades 
apparatantennen. 

Från Norge hördes följande stationer: 
Hovdefjell på 87,8 MHz, 15 kW effekt, 
Hestenia 88,8 MHz, 11 kW, Bjerkreim 
90,6 MHz, 60 kW samt Bremanger på 93,6 
MHz, 15 k W effekt. Från England hördes 
120 kW-sändaren i Wrotham på 93,7 MHz 
vid 20.00-tiden. Köpenhamn hördes kl. 
21.30 på 90,8 MHz, Aarhus på 91,7 MHz 
samt Aalborg på 93,3 MHz. 

• 
TV·DX 
Stig Adolfsson, Grängesberg, rapporterar 
den 5/10 kL 20.00-21.15 mottagning av 
de svenska sändarna i Örebro, Skövde, 
Nacka, Norrköping, Västervik, Emmaboda, 
Gävle och Borlänge. Oslo gick in på kanal 
6 med program; rätt mycket »snö» på bil
den men god ljudkvalitet. Effekt 5 kW. 

Radio Barquisimetos nya QSL·kort i brunt och 
grönt. 

Det vackra kombinerade QSL· och nyårskortet 
från Radio Excelsior i Costa Rica. 

~~~ .... ~ ~:;,:;;: ::/:::: :::::; .. ~~~::."::,":: :.:-.3:::: 
~ CGOQ 'I J. III1.s#rO J.nmo.. . .. '''' , ,,' 

- -', .. y ~p#O\'","~ la c.porllmoidod el. lo c.f."O("Ih> M N},,,rd(.rJ *-
~qi- « ~ak!O«Ddo'cjur md~N-:'" ,~ 

_ .~~~d+ 'I h» ~~,\ ) ,-;t's1( , 

~U~VO . ~j) 
·· ~~_~TtI~ 

.~ LA PAIMfRAEMI50RA rH O[P~· 
Z'".,lh~;<u. (Ad. '~'~~,I;;-, C. : a~ltI;; " ~/u. ,:~n'lIr.;~ r0-,;~h~ . 

">.j lij";.t .. t ,,,q _ .. ':t '· "',i~ 
~·~~.f ...... t:.;;.<}'(I.U w,c .. '<;rg;' 

På kanal 5 kom den danska sändaren i Aal
borg in mycket bra med god ljudkvalitet. 
Aarhus kom in på kanal 8, dock ej så bra 
som Aalborg. 4-elements Yagi-antenn, rik
tad söderut, användes. • 

C::ONSERTO.N 
radio TV 
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J ulk/ap p Slip s 

HMV skivspelare 523 

Ett av marknadens pålitligaste 
grammofon verk. Fyrspeedspelare, 
försedd med finjusteringsregulator 
på hastighetsomkopplaren. Kri
stallpickup för stereo med två sa
firer, lätt utbytbara. Varje skiv
spelare är vid leveransen fullt fär
dig för stereoanslutning. 

Stereoförstärkare i byggsats, 
typ y 773 
Knight 20 W stereoförstärkare är 
en kombination av högklassigt ut
förande, vacker formgivning och 
läckert utseende och till en utom
ordentligt låg kostnad. 
Förstärkaren kan förse varje av 
två högtalarsystem med 10 W per 
kanal eller vid monoavspelning to
talt 20 W. Dessutom innehåller den 
två fullt utbyggda förförstärkare, 
vilket möjliggör användning av 
magnetisk pickup. 
Pris kronor 4 I o: - nto. 

Förmånserbjudande 
under december 
Vid köp av komplett stereo
anläggning bestående av: 
2 st högtalare FR 33 
I » Stereoförstärkare 
I » Skivspelare HMV 52 3 
med stereopickup 
erhåller Ni anläggningen för 
endast kronor 93°:-. 

Högtalare typ FR 3 3 
Vår eleganta högtalarlåda av 
kvartsvågstyp, är utrustad 
med Svenska Högtalarefab
rikens nya 8" högtalare typ 
S 8029X. (Denna högtalare 
presenterades av tillverkaren 
i Radio o. TV nr 10). Lådan 
är utförd i 19 mm lamellträ, 
är stabilt sammanfogad samt 
dämpad med rockwool. Hög
talaröppningen är täckt med 
plasttyg. FR 33 levereras f.n. 
endast i teakutförande. Imp. 
4, 8 eller 16 ohm. 
Pris kronor 190: - nto. 

KOMPONENTAVDELNINGEN 
Flemlnggat.n 51, StockhOlm - Tel. växel 541635 
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CBC:s utlandsprogram 1S o ar 
I år kan utlandsprogrammen från 
.Kanadas radio fira femtonårsjubi
leum. Det var nämligen år 1944 som 
'Canadian Broadcasting Corporation 
började sin internationella program
verksamhet. Den har sedan dess 
vuxit ut så att man nu sänder unge
fär 100 timmar i veckan på 16 olika 
språk. 

canadian Broadcasting Corporation 
(CBC) har sin internationella program· 
service International Service, förlagd till 
»Radio Canada»·byggnaden i MontreaL De 
två kortvågssändare på 50 kW som använ· 
des för utlandsprogrammen finns däremot i 
Sackville i New Brunswick, omkring 60 
mil från MontreaL 

De första internationella test program· 
men blev sända 1944 och International 
Service invigdes officiellt den 25 februari 
1945. De första programmen var på eng· 
elska och franska och i första hand av· 
sedda för de kanadensiska styrkorna i 
Europa. Senare tillkom andra språk och 
utlandsprogrammets omfattning bredda· 
des för att ge kortvågslyssnarna världen 

för UKV 
och TV 

runt en bild av livet i Kanada, och för att 
förklara Kanadas del i Förenta Nationerna 
och NATO. Regelbundna sändningar, rik· 
tade till Europa på engelska och franska, 
reläas över stationen CA E, den kanaden· 
siska armeradiostationen och RCAF·sta· 
tionerna i Europa för de kanadensiska 
styrkorna och deras familjer. 

International Service är nu »on the air» 
omkring IDO timmar i veckan. Man sän· 
der regelbundet på två frekvenser av de 
26 som CBC tilldelats av myndigheterna. 
Program sändes på följande språk: eng· 
elska, franska, tyska, holländska, italiens· 
ka, spanska, portugisiska (för Brasilien) , 
danska, norska, svenska, tjeckiska, slo· 
vakiska, ryska, ukrainska, polska och 
ungerska. En del tjeckiska, tyska och 
polska program sändes också över BBC:s 
anläggningar för att man skall nå en 
större lyssnar pub lik. 

Nyhetsbulletiner och ·kommentarer är 
den centrala delen i programmen. Andra 
program är föredrag, dokumenteringar, 
aktualiteter och intervjuer i förbindelse 
med kanadensisk utveckling inom han· 
del, kultur, sport och en rad andra akti· 
vitetsområden. 

»Radio Canada»·byggnaden i Montreal - en 
av de modernaste i sitt slag i Nordamerika. 

Programmen 
Variationen på International Service's 
program är mycket mångsidig. Ett av de 
äldsta och mest populära programmen är 

Inlennen av svensk kvali-Te 
palitlig anlenn lör svensk TV 

En TORE MA 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 TOREMA antenn. 
Idel nöjda TOREMA 
kunder. 
Skriv efter broschyr och 
prislista med alla TORE
MA 50-tal antenntyper 
och deras tekniska data. 
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lipot Duo Dial (varvräknarskala) 

T Y P R B I S K A LA 1: 1 

Denna skala är lämplig för användning 

tillsammans med variabla potentiometrar, 

kondensatorer och många elektriska 

mekaniska, hydrauliska och pneumatiska 

anordningar, där stor exakthet fordras. 

Skalon ger uppgift om hela varv och 

WO-delar därav. 

Helipot Duo Dial kan också användas för 

avläsning av mycket små ändringar eller 

rörelser hos mekaniska utrustningar. 

Rekvirera utförligt datablad - så får Ni 

veta mer om Helipot - det välkända 

märket för precisionspotentiometrar och 

och skalor. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ~ SIGTUNAGATAN 6 • STOCKHOLM 21 • TEL VÄXEl 230880 
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Den pampiga foajen i »Radio Canadn»-bygg
naden. 

:.Canadian Chronicle» som produceras av 
den engelskspråkiga sektionen och bear
betas, om så erfordras, av de andra språk
sektionerna. Dessa program behandlar ak
tuella händelser över hela Kanada. Andra 
program innehåller intervjuer med pro
minenta gäster (inspelningar på sådana 
språk som hindustani eller urdu prepare
ras ofta för användning av hemma-radio
organisationerna), julhälsningar från per
soner i Kanada till deras hemländer, osv. 
Närmare ' 400 000 brev har International 
Service fått från sina lyssnare sedan star
ten. Alla brev ägnas stor omsorg, och svar, 
tillsammans med broschyrer osv., sändes 
på avsändarens eget språk. Ett program-

schema i form aven illustrerad broschyr 
sändes regelbundet gratis till alla lyssna
re som begär det. Detta schema, som ut
ges sju gånger per år, innehåller program
notiser, tider och frekvenser och går f.n. 
ut i omkring 200000 exemplar. Lyssnar
rapporter besvaras med verifikationskort. 
Mottagningsrapporter erhålles också från 
andra radioorganisationer och från betal
da observatörer, och det förekommer ett 
konstant utbyte av tekniska erfarenheter 
mellan International Service och radio
organisationer i andra länder. 

Programutbytet med andra länder är en 
betydelsefull verksamhet. Ett anmärk
ningsvärt exempel härpå är det arbete som 
utföres av den franskspråkiga sektionen. 
Programinslag från hela Kanada inspelas 
och sändes till omkring två dussin fransk
språkiga radioorganisationer utomlands, 
dessa i sin tur förser CBC:s National Sei:
vice med programinslag som regelbundet 
användes i hemmaprogrammen i Kanada. 

I allt arbetar 175 personer inom Inter
national Service, däri ej inräknat tekniker 
och andra, som är nödvändiga för att pro
grammen skall kunna gå ut i etern. Fler
talet av programstaben arbetar i »Radio 
Canada»-byggnaden, men några tjänstgör 
i anslutning till sändarna i Sackville och 
andra i Britannia Heights i närheten av 
Ottawa, där International Service har en 
mottagningsstation. Det finns också repre
sentanter i Ottawa och Toronto och repre-

NYTT snabbt, pålitligt 

instrument för 

transistortestning 

Philips nya transistor

provare PP 3000 

ör ett instrument lika användbart i ser
viceverkstaden som på laboratoriet och 
i provrummet. Det är ytterst lötthanter
ligt, rationellt uppbyggt och oömt i prak
tisk drift. Läs hör nedon om fördelar och 
möjligheter. 

sentanter och korrespondenter vid FN 
New York, samt i London och Paris. 

En relativt ny verksamhet är televisio
nen. Utländska radio- och TV-organisatio
ner har frågat efter filmer för att kom
plettera andra program, och sådana filmer 
har sänts, framförallt till Tyskland och 
Frankrike, och har åstadkommits genom 
samarbete mellan International Service och 
»CBC Television». 

Radiohuset i Montreal, som inrymmer 
högkvarteret och studior för International 
Service, är ett av de modernaste radio
centra i Nordamerika. Det finns 23 studior 
i byggnaden, som användes av den natio
nella och internationella programtjänsten ; 
de varierar i storlek och utförande för att 
passa till olika programtyper. 

Sändarna 
Placerandet av sändarna i kustprovinsen 
gjordes efter ingående studium av radio
sändningar mellan Europa och Kanada. 
Platsen valdes med hänsyn till att man i 
största möjliga utsträckning skulle und
vika störningar från norrskenszonen. Sta
tionen placerades mellan Sackville och 
Amherst. Runt om stationsbyggnaden re
ser sig en ovanlig skog, bestående av vita 
och orange, master, varierande i höjd från 
39 till 138 meter, med många mil av matar
kablar. 

Sackville-anläggningen användes både 
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Mötområden : .... ..•.••.. .. •• .•• • •.• Lågeffekt Effekt 

PHILIPS 

• För snabb och rationell provning av så
völ effekt- som lågeffekttransistorer av 
både pnp- och npn-typ. 

• Möter kollektorströmmen vid noll In

gångsström och strömförstörkningen vid 
kortsluten utgång samt visar eventuellt 
överslag mellan kollektor och emitter. 

• Apparaten ör nötansluten. 
• Instrumentet ör överbelastningsskyddat. 
• Försedd med en mycket pålitlig tran

sistorhå II are . 
• Utförd i plastkåpa med börhandtag, 

som samtidigt ör stödbygel. 

Mätinstrumentavdelningen 
Postbox 6077 Stockholm 6 
Tel. 340580 • Riks 340680 
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Överslegsprov 
<200 mW 

Fullt ul,log . .. ______ •• _ ••• - •••• - - • •• 0.5 mA 

ICEO 
Mätområde . .. .................... ,,0-0,5 mA 
Mätspönning. . . . . . . • . • . • • . . . . . . . . . . . 2 V 

rx. FE 

> 200 mV 

2.5 mA 

0-2.5 mA 

2V 

Mölområde • ..•. _ . _ •••••• _ ••• _ ••• _ .0-200 0-200 

Konstant bosström .•..••••..••. .• .•••• 25 fl A 1 mA 

Kollektorström • • • . • • • . . . • . • • • . . . . • • •• (I-S mA 0-200 mA 

NÖlon,luln;ng • __ .. _ • ___ •...• ___ .•• •• 110. 125. 145. 200. 220 eller 

245 V. 50-60 Hz. 3W 

Dimensioner .••••..•.. •••• • ... •••••• 125 X 185 x 95 mm 
V;kl .. _ • __ . __ •.•• _ •• _ •••••••• _ • •• 2.4 kg 

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



FASMETRAR 
och 

jördröjningsledningar 
av fabrikat 

AD-YU ELECTRONICS LAB., U.S.A. 

Typ 202 är ett instrument som gör det möjligt att utföra 
ett antal mätningar i frekvensområdet 20 Hz-SOO MHz, som 
tidigare varit mycket svåra eller direkt omöjliga att genom
föra . Man kan således mäta mycket små fasvinklar såsom bråk
delar av 10 med ett max. fel mindre än 0,020 eller 2 % och 
med en känslighet av 10 fullt skalutslag. Man kan vidare 
använda instrumentet vid följ ande mätningar: 

• Mätning av vektoriella summan eller skillnaden mellan två växel· 
spänningar. 

• Mätning av imaginära och reella komponenterna aven okänd 
spänning jämfört med en referensspänning. 

• Mätning av kvoten av två spänningar. 

• Mätning av spänningen mellan två punkter som båda ligga över 
jordpotential. 

• Mätning av storlek och fasvinkel hos en okänd impedans. 

Typ 405 är en fasvinkelmätare med stor noggrannhet och 
hög stabilitet för mätning av fasvinkeln mellan två växelspän
ningar utan justering av vare sig frekvens eller amplitud. Dess
utom är det möjligt att med hjälp av detta instrument tegi
strera fas-frekvenskurvor på ett oscilloskop eller en skrivare. 

• Avläsningen är oberoende av förhållandet mellan ingångsspän
ningarnas amplituder. 

• Noggrannheten är densamma för alla symmetriska kurvformer. 

• Direkt indikering av fasvinkeln i grader inom fi-ekvensområdet 
l Hz-SOO kHz. 

• Ingen justering av spänningarnas amplituder erfordras. 

• Stabilt instrument utslag även omkring 0° fasskillnad. 

• Även fasföljden kan bestämmas. 

• Kalibrering och justering sker automatiskt. 

Ad -Vu Elect .. onics Lab. tillverkar dessutom högkänsliga fasdetektorer för frekvenser upp till 1000 MHz. 

fasvridare och avstämda förstärkare för lågfrekvens samt fördröjningsledningar för låg- och högfrekvens. 

Begär prospekt och närmare upplysningar från 

GENERALAGENTEN 

TELEINSTRUMENT AB 
HÄRJEDALSGAT. 136 - VÄLLI NGBY - TEL. STOCKHOLM 377150, 871280 
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Den en.mansbetjänta huvudkontrollen vid »Ra· 
dio Canada». 

Här har vi den svenska programstaben på 
CBC med Kanada·kartan och kortregistret 
över lyssnarna i bakgrunden. Fr.v. Lars Berg· 
lund, Sture Persson och Gunnel Gummerus. 

av International Service och den nationella 
programtjänsten, »National Service». In
ternational Service använder två 50 kW 

kortvågssändare och National Service en 
50 k W mellanvågssändare. Mellanvågs
sändaren, CBA, sänder på 1070 kHz och 
förser en del av den engelsktalande be
folkningen i kustprovinsen med radiopro
gram. De två 50 kW kortvågssändarna kan 
sända på vilket som helst av de internatio
nella kortvågsbanden mellan 6 och 21 
MHz och kan anslutas till vilken som helst 
av de tretton antennerna genom manuella 
omkopplare av speciellt utförande. 

Kortvågsantennerna i SackvilIe är alla 
av flerelements ridå-typ och består av 
stackade horisontaldipoler med reflekto
rer. Radiatorerna och reflektorerna är 
identiska i konstruktionen så att de kan 
alternera genom omkoppling, varigenom 
strålningsriktningen blir den omvända. 
Ändring av strålningsriktningen sker ge· 
nom fjärrkontroll från huvudbyggnaden, 
varvid användes en motordriven omkopp
lare, som monterats i ett vattentätt hölje 
vid antennens fot. Europa·antennerna, om
skiftningsbara för att täcka Nya Zealand, 
Central-Amerika och Mexiko, har en längd 
av 450 m och bäres upp av fem torn, av 
vilka två är ca HO m höga och de andra 
70, 60 och 45 m. 

Svenska programmen 
Regelbundna program på ~venska påbör
jades våren 1947. Dessa sänds numera fem 
dagar i veckan, måndagar t.o.m. fredagar. 
Avsikten med programmen är dels att pre-

sentera en bild av Kanada och kanaden
siskt liv, dels att spegla den kanadensiska 
reaktionen till olika internationella pro
blem. 

Men det är inte bara programverksam
het som CBC :s svenska sektion sysslar 
med. Man försöker också upprätthålla in
tresset för Kanada genom personlig kon
takt med lyssnarna. För detta ändamål har 
sektionen ett kortregister på närmare 
25 000 personer i Sverige som någon gång 
varit i förbindelse med CBC. 

En av svårigheterna med kortvågspro
gram av detta slag är att man aldrig kan 
få en tillförlitlig uppfattning av hur stor 
kretsen av regelbundna lyssnare egentli
gen är. Lyssnarposten är naturligtvis av 
stor betydelse, men man räknar på CBC 
också med åtskilliga tusen som lyssnar 
mer eller mindre regelbundet men aldrig 
brytt sig om att ta kontakt med stationen. 
De som önskar göra så kan skriva på 
svenska till CBC, Box 6000, Montreal, 
Kanada. 

Den svenska programstaben består f.n. 
av tre fast anställda medarbetare på 
CBC:s kortvågsservice i Montreal, som 
också ansvarar för speciella program för 
det finlandssvenska hemmanätet. Men 
man har också kontakt med flera svensk
språkiga free lancers i andra delar av 
Kanada, så att en aktuell händelse snabbt 
kan inrapporteras aven medarbetare på 
ort och ställe. (T I) • 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------~, 

Vi söker 

TELETEKNIKER 
gärna radioamatör, med några års erfarenhet 

av laboratoriearbete och goda kunskaper i engelska . . Känner Ni dessutom att Er håg 

står till försäljning, kan vi erbjuda en förmånlig anställning som försäljningsingenjör. 

Vårt försäljningsprogram känner Ni säkert. Det gäller komponenter från två världsföre

tag som åtnjuter grundmurat förtroende. Det blir en stimulerande arbetsuppgift för Er 

som vill framåt. Skriftliga svar ställs till V D före den 15 januari 1960. 

SVENSKA PAINTON' AB PAINTON 
STOCKHOLM-ÅKERS RUNÖ - Tel. riks Vaxholm växel 20110, lokal (0764) 2011.0 

~~--------------------------------------------------.---------------------------------------------------
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NY, GENIAL, MÅNGSIDIG OSCILLOSKOPKAMERA 
Modell ~ 196 A 

Distorsionsfria bilder i naturlig 
storlek. 

Linjär avbildning över hela bildytan. 

Skarpa, tydliga bilder, precis 
som själva katodstråleröret. 

Nytt objektiv 1: 1,9 - specialtillverkat för 
ändamålet. 

Sätt fast kameran på oscillo
skopet. 

Det är inte nödvändigt att ta av kameran 
för att ställa in bländare och slutare. 

Monteras lätt med en hand. 
En "snabblåsande" klämma håller fast 
kameran på oscilloskopet. 

med alla de egenskaper 
Ni kan önska 

Flera exponeringar kan lätt 
göras på en och samma bild. 

Med en hand flyttar man objektivet över 
11 markerade lägen. 

Bekväm filmframmatning. 
Polaroid-Land·kamerans bakstycke är 
stadigt fastsatt. 

Absolut säker mot ljusläckage. 
Försedd med yrkesmässig kamerabälg. 

Kan man ha glasögon på sig? 
Ha dem gärna på och titta på bilden med 
båda ögonen. 

10 cm skärmbild fyller hela bildbredden. 

Ända upp till 11 jämnt färde
lade exponeringar kan erhål
las. 

Två exponeringar, vardera med 
en yta av 4X10 cm. Ingen 
äverlappning. 

Ny -hp- 196A kamera på -h p-
120A oscilloskop. 

Den nya oscilloskop kameran modell -hp- 196A 
är den mest lämpliga apparat som hittills kon
struerats för registrering av oscilloskopbilder. 
Manövreringen är ytterst enkel och snabb; film
förluster genom ljusläckage är eliminerade; 
montering och avmontering tar endast några 

Förhållandet: föremål/bild: l: 0,9 (justerbart till färhållan
det l: l) 

Objektiv: 

Slutare: 

Wollensak 3" (7,5 cm) 
l : 1,9 Oscillo·Raptar 

Alphax nr 3. T, B, 1/100, l/50, 1/25, 
1/10, 1/5, 1/2 och 1 sek. 

En.amrepresentant: 

F:a ERIK FERNER 

Tillverkare: 

Box 5&, Bromma 
Vx 252870 

sekunder; apparaten är lätt, robust och kompakt 
men ändå ett precisionsinstrument i alla av
seenden. 

Begrunda nedanstående data och kontakta oss 
för demonstration. 

Bildstorlek : 
Film: 

Storlek: 

Tillgängliga tillbehör: 

7xlO cm 
Polaroid Land typerna 42, 44, 46, 

46·L, 47 
34 cm lång, 24 cm häg, 25 cm bred 

Vikt ca 4 kg 
Transportväska, Tektronix adapter 

Vi har flyttat: "Snörmakarvägen 35 -:intUtBrommaplan 

Palo Alto, Ca Ii'., USA 
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Ur radions historia 
Detta är sista avsnittet i denna histo
riska rapsodi omfattande åren 1888-
1928 (tidigare avsnitt har varit in
förda i nr 5, 10 och 11 i år). 

1920 
Königs-Wusterhausen försökssänder näs
tan dagligen tal över ljusbågsändaren (5 
kW). Sändningarna tas emot 2/2 i Mosk
va, 25/2 och 17/9 i Sverige, 22/ 12 i Sara
jewo, 23/12 i Luxemburg och Holland och 
31/12 i England. Den 22/12 sändes en stor 
konsert på 2700 och 3500 meters våglängd. 
God mottagning rapporterades från hela 
Europa. 

Ökad sändning av väderleksrapporter. 

I USA tillverkas 5000 rör per månad, i 
juni 1921 20000 rör. Superheterodynmot
tagare får där allt vidare utbredning. 

Amerikanska radioamatörer bevisar, att 
korta vågor (under 200 m) är användbara 
-för distanskommunikation. 

'1921 
Telefunkens pejlare med vridbar raman-

Representerar även: 

PHYS,-TECHN. WERKST, (PTWj 

HANS H. PUSCH 

OTTO StHILL 

DAMAR & HAGEN 

GENERALAGENT: ' 

tenn för sjö- och luftfartsnavigation kom
mer till allmän användning. 

Den första radiosändningen aven opera, 
»Madame Butterfly». Två mikrofoner på 
scenen, två i orkestern. Arrangör: C Lo
renz AG. 

Rundradio för underhållning föreslås i 
Tyskland. Firmor och statliga institutio
ner i Tyskland bygger en enhets-radio
mottagare för mottagning av näringslivets 
trådlösa informationssändningar. Dessa 
sändningar infördes den l okt. 1922 och 
distribuerade nyheter av intresse för nä
ringslivet. 1924 hade denna nyhetstjänst 
1800 · abonnenter. 

1923 
Den första radiokluhben bildas i Berlin. 

Den 15 okt. 1923 påbörjades rundradio
sändningar i Tyskland. 

Berlins rundradiosändare (0,25 kW) på 
frekvensen 750 kHz startar den 29/10. 
Vid högtidliga tillfällen, som t.ex. vid ju
len 1923, sändes även över Königs-Wuster
hausen. Programledningar finns inte, Ball
empfang användes för överföring från 
Berlin. 

FERNSEH 

1924 
Den första reguljära trafiken på 70-m·ban
det mellan Tyskland och Argentina. 

10 nya rundradiosändare tas i bruk i 
Tyskland. Gnistsändarna ersätts med rör
sändare vars frekvenser ligger utanför 
rundradiobandet. 

Trådlös telefontrafik med fartyg. 

Zeppelinaren ZR III flyger till USA, 
har installation av radiopejlanläggning 
och rörsändare. 

Serietillverkning av rör med oxidkatod 
påbörjas. 

Behovet av internationella överenskom
melser betr. rundradio, t.ex. våglängdsför
delning, gör sig kännbart. 

Den första stora tyska radioutställning
en i Berlin. 

Detektormottagare utan förstärkare får 
hemmabyggas i Tyskland. Tidigare statlig 
kontroll upphäves. 

Den 14 maj 1924 infördes en förordning 
i Tyskland att endast amatörer som ge
nomgått prövning får experimentera med 
audionmottagare. Förordningen hävdes 
den l sept. 1925. 

~22 

G·M·B·H 

gäller 
bruk 

Ledande när det 
för kommersiellt 

TV 

FERNSEH ITV bygger på 30-årig erfarenhet 
från studio-området vilket garanterar högsta 
kvalitet och tillförlitlighet. 

Kameror för alla belysningsförhållanden från 2 lux. 
Även: Matinstrument, elektroniska testbildsgivare, 
kamerarör, bildrör, fotoceller m. m. 

BARKASSVÄGEN 5 - ' LIDINGÖ l - TELEFON 652250 
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ger Er komplett 

bandspelar- program 

..... KlB 215 KlB208~ 
Mekanism. förförstärka
re och slutsteg samma 
som KTB 212. Bandspe
laren närmast avsedd 
som kompletteringsap
parat till radio , gram
mofon och TV. 
Lämplig att placera i 
'radiogrammofonmöbel 
el.dyl. Pris 565:-

KlB 212 
Portabel modell med 

~ separat transportväska. 

Speciellt konstruerad för 
undervisningsändamål. 
Högtalarsystemet riktat 
mot eleverna, manöver
organen mot läraren. 
5 W slutförstärkare, vu
meter som inspelnings
indikator. 
Infällbara bärhandtag, 
fack för tonband, slad
dar och mikrofon. Pris 
ännu ej fastställt. 

HÖlje av formpressad 
teak eller mahogny. 
Mekaniskt manövrerad. 
Stopp, spOlning och spel
ning väljes med ratt. 
Inspelning radio, inspel
ning mikrofon och lyss
ning väljes med tangen
ter. Hastigheten om
kopplingsbar under 
drift. 
Snabbspolningshastighe
ten oberoende av has
tlghetsomkopplarens 

KlB202~ 

läge . Pris 735:-

Användes bl.a. tillsam
mans med LME:s auto
matiska telefonsvarare i 
s.k. telepassutrustningar. 
Utrustad med: Automa
tiskt stopp, momentan
stopp, raderspärr, räk
neverk, uttag för fjärr
manövrering. VU-meter. 

Pris 985:-

KlB 222 K , Bandspelarradio, försedd med 
synkronur för automatiskt till
och frånslag av såväl r a d io som 
bandspelare. AM-mottagare , 
FM-mottagare och 5 W slutför
stärkare. 

Apparaten är så utförd att man 
kan spela in ett program sam
tidigt som man lyssna r p å ett 
annat. Den kan också använ
das som grammofon- resp. 
mikrofonförstärkare . 

KTD 202 

<t Strömart och spänning .. 50Hz V 110-240 

t- Effektförbrukning .. . .... ... . . .. W 95 
Bandhastigheter ..... . cm/s I 19 

<t 
...... 

\ 9,5 
Största spoldiameter .......... tum 7 

el Av- o. förmagnetiseringsfrekv. kHz 40 
Frekvensomfång vid: 19 cm/s Hz 60-12.000 

<t 
9,5 cm/s Hz 

Signalstörningsförhållande .... dB 52 

~ 
Utstyrningsindikator . . . . . . . . . . . . . . Instrum. 
Uteffekt ........................ W 3,5 

Vl Högtalare ...... . .... .. ... . .. .... .. . 1 

- Ingångar : radio, grammofon, mik-
rofon x 

Z Utgångar:' hög't~l~~~; '~';'t~~' för~tä~~ 

~ 
kare ... . . . ... . .. .. ...... . .. . .. . . .. x 

Tonkontroll, vid avspelning . . .... x 
W Hölje I Mahogny ... . .......... . . ...... . ..... .. . . 

\ Teak 
t- Dimensioner: bredd . . . . . . . . . . mm 395 

hÖjd ............ mm 204 
djup ......... mm 367 

Vikt .. ..... .. ..................... kg 15 

Pris 1.175:
utan kopplIngsur 1,090:-

2-kanal stereObandspelare för 
in- och avspelning. Dubbla in
och avspelningsförstärkare, in
spelningsindikatorer, slutför
stärkare och högtalarutgångar 
i samma schatull . Högtalarlå
dorna kan skiljas från band
spelaren och placeras på lämp
ligt avstånd från varandra. Pris 
ännu ej fastställt. 

KTD 208 KTD 212 KID 215 

110-240 110-240 110-240 
100 45 45 
19 9,5 9,5 
9,5 4,75 4,75 
7 6 6 

40 45 45 
60-12.000 

55-9.500 55-9.500 
52 44 44 

Instrum. Mag. öga Mag. öga 
5 3 3 
1 1 -

x x x 

X x x 
X X X 

Mahogny Läder-
Ek Teak imitation 
465 345 313 
300 160 154 
370 295 256 

19 8 7.5 

KlD 218 

110-240 
45 
9,5 
4,75 
6 

45 

55-9.500 
44 

Mag. öga 
3 
2 

x 

x 
X 

Teak 
780 
290 
240 

14 

KID 222 KTD 222 K KTD 242 

110-220 110-220 110-220 
105 105 125 

9,5 9.5 19, 9.5 
4,75 4,75 4,75 
6 6 7 

45 45 80 
55-16.000 

55-9.500 55-9.500 
44 44 52 

Mag. öga Mag. öga Mag. öga 
5 5 2X5 
2 2 2 

x x x 

x x x 
X X X 

Teak Teak Teak 
780 780 780 
290 290 215 
240 240 360 
18 19 22 

x = finnes 

TELEFON AB LM ERICSSON ,m BANDSPELARFABRIKEN · ÖREBRO 
Tel. 019 11242 &() 
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1925 
Oliver Heaviside, 75 år, avlider. Heaviside· 
skiktet är uppkallat efter honom. Han 
framförde teorin att radiovågors utbred
ning skedde genom reflexioner mot ett le
dande skikt i den övre atmosfären (8G-
100 km höjd). 

Rör med toriumkatod börjar användas i 
mottagare. 

A Esau telegraferar på 3 m våglängd 
över en distans av 40 km. 

Kvartskristallers egensvängningar bör
jar utnyttjas för frekvenskontroll. 

Dieekmann patenterar ett »fotoelektriskt 
bildanalysrör för television». 

Reiss-mikrofonen, »sockerbiten», undan· 
tränger kolkornsmikrofonen. 

Bredow föreslår synkrondrift av rund
radiostationer för att lindra våglängds
bristen. 

»Union Internationale de Radiophone» 
bildas i Geneve. Den första internationella 
våglängdsplanen fastställes. 

Vid slutet av året fanns i Tyskland 
435 000 industritillverkade radiomottaga
re och 500 000 amatörbyggda. 

1926 
Radiomasten i Berlin·Witzleben, »Funk
turm», byggs. 

Amerikanerna Breit och Tuve använder e 
radar för första gången för att mäta tiden e 
för ett radioeko från jonosfären. e 

e 
Nätdrivna rundradiomottagare uppträ- e 

der på marknaden. e 
Bromsgallret uppfinnes. e 
Livligt experimentarbete på akustiska e 

området, ljudkulisser, inmixning av ljud- e 
effekter etc. e 

Danslektioner i tysk rundradio. Elever- e 
e 

na i danskursen har ofta hörlurar, men e 
lektionerna är populära. 

Ny våglängdsfördelning. 

1927 

e 
e 
e 
e 
e 

Nauen får ett antal kortvågssändare på e 
20 kW. e 

Radiotelefontj änst London-N ew York. e 
Radiostationer för räddningsbåtar in- e 

föres. e 
e 

TV-överföring New York-Washington, e 
2500 bild punkter, 17,7 bilder/s. e 

Kortvågsmottagare får högfrekvens för- e 
stärkning. e 

Rundradiomottagare med skärm galler- e 
rör. e 

Den dynamiska högtalaren slår igenom. e 
Första boxningsreferatet över Atlanten e e 

från Stuttgart. e 
Internationell radiokonferens i Washing- e 

ton. Bestämda frekvensområden tilldelas e 
olika kommunikationsslag (fasta stationer, e 
rörliga stationer, flyg osv). • e 

e 

~------SU RPLUS ----------.." 
BC-923-A Mottagare 27-39 Mc, Mot

tagaren är en 16crörs dubbelsuper 
med 4 separata, variabla kanaler, 
inbyggd kristallkalibrator, BFO, 
brusspärr, med omformare för 12 
volt, lämplig för montering i bil 225.-

R-9BfAPN-4 Mottagare, 16 rör, 4 
kanaler med nätaggregat . ....... 7S.-

MM 165 B sv Mottagare till arm lm s 
25-wattsstation komplett utan nät-
aggregat . ..... ......... .... ......... 35.-

BC-924-A Sändare, uteffekt 35 W 
eller 2 W vid lågeffekt, 4 separata, 
variabla kanaler samt omformare 
för 12 volt . . .... .... .. ............ .. 125.-

SS 155 Sv Sändare till armens 25-
wattsstation utan S-M relä och 
nätaggregat .............. .. . . . ..... 35.-

Antennfilter till armens 25-watts
station. Detta filter ökar känslig
het och selektivitet. Finnes till 
både sändare och mottagare .. . . lS.-

Krlstallkalibrator (vågmeter) fre
kvens 500 KC-30 Mc utan nätagg-
regat med väska ... . . ........ .. ... 85.-

Indikator typ 300 med 5" katodstrå-
lerör samt 22 rör .. . ... . ....... ... . 75.-

Allformator 12 volt likström till 220 
volt växelström effekt c:a 140 watt 7S.-

Glödströmstransformator 250 vA, 
kapslad. Prim. 110 samt 220 volt 
sek. 2, 4, 6,3, 9, 12, 16, 20 , 24, 26 , 28, 
samt 32 volt. Fabrikat Siemens " 2S.

Konverter RF 26. Avstämbar mellan 
50-65 Mc ....... .. .. . ................ 40.-

Dynamotor 12-440 volt 400 mA. 
Amerikansk tillverkning, obetyd-
ligt begagnade . .. .. .... ........ . .... 3S.-

Dynamotor 12-275 volt 150 mA. 
Obetydligt begagnade. Zeniths 
tillverkning ... ............... ... ... 25.-

S-M relä, vridande, 12 volt, 3 väx
lingar, l brytning. Tillverkn. ReA 9.50 

T-l7 Amerikanska kolkornsmikro-
foner , obetydligt begagnade ...... 18.50 

R 3647 Mottagare innehållande 29 st . 
rör samt en mängd komponenter 75.-

3" Katodstrålerör LB 1 . . . .. .. . ...... 10.-
S" KatOdstrålerör 5 FP 7 ... . ... .. ... 18.-
Vridspolelnstrument 5 mA, fullt ut-

slag 0,2 volt inre motstånd 40 ohm 10.-
HF-instrument 1,2 mA fabr. Weston 20.
Dubbelinstrument 35 och 50 mikro-

ampere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20.-
Vibrator 12 volt ........... .... .. . .... 5.-
Högtalare 3H 

••••••••••••••••••••••• • •• 10.
Keramiska motstånd 50 ohm 50 W 2.-
Strömbrytare 2 pol, vipp .. .. .. .. . . .. 1.-
Glimlampor, 110 volt, Luma .. ...... 1.-
Motståndssats 50 sorterade ..... . . ... 2.-
Stetoset hörtelefoner m . traf. .... .. 9.-

Transformator prim. 180 volt sek. 
7600 volt 75 mA ............ .. . . .... 6S.-

Potentiometer sats, 12 olika värden, 
fabriksnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.-

Mörkpunktsförstärkare, 6 rör . . ... . S.-
Avstörningskond. 2XO,1 MFD ...... 2.-
Philipstrimrar 3-20 pf. .. . .. . .. . .. .. . 0.25 
Strömbrytare 1 pol, vipp ........ .. .. 0.75 
Omkopplare 2X2 vägs .......... ... . 1.50 
Genomföringar av hårdglas /2J 60 

mm längd 200 mm .. .. . . . . ...... .... S.-

NEON-TEST-PENNA, 70--S00 VOLT 
LIKSTRÖM o. VÄXELSTRÖM. Obs.! 

PRISET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50 

Styrdelsförstärkare innehållande 6 
rör . .. .. .... .......... . .... ... . . .... 5.-

MF-förstärkare 9 rör komplett ej 
nät aggregat .... . .. ... .............. 30.-

Valhallavägen 67 D E L T R O N Tel. 345705, Stockholm Ö 
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Rationaliserad 
radarutbildning hos 
Flygvapnet 

På F2 Hägernäs har The Solartron Electronic 
Group Ltd., England, installerat en radar· 
simulator·anläggning på beställning av flyg
förvaltningen. 

M ed denna radarsimulator · kan man på ra· 
darskärmar framställa bilder som fullständigt 
liknar de som uppträder under verkliga för
hållanden. I ett rum sitter ett antal )flygfö
rare» och dirigerar sina »flygplan» från sina 
instrumentpaneler, antingen efter ett uppgjort 
program eller efter telefonorder från en le
dare. Den personal som skall utbildas befinner 
sig i ett angränsande rum och tyder på sina 
vanliga radarskärmar de inkomna signalerna. 

Realisation 
Ducati . kondensatorer 
- gllmm.r och papper -

Motstånd 
Aktuella radioartiklar 

Ny realIsationslIsta sändes mot porto

avgift 20 ör. 

WÄlUiREN5 
Box 2124 - Göteborg 2 

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

• 



* Utta/as foba 

snabbantenner -
för kanalerna 5 -10 

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

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

Riktpris endast 78:
Vid beställning ange kanal 

med FU BA over
lägsna C-dipol 

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

AS·FSAS61 
i 2 våningar 

Il llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllll1111111111111111111111111111111111111111111 1 11 1 111111111111111111 1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 1 1 1 1111111111111 1 1111111111111111111111 111 IIIIIII IIIII~ 

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

A5-F5A2.x561 

Riktpris 166:
Vid beställning ange kanal 

* 

- = 

IrB!!1 takantenner för lokalmottagning 

Lokalantenn för mottagning i sända
rens närhet. 

- A5-FSA521 Riktpris 42:-

Lokalantenn med stor spänningsvinst _ 
och utpräglad riktverkan. 

-

A5-FSA751 Riktpris 69:- _ 
-

_ Lokalantenn för mottagning även un- -
der mindre gynnsamma förhållanden. Vid beställning ange kanal -

- AS-FSA331 Riktpris 51:- --= 
III III IIIIII IIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111 1Illi[[[[[[[[[[[[[[[[[[[III I[[[[[[[[[[IIIIII[[[[[[[[[[1[[[[[[[[[[[11111[[[[[[[[1[[111111[[[[[[ [11111111111111I IIIIIIIIIIIIIIII! 

Fabrikation 
FUnktechnischer BAuteile 
- ledande 
västtysk 
antennindustri 
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Billig västtysk 
rörvoltmeter 

e 
e 
e 
e 
e 
e 

• 

TY-teknikerexamen på Statens 

Hantverksinstitut efter hermodsstudier 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

På grund av televisionens snabba tillväxt e 
- i oktober var i Västtyskiand (inkl. Väst- e 
berlin) 3 milj. TV-abonnenter registrerade e 
- ställs allt större krav på TV-service- e 
verkstäderna, som undan för undan måste e 
bemannas med allt flera servicemän. Man e 

e 
~26 e 

SIGNAL VID FARA 

Den l oktober i år utexaminerades en 
grupp hermodselever från hela Skandi
navien på Statens Hantverksinstitut, efter 
l 1/ 2-2 års korrespondenspluggande vid 
Hermods. 

Efter en veckas laborerande, trimman
de, fel sökande och schemaläsande vid 
Hantverksinstitutet fick eleverna undergå 
ett praktiskt och ett teoretiskt slutprov i 
enlighet med av Radioserviceyrkets centra
la examensnämnd fastställda normer. En
ligt kursledaren, ingenjör Arne Randevall, 
har genomsnittliga standarden varit myc
ket hög. 

Kåre Olsen heter en av de nyexaminera
de TV-teknikerna, norrman till börden och 
med 32 år på nacken. I Norge, berättar 
han, har man ännu inte satt igång med 
ordnad TV-utbildning. Han vände sig där
för till Sverige och Hermods, som ju gav 
honom möjligheten att sitta hemma och 
plugga - med undantag för sista veckan. 
Kåre Olsen har egen radio- och TV-verk-

PANTAM 
Messconlacle r 

PANTAM - Fotoelektriskt kontaktdon 

Mad patenterat avbländnIngssystem. Oberoende av var kontakt
mörket står, bibehålles manöverläget så länge visaren befinner 
sig vid eller överskrider kontaktmörket. Messcontacfer kan erhål~ 
las med vridspole- eller elektrodynamiskt enfassystem. 

Kommande typer: 
Korsspole .. , vridiärns .. OCh/eller dynamiskt dubbelsystem. 

BERGMAN & BEVING AB 
Karlavägen 76 - Stockholm 10 - Tel. 679260 
Västergatan 45 - Malmö 1 - Tel. 32015, -17 
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stad och funderar nu på att med TV-diplo
met på fickan specialisera sig på industri
televi$ion, som är jungfrulig mark i Norge_ 

Hermods har en TV-servicekurs som tycks bli 
populär. Här examinerar ingenjör Arne Ran
devall vid Statens Hantverksinstitut fyra her
mods elever med ca 2 års korrespondensstudier 
bakom sig. Fr.v. Rolf Forsander, Finland, Olof 
Wallqvist, Gävle, ingenjör Arne Randevall, 
Edgar Johans, Åland, och Kåre Olsen, Norge. • 

för RADIO-
och TELEINDUSTRIN 
Från loger i Stockholm kon omgående erhållas bLa. 

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

ALLMÄNNA 
HANDELSAKTIEBOLAGET 

Brunkebergstorg 1 S - Stockholm C 
Tel. 2321 SO 

Lager: Luntmakaregatan 1 S 



Uttalas Joha 

snabbantenner ., -
tör kanalerna 5-10 

med F U B A överlägsna (-dipol 

Suverän antenn -
marknadens mest sålda! 

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

Vid beställning ange kanal Riktpris 124:-

A5· 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 beställning ange kanal Riktpris 258:-

Parallellmontage ger hög effekt 

I L 41 
Vid extremt svåra fall, när en reflekterad våg "träffar 
antennen nästan rakt framifrån, rekommenderas FUBA 
parallellmonterade antenn A5-FSA2X591. 

Vid exceptionellt svåra mottagningsförhållanden re
kommenderas FUBA A5-FSA2X2X591, som ger hög
sta spänningsvinst och effektivt utestänger störningar 
såväl från sidan som underifrån. 
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AKTUELLT e 

räknar med att man på större verkstäder e 
måste ha en rörvoltmeter per arbetsplats, e 
och behovet av sådana instrument är därför e 
mycket stort. Klein & Hummel i Stuttgart e 
har beslutat sig för att bygga sin rörvolt- e 
meter »Teletest-RV Il» i storserie för att få e 

Radio- och TV -nytt från hela världen 
e 

ned priset. Intressant är följande de klara- e 
tion från denna firma: »-För att kunna e 
garantera hög noggrannhet och god kon- e 
stans hos rörvoltmetern RV 11 har den inte e 
utförts i tryckt ledningsdragning.» Detta e 
uttalande förefaller en smula överraskan- e 
de, eftersom det väsentligt avviker från vad e 
man hittills utgått ifrån, nämligen att e 
tryckt ledningsdragning skulle vara bästa e 

På årsdagen av den egyptiska revolutio
nen i juli 1960 kommer det första officiella 
TV-programmet att utsändas från Kairo. 
Den tekniska utrustningen för TV-studio
anläggningarna i Kairo skall inköpas från 
J apan eftersom detta land lämnat de lägsta 
priserna. • 

e 
garanti för en likformig produkt. e 

Mätområdena för spänningsmätning går e 
upp till 1,S kV. Motstånd kan mätas från e 
0,2 ohm till SO Mohm. Ingångsresistansen e 
uppgår vid likspänningsmätningar till 11 e 
Mohm och noggrannheten är ±3 %. Vid e 
växelspänning är ingångsresistansen 1,S e 
Mohm och noggrannheten ±S %. Frekvens- e 
området täcker 40 Hz till 7,S MHz. Hög- e 
frekvens kan med hjälp av mätkropp mätas e 

Sammanlagt 125 radiostationer i 37 län
der återutsände Salzburger Festpiele 19S9, 
antingen direkt eller genom bandinspel
ningar. I år sände Mexico och Spanien fest
spelen för första gången. 

• »Arabiens Röst», som utsändes av Radio . 
Kairo har utökat sändningstiden från 11 
till 19 timmar per dag. Radio Kairo sänder 
för närvarande 2S0 timmar varje dag på 
2S språk. I början av nästa år kommer 

. sändningstiden att utökas till 300 timmar. 

• 
e 

vid S pF ingångskapacitans i området l e 
Från årsskiftet kommer ett andra TV-

kHz upp till2S0 MHz och man kan påvisa e 
spänning ännu vid frekvenser upp till 300 e 
MHz. I mottagaren ingår ECC82, EAA91 e 
+ torrlikriktare E2S0CSO. Dioden OA81 e 
ingår i mätkroppen. För resistansmätning e 
utnyttjas ett inbyggt 1,S V batteri. e 

program att utsändas inom Paris' TV-sän
dares täckningsområde. 

• l september fanns det i Schweiz över 

(K T) e 

30S 000 trådradiolyssnare. Det betyder att 
var fjärde schweizisk radiolyssnare använ
der sig av trådradiomottagare. Samman-

MUSIK NÄR SOM HELST 
med DUAL, som är känt 
för sin höga kvalitet, goda konstruktion 
och eleganta utförande. 

DUAL Siesta 300 s-märkt 
Denna mllngsidigt användbara skivspelare, förvandlar 
löll varje radiamollogare till en fullgod radiogrammofon. 
Den har fjödrande upphöngt chassi och alla slad·dar 
kunna föstas i bollen pli sockeln. 
Dim. 291 X225x135 ,mm. 
Riktpris ink!. skall: 
Stereoförberedd, insats nr 310/3 (brun) 
Med stereoinsats nr 320/3 (röd) 

Kr. 165.-
Kr.I75.-

DUAL Party 300 s-märkt 
En elegant och praktisk vöska i !vll färger med DUAL 
skivspelarchassi tyP 300. Klödseln av oöm plastvöv ör 
tvöllbar. I det lostagbara locket finns plats för lO st. 
45 varvsskivor • Alla sladdar förvaras i ell fack pli vös
kans baksida. 
Dim. 335x225xI35 mm. 
Riktpris ink!. skall: 
Stereoförberedd, insats nr 310/3 (brun) 
Med stereoinsats nr 320/3 (röd) 

' DUAL Party 300 SV stereoförberedd s-märkt 
Overall! dör det finns en vöggkantakt med vöxelström kan 
denna behöndiga grammofonförstörkare anslut"s. Vöskan 
ör formskön och praktisk. Den Ör klödd med tvöllbar bast
väv. lacket ör avtagbart och innesluter högtoloren, somt 

, förvoringsrum för anslutningssladdorna. Gula polerade 
. beslag och handtog av plast. lev. utan skivfack. 

.; Dim. 400x310xl75 mm .. Vikt 7,5 kg. 
Riktpris ink!. skall: 
Stereoförberedd, insats nr 310/3 (brun) Kr. 385.-
Med stereoinsats nr 320/3 (röd) Kr. 405.-

Försäljas genom grossister och radiohandlare 

Kr. 200.
Kr. 210.-

Generalagent Ing. F. PLAH N - Hantverkargatan 50, Stockholm K 
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lagt utsändes sex olika program över tråd 
radionätet. • 

Den första mobila Ampex-bandspelarer. 
i Europa har Siidwestfunk i Baden-Bader 
tagit i bruk. Ampex-apparaten har monte 
rats in i en 4-tons buss tillsammans me( 
den övriga nödvändiga apparaturen. Bus 
sen är självförsörjande vad beträffar ström 
förbrukningen. • 

Den italienska radion, RAI, experimen 
terar f.n. med stereofoniska radiosändning 
ar över ett trådradionät i Milano. 

• Den ungerska radio- och televisionsindu 
strin har visat sina nya produkter vid er 
industriutställning i Budapest. En ungers1 
fabrik visade · en ny televisionsmottagan 
kallad »Munkacsi» (efter en framståend€ 
ungersk artist) med S3 cm bildrör. 

• Den engelska programtidskriften »Radi< 
Times» som utförligt behandlar BBC:l 
radio- och TV-program har nu en rekord 
upplaga på 10 miljoner exemplar. Det be 
tyder att »Radio Times» har den störstl 
upplagan i världen bland periodiska pub 
likationer. 

(T lngelsson) 

LÅDFACK typ LF 
för smådelar 

Flera typer att välja på 

Begär katalog från 

"Specialisten i hyllor, lådor o. skåp" 

AB Svensk 
~ 
~ 

Lagerstandard 
SKÅNEGATAN 40, STOCKHOLM SÖ 

TEl. 400050, 422090 

MALMÖ: (040) 912300 GÖTEBORG: (031) 121158 

SUNDSVALL: 060/51840 

, 
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Uttalas foba 

snabbantenner 
-' 

för kanalerna 2 - 4 

Vid beställning 
ange kanal. 

Ger god spänningsvinst och 
riktverkan. Lämplig även 
på längre avstånd från sän
daren. 

Kanal 2 
Kanal 3 
Kanal 4 

Riktpris 110_-
106.-
102.- A5·FSA721 ' -

-
-

11111111111111111111111111 111111111 1111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111 11111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111 

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

1111111111111111111111111111 1111 1111111 111111111111 11111 11111111 

AS· FSA271 -

S-elements-antenn med dub-
bel reflektor som ger god _ 
mottagning även i områden 
med mycket svåra mottag- -
ningsförhållanden. De elekt
riska egenskaperna är så _ 
utmärkta att antennen även _ 
i till synes hopplösa fall ger -
de bästa resultat. Denna an- _ 
tenn är ett utmärkt prov på -
FUBA:s möjligheter att lösa 
ett svårt problem. 

AS-FSA731 
En utmärkt antenn som ger hög spänningsvinst 

och har goda riktningsegenskaper. En utom

ordentligt ,lämplig antenn såväl nära sändaren 

vid besvärande reflexer som ~id låg fältstyrka 

på stora avstånd från sändaren. Fästet är så 

konstruerat, att antennen kan riktas även mot 

vågor, som kommer snett uppifrån såsom ofta 

är fallet bakom höga byggnader. Den levere

ras även i 2-våningsutförande, nr A5-FSA2 X 

731 vilken ger god bild även på platser med 

mycket låg fältstyrka. 

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

Recenserade böcker: 
FlICKE, W F: Röda kapellet. Stockholm 1959. Bok
förlaget Gothia . 311 s. Pris: 22.50. 
MOSES, M G: Printed Circuits. New York 1959. 

Gernsback Library. 224 s. Pris: 2.90 dollar. 
MENDE, H G: Leitfaden der Transistortechnik. 

Munchen 1959. Franzis-Verlag. 288 S., 268 fig., 
21 tab. Pris: DM 19.80. 

HASSEL, W, lIMANN, O: Hilfsbuch fur Hoch
frekuenztechniker . Band 1. 2 :a uppl. Munchen 
1959. Franzis-":erlag. 400 S., 237 fig., 86 tab. och 
nomogram. Pros: DM 29.80. 

CAMIES, B S: Principles of Frequency Madulation. 
Londan 1959. lIiffe & Sans Ltd. 147 S., 87 dia
gram. Pris: 21 sh. 

D et är inte ofta en recensent av radio
teknisk facklitteratur får anledning att 
läsa romaner på tjänstens vägnar så att 
säga, men nu har det hänt. Det är fråga 
om en sorts roman, i varje fall en bok med 
mer eller mindre uppdiktade samtal, som 
handlar om Sovjets radiospionage i Eu
ropa. 

Det var sommaren 1941 som man under 
andra världskriget i Tyskland kom under
fund med att ett stort antal spionsändare 
runt om i Europa överförde rapporter till 

TUNGSRAM 

det ryska underrättelseväsendet. »Rote 
Kapelle» kallades denna organisation, och 
romanen med samma namn (»Röda kapel
let» är titeln på den svenska översättning
en) av W F Flicke handlar om hur denna 
spionorganisation efter hand avslöjades. 

Romanens författare var en av dem som 
var med om att bygga upp den tyska mili
tära lyssnartjänsten under andra världs
kriget och han bör därför vara väl initie
rad. Han ger 'ett sällsynt osympatiskt por
trätt av chefen för tyska lyssnartjänsten, 
överstelöjtnant Bollmann, vars inkompe
tens ständigt framhålles. Man vet inte 
bakom vilket namn i boken författaren 
döljer sig, men man misstänker starkt att 
det måste vara antingen den skarpsinnige 
Model eller den skicklige Schuster som är 
författarens alter ego. Utan de två duktiga 
herrarna hade det inte blivit mycket be
vänt med spionpejlandet! 

Boken är varken särskilt underhållande 
eller spännande men ger en god bild av 
hur omfattande och hur utomordentligt 
betydelsefull denna del av krigföringen 
måste ha varit under andra världskriget. 
Det radiotekniska i boken inskränker sig 
till att en del personer vrider på pejlramar 
och tar på sig hörlurar. 

• 
Tryckta ledningar är ju någonting som 

är på väg, och Gernsback Library i USA, 
som bl.a. ger ut den även här i landet väl-

elektronrör och halvledare 
lör radio) TV och andra ändamål 

Begär katalog 
och offert från 

Moderna och äldre rörtyper 
finns i riklig sortering! 

ORION FABRIKS- & FÖRSÄLJN INGS AB 
Vretensborgsvögen 10-12, Stockholm 42. Tel. 010/452910. Göteborg: Tel. 031/117270 

Malmö : Tel. 040/978900. Luleå : Tel. 17800. Sundsvall, Tel. 060/19959 
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kända tidskriften »Radio Electronics», har 
fått ut en liten handbok i ämnet, »Printed 
Circuits» av M GMoses. I denna genom
gås hur amatören kan tillverka tryckta 
ledningar själv och hur de användes inom 
moderna elektroniska utrustningar. Vida
re finns det en del tips om felsökningsme
toder på tryckta ledningar och en del 
exempel på apparat~r av de mest skilda 
slag, utförda med tryckta ledningar. 

Det är en påkostad bok med mängder 
av instruktiva fotografier och praktiska 
anvisningar och detaljuppgifter (exem
pelvis om induktansen i tryckta flatspo
lar ). Kapitlet i bokens sista avsnitt om 
mera avancerade användningsområden för 
experiment och för laboratoriearbete är 
intressant och nyttig läsning för både kon
struktörer och amatörer. En aktuell och 
matnyttig bok. • 

En annan bok, »Leitfaden der Transis
tortechnib av Herbert G Mende, är också 
en bra nyhet, som man med gott samvete 
kan rekommendera dem som vill sätta sig 
in i transistorerna och deras användnings
möjligheter. Framförallt är den värdefull 
för dem som utan alltför mycket matema
tiskt hokus pokus vill få en inblick i hur 
man konstruerar och dimensionerar appa
rater med transistorer. Transistortekniken 
är ju ännu för många ett terra incognita, 
det är få böcker på detta gebit som före-

~30 

AKTUELLT NUI 
DIREKT· 
ANTENNEN 
för Ert 
område 

MALMÖ - HÄLSINGBORG - vÄXJÖ 
EMMABODA - KARLSKRONA 

.'''ST Kock~ ... o S 

EILD--t .:; .. ~I:~;;"" 
STOCKHOLM 
Lager: Boodeg.2 

se bättre • 
• hör bättre 

TOREMA 
ANTENNER 
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• • • de raHa instrumenten 

för riktig TV-o. U KV-service 

Här en bildfrdn en mycket 
uppmärksammad och good· 
.vil/·.kapande .kyltning hos 
Etervåg Radio, Regeringsgatan 
49, Stockholm, .om givit, affä· 
ren många kunder. 

Ni vet, att kundkontakten långt ifrån 
är avslutad i och med att Ni sålt 
TV-mottagaren. Den skall installeras, 
och Ni skall lämna fortlöpande 
service. TV- och även UKV-mottagare 
är så 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 rätta 

TV- och UKV-serviceinstrumenten. 

----------------------~----------------~-----
Det bästa oscilloskopet: 
NORD MENDE UNI· 
YERSAL·OSCILLO· 
SKOP UO·960 är ett 
viktigt instrument för 
Er om Ni skall kunna 

/,"ii'i<Y.,,'i'i"" 

lämna Era kunder ordentlig service. 
Skaffa Er ett UO·960 och Ni äger det 
bästa för riktig TY· och UKY·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· 
strålerör DG·IO med K 1 585 
100 mm diameter. r.. :-

RADIO 

TELEVISION 

SNABBTELEFON 

TILLBEHÖR 

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

Kr. 1.485:-

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

Kr. 1.125:-

Stockholm, Tel. 010/180300 

Göteborg, Tel. 031/175890 

Malmö, Tel. 040/70720 

Sundsvall, Tel. 060/14631 
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faller vara bättre ägnade som introduk
tion än denna_ 

»Leitfaden der Transistortechnik» har 
kommit ut i rätt tid, i ett utvecklingssta
dium då transistortekniken nått en viss 
grad av stabilisering och de viktigaste an
vändningsområdena för transistorer bör
jat utkristallisera sig. I boken genomgås 
fysikaliska grundfakta och framställnings
frågor med utförandeformerna för tran
sistorer systematiskt uppställda. Fyrpol
parametrar är uppställda överskådligt i 
tabellform och med en del instruktiva 
exempel visas hur olika slag av transistor
kurvor utnyttjas vid dimensioneringsupp
gifter. 

Bokens tyngdpunkt utgöres av det av
snitt där transistorernas användningsområ
den behandlas. Här genomgås lågfrekvens
och slutförstärkare, HF-förstärkare, lik
strömsförstärkare och oscillatorer, impuls
och vippsvängningsalstrare, switchar, mul
tivibratorer, likspänningsomvandlare och 
demoduleringssteg m.m. Över 200 littera
turhänvisningar avslutar boken. 

En utmärkt bok, koncis, systematisk och 
koncentrerad. • En bok som man däremot inte precis 
faller i farstun för är »Hilfsbuch fUr Hoch
frequenztechniker» av diplomingenjör 
Wilhelm Hassel i ny upplaga, omarbetad 
och bearbetad av Otto Limann. Bokverket 

kommer att omfatta två band, det är det 
första som nu föreligger. Det omfattar 400 
sidor med 237 bilder och 86 nomogram. 

Boken inleds me'd 100 sidor 5-ställiga 
logaritmtabeller, trigonometriska funktio
ner, formler för differential- och integral
räkning och en hel del andra matematiska 
tabeller. (Vad all denna matematik skall 
användas till i radiotekniska sammanhang 
får man inte veta, i bokens beräknings
exempel används praktiskt taget endast de 
fyra enkla räknesätten.) I den egentliga 
handboksdelen är sammanställda tyska 
normer av olika slag i samband med ge
nomgången av motstånd, kondensatorer, 
induktanser, transformatorer etc. Under
laget för deras beräknande anges. 

Vad som är tilltalande i boken är de ut
förliga beräkningsexemplen, som ofta 
sträcker sig över flera sidor och som ger en 
hel del nyttigt stoff för den som vill för
kovra sig på det området. Detta gäller inte 
minst avsnittet om drosslar och transfor
matorer. Ett avsnitt om likspänningskällor 
med en del kopplingar för likspännings
omvandlare innehåller också nyttiga upp
gifter. 

Andra avsnitt, exempelvis det om an
tenner, är mycket rapsodiskt sammanställ
da, och man har svårt att tro att någon 
kan ha glädje av antenn tabellen på sid. 
284--289. Hänvisning beträffande beteck
ningar m.m. sker till en del andra av förf. ut
givna verk! Behandlingen av resonanskret-

HERMANN REUTER 
B A D H O M B U R G v d H. 

Nålmikrofon med kristallsystem för stereo 

SYD 10. STD 2 

SYD 3 

Ur vår tillverkning: 
Krislall- och dynamiska mikrofoner, konlakl
mikrofoner fö'r ~ibralionsmälningar, lonhu
~uden fö'r slereo, mikrofonkonlakter, slyrkri
slaller i glas- och melallhållare. 

Nålmikrofon STO 1, användbar även för 
monural avspelning. 

Frekvensområde: 30-13.000 Hz. 
Utgångsspänning : 1,5 V vid 7,0 cm/sek. 
Dämpning mellan kanalerna: 20 dB vid 
1.000 Hz. 
Nålradier: för stereo 45/45 0 och mikro 

33/45 varv/min, 16 fl. 
för normalskivor 78 varv/min. 60 fl. 

* Nålmikrofon STO 2, användbar även för 
monural avspelning. 

Frekvensområde: 30-16.000 Hz. 
Utgångsspänning: 0,5 V vid 7,0 cm/sek. 
Dämpning mellan kanalerna: 20 dB vid 
1.000 Hz. 
Nålradier: samma som STD 1. 

* Nålmikrofon STO 3, 
data som STD 1, dock med en utbytbar 
nål. 

Nålradier: 16 eller 60 fl. 

* För närmare detaljer begär lista EA 17. 

GENERALAGENT 

AKTIEBOLAGET RENIL STOCKHOLM 5 
TEL. 620750 - 625750·625712 - STUREGATAN 18 

30 R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R l 2 - l 9 5 9 

sar och band filter med visardiagram gör 
ett olustigt intryck på en radiotekniker. 

Överhuvud taget har man en känsla av 
att boken skrivits eller bearbetats aven 
starkströmstekniker som inte är så särskilt 
väl förtrogen med radiotekniska fråge
ställningar och betraktelsesätt. 

• 
Engelsmännen förvånar med sina fack

böcker, de behandlar ofta mycket snävt 
begränsade tekniska fält på ett inträngan
de sätt. Föreliggande bok, »Principles of 
Frequency Modulation» av B S Camies, 
är ett exempel på en sådan specialbok, av
sedd för studerande, radioingenjörer och 
radioamatörer. Större delen av boken (147 
sidor) är ägnad teoretiska frågor - med 
bl.a. ett intressant avsnitt om FM och stör
ningar - men stort utrymme ägnas även de 
praktiska tillämpningarna av frekvens
modulering, varvid - som sig bör - rund
radio-FM-mottagare behandlas särskilt ut
förligt. Användningen av FM i mikrovågs
länkar, för radar, telegrafi och telefaksi
mil behandlas mera summariskt. Ett antal 
numeriska exempel i boken illustrerar de 
relativt enkla beräkningsmetoder som er
fordras för att man skall komma till rätta 
med kopplingsmässiga problem. 

En bok som utan vidare rekommenderas 
dem som har speciellt intresse för FM
mottagare och deras konstruktion. (Sch) 

FABRIKSNYA 

TV-BILDRÖR 
110°, 21" och 17" 

med obetydliga skönhetsfel 

säljes billigt 

Telefon 40 54 64 



Rar Ni rätta utrustnin~ för elektriska mätningar ? 

AVOMETER 
MOD. HD 
är det rätta 
jn~trumentet 

för den 
fordrande 
starkströms
teknikern. 
1000 Q /V , lik
o. växelström 
10 A . Kr 285:-

AVO-instrument 

Pris Kr 425:
Beredsk.väska Kr 45:-

A VO MULTI MINOR MOD.1 
10000 Q/V, 19 mätområden. 
Det rätta universalinstrumen
tet i tickformat tör varje 
serviceman . Kr 95:-

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

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

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

AVO RÖRMÄTBRYGGA 
MOD. V/3 mäter "konditio 
nen" hos alla standardrör och 
upptar deras karakteristikor. 
Kr. 1250:-

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

Inom SEK har utarbetats ett förslag, SEN 
43 10 Fasta, icke trådlindade motstånd. 
Typ 1. Normförslaget utgör översättning 
av förslag tilllEC-publikation 115, som be
räknas utkomma under titeln Recommen
dations for fixed non-wire wo und resistors, 
type l. IEC-förslaget var utsänt på remiss 
under 1957-1958, och den svenska natio
nalkommitten avgav därvid ett tillstyrkan
de svar. 

Den kommitte, NK 43-C Radiodetaljer, 
som handlägger frågor av detta slag, har 
ansett det lämpligt att utsända förslaget i 
dess nuvarande skick på remiss, eftersom 
ett aktuellt behov av provningsföreskrifter 
för skilda slag av telekomponenter före
ligger inom b1.a. försvaret och företag 
inom teleindustrin, som tillverkar kommer
siella utrustningar. 

Översättningen har utförts inom försva
ret och är ej formellt granskad på det sätt 

1 SEK = Svenska Elektriska Kommissionen. 

som vanligen brukar ske före remissut
sändning av SEN-förslag. Avsikten är att 
senare ge förslaget en översyn i formellt 
hänseende i samband med en kollatione
ring gentemot texten i den definitiva IEC
publikationen, vilket förutsättes kunna ske 
under remissbehandlingen. 

Remisstiden utgår den 15/1 1960. In
tresserade kan rekvirera normförslaget 
från SEK, Box 3295, Stockholm 3, eller 
Svenska Teknologföreningen, Brunkebergs
torg 20, Stockholm. Remissvaren skall in
sändas till SEK eller Svenska Elektro-
ingenjörers Riksförening. • 

Sverige får 
" radarluftbevak-

• II 

nlngssystem 
Svenska flygvapnet har nyligen tecknat 
kontrakt med Marconi i England om leve
rans av ett radarsystem för luftbevakning, 
som lär vara mera effektivt och mera 
snabbt än något annat existerande system 
för luftbevakningsändamål i dag och som 
möjliggör insättande av praktiskt taget 
ögonblickliga motåtgärder vid fientlig 
flygverksamhet. 

RATTAR och . PLASTDETALJER 

Generalagent: 

INGENJÖRSFIRMAN BO KNUTSSON 
Fleminggatan 17, Stockholm K·, Telefon 502562 • 51 2689 
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Hjärtat i anläggningen är en elektronisk 
matematikmaskin som arbetar med ex
tremt hög hastighet och som löser ett stort 
antal problem samtidigt. Det möjliggör 
för vapengrenscheferna att ge order till 
jaktflyg, robotvapen och luftvärn att sättas 
i aktion i rätt ögonblick. Svart-vit televi
sion och färgtelevision utnyttjas för att 
åskådliggöra flygläget över operations
området. 

Tidigare har de som haft ansvaret för 
motåtgärder mot de fientliga angreppen 
varit handikappade av de dröjsmål som 
alltid varit förknippade med att få in de 
viktiga informationerna, som dessutom 
sällan givit en komplett bild av flygläget. 
Det nya systemet möjliggör att man över
lagrar televisionsbilder, i vilka man kan 
lägga in exempelvis väderlekskartor, egna 
eller fientliga flygstyrkor m.m. på opera
tionsfältet, varigenom en exakt bild av lä
get kontinuerligt erhålles. Det är radar
informationerna som efter bearbetning i 
matematikmaskinen matas in på TV-syste
men som i sin tur ger en visuell bild av 
läget. 

Systemet har utvecklats av vetenskaps
män och ingenjörer vid Marconi i sam
arbete med experter inom det svenska flyg
vapnet. Det första kontraktet för den elek
troniska utrustningen beräknas gå löst på 
över 20 milj. kronor. • 

miniatyrinstrument 
från Schweiz 

SKAKSÄKRA 

TROPIKSÄKRA 

Tillverkare: fAMESA! Zurich 

Generalagent: 

Ingenjörsfirma L. G. ÖSTERBRANT 
JÖNKÖPING - TELEFON 28196 - 14073 



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 andra band. »SCOTCH» 

tonband är alltså Ert band! 

Generalagent: AB LANDELlUS & BJÖRKLUND 

STOCKHOLM • GÖTEBORG • MALMÖ 

JÖNKÖPING • SUNDSVALL 
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Jämförelsetabeller för halvledardioder 
I nedanstående tab. l och 2 är sammanförda jämförbara halvledardioder av olika euro. 
peiska och amerikanska fabrikat. Telefunken·dioderna tjänar som mellanled vid över. 
sättning från amerikanska dioder till motsvarande europeiska. 

Tab. 1. Jämföre!setabeU u.pptagande ha!v!edardioder av tyska fabrikat.' 

TELEFUNKEN AEG 

Kise!dioder 
OA 126/5 
OA 126/6 
OA 126/7 
OA 126/8 
OA 126/9 
OA 126/10 
OA 126/11 
OA 126/12 
OA 126/14 

OA 126/18 

OA 127 
OA 128 
OA 129 
OA 130 
OA 131 
OA 132 

Germaniu.mdioder 
OA 150 

OA 154 Q 

OA 159 

OA 160 

OA 161 

OA 172 

OA 172 E 

OA 174 

OA 180 
OA 182 

OA 186 

OA 20/500 
OA 100/30 
OA 60/5 
OA 40/100 
OA 80/10 
OA 50/50 
OA 30/30 

INTERMETALL SAF 

Z 5 
Z 6 
Z 7 
Z 8 

Z 10 
Z 10 

S 32 

S 33 
S 34 
S 35 
S 36 

FD 4/FD 5 
FD 3 
FD 6 
FD 7 

OA 261 
DS 160 
DS 161 
DS 1611 
DS 170 

OA 257 

OA 265 
DS 162 

SlEMENS 

SZ 6 
SZ 7 
SZ 8 

SZ 9 
SZ 10 
SZ 11 
SZ 12 
SZ 13, SZ 14 
SZ 15, SZ 16 
SZ 17, SZ 18 
SZ 19, SZ 20 

TEKADE 

OV 6 
OV 7 
OV 8 

SD 15 OS 32 
SD 50 
SD 80 
SD 120 
SD 200 

RL 31 
RL 34 
RL 44 

GD l Q 
GD 2 Q 
GD 6 E 
RL 145 
RL 413 
RL 133 
RL 241 
GD 2 E 
GD 3 E 
RL 43 
GD 3 P 
RL 232 

RL 32 
GD l E 
GD 4 E 
GD 11 E 
GD 12 E 
GD 4 S 
GD 8 E 

OS 33 
OS 34 
OS 35 

G 5/6 
G 4/10 
G 5/61 M 

G 5/4 

G 2,5/9 
G 4/12 

G 5/103 
G 5/104 
G 5/105 
G 5/106 
G 5/61 

G 5/2 

OA 41 

VALVO 

OA 200 

OA 202 

OA 91 

OA 73 

OA 70 

OA 81 
OA 85 

2 X OA 72 
2XOA 79 

OA 72 
OA 79 

OA 5 

OA 86 
OA 87 

1 De i tabellen upptagna jämförbara dioderna är inte identiska men har dock så överensstäm
mande data att de kan ersätta varandra i praktiskt taget alla kopplingar. 
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Oscillograf CO-50 

Skärmdiameter: 53 mm. Ing.-imp.: 500 K 10 pF. Bandbredd: 20 p/s-
200 Kc/s. Stigtid: 2 ILS. Känslighet: 50 mV/cm. Svepfrekvens: 20 p/s-
30 Kels. Kontroller: Intensitet, Fokus, Vert. o . Hor. position, Vert. o . 
Hor. förstärkning. Svep/Först./plattorna direkt. Svep/Synk, Ext./Int. 
på svep omkopplaren finnes ett extra läge märkt TVH vilket är avsett 
för kontroll av hor. synksign. i TV-app. Denna osc. är fullt tillfyllest 
för TV-service (naturligtvis ej färg-TV). Rörbestyckning: 2BPl, 
2X6AU6, 6X4, 5HK9, 66G. Exklusive testkropp 

270 X235 X145 mm 
Vikt 5,5 kg 

200X130X110 mm 
Vikt 2,2 kg 

Netto Kr 249.-

HV-prob 30 KV 

Netto Kr 35.-

HF-prob 300 Mc 

Netto Kr 23.-

Rörvoltmeter 
VT-19 

Ingångsmotst. 11 MO. AC 
och DC Volt: 1,5, 5, 15, 50, 
500, 1500 V RMS. 4,2, 14, 
42,140,420,1400,4200 V PIP. 
Ohm:O,lO-lOOOMO.RXlO, 
XlOO, XlOOO, X 10000, 
XO,lM, XlM, XlOM. dB: 
-20 till +66. 

Med tillhörande HV
prob multiplicenlS alla 
DC-områden med 100. 
HV-probens motstånd 
1090 MO. Nätsp. 220 V , 
50 p/s. Okänslig för nät
spänningsvariationer . 

Inga lösa sladdar. Om
kopplingsbar. Testkropp 
för DC, AC och ohm. 

Detta instrument är fullt 
tillfredsställande även 
för lab.-bruk. 

Vridspoleinstrument för VT-19 
200 ILA. Komplett. 

Kronor 45.-

Vridspoleinstrument för PV-58 
200 ILA. Komplett. 

Kronor 31.-

Vridspolesystem utan kåpa. 

TR-6M 40 ILA Netto Kr 29.-
TR-4H 40 ILA Netto Kr 28.-
TR-6B 150 ILA Netto Kr 26.-
TR-4E 250 ILA Netto Kr 24.-
TP-3A 250 ILA Netto Kr 16.-

Likriktare för ovanstående instrument 

Netto 'Kronor 2.95 

95X130X38 mm 
Vikt 450 g 

TP-3A 
TOlerans: ±3 'I,. 
AC och DC: 2000 O/V. 
lO, 50, 250, 500, 1000 V. 
DC: 0,5, 2,5, 25, 250 mA. 
Ohm: lOKO, 100KO, 
lMO. 
dB: -20 till +36. 
Ink!. batteri och test
sladdar. 

Netto Kronor 39.50 

Samtliga instrument kunna erhållas på 
avbetalning om sammanlagda nettopri- . 
set uppgår tm minst Kr 200:-. 

Vid avbetalning utgår 4 % avbetal
ningstmägg. Handpenning: 30% utta
ges mot postförskott. 6 månaders ga
ranti för fabrikationsfeL 

TR-6M 

105X160X60 mm 
Vikt 700 g 

Kr 375.-

TOlerans : ± 1,5 ' I,. 
Spänningsfall: 50 mVolt. 
DC: 20000 OIV. 
AC: 10000 OIV. 
10, 50, 250, 500, 1000 Volt. 
DC: 50 mV, 50 ILA, 2,5, 25, 
250 mA. 
Ohm: 0,5 0-5 MO. 
RXl, XlO, XlOO, XlOOO. 
dB: -20 till +5, +5 till 
+22. 
Läderväska, batteri och 
testsladdar medföljer. 

Netto Kr 89.- Obs.! Spegelskala. 

TR-4H 

105X135X40 mm 
Vikt 500 g 

Tolerans: ±2,5 'I,. 
Spänningsfall: 50 mV. 
DC: 20000 OIV. 
AC: 10000 OIV. 
10, 50, 250, 500, 1000 Volt. 
DC: 50 mV, 50 ILA, 1, 2,5, 
25,500 mA. 
Ohm: 10 :{)-5 MO. 
RXlO, XlOO, XlOOO. 
dB: -20 till + 22, + 22 till 
+36. 

Läderväska, batteri och 
Netto Kr 73.- testsladdar medföljer. 

Dessa båda instrument är i sitt senaste utfö
rande speciellt användbara vid mätning av 
likspänning där samtidigt växelsp. eller pul
ser av hög amp. förekommer. T.ex. i TV
apparaters synkroniseringsdelar. 

TR-41 
Samma storlek och utförande som TR-4H. 
Tolerans: ±2,5 'I,. DC och AC: 2000 O/V. 10, 50, 
100, 500, 1000 Volt. DC: 0,5, 25, 500 mA. dB: -20 
till +36. Resistans: RXI0, XlOO, XI000. ILF o. H: 
0,001 ILF-o,l ILF, 10-1000 H (med yttre växelsp. 
6,3 V 50 p/s). Ink!. väska, :batteri och sladdar 

Netto Kronor 51.-

Högspänningsprob 
för 25 KV 

Passande till alla våra universalinstrument 
med känslighet 20000 OIV. 

Kronor 19.50 

SYDIMPORT 
Vansövägen 1 - Telefon 476184 

ÄLVSJÖ 2 
SWEDEN 

Postgiro 453 453 

Rörprovare TICH 

248X209X60 mm 

Provar alla moderna rörtyper. 7 o. 9 pinns 
miniatyr, ock tal o. locktal-rör. Kontrollerar: 
emission, va cum, korts!., avbrott m.m. Glöd
spänningen kontinuerligt inställbar. Detta är 
ett instrument för varje radioverkstad. In
klusive attraktiv väska 

Kr 139.-

Rörvoltmeter PV-58 

110X180Xl05 mm 
Vikt 1,6 kg 

HV-prob 30 kV 

.Netto Kr 26.-

IngångsJIwtst.: 11 MO. 
AC och DC VÖlt: 1,5, 5, 
50, 150, 500, '1000 Volt. 
Ohm: lO-500MO.RXI00, 
XlK, XlOK, XlM, X 10M. 
dB: -10 till +36. Peak to 
peak Volt: 4, 14, 40, 140, 
400, 1400, 4000 Volt. DC: 
30 KV med tillhörande 
HV-prob. Multiplika
tionsfaktor 20. Motstånd 
20 MO. 

N etto Kr 199.-;-

Detta instru
ment är av
sett som ser
viceinstru
ment men 
trots det låga 
priset av myc
ket hög kva
litet. 

HF-prob 300 Mc 

Netto Kr 19.-

Trafikmottagare 9R-4J 

390X2l0X240 mm. Vikt 11 kg 

455 Kc/s-3l Mc/s på fyra band. Amatörbanden 
klart markerade. Känslighet: 10 ILV 50 mW. 
Bandspridning, »S»-meter, Automatisk brus
limiter, ANL, BFO m.m. Rörbestycknin~: 

3X6BD6, 2X6BE6, 6AR5, 5Y3. En trafikrnotta
gare av högsta klass. Enastående selektivitet 
och spegelferkvensundertryckning. Exceptio
nellt högt signal-brusförhållande. 

Reklampris Kronor 395 . .-

Alla instrument levereras från lager, 
portofritt och med full returrätt inom 
8 dagar. Full garanti för fabrikationsfel 
och transportskadorom reklamation 
sker inom åtta dagar.' ,Full belåtenhet 
eller samtliga Edra utlägg ,återbetalda 
garanteras. Fullständig,t reservdelslager 
och förstklassig service. 

RAOIO o"ca TELEVISION.".. ,.Nlt ,:l'2 ,..,. ' 119.5;9:3.5 



~ 

::c 
> 
= 
o 
o 
C") 

= .., 
t"l 
t'" 
t"l 
-< 
en .... 
o 
Z 

I 

Z 
::c 
... 

~N 

... 
-c 
CI1 
-c 

en 
'tI 
m 
(") -

~F: 
mO 
!=~ 
O~ 
ClO 
Cl'tl 
O'tl ;s:; 
~::z, 
Om 
"01 
~ 
> ::z, 
tTl 

.... Q):'''r1 o 
I O'Q ;;. -C1J 

C\ ? c > 
g; ~ I 

;r."'" 
o o' C ... 
.... '" Q) ::.; 

" 
:0;-< ....... .. ., 

:o;- N 
N 
o 

;" c.. .. 
't, < 

V\ 
.. o 
~ 2 
~ 
< 
lO 

c: -o -o c: 
o o N ' , _ 

s ~ ~ 5: 
N " 
" o <n 

w - _ w 
NooN 
o o o o 

3" 3" 3" 3" 
N W 

? ? ... '" g g 
~~ 
'" '" " " <.n <.n 

W.o. 
o o cp cp 
~ cs 
88 
'C 'C 

~~ 

'" ... o _ 

po 

~ 
~ 
'2. 
~. .. .. 
lO 
c.. .. 

~ 
'C 

c.
"'3 :o 'C 
~'P 

o.,., 
3~ 

ä1.~ 
c.< 

~~ 

3g, 
3'" 

? 
N N '" NI 30 _al Y. _N :n 3c' 
U"I <.n o (J1 "O 

::II: • 1::1 ..... _< 
""'.:Z:::::z:::: en_ .. =!::. .... -c---=a Ut :II I ;II ... .. 

M 

.en ... :z: _. -
AZ lo sZ 
" " -OJ 

Mt 
ID 

~34 

Tab. 2. Jltmftlrelsetabet! ftlr halvledardioder av amerikanskt fabrikat och motsvarande Tele
funkendioder .' 

1 N 34 
IN 34A 
1 N 38 
1 N 38 A 
1 N 43 
1 N 44 
1 N 45 
1 N 46 
1 N 47 
1 N 48 
1 N 48 A 
1 N 51 
1 N SIA 
1 N 52 
1 N 52 A 
1 N 54 
1 N 54A 
1 N 57 A 
1 N 58 
IN 58A 
1 N 60 
1 N 61 
1 N 63 
1 N 63A 
1 N 64 
1 N MA 
1 N 65 
1 N 65A 
1 N 66 
1 N 67 
IN 67P 
1 N 68 
1 N 68 A 
1 N 70 
IN 70A 
1 N 75 
IN 75A 
1 N 81 
l N 81 A 
l N 86 
l N 87 
l N 88 
l N 89 
1 N 90 
l N 95 
l N 96 
l N 97 
1 N 97 A 
l N 98 
IN 98A 
1 N 99 
1 N 99 A 
1 N 100 
1 N 100 A 
l N 107 
1 N 108 
1 N 109 
1 N 111 

OA 150 
OA 150 
OA 161 
OA 161 
OA 150 
OA 161 
OA 150 
OA 174 
OA 150 
OA 150 
OA 150 
OA 174 
OA 174 
OA 150 
OA 150 
OA 150 
OA 150 
OA 150 
OA 161 
OA 161 
OA 160 
OA 161 
OA 161 
OA 161 
OA 160 
OA 160 
OA 150 
OA 150 
OA 150 
OA 150 
OA 150 
OA 161 
OA 161 
OA 161 
OA 161 
OA 161 
OA 161 
OA 159 
OA 159 
OA 150 
OA 160 
OA 161 
OA 150 
OA 174 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 180 
OA 182 
OA 180 
OA 186 

1 N 112 
l N 113 
l N 114 
l N 115 
1 N 116 
1 N 116 A 
1 N 117 
1 N 118 
l N 118 A 
1 N 119 
1 N 120 
1 N 126 
l N 127 
1 N 128 
1 N 132 
1 N 135 
1 N 137 
1 N 137 A 
l N 137 B 
l N 138 A 
1 N 138 B 
1 N 139 
1 N 140 
1 N 141 
1 N 148 
1 N 191 
1 N 192 
1 N 270 
1 N 273 
1 N 279 
1 N 283 
1 N 287 
1 N 288 
1 N 289 
1 N 292 
l N 294 
1 N 295 
1 N 297 
1 N 300 
1 N 300 A 
1 N 301 
1 N 301 A 
1 N 302 
1 N 302 A 
1 N 303 
1 N 303 A 
1 N 305 
l N 306 
1 N 308 
1 N 309 
1 N 312 
1 N 350 
1 N 351 
1 N 352 
1 N 353 
1 N 354 
1 N 432 
1 N 433 

OA 186 
OA 186 
OA 186 
OA 186 
OA 174 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 186 
OA 186 
OA 150 
OA 161 
OA 174 
OA 160 
OA 150 
OA 128 
OA 128 
OA 128 
OA 127 
OA 127 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 180 
OA 186 
OA 186 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 180 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 150 
OA 159 
OA 150 
OA 127 
OA 127 
OA 129 
OA 129 
OA 131 
OA 131 
OA 130 
OA 130 
OA 182 
OA 180 
OA 180 
OA 182 
OA 182 
OA 129 
OA 130 
OA 131 
OA 131 
OA 132 
OA 128 
OA 130 

1 N 433 A 
l N 434 
1 N 434 A 
1 N 436 
1 N 437 
1 N 438 
1 N 439 
1 N 456 
1 N 457 
1 N 458 
1 N 459 
1 N 460 
1 N 460 A 
1 N 461 
1 N 462 
1 N 463 
1 N 464 
l N 476 
1 N 477 
1 N 480 
1 N 490 
1 N 497 
1 N 498 
1 N 499 
1 N 500 
1 N 501 
1 N 502 
1 N 541 
1 N 542 
1 N 616 

T 1 
T 2 
T 2 G 
T 3 
T 3 G 
T 6 G 
T 7 G 
T 9 G 
T11G 
T 12 G 
T 13 G 
T 14 G 
T 16 G 
T 17 G 
T 18 G 
T 20 G 
T 21 G 
T 22 G 
T 23 G 
T 24 G 
T 25 G 

HD 2013 
HD 2014 
HD 2051 
HD 2053 

OA 130 
OA 131 
OA 131 
OA 126/4 
OA 126/6 
OA 126/8 
OA 126/11 
OA 128 
OA 129 
OA 130 
OA 131 
OA 130 
OA 130 
OA 128 
OA 129 
OA 131 
OA 130 
OA 161 
OA 161 
OA 186 
OA 186 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 172 E 
OA 172 
OA 160 

OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 186 
OA 186 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 180 
OA 180 
OA 182 
OA 186 
OA 182 
OA 182 
OA 180 
OA 180 
OA 182 
OA 182 
OA 180 

OA 186 
OA 186 
OA 161 
OA 161 

HD 2055 
HD 2056 
HD 2057 
HD 2058 
HD~9 
HD 2060 
HD 2061 
HD 2062 
HD 2063 
HD 2064 
HD 2065 
HD 2066 
HD 2067 
HD 2068 
HD 2070 
HD 2071 
HD 2072 
HD 2077 
HD 2078 
HD 6001 
HD 6002 
HD 6003 
HD 6005 
HD 6006 
HD 6007 
HD 6008 
HD 6009 

CK 705 
CK 705 P 
CK 705 A 
CK 705 AP 
CK 706 
CK 706 P 
CK 706 A 
CK 707 
CK 707 P 
CK 708 
CK 708 P 
CK 735 
CK 736 
CK 737 
CK 738 
CK 739 
CK 740 
CK 741 
CK 746 
CK 747 
CK 748 
CK 801 
CK 802 
CK 852 
CK 856 
CK 860 
CK 861 
CK 863 
CK 863 A 

OA 182 
OA 182 
OA 150 
OA 182 
OA 182 
OA 174 
OA 182 
OA 182 
OA 174 
OA 182 
OA 182 
OA 182 
OA 161 
OA 174 
OA 182 
OA 161 
OA 174 
OA 186 
OA 186 
OA 128 
OA 129 
OA 131 
OA 128 
OA 129 
OA 130 
OA 131 
OA 130 

OA 150 
OA 150 
OA 150 
OA 150 
OA 160 
OA 160 
OA 159 
OA 150 
OA 150 
OA 161 
OA 161 
OA 127 
OA 129 
OA 131 
OA 130 
OA 182 
OA 180 
OA 180 
OA 129 
OA 182 
OA 182 
OA 150 
OA 150 
OA 126/8 
OA 129 
OA 131 
OA 131 
OA 132 
OA 132 

, De i tabellen upptagna jämförbara dioderna är inte identiska men har dock så överensstäm
mande data att de kan ersätta varandra i praktiskt taget alla kopplingar. 

l kommande nummer av RT publiceras motsvarande jämförelsetabell för europeiska och 
amerikanska transistorer. 



SERVISKOP - ett litet 

oscilloskop med avancerade tekniska data 

531 
Frekvensområde : DC-6 MHz 

Känslighet: 100 mV/cm 

Tidaxel: Kalibrerad 500 ms/s-1 {-J-S 

T riggning: Automatisk eller manuell 

Pris 1300:-

5311 
Samma data som för 531 

men utförd i 19" rackmodell 

Pris 1400:-

D31 
Samma data som för 531 men i 

dubbelstråleutförande med separata 

Y-förstärkare och katodstrålerör 

med två separata elektronkanoner 

Pris 1900:-

D311 
Samma data som för D31 men utförd 

i 19" rackmodell 

Pris 2. 000: -

Generalagent: 

ELEKTRONIKBOLAGET 
MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN 

BARNÄNGSGATAN 30, STOCKHOLM SÖ • TELEFON 449760 

531 

5311 

D311 
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KALLKA TODRÖR 
för stabilisering 
och relämanövrering 

Phiiips nya kallkatodrör för spännings-stabilisering och relästyrning är tillverkade enligt en ny 
s.k. metalllörstoftningsteknik. Den nya metoden innebär a lt katodytan genom ionbombardemang 
etsas ren från oxider och andra eventuella föroreningar, vil~a avsätter sig på insidan av rörets 
glasvägg. Tack vare den renade katoden har dessa rör 

• högre stabilitet under rörets hela livslängd 
• konstant tändspänning i både ljus och mörker 
• större överensstämmelse mellan rär av samma typ 

För att styra låga effekter kan man med fördel ofta använca ett kallkatodrör i stället för t.ex. 
en tyratron. Genom att kallkatodröret arbetar utan glödström kan man spara in glödströms
translormotorn och i många fall mata röret direkt från nätet. 

Spänningsstabilisator-rören 
är idealiska fär ett stort antal apparater där en likspänning måste hållas konstant trots att nät
spänning eller belastning varierar. Typiska exempel på sådana apparater är olika slags mät
instrument, signalgeneratorer, regulatorutrustningar, förstärkare, sändare och mottagare. 
Det nya spänningsstabilisator-röret 75C1 har mycket stort strömområde, 2-60 mA, och dess
utom så lågt inre motstånd som 200 ohm. Den stabiliserade spänningen varierar max, ± 1'7'0 
under de första 1000 driftst immarna. Denna tolerans bibehålles sedan så gott som oförändrad 
under ända upp till 10 000 timmars drift. 

Stabilisator-rör finns i följande utföranden: 

Data 

\ 

Typ 

75Cl I 85A2 I 90Cl I 108Cl I 150B2 I 150C2 

Strömområde (mA) 2-60 1-10 1-40 5-30 5-15 5-30 

Spönningsområde (VI 75-81 83-B7 86-94 106-111 146-154 144-164 

Tändspönning (V) 115 125 125 133 180 185 

Stabiliserings-

noggrannhet ±1 'j'o ±0.17o ±1 'j'o ±2 'j'o ±1 'j'o ±2 'j'o 

Trigger-rören 
är lämpliga för svetsautomatik, relästyrning, strömställare och liknande. De finns också i sub
miniatyrutförande för t.ex. räknarenheter och multivibratorer. 
Det nya trigger-röret Z803U kännetecknas av extra goda tändegenskaper - om anodspänningen 
sänks från 290 till 170 volt, ökas den erforderliga triggerspänningen med endast 1'7'0. Detta 
rör är speciellt användbart för bl.a. RC-timers, överspänningsskydd, självsläckande RC-kretsar 
och vippspänningsoscillatorer. 

Trigger-rör finns fäljande utföranden: 

Dato 

I 
Typ 

Z50T I Z70U 1) I Z803U I ZB04U Z900T 

Max medelström (mA) 6 3 25 40 25 

Max toppström (mA) 24 12 100 125 100 

Anodspänning vid max 

r.1edelström (V) 61 118 170-290 106-115 62-85 

Starterspönning (V) 71 145 132 -115 - -131 80 

1) subminiatyrutförande 
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Växelsfrömsrcr 
AlIsträmsrär 
SaHerirör 
Indikotorrör 
Lrkriktarrör 

Bildrör 
Kamerarör 
Oscillogrofrör 

Rör för radio- och TV-sändare 
Rör för högfrekvensvörme 
Magnetroner för radar 
Likuktorrär 

Ga,fyllda I,krikrorrör 
Tyrotroner 
Ignitroner 

Fotoceller 
Små thyrotroner för 

relö-utrustningar 

"Special quolity".rör 
Dekadräknerör 
Förstärkarrör 
KolIkatodrör 
Likriklarrör 
Motståndsrör 
Spännings-stobili!.oto~f'r 
Termokors 
UKV-rör 
Klystroner 
Geiger-MGller-rör 

Germaniumdioder 
Transistorer 
Selenlik"ktare 
Vari,torer IVDR·motståndl 
T ermi,torer INTe-mot,rånd) 

Precisions motstånd 
Yt,kikt,mot,tånd 
Trådlindade mot,tånd 

Kolpotentiometrar 
Trådlindade potentiometrar 

Keramiska kondensatorer 
Rullblockkonden,atorer 
Glimmerkondensatorer 
Elektrolytkonden,arorer 
Oliekonden',arorer 
Avstämningskondensatorer 
Tr imkondensatorer 

Genomföringar 
Koppllng,li,ter 
Omkopplare 
Rörhållare 
Rotlar och vred 
Pal,huvor 
Reläer 
Signallamphållore 
Sökring,hållare 

Antennstovar 
Ferroxcube-kärnor för hög
värdiga induktanser 
Ferroxcube-filter 
Ferroxdure-magneter för Tv' 
högtalare, instrument och 
generatorer m.m. 

Kvart,kri,taller 

Kanalväliare 
Avlönkningsenheter 
linieutgångstransformatorer 

Hi-Fi högtalare 
Ovala högtalare 
Standard-högtalare' 

FM-enheter 
MF-filter 



RADIO- OCH TELEVISIONSTEKNIK • ELEKTRONIK. AMATÖRRADIO 
RADIO OCH 

TELEVISION 

Omslagsbilden för detta nummer visar 
det på s. 60 beskrivna elektroniska 
blixtaggregatet i full aktion. Ett be
händigt hjälpmedel vid inomhusfoto
grafering, dessutom en enkel och lätt
byggd apparat, som även en nybörjare 
bör kunna lyckas bra med. 

RADIO och TELEVISION 
Förlag och tryck Nordisk Rotogravyr, 
Stockholm 1959 

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

Postadress RADIO och TELEVISION 
Box 21060, Stockholm 21 

Telefon 28 90 60 (växel) 
Telegramadress Rotogravyr, Stockholm 
Postgirokonto 1965 64 

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

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

kommande numme'r: 

Ny typ av TV-kanalväljare D 
Elektronik i bilen D 2- eller 3-
kanalstereo? D Mullards stereo
förstärkare »)Stereo 44») D FM
mottagare för program 1 och 2 
med kristallstyrning och »)puls
räkningsdiskrimina tor»). 

Månadens kommentar 
D etta nummer är det sista i RT:s årgång 
1959 - den 31:a - och en liten tillbaka
blick på det gångna året kan kanske där
för vara på sin plats_ 

Vad som genast faller i ögonen är den 
utomordentligt snabba frammarsch som 
televisionen i Sverige uppvisat under året. 
Den l / l 1959 var antalet licensbetalande 
TV-tittare något över 240000. Vid årets 
slut beräknar man att siffran skall vara 
uppe i bortåt 600000 - en fantastisk ut
veckling som saknar motstycke i något 
land. 

Man kan fråga 
efter orsaken till denna utomordentligt 
snabba TV-expansion_ Är den höga lev
nadsstandarden enda förklaringen eller är 
det det svenska nationalkynnet som tillta
las i så hög grad av detta nya medium för 
masskommunikation? Eller är det så, att 
televisionen har en särskilt viktig uppgift 
att fylla i Sverige, där det är långt mellan 
stugorna och där kyla och isolering sätter 
sin prägel på tillvaron under så stor del 
av året? 

Kanske är det så att televisionen till
sammans med bilismen är på väg att i 
grunden förändra livsbetingelserna för be
folkningen i vårt vintriga och glesbebygg
da land? Kanske blir tillvaron lättare att 
fördra i de små samhällena och på lands
bygden, när det nutidsskeende som av
speglas på TV-bildrutan ger TV-tittarna 
en känsla av kontakt med vad som rör sig 
i tiden, och när bilen och goda vägar defi
nitivt bryter ner känslan av stillestånd och 
isolering. 

Hur som helst: televisionen kommer sä
kerligen att spela en utomordentligt viktig 
roll för trivseln i folkhemmet Sverige! 

Transistorernas intåg 
i allt flera slag av apparater är ett annat 
intressant inslag i bilden. Detta nummer 
kan tjäna som ett bra exempel, flertalet 
artiklar här är ju ägnade åt transistorns 
användning i olika sammanhang_ Just när 
detta skrives inkommer rapporter om tys
ka försök, som visar att transistorerna med 
fördel kan ersätta reläer, brytarkontakter 
m.m. i bilar.' 

Stereo 
är också en nyhet som låtit mycket tala om 
sig under det gångna året, det är numera 
inget tvivel om att framtidens skivreper
toar kommer att bli stereofonisk. Ä ven i 
detta sammanhang kan man tala om en 
revolution; hela beståndet av radiomotta
gare och grammofonförstärkare måste -
förr eller senare - kompletteras för två 
kanaler. Här finns det naturligtvis fullt 
upp att göra de närmaste åren för radio
industrins konstruktörer och för amatö-
rerna. 

Radio och rymdfart 
har under det gångna året ryckt oss ännu 
närmare in på livet. Ryssarnas lyckade 
försök att från en satellit, »Lunik IIh, fo
tografera månens baksida och genom en 
sorts telefotoöverföring få över bilden till 
jorden, är en radioteknisk sensation, som 
i ett slag vidgar perspektivet långt utanför 
våra snäva jordiska horisonter. 

Vad 1960 har i sitt sköte ifråga om ny
heter på radio- och elektronikområdet är 
något som man bara kan gissa sig till. 
Extrapolerar man utvecklingskurvan vågar 
man dock med bestämdhet säga att RT:s 
redaktion inte heller under nästa år kom
mer att sakna stoff för sin tidskrift. 

(Sch) 

, Artikel härom kommer i RT nr 1/60. 
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AKTUElLT 

Fig 1 

Så radioöverförde 
LUNIK III 
månfotografier 
till jorden! 

Detta ör banan för Lunik III under det första ach andra varvet kring jorden . 
Under första varvet, då satelliten befann sig på ett minsta avstånd av 7000 ..... 
km från månen, fotograferades månens baksida med automatisk fotoutrust- JIII""'" 
ning, som startades per radio på okönd frekvens från jorden. Detta intröffade 
den 6/10. Månens baksida var då till ca 70 o;. solbelyst. De tagna fotogra
fierna, se fig. 2, söndes den 18/10, då satelliten befann sig på minsta avstånd, 
ca 45000 km från jorden, per telefaksimil från satelliten till mottagare på 
jorden, varvid Lunik III-söndaren startades med signal från jorden. I fortsöII
ningen går Lunik I II i en ellipsformad bana kring jorden, omloppstid ca 14 
dagar. Söndning lär ske ca 2-4 timmar per dygn från inbyggda söndare som 
går på 39,986 MHz och 183,6 MHz. Söndarna tystnade av okönd anledning 
efter första varvet. 

Den infölIda bilden visar Lunik III med sina fyra antennspröt. Oppningen i 
millen överst är förmodligen ett fönster för den inbyggda från jorden fjärr
manövrerade kameran. De fyrkantiga luckorna omkring satellitkroppen kan 
vara solballerier. I Lunik III ing ick två sändare, som arbetade på frekven
serna 39,986 MHz och 183,6 MHz. De drevs delvis med kemiska ballerier, del
vis med solbatterier. 

FIg 2 
Nedan tvö fotografier av mönen . Fotot t .v. är taget från jorden och visar den 
sida av månen som alltid är vänd mot jorden och som Ör väl utforskad. Fotot 
t.h. visar de frön Lunik III tagna fotografierna som översänts till jorden genom 
telefotoöverföring. På båda fotografierna är månens ekvator inritad, bilderna 
överlappar varandra delvis. Den streckade linjen på vönsterbilden an!iler 
gränsen för Lunik III-fotot. På Lunik III-fotot t.h . visar den streckade lin len 
grönsen för det frön iorden tagna fotot. De månformationer som ör synliga 
på båda fotona ör föllande : I) Humboldthavet, II ) Forornas hov, Mare Fecun
ditatis, VI) Fruktbarhetens hov, och VII) Södra havel. III) Smiths hav ach 
V) Marginalhavet är markerade endast på lunik III-folot, men dessa objekt 
hor tidvis observerats från jorden i samband med all månen på grund av de 
s.k. librationerna vönder en liten remsa av boksidan synlig från jorden . 
lunik III-fotot förefaller all vara överexponerat eller också hor ev. överstyr
ning intröffat i den apparatur som överfört bilden. Bristen på detaljer i del 
av solen starkast belysta partiet är som synes pöfallande, endast nögra få 
formationer framträder : 1) en u jökrater> 300 km i diameter, 3) fortsättningen 

r.å Södra hovet, 4) stor krater, som uppkallats efter Rysslands förste raket
orskare Tsjolkovskij, 5) 6) ett antal kratrar, 7) en bergskedja som av ryssarna 

döpts till ,Sovjetbergen, och 8) ell stort , hav>, som döpts till.Drömmarnas hov. 
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Bilden ovan med lögena för mönen och Lunik III vid olika tidpunkter marke- j 
rade, är ritad full t skalenligt och bilden ger därför en bra uppfallning om 
avstånden i jordens omedelbara grannskap. 



A) visar månens läge den 6/10 kl. 17.16 vid den tidpunkt då Lunik III passe
rade på minsta avstånd, 7000 km. Lunik III befann sig då i punkten B) av sin 
bana. Månens baksida var då solbelyst och under 40 minuter skedde foto
graferingen. Från Lunik III syntes månen under en rymdvinkel av ca 25° 

(00 99r större än den rymdvinkel under vilken månen ses från jorden). Sträc
kan C-D passerade Lunik III på två timmar; satelliten befann sig då på 
47 500 km avstånd från jorden och månfotografierna överfördes till ryska 
mottagningsstationer genom telefoto. 

På 2-årsdagen av uppsändandet av Sput
nik I den 4 oktober i år fick ryssarna ut en 
ny satellit, Lunik III, med fotografisk ut
rustning ombord. Den 6 oktober kl. 17.16 
passerade Lunik III månen på ett minsta 
avstånd av ca 7000 km. I samband därmed 
utlöstes från jorden per radio anordningar 
i Lunik III, som - förmodligen med ut
nyttjande av fotoceller och servomotorer 
ställde in den inbyggda kameran mot 
månens solbelysta baksida. Se fig. L Ett 
flertal fotografier togs under loppet av 40 
minuter, dessa fotografier framkallad es 
automatiskt och transporterades - lika
ledes automatiskt - till en telefaksimil
avsökare. 

När satelliten den 14 oktober passerade 
jorden på ett avstånd av ca 45000 km ut
sändes till satelliten en ny radiosignal som 
startade telefaksimilanordningarna och en 
radiosändare. Telefaksimilsändningen upp
fångades på olika mottagningsstationer i 

Ryssland och sammanställdes till bilder. 
Några av dessa bilder utsändes från Mosk
va till världspressen, likaledes med bild
fotoapparatur, den 20 oktober. En av dessa 
bilder som togs av månens baksida visas 
i fig. 2. Det är första gången i mänsklig
hetens historia som vi jordinvånare får veta 
hur månens baksida ser ut, enär månen 
under sin bana kring jorden ständigt vän
der samma sida mot jorden. 

Den radiotekniska utrustningen i Lu
nik III bestod av två sändare, en på fre
kvensen 39,986 MHz och en på 183,6 MHz. 
Den frekvens som utnyttjades för radio
kontroll av satellitens foto- och telefaksi
milutrustning m.m. är inte känd. Signalen 
från sändaren på 39,986 MHz bestod av 
omväxlande pulser av 0,2-0,8 sekunders 
längd med pulsfrekvens l ±O,IS Hz. Sänd
ning för lokalisering av satelliten skedde 
2-4 timmar om dygnet vid tidpunkter då 

~88 

Fig 3 
Banan för Lunik II , som kraschlandade på månen 
den 13 september kl. 22.02.24 (svensk tid ). 
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AKTUELLT 

Nytt fjärrmanövreringssystem för TV -mottagare 
Av KARL TETZNER 

Fjärrmanövreringssystem för TV
mottagare har blivit allt populärare 
i Västtyskiand. Skärpta säkerhets
bestämmelser har drivit fram ett in
tressant nytt system, som arbetar 
med TV -mottagarens linjefrekvens. 

A nordningar för fjärrmanövrering av te
levisionsmottagare är något som alltmer 
börjar betraktas som ett nödvändigt kom
plement och börjar bli allt vanligare i Väst
tyskland. Föreningen Verband Deutscher 
Elektrotechniker (VDE), som observerat 
de risker som är förknippade med anlägg
ningar av detta slag med långa kablar, in
förde för någon tid sedan vissa säkerhets
bestämmelser för dem. Bestämmelserna, 
som i första hand gick ut på att höja den 
»elektriska säkerheten», specificerade sam
tidigt vissa minimifordringar beträffande 
den från fjärrmanövreringsanordningarna 
utgående störstrålningen av linje-, oscilla
tor- och video frekvens. 

Nu har det visat sig att om de nya vill· 
koren skall uppfyllas med anordningar av 
konventionellt utförande, blir förbindnings· 
kabeln mellan TV-mottagare och f j ärr
manövreringsenhet mycket tjock, genom 
att man delvis måste ha skärmade ledare 
i den. En metod är att utnyttja trådlös över
föring, exempelvis med ultraljud enligt de 
system som tillämpas av Grundig och Sie
mens. (Se RT nr 10/59 s. 45 och nr 11/ 59 
s. 47.) Denna metod kräver emellertid ett 

6tr 
kabel 

rätt avsevärt uppbåd av tekniska anord
ningar och blir därför ganska dyrbar. 

Philips har visat på en annan framkom
lig väg. I sin nya fjärrkontrollanläggning 
typ 60 klarar man säkerhetsföreskrifterna 
med en mycket tunn sextrådig gummi
kabeI. I fjärrkontrollenheten utnyttjas tre 
potentiometrar, som inte passeras av lik
ström och som anslutes via skyddstransfor
matorer till TV-mottagaren, vilket ju gör 
att man inte riskerar att få ut nätspänning 
på kabelledarna. Se schemat i fig. 1. 

I den egentliga fjärrkontrollenheten, se 
fig. 2, ingår de i schemat i fig. l angivna 
tre potentiometrarna plus en tryckknapp, 
S. I anslutningsdonet till TV-mottagaren 
för fjärrkontrollenheten ingår de enheter 
som visas nederst i schemat. 

Verkningssättet är mycket enkelt: från 
linjeutgångstransformatorn i TV-mottaga
ren tar man ut en spänning med 85 V topp· 
spänning (frekvensen 15625 Hz) .,ia kläm
ma 4 till små kondensatorer, som påför 
linjefrekvensspänningen till de tre skydds· 
transformatorerna Tl-T3, till vilka även 
är anslutna dioder OA8l. Beroende på 
hur man polariserar dioderna uppstår det 
genom likriktningen av linjefrekvensspän
ningen en negativ respektive positiv lik
spänning, som påföres vissa kretsar i TV
mottagaren via klämmorna 2, l, 8, 7, 3 
och 5. 

De tre styrspänningarna för fjärregle
ringen åstadkommes genom dämpning resp. 

F jörmanöveringsenhei r - ---. - ----l I- __ Kontaktd~n....!.i.ll.:'T~~tta~_l 

I
, I I S } Till ingångctn p6 
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kortslutning av sekundärlindningen i de 
tre fingerborgsstora ferritkärntransforma
torerna Tl-T3 när potentiometrarna Rl
R3 vrides. Ju kraftigare dämpning, desto 
mindre reglerspänning. 

Följ ande reglerförlopp kan erhållas: 

l) För volymkontroll påföres en regler
spänning tillljud-MF-stegen. Den ljud
styrkevariation som kan uppnås med 
potentiometern R2, som ju varierar stor
leken av den 15 625 Hz-spänning som 
påföres dioden Dl och likriktas till re g
lerspänning av denna, är begränsad, så 
att ljudstyrkan knappast kan dras ner 
helt till noll. För att fullständi gt stänga 
av ljudet får man därför trycka in tryck
strömbrytaren S, som därvid helt kopp
lar bort det variabla motståndet R2. 

2) För ljusstyrkeregleringen får man 
en-reglerspänning mellan klämmorna 2 
och 1. Denna reglerspännings storlek 
bestämmes av potentiometern Rl, som 
varierar storleken av den 15 625 Hz
spänning som påföres dioden Dl. Reg
lerspänningen adderas till den förspän
ning som redan föreligger på bildrörets 
styr galler och som ställes in med motta
garens egen ljuskontrolL 

3) För fjärreglering av kontrasten på
föres en med R3 reglerad styrspänning 
till videoslutsteget_ 

• 
Fig l 
Koppling för Philips nya anordning för fjärr
manövrering av TV-mottagare. Ledare och kom
ponenter i fjärrmanövreringsenheten är isole
rade från det spänningsförande chassiet i TV
mottagaren genom transformatorerna T1- T3. 

Fig 2 
Fjärrmanövreringsenheten i Philips nya system 
för fjärrmanövrering av TV-mottagare inne
håller tre potentiometrar och en tryckknapps
strömbrytare. Jfr schemat i lig. 1. 



AKTUELLT 

WERNER TAEGER: Styrd halvledardiod 
ersätter reläer, strömbrytare, tyratroner m. m. 

V id tionde tyska industriutställningen i 
Berlin den 12-26 september visade olika 
tyska firmor nya amerikanska halvledar
element, bLa. demonstrerades en av Gene
ral Electric i USA tillverkad halvledar
tyratron (»solide state thyratron»). 

Halvledartyratronen är en elektronisk 
kopplare, vars genomsläppsresistans kan 
växlas över från ett mycket högt värde till 
ett mycket lågt värde genom en styrspän
ning eller styrpuls. Därmed har man fått 
fram en utomordentligt intressant elektro
nisk anordning, som torde finna många 
användningsområden för olika regler- och 
styruppgifter inom elektrotekniken. 

På samma sätt som vid gallerstyrda gas
tyratronrör styres halvledartyratronen med 
en spänning som påföres en speciell st yr
elektrod. KoppIingshastigheten är emeller
tid väsentligt högre än vid gastyratronrör 
och uppgår till endast några få #s. Styr
ning kan också ske med mycket korta st yr
pulser, som -liksom vid gastyratronen -
endast åstadkommer tändningen, alltså 
övergången från hög till låg resistans. 
Släckningen av halvledartyratronen sker 
då spänningen mellan anod och katod hos 
likriktarelementet sjunker under ett visst 
värde. Genomsläppsresistansen hos halv
ledartyratronen i tänt tillstånd är mycket 
låg, varför ett ytterst litet spänningsfall 
över anod-katod-sträckan erhålles. 

Halvledartyratronen fungerar för spän
ningar från några hundra volt och kan 
släppa igenom mycket höga strömstyrkor, 
så att man därigenom kan koppla effekter 
upp till flera kW. 

Den för koppling erforderliga styreffek
ten är ungefär 100 000 gånger mindre än 
den effekt som den styr. Med mycket korta 
styrpulser kan man t.o.m. styra en effekt 
som är mer än l miljon gånger större än 
styreffekten. 

Den styrda halvledartyratronen påmin
ner ifråga om sin uppbyggnad i viss mån 
om den fyrskiktsdiod som omnämndes i 
förra numret av RTl. Liksom denna består 
kiseltyratronen av fyra med varandra om
växlande p- och n-zoner, se fig. l, det yt
tersta p-skiktet benämnes anod och det 
ytersta n-skiktet katod. Det katoden när
belägna p-skiktet utgör styrelektrod. Se 
fig. la. 

Halvledartyratronen fungerar som ett 
mellanting mellan en diod och en transis
tor, så att man med viss rätt kan utnyttja 

1 TAEGER, W: Fyrskiktsdioden. RADIO och 
TELEVISION 1959, nr 11, s. 46. 

samma schemasymbol som för transistorn, 
men försedd med streckning, se fig. lb, 
detta för att antyda släktskapet med gas
tyratronen. 

Ström-spänningskurvan för halvledar
tyratronen i »genomsläppsriktningen» för 
det fall att ingen styrspänning påföres st yr
elektroden, återges i fig. 2. Av denna fram
går att tyratronen är spärrad i genom
släppsriktningen så länge spänningen mel
lan anod och katod understiger ett visst 
kritiskt värde Ut, tändspänningen. Uppnås 
denna spänning stiger emellertid genom
släppsströmmen spontant och resistansen 
hos tyratronen sjunker till ett mycket litet 
värde. 

För man nu på styrelektroden en viss po
sitiv förspänning, tänder halvledartyratro
nen vid lägre spänning mellan anod och 
katod. J u högre positiv förspänning på 
halvledartyratronens st yr elektrod, desto 
tidigare, dvs. vid desto lägre spänning mel
lan anod och katod »tänder» halvledar
tyratronen. I tänt tillstånd har styrelektro
den däremot ingen verkan, vilket är i full 
analogi med gastyratronen. Först när spän
ningen anod-katod sjunker under viss 
nivå spärras tyratronen åter. 

Fig 2 

Sambandet mellan ström mellan 
anod och katod, l, och spän
ningen mellan anod och katod, 
V, i en halvledartyratron. 

Fig 3 

Anod 

p 

n 
5tyrelektrod 

n 

Katod Katod 

V ~ 
Fig l 

H alvledartyratronen har schematiskt sett den 
uppbyggnad som visas i aj . l b} visas en tänk
bar (dock ännu inte framställd) symbol. 

En halvledartyratron i en strömkrets 
med en växelspänningskälla Ua och ett för
brukningsmotstånd R1 visas i fig. 3. På 
styrelektroden läggs ingen förspä,nning 
och tändspänningen för halvledartyratro
nen är då ca 200 V. Man kan särskilja tre 
fall: a) spänningsamplituden hos spän
ningskällan Ua <200V, b) spänningsampli
tuden~200 V och c) spänningsamplitu
den;:P200 V. 

~66 

Halvledartyratronen med pålagd 
växelspänning mellan anod och 
katod ger de vågformer som an
ges nertill i fig. a} för spänning 
med toppvärde under 200 V, b) 
för spänning med toppvärde 
obetydligt över 200 V och ej för 
spänning med toppvärde betyd
ligt högre än 200 V. 

UlF='==.--
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«CATHODE RAY»: 

AVSTÄMNIN(iSKRETSEN 
och dess förhållande till Harold Lloyd, urverk elc. 

P å sin tid förekom Harold Lloyd i rollen 
aven lantis som hade ramlat in på en skum 
håla i kineskvarteren. I förhållande till den 
undre världens representanter var han som 
ett nyfött lamm bland vargar. Till slut läm· 
nar han emellertid lokalen i alldeles oska
dat skick, medan hela rummet ligger fullt 
av paralyserade kinamän. Han hade lyckats 
med det till synes omöjliga genom att på
passligt spela ut ligans ena halva mot den 
andra. Sina egna föga ansenliga muskel
krafter använde han som tändsats för att 
bränna av fyrverkeriet och för att hålla 
det i gång. 

Denna orimliga scen kan gott få duga att 
demonstrera principen för de avstämnings
kretsar som ingår i alla slag av radioappa
rater. 

Man får ofta läsa att när en krets, bestå
ende aven kondensator och en spole, bring
as i resonans, så är anordningen ekvivalent 
med en stor resistans. Den verkar då som 
en effektivt öppen dörr för signaler aven 
bestämd frekvens, allt under det signaler 
med andra frekvenser kortsluts till jord 
antingen via kondensatorn eller spolen. J ag 
har ofta fått det intrycket att även om läsa
ren har en rätt god uppfattning om hur 
spolar och kondensatorer fungerar var för 
sig och vad man avser med kapacitans och 

+ + 

2mA lmA 2mA 

(a) ( b) 

Fig l 

induktans, sa ar påståendet att de två i 
kombination ger upphov till en stor resi
stans svårare att svälja för samma läsare. 
Det faktum, att denna ekvivalenta resistans 
blir större om man minskar komponenter
nas resistanser, gör just inte det hela lät
tare att fatta. 

Två sätt att lära 
Fördelen med »populära» utläggningar av 
invecklade tekniska sammanhang är att de 
låter läsaren eller lyssnaren tro att han har 
fattat meningen med något mycket svårt 
och för bekantskapskretsen i gemen för
dolt. Sålunda kan en läsare tro sig veta hur 
en atom fungerar då han för höra den be
skriven som något slags planetsystem av 
små kulor, som snurrar i banor kring en 
större kula. Det finns heller ingen be
gränsning beträffande vilka ämnen som på 
detta sätt kan »förklaras» med analogier 
av mera bekanta företeelser -- även det 
mest svårfattliga kan han lära sig genom 
att några kvällar ägna sig åt läsning av 
någon trevlig populär bok i ämnet. När 
han gjort det kan han till och med etablera 
sig som »expert» i bekantskapskretsen för 
att låta vännerna njuta av hans visdom. 

Den nybakade experten kanske funderar 
litet över varför andra sitter och svettas 

+ 

lmA 

(c) (d) 

I en krets bestående av två parallella resistanser (aJ blir den ström röret levererar större än 
strömmen i vardera grenen - den blir=summan av de två strömmarna. En spole och en kon
densator har motsatt inverkan på växelström så att de utväxlar ström inbördes (b J. Röret behöver 
endast bidra med skillnaden mellan strömmarna i de parallella branscherna, och kretsen verkar 
utifrån ha hög resistans vid resonansfrekvensen. Om kapacitans en och induktansen är rätt di
mensionerade för den frekvens det gäller har de nästan exakt lika stora strömmar med motsatt 
fas (cJ, och röret behöver endast avge en ytterst obetydlig ström för att upprätthålla en stor 
cirkulerande ström i kretsen. Denna liknar i hög grad det mekaniska systemet hos oron z] en 
klocka (dJ, som med obetydliga kraftimpulser utifrån kan hållas i kraftig. svängning vid ett 
bestämt svängningstal. 
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över torra läroböcker och beräkningar i 
samma ämne. Men nu är det ju så: att titta 
på ett porträtt av någon är inte detsamma 
som årslång bekantskap med föremålet och 
kan givetvis inte ersätta bekantskapen. 
Inte heller kan en åskådlig bild av ett fysi
kaliskt förlopp - hur välvald bilden än är 
- ersätta eller onödiggöra hårt studie
arbete på vägen mot en verklig förståelse 
av fenomenet ifråga. 

Så är det alltså med den saken, och en 
hel del tekniksnobbar grinar också illa åt 
populära analogier. Personligen har jag 
emellertid en känsla av att jag inte förstår 
en sak tillfredsställande - trots alla ma
tematiska bevis - om jag inte också har 
en klar mental bild av det och kan ge en 
populär förklaring. För den skull anser 
jag att både matematiska bevis och »popu
lära» analogier har sin mission att fylla. 

Den avstämda kretsen är en paradox -
något skenbart motsägelsefullt. Men man 
har god hjälp att upptäcka »haken» i en 
skum paradox som denna, om en självklar 
paradox - som i väsentliga avseenden är 
analog med den första - framvisas som 
jämförelse. Harold Lloyds triumf är också 
en sådan paradox. Fysiskt sett var det ho
nom omöjligt att nedlägga ett tjog kina
män - men han gjorde det. Förklaringen 
är självklar: han åstadkom effekten genom 
att använda insidan av hjärnan. 

Den avstämda kretsen är en paradox som 
är svår att bli klok på därför att den är så 
avlägsen från de erfarenheter vi har från 
vardagslivet. Men den har vissa intressanta 
gemensamma drag med paradoxen Harold 
och hans kineser. En obetydlig signalström 
ger på något sätt upphov till förhållande
vis stora strömmar genom spolen och kon
densatorn. För att vidmakthålla strömmar 
av samma storlek i endera av dessa kompo
nenter skulle erfordras avsevärt större an
strängning. Men genom att intelligent an
vända kondensatorns egenskaper som mot
vikt mot spolens direkt omvända egenska
per är det möjligt för den svaga strömmen 
att hålla strömcirkusen i den avstämda 
kretsen i gång hur länge som helst. 

'Paradoxen med resistanserna 

Resultatet av den svaga strömmens påver
kan är en mycket större signalspänning i 
den avstämda kretsen än som tillförts den. 
Om kretsens dämpning - det oundvikliga 
resultatet av att det finns resistans i både 



spolen och kondensatorn - kunde upp
hävas, skulle den ström som från början 
satts i omlopp mellan dem också fortsätta 
att cirkulera utan tillskott utifrån. Men om 
ingen ström tillföres utifrån trots att man 
anlägger en viss spänning över en krets, så 
har denna oändligt stor resistans. I prak
tiken finns det alltid förluster (eller viss 
resistans) hos komponenterna. Håller man 
förlusterna små hos dem blir emellertid 
hela systemets resistans mycket stor. Detta 
betyder inte att förlusterna i kretsen är 
stora - det var ju inga förluster alls när 
strömmen utifrån var=O och i detta fall 
var ju strömmen utifrån mycket liten. Man 
måste alltså skilja på strömmen utifrån, 
som verkar på hela systemets resistans, och 
på den i kretsen cirkulerande strömmen, 
som påverkas av de enskilda komponenter
nas resistanser. Det är de senare som ger 
upphov till förluster_ 

Anta att den avstämda kretsen är place
rad så att den matas med signalväxelström
men från ett rör_ Röret levererar en obe
tydlig ström till kretsen. Om man lät sam
ma ström flyta genom en kondensator eller 
en spole, skulle endast en måttlig spänning 
utvecklas över kompon(!nten ifråga. Ingen 
frekvens skulle bli markerat favoriserad 
på någon annans bekostnad. Detta betyder 
att en anodkrets med endast spole eller en
dast kondensator saknar selektivitet. För
hållandet blir detsamma om man använder 
en vanlig resistans. 

Men om en spole och en kondensator un
vändes hopkopplade som i fig. lb, kom
pletterar de varandra i viss mån. Då den 
ena avger ström, tar den andra upp ström 
och omvänt. Detta avgivande och uppta
gande av ström sker växelvis_ Den ström 
röret måste bidra med utgör endast skill
naden mellan den i varje ögonblick avgivna 
och upptagna strömmen_ 

Om man i stället för spole och konden
sator hade ett par resistanser i anodkretsen 
som fig. la antyder, och genom den ena av 
dessa flöt 3 mA då det genom den andra 
gick 2 mA, skulle röret vara tvingat att 
avge en total ström av 5 mA. De båda 
parallella resistanserna ger med nödvän
dighet en resistans som är mindre än nå
gondera av den ensam. Om däremot en spo
le och en kondensator verkar under lik
nande omständigheter drar de »åt var sitt 
håll», och röret behöver endast leverera 
l mA. 

Avstämningens uppgift är att justera 
»mängden» kapacitans och induktans så 
att de båda exakt balanserar varandra. 
I praktiken är det möjligt att den ström 
som pendlar fram och tillbaka mellan spo
len och kondensatorn är hundra gånger 
större än den utifrån tillförda strömmen 
(fig- lc) _ Denna pendling av energi mel
lan spole och kondensator är något lik en 
svängande gunga. Det måste emellertid 
understrykas än en gång att de beskrivna 
förhållandena endast består då kretsen är 
i resonans med signalens frekvens. 

~66 

Nomogram för parallellkopplade 

motstånd med standardresistansvärden 

S tun dom vill man vid experiment och la
boratoriearbete ha fram ett motstånd med 
resistansvärde som inte finns med i »stan
dardserien» för 10 % resp_ 20 % tolerans. 
Man kan då ofta få fram den önskade re
sistansen genom att parallellkoppla mot
stånd med standardresistansvärden_ Nomo
grammet nedan ger snabbt besked om 
vilka standardmotstånd som ligger när
mast till. 

Exempel: 

Ett motstånd med resistansen 30 ohm 
önskas. På stomlinjen till höger upp
sökes siffran 30. Från denna drar man 
en horisontell linje tills man stöter på 
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en korsning mellan två heldragna dia
gonaler_ Följer man resp. heldragna lin
jer ut mot högra stomlinjen får man där 
de sökta standardresistansvärdena. För 
den önskade resistansen 30 ohm får man 
siffrorna 82 och 47. Således ger 82 ohm 
parallellt med 47 ohm en resulterande 
resistans av 30 ohm. Även sådana kors
ningar som inte exakt sammanfaller 
med den horisontella linjen kan använ
das om det inte är fråga om särskilt hög 
grad av precision. I det nyss anförda 
exemplet får man exempelvis det öns
kade resistansvärdet 30 ohm ganska 
nära, om man parallellkopplar 68 ohm 
med 56 ohm och 120 ohm med 39 ohm. 
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Bli bekant med transistorn (14 ) 

J ag vågade inte skriva det i rubriken, 
men så här oss emellan kan jag ju tala om 
vad den här artikeln handlar om: det gäller 
transistorn som switch. När detta skrives, 
är ordet switch ännu inte officiellt accepte
rat som svenskt ord, fast det används flitigt 
man och man emellan. Det engelska ordet 
switch betyder egentligen piska. När järn-

-10V 

Fig 1 
Enkel switchkoppling. 

50 /{Ä IB 

Fig 2 
Kollektorströmmen och kollektorspänningen 
som funktion av basströmmen vid kretsen i fig. 
l (idealiserat fall). 

Fig 3 
Kollektorströmmen som funktion av basström
men vid kretsen i fig. l (verkligt utseende). 
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vägarna kom, började man använda ordet 
i betydelsen järnvägsväxel. (Det skulle 
vara intressant att veta, vilken likhet de 
första primitiva järnvägsväxlarna hade med 
piskor eller spön.) Hur som helst, så kom 
samma ord sedan att användas även för 
strömbrytare. 

Om ni visste hur många lärda pannor 
som lagts i djupa veck med anledning av 
ordet switch! Skall vi acceptera det som 
ett svenskt ord? Hur skall det i så fall ut
talas? Och hur skall det stavas? Om vi 
inte accepterar det, vad skall vi ta för ett 
svenskt ord istället? Orden strömbrytare 
och omkopplare är i längsta laget, hemma
gjorda ord som vipp, skift och tillo/ron har 
inte väckt någon entusiasm. Och varför 
skulle vi inte acceptera ordet switch? Vi 
har ju ett allmänt använt ord som låter 
nästan likadant: brotch. Det värsta är kan
ske stavningen. Kan ni tänka er att skriva 
svitch eller rent av svitsch? Kanske det 
inte är så omöjligt. Själv börjar jag vänja 
mig vid ordet tejp, fast jag tyckte att det 
såg konstigt ut första gången. 

Det korrekta i dagens läge vore nog att 
skriva hm-hm eller - .. - - varje gång man 
menade switch, så att var och en kunde 
tänka sig sitt eget favorituttryck - relä, 
klaff, ställdon eller vad det nu kan vara. 
I den här artikeln kommer jag emellertid 
att skriva switch. 

Har ni tänkt på att det bland de aktiva 
(förstärkande) elementen finns några som 
bara arbetar med två tillstånd: ett ledande 
och ett spärrande? Detta gäller bl.a. om det 
elektromagnetiska reläet, tyratronen, igni
tronen, kallkatodröret och kryotronen. Så
dana element brukar kallas switchelement. 
Andra aktiva element har ett kontinuerligt 
arbetsområde, som t.ex. det vanliga elek
tronröret och den vanliga transistorn. 

Transistorn är säregen: den konkurrerar 
framgångsrikt med röret i vanliga förstär
kare, men kommer kanske ändå att få sin 
största betydelse som switch. Jag tänker nu 
inte på pnpn-transistorn- den kan bara 
användas som switch. Pnpn-transistorn har 
förträffliga egenskaper, men är ännu så 
länge en alltför dyr leksak för att få vara 
med i den här artikelserien. 

I det ledande tillståndet behöver spän
ningsfallet över en germaniumtransistor 
bara vara en bråkdel aven volt, i det stryp
ta eller spärrande tillståndet läcker den 
kanske bara några tiotal mikroampere. 
Transistorn kan inte komma upp till den 
mekaniska kontaktens statiska egenskaper 

- som är oöverträffade så länge den inte 
oxideras eller bränner ihop - men den är 
i allmänhet att föredraga framför röret, 
som visserligen inte läcker, men som behö
ver åtskilliga volts anodspänning för att 
leda ström_ 

Fig. l visar en enkel switchkoppling. 
För enkelhetens skull tänker vi oss först 

att transistorn inte har någon läckström, 
att den fungerar ända ner till kollektor
spänningen noll och att den, så länge den 
fungerar, har en strömförstärkningsfaktor 
på precis 50. Vid basströmmen 20 !-lA är 
kollektorströmmen uppe i l mA (fig. 2a) 
och kollektorspänniqgen är noll (fig. 2b). 
Kollektorströmmen kan alltså inte öka 
mera, hur mycket vi än ökar basströmmen. 
Transistorn har »bottnat». 

Fig. 3 visar hur det kan se ut i verklig
heten. Kurvan över kollektorströmmen är 
varken rätlinjig eller kantig, vilket beror 
på att strömförstärkningsfaktorn är ström
och spänningsberoende. Vid punkten P, 
där basströmmen är noll, har kollektor
strömmen fortfarande inte uppnått sitt 
lägsta värde. Det brukar därför löna sig 
att strypa ner transistorn ytterligare genom 
att driva in litet basström »bakvägen». 

Transistorswitchen är ju i princip en 
mycket enkel sak, som rimligtvis inte skulle 
behöva matematik för sin teori. Tillstånden 
»till» och »från» är också mycket riktigt 
tämligen lätta att räkna på. Det är tillstån· 
det »mitt emellan» som är svårt. Transis
torn behöver en viss tid för att gå från det 
ena tillståndet till det andra_ Det är inte 
fråga om långa tider (de brukar räknas 
i mikrosekunder) men det finns många fall 
där mikrosekunderna betyder allt (jag 
tänker särskilt på databehandlingsmaski
ner). 

Som väl är slipper flertalet av oss att 
fylla pappersark med beräkningar av stig
tider, falltider, tillslagsfördröjningar och 
frånslagsfördröjningar. För den vanlige 
jordiske elektroteknikern, som kanske nå
gon gång i livet står inför problemet att 
göra en transistorswitch för att avlasta en 
mekanisk kontakt, räcker det i stort sett att 
veta följ ande: 

Den nödvändiga basspänningen är liten, 
både i läge »till» och läge »från». Plus 0,5 
volt är nog för att strypa en pnp-transistor, 
minus 0,5 volt är oftast mer än tillräckligt 
för att få den fullt ledande. 

Om basspänningen alltså inte vållar någ
ra stora bekymmer, så har vi desto större 
anledning att se upp med basströmmen. 
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Och här kommer också temperaturproble
men in i bilden. Vid låga temperaturer 
krävs det stor basström för att få transis
torn ledande. Vid höga temperaturer där
emot är den blott alltför villig att leda 
ström. Då krävs det i stället en stor bas
ström i andra riktningen för att hålla den 
nerstrypt. Den nödvändiga basströmmen är 

i läge »till»: kollektor strömmen delad 
med minsta förekommande totala ström
förstärkningsfaktor. (Observera att kol
lektorströmmen bestäms av yttre resis
tanser och värdet på spänningskällan. 

Många väljer basströmmen=en tiondel 
av emitterströmmen.) 

i läge »från»: Lika med kollektor diodens 
back strö m [KBO' (Man får denna ström 
automatiskt, om basen lägges på en rim
lig strypspänning, men man måste för
säkra sig om att den yttre baskretsen för
mår leverera det största värde på [KBO' 

som kan komma ifråga. Försök inte pres
sa in ännu mera basström ! Resultatet 
blir bara sämre.) 

Hur temperaturen inverkar förstår man 
lätt: Vid låga temperaturer är strömför-

stärknings faktorn liten, vid höga tempera
turer är [KBO stor. 

»BIi bekant med transistorn» är mottot 
för den här artikelserien, och just nu har 
vi lärt känna en ny sida hos herr Transis
tor: han är inte bara den mångsidige för
stärkaren av tal och musik - han kan 
också vara en tyst och hård individ, som 
bara säger ja eller nej, till eller från. Jag 
finner tillfället lämpligt att »lägga på loc
ket», och när jag nu slår ifrån transistor
switchen bryter jag alltså samtidigt huvud
strömbrytaren för hela den här artikel
serien. • 

Detta är det sista avsnittet i artikelserien "Bli bekant med transistorn". Artikelserien, utökad med 
en ordlista och formelsamling utkommer inom kort i bokform på Nordisk Rotogravyrs förlag. 

Räknesticka för radiotekniker 
Ett holländskt företag har lanserat 
en ny räknesticka särskilt lämplig 
för radiotekniska beräkningar. 

Den räknesticka som det holländska före
taget D Muiderkring N V i Bussum, Hol
land, lanserat har en hel del specialskalor, 
som gör den till ett utmärkt hjälpmedel för 
varje radiotekniker med mycket beräk
ningsarbete. Den är bl.a. avsedd att använ
das vjd beräkningar som går ut på att ur 

Thompsons formel !=1/2:Jn.jLC få fram 
en av storheterna!, L, C, när de två andra är 
givna, dvs. beräkningar som ju är nästan 
dagliga uppgifter för en radiotekniker. Fig. 
3-5 visar hur dessa beräkningar utföres 
på stickan. Sambandet mellan frekvens och 
våglängd erhålles lätt på en annan spe
ciaiskala. På räknestickans baksida finns 
tryckt sambandet mellan dB och motsva
rande ström- resp. spänningsförhållande 
och effektförhållande. Där finns även färg
koden för motstånd angiven. Se fig. 2. 

En bra sak är att räknestickan försetts 
med två längdskalor längst ut, en centime
terskala och en tumskala, som gör över-

Fig 1 
Den nya räknestickan från de Muiderkring 
N V i Bussum, Holland, lämpar sig utmärkt 
för en hel del radiotekniska beräkningar. Den 
är utförd i ett plastliknande material. 

Fig 2 
Baksidan av räknestickan har bl.a. en nyttig 
tabell för översättning av ström- och spän
ningsförhållande resp_ e//ekt/örhållande till 
dB-värden, vidare färgkod för motstånd och en 
del andra nyttiga värden. Ett gott råd: Klipp 
av de vassa hörnen i öppningen för stickans 
slid, det blir lättare att hantera stickan då. 

sättningar av kortare anglosaxiska längd
mått till metriska och vice versa till ett 
ögonblicks verk. Resistans och vikt för 
koppar- och aluminiumtråd kan också be
räknas på bekvämt sätt. 

Förutom de antydda specialräkningarna 
kan man med samma sticka utföra samma 
beräkningar som med vanliga stickor: mul
tiplikation, division, man har också samt
liga trigonometriska funktioner och lOlog_ 
värdena på den. Vad man saknar är skalor 
för snabb bestämning av reaktansen för 
kondensatorer och induktanser. Man vill 
nog också anmärka på att räknestickan är 
litet obekväm att hantera i lägen där den 
rörliga sliden är nästan helt inskjuten. 
Genom att klippa av flikar så som visas i 
fig. 2 får man bättre tag om sliden i dessa 
lägen. Löparen är för bred och därigenom 
en smula besvärlig att ställa in i ytter
lägena. 

Frånsett nyssnämnda olägenheter är 
denna »radioräknesticka» ett behändigt 
hjälpmedel för varje radiotekniker, som 
bör spara en hel del dyrbar tid. Räkne
stickan kostar 8.90 i holländska floriner. 

• 
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Fig 3 
Detta är inställningsförfarandet vid bestäm
ning av induktansvärdet i avstämd krets. Man 
ställer in det aktuella kapacitansvärdet vid 
»cap», ställer in löparen på frekvens/våg
längdsskalan (f resp. II.) och läser av induk
tansvärdet på induktansskalan. 
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Fig 4 
På detta sätt beräknar man resonansfrekvens 
/ eller våglängd ). med utgångspunkt från ka
pacitans- och induktansvärdet i en avstämd 
krets. 

Fig S 
På detta sätt bestäms kapacitansvärdet med 
utgångspunkt från frekvens f eller våglängd ). 
och induktansvärdet i en avstämd krets. 
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GRAMMOFONTfKNIK 

Värt att veta om piezoelektriska nålmikrofonen 

Den piezoelektriska nålmikrofonen, 
mestadels av keramisk typ, ibland av 
kristalltyp, kan efter behag ges am
plitud- eller hastighetskarakteristik 
helt enkelt genom inkoppling aven 
passande belastnings impedans. 

D en piezoelektriska nålmikrofonen, som 
numera räknas som fullvärdig hi·fi-nål. 
mikrofon, kommer säkerligen att få allt 
större betydelse i framtiden, tack vare att 
dess konstruktion lämpar sig synnerligen 
väl för stereouppbyggnad. Dessutom är 
den prisbillig och -- bäst av allt -- den 
ger hög utspänning, vilket gör förstärkaren 
enklare och billigare. 

Piezoelektriska nålmikrofoner måste 
emellertid belastas på visst sätt för att man 
skall få önskad frekvens gårig hos dem. Ut· 
spänningen är proportionell mot den in· 
spelade amplituden -- inte hastigheten, 
som hos den magnetiska nålmikrofonen. 
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Härigenom blir kraven på korrektion helt 
andra än för den magnetiska. För att passa 
RIAA-kurvan för avspelning, se fig. 2, 
kräver den magnetiska nålmikrofonen bas· 
höjning och diskantsänkning, den piezo
elektriska däremot tvärtom. 

Bassänkning erfordras 

För att få en bassänkning som någorlunda 
motsvarar RIAA-kurvan måste tidskonstan
ten RC för hela ingångskretsen vara 1000 
il 1300 fl~- Anta att resistansen R i ingångs· 
kretsen i förstärkaren är 500 kohm -- ett 
normalt. värde. Kapacitansen C i kretsen 
skall då vara ca 2600 pF. 

Nålmikrofonens kapacitans är emeller
tid av storleksordningen 500 pF och övriga 
kapacitanser (kabel· och ingångskapaci
tans) kan uppskattas till ca 200 pF. För att 
få den nödvändiga tidskonstanten får man 
alltså sätta till en extra kapacitans, ca 1900 
pF, och schemat för inkopplingen av nål· 

I 

10 20 kHz 

fig 1 
Kurva A: Inspelningska
rakteristik enligt RI AA. 
Kurva B: Kurva för kon
stant spåramplitud_ Som 
synes måste basregistret 
sänkas och diskantregist
ret höjas om man avspe
lar en med RIAA-kurva 
inspelad skiva med en 
nålmikrofon med ren 
amplitudkarakteristik. 

fig 2 
Detta är den frekvens
korrektion som måste 
tillämpas för det fall att 
en RIAA-inspelad skiva 
avspelas med nålmikro
fon med amplitudkarak
teristik. Bassänkning 
måste tillämpas från fre
kvensintervallen 120-
160 Hz och neråt. Dis
kanthöjning "från ca 350 
Hz och uppåt till ca 6 
kHz erfordras. 

fig 3 
aj Genom tillsättning av 
en lämpligt avpassad 
shuntkapacitans C l får 

-20 
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.~~~~~L-~l~~~~,~~~~~~~ 

50 100 200 500Hz 1 2 5 10 20 kHz 

den piezoelektriska nål
mikrofonen RIAA-karak
teristik i basregistret. b J 
Ekvivalent schema för 
kopplingen i aJ. 
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mikrofonen blir då som fig. 3a visar. Fig. 
.~b är det ekvivalenta schemat för kretsen, 
~tt Re-filter som ger en stigande dämp' 
ning vid frekvenser under ca 120 Hz. 

\1an får samma tidskonstant genom att 
koppla in 1,4 Mohm i serie med nålmikro· 
tonen enligt fig. 4a. Denna koppling har 
emellertid en nackdel -- som framgår av 
fig. 4b, som visar det ekvivalenta schemat 
för höga frekvenser. Antar man att förstär· 
karens ingångskapacitans är ca 50 pF bil· 
dar resistanserna R l och R i parallell och 
denna ingångskapacitans ett lågpassfilter, 
som ger viss, icke önskad, diskantsänkning. 
Metoden att koppla in en shuntkapacitans 
enligt fig. 3 är därför att föredra. 

Räcker utspänningen till? 

Båda metoderna ger en viss spänningsför
lust. Den spänningsdelare som uppstår vid 
inkoppling av ett seriemotstånd enligt fig. 
4a ger en spänningsdelning som reducerar 
nålmikrofonens utspänning till ca 500/ 
/ (1400+ 500)=500/1900=0,25 av nålmi· 
krofonspänningen. När man kopplar enligt 
Hg. 3a blir spänningsdelningen av samma 
storleksordning. Shuntkapacitansen 2100 
pF över nålmikrofonens 500 pF ger en 
spänningsdelning av 500/ (500+2100) = 
= 500/2600=0,2. 

Spänningsförlusten spelar i allmänhet 
ingen roll. Den kan istället vara till fördel 
eftersom den piezoelektriska nålmikrofo
nen ger så hög spänning att den lätt kan 
överst yra ingången. En typisk nålmikrofon 
av piezoelektrisk typ ger upp till 2 V vid 
starka passager. Ett normalt värde för en 
förstärkares känslighet för full utstyrning 
är 0,25 V. Spänningsdelningen som upp' 
står vid kopplingar enligt fig. 3 och 4 är 
därför utan betydelse. 

Med ovanstående metoder kan man upp
nå en tillfredsställande anpassning till 
RIAA·kurvan i basen. Erforderlig diskant· 
höjning kan uppnås genom att man i en 

~--;---~----r-~Ut 

saOk 



koppling enligt fig. 4 shuntar seriernot· 
ståndet R med en kondensator så vald att 
dess reaktans=resistansen för R parallellt 
med R l vid frekvensen ca 400 Hz. Om den· 
na resulterande resistans är exempelvis 
370 kohm får man C=l nF. 

Att observera är dock att vissa piezoelek. 
triska nålmikrofoner är konstruerade så 
att de ger en viss diskanthöjning. 

Omformning till hastighetskarakteristik 

Det finns fortfarande mängder med skivor 
som inspelats med någon av de många and
ra karakteristikor som tidigare var i bruk. 
Många förstärkare har väljbara korrektio
ner för dessa karakteristikor, LP, AES 
osv., men de förutsätter hastighetskarakte
ristik hos nålmikrofonen för att ha avsedd 
verkan. Den piezoelektriska nålmikrofonen 
kan ges sådan karakteristik genom att man 
shuntar den med en relativt lågohmig re
sistans av storleksordningen 50 kohm. Till
sammans med nålmikrofonkapacitansen 
ger denna resistans ett högpassfilter på 
samma sätt som anordningen enligt fig. 3b, 
men på grund av att resistansen är låg 
kommer detta filter att verka över hela det 
hörbara tonområdet, vi har fått en karak
teristik som påminner om den en magne
tisk nålmikrofon har. 

Vid dimensioneringen måste man se upp 
med en sak. Vissa piezo-nålmikrofoner har 
som redan antytts en puckel i frekvens
kurvans diskantområde, som ger den för 
avspelningen nödvändiga diskanthöjningen 
då nålmikrofonen arbetar som amplitud
kännande anordning. Denna höjning finns 
kvar även om man kopplar nålmikrofonen 
för hastighetskarakteristik. Låter man hög
passverkan gå för långt upp i diskanten 
blir denna överaccentuerad. Detta kan lätt 
undvikas genom att man tar till en större 
shunt resistans, varigenom den med fre
kvensen stigande höjningen slutar tidi-
gare. • 
Fig 4 
a} En annan metod att åstadkomma bas höj· 
ning för en piezoelektrisk nålmikrofon. b} Det 
ekvivalenta schemat för kopplingen enligt a} 
vid högre frekvenser. Spänningsfall uppträder 
i diskantregistret på grund av ingångskapaci· 
tansen Cl som är av storleksordningen 50 pF. 
3 dB fall uppstår när reaktansen för Cl blir= 
=resistansen för R parallellt med R l• Om 
denna resulterande resistans är 370 kohm (1,4 
Mohm parallellt med 500 kohm) uppstår 3 dB 
fall vid frekvensen 8,5 kHz. 

R 

500 k 

SETH BERGLUND: 

Frågor och svar om hi·fi 

Om delnings filter 

Fråga: 

Från en hi·fi-förstärkare 12 W skall jag 
mata ett högtalarsystem, som jag vill ha 
uppdelat i 3 kanaler, bas-, mellan- och dis
kantregister med en separat vQlymkontroll 
till varje kanal. Hur skall delningsfiltret 
dimensioneras när det blir 2 delningsfre
kvenser? 

(Gunnar Steen) 

Svar: 

Redan för uppdelning av tonregistret i två 
kanaler finns rätt många filterkopplingar 
att välja mellan, varav en del naturligtvis 
är likvärdiga. Självfallet ger uppdelning i 
tre kanaler möjlighet till ytterligare varia
tioner, så att valet kan te sig svårt. 

Först skall vi i vidstående figur se på två 
enkla kvartssektionsfilter för två kanaler: 
lA) är ett par parallellfilter och 2A) ett 
seriefilter. Dessa brukar anges ha kon
stant resistans gentemot förstärkaren och 
båda ger dämpning på 6 dB/oktav från 
övergångsfrekvensen, men det gäller en
dast vid resistiv belastning. Högtalare har 

Bas· 

Diskant 

Bas 

Diskant 

långt ifrån konstant impedans, och detta 
påverkar dämpningsförloppet, så att paral
lellfiltret får flackare dämpningskurvor, 
alltså blir mindre effektivt än seriefiltret. 
Eftersom skillnaden beror på högtalarnas 
impedansvariation, blir den olika för olika 
högtalare och varierar även med över
gångsfrekvensen. 

Uppgifter förekommer om att speciellt 
det effektivare seriefiltret skulle kunna 
ställa till med besvärligheter, om förstär
karens stabilitetsmarginal är otillfredsstäl
lande, men det kan vi ju lämna därhän. 

Eftersom parallellfiltret är mindre ef
fektivt, kan utbyggnad av detsamma med 
ytterligare en kanal fordra mer än mot
svarande utbyggnad av seriefiltret. I lB) 
visas hur det förstnämnda lämpligen kom
pletteras med en induktans i serie med 
mellanregisterhögtalaren och en kondensa
tor i serie med diskanthögtalaren. Beträf
fande seriefiltret förefaller det däremot 
helt naturligt att endast lägga till en kon
densator i serie med diskanthögtalaren, se 
2B). 

~74 

~Bas 
~Diskant 

Diskant 

Diskant 
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TEKNISKT 

Serviceoscilloskop med transistorer 
har triggat svep och hög känslighet 

Av civilingenjörerna TOMAS AH LB E R G och KAJ BES KOW 

I denna artikel beskrives ett oscillo
skop med transistorer, utgörande re
sultatet av ett examensarbete vid 
Tekniska. Högskolan Institutionen 
för radioteknik, Transistorgruppen, i 
Stockholm. Oscilloskopet är uppbyggt 
kring ett miniatyrbildrör med 30 mm 
skärm och är batteridrivet. Det har 
triggat svep, en signalförstärkare 
med hög ingångsimpedans och god 
känslighet. Ett litet, lätthanterligt 
och effektsnålt oscilloskop av denna 
typ lämpar sig utmärkt som service
instrument för mobila elektroniska 
utrustningar. 

För en tid sedan utkom ett antal katod
strålerör med extremt små dimensioner, 
bI.a. Telefunken DG3-12A. Detta gav upp
slag till ett miniatyriserat oscilloskop, som 
skulle bestyckas enbart med transistorer 
och som skulle drivas från en liten 6,3 V 
ackumulator. Accelerationsspänningen till 
katodstråleröret samt källspänningar till 
avböjningskretsarna skulle erhållas via en 
likspänningsomvandlare (se block schemat 
i fig. l). Som mål sattes en fullt färdig 
apparat, men kraven på bandbredd och 
förstärkning sattes inte särdeles högt. 

Det största problemet är de höga avböj
ningsspänningar som bildröret fordrar och 
som är av storleksordningen 60 V per cm 
avböjning. Med symmetriska avböjnings
kretsar kunde dock erforderligt sving per 
transistor halveras. Den symmetriska spän
ningen erhölls från en emitterkopplad fas-

l Siffror inom parentes hänvisar till litteratur
förteckningen i slutet av artikeln. 

vändare, en motsvarighet till »para-phase»
kopplingen med elektronrör (l)'. För 
svepavböjningen var det dessutom nödvän
digt att koppla två transistorer i »serie» (2) . 
Då det ändA blev fråga om för germanium
transistorer mycket höga driftspänningar 
måste utvalda transistorexemplar använ
das. Ett antal av typ OC604 spez. (Tele
funken) utvaldes. De tålde upp till 90 V 
kollektor-emitter-spänning vid de aktuella 
bas-emitter-impedanserna. Samma typ an
vändes i likspänningsomvandlaren. I öv
riga steg användes de snabbare Telefunken
transistorerna OC612 och OC613. 

al Signalförstärkaren 

Principschemat för signalförstärkaren vi
sas i fig. 2. För att erhålla högsta möjliga 
ingångsimpedans till ingångssteget använ
des i princip två steg i jordad-kollektor
koppling som impedanstransformatorer. In
gångstransistorn drives med likspännings
mässigt öppen bas. Ingångsimpedansen ut
göres av två parallella impedanser, dels det 
upptransformerade emittermotståndet R', 
dels impedansen bas-kollektor Z bk' (R 'd 
försummas.) Vi har R'= (1+ ,8) R, där 
R =emitterimpedansen parallellt med näs
ta stegs ingångsresistans och ,8= strömför
stärkningen i transistorn. 

På grund av det synnerligen starka tern
peraturberoendet hos den termiskt exitera
de hålströmmen bas-kollektor lKO (10 %;0 
C) måste arbetspunkten U KEO vid rums
temperatur läggas nära batterispänningen 
U BB (se fig. 3). På grund av det lilla växel
strömssvinget (L::30 m V) kan man tillåta 
en stor variation i arbetspunkten innan 
klippning på grund av bottning inträffar. 

Fig l 

Storleken på emitterresistansen valdes så 
att bottning ej skulle ske under ca 40°C. 

Genom återkoppling från andra stegets 
emitter fås kollektorn att nästan helt följa 
ingångsspänningen så att bas-kollektor
svinget minskar avsevärt. Härigenom ökar 
Zbk så mycket, att ingångsimpedansen näs
tan helt bestäms av R'. 

Ytterligare en emitterföljare fungerar 
som impedanstransformator för att ej den 
låga ingångsimpedansen hos ett jordat
emitter-steg skall bestämma värdet på R. 
R blir med den valda kopplingen och de i 
fig. angivna komponentvärdena ca 80kohm, 
vilket ger R'= (1+30)80"""2,5 Mohm. (3) 

De två följande jörstärkarstegen är jor
dade-emitter-steg. De har en liten del av 
emitterresistanserna oavkopplade för att 
höja ingångsimpedansen och i någon. mån 
minska distorsionen. Det andra stegets ut
gångsimpedans bestäms av Rk2 som valts 
så låg som 1,2 kohm med hänsyn till att 
slutsteget uppvisar en ekvivalent kapaci
tans över ingången på ca 4 nF (se ekviva
lenta schemat i fig. 4). Med angivna värden 
erhålles en övre gränsfrekvens på ca 50 
kHz. 

Slutsteget, som ger symmetrisk utspän
ning, består i stort sett av ett emitterjordat 
steg följt av ett basjordat. De båda transis-

. torerna får då signalspänning i motfas. 
Transistorn i jordad-bas-koppling får dock 
något lägre ingångsspän.ning på grund av 
strömdelning till det gemensamma emitter
motståndet Re (se fig. Sa). Om bas ström
marna försummas får man emitter-bas
impedanserna ur 

Ube/ l k =I/ S"""lj40lE ohm 

där S=transistorns branthet i A/ V. 

Blockschema för oscilloskopet. 

In 
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Till bildrör 
och tr iggingång 

ri-hr-----------<ie -11SV 
f 

r-~-~k~~--~--~--~--r-43=3JO-r---~---+1--+-+---rT-r-~-12V 

llOk 1.,7k 22k Rk2 

~-c=r-----~g 6V 

~L---+-~~--~--~--~~J-~~~---~~-!~------S-,6-k-----~g O 

8,2k 22k 

'- - --~v------~! ~ ----~v_---- -------' '--- ----~v_-------

J ngångss tog Förstä rkor steg Slutsteg 

Fig 2 

Principschema för signalförstärkaren. 

I.o·c 
Fig 3 

R 3S· 

~KEO 30· 

Ir ~ Arbetspunktens temperaturberoende hos en 
transistor med öppen bas. Kurvorna är propor
tionella mot I KO. 

25· 
20" 

UBB UKE 

Fig 4 Ekvivalent ingångs krets för slutsteget. 

Ur det ekvivalenta schemat som visas i fig. 
Sh får man 

( U1 = [(1 / S) + re+Re]Il+R.,12 
l U2=Ril+[ (l / S) + re+Re] !2=0 

Transistorstegens spänningsförstärkning 
är F1=!lRk/ U1 resp. F2=-!2Rd U1. To· 
tala förstärkningen mätt mellan kollekto
rerna blir då 

F=F1+F2= Rk (Il-!2) / U1= 
=SRd(l+Sr.) 

Ett uttryck för den relativa osymmetrin får 
man av 

(F1-F 2) / (Fl+F2)=re/ (r e+ 2Re) 

Källspänningens storlek (-115 V) be
stämmes av svepförstärkaren, som skall ge 
större utspänning än signalförstärkaren. 
För att minska den öv& signalförstärkaren 
onödigt höga kollektorspänningen drages 
basförströmmarna via kollektorresistanser
na. Termisk stabilisering sker genom den 
höga emitterresistansen och relativt låga 
basresistansen. Då den gemensamma delen 
avemitterresistansen (Re) genomflytes av 
emitterströmmarnas summa, stabiliseras ej 
en ev. temperaturobalans mellan transisto
rerna. Inverkan aven obalans måste mins
kas med separata emittermotstånd (r e) . 
En viss stabilisering medför också förenan
det av transistorernas kylplåtar. 

Som framgår av förstärkningsuttrycket 
ovan, inför re en viss motkoppling. Produk
ten S· r e' som anger motkopplingsfaktorn, 
uppgår till inte mindre än ca 30. Steget ar
betar också utan synlig distorsion upp till 
full utstyrning av bildröret. 

En kompenseringskondensator överbryg
gar de två emitterresistanserna re. Kapaci
tansen är intrimmad för erhållande av bäs
ta språngsvar. Stigtiden minskas med ca 
40 % genom denna kompensering. 

En trimpotentiometer är inlagd i den 
växelströmsmässigt jordade basen för in-

Civilirigenjör Tomas Ahlberg, fullgör f.n. sin 
värnplikt vid Armens Radarskola i Göteborg. 

Fig 5 

Signalförstärkarens slutsteg. aj växelströms
schema, b) ekvivalent fyrpol. ~ 

1

11 

U1 j Re 

0----........ ---.,; 

b 

justering av balans mellan transistorernas 
arbetspunkter. Kollektorerna är likströms
kopplade till avböjningsplattorna och an· 
slutbara till triggeringången via stora re
sistanser (positiv eller negativ inre trigg
ning). 

Två Re-nät är införda i tilledningen från 
-12 V-batteriet för att förhindra återver
kan mellan stegen i förstärkaren. 

Dämpsatsen för ingångssteget har 12 
olika lägen. För att erhålla låg yttre re
sistans sett från ingångstransistorn (litet 
brus) har en dämpsatstyp enligt fig. 6 valts. 

Civilingenjör Kaj Beskow, f.n. verksam vid 
Philips Teleindustri i Stockholm. 
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Känslighetsområdena är 10 m V Icm till 
50 V Icm. En yttre mätkropp ger ytterli
gare 10 gångers dämpning. På grund av 
ingångsstegets ändliga inim pedans (ca 2,5 
Mohm parallellt med 8,5 pF) måste de 
högsta impedanserna i dämpsatskedjan 
ökas något i värde, varför mätkroppen ej 
ger riktig spänningsdelning för de fyra 
känsligaste områdena (felet b5 %). Samt
liga resistanser kapacitanskompenseras så, 
att rätt frekvensgång erhålles. Beträffande 
inimpedansen, se datasammanställning i 
tab. 2. 

Svepkretsarna 
Svepkretsarnas huvuddelar framgår av 
block schemat i fig. 7. Triggpulsformaren 
består av ett ingångssteg, en emitterkopp
lad bistabil multivibrator, s.k. Schmitt
trigger, samt differentieringskretsar. Se 
schemat i fig. 8. 

Ingångssteget består aven transistor i 

6,8M 

Till 
signaL
törst. 

1M 

10M 

. /lM 
T"99-
nivå 

lk 

22k 

Fig 6 
Dämpsatsen med mätkropp. 

n n 

l 14 Mohm 9 pF 7 18 kohm 1350 pF 
2 680kohm 31 pF 8 8,2kohm 3nF 
3 560kohm 37pF 9 4,7kohm 5 nF 
4 220kohm 100pF lG 1,8 kohm Il nF 
5 82kohm 250pF Il 820 ohm 22nF 
6 47 kohm 450 pF 12 470 ohm 40nF 

13 330 ohm 60nF 

Fig 7 
Bloclcschema för svep kretsarna. 

jordad emitterkoppling för att hög inimpe
dans skall ernås. 

Med en omkopplare väljes styrsignalen 
antingen från signalförstärkarens slutsteg 
(positiv eller negativ inre triggning) eller 
från en yttre signalkälla via ett intag på 
panelen (yttre triggning). Signalförstär
karens slutsteg eller den yttre triggsignal
källan får nämligen ej belastas för hårt. 

Den efterföljande triggpulsformaren, en 
triggervippa av typ Schmitt-trigger, har en 
inimpedans av ca 50 kohm. Ingångssteget 
är likströmskopplat till triggervippan, som 
behöver en insignal på ca 200 m V för att 
slå om. 

Triggpulsformaren får sin signal via en 
spänningsdelare, som delvis utgöres aven 
l Mohm potentiometer. Med denna kan 
man välja den nivå svepet startar vid 
(triggnivån). Då likströmskoppling till
lämpas hela vägen från signalförstärkarens 
slutsteg till triggervippans ingång, är man 

"\5k 

01 

220 680 lOk 

vid inre triggning oberoende av tidskon
stanter hos kopplingskondensatorer, varför 
en stabil triggning alltid erhålles. Trigger
vippans uppsnabbningskondensator (2,5 
nF) är så vald, att den differentierade ut
spänningen får en av repetitionsfrekvensen 
oberoende amplitud. Differentieringsnätet 
omfattar bl.a. två dioder, Dl och D2. En 
diod (Dl) släpper fram enbart den positiva 
delen av den differentierade kantpulsen. 
Den andra dioden (D2) låser likspännings
nivån efter differentieringskondensatorn 
till ett konstant värde, oberoende av puls
frekvensen. Med denna triggeranordning 
uppnås triggning inom oscilloskopets hela 
arbetsområde (10 Hz-80 kHz). 

Den nu formade triggpulsen föres till 
ännu en emitterkopplad bistabil multi
vibrator, svepvippan, via två kollektorjor
dade steg. 

Svepvippan har konstruerats med stor 
slingförstärkning för att omslagsspänning
arna skall bli väl definierade. En insignal 
på ca 1,5 V amplitud behövs för omslag. 
Svep förloppet blir följande: Triggsignalen 
slår om svepvippan. Denna sänder då ut en 
tändpuls till katodstrålerörets intensitets
galler och en styrpuls till svepgeneratorn. 
Den negativa svepspänningen återföres via 
en trimbar spänningsdelare och via de kol
lektorjordade stegen till svepvippans in
gå~g. Vid en viss med trimpotentiometern 
PI inställbar nivå slår svepvippan tillbaka, 
varvid tälldpulsen och svepgeneratorns st yr
puls upphör. 

Svepet återgår nu relativt snabbt till ut
gångsläget. Under denna ändliga åter
gångstid måste triggpulser hindras från att 
slå om svepvippan. Detta sker med hjälp 
av de två kollektorjordade stegen, trigg
pulsspärren, av vilka det första har en stor 
kapacitiv belastning Cb över utgången (l). 
Med denna koppling kommer negativa sig
naler (i detta fall den linjära delen av sve
pet) att fördröjas obetydligt, ty utgångs
impedansen är låg i förhållande till den 
kapacitiva reaktansen. Svepets återgång, 

12k 680k 

49k 22k 

~~\~--------------~vr------------~"~----------------~----------r'--------
lng6ng TriggpuLsformore TriggpuLsspärr och svepvippa 
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Tab. 1. Kondensatorer, anslutna till den 
dubbla svepomkopplaren. 

Svep Co Cb 

ms/ cm nF f tF 

0,02 0,082 0,0025 
0,05 0,26 0,005 
0,10 0,50 . 0,010 
0,20 1,0 0,025 
0,50 2,5 0,05 
1,00 5,0 0,10 
2,00 10 0,25 
5,00 25 1,0 I de""ly'" 

10,00 50 2,5 
20,00 100 2,5 
50,00 250 10,0 

som är ett positivt, relativt snabbt språng, 
stryper dock transistorn, och kondensatorn 
måste urladdas genom det stora emitter
motståndet. Det efterföljande kollektorjor
dade steget användes för att hög impedans
nivå skall kunna användas, vilket medför 
att små kondensatorer kan utnyttjas. 

Vid svepvippans ingång adderas trigg
pulserna till en långsamt stigande spän
ning. Pulserna når ej upp till den nivå, som 
erfordras för att slå om svepvippan förrän 
efter en viss tid. 

Svepets återgångstid ä; ungefär propor
tionell mot svepgeneratorns integrerings
kapacitans Co, som bestämmer sveptiden. 
Cv måste alltså skiftas samtidigt som Co. 
Jfr tab. L 

Svepgeneratorn består aven switch-krets 
kallad svepgrinden, och en integrerande 
förstärkare, omfattande två steg. Svepgrin
den kortsluter i viloläget förstärkarens in
gång. Vid svep strypes grindtransistorn, 
och via en stor resistans matas ström till 
förstärkaren. Strömmatningen och den 
höga förstärkningen ger god linearitet. 

Svepförstärkaren1 kan efterliknas med 
nätet i fig. 9. När kontakten SI brytes star-

l För ~ärmare teoretiskt studium se (4). 

Till bildrör 

tar svepcykeln, som sammansättes av tre 
avsnitt enligt fig. 10. I viloläget och under 
startsprånget är förstärkaren strypt (F =0). 

Språnget har tidskonstanten 

'0= (Cin+ C"t) / (GO+ Gin+ Gut) 

När ingångsspänningen har gått ner till 
noll börjar förstärkaren arbeta och svepet 
startar. Utspänningen blir 

V2s=V20-V,+(FVo'Go)' (l-e- t/ T
,)/ 

/(GO+Gin ) 
där 

'8= [Co(l+ F)+Cin] / (GO+Gin) 

Sveplineariteten, definierad enligt fig. 
10, fås med hjälp av serieutveckling till 

,6, V / V= (1 / 2) . (t/ ,s) 

När kontakten SI slutes, strypes förstär
karen och återgången börjar. Den har ek
vationen 

där 
'å= (Co+Cut ) / (Gut)=Co/ Gut 

dvs. återgångstiden är nära linjärt beroen
de av svepkondensatorn Co. Värdet V 2maa; 

bestämmes av den inställda nivån för om
slag av svepvippan (se ovan). 

Den härledda spänningen V 2 hänför sig 
till den kollektor, som är kopplad till svep
kondensatorn Co. Slutstegets andra kollek
tor, som ligger i motfas, får inget start
språng och återgången är snabbare. 

Transistorernas relativt låga övre gräns
frekvens och efterledningsfenomen hos den 
i viloläget bottnade transistorn får märk
bar inverkan först vid de högsta svephas
tigheterna. Totala fördröjningen mellan 
signal på triggeringången och svepstart är 
ca 20 fA-S, varav hälften förorsakas av den 
ovannämnda efterledningen. 

Svepgeneratorns slutsteg är av samma 
typ som den förut beskrivna signalförstär
karens. Då avböjningsplattorna behöver en 
amplitud av ca 85 V vardera måste två tran
sistorer kopplas »i serie» (2). 

Spänningen bas-emitter i dessa serie-

---,--------r--j-+-~r-----~e -llSV 

--;::::==:t=:f==:::rr;==±=t=t-+--,--bf 
-12V 

47k 

390k 390k 

390 k 

5pk 

____________ ~ ________ -J~p_k __________ ~g_6V 
_________________ ~8 O 

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

Sve p generator 

Fig 8 

Principschema för svep
kretsarna. Co och Cb är 
omkopplingsbara. Jfr 
tab.1 . 

Fig 9 , 
Ekvivalent schema tör sv~ptörstärkaren. 

V2 

-t-------~~---Tid 

V2mox 

11 
Startsprång Svep 

Fig 10 
Svepjörloppets tre avsnitt. l hithörande ekva· 
tioner motsvaras t = O av början på resp. av
snitt. 

kopplade transistorer är av storleksord
ningen 100 m V. Den övre transistorns emit
ter kommer därför att följa basens spän
ning ganska noggrant. Genom att ge basen 
en spänning som är hälften av hela stegets 
kollektorspänning, kommer halva spän
ningen att upptagas av vardera transistorn. 
I den aktuella kopplingen får basen sin 
spänning via resistanserna R 1 och R2 . 

Spänningsdelaren göres så högohmig som 
möjligt för att små förluster skall erhållas. 
Den övre transistorns temperaturstabilitet 
sätter dock gränsen för impedansnivån. 
Hela svepgeneratorn är likströmskopplad. 
Avkopplings- och kopplingskondensatorer 
medför nämligen en likspänning på ut
gången, beroende på den varierande rela
tiva sveptiden hos ett triggat svep. 

Katodstråleröret 
Oscilloskopröret är som ovan nämnts Tele
funkens miniatyrbildrör DG3-12A med föl
jande huvuddata : 

Gallermotstånd 
Glödspänning 
Glödström 

Totallängd 
Skärm diameter 
Accelerationsspänning 
Fokuseringsspänning 
Avböj ningskänslighet : 

För plattorna när
mast katoden 
För plattorna när
mast skärmen 

R g1",;1,5 Mohm 
6,3 V 
300 mA 

91mm 
30 mm 
500 V 
100 V 

51 V/ cm 

58 V/ cm 

För att spänningsdelaren som ger arbets
spänningar till bildröret skall dra så litet 
ström som möjligt måste den göras mycket 
högohmig. Därigenom kommer potentialen 
på fokuseringsgallret att variera då inten-
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500V 
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Svepförst. 

I 

Vert.
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L-_ I-_S..:ig,-<>nociförst. 

Fig 12 

Fig 11 

Principschema för katodstråleröret 
med tillhörande kretsar. 

BilddistoTsionen hos katodstråleröret. 

sitetskontrollen ändras. Av denna orsak har 
en potentiometerkontroll för fokuseringen 
måst införas. 

Normalt är intensiteten nervriden, så att 
ljuspunkten på bildröret nätt och jämnt 
syns. Tändpulsen från svepvippan höjer 
emellertid intensitetsgallrets spänning, var
vid ljuspunkten framträder under svep
tiden. För att konstant intensitetsnivå skall 
uppnås vid varierande relativ sveptid, låses 
gallerspänningen med en diod vid den av 
potentiometern inställda nivån. 

Det korta röret har en fullt synlig bild
distorsion (se fig. 12). Ljusfläcken har 
dessutom en diameter på 0,5-1 mm, varför 
det inte lönar sig att kalibrera tids- och 
spänningsområdena speciellt noggrant. 

Strömförsörjning 

Låg effektförbrukning har överlag efter
strävats. Bildröret fordrar en glödspänning 
på 6,3 V, varför denna batterispänning har 

valts. Glödströmmen är ca 300 mA och ut
tages direkt från batteriet. 

För undvikande av astigmatismfel hos 
ljusfläcken sättes avböjningsplattornas me
delpotential lika med anodens potential. 
Då svepavböjningsplattorna måste lik
strömskopplas till slutstegets kollektorer 
(medelspänning -50 V till jord) får kato
den spänningen -550 V till jord. Eftersom 
glödtråd-katod-spänningen ej kan vara så 
hög, måste batteriet ligga på -550 V och 
alla spänningar till transistorerna uttas via 
en likspänningsomvandlare (se fig. 13) . 
Denna utgöres av två mottaktkopplade 
OC604 spez. i en spänningsåterkopplad 
oscillator (5). Den levererar ca 875 mW, 
fördelat på följande spänningar: -6 V och 
-12 V, 300 mW; -115 V, 550 mW; 
- 550 V, 25 mW. 

Bildrörets accelerationsspänning erhål
les från en spänningsfyrdubblare, detta för 
att nedbringa transformatorns omsättnings
tal. Likriktningen sker med kiseldioder. 

Fig 13 Principschema for likspänningsomvandlaren. 

80ttor i 
(ba k re 
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+~~--~l-k-+------~ Acc. -
spänning 
t ill bi ldrör Till 
OOV 
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Mekanisk uppbyggnad 
För att en stabil uppbyggnad skall erhållas 
monteras signalförstärkare (A) och svep
kretsar (B) på plattor med tryckt lednings
dragning. Dämpsatsen (C) och .signalför
stärkarens ingångskretsar är skärmade (D). 
Alla omkopplare. (E-G) och potentiomet
rar (H-J) är fastsatta på främre gaveln. 
Likspänningsomvandlaren har byggts in i 
en skärmkåpa (K) och fastsatts på bakre 
gaveln. Katodstråleröret är monterat i ett 
rör av my-metall (L), fastskruvat vid främ
re gaveln. De båda gavlarna är förbundna 
med fyra mässingsstänger. Strömintaget 
(M) är monterat på bakre gavelns utsida. 

En U-formad kåpa täcker apparaten. 
Plats är reserverad för montering av bat
terilåda eller ett ev. nätaggregat under kå
pan vid bakre gaveln. Med detta byggnads
sätt erhålles en kompakt konstruktion utan 
att alltför stora svårigheter vid service 
uppstår. De båda tryckta kretsarna är lätta 
att avmontera för ev. felsökning. En sär
skild platta med alla beteckningar och ska
lor ingraverade, täcker främre gaveln. 

KOlIIIHntarer till oscilloskopets lIata 
Oscilloskopets data är sammanställda i tab. 
2. Oscilloskopets frekvenskurva visas i 
fig. 15. Synlig distorsion uppstår vid högre 
frekvenser (>40 kHz) och vid full utstyr
ning på skärmen, beroende på minskad 
motkoppling i slutsteget och ökad utstyr
ning av förstegen. Av liknande skäl får de 
snabbaste svepen en viss grad av olinjä
ritet. 

Kärnan likspänningsomvandlarens 
transformator alstrar en hörbar ton (ca 
5 kHz), vilken tjänstgör som indikering på 
att apparaten är tillslagen. 

Av ovan angivna skäl ligger batteriet på 
-550 V till chassi. Denna nackdel kan eli
mineras genom att glödeffekten uttages via 
likspänningsomvandlaren. Den totala verk
ningsgraden minskas dock då avsevärt. 

Apparaten arbetar tillfredsställande vid 
batterispänningar mellan 5 V och 7 V. 



Fig 14 
Oscilloskopet med avtagen kåpa och utvikta sidopiattor. Här är A plattan med signalförstärkaren; B plattan med svepkretsar; C dämpsats; D 
skärm; E, F, G omkopplare för sveptid, känslighet och triggtyp; H, I, J potentiometerkontroller för fokus, ljus och triggnivå; K likspänningsom
vandlare med skärm; L bildrör med skärm; M strömintag ; N tändpuls kondensator och O komponentplatta. 

Utvecklingsmöjligheter 
Det beskrivna oscilloskopet kan förbättras 
i olika avseenden. I första hand kan frek
vensområdet utökas uppåt om högfrekvens
transistorer (fa::::"lO MHz) användes_ Om 
dessa tål ca 20 V kollektor-emitter, erford
ras dock 8-10 transistorer enbart för svep
förstärkarens slutsteg. Slutstegen måste vi
dare ha lägre kollektorimpedans på grund 
av den kapacitiva belastningen från avböj
ningsplattorna, vilket ökar effektbehovet. 
Dessutom måste antalet steg i signalförstär
karen troligen ökas (6)_ 

En gränsfrekvens på 2-3 MHz torde 
utan vidare kunna realiseras. Motsvarande 
svep blir då ca O,S fls/ cm. Ett ytterligare 
problem blir dock triggningen vid dessa 
höga frekvenser. 

För studium av mycket långsamma tids. 
förlopp vore en likströms kopplad signal
förstärkare önskvärd. Försök har visat att 
en sådan fordrar noggrann dimensionering 
och ytterst omsorgsfull temperaturkompen
sering. 

Bildrörets glödtråd drar f.n. 2/ 3 av total
effekten, varför ett rör med lägre glöd
effekt vore välkommet. 
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Tab. 2. Oscilloskopets data. 

Signalförstärkaren: 

Känslighetsområden 
med toleransen 

Ingångsimpedans med mätkropp 
utan mätkropp 

Bandbredd vid 3 dB (se fig_ IS 
vid 10 % 

Stigtid 

Svepkretsarna: 

Tidssvep 
Ingångsimpedans vid yttre triggning 
Lägsta triggnivå vid inre triggning 

Lägsta triggnivå vid yttre triggning 
Säker triggning erhålles upp till 

Övrigt: 

Batterispänning 
Effektförbrukning 

Bildrör 
Kretsar 

Totalt 

Dimensioner 
Vikt (exkl. batteri) 

10mV/ cm-SOV/cm (12 st) 
~S % 
~lS Mohm parallellt med 10 pF 
::::,. l Mohm parallellt med 21 pF 
2 Hz-80kHj': 
S Hz-SOkHz 
4 flS 

20 fls/ cm-SO ms/cm (11 st.) 
> SO kohm parallellt med 20 pF 
motsvarande 0,1 cm avböjning på bild
skärmen 
IV 
80kHz 

6,3 V 

1,9W 
0,9 W 

2,8 W 

210X140X7S mm 
10S0 g 

Fig 1S Frekvenskurva för signalförstärkaren. 
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TEKNISKT 
I 

Hjälpantenner för transistormottagare 

Transistormottagare går i allmänhet 
bra att använda i bilar när avståndet 
till sändaren inte är alltför långt. På 
längre avstånd blir det emellertid 
sämre antenn verkan och någon form 
av hjälpantenn kan då vara bra 
att ha. 

T ransistormottagare med ferritantenn 
användes numera i allt större utsträckning 
som tillfälliga bilradiomottagare. I all· 
mänhet går den också bra så länge man 
inte befinner sig alltför långt ifrån en 
lokalsändare. Mottagningen försämras 
dock vid lägre fältstyrkor om inte motta· 
garen anbringas så att dess ferritantenn 
kommer att bli belägen nära bilens vind
ruta eller bakruta, där bilens skärmande 
stomme inte gör sig så starkt gällande. 

Här skall visas hur man med olika slag 
av hjälpantenner - ev. kombinerade med 

, transistorförstärkare - kan förbättra mot· 
tagningen med transistormottagare med 
ferritantenn. De riktlinjer sqm anges an· 
knyter i första hand till mottagningsför
hållandena i bilar, men många av de slut
satser som dras kan naturligtvis även till
lämpas när det gäller att överhuvudtaget 

Fig l 

yttre 
antenn 

KabeL Trans istormoUagare 

Anordning med yttre hjälpantenn, förbunden 
med befintlig transistormottagare via en kabel. 

Fig 2 
Ekvivalent schema för anordningen enligt fig. 
1. Ck'=den till bas kretsen överreducerade ka
belkapacitansen, Za'=yttre antennens impe
dans, överreducerad till baskretsen, e' = den 
i hjälpantennen inducerade emk:en, överredu
cerad till baskretsen. VC' är den till baskret· 
sen överreducerade avstämda kretsen på motla
garens ferritstav . 

förbättra prestanda hos en mottagare med 
ferritantenn och otillräcklig effektiv käns
lighet. 

I transistormottagare av superhetero
dyntyp ingår praktiskt taget alltid en liten 
ferritantenn, på vilken ingångskretsens in
duktansspole är lindad. Via en lågohmig 
lindning anpassas ingång'Skretsens hög
ohmiga resonansresistans till den låg
ohmiga ingångsresistansen hos blandar
transistorn. Denna ingångsresistans är av 
storleksordningen ca 2 kohm för exem
pelvis Philips-transistorn OC44. 

Om man till en sådan mottagare önskar 
ansluta en yttre antenn är det några om
ständigheter som man måste ta hänsyn till 
för att resultatet skall bli det åsyftade. För 
det första är det uppenbart att man inte 
får ansluta en yttre antenn som åstadkom
mer en försämrad ensning mellan signal
och oscillator kretsarna. Skulle detta vara 
fallet finns j u risk för att den ökning av 
signalstyrkan som en yttre antenn ev. ger 
kanske helt kompenseras av den sned
stämning av signalkretsen som antennen 
åstadkommer. 

Det är därför i allmänhet bäst att an
sluta en yttre antenn till en extra lind
ning på ferritantennen, denna lindning an
slutes via en lågohmig länk (ev. skärmad 
kabel) till den yttre antennen. Se fig. 1. 
Det gäller därvid att avpassa impedans
omsättningen i länkkretsen så att denna 
inverkan kan försummas. 

Fig. 2 visar det ekvivalenta schemat för 
anordningen i fig. 1. Här har förutsatts att 
den avstämda ingångskretsen L, C på fe r
ritantennen överreducerats till transis
torns baskrets, likaså den länkkoppling 
som anordnas till den yttre antennen. För 
att förenkla det hela har den approxima
tionen gjorts att kopplingen mellan den 
avstämda kretsen på ferritantennen och 
anpassningsspolen Ll till transistorns bas· 
krets är mycket fast så att kopplings
koefficienten mellan dem = 1. Samma sak 
har förutsatts beträffande länks polen och 
anpassningsspolen L1. Avstämningskret-

Fig 3 
Ekvivalent schema för öppen antenn, ansluten 
till transistormottagare. C a' = antennens kapa-
citans överreducerad till baskretsen, C J: = ka· 
belns kapacitans överreducerad till baskretsen, 
e'=den i den öppna antennen inducerade an· 
tennemk :en överreducerad till baskretsen. 
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sen på ferritantennen har antagits förlust
fri. 

Vidare har förutsatts att impedansom
sättningen mellan ferritantennens avstäm
da hets LC och basspolen är 100 gånger, 
dvs. varvtalsomsättningen= 10. Detta orsa
kar med en impedans av ca 2 kohm i bas
kretsen en dämpningsresistans över den 
avstämda kretsen av 200 kohm, vilket mot
svarar ett Q-värde= 100, vilket torde nå
gorlunda motsvara vad man har att räkna 
med i praktiken. 

Öppen hjälpantenn 
Om man nu först undersöker det fall att 
man har en yttre öppen antenn, så är det 
dels kabelkapacitansen Ck och dels anten
nens egenkapacitans Ca som man har att 
räkna med. Se fig. 3 och fig. 4. Det gäller 
då att dimensionera länkkretsen till tran
sistormottagaren på sådant sätt att motta
garens förkrets inte snedstämmes för myc
ket med dessa kapacitanser. Detta kan 
åstadkommas om man ser till att summan 
av Ca' och Ck' under inga omständigheter 
blir mer än ca 3 % av den till baskretsen 
överreducerade kapacitansen C' från av
stämningskretsen. 

Förutsättes att C' min. i avstämningskret
sen är 21 pF (Cmnx.=250 pF) blir C' av 
storleksordningen 100X21 pF, dvs. 2100 
pF i vridkondensatorns minimiläge. O-ka
pacitansen i baskretsen härrör huvud
sakligen från transistorn, denna kapaci
tans är av storleksordningen 400 pF så att 
totala O-kapacitansen sålunda 2100+400= 
=2500 pF. 3 % av dessa 2500 pF är ca 
75 pF, summan av antennkapacitans och 
kabelkapacitans överreducerad till bas
kretsen får sålunda inte överstiga ca 75 
pF. Väljer man impedansomsättningen 
l: l till baskretsen från länk kretsen, dvs. 
om antalet varv i länkspolen L2 är=anta
let varv i Ll, får man tydligen ha max. 
75 pF i antenn- och länkkrets, ett villkor 
som inte är svårt att uppfylla. 

Denna anordning är alltså användbar 
för det fall att man har en yttre öppen an-

Fig 4 
Ekvivalenta schemat i fig. 3 kan omformas på 
detta sätt. 

R 2k 



tenn, exempelvis en vanlig bilan tenn med 
kapacitans ca 25 pF. Denna anslutes då 
via en skärmad kabel, vars kapacitans bör 
uppgå till högst ca 50 pF. Med 30 pF per 
meter kabel kan man alltså ha högst 2 m 
sådan skärmad kabel fram till antenninta· 
get på transistormottagaren. 

Oavstämcl ferritantenn som hjälpantenn 

Man kan också tänka sig att till transistor· 
mottagaren ansluta en hjälpantenn i form 
aven extra ferritantenn som kopplas via 
en liknande länk som tidigare beskrivits, 
för transistormottagarens anslutning till 
en yttre öppen antenn. Ä ven i detta fall 
lindar man på ferritantennen i transistor· 
mottagaren ett antal varv och sluter denna 
till en kabel som eventuellt kan vara skär
mad; denna kabel avslutas i sin andra 
ändpunkt med en lindning La på hjälpfer
ritantennen. Se fig. 5. 

Det ekvivalenta schemat för denna an· 
ordning framgår av fig. 6, som är uppri. 
tad med utgångspunkt från samma förut
sättningar som tidigare antagits, dvs. den 
ekvivalenta kapacitansvariationen i den 
överreducerade avstämningskretsen är 
2500---25 000 pF i baskretsen då mottaga· 
ren avstämmes. Hjälpantennen har anta
gits vara utan förluster. 

Till denna krets anslutes en länkkrets 
som överreducerar hjälpantennens induk
tans La och kabelns kapacitans Ck till den 
likaledes till baskretsen överreducerade 
avstämningskretsens reaktanselement C' 
L'. I detta fall är det nödvändigt att av
passa ferrit antennens induktans La så att 
den inte obehörigt snedstämmer mottaga
rens avstämningskrets. Om man utgår från 
att 3 % induktansförändring (motsvaran· 
de ca 1,5 % frekvensförändring) är till· 
låten, kommer man fram till att den över· 
reducerade induktansen hos ferritanten· 
nen La' skall vara minst 30 L'. Då L' med 
det angivna värdet på avstämningskapaci
tansen är ca 400/100=4,0 ,uH måste tyd
ligen La' vara minst 30X 4= 120 ,uH, vilket 
också blir värdet på La om omsättningen 
är l: l mellan länk· och baskrets. Den till
låtna kabelkapacitansen får - av samma 
orsaker som berördes i samband med för· 
hållandena vid öppna antenner som hjälp. 
antenner - uppgå till högst 75 pF, dvs. 
man kan ha en relativt lång kabel utan att 
detta inverkar störande. 

Hur effektiv blir nu en hjälpantenn av 
detta slag! För att bedöma detta är det 
nödvändigt att återgå till det ekvivalenta 
schemat i fig. 6. Här anger L'C' den till 
baskretsen överreducerade avstämda kret. 
sen på mottagarens ferritantenn, R är be· 
lastningen från basen och La' är den till 
baskretsen överreducerade induktansen i 
den anslutna ferritantennen. Det antages 
att mottagarens egen antenn är helt för
hindrad att mottaga yttre strålning, som 
däremot helt upptages av den yttre hjälp
antennen. I denna uppträder en emk, e2 
som blir=e{ efter överreduktion till bas
kretsen och för strömmen genom transis· 

torns baskrets ib2 som funktion av e2' kan 
man uppställa ekvationen 

ib2=e2' 1 {R+jOJLa'-OJ2Lo,GR [1-
-(OJo/OJ)2]} 

Här är OJo=!/yL'C' och e2'=den till 
baskretsen överreducerade emk:en e2. 

För OJo/OJ=l övergår ekv. (l) i 

ib2=e2' /(R+jOJLa') 

Här är ingen hänsyn tagen till den kapa
citans som föreligger i den kabel som för
binder hjälpantennen med transistormot
tagaren. Inverkan av denna - som kan 
inräknas i C' - är emellertid som tidigare 
angivits obetydlig på signalkretsens av
stämning. 

Skall man nu jämföra den basström 
som erhålles när hjälpantennen är i aktion 
och den som normalt erhålles från motta
garens egen ferritantenn, får man utgå 
från det schema som visas i fig. 7. På sam
ma sätt som nyss genomgåtts kan man upp
ställa i b1 som funktion av den i ferritan
tennen inducerade emk :en e{. Man får 
följande uttryck: 

in =e/ /{jOJL'+R [1-( OJIOJo) 2] } 

för OJ/OJ o = l övergår denna ekv. i 

ib1 = ed (jOJL') 

Om man använder identiska ferritstavar 
i transistormottagarens ferritantenn och 
för hjälpantennen får man 

e2'=hJLa' och e{=kyL' 

vilket slutligen ger 

ibdib2= (R+jOJLa') IjOJYL'· yL;= 
= (yL;/yL')-j(yL'/yLa') .Q 

där Q=kretsens Q-värde, som ju enligt an
tagandena var=100. 

Nu skulle La'/L' vara minst 30, vilket 
ger 

ibdib2=y30---j ·100/Y30= 
=5,5-jlS",,=,19 

Som synes blir mottagningen avsevärt 
sämre (19 ggr svagare basström !), än om 
man hade mottagarens egen ferritantenn 
placerad i samma läge som hjälpantennen. 
Något annat är naturligtvis inte heller att 
förvänta med hänsyn till att hjälpanten
nen enligt givna förutsättningar inte skulle 
få verka sidstämmande på den avstämda 
kretsen. 

Avstämd ferritantenn som hjälpantenn 

En betydligt bättre antennverkan kan man 
erhålla om man utgår från förutsättningen 
att man får avstämma hjälpantennens 
krets. Det betyder att man då måste ha en 
avstämningsratt även vid hjälpantennen, 
se fig. 8, denna måste då efteravstämmas 
till den mottagna stationens frekvens. Un
der sådana förhållanden får man det ekvi
valenta schema som visas i fig. 9, och här 
kan man på samma sätt som tidigare an
tytts få fram ett samband mellan den 
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Hjälpantenn ! . Kabel 
I 

Fig S 

! 
I 

: 
L2j 

Transistormottagare' 

Hjälpantenn i form aven ferritantenn med 
lindning La. ansluten till transistormottagare 
via kabel. Anslutning sker med impedansom· 
sättning L:/L1=1 till mottagarens baskrets. 

ib2 

R 2k 

Fig 6 
Ekvivalent schema för anordningen enligt fig. 
5. Tecknet' anger till baskretsen överreduce· 
rade värden. 

Lm e' 
, R 2k 

e1 

Fig 7 
Ekvivalent schema för avstämd krets på ferrit· 
antenn, överreducerad till baskretsen i tran· 
sistormottagare. 

L2 

Transistormottagare 

Fig 8 
Genom att göra hjälpantennen avstämd och 
förena den med transistormottagarens in· 
gångskrets via lågohmig länk erhålles en 
hjälpantenn med ungefär samma effektivitet 
som den i transistormottagaren inbyggda. 
La=L, Ca",,=,C, L3=L2=Ll. 

Fig 9 
Ekvivalent schema för anordningen enligt jig. 
8. Här förutsättes att La'=L'. 

'b3 
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BYGG SJÄLV 

Bilradio på backspegeln (II) 

D en bilradiomottagare på backspegeln 
som beskrevs i nr 10/59 av RT har varit i 
prov någon tid, och en del smärre förbätt
ringar har införts. Bl.a. har känsligheten 
ökats en del genom ändrade basförspän
ningar på blandartransistorn Tl och första 
AFK-reglerade MF-transistorn T2. 

Följande ändringar har vidtagits: 
R7 i spänningsdelaren R7+R8 har änd-

+ 

tör drogovLostn ing 

rats från 330 ohm till 2,2 kohm. Emitter
motståndet till Rl har i anslutning därtill 
ökats från l kohm till 3,9 kohm och emit
termotståndet för T2 på 2,2 kohm har 
minskats till 560 ohm. 

Neutraliseringskretsarna för transistorn 
T2 och T3 har kompletterats med motstånd 
(RIO på l kohm och Rll på 4,7 kohm). 
Detta ger ökad säkerhet för självsväng-

,LF- spänning 

,----- ------ --- - - .- - --.-- ---

ning, som visade sig kunna inträffa vid 
topptrimning av mottagaren med nyss an
givna ändringar på basförspänningen. Vi
dare har en liten ändring av ledningsdrag
ningen visat sig betyda en förbättring av 
mottagarens MF-stabilitet: jordledningen 
som går från tredje MF-kretsen MF3, C8 
och C9, bör dras direkt till jordpunkten 
mellan R7 och R8. Observera att dioden i 

Fig 1 
Reviderad monteringsramng för bilradio mot
tagaren. Neutraliseringskondensatorerna C3 
och C4 är seriekopplade med motstånden RIO 
resp, Rll. 

Fig 2 
Reviderat kopplingsschema för bilradiomotta
garen. Observera att jordningen från MF3, C8 
och C9 är dragen på annat sätt än tidigare; 
jordsättning sker nu iförbindningspunkten 
mellan R7 och R8. Risk för instabilitet upp
står med den tidigare visade ledningsdrag
ningen, den förstärkta MF-strömmen bör inte 
passera ledningar som är gemensamma med 
tidigare MF-stegs jordledningar. 

Fig 3 
Nytt principschema för bilradiomottagarens 
»radiodel». Vissa komponentvärden är ändra· 
de: RI, R3 och R7, nya komponenter RIO 
och Rll har tillkommit, dessutom är signal· 
dioden vänd; den var felvänd i det i nr 10/59 
införda schemat. 

'--.-- ___ ___ ____ _ _ . _ ____ . _____ . _____ . _____ . __ . __ _ -.-J 

HF - och MF- enhet 
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priricipschemat i fig. l i artikeln var ritad 
felvänd. 

I förstärkardelen har förkopplingsmot
ståndet R7 ändrats från 10 kohm till 15 
kohm, vilket ger något större utstyrnings
grad med mindre distorsion vid höga ljud
styrkor. 

Nytt schema för radiodelen med inritade 
nya komponenter (RIO och RH), och 
ändrade komponentvärden (Rl, R3 och 
R7) samt nya kopplingsschemor för denna 
visas i fig. l, 2 och 3. 

Erfarenheterna i övrigt beträffande den
na bilradio på backspegeln är enbart posi
tiva, apparaten har gett förvånansvärt god 
mottagning på avstånd upp till 35 km från 
Nackasändaren i Stockholmstrakten. Vik
tigt är emellertid att bilden avstörs or
dentligt! • 

II Cilasögonradio II BYGG SJÄLV 

I den amerikanska tidskriften »Electro
nies»! beskrevs nyligen en liten lokalrnot
tagare, inbyggd i skalmarna till ett par 
glasögon. Schemat visas i fig. L Av detta 
framgår att det är fråga om en mottagare 
med två HF-transistorer, av vilka den ena 
är återkopplad, åtföljda av två LF-transis
torer. En ferritantenn med Q-värde ca 250 
inmonterad i ena skalmen ger relativt hög 
känslighet. 

För att uppnå en hygglig HF-förstärk
ning med ett enda batteri, en 1,3 V kvick
silvereelI, har man utnyttjat speciella tran
sistorer 2NH08 och 2NIHO med 30 dB för
stärkning vid 455 kHz. Dessa arbetar utan 
större förlust i förstärkning ännu vid en 
arbetsspänning av 0,9 V. 

Första HF-transistorn med fast åter
koppling är resistanskopplad till efterföl-

1 COOKE, H F: Transistor Eyeglass Radio. 
Electronics 1959, 25 sept., s. 88. 

»Glasögonradions» ferritantenn är inmonterad 
i ena glasögonskalmen, mottagaren med sina 
4 transistorer och 1,3 V kvicksilvercell i dell 
andra. 

jande transistor, som går som avstämt HF
steg, efterföljt aven signaldetektor lN295. 
Sista LF-transistorn 2N185 är ansluten till 
en örtelefon, som har 150 ohm och som 
fordrar 50 m V för lagom utsignal. Som 
synes utnyttjas enkla anordningar utan 
nämnvärd stabilisering för att få lämplig 
förströ m i transistorerna. Känsligheten 
uppges vara l m V Im för 50 m V i örtelefo
nen. Apparaten drar 2 mA från batteriet, 
vilket ger ca 100 timmars livslängd. 

Som framgår av principschemat är det 
fråga om en mottagare med fast avstäm
ning till en viss station. Självklart är att 
samma schema skulle kunna användas för 
mottagning inom ett bredare frekvens
band, exempelvis inom mellanvågsbandet, 
men en gangkondensator erfordras givet
vis då för avstämningen. 

Den som är road av experiment med mi
niatyrapparater kan ju experimentera en 
smula med utgångspunkt från det visade 

Fig 1 

schemat. Som HF-transistorer bör det gå 
bra med OC45, LF-transistorer kan vara 
OC71, signaldetektorn kan vara en ger
maniumdiod av godtycklig typ. Räkna 
med att varvtalsomsättningen LI/ L2 bör 
vara ca 10:1, Ll blir ca 40 varv på en 
ordinär ferritstav om man har ca 450 pF 
i avstämnings-kondensatorn. Hur stor åter
kopplingskondensatorn blir är svårt att 
säga, men det är tänkbart att man får nöja 
sig med några få pF. Samtliga motstånd 
som ger förström för transistorernas bas 
får givetvis avpassas till de transistorer 
man tänker använda, man får reglera in 
dem så att lämplig kollektorström erhål
les, ca l mA om man har transistorerna 
OC45, OC71. Lämplig batterispänning är 
i detta fall 6 V, men man kan nog gå ner 
till 3 V utan att data försämras särskilt 
mycket. 

Vem bygger den första svenska glas
ögonradion ? 

Prillcipschemat för glasögonradion. Kollektorströmmen i resp. transistorer inregleras till ca 0,5 
mA, varför total strömförbruklling är ca 2 mA. 

r----"-1r---.------.------r---"T--...,..-----,--l,3V 
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RT:s LABORATOR I UM PRESE NTERAR: 

Elektronblixtaggregat 
med transistor 
Byggt i en enhet - manövreras med en hand 

Ettelektronblixtaggregat är en anord
ning, i vilken ingår ett speciellt s.k. blixt
rör, som då det :.tänder> avger mycket 
kraftigt ljus under ett kort ögonblick, ca 
1/1000 sekund. Ett sådant elektronblixt
aggregat, som utan rörbyte kan användas 
för upp till 20000 blixtar, och som ersät
ter de gammalmodiga blixtlamporna, möj
liggör fotografering helt oberoende av be
lysningsförhållandena. Det går utan vida
re att fotografera inomhus i skymning el
ler i djupaste mörker, blixtröret levererar 
all belysning som behövs. Tack vare den 
ytterst kortvariga belysningen kan man 
fotografera även rörliga föremål, och man 
behöver inte tänka på att hålla kameran 
stilla. Ett elektronblåxtaggregat öppnar 
därför nya intressanta verksamhetsfält för 
amatörfotografen. 

Det finns en hel del sådana elektron
blixtaggregat att köpa i marknaden, men 
den som är road av experiment kan utan 
större svårighet själv bygga ett sådant med 
blixtrör av lågvoltstyp för ca 50 Ws, en 
blixtenergi som är fullt tillräcklig för or
dinär amatörfotografering. 

Det på RT:s laboratorium konstruerade 
elektronblixtaggregatet är intressant så
tillvida att här för första gången alla an" 
ordningar koncentrerats till en enhet. 

Stycklista 
Rl = 3,9 kohro, 112 W 
R2=100 ohm tråd, justerbar (6 W) 
R3=47 ohm, lh W 
R4=300 ohm, lh W 
RS=3 Mohm, 112 W 
R6=0,47 Mohm, lh W, utprovas 
R7=2 Mohm, lh W 

Sl 

+ 

01 

Transistorförstärkaren som ger den erfor
derliga spänningen ca 500 V jämte erfor
derliga batterier, fyra ficklampsbatterier, 
är inmonterade i en trälåda med ett rejält 
handtag; på trälådans framstycke är själ
va blixtröret med sin reflektor anbringat. 
På baksidan av aggregatet i närheten av 
handtaget finns start- och utlösningsknap
par och ett anslutningsdon till kameran. 
En signallampa placerad intill utlösnings
knappen anger när kondensatorn har till
räcklig laddning. Man kan lätt manövrera 
aggregatet med en hand. 

Principschemat 
Principschemat för elektronblixtaggrega
tet (se Hg. l) är enkelt nog. Det består i 
stora drag aven transistoroscillator med 
transistorn Tl, som alstrar en tonfrekvent 
växelspänning. Denna växelspänning upp
transformeras i en transformator TRI, lik
riktas och spänningsfördubblas i en spe
ciell koppling med dioderna Dl och D2. 
På så sätt erhålles en likspänning nära 
500 V, som uppladdar en kondensator C3 
med högt kapacitansvärde, 400 .uF och 
med extremt låg inre resistans. Uppladd
ningen sker relativt långsamt, det tar unge
fär 15 sekunder innan laddningen är till-

R8 = 3 Mohm, lh W 
Cl=O,l .uF, 50 V 
C2= 0,1 .uF, 500 V (växelström) 
C3=400 .uF fotoblixtelektrolyt, NSF, form A, 

arb.·spänn. 500/ 550 V 
C4= l .uF, 300 V 
TRI = transformator med dubbel E-kärna Phi· 

lips Ferroxcube 56907 49/3 E med spolform 
VA 90121 

Fig 1 
Principschemat för det transistoriserade elek
tronblixtaggregatet. 
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räcklig för att man skall kunna utlösa ur
laddningsförloppet i blixtröret. 

Vid utlösningen av blixten måste man 
till en yttre metalltrådsslinga på blixtröret 
föra en högspänd puls, spänning ca 10 kV. 
När denna tändpuls påföres, joniseras ga
sen i blixtröret med påföljd att denna 
plötsligt blir ledande. Den på laddnings
kondensatorn C3 påförda spänningen, ca 
500 V, kortslutes då i blixtröret, den därvid 
uppkommande kraftiga strömstöten ger 
upphov till ytterst kraftig ljusutveckling 
i blixtröret under ca 1/1000 sekund. 

Den högspända tändpulsen erhålles på 
följande sätt: När man sluter kontakten 
S2 kortslutes kondensatorn C4 på l .uF. 
Denna kondensator är uppladdad via spän
ningsdelaren R7+R8 till ca 220 V, upp
laddningen av C4 sker samtidigt med att 
kondensatorn C3 uppladdas. Den ström
stöt som inträffar när S2 slutes passerar 
genom primärlindningen på TR2. Den där
vid på sekundärsidan inducerade spän
ningspulsen ledes till den nyss omnämnda 
yttre metalltrådsslingan på blixtröret, var
vid blixten på sätt som nyss beskrivits 
»brinner av». 

En särskild glimlampa, Gl, är inkopp
lad till en spänningsdelare R5+R6. Lam
pan tänder när tillräcklig spänning upp-

6 ro koppartråd 1,0 mm lackisol. (lipdn. Ll) 
6 m koppartråd 0,3 mm lackisol. Oindn. L2) 
90 m koppartråd 0,1 mm lackisol. Oindn. L3) 

TR2=»Sansui», ST-14 (Bo Palmblad AB, 
Stockholm) 

Dl=D2=likriktare, Siemens B250, C50 
VI = fotoblixtrör Osram BL n, 120 W / sek. 

(Finnes hos fotohandlare.) 
Gl=glimlampa 110 V fattning EI0 
Glimlamphållare i bakelit, typ G606 (ELF A, 

Stockholm) 
Tl = transistor Tele! unken OD603 
Sl = skjutströmbrytare för svagström 
S2= tryckkontakt, bakelit 
Kl=miniatyrjack med propp typ T204C (Bo 

Palmblad AB, Stockholm) 
4 st. 4 1/ 2 V ficklampsbatterier 
Lödöron för nitning typ E3636 (Moon Radio 

AB, Stockholm) 
Förlängningssladd för elektronblixt (finnes 

hos fotohandlare), plywood, aluminiumplåt, 
gummifötter och lödöron 

Specialkoroponenter, C3, TRI (kärna och 
spolform) TR2, Dl, D2 kan anskaffas i 
Stockholm genom bl.a. ELF A Radio och 
Television och Bo Palmblad AB, i Göteborg 
av VideopTodukter 
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Sprängskiss, visande elektronblixtaggregatets konstruktion. Som strömkälla användes frra 4,5 V ficklampsbatterier, som kopplas två och två 
parallell, de två parallellkopplade grupperna i sin tur i serie, så att 9 V erhålles. 

nåtts, ca 470 V, så att blixtutlösning där
efter kan ske genom att S2 intryckes. 

För att inte urladdnings strömmen på 
utlösningskontakten skall bli för stor 
(synkronslutare i kameror tål inte så stor 
ström!) måste man ha en viss minimi
induktans hos primärspolen i TR2. Denna 
bör i föreliggande koppling vara ca ISO 
,uH. I modellapparaten har använts en 
specialtransformator ST14 med varvtals
omsättningen 20 :SOOO, som finns att köpa 
i handeln. 

Transistoroscillatorn med transistorn T1 
(OD603) arbetar vid frekvensen ca 2 kHz. 
Den transformator TRI som ingår i denna 
oscillator består av tre lindningar, L1, L2 

V1: s tänds tinga 

t 

+9V 

och L3. Här är L1 den egentliga pnmar
lindningen, den ligger i transistorns kol
lektorkrets, L2 är en återkopplingslind
ning som åstadkommer självsvängning, L3 
är sekundärlindningen, från vilken den 
upptransformerade oscillatorspänningen ut
tages till likriktande dioderna Dl och D2. 

Transformatorn TRI måste man tillver
ka själv, och man får därför inköpa spol
stomme och dubbel E-kärna (Philips fer
roxcube S6907 49/3 E). Man lindar först 
på sekundärspolen L 3 1200 varv 0,1 mm 
lackisolerad tråd på spolstommen. Tunt 
isoleringspapper måste läggas mellan var
je lager för att förhindra överslag med 
hänsyn till den relativt höga spänning som 

~ 
TR2 

Fig 4 

föreligger mellan varje lager. Man måste 
se till att trådarna från skilda lager, exem
pelvis översta och understa, mellan vilka 
spänningen är ca SOO V, inte kommer' intill 
varandra. Därefter pålindas L1=SO varv 
l mm lackisolerad tråd och L2=SO varv 
0,3 mm lackisolerad tråd. 

Mekanisk utformning 
Blixtaggregatets stomme är utsågad ur 10 
mm plywood. Huven är av aluminiumplåt. 
Fig. 2 visar en ) exploderad vy) av hur de 
olika enheterna är monterade inbördes. 
Här är också viktigare mått utsatta. 

Reflektorn kan man mycket väl tillverka 
själv, den utföres i papp på vilken ett re-

Kopplingsschema för blixt
aggregatets monterings
platta. 

Blixtaggregatets monteringsplatta. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1959 61 



Fig S 

Monterings 
platta 

Oistansrör 

02 01 

T1 

Kylfläns 
1,5 mm 

WLUJ+---aluminium 

TR1 

80ttenplåt 
1,5mm 

~~:;::::jo--- aluminium 

På detta sätt hopfogas monteringsplatta, bot
tenplåt, kylfläns, transformator TRI och lik
riktarna Dl och D2 till en enhet, som sedan 
fastskruvas på bottenplattan med två träskru
var genom den understa aluminiumplåten 
»bottenplåten», som med två långa skruvar 
spänner fast TRI vid kylflänsen. 

Prov med RT:s blixtaggregat 
RT:s blixtaggregat har grundligt avprovats 
och har utnyttjats för ett 50-tal amatör
fotos inomhus. Batterierna i aggregatet, 
fyra ficklampsbatterier, har använts för ett 
hundratal blixtar utan att visa tecken på 
att svikta. 

Försöken gjordes med såväl svart-vit film 
som med färgfilm. »Ledtalet» - dvs. blän
daröppning multiplicerad med avståndet i 

Rinnande vatten i köksvasken i blixtfoto 
med RT:s blixtaggregat, f. 22, avstånd 1,2 
m. Köket var fullt belyst; kameran öppna
des strax innan blixten brändes av och 
stängdes omedelbart efter. 

Fig6 • 
Måttskisser för pappskivorna A, B och C som skall utformas som reflektor. Detalj A böjes ihop till 
en cirkel och fästes med tape kant mot kant. Flikarna bockas vid de streckade linjerna så att 
spetsarna av de långa flikarna stöter samman i mittpunkten. Skivan B klistras koncentriskt på 
baksidan av A. Reflektorn har nu fått sin form , och stadgas med kartongbiten C på baksidan. 
Detaljerna D, E och F (se fig. 2) klippes ur aluminiumfolie och klistras på reflektorn. Måtten 
för E och F är desamma som för B och C. Reflektorn inpassas noggrant i öppningen i aggregatets 
framstycke, varvid man först filar öppningen konisk så att god passning erhålles. Därefter limmas 
reflektorn fast i öppningen. 

flekterande material, exempelvis cigarrett
papper, klistras på »spegelsidan». Det gäl
ler att först klippa ut reflektorstommen 
ur papp, den består av två ringformade 
pappskivor A och C och en cirkulär liten 
pappskiva B, se fig. 6. Ringen A är försedd 
med långa och korta flikar. Pappskivorna 
A, B och C klistras ihop till en parabol
formad reflektor enligt fig. 2. På insidan 
av parabolreflektorn klistras det reflekte
rande materialet, aluminiumfolie, som 

meter mellan blixt och objekt - har visat 
sig vara för svart-vit film ca 24 och ca 16 
för färg, Om filmen har känsligheten 21/10 
DTN. Det betyder exempelvis att man vid 
färgfoto med den nyss nämnda känslighe
ten hos filmen skall ha bländare 16 på 1 m 
avstånd, bländare 8 på 2 m avstånd, blän
dare 5,6 på 3 m avstånd etc. Vid svart-vit 
film blir lämplig bländaröppning ca 22 vid 
1 m avstånd, ca 12 vid 2 m avstånd, ca 8 
vid 3 m avstånd etc. 

Den svart-vita filmen, som hade känslig
heten 21/10 DIN, visade en påfallande 

Så här rara fotos går det att ta utan om
ständliga belysningsarrangemang om man 
har tillgång till ett elektronblixtaggregat. 
Bilden togs med f. 11 på 2 m avstånd. Be
lysningen var starkt dämpad vid tagningen, 
vilket emellertid inte är nödvändigt, man 
kan utan olägenhet ha normal rums belys
ning. 

klippes ut så som anges i texten till fig. 6. 
Blixtröret klämmes fast med sina två ben 

mellan två pertinaxskivor, på blixtrörets 
ben träs gummirör som skyddar mot stötar. 
Blixtröret sticks in i en öppning i papp
reflektorn, som man får skära ut. De plexi
glasskivor som klämmer fast tillednings
trådarna på blixtröret skruvas sedan fast 
mot framstyckets insida. 

Blixtrörets något tjockare tillednings
tråd är anoden, den skall förbindas med 

k·· l · h f·· ... . " o ans Ig et or vanatIoner I exponermgen. 
Vid fotografering av objekt på 2-3 m av
stånd är bästa bländaröppning 11, men 
man kan ha både 8 och 16 utan märkbar 
försämring av bilden. 

Vid närbilder kan man gå ned med blän
daröppningen till 22 och får då mycket 
skarpa bilder. Nedan t.v. visas ett foto av 
rinnande vatten. Man kan som synes foto
grafera ytterst snabba rörelser tack vare 
den korta exponeringstiden, som ju helt be
stämmes av blixtens varaktighet 0/1000 
sek.). 

En serie prov med färgfilm visade en 
tendens till »blåstick» vilket måhända be
ror på blixtljusets färgtemperatur (använd 
film: Kodak E-3 EPI20). Exponering med 
bländaröppning 8 på 1,5-3 m avstånd ger 
emellertid fullt acceptabla färger. 

Det är inte alls nödvändigt att ha syn
kron slutare på kameran, det visade sig att 
man vid vanlig rumsbelysning mycket väl 
kan öppna kameran på tid, bränna av blix
ten och sedan sluta kameran utan att ris
kera att rumsbelysningen påverkar resulta
tet. Man bör dock eftersträva så kort öpp
ningstid som möjligt, max. ca 1 sekund. 

Allmänna intrycket av proven visar att 
blixtaggregatet är en smula klumpigt och 
är kanske i tyngsta laget för att hanteras 
med en hand om det. gäller många tag
ningar i följd. För enstaka amatörupptag
ningar i det egna hemmet är det emellertid 
ett behändigt hjälpmedel, man slipper att 
ha en massa lösa sladdar och grejor kring 
sig när man gör fotograferingen. Man kan 
också använda en mycket enkel kamera, en 
lådkamera går bra och man behöver som 
redan nämnts inte nödvändigtvis ha syn· 
kronslutare på kameran. (Sch) 
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plus på urladdningskondensatorn C3, den 
tunnare tilledningstråden till minus på C3. 
Till den metallslinga som är lindad om 
blixtrörets skänklar påföres den högspän· 
da utlösningsspänningen från sekundär
lindningen på transformatorn TR2. 

De flesta komponenterna är monterade 
på en monteringsplatta av pertinax eller 
vävbakelit, se fig. 4. Denna platta är för
sedd med pånitade lödstift, mellan vilka de 
olika komponenterna inlödes. Hur led
ningsdragningen är utförd och hur anslut
ning till övriga komponenter i elektron
blixtaggregatet sker framgår av fig. 5. 
Monteringsplattan är fastsatt vid den kyl
fläns som uppbär transistorn Tl med hjälp 
av skruvar, försedda med distansrör. Se 
fig. 5. Mellan samma kylfläns och en 1,5 
mm rektangulär aluminiumplåt är också 
transformatorn TRI inspänd med två skru
var. Dessa bör dras åt ordentligt, så att inte 
kärnan skriker när transistoroscillatorn är 
i gång. Överst på kylflänsen och på ömse 
sidor om denna fastskruvas de två torr lik
riktarna Dl och D2. Hela enheten som vi
sas i fig. 5 (jfr även fig. 3 och 4) fastskru
vas i botten plattan med två skruvar genom 
den rektangulära 1,5 mm aluminiumplåten, 
som spänner fast TRI vid kylflänsen. 

Handtaget tillverkas i trä, det sågas och 
filas ut så som fotografierna visar, så att 
man får ett bra grepp. Hur gavlar och bot
tenplatta skruvas ihop och hur man på 
bakre gaveln anbringar strömbrytarna SI 
och S2 samt glimlampan Gl framgår av 
fig.2. 

Med strömbrytaren SI startas uppladd
ningsförloppet, med tryckströmbrytaren 
S2 utlöses blixten. Parallellt med utlös
ningskontakten S2 är anbringad en jack 
Kl. Till denna är avsett att anslutas ett 
kontaktdon på en skärmad kabel, som i 
sin tur anslutes till synkronkontakten på 
en kamera. I denna slutes två kontakter 
när man ' knäpper med kameran, därmed 
utlöses j u blixten automatiskt vid fotogra
feringen. 

Transistorn OD603 skruvas direkt på 
kylflänsen, se fig. 5. Den stora uppladd
ningskondensatorn C3 surras fast vid bak-
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Åke Hamnede i arbetstagen. Elektronikpyssel 
är tidens melodi inom hobbybranschen anser 
han. 

ÅKE HAMNEDE: 

Rishög 
eller snygg 
teknisk grej? 

RT:s iderike layoutman A k e 
H a m n e d e på Nordisk Rotogra
vyrs serviceavdelning har bl.a. till 
uppgift att sätta stil på de kon
struktioner som kommer fram på 
RT:s laboratorium. Han anlägger 
här några tänkvärda synpunkter 
på amatörbyggarens formgivar
problem. 

Det är en stor dag. Bygget är färdigt och 
chassiplåten skiner av nyskapandets frisk· 
het. Dom färggranna komponenterna lyser 
och rören tindra som stjärnor. Allt funge· 
rar till och med, och far är storbelåten! 

Men mor då!? 
Hon ser i andanom ett långlivat, knöligt 

monster, med ledningar som en Spagetti 
Milanaise, en blivande dammhög som är 
tabu för dammsugare och sopborste. Elek
tricitet är farligt och mor känner redan hur 
Ohm och dom andra rusar uppför kvast
skaftet! Sådant kan leda till kiv och lång· 
varig söndring. 

Radiobyggare! Gör mor glad istället! 
Börj a i rätt ända! Gör en design först och 
bygg sedan! 

Ta tid på Er. Ge gumman och barnen bio· 
pengar, röj av ett bord, häll upp en kopp 
kaffe, tänd en cigarrett och trivs! 

Bygg så en drömexteriör i den spirande 
cigarrettröken. Plocka i komponenterna. 
Fick dom inte plats? Nä, nä. Dröm om 
igen, det kostar inget! Varje dröm-ide 
ger mer och mer kött på benen och snart tar 
en radions Ghia form i fantasin. Gör, me· 
dan sinnet är varmt, en enkel skiss och 
nagelfar den kritiskt från alla synpunkter. 
Ingen slapphet här inte! Ni lurar bara Er 

INOII5:t(T 
L.JU'i 

~ 

själv - och mor! Svara på frågorna: Vad 
bygger j ag? En transportabel eller statio· 
när mojäng? Inbyggd eller fristående? Vil
ka material kan komma ifråga? (Titta i 
portmonnän, låna sen en tia ur hushålls· 
kassan. Den kan behövas för någon »pigg» 
detalj.) Fyller skissen rimliga krav på 
snygg, enkel och praktisk formgivning? 

Vad göra, om inga ideer dyker upp? Häll 
upp mer kaffe. Ta en packe av den förkätt· 
rade veckopressen, svensk eller utländsk. 
Bläddra och KNYCK ideer. Snappa upp 
lite här och mera där. Gör enkla minnes· 
skisser och efter en stund har Ni en gulq.
gruva att ösa ur. Vem kan sedan gissa att 
Er planerade stereoförstärkare döljer sig 
under grillen från en Cadillac, huven från 
en skrivmaskin och en tangentmanövrering 
il la Steinways·flygel. Ändamålet helgar 
medlen och, hrr radiobyggare, när gav Ni 
mor en snygg hi·fi-möbel sist? 

Vilka färger passar bäst ihop? Är Ni 
osäker så titta ut genom fönstret och se på 
dom moderna tvåfärgade bilarna. Nästan 
alla ger fina tips på färgval: benvitt-svart, 
ljusljusgrått-mörkgrått, senapsgult-ben. 
vitt, allt sobra saker. 

Och så ett par saker till. Pröva Er fram 
i papp först innan Ni gör ett slutgiltigt skal 
i plåt. Strömlinjeformerna då? Jo, dom 
klarar man fint med plastiskt trä, plast (så· 
dant som man lagar bilar med) eller Plasti
form (ett slags modellera, brännbar i van
lig ugn) eller balsaträ, eller hårdträ (det 
av alla modellplansbyggare välkända skikt
bygget passar här utmärkt). 

Bilderna här intill visar några fullt an· 
vändbara varianter till bygg själv-artikeln 
»RT:s elektronblixtaggregat» på annan 
plats i detta nummer, och skisserna och 
kommentarerna visar hur ideerna slutligen 
tagit form på papperet. • 
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RADI05ERVICE 

Om felsökning på transistormottagare 

FelsökniBg på transistormottagare 
börjar bli en allt vanligare uppgift 
tör servicemännen. Vid sådan fel
sökning gäller det att tillämpa andra 
felsökningsmetoder än de man vant 
-sig vid när det gäller rörmottagare. 
Jlir ges en del praktiska tips, som 
kan vara värdefulla att känna till. 

D et säljs för närvarande kolossala mäng
.der av reseradiomottagare med transisto
rer och redan börjar sådana mottagare 
komma in för service. Trots att det ofta är 
fråga om relativt enkla fel har det visat 
.sig att felsökningen på dylika apparater 
kan ta mycket lång tid. Detta beror i de 
flesta fall p,å .att servicemännen har svårt 
.att frångå gamla invanda felsökningsmeto
.der, kända fråR felsökningen på rörbestyc
kade mottagare. Sådana metoder är emel
lertid inte tillämpbara när det gäller tran
sistormottagare. 

En viktig sak som man inte får glömma 
:bort i detta sammanhang är att transistorn 
;är en strömförstärkare i motsats till röret, 
~om i princip är en spänningsförstärkare. 
[ en rörför$tärkare styr en växelspänning 
j en högohmig krets anodströmmen i röret, 
.ändring<tr j anodströmmen inverkar endast 
~betydligt p,å styrspänningen på styrgall
ret. Katod, styrgaller och anod är - från
,sett kapacitanserna i röret - helt isolera
.de från varal1dra. 

I trausistorer styres kollektorströmmen 
.av strömmeR i baskretsen. Transistorerna 
arbetar s.i,lunda med strömstyrning, något 
,som inte kan ske utan en viss effektförbruk
ning. Emitter, bas och kollektor i en tran
sistor är inte isolerade från varandra utan 

Fag 1 

står mer eller mindre i ledande förbindelse 
med varandra. Det betyder att ändringar 
i kollektorkretsen återverkar på baskret
sen på ett sätt som man inte känner till när 
det gäller rör. 

Mätinstrument 
Vid spänningsmätning i transistormottaga
re bör man använda en voltmeter med 
minst 20 kohm per volt exempelvis »Simp. 
son» modell 260. Vid okänsligare instru· 
ment riskerar man att man får ett visst 
extra spänningsfall på grund av strömmen 
genom mätinstrumentet, vilket orsakar fel 
i avläsningen. Om man med ett instrument 
med 20 kohm per volt använder ett mät
område 0--2,5 V, har man en ingångsresis
tans på 50 000 ohm, vilket i de flesta fall 
är fullt tillräckligt när det gäller transis
torer. 

Ännu bättre är det att använda en rör
voltmeter, exempelvis amerikanska rörvolt
metrar i byggsats, som har ett bra område, 
0--1,5 V. Orsaken till att man bör ha så 
lågt mätområde som 0--1,5 V är att många 
arbetsspänningar i en transistormottagare 
håller sig omkring några tiondelar aven 
volt, och man bör därför kunna mäta så 
låga spänningar med god noggrannhet. Det 
går inte vid exempelvis ett mätområde O--
10 V. 

Man bör i det sammanhanget tänka på 
att man bör korrigera instrumentets noll
inställning, så att man inte får fel avläs
ning vid nyssnämnda låga spänningar. 

KoDa batterispänningen! 
Vid felsökning i transistormottagare kan 
det vara lämpligt att börja med att kon-

trollera batteriet. Man har funnit att i mer 
än 80 % av alla feltillfällen i transistor
mottagare är det nedgångna batterier som 
orsakat felet. 

När det gäller att mäta upp batterispän
ningen är det emellertid viktigt att man 
gör denna uppmätning då mottagaren är 
i gång, alltså vid belastning. Polspänning
en hos ett nergånget batteri kan nämligen 
vara tämligen hög, det är först vid belast
ning som polspänningen sjunker på grund 
av att inre resistansen ökat i samband med 
att batteriet börjar sina. 

Felsökning genom spänningsmätning 
Tyvärr saknas det serviceschemor för 
många transistormottagare. I fig. l åter
ges därför ett schema för Grundigs »Micro 
Transistor-Boy» - ett schema som kan be
traktas som representativt för mottagare 
av denna typ. I detta schema är spänningen 
i olika punkter angiven, vilket ger nyttiga 
ledtrådar vid felsökningen. 

Vid felsökning kan det vara lämpligt att 
först mäta upp spänningen på bas, kollek
tor och emitter på transistorerna i de olika 
stegen, varvid man kan dra vissa slutsat
ser, om mätvärdena avviker mycket från de 
normala. Det är i detta sammanhang att 
märka att även om en transistorelektrod 
inte får spänning via en yttre komponent, 
exempelvis ett motstånd, uppvisar den näs
tan alltid ändå en viss spänning på grund 
av de ändliga inre resistansvärdena i tran
sistorn. Denna spänning avviker emellertid 
då från den normala spänningen. 

I fig. 2 visas spänningsvärdena för ett 
typiskt felfritt transistorsteg. Fig. 2a gäl-

Pri!,ci,?scl!ema fpr Grun,digs mo!tagore ~Micro Transistor-8oy~ med spänningar och strömmar i olika punkter av mottagaren angivna. Genom att mäta upp 
,spannln~rna pli de olika transIstorernas elektroder och observera eventuella avvikelser frlln normalvardena kan man - som visas i artikeln - dra vissa slut
,satser om felels karaktär. De i schemat angivna spänningsvärdena (negativa) är uppmätta mot chassi (+6 Y) med rörvoltmeter och med fullt invriden avstäm
.ningskondensaJor men utan signal . Ballerispänningen : 7,5 Y. 

;~r---~~~----~----~------~~~~----~~ 
~?,5\ 

+r 
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Fig 2 Fig 3 
Typiska värden på elektrodspänningarna fär en transistor i blandar- eller 
MF-steg. a) npn-transistor, b) pnp-transistor (uppmätta värden). 

De i fig. 2 angivna spänningsvärdena ändras på detta sätt om avbrott 
inträffar i baskretsen. a) npn-transistor, b) pnp-transistor. 

.. 6V 

V 
Fig 4 

"6V 

~ ~AVbrott 

-6V 

- 6V i"A~~' 
-~ 

.. 6V 

V 
Fig S 

+6V -6V 

-6V 

-1-f'lQvl 

Om avbrott föreligger i kollektorkretsen sjunker elektrodspänningen på 
basen ganska avsevärt. Samtidigt sjunker kollektor- och emillerspänning
arna till ungefär samma låga värde. a) npn-transistor, b) pnp-transistor. 

Om avbrott inträffar i emillerkretsen ändras inte spänningen på basen 
och emillern nämnvärt (obetydli!1 häjning), däremot stiger arbelsspän
ningen på kollektorn till ballerispcmningens nivå. a) npn-transistor, b) pnp
transistor. 

+6V -6V 

---I~+6V I 

Fig 6 
~ 

Fig 7 

+6V -6V 

Om avbroll inträffar i själva transistorn i bastilledningen ändras inte 
spänningen på boselektroden nämnvärt (obetydlig höjning), däremot in
träffar förändringar i spänningarna på kollektor och emiller. Emillerspän
ningen sjunker till ett mycket lågt värde, kollektorspänningen blir prak
tiskt taget = batterispänningen. Jfr fig. 3. 

Vid kortslutning i transistorn mellan kollektor och emiller ändras inte bas
färspänningen, däremot sjunker spänningen på kollektorn och stiger på 
emillern. 

ler för en npn-transistor och 2b för en pnp
transistor. I fig_ 3-7 visas vilka föränd
ringar som inträder i fråga om de i fig. 2 
visade spänningsvärdena vid olika slag av 
fel. 

Öppen baskrets 

I fig. 3a och b visas med en pil på ett brott
ställe i baskretsen. Vid ett sådant fel sjun
ker spänningen på emittern starkt men 
stiger på kollektorn_ Spänningen på basen 
sjunker till ungefär samma spänning som 
på emittern_ 

I fig. 4a och b visas ett fall då det inträtt 
brott i kollektorkretsen. Här sjunker den 
på basen uppmätta spänningen avsevärt, 
likaså spänningar uppmätta på kollektor 
och emitter. Typiskt är att dessa två senare 
spänningar är nästan exakt lika stora_ 

I fig. Sa och b visas ett fall med avbrott 
i emitterkretsen och den verkan ett sådant 
fel har på spänningarna_ I detta fall av
slöjar kollektorspänningen, som stiger till 
ett värde nästan=batterispänningen, att 
det inte går någon ström från kollektor till 
emitter_ Spänningen över emittermotstån
det ökar mycket obetydligt, det är spän-

ningen på basen som »slår igenom» från 
bas till emitter. Basspänningen påverkas 
ytterst litet. 

I fig. 6 visas ett annat fel, avbrott inuti 
transistorn vid baskontakten. Felsymtomen 
blir desamma som enligt fig. 3, frånsett att 
spänningen som uppmätes på transistorns 
bask ont akt är praktiskt taget oförändrad. 

En överledning mellan kollektor och 
emitter förorsakar de förändringar i tran
sistorspänningarna, som visas i fig_ 7_ Ty
piskt är att kollektor- och emitterspänning
arna är praktiskt taget identiska. 
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Ni vinner mest på 
att prenumerera nu 

* och slipper malören att mIssa ett 

nummer som snabbt blivit slutsålt 

(Det händer ofta!) 

* och får mer än två nummer 

alldeles gratis 

* och får dessutom tidningen hem i 

Er brevlåda omedelbart ett nytt 

nummer kommit ut 

prenumerera 

idag-
halvår 10:50 
helår 19:50 

- för abonnemang som inkommer 

senare än årsskiftet kan ev. beslutad 

omsättningsskatt tillkomma 
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~ 43 Styrd halvleclardiod ... 
Tändspänningen inträder - som fram

går av vågformerna i fig. 3 - tidigare inom 
varje period av växelspänningen ju större 
amplituden hos den anlagda spänningen 
Va är. Hur spänningen Vj över belastnings
motståndet R j och spänningen Vak över 
halvledartyratronen varierar framgår lika
ledes av vågdiagrammen nederst i Hg. 3. 

Vid halvledartyratronen kan såväl anod
som styrspänningen vara antingen likspän
ning eller växel spänning. I en koppling en
ligt fig. 4 kan man variera tändspänningen 
med ett variabelt motstånd, P, i styrelek
trodkretsen, som varierar styrelektrod
strömmen. I fig. 5 visas en halvledartyra
tron i en koppling med enbart en likspän
ningskälla. Trycker man kortvarigt på 
startknappen SI tänder tyratronen enär 
styrelektroden då erhåller en jämfört med 
anoden positiv förspänning. Det flyter nu 
en ström från spänningskällan V genom 
förbrukningsmotståndet R j • Även efter det 
att man öppnar strömbrytaren SI flyter 
denna ström. Samtidigt laddas emellertid 
kondensatorn C upp via motståndet R f • 

Denna uppladdning sker så småningom till 
spänningen V. Trycker man nu kortvarigt 
på stoppknappen S2, levereras från kon
densatorn C en urladdningsspänning med 
motsatt polaritet mot den som halv ledar
tyratronen har, vilket medför en snabb 
släckning av denna. 

Fig4 

~uo 
:~Rl 

Genom att med ett variabelt motstånd P va· 
riera strömmen till halvledartyratronens st yr
elektrod kan man förändra tändspänningen 
och därmed den del av växelspänningsperio
den under vilken halvledartyratronen är le
dande. 

Fig 5 
l denna koppling kan halvledartyratronen tän
das och släckas med två olika strömbrytare S1 
och S2. Endast en strömkälla, en likspänning, 
erfordras. R t är belastningsmotståndet, exem
pelvis en motor, en lampa etc. 

Slutligen visas i Hg. 6 hur en halvledar
t yrat ron av denna typ kan användas som 
styrd envågslikriktare. I fig. 7 visas en 
styrd tvåvågslikriktare. Genom lämplig in
ställning av potentiometern P i båda kopp
lingarna kan man välja önskad punkt på 
sinusvågen vid vilken tyratronen tänder. 
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TEKNISK 
TELEVISION 

För kontroll~ 

övervakning 

och undervisning 

Disa tillverkar även televisionsutrust-

ningar för provning och mätning på 

TV -mottagare inom industrin. 

Disa tillverkar ett flertal varierande 

utrustningar för de mest skilda behov 

av kontroll, övervakning och undervis-

Disa är ett skandinaviskt företag med 

lång erfarenhet och stora resurser. 

Drag även Ni fördel av detta. 

nmg. 

Generalagent: 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Avd. Telekomm., Barnängsgatan 30, Stockholm Sö., Tel. 449760 
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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. 



GENERAL 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
haRtighet kan räknas i mikrosekunder, har ett verkningssätt, som i många avseenden 
påminner om gasfyllda tyratronrör, men uppvisar snabbare tändnings- och släck
ningsförlopp samt lägre spänningsfall i genomsläppsriktningen. Den har ingen glöd
tråd (alltså ingen uppvärmnings tid och ingen glödeffektförbrukning). Den arbetar 
vid temperaturer upp till -I- 1250 C vid spänningar upp till 300 V och strömmar 
upp till 16 A. 

Den styrda kisellikriktaren spärrar i båda riktningarna, i ledriktningen upp till ett 
visst max.-värde på spänningen. Överträffas max.-värdet (V BO) »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 belostning) 

C35U C35F C35A C35G C35B C35H C35C C35D 
Kontinuerlig onodspänning i bockriktningen 25 50 100 150 200 250 300 400 V 
Tillfällig onodtoppspänning i bockriktningen «5 ms 

tidsovstånd mellon s~änningspulser) 35 75 150 225 300 350 400 500 V 
Anodsinusspänning, efte tivvärde 17,S 35 70 lOS 140 17S 210 280 V 
Ström i fromriktningen, medelvörde upp till 16 A 
Toppsträm under en period 150 A 
Tändelektrodeftekl, toppvärde S W 
Tändelektrodeftekt, medelvärde O,SW 
Tändelektrodström, toppvärde 2 A 
Töndeleklrodspänning i fromriktningen, toppvärde 10 V 
Logringslemperotur -65'C till +lS0'C 
Arbelstemperotur -65'C till +12S'C 

KARAKTERISTISKA DATA (vid moximolt tillåtno orbets-
värden) C35U C35F C35A C35G C35B C35H C35C C35D 

Minimum onodtändspänning i fromriktningen 2S SO 100 lS0 200 2S0 300 400 V 
Moximol läckström i from- eller bockriktningen (me-

delvärde under hel period) 6,S 6,S 6.5 6,5 6 5,5 5,0 4,0 mA 
Moximol fromspänning 0,86 V (mede (värde under hel period) 
Moximum tändelektrodström fär tändning 25 mA 
Moximum tändelektrodspänning för tändning 3 V 
Typisk tändelektrodsträm fär tändning 10 mA vid +1,5 V spänning mellan grindelektrod och katod 

C36-serien är en prisbilligore serie med sommo dato som i tabellen ongivno men omfollor likriktare, avsedda för onvändning upp till mox. + 100°C och med 
tillåten fromström upp till 10 A. 

GENERAL. ELECTRIC 
-U.S.A.-

R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R l 2 - l 9 5 9 69 



Typ 

Stabiliserade likspänningsaggregat 
TA 101 och TA 102 

Genom en unik kombination av 
ström- och spänningsreglering er
hålles elektronisk strömbegräns
ning vid ett par valbara värden 
och absolut kortslutningssäkerhet. 
Den dubbla regleringen medför 
även en ytterst låg brumnivå 
samt frihet från transienter. Flera 
aggregat kan serie- eller parallell
kopplas. 

TA 101 TA 102 

Spänning 0,2-32 V 0,2-15 V 
Ström, begränsning vid 0,15 o. 0,8 A 0,30.1,5 A 
Nätspänningsberoende < ±50mV < ±30mV 
Inre motstånd < 0,025 Q < 0,015 Q 

Brumnivå < 100 flV < 100 flV 

Begär ful/ständiga uppgifter från 

:Jn9(ZniöU~itman G U N NAR P ETTERSO N 
Söndagsvägen 112 Stockholm - Farsta 

Telefon 949930 

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

FöR TV, UKW OCH RADI 

TV-ANTENNEN AV SÄRKLASS OCH KVALITET 
TRIAL Antennerna äro tillverkade efter ett årtiondes forskning och erforenhet aven av 
Västtyskiands ledande antennfabriker 

Dr. Th. Dumke KG, TRIAL Antennenfabrik, RHEYDT, Västtyskiand 

TRIAL har lyckats med eliminering av korrosionsrisken genom användande aven speciell 
aluminiumlegering och Hostaien, det nyaste i plostmoterlal, vilket är okrossbart, elastiskt, 
värme- och kylaresistent 

- TRIAL - Antennen med 3 år8 /a&rik8garanti! 

Säljes i Sverige genom Generalagenten 

Handels AB Jeike, 
I Skåne, Småland, Blekinge och Göteborg genom 

Skandinaviska TRIAL-Importen, 

Axbergsgränd 4 n. b. Bandhagen 

tel. Stockholm 866530. 866531 

Kungsgårdsvägen 34 B, Kalmar 
tel. Kalmar 18643 
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Fig 6 
l denna koppling fung.erar halvledartyratronen 
som reglerbar envågslikriktare; beroende på 
hur potentiometern P ställs in kan man ställa 
in tändspänningen för tyratronen så att halv
ledartyratronen är ledande under större eller 
mindre del av de positiva halvperioderna_ Man 
kan få tändning så att praktiskt taget hela 
halvperioderna släpps igenom eller man kan 
- som visas nertill i fig. - skjuta tändspän
ningen till en punkt strax innan maximal spän
ning inträffar, halvledartyratronen släpper då 
endast genom h a l v a perioderna. På detta 
sätt kan man enkelt variera den likriktade 
spänningens storlek. 

Fig 7 
Koppling för helvågslikriktning med halvIe
dartyratronen. På liknande sätt som i anord
ningen enligt fig. 6 kan man få resp. halvle
dartyratroner ledande under större eller mind
re del av de positiva halvperioderna. 

Detta åstadkommes genom att ett varieran
de motstånd P förskjuter fasen hos st yr
spänningen på styrelektroden mellan O 
och 1800

• Med kopplingen enligt fig. 6 och 
7 kan man reglera utgångsspänningen Ul 

mellan O och 45 % av effektivvärdesspän
ningen hos primärspänningskällan vid en
vägslikriktare resp. mellan O och 90 % av 
effektivvärdesspänningen vid tvåvägslik
riktare. 

Den styrda halvvågslikriktaren förenar 
i sig egenskaperna hos en effekttransistor 
och en likriktare: Den kan därför arbeta 
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snabbmonterade band I antenner 
för kanalerna 2.~ 3 och 4 

Antennen drages förmonterad ur 

kartongen -

en enda skruv att sätta 

Reflektor och di
rektorer fälls ut 
och låses med 
vingmuttrarna 

Dipolen fälls ut 
och skruven sät
tes i 

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

Antennen anbrin
gas på masten 
och inregleras 
önskat läge 

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

• stabillättmetallkonstruktion 
• kan monteras horisontellt eller vertikalt 
• inbyggd resonanstransformator -

direkt anslutning av koaxialkabel 

Fesa F2W 
Fönsterante,m med 
reflektor som €ffek
tivt skydd mot re
flexer. 

Pris 65 kr 

Fönsterantennen Fesa F1W hor stor upp
tagningsförmåga tack vore dipolens form. 
Fäste av nyckelhålstyp gör monteringen 
mycket enkel. Pris 38 kr 

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

Generalagent för 

3-elementantenn Fesa 3S. 
För kanal 2 - 11 O kr 
För kanal 3 - 106 kr 
För kanal 4 - 102 kr 

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 • Dragsgatan 11 • Tel. 34365 

Postgiro för samtliga kontor 506630 
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Helt ny trafikmottogare som bl.a . medger enkelt-sidbands-mot

tagning . Speciellt tillverkad för att ge radioamatören praktiskt 

taget alla önskvärda möjligheter till mottagning. 

• Kontinuerlig täckning av frekvensområdet 0,54-30 MHz med 
separata bandspridningsskalor för 80-, 40-, 20-, 15- och 10-meters
banden. 

• Trippelsuper med 18 st rör och automatisk störningsbegränsare. 

• Knivskarpt »slot-filter» justerbart ± 5 kHz med upp till 60 dB 
dämpning. 

• Variabel bandbredd med 7 valbara selektivitetslägen. 

• Separat linjär detektor för enkelt sid band och A l. 

• Fritt val av endera eller båda sid banden. 

• BFO (A l-osc .. ) »usterbar ± 2 kHz. 

• Inbyggd 100 kHz kalibreringskristall. 

• Automatisk justering av LF-karakteristiken efter mottagningsför
hållandena. 

Endast HAMMARLUND med oöverträffade produktions- och kon

struktionserfarenheter kan i en mottagare kombinera så många 

tekniska finesser till ett så facilt pris. 

HQ-180-E Pris kr 3.250:-
(Utförande för 220 V 150 per.) 

Rekvirera specialbroschyr med utförligare beskriJ>ning från 
generalagenten 

BO PALMBLAD A8 
Hornsgatan 58, Stockholm So Telefon: 449295 
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som t yrat ron, relä, kopplare, strömbrytare 
osv. Max. driftstemperatur för de av Ge
neral Electric utvecklade halvledartyratro
nerna är +120° C, högsta tillåtna spän
ning är 300 V och största strömmen 16 A. 
Några data för General Electrics halvle
dartyratroner, som i Sverige levereras ge
nom Svenska AB Trådlös Telegrafi, Stock
holm, är sammanställda i tab. nedan. 
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~ 45 Avstämningskretsen ••• 

En mekanisk analogi 

",;8 
'C~cil.C)C"">o 

N -

• 

Den avstämda kretsen har en ganska exakt 
mekanisk motsvarighet i en klocka, vars 
oro är en mekanisk resonanskrets. Se fig. 
Id. Elasticiteten hos den lilla spiralfjädern 
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I §BP I 
... .... . .... ".. Mullard tillverkar nu zenerdioder med verkligt intressanta data. Intensiva forskningsarbeten har resulterat i en hel 

serie dioder som stabiliserar strömmar så låga som ner till l mA. Detta är en utpräglad egenskap .hos typerna för högre spän· 
ningar ~n grov uppdelnmg av de olika typerna ger två huvud grupper: Den ena med 1" 5 % och den andra med 1" l5 % spän

ningstnlerans. Hos bäda grupperna är förändringen av zenerspänningen med temperaturen mycket liten. Arbetstemperaturens 

område ~tracker sig trån - 55" till + 150" L. Gemensamt för Mullards samtliga zenerdioder: Låg dynamisk impedans och 

mycket skarp zenerkarakteristik I Vi har utförliga datablad på alla typer av dioder . Ring eller skriv och begär närmare informa

tioner' ~venska Mullard AB. Strindbergsgatan 30, Stockholm No. tel. 67 OJ 20. IIIULLARD 
Nederlag : Ieleinvest Aktiebolag, Göteborg Aktiebolag Sigval, Malmö O 

ZENERDIODER 
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PERMA-SEAL 

gastäta alkaliska 
ackumulatorer 
är idealiska för transportabla mätutrustningar, 

sändare, mottagare, telefonanläggningar etc. 

De är underhåll~fria och kan placeras i vilket 

läge som helst. 

Information, service och lager 

DEAC SVENSKA AKTIEBOLAG 
Hagavägen 97, SOLNA 1, Box 55, Tfn vx 820130 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 
Ingenjörs- o. tekn.-ex. från folksk., real- eller studentexamen. Dag- och aftonskola. ® 
Teleteknik med telefoni, radio, radar, television. Maskinteknik med verkstadsteknik. Kli 
Låga levnadskostnader. Moderna kursplaner. Höstterminen börjar 29 augusti och K I 
vhterminen 11 januari. Angiv fack, praktik, ålder m.m. Åberopa denna tidning! 

Västeråsväg. 15, Köping. Tel. 11316 - INGVAR LlLLIEROTH, civiling., rektor 

1JIRNI'!'J!:lr =:::::~~o,_ 
~AH1n~SKIVSPELARE Connoisseur FÖRSTÄRKARE ~~~~~~~~~er KlI"'" . med Ortofon pick-up Astronlc Stereo 

AB TJERNELDS RADIOFABRIK - Hudiksvallsg. 4. Stockholm Va. 332001.330370.330380 

RADIO- och TV-LITTERATUR :~ :!:~~::r j' 
NORDISK ROTOGRAVYR -STOCKHOLM 21 

74 RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1959 

~72 
svarar mot avstämningskretsens kapacitans 
och massatrögheten hos orohjulets yttre 
ring svarar mot induktansen. Rörelsens 
amplitud svarar mot den cirkulerande 
strömmen och friktionen i hjulets lagringar 
svarar mot resistanserna hos komponen
terna. 

Då klockan går svänger hjulet fram och 
tillbaka i långa slag trots att den drivande 
kraften endast tillföres i form av obetyd
liga knuffar från fjädern via kugghjulen 
och stegmekanismen. Att denna ringa kraft 
är tillräcklig för att hålla oron igång beror 
på att hjulets pendlande rörelse sker med 
en hastighet som bestämmes av fjäder
elasticiteten och massatrögheten hos hjul
ringen, vilka har motsatta verkningar på 
rörelsen och som sålunda strävar att upp
häva varandra. Eller, för att använda ra
diotekniskt uttryckssätt: hj ulet är i reso
nans vid den frekvens som gör att klockan 
går rätt_ Om klockan drar sig efter eller 
före - dvs. om orohjulets frekvens är för 
låg eller för hög, måste hjulets avstämning 
ändras tills »kapacitansen» blir den rätta. 
Friktionen reduceras till minimum genom 
att man monterar rubiner som lager för 
orons axeltappar. Därigenom undvikes att 
alltför stora energiförluster uppstår när 
hj ulet rör sig. 

Gode läsare, begrunda denna analogi 
omsorgsfullt, den kan hjälpa er att bättre 
förstå hur avstämda kretsar fungerar 
och kanske också klockor! • 

~49 Frågor och svar om hi·li •.. 

I parallellfiltret hindras därvid de högs
ta frekvenserna att nå mellanhögtalaren, 
medan hos seriefiltret mellanregister- och 
diskanthögtalare parallellkopplas för de 
högsta frekvenserna, vilket dock inte bru
kar vara till någon nackdel ur impedans
synpunkt. Självfallet blir inte resultatet 
detsamma för de två kopplingarna och vid 
valet mellan dem måste man ta hänsyn till 
övergångsfrekvensen och högtalarnas egen
skaper. 

Slutligen visas i 3) i figuren ett halv
sektionsfilter av parallell ty p med enbart 
en kondensator för att skilja diskanthögta
laren från mellanhögtalaren. Detta filter 
rekommenderas, eftersom det ger bättre 
separation mellan högtalarna än de två 
föregående alternativen. Givetvis finns här 
möjlighet att skarpare uppdela de två 
översta kanalerna genom ytterligare kom
ponenter: en induktans i serie med mellan
registerhögtalaren och en annan induktans 
parallellt med diskanthögtalaren. Dock 
börjar antalet komponenter onekligen bli 
avskräckande stort i det fallet. I schemat 
har införts potentiometrar på konventio
nellt sätt för reglering av mellan- och dis
kanthögtalarnas ljudnivå. Potentiometrar 
för bashögtalaren bör undvikas med hän
syn till kravet på elektrisk dämpning av 
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begrepp för god kvalitet och service 

'COLVERN 

• 

, 
och B4CKSTROM 

• lägg detta på minnet om COLVERN potentiometrar: 
• 

• • 
CLR 2000 ny preci
sionspotentiometer 
i miniatyrutförande 

COLVERN Wire Wound precisionspotentiometrar 
används i all elektronisk apparatur, dä r nog
grannhet och kvalitet är den viktigaste faktorn. 

.Linjära precisionspotentiometrar: 
SERIE 6500 med linjär noggrannhet 

2000 
7300 
8300 
8500 
9100 

Sin - Cosinuspotentiometrar: 
SERIE 6600 med noggrannhet 

9500 
8600 
9600 

Helicalpotentiometrar: 

±1 O/o 
±O,5 °/. 
±O,l ' /0 
±O,l °/0 
±0,05 ' /0 
±0,04 'lo 

±3 % 

±1 % 

± O,5 DI, 
± 0,1 % 

SERIE 2300 10 varv, linjär noggrannhet ±0,5 'lo 
2400 10 ± 0,2 'lo 
2400 10 ± 0,5 'lo 
2500 10 » ± 0,2 'lo 
2600 1 till 20 va rv linjär noggr. ±0,1 0/. 

Angivna noggrannhet er ä r standard och vid spe
ciaibeställning kan ännu bättre toleranser er
h ållas. 

• • • 
• • 

• • 
• • Generalagent för Sverige: 

1. Tillverkade för den noggrannhets
klass som uppges (ej utsorterade). 

2. Det uppgivna linjaritetsvärdet gäller 
varje punkt på motståndsbanan. ej 
som genomsnittlig procent av totala 
motståndsvärdet. 

3. COL VERN potentiometrar kan fås 
med olika grader av olinjär kurvform 
samt med blandad linjär och olinjär 
kurvform. 

4. COL VERNS nya potentiometrar CLR 
2000 kan även levereras med toro
dial lindning. 

5. Alla COLVERN precisions-potentio
metrar och 2600 av helicaItypen är 
kullagrade med genomgående axel. 

6. Ni kan få COL VERN potentiometrar 
med s. k. servomontering för motor
drift eller med axel för manuell 
kontroll. 

7. COLVERN tillverkar nato-storlekar
na 11-15 enkla och gangade. 

8. COL VERN potentiometrar kan i stor 
utsträckning fås från lager i Sverige. 

AB GOSTA B4CKSTROM 
Ehrensvärdsgatan 1-3 - STOCKHOLM K - Tel. väx. 540390 
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NÄTANSLUTNA ÖVERSLAGSPROVARE 
i två utföranden för provning 

med växel- eller likspänning 

vs 
J3 

0-5 kV kontinuerligt 
reglerbar växelspänning 

0-3 kV kontinuerligt 
reglerbar likspänning 

Mätström : max 4 mA 

Anslutning: 220 V 50 Hz 

Dimmensioner: 210 x 145 x 100 

Vikt: c:a 2,5 kg 

Kontakta vår instrumentavdelning för närmare upplysningar 

-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 Rörstrandsllatan 37 tel. 227820 

CHAMPION.RADIO GÖTEBORG Södra Vägen 69 tel. 200325 

MALMÖ Rellementsllatan 10 tel. 72975 

SUNDSVALL Vattullatan 3 tel. 50310 
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resonanserna, men blir kanske ibland 
oundvikliga. 

Ralvsektionsfiltret ger 12 dB/oktav 
däm pning, vilket i regel anses fullt till
räckligt. Fullsektionsfilter med 18 dB/ok
tav dämpning förekommer sällan. De blir 
dyra och kan uppvisa tendenser till över
svängningar. Däremot uppnås i kommer
siella anläggningar ofta snabbare över
gång mellan kanalerna än som är betingat 
av filterna enbart, därigenom att högtalar
nas begränsade frekvensgång får utgöra 
liksom en del i filtersystemet. Det finns 
exempel 'på att bashögtalare med begrän
sad frekvensgång kopplas in utan filter 
parallellt med de två andra högtalarna, 
som då endast sinsemellan skiljs åt med 
filter, dock så att mellam;egisterhögtala
ren skyddas från de lägsta basfrekven
serna. 

Komponentvärden och högtalar
impedanser 

I allmänhet måste de högtalare som ingår 
i systemet ha samma impedans, men smär
re avvikelser kan tillåtas, speciellt beträf
fande diskanthögtalaren. För induktanser 
och kapacitanser i figuren gäller induk
tanser i mR, kapacitanser i ,uF: 

L1=L2=Z·103/2nf 
L{=Z·103/ 2nf 
L 3=Z .103nj-v/2 
C1=C2=106/2njZ 
C1'=C2'=C3'= 106 /2nf'Z 
C3 =106/2njZ-v/2,-
Z =högtalarimpedansen 
j = första övergångsfrekvensen 
f' = andra (högre) övergångsfrekvensen. 

Potentiometrarnas resistans kan vara 2 
till 3 ggr högtalarimpedansen, om de mås
te vara kontinuerligt variabla. Bättre är 
att konstruera stegvis variabla spännings
delare, så att delningsfiltret ser ungefär 
samma impedans i de olika lägena. Spän
ningsdelarna utförs som i 4) varvid r1 och 
r2 väljes så att följande samband gäller: 

Z=r1+[r2Z/ (r2+Z ) ] 

Beträffande praktiskt utförande se 
J Bellander, »Grammofonavspelning i teo
ri och praktik» eller (mera utförligt) 
G A Briggs, »Sound Reproduction». • 

~ 57 Hjälpantenner för ••• 

ström i som går genom baskretsen ib3 och 
den emk e3' som induceras i hjälpanten
nen. 

Man kan nu utgå från, att La' dimensio
neras så att La'=L' och Ca' avstämmes så 
att C:+Ck'=C'. 

Man får då 
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SKIVSPELARE 
TU.9/L Enkelspelare inbyggd i låda med gavlar och plalla 

av teak, försedd med nötströmbrytare, nöt
sladd och stickkontakt Kr. 110.-
Dito, stereo tillögg kr. 12.- nello 

I 

TU.9 Grammofonverk, enkelspelare, avsedd för inbygg-
nad, med lös nålmikrofonarm, utan låda 

Kr. 60.-
Dito, stereo tillögg kr. 12.- nello 

TU.9 ör en prisbillig 4-speed grammofon lömplig för ton
åringarnas dansmusik. Den ör försedd med kristallsystem 
och safirstift. 

SKIVVÄXLARE 
UA.12/L Skivvöxlare inbyggd i låda av ödeltrö, försedd 

med nöisladd, stickkontakt, automatiskt stopp 
Kr. 155.-

Dito, stereo tillögg kr. 12.- nello 

UA.12 Skivvöxlare för inbyggnad Kr. 120.-
Dito, stereo tillögg kr; 12.- nello 

Skivvöxlaren UA.12 är av fackmän erkänd som ell synner
ligen hägklassigt grammofonverk med tillförlitlig meka
nism, tung tollrik, stabil gång, nära nog semi-professionell. 

Modern design, allraktivo färgkombinationer. 

Reservdelar: kristallelement, läsa armar, nålar, stift m.m. 
alltid på lager. 

BANDSPELARE 
TOll Tape-deck för inbyggnad, hastighet 3.3/4" 

halvkanalinspelning, frekv. 30-8000 pIs, dim. 
330 X 223 mm Kr. 180.-

Schema till lömplig förstörkare utarbetat av Mul
lord medföljer varje exemplar. Begör teknisk spe
cifikation . 

Begär narmare uppgifter 
och da ta blad. 

Generalagent: 

AB E. WESTERBERG 
Norr Mälarstrand 22 - Stockholm K - Tel. 529807, 529808 
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BILDRÖR 
fabriksnya SYLVANIA 

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

Katodstrålerör 
endast 53:-

5 UP 1 RCA i orig.-kart. (ej surplusJ 

H E F A IIälIstaVäg. 20. Tel. 285000 
L-. _____ -..l. Stockholm. Postgiro 2a 5000 

Oöm och inventiös 1----------,---
1 : 

•• o 

FORVARINGSLADA för alla Edra 
• l '* smapryar 

I 
I 
I 
I 
I ti En utomordentligt smidig förvaringslåda i 

kraftig, blåmelerad plåtmetall Indelad i 8 st 
fack av varierande storlekar. Locket till. 

slutes med en kraftig regel. 

Endast CD kronor! 

Dimensioner: 250 mm rång, 125 mm bred, 

50 mm hög. 

I ~ 

!D~ 
1 o 
1 ",""ii 
1 lIC " " 
I = :~.g 
I Z.<;.o 

I ;; ~ ~ ! '" ! '~ 
I ~ ~ ~ 
I Ö ! i2 
I D-

I N E T R A '* Vi lagerför även småprylarna , 
Tegnergatan 29 - Stockholm Va - Tel. 010/233500 

I ! c ~ ~ 
I c E : ! . 
I 00 o ."'tJ : 

I_~ ______ c_--=~_..:.· I 

Serie 
MINIBOXES 

Min. 75x55x40 mm. 
Max. 430x125x100 mm. 
9 olika storlekar. 

frSi1'" 
~I 

r 
KOPPARFOLIERAT MATERIAL 

och TRYCKTA KRETSAR 
~ ____ rtI Kopparfolierade laminater: 

Bakelit - Epoxy - Teflon 

Kopparfolierade flexibla material: 
Vulkanfiber - Polyesterfolie - Teflon 

AB GALCO 
Gävlegatan 12A - STOCKHOLM - Tel. 349365 

IMHOF 
färdiga rackar 

IMLOK 
byggsatser för rackar 

Svenska försäljningen: 

ElEKTRDNe~ 
ELEKTRONLUND AB 
FACK MALMÖ 1 TEL. 934960 
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Om 000/000=1 fås 

iba=ea' /jooL' 
dvs. samma uttryck som för det fall att 
mottagarens egen ferritantenn varit aktiv 
i samma läge som hjälpantennen. I detta 
fall - alltså med avstämd ferritantenn 
som hjälpantenn - får man samma mot
tagning som för det fall att mottagarens 
egen antenn befunnit sig i samma läge 
som hjälpantennen. Förutsättningen är då 
att man har förlust fria kretsar på resp. 
ferritantenner, i praktiken får man räkna 
med en sänkning med ca 3 dB med hänsyn 
till att Q-värdet bör minska till kanske 
hälften när hjälpantenn kommer till an
vändning. 3 dB lägre signalnivå är emel
lertid oväsentligt i detta sammanhang. 

Ferritantenn med transistorförstärkare 
Det kan nu ligga nära till hands att ut
rusta hjälpferritaniennen med en transis
tor som ger en viss förstärkning av antenn
strömmen. Detta kan vara välgörande i 
vissa fall, exempelvis om man har en 5-
transistors mottagare som har knappt till
tagen totalförstärkning. Man kan tänka 
sig flera olika kopplingar för en sådan 
ström förstärkare, enklast och naturligast 
är att ta till en transistorförstärkare i jor
dad kollektor-koppling, vilket betyder att 
man får relativt högohmig ingångsimpe
dans och relativt lågohmig utgång. Samti
digt kringgår man problemet med neutra
lisering och man får en ytterst enkel kopp
ling. På så sätt kan man få ett avsevärt 
förstärkningstillskott, som delvis kompen
serar för ferritantennens relativa okäns
lighet i jämförelse med en lång bilantenn 
av ordinär typ. 

Fördelen med ferritantenner som hjälp
antenner i detta sammanhang är att de är 
relativt okänsliga för störningar av typen 
tändstörningar. Om man placerar en så
dan hjälpantenn på en bils bakruta, var
igenom man kommer långt från störkällor
na i bilen, får man i allmänhet mycket god 
mottagning. Man behöver då bara dra en 
kabel fram till en transistormottagare, som 
kan vara placerad var som helst i bilen. 
dock inte för nära »störområdena» i bilen. 
man får ju tänka på att mottagarens egen 
transistor antenn är i funktion. 

Förf. har gjort en del försök med an
tenner av detta slag och funnit dem högst 
användbara, framförallt gäller detta hjälp
antenner med transistorförstärkare. An
ordningar, baserade på de antydda prin
ciperna kommer att beskrivas mera in
gående i ett kommande nummer av RT_ 

• 
~ 63 Elektronblixtaggregat ••• 

re gaveln med vanlig 300 ohms bandkabel. 
som man skruvar fast vid bakstycket och 
som klämmer fast kondensatorn mot detta. 
Samma sak gäller ficklampsbatterierna. 
som kopplas i serie, två grupper i parallell_ 

~80 



Fesa lOD Fesa lOD Fesa 2-l0D Fesa 2-lOD 
+ Fesa R2D (2 x Fesa lOD + Feko 31) + 2 X Fesa R2D 

• Birsdlmann 

AKTIEBOLAGET 

band III-antenner tör kanalerna 5-11 
Hirschmanns geniala utbyggnadssystem har den stora fördelen, att man från 

grundtypen med sina 3 element etappvis kan bygga alltefter behovet ända upp 

till en 24-element-antenn. Detta innebär två stora fördelar. För det första behöver 

man endast ha grundtypen iämte 4 kompletteringsdelar i lager. För det andra 

kan man vid montering aven antenn böria med grundtypen och alltefter mot

tagningsförhållandena bygga ut med kompletteringsdelarno och pröva sig fram 

till den bästa kombinationen. Ytterligare en fördel är att hur lå ngt man än byg

ger ut dessa Hirschmann-antenner ändras inte impedansen så aH den försämrar 

bildkvaliteten. 

Generalagent för Hirschmann TV-antenner 

SERVICE 

Servicebolag för Philips . Dux . Conserton 
Stockholm, Bromma 1 • Postbox 125 • Tel. 252820 

Göteborg Ö • Ranängsgatan 9-11 • Tel. 197045 

Malmö . Sallerupsvägen 227 • Tel. 490635 

Norrköping. Dragsgatan 11 • Tel. 34365 

Postgir<> för samtliga kontor 506630 
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Effekt
transistorer 

från AE (j 

Data 
Germanium 

OD650 OD651 OD651 a 

Nvvid 25° C 45 45 45 W 
Max UCBO - tU) -60 -60 V 
Max le i -15 -15 -15 A 
a' vid max le 25 15 25 ggr 
fae 0,1 0,1 0,1 MHz 

Kisel 

OD750 OD754 

Nvvid25° C ISO 150 W 
Max l lcso +100 +100 V 
Max le +2 +5 A 
a'vid max le 20 15 ggr 
fae 1,5 1,5 MHz 

~78 
Dessa monteras också med bandkabel, som 
skruvas fast i botten. 

Blixtaggregatet med avtaget plåthölje. 

Uppladdningskondensatorn bör behand· 
las varsamt från första början. Om den har 
varit lagrad längre tid kan den inre isole· 
ringen ha minskats, en hög spänning kan 
därför lätt orsaka överslag i kondensatorn. 
Isoleringen kan återställas genom »forme· 
ring», vilket sker genom att man utnyttjar 
den färdiga apparaten men börjar med 
kortare laddningstid, exempelvis 10 sekun· 
der och låter kondensatorn ladda ur sig 
själv en kvart. Därefter laddar man litet 
lägre, 12 sekunder exempelvis, och låter 
då åter kondensatorn självurladdas. Detta 
upprepas ett antal gånger. Först därefter 
bör man använda apparaten för blixtutlös
ning. 

Om blixtaggnigatet inte användes under 
längre tid kan det vara nödvändigt att göra 
en ny formering genom uppladdning och 
självurladdning ett antal gånger. Bäst är 
att göra en uppladdning varje vecka för 
att hålla kondensatorn i trim. 

Några goda råd 
Man har en laddning på 500 V över kon
densatorn C3. Detta är en icke obetydlig 
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Panelinstrument. Vridspole. Storlek 42 X 
56 mm. Provsp. 2000 V. Spänningsfall 
60 mY. Finnes för följ. m ä tområden : 
15 mA, 60 mA, 100 mA, 250 mA, 400 mA, 
600 mA, 6 A. Pris p r styck........ .... .. 9.75 
Vridspoleinstrument LME. LME VRF 
1204, LME VRF 2301, LME VTF 2002. Pris 8.-
Sanyo flekradio. 3-rörs super med 
läderväska . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 39.50 
Kristallhörtelefon. Pris pr s tYCk . .. ... 6.75 
Högta lare. Imp. 8 ohm vid 400 pis. 

2,5" Pris 9.25. 5" P ris 8.50 
8" Pris 10.75. 10" P r is 23.50 

Telegrafnycklar: 
LME dubbeltungad modell. Pris .... 37.50 
SATT, kapslad . P ris ... ........ . ...... 12.-
T ysk modell, bakelitkåpa. Pris .... . . 9.50 

Likriktare. Omkopplingsbar 110-250, 
UT 180 V, 120 mA, 450 V , 120 mA, 6,3 V 
och 6,3 V _. Pris . . ...... . .. . .. . ......... 4.-
Kraftaggregat i l å da. Roterande omfor
mare med filter samt vibratoromfor
mare. In 12 V, ut 300 V, 200 mA och 
200 V, 80 mA. Pris ........... .. ......... 31.-
Telefonapparater. Amerik. BELL. 
Bordsapparat m. ringklocka. Pris .. . . 14.-

Talgarnltyr: 
Telefunken. Högohmig m . strupmik-
rofon 40 ohm . .. ................ . . . ... . 
LME. Högohmig med strupmikrofon 

Hörtelefon. LME högohmig. Pris ... . . . 
Sändare 82 454 Command. Något plå t -

9.75 
12.-
9.50 

sk a dad. 3-4 Mc .. .. ......... .. .. ..... .. 40.-
Sändare 82 455 Command. N ågot plåt-
skadad. 4-5,3 Mc ......... .... ....... . . . . 40.-
1,5 watt bärbar. 30-32,5 Mc. Omtrim
nlngsbar för 10 m . 't-rörs supermottag. 
Sändare 5 rör. MF 3 Mc. Batt. 2 X 1,5 V 
och 120 V. Pris .......................... 120.-
IdentifIeringsradar för c :a 2 m . Eng-
elsk. 13 rör, omformare 24 V. Pris . . .. 47.50 

ELEKTRONRÖR I ORIGINALKARTONG: 
? FP ? 

Katodstrålerör '1 CP l. Pris ... .. .. . ...... 7.-
6J6, 6AK5, 6K7, 6Z7, EF2, EF3, EF6, 
EF9, EL35. Pris pr stYCk .. ........ .. .... 1.-
7193 Sändartriod UK. Pris .... . ..... .... 2.-
Doorknojletube 703A. UK-sändartriod 5.-

AB I MEX . Avd. 15 . Borås 

WILH. QUANTE WUPPE RTAL-E. 

KopplIngslIster 

Typ 60681 60682 60680 

SPECIALFABRIK FÖR TELEKOMMUNIKATIONS KOMPONENTER 

Ur vår tillverkning : 

Apparatlådor - kabelförgreningar - kabeländ
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 
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• Framtiden vzsar. • • 

BAKELITE LTD:s kopparklåodda laminat 
Funktionsduglighet och livslängd 
hos Er produkt är beroende 
av de tryckta kretsarna. 
Endast de sorgfälligt kontrolle
rade kopparlaminaten från en 
välkänd leverantör kan garantera 
Er trygghet -- välj BAKELITE 
LTD., det engelska storföretaget 
i dominerande ställning. 

Både styva och böjliga laminat 
tillverkas av BAKELITE LTD. 
Använd bland de styva: 
E. 17418 för varmstansning eller 
DE. 19060 för kallstansning. 
Till självbärande konstruktioner 
med hög styvhet och styrka: 
DR. 19058 med epoxihartsbunden 
glasfiberkärna. 

För specialändamål finns extremt 
tunna laminat av den styva 
typen samt böjliga i normala 
tjocklekar, baserad på kärna 
av polyvinylklorid. 

Vänd Er till generalagenten för BAKELITE LTD., England, för alla upplysningar om kop
parklädda laminat och kvaliteter, leveranstider (delvis ur lager) och 
de konkurrenskraftiga priserna. 

AB EWEBE 
Regeringsgatan 18 

l~ ___________________________________ S_tO_C_k_h_ol_m ____ T_e_I_._2_I_4_2_8° __ --__ 2_1_4_1_3_° ___________________________ -/ 
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ATT HÖRA 

HELA 
ORKESTERNI 

LUND ORTHO 
ACOUSTICAL SYSTEM 

Niharhort 
talas om den! 

Nu är den här! 
• byggd för den krösne musikölska-

ren. Trats fullöndad ljudåtergivning, 
högsta tekniska kvalitet och exklusiv 
design ligger priset på en överkamlig 
nivå. 

• lält alt installera och enkel att 
flytta. Ingenting att bygga in, inget 
mixtrande med flera alika högtalare. 
Ingen skrymmande effektförstärkare 
sam skall gömmas. 

• perfekt akustisk utfarmning. Ljudet 
lever i hela rummet. 

• Lyssna på Lund ORTHO ACOUSTI
CAL System. Det är en upplevelse. 

Säljes genom specialaffärerna. 

Begär specia/brosch,.r och alla upplysningar 

ELEKTRONLUND AB 
Audioavdelningen 

MALMÖ, ROSENDALSVÄGEN 27 C, TEL. 934960 

~80 
spänning, som kan ge en farlig stöt, man 
bör därför vara försiktig när man har ladd
ning kvar i kondensatorn, så att man inte 
får strömstöten genom kroppen. 

Utlös inte heller blixtar för ofta, rörets 
livslängd minskar om man gör dessa ur
laddningar för tätt, högst 10 blixtar i snabb 
följ d är tillåtna. 

Kärnan till transformatorn TI bör skru
vas fast ordentligt, annars vill den pipa 
alltför kraftigt, samtidigt minskar den er
hållna effekten. Lödpasta får under inga 
villkor användas med hänsyn till risken för 
korrosion och krypströmmar. 

Använd gärna en amperemeter för att 
kontrollera strömmen från batteriet. Vid 
alltför stor ström bör man koppla bort 
transistorn så att denna inte skada~. 

Trimning 
Vid första trimningen kopplar man tillfäl
ligt bort sekundärlindningen på TRI från 
likriktarna, och en amperemeter inkopplas 
i batteritilledningen. Batteriströmmen får 
ej överskrida l A, ilOrmalt är ca 0,7-
0,8 A. Strömmens styrka kan inom vissa 
gränser varieras med R2; lämpligt värde 
visade sig vara ca 20 ohm. Om allt är rätt 
skall man höra en tonfrekvent svängning 
genom vibrationer i kärnan, det hörs som 
ett pip. Man skulle också kunna läsa aven 
växelspänning av ca 300 V över sekundär
lindningen på TRI. Om ingen svängning 
hörs vänder man på lindningen Ll i trans
formatorn TRI. 

När oscillatorn fungerar skall man, se
dan man åter anslutit sekundärlindningen 
till likriktarna, kunna avläsa en rätt lång
samt stigande likspänning över C3. Kon
trollera spänningen med högohmig volt
meter, helst rörvoltmeter. För låg spän
ning över C3 kan bero på för stor läck
ning i kondensatorn, det kan vara nöd
vändigt att formera kondensatorn först. 

När laddningsspänningen är tillräcklig 
skall blixten tända när tryckkontakten S2 
slutes. Detta sker dock endast om pulsen 
till röret har rätt polaritet, man får even-
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ALLEN-BRADLEY 

MOTSTÅND 

t/Z W 

OBS! 
Motstånden 
visa. i 

NATURLIG STORLEK 

AJla 81ngbara värden aT effek
terna 1/2 W, l W och 2 W i laf:er 

rör om81ende leverans. 

Generalagent: 

'w 

THURE F. FORSBERG AB 
Hagenllgen 70, Bnskede 

Tel . 411 63 17 - 49 63 U 

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

f .JBson t STEREO 
DE LUXE 

Modell 1.2-10 MK III, 15 + 15 wall 

En modern exklusiv förstärkare 
som tillfredsställer alla anspråk. 

Riktpris kr. 675:
Även som byggsats. Begär prisuppgift. 

Fullända Eder hi-fi/stereo-anläggning 
med 
GOLDRING-LENCO GL59 »transcrip
tion motor» grammofonverk. 30 cm 4 
kg omagn. tallrik, tyst gång, brum- o. 
rumblefri, svaj max. 0,2 010. Pris netto 
kr. 270.-. ' 
G60 »transcription stereo arm». Pris 
netto kr. 60.-. 
WEATHERS STEREORAMIC pickup 
m. diamant, 17 iL spetsradie, dyn. mas
sa l mg, spårar från l till 6 g. 15-30000 
p is. Pris netto kr. 145.-. 

Jason Instrument KilS 
TONGENERATOR AG 10 

Netto kr. 250.
OSCILLOSKOP OG 10 Netto kr. 435.

KRISTALLKALIBRATOR CC 10 
Netto kr. 295.

samt ett flertal andra instrumenttyper. 
Broschyrer sändas på begäran. 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7 (n. Odenplan), Stockholm 

Tel. 30 58 75, 32 04 73 



· . . på varie meter av ekvatorn 7,7 radioapparater 

STOR LEVERANSSTYRKA 

TEKNISKT PÅ TOPPEN 

ALLTID PÅLITLIGA 

r 
I 
I 
L 

RFT RÖHRENWERKE, ABT. E 

BERLI N-OBERSC HÖN EW El DE, 

OSTENDSTR . 1/5 ______ L 

Det fanns i runt tal 309 millioner radiomottagare år 1957 i hela 

världen*. Ställde man dem i rad runt ekvatorn skulle på varje 
kilometer komma ungefär 7.700 apparater. Det låter onekligen 

mycket. Och likväl finns alla förutsättningar för att antalet skall 

öka ännu mera. Vad 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 

jättelika tekniska framsteg och storartade prestationer från den 
elektro-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 mottagarrör - däribland även 

miniatyrrör och rör med exceptionellt lång livstid. 

·Siffran är hämtad ur Statistisk Arsbak utgiven av FN i New York 1958. 

RÖHRENWERKE, Abt. E 

Namn 

Firma 

Adress 

Land 

Berlin-Oberschöneweide, Ostendstr. 1/5 
Exportupplysningar genom Deutschen Innen- und Aussenhandel, Elektrotech
nik, Berlin C 2, Liebknechtstr. 14. 

- I 
I 
I 

----------- ROT12-5~ 
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• I 
(I) 
I ' 
(I) 
• I 
I-t 
Q 
tJ 
U2 
I I 

TRANSISTOR
MJlTBRYGGA 

Mäter 7 dynamiska parametrar vid 1000 Hz, 
hll' h21 , Y2l' 1/ h22, l/Y22' h12 och Y12' Mäter 
statiskt 160, leo, lek, leo och Ube. 
Varje storhet har tre mätområden (Ube dock 
0-400 mV). Arbetspunkt inställbar 0-6/ 30 V 
och 0-1/ 5 mA. Format: 160X215X110 mm. 
Vikt 2,65 kg. Nätanslutet 220 V AC. 

Fråga oss om detaljerade data 

* SATT 

SVENSKA AKTIEBOLAGET 
TRÅDUlS TELEGRAFI 

Röravdelninqen Ttl. 240270 
Stockholm 7 Box 70 BO 
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tuellt växla sekundärlindningens trådar på 
TR2. 

Så använder man blixtaggregatet 
Som framgår av schemat i fig. l ligger 
kamerakontakten Kl parallellt med tryck
kontakten S2. Vid fotografering har man 
följande möjligheter: 

l) Tryckkontakten S2 användes när 
man vill provutlösa blixt eller vid foto
grafering med kamera utan synkron
kontakt. Man får då först öppna kame
rans slutare och därefter trycka av 
blixten med S2. Därefter får man sluta 
kameran igen. Detta förfarande kan 
man givetvis endast tillämpa när det är 
dämpad belysning och alltså ingen ex
ponering sker annat än under den tid 
blixten belyser fotoobjektet. Eftersom 
blixten bestämmer exponeringstiden 
(ca 1/ 1000 sekund) kan man på detta 
sätt ta upp föremål eller personer i 
snabb rörelse. 

2) Samma tryckkontakt S2 kan använ
das vid fotografering av stillastående 
föremål i mörkt rum när särskilda ef
fekter önskas t.ex. om man vill belysa 
med blixt från flera håll. 

3) För kamera försedd med synkron
kontakt fordras det en skärmad kabel 
som finns att köpa i olika längder, lösa 
anslutningsdon finns dock inte att köpa 
utan man får klippa av ledningen och 
förse denna med en miniatyrkontakt 
som passar till aggregatets bakstycke. 
Kontrollera noga att inte blixten ut
löses av synkronkontakten innan blän
daren öppnas i kameran. 

Vid mycket korta slutartider kan ev. 
blixten brinna av före eller efter öppnings
tiden i kameran. Det gäller här att pröva 
sig fram. I mörker eller halvmörker kan 
man använda 1/25 sekund, det blir fina 
bilder även med en enkel kamera. Vid olika 
avstånd mellan blixtaggregatet och objek
tet får man ställa in olika bländare för att 
få normalt exponerade negativ. Som norm 
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KÖP INTE ETT TONBAND 
innan Ni vet, att det är skarvfritt 
och fabriksfärskt, har minimal y t
friktion och stort frekvensområde 
samt förvaras i lämplig ask. Dessa 
krav uppfyller våra band, och dess
utom levereras de långa med metall
folieförsedda ledare på praktiska 
spolar av plast. 

Vi lämnar högsta medgivna rabatt 
samt garanti för varje band. Över
tyga Er om den utmärkta kvaliteten 
genom att prova 45 meter. Det får 
Ni portofritt på en tretumsspole, om 
Ni inbetalar kr. 3: 25 till postgiro 
439608, 

TAPE RECORDERS, LUN D 
84 RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1959 

~ 
Vi har 1000-tals 
KOMPONENTER 
i lager 
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24,6 mm 

RÖRHÅLLARE 
FÖR TRYCKT LEDNINGSDRAGNING 

Dessa rörhållare medger 
horisontell placering av rö
ren på laminatet och finns 
för rör med 7 eller 9 elektro
der med eller utan skärm
stöd. 

Rörhållaren är tillverkad av 
nylonblandad bakelit med 
bästa mekaniska och elek
triska egenskaper. 

Kontakterna är av försilv
rad berylliumkoppar med 
anslutningar aven sådan 
längd att de passar för de 
mest förekommande lami
nat-tjocklekarna. 

NYHET! 

Naturlig 
storlek 

___________ Vi lämna gärna närmare data och prisuppgifter __________ _ 

SVENSKA PAINTON AB PAINYON 
STOCKHOLM-ÅKERS RUNÖ - Tel. riks Vaxholm växel 20110, lokal (0764) 20110 ~k.7'.t'0?> (8',P/a"J 

MUSIKEN GÖR ERT HEM VACKRARE • • • 
En i alla avseenden fulländad apparat i medelpris

klassen är "Sekretär". Här förenas ett måttligt pris 

med utomordentligt goda egenskaper i övrigt. 

Tekniska data: 

För växelström 110 och 220 volt 

6 AM-kretsar 

9 FM-kretsar 

3 våglängdsområden 

1 högtalare 

Högglanspolerat hölje av trä 

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

DEUTSCHER INNEN- UND AUSSENHANDEL 

(~J 

Berlin C2, Liebknechtstrasse 14 - Tyska Demokratiska Republiken 

, 
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RÖR, lS4, 6AKS, 6ALS, 6AT6, 6BE6, 6J6= 
ECC91, 6SJ7, 6SL7GT, 6SN7GT, 6XSGT 2.75 
OB3= VR90, 8SA1 (stabilisator rör ) . ..... 4.S0 
SELENLIKRIKTARE, bry ggkopp!. 250 
V/lOO mA, fabr. AEG, typ 250 B 100 M 4.90 
MOTSTANDSSATS, 100 st. Vitrohm 
1/2 W, med färgcode, 10 ' /" i div. stan~ 
dardvärden 82 ohm-O,82 Mohm ........ 6.80 
POT.-METRAR, l Mohm, log ., strömbr. 2.70 
1,3 Mohm, log., basuttag o. strömbr. . . 2.70 
3 MOhm, log., 1.50/st., 4 st. . .. ........... 5.-
l MOhm, log. (demonterade men oan-
vända). 5 st. .. .... .......... .. .. ........ .. 3.-
GLIMLAMPOR, 10 st. div. typer . .. . . . . . 3.-
KONDENSATORSATSER, A) 100 st . 
sorterade kond. i div. stand.-värden, 
100 pF-o,25 p,F, huvudsak!. pappers-
men äv. glimmer- o. ker. kondensatorer 9.
B) 25 st. sorterade glimmer- och ker. 
kondensatorer, 8 olika värden mellan 
5 pF och 6000 pF ................. ....... 3.50 
VRIDKONDENSATORER, 3X IOO pF, 
ker. Iso!. , plattavst. 1,5 mm ........ . ... 4.75 
5 X450 pF, keramisk isolation .......... 6.-
3 X25Q pF, keramisk iso!., m . skärmkåpa 2.50 
EL.-LYTKOND., 35 p,F/120 V, 0.50, 5 st. 2.
PAPPERS KONDENSATORER, 2p,F/350 
V, 1.-, 2 XO,5 p,F/500 V, 0.75, 4 p,F/500 V, 1.-
KER. KOND., 100 pF 0.30, 160 pF ...... 0.75 
GLIMMERKONDENSATORER, 200 pF/ 
12~00 V test, 4.-, 2000 pF/5000Y test, 0.80. 
OLJEKONDENSATORER" 4 p,F/400 V , 
2.-, 7 p,F/600 V, 4.-, 2 p,F1750 V, 2.-, 
2 p,F/1 kV, 2.-, 4 p,F/1600 V, 4.75, l p,F/2 
kV, 3.75, 0,5 p,F/ 3 kV, 3.75, 2XO,25 p,F/ 
4500 V, 3.75, l p,F/6 kV, 5.50, 0,03 p,FI7500 
7, 3.75. (Samtl. spänn. DCWkg.) 
D :o, »badkarstyp»: 2XO,l p,F/400 V, 0.75, 
0,5 p,F/400 V, 0.75, 0,5 p,F/600 V, 1.-, 2 p,F/ 
600 V, 1.25. 
PLASTKOND., 0,25 p,F/1500 V, 2.-, 0,05 
p,F/3500 V, 3.-, 0,001 p,F/4000 V, 2.50. 
NÄTTRAFO, P. 117 V, S. 220 V/50 mA, 
6,3 V /2 A, 6,3 V/2 A, 6,3 V /l A, 5 V/ 
6,5 A, kapslad .. .. .. ........ .. . ........ . .. 7.-
D :o, P . 117 V, S. 2X300 V /85 mA, 6,3 V/ 
7,5 A, 6,3 V/O,3 A, 5 V/2 A, kapslad . .. . 7.
D:o, P . 127, 150, 220, 240 V, S. 280 V/60 
mA, 6,3 V/2 A .............. .......... .. .. 11.50 
D :o, P. 127 o. 220 V, S. 2 X250 V/120 mA, 
2 X3,15 V/3 A, 5 V /2 A ...... .. .. .. .. ...... 29.50 
D:o, P. 127 o. 220 V, S. 250 V /100 mA, 
2 X3,15 V/3 A .... .. .... ...... ...... .. .. .... 22.-
D:o, P. 110, 127, 220 V, S. 885 V/200 mA, 
4 V/2 A, 4 V /2 A, 4 V /4 A .......... .... .. 30.-
GLÖDSTRÖMSTRAFO, P . 117 V, S. 6,3 
V/O,9 A, kapslad .... ...... ................ 2.50 
D:o, P. 117 V, S. 6,4 V/12 A, 6,4 V/lO A, 
5 V/3 A, 5 V/3 A, 2,5 V /1,75 A .. . ....... 7.-
DROSSLAR, 10 H, 120 mA, 200 ohm .. 14.50 
D :o , 3 H, 300 mA, 95 ohm ....... ... ...... 10.-
Dubbel swingdrossel, 5-20 H, 200 mA, 
150+150 ohm, kapslad .. .. .... .. ...... .. .. u.
HI-FI-UTGANGSTRAFO, sekt.-linda d, 
m . skärmg.-uttag, för ultralinjär kopp-
ling, för 2 st. EL84, sek. 7 o. 15 ohm " 46.
GENOMFÖRINGSISOLATOR, keramisk , 
4500 V, eJ 25 mm .......... .. .... .. ... . .... 0.50 
KOAXKABEL, 75 ohm, eJ 7,4 mm, fabr. 
Telcon, typ ASGOM, pr m 1.30, 10 m 11.50, 

rulle om ca 91 m 87.
HöGPASSFILTER, placeras i TV:s ant.
ingång, dämpar frekv. under 40 Mc, 
för 300 ohm bandkabel, reduc. störn. 
typ HP-45 (miniatyr), 40 dB dämpn. 
vid 14 Mc, 20 dB vid 28 Mc ............ 7.-
typ HPX-45, 80 dB dämpn. vid 14 Mc, 
40 dB vid 28 Mc ... . .......... .. .......... 16.-
LAGPASSFILTER, placeras mellan 
sänd. och ant., dämpar frekv. över 40 
Mc, 35 dB dämpn. vid 50 Mc, för koax. 
50-72 ohm, tål 200 W HF: 
typ LNl, komp!. med RCA-jackar .... 16.
typ LN2, med koax.-anslutn. SO-239 .. 23.
LöDTENN, hartsfynt, pr 100 g ........ 1.80 
STEREO-HöRTELEFONER, stetoskop-
mod., lättviktstyp, dynam., 6 ohm .... 24.90 
SURPLUS UKV-SÄND./MOTT. TR 1464, 
beg. men i gott skick, 100-124 Mc, 
komp!. med 19 rör (b!.a. 6 st. EF50) , 2 
omform., 4 reläer, 4 butterflykond., 
stegvälj . och massor andra delar . .... . 50.-

AMERIK. TELEGRAFIKURS, 30 
cm LP-skiva, med instruktions
häfte, 12 lektioner. Omfattar in
ternat. morsealfabetet, siffror o. 
de vanligaste skiljetecknen. 
Hastigheter: 15~0 takt. En ut
märkt telegrafikurs för endast 27.-

Order över 100.- fraktfritt. 
Rekvirera vår nya lagerlista. 

SWETRONIC 
Postadress: Box 305, Vällingby 3 

Lager: S:t Mickelsgatan 123, Mälarhöjden 
Telefon: 010/386847. Postgiro 558156 
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för ordinärt fotoobjekt kan man utgå från 

att bländare 8 är lämplig vid ett avstånd 

mellan blixt och objekt av 4 meter om man 

har film med känslighet DIN 17/ 10. And

ra värden kan erhållas ur tab. 1. 

Tab. 1. Sambandet m ellan avståndet fotoob· 
jekt-blixtaggregat och lämplig bländaröpp· 
ning för olika känslighet hos använd film. 

Bländaröppning 

Avstånd Svart·vit film I Färgfilm 
(meter) 

DIN I DIN I DIN I DIN 
17/ 10 21/ 10 17/ 10 21/10 

1-2 16 22 8 11 

3 11 16 5,6 8 

4 8 11 4 5,6 

6 5,6 8 2,8 4 

8 4 5,6 - -

• 
~ 65 Om felsökning på •.. 

För att få en bättre översikt har de här 

antydda felen och deras verkan på elektro

spänningarna på transistorer samman

ställts i tab. 1. Självfallet måste man utgå 

från de spänningsvärden som anges av till-

Tab. 1. Sammanställning av olika lel i transis
torsteg enligt lig. 3-7 och därvid uppträdande 
spänningsändringar på transistorelektroderna. 

Fig. Felets art 
Spönning i förhållande till 
narmalvördena uppmöll på 

kollektorn emillern basen 

3 Oppen bas- mycket mycket 
krets högre l lögre lögre 

Oppen kollek- mycket mycket 
torkrets lögre lögre lögre 

Oppen emit- obetydl. obetydJ. 
terkrets högre l högre högre 

5 

Inre broll i mycket obetydJ. 
bastilledn. högre l lögre högre 

6 

7 Kortslutn . mel-
lan emiller o. oför-
kollektor lögre högre öndrad 

l Praktiskt taget = ballerispönningen 
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Grammofonverk slumpasl 
BSR 4-speed spelar. på sockel 

80:- nto 
Elae PW 6 l-speed växlare utan sockel 

140:- nto 
PW 65 3-speed växlare med sockel 

150:- nto 
G 9 l-speed spelare utan sockel 

90:- nto 
GlO 4-speed spelare utan sockel 

100:- nto 
G IOS 4-speed spelare med sockel 

110:-': nto 
PW9 4-speod växlare utan sockel 

160:- nto 
PW9S 4-speed växlare med sockel 

170:- nto 
SRT 4-speed spelare på sockel 

exkl. pickup 110:- nto 

expe 
Komponentavdelningen 

Fleminggatan 51 - STOCKHOLM - Tel. växel 541635 
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se bättre • 

• hör bättre 

TOREMA 
ANTENNER 

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. 
(ETT AN är markna
df'ns minsta nätan
slutna lödverktyg.} 

»TREAN" 25 W och 
»FYRAN» 30 W är 
speciellt lämpliga för 
TV -radioservice. 
»FEMMAN" 35 W och 
... SEXAN» 55 W klarar 
de mera värmekrä
vande lödningarna. 
Värmeskydd och ställ 
finnes för olika typer_ 
Använd Långlivsspets 

Begär prislista Återförsäljare antagas 
Generalagent : 

SIGNALMEKANO 
Butik och lager: 

Vllstmannagatan 74. Tel. 33 2G OG, 332008. 
Stockholm Va. 
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"CONHEX" 
Subminiatyr-koaxialkontakter föl' kablarna RG-1741U, RG-187/U, 
RG-188/U, RG-195/U och RG-1961U. Serien är tillverkad med stor 
noggrannhet och samtliga typer monteras lätt utan några spe
cialverktyg. Isoleringen är teflon och alla ingående metall
delar är förgyllda. En stor fördel med dessa små kontakter är 
att även kabelkontakterna tål en dragbelastning på minst 10 kg. 
Serien är nu så komplett att kontakttyper för snart sagt alla 
upptänkliga behov finns att få . Förutom ' de tidigare annonse
rade propparna (raka och vinkel), uttagen och genomföring
arna tillverkas nu även uttag i vinkel, uttag med specialinfäst
ning för tryckta kretsar samt T-skarvar. Inom kort kommer 
även trycktäta uttag. 

"PRESS-FIT" 
Denna synnerligen omfattande serie stand-off-isolatorer, ge
nomföringar och enpoliga subminiatyrkontakter, samtliga med 
teflonisolering-, har genom sitt ändamålsenliga utförande kom
mit till allt vidsträcktare användning inom teleindustrin. Den 
I alla avseenden precisions tillverkade teflonisolatorn, som 
pressas in i ett något underdimensionerat hål, ger en infäst
ning med stor motståndskraft mot vibrationer. stötar och tem
peraturvariationer. Teflonets elasticitet och värmebeständig
het är här vida överlägset keramik och liknande spröda mate
rial. 

Specialkatalog omfattande hela Conhex-serien är under 
utarbetande. 

Generalagent: T 

En annan faktor som bidragit till Press-Fit-seriens popularitet 
är den utomordentliga märkning som erhålls genom att teflo
net även tillverkas i ett flertal olika färger . 

BO PALMBLA.D AB 
Hornsgatan 58 

STOCKHOLM Sö 

Telefon 449295 

~~----_________________________________________________________________________________________________ J 

radio-
böcker 
att 
önska 

NORDISK 
ROTOGRAVYR 

••• 

HELLSTRöM-BECKMAN 

Radiostyrning 

av modellfarkoster 
En bok som ger praktiska och uttömman
de anvisningar för hur man anordnar 
radiostyrning av mOdellplan och andra 
modeller. Innehåller b1.a. detaljerade be
skrivningar av sändare och mottagare, 
som man själv kan tillverka. 

Stimulerande experimentbok för modell
byggare i alla åldrar. 

hft 10.-

B R A ND Q VI S T - S T EN S S O N 

Hi·fi·handboken 
Ger den grundläggande teorin för ljud
återgivning och förstärkarteknik och ut
tömmande tekniska data för de olika 
byggelementen i en Hi-fi-anläggning. 

Första fullständiga handboken i sitt slag 
på svenska. 

hft ca 18.50 

Populärt om transistorer 
En nybörjarbok för amatörer och tekni
ker som genom egna experiment med 
transistorer snabbt vill komma in I tran
sistorns möjligheter i olika kopplingar. 

En lättillgänglig introduktionsbok. 
hit 9.50 

J o S E P H M . L L o y D 

Allt om bandspelning 
En lättfattlig och utförlig vägledning vid 
val och användning av bandspelaren i 
vardagsbruk. 

En givande bok om en Intressant hobby. 

hft 9.75 

R. FORSHUFVUD 

Bli bekant med transistorn 
En bearbetad och utvidgad sammanställ
ning av den artikelserie som ingått i RT. 

Benar ut »känsliga» transistorproblem på 
elegant och lättfattligt sätt. 

hft 3.-

Bli bekant 

med transIstorn 
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'--00--' 
I BTH I 
IMINIATYR 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 
norma"ius, 26500 K: 

PX1/l 200 - 4OO ,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 

Tel. 116101, 13 51 54, 131334 L ----- .J 
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verkaren, om sådana finns att tillgå, an
nars kan man i många fall få en ungefärlig 
uppfattning om riktiga spänningsvärden 
av schemat i fig. 1. 

Självsvängning 
Erfarenheten har lärt att självsvängning i 
LF- eller MF-delen i transistormottagare 
i de flesta fall beror på felaktiga avkopp
lingskondensatorer. Man gör därför klokt 
i att tillämpa den gamla metoden att paral
lellkoppla misstänkta kondensatorer med 
en provkondensator. Man använder härvid 
en bipolär elektrolyt eller en mp-konden
sator med hög kapacitans, minst 4 ,uF, för
sedd med pålödda anslutningsklämmor. 

• 
~41 Lunik III radioöverförde ••• 
satelliten nåddes av signaler från ryska 
sändarestationer, som startade satellits än
darna. Signalerna från Lunik III tystnade 
av okänd orsak efter det att första varvet 
fullbordats. 

Lunik III sattes' in i sin bana aven 3-
stegs-raket, sista steget vägde 1,55 ton. 
Själva satelliten vägde 287,5 kg. Den inne
höll, förutom den automatiska fotoutrust
ningen, ett system för automatisk konstant
hållning av temperaturen i satelliten. Mät
ningarna visade att temperaturen i satelli
ten håller sig inom intervallerna +25--
30° C. Strömmatningen på den ombord be
fintliga apparaturen var ordnad dels med 
solbatterier, dels med kemiska strömkällor. 

Lunik III, som har en ellipsformad bana 
kring jorden, se fig. l, och gör ett varv 
kring jorden på ca 14 dagar, beräknas 
ligga kvar i sin bana ca l år. 

Lunik II 
En annan sensationell rymdfarkost, »Lu
nik II», sändes ut av ryssarna den 12 sep
tember kl. 22.00 mellaneuropeisk tid. Det 
var en månraket, utrustad med anordning
ar för mätning av magnetfältet i närheten 
av månen; den kraschlandade på månen 
i en punkt något norr om månekvatorn. 

~90 

Regie-Mixer 100 
Det idealiska komplementet till bandspelaren, 
som bandinspelnings-entusiasten rakt inte kan vara 
utan. Alla ägare aven bandspelare får snart 
en önskan att efter behag kunna spela in flera 
ljudspänningskällor. Med SABA Regie-Mixer 100 
kan ljudimpulserna från mikrofoner, raQio
apparater, skivspelare eller bandspelare blandas 
steglöst och utan »knäppningar». samt avskärmas 
eller dämpas till varje önskad ljudstyrka. 
Ända upp till fyra ljudkällor kan anslutas. 
Begär prospekt. 

Pris Kr. 2.45:-

RELÄER Växelströmsreläer 
Li kströmsreläer 

Mikrobrytare e Miniatyrreläer 

Ingeniörsfirman ELEKTRO-RELÄ 
fyrspannsgatan 107, Stockholm·Vällingby 

Telefoner: 385859, 383988 

I RADANNONSER I 
Till salu: Halvfärdigt mottagarbygge enligt 
Radiotekn. årsbok 53-54 sid. 131, fig. l, om
råde 2-30 MHz. Vissa delar av amatörradio
sändare en!. PR 5-8/52 och rättelser i 9--11/52, 
område 3,5-30 MHz. Mottagare enl. RT 12/55 
sid. 34 och rättelser i 1156, områden 15(}-300 
kHz, SilO kHz-23 MHz kontinuerligt i 4 band, 
87-100 MHz, bandspridningsområden separat 
för rundradiobanden vid 6, 7, 9.5, 11.7, 15, 18, 
22 MHz, totalt alltså 13 band. Anbud till Sune 
Baeckström, Söpnarby 2104 B, Borlänge. 
Till salu: NIFE ackumulatorer 6-12 V, 28 
amp. Billigt. Te!. Sthlm 34 40 76. 
Till salu: Emalj . koppartråd 0,11-0,13-0,14 
mm på Sieverts originalrullar end. 6.- kg. 
S. Södergren, Akervägen 23, Sollentuna. 
Till salu: 1 st. färd .-byggd och trimm. Knight 
Kit stereoförst. se RT 8/59 sid. 16. 390.-. 
Pickuparmar Ronnette m. insats. FF33/BF40 
f. stereo, se RT 4/59 sid. 69. 85.-. 1 st. FF2-P 
40.-. 1 st. Mullard 5-10 först. end. 145.-. 1 st. 
Stentorian högta!. HF1012 b .-res. 36. 40 .-. 
Säljes på grund av arbetslöshet. Sv.n till 
K.-E. E., Sanda, Töcksfors. 

WÄllliRENS Box 2124, Göteborg 2. Tel. 174980 • Box 22, Stockholm-Vällingby. Tel. 873755 
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--------------------------VIKING
serien 
(Samtliga kompletta med rör 
där annat e' anges i texten) 

»Adventurer» Bandswitchsändare 
för 80- till lO-meters banden. Kri
stall- eller VFO-styrd, 50 W CW in-
put. Som byggsats A/240-l8l-l 385.-
Modulatorenhet. 

Som byggsats A/250-40 72.-
»Challenger. Bandswitchsändare 
för CW och telefoni på samtliga 
amatörband från 6 till 80 meter. 
För kristall eller VFO. Rör: 6AU6 
osc., 6DQ6A driver, 2 st. 6DQ6A 
parallell slutsteg. 12AX7+6AQ5 mo
dulator och 5U4GB likr. 

Byggsats. A/240-l82-l 690.
Färdig. A/240-182-2 930.

»Navigator» CW-sändare av band-
switch typ med 40 W input på 10-
160-metersbanden. Har mycket sta-
bil, inbyggd VFO samt elektronisk 
nyckling. Kan även kristalls t yras. 
Slutröret är ett 6146. 

Byggsats. A/240-126-l 895.
Färdig. A/240-126-2l.195.

»Ranger» Bandswitchsändare för 
10-160-metersbanden med 75 W CW 
och 65 W telefoni input. För styr-
ning med kristall eller inbyggd 
VFO. Slutrör 6146 och modulator 
med bl.a. 2 st. 1614 i push-pull. 
Mycket kompakt konstruktion. 

Byggsats. A/240-161-l1.375.
Färdig. A/240-161-21.975.

»Valiant» Bandswitchsändare för 
10-160 meter med 275 W CW (och 
SSB) och 200 W telefoni input. Har 
förberedd anslutning för SSB-ex-
citer innehållande även erforder-
liga spänningar för en sådan. LF-
uttag möjliggör även användning 
av modulatorn för andra sändare. 
För styrning med kristall eller in-
byggd, temperaturkompenserad 
VFO. Slutsteg 3 st. 6146 i parallell. 

Byggsats. A/240-104-12.100.
Färdig. A /240-104-2 2.635.

»Courier» Linjärt klass B effekt-
steg med 2 st. 811A och 2 st. 866A. 
Kan drivas med t.ex. Ranger, 
Challenger eller Pacemaker och är 
avstämbart för 10-80 meter. Input 
500 W CW och PEP med SSB driv
sändare, samt 200 W som linjär för
stärkare för telefoni AM. 

Byggsats. A /240-352-1l.470.
Färdig. A/240-352-2 1.740.

»Mobile» Mycket kompakt band
switchsändare med gangade kret-
sar, speciellt avsedd för mobilt 
bruk. Har inbyggd modulator och 
kan styras med kristall eller VFO 
(se nedan l). Kan drivas med 6- eller 
12-voltsbatterier och kräver en om
formare som lämnar 300-600 V (30-60 
W input) och 200 mA. Exklusive 
rör. Färdig. A/240-14l-2l.255.-

»Mobile-VFO. Synnerligen kom-
pakt och stabil VFO med tempera
turkompensering och spännings
stabilisering. Avsedd att få ström
försörjning från ovanstående Mo
bile-sändare. Angiv 6 eller 12 V. 

Byggsats. A /240-l52-l 205.
Färdig. A/240-l52-2 315.-

HALLlCRAFTER-mottagare 
S-38E Populär all-round-mottagare 
540 kHz-32 MHz. Med högtalare och 
elektrisk bandspridning375.-
S-85 En riktig trafikmottagare med 
HF-steg och el. bandspridning för 
amatör banden. Med högtalare .... 830.-
S-94 FM-mottagare med mycket 
god känslighet. För 30-50 MHz. 
Har 8 st. rör och inb. högtalare . . 425.-
S-95 Utförd som S-94, men för 
152-173 MHz .......................... 425.-

S-107 En ny universell mottagare 
med mycket tilltalande formgiv
ning. Har rundradio bandet 540-1630 
kHz samt fyra kortvågsband täc
kande 2,5-31 och 48-54,5 MHz. Med 
inb. högtalare ........ .. . . .......... 685.-
SX-99 Liknande S-85, men med 
bl.a. S-meter och kristallfilter. För 
separat högtalare .... . ... . ......... 1.100.-
SX-lOO Avancerad trafikmottagare 
med bandspridning på amatörban-
den. Har HF-steg, »Tee-notch» fil-
ter, S-meter, kalibreringskristall. 
Är en dubbelsuper för AM-CW-
SSB. För separat högtalare . .... . 2.100.-
SX-101 Dubbelsuper med kristall-
styrd 2:dra oscillator, speciellt 
konstruerad för amatörbruk inklu
derande SSB-mottagning. Innehål-
lande 13 st. rör plus spännings
regulator och likr. Exkl. högtalare 2.760.-

HAMMARLUND
mottagare 
(Typ -E, t.ex. HQ-100-E 
innebär utförande för 220 V) ® 
HQ-100 Stabil trafikmottagare 540 
kHz-30 MHz med 10 st. rör. Har 
variabel selektivitet, separata 
bandspridningsskalor för amatör
banden. S-meter m.m. För sepa-
rat högtalare . ..... .. 1.475.-, -E 1.545.-
HQ-ll0 För 160-6-metersbanden, 
som dubbelsuper med kristalls t yrd 
2:dra oSC. , på 6-. 10-, 15-, 20- och 40-
metersbanden. Separat. linjär SSB
detektor, S-meter, kalibreringskri-
stall m.m ... ..... ... . ... 1.935.-, -E 1.1195.-
HQ-145 Med 11 st. rör 540 kHz-30 
MHz, som dubbelsuper 10-30 MHz. 
Är utrustad med SSB-detektor, 
kristallfilter, 60 dB »slot-filter» 
justerbart ±5 kHz, S-meter m.m. 

2.095.-, -E 2.175.
HQ-160 Dubbelsuper med 13 st. rör 
för 540 kHz-31 MHz med kristall-
styrd 2:dra osc. Har kalibrerings
kristall, 60 dB »slot-filter» juster-
bart ±5 kHz, variabel bandbredd, 
SSB-detektor, S-meter, uttag för 
panorama tillsats m.m. 2 955.-, -E 3.055.-
HQ-170 Specialmottagare endast för 
amatörbanden som dubbelsuper på 
160- och 80-metersbanden och trip
pelsuper på 40-, 20-, 15-, 10- och 6-
metersbanden. Har alla de för en 
högklassig trafikmottagare så vik-
tiga attribut som beskrivs ovan. 

2.795.-, -E 2.895.-

Hammarlund-tillbehör: 
XC-100 Kristallkalibrator med 100 
kHz kristall. Passar i HQ-145 .. .. .. 124.-
S-100 8 watts ovalhögtalare i trev-
lig plåtkåpa 245X245X177 mm .... 135.-
S-200 Större modell än föregående 175.-

DIVERSE SURPLUS 
MKL-940B Trafikmottagare med 16 
st. rör, för 200 kHz-lO MHz. Med 
separat nätaggregat, men utan hög-
talare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278.-
R 1132 VHF-mottagare 100-124 MHz 
med nätaggregat o. högtalare, 220 
V växelström ..... ................... 125.-
PRO-310 Hammariundmottagare, 
begagnad men i mycket gott skick 1.875.-
R C A, AR-BB, välkänd mottagare, 
540 kHz-32 MHz i 6 band, 14 rör, 
220 V växelström .................. 1.175.-
STM-39/2 AGA trafikmottagare med 
HF-steg för 100 kHz-l,8 MHz i tre 
band. Exkl. nätaggregat och hög-
talare . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 85.-
STM-39/3 D:o för 1,5-12 MHz .... 125.-

VIBROPLEX "BUGGAR" 

Champion 101.- Blue racer 
Zephyr 129.- Lightning 
Original de luxe 

standard 126.- Super 
Original de luxe 

de luxe 144.-

TV-37 Original nätaggregat för 
mottagare STM-39 omkopplings-

126.-

144.-

230.-

bart 110-240 V .......... ............ 45.-
R C A, ACR-136 mott. 540 kHz-32 
MHz i 3 band, HF-steg, 7 rör, 220 V 
växelström .. ....... ....... . .... .. . 170.-
Antennförstärkare av bredbands-
typ innehållande 5 st. rör EF50 + 
likr. och 2 st. glimrör som ås k-
skydd. Avsedd för anslutning av 
upp till 4 st. mottagare till en an-
tenn. Komplett · med nätaggregat 125.-
Grammofon- och mikrofonförstär-
kare med 2 st. 6V6 , 2 st. 6SL7, l st. 
AZ 12, 110-250 V växelström ...... 140.-
SU 2408 B Nya FS-(Frequency-shift) 
stativ av Standard Radios tillverk-
ning med format: höjd 190, bredd 
56 och djup 38,5 cm. Innehåller föl-
jande enheter utdragbara på gejd-
rar: Kontrollenhet med bl.a. ett 
instrument som med ett propp snöre 
kan anslutas till jackar på övriga 
enheter. Likriktarenhet, som läm-
nar 48, 250 och 300 V. VFO-enhet 
med flera buffertsteg och avstäm-
bar utgång. Likriktarenhet för d :o 
med bl.a. 2 st. stabilisatorrör. FS-
enhet med 11 st. rör, ugn med plats 
för 6 st. kristaller m.m. Likriktar-
enhet för d :0, samt nederst anslut
ningsenhet med huvudströmbry-
tare. säkringar och fläkt. Ett fynd 
för den som planerar att själv byg-
ga en amatörsändare. 

Pris exkl. frakt 450.
SU 2408 A Som ovanstående, men 
med hÖjdmått 210 cm och med 
flera enheter ... ... .... Exkl. frakt 650.-
Geloso VFO lO, 15, 20, 40, 80 m med 
rör, beg. .... .. ................ ...... 65.-
Universaltransformator i kapslat 
utförande för 300 VA. Primär för 
110 eller 220 V och sekundär 110 V 
eller något av 12 st. uttag från 6,5 
till 35 V . ......... ............. ....... 49.-
Mikrofontransformator med skärm-
kåpa ...... ......... .... .. ...... ..... 4.50 
Vippomkopplare televerkets mo-
dell med ett fast och ett återfjäd-
rande läge. Varje läge har 4 st. 
växlingsgrupper ......... . .......... 5.50 
Surplusrör realiseras så långt lag-
ret räcker: 
5Z4, 6AQ5. 6B8, 6F6G, 6F8, 6J5, 6L7, 
6SC7, 6SK7, 6SN7, 6V6G, 12BA7, 
12C8, 12H6, 14J7, 14R7, 1626, 1629 

för endast kr.!st. 2.75 
Oscillografrör: 2AP1 24.-, 5JP1 
19.-, 7BP7 24.-, 7CP1 24.-, 7GP1 
29.-, 12DP7 24.-, Ediswan CR M/121 
55.-. 
Sändarrör: 811 14.-, 811 A 20.-, 813 
26.50, 832 19.-, 832 A 20.-. 
VHF-effektrör: 4X150A . .. .... . ... 95.-
Omformare vibr. 220 V likstr. till 
220 V växel st r. (även andra in- och 
utspänningar), 150 W .............. 265.-

K~T+.+.++++.TT.+.T.++T+-~ 
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RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29 - Stockholm Sö - Tel. växel 449295 

-I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ----------------------------

R A D I o o C H T E L E V I S lON - N R l 2 - l 9 5 9 89 



CENTRALAB 
trimpotentiometrar 

Modell 7. Har trots sina små dimensioner 
en ur både elektrisk och mekanisk syn
punkt mycket stabil konstruktion . 
Tillverkas dels med trådlindad mot
ståndsbana för värden från IDO till 20.000 
ohm, dels med kol bana från lO kiloohm 
till 2.5 megohm. Vid specialbestäIlning 
kan även värden utanför dessa standard
områden erhållas. 
Som exempel på konstruktionens stab1ll
tet kan nämnas att vid stöt- och vi bra
tionsprov utförda enligt JAN-normer 
ändrades inställt motståndsvärde högst 
1 010. 

Rekvirera specialbroschyr med 
utförliga tekniska data. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm SÖ 

Tel. 449295 

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

~88 
Träffpunkten - i närheten av månkrat
rarna Aristillus, Archimedes och Autolycus 
- ligger på ca 800 km avstånd från mån
skivans centrum, sett från jorden. 

Enligt vad man hittills kunnat konstate
ra av de per radio överförda mätresultaten 
är att månens magnetfält är praktiskt taget 
obefintligt, den utnyttjade apparaturen har 
i varje fall inte indikerat något sådant. 
Mätningarna visar också på att det mellan 
jorden och månen finns områden, i vilka 
koncentrationen av joniserade partiklar är 
mindre än 100 partiklar per cms

• När sa
telliten närmade sig månen och avståndet 
understeg 10000 km växte emellertid kon
centrationen av joniserade partiklar, vilket 
ev. visar på förekomsten av ett joniserat 
gasskikt runt månen, en sorts månjono
sfär. Det är emellertid också tänkbart att 
de kan ha förorsakats aven koncentration 
av korpuskulär strålning i månens närhet. 

(Sch) 

• 
Rättelser och tmägg 
Till notisen »Rörvoltmeter 2 mV-IOOO V» i 
nr 11/.19, s. 86. På rad 6 står »0,7575 V ... », 
skall vara: 0.775 V. 

I artikeln »Bli bekant med transistorn» (2) i 
nr 10,59 s. 78. rad 4 står !::oF = 5: skall vara 
!::oF=6; i formeln på rad 8 har en del gånger· 
tecken . bortfallit, skall lyda: 
!::o I [.;Il E = 0,05+8,25' 0,008' 6/ (l +0,025) = 0,44 
I artikeln »BIi bekant med transistorn» i nr 
11 /59. s. 49. står i första raden i figurtexten : 
~strömrörstärkningsfaktorn afe avtagande ... », 
skall vara: »strömförstärkningsfaklorn af.:s 

avtagande» 

Noggrann spänningsdelare 

Den i RT nr 10/59 under rubriken »Radio· 
industrins nyheter» omnämnda noggranna 
spänningsdelaren från Eleetro·Measurements 
Ine. kan i Sverige erhållas genom Teleinstru
ment AB, Box 61, Vällingby, som är firmans 
representant i Sverige. 

Batteribandspelare »Stellavox SM4» 

Den i RT nr 11/59 s. 32 omnämnda miniatyr
bandspelaren »Stellavox SM4» försäljes i Sve
rige av ELFA Radio & Television. Holiändar
gatan 9 A, Stockholm. Pris: 2024.- kr, ink!. 
50 Hz styrt om 2450.- kr. 
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• AW 36-80 14" 
• AW 43-80 17" 

• AW 43-88 17" 

BILDRUR 

• 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:ONSEATON radio TV 
AB Ster" .. Stern 

STOCKHOLM 

Tel. 010/252910 
GÖTEBOR. 

T.1. 031/177220 
MALMÖ 

Tel. 040/71320 

90 RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1959 



Hör orkestern med PHILIPS Miniwattrör 

Lande~s led~.n.de [PHIUPsl PH I LI PS P~'lbOX 6CJ77 • SI-ockholrr 6 

grossister sal.er --J~I T I 34 OS 80 • R,ks ],j 06 80 

PHILIPS MINIWATTRÖR ~ AVD. ELEKTRONRÖR och KOMPONENTER 

RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1959 91 



Register 

för RADIO och TELEVISION 1959 
Första siffran anger tidskriftens nummer (l=jan., 2= febr., etc.) . Andra siffran anger sidnummer, (n)=notis. 

ALLMÄNNA ARTIKLAR 

Radiotelefon på färjleden 
Sassnitz-Trelleborg 

Om 1300 bildrör . .. . ..... . .. . . 
Hi-fi ingen lyxhobby ... . . . . . 
Luftvärnskanonen gammal-

Rishög eller snygg teknisk 
grej? .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 12/63 

1/18 GRUNDLÄGGANDE TEORI 
~;~~ BERÄKNINGSMETODER 

Batteribandspelare i miniatyr 
ger studiokvalitet .. .. . . .... 11/32 

Ampex videobandspelare .... 11/41 
Om inspelning av fågelsång 

på band ............... . ..... . 11/50 

Tema med sju variationer 2/44, 8/38 HIGH FIDELITY 

Tekniken bakom den elektro-
niska musiken .. .. ........ . . 

Ny typ av elektroniskt mu-
sikinstrument .... ....... .. . 

ELEKTRONRÖR 

6/21 

6/25 

modig - elek troniks tyr d a 
robotar övertar luftförsvaret 1/32 

Hur »Bloodhund» navigerar.. 1/36 
Transistorerna och radioindu-

Spänningsberoende kondensa-
torer ...... .. .. . ........ ..... 6/32 

Nytt rör E130L ...... .. ..... ... 5/26 
1/31 Rör- och transistornyheter på Hi-fi ingen lyx hobby 

Vad Ni bör veta om informa
tionsteorin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/32 

Nomogram för kvartsvågs
transformatorer . . . . . . . . . . . . 9/59 

Vad är »MAVAR»? .. .... i .. ... 10/48 
Förstärkarsteg med 10 ohms 

Frågor och svar om hi-fi 3/49, 12/49 Hannover-mässan 6/37 
Stig Carlssons kolbox . . . .. . . . 4/46 

strin . ....... .. .. . .. .. ....... 1/37 
Teletekniskt nytt från Tele-

Lund Ortho Acoustical Sys- TRANSISTORER 
tem, modell »1001» ... ... .... 4/48 HALVLEDARKOMPONENTER funken . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. 1/41 

Från gångna radiotider .. . ... 2/6 
Elektronisk musik .. . . .... .... 2/31 
Vad nytt 1959 ....... .. ......... 2/38 
Trådradionätet avvecklas? .. 2/38 
Norge bygger ut sitt FM-nät 2/40 
Norska TV-sändare (n) ...... 2/41 
Farlig röntgenstrålning från 

TV-mottagare? . . .. . . . ... . . 2/49 
18" och 23" - nya bildrörs-

typer i USA (n) ............ 3/16 
Västtyska radioindustrin in-

utimpedans . ... .. .. .. . . . . .. 11/48 
Beräkning av parabolspegel 11/53 
Avstämningskretsen och dess 

förhållande till Harold Lloyd, 
urverk etc. . .. . . . ....... . .... 12/44 

Nomogram för parallellkopp
lade motstånd med stan-
dardresistansvärden 12/45 

Räknesticka för radiotekniker 12/47 

för 1959 .. .................... 3/26 MÄTTEKNIK 
Audiovisuell central för 

Icke-linjär distorsion - fien-
de nr l till god ljudkvalitet 6/38 

Veckat exponentialhorn- ger 
nästan distorsionsfri bas-

~l~~~~vr~tgg ~e.~. ~ö~ . . ~~.r.~~ 7/14 
5 W transistorförstärkare med 

high fidelity-data . . . . 7/32, 8/42 
»Dämpad» basreflexlåda 8/40 
Stereofonisk högtalaranlägg-

ning för high fidelity-åter-
givning .... .. ....... .. ....... 11/54 

Värt att veta om piezoelek-
triska nålmikrofonen . . . . .. 12/48 

Stockholms-skolorna (n) 3/32 Direktvisande instrument för 

U~~;m~gie~i~~ .~~~~.S.i~to.r-.. .. . 3/32 ~~n~~fY;~ktu.~~~~~.~t.S.~~I~ 3/20 STEREOFONI 
Den svaga länken ..... ... .. . . 3/35 Enkel transistorprovare .... . . 3/52 Stereofoni _ ljudteknikernas 
Innehållsrikt TV-torn . .. . . ... 3/36 Apparatur för uppmätning av / 4 senaste trumfkort .... . . . .. . 
Zenerdioden . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3/40 antennimpedans ..... .. ... . . 3 5 Vad Ni bör veta om stereofoni 
SJ rustar för stereo . ...... . .. 4/24 Mätningar på små högtalar- / »RT Transistorstereo,> .. . ... . . 

1/42 
1/42 
1/46 

Radar nu och i framtiden .. 4/35 lådor . . . . . . . .... .... . . .. . . ... 945 Vad är AB- och MS-stereo-
Väggtelevision av ny typ .... 4/41 Universalinstrument med foni? .. . . . ... . . . . .. . .. . . . . . . . 2/24 
Tandbergs första . . . . . . .. . .. . 5/6 transistorer . . . . . ... . .. . . . . . 9/54 Demonstrationsskivor för ste-

5/22 Förbättring av Heath's oscil- 3/48 6/35 Danskt TV-torn . . ....... . . . . . / loskop 0-10 . .. ... . .. .. . . . .... 9/59 reo .... . .. . . . . . . . . .. . . . , 
Resultat av IGY .. .. ... . .. . .. . 5 38 . . t Om stereonålmikrofoner . . .. 4/52 
Titt bakom järnridån - från Bygg servlcemstrumen en Stereotips: Exponentialhorn 

Leipzigmässan 1959 5/39 själv! . . ....... . ... . . . .... . . 9/60 -+- två högtonsrundstrålare 
Rör och/eller transistorer .... 6/19 Lättillverkad grid-dip-meter ger bra stereoverkan ... . .. 5/47 
Radio- och TV-nytt på Han- i byggsats .. , . . .. . .. . . . . . ... 11/56 Att spela stereo ikonserthall 8/31 

nover-mässan . . . . . . . . . . . . .. 6/26 Så använder man grid-dip- Enkelt högtalarsystem för ste-
Förslag till svensk standard metern ..... . ... . . . .. . ....... 11/58 reo . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO/54 

för transistorbeteckningar 6/36 Serviceoscilloskop med tran- Stereoapparater från Philips 11/30 
Se TV bättre med rätt belys- sistorer har triggat svep och 

ning . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 6/44 hög känslighet ..... . .. . . .. .. 12/50 TELEVISIONS TEKNIK 
Framtidens radio- och TV- 7/17 VAGUTBREDNING 

mottagare . . .............. . . 
Datamaskin översätter till 

blindskrift ............. .. .. . 7/31 
Norska TV-sändningar (n) .. 8/18 
Bort med radio- och TV-mo

nopolet! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/27 

»Scatterförbindelse» Berlin
Harz arbetar på 2200 MHz 

Radiokommunikation i världs-
rymden . . .. . .. .. . . . . .... . . . 

RT besöker Mr. G A Briggs 8/29 ELEKTRONIK 
Titt på de engelska TV-pro-

grammen .. . . . .. . .. .. .. . ... 8/40 
Bil telefon - för 39 år sedan 9/6 
Bank-TV ger god kundservice 9/30 
Lönar sig kommersiell tele-

vision i Sverige? . . ...... . ... 9/32 
Rusta för TV-program 2! . ... 9/37 
Nytt från Västtyskiand . . ... . 9/42 
Varför inte TV-kurs i radio? 9/43 

Luftvärnskanonen gammalmo
dig - elektronikstyrda ro
botar övertar luftförsvaret 

Hur »Bloodhund» navigerar .. 
Halvledarskärm förstärker 

röntgenbilder ...... . ...... . 
Indikeringsanordning för 

blinda ... . ..... . ... . ... . ... . 

3/39 

9/39 

Vad provbilden avslöjar 4/58 
Nya tyska radio- och TV-

mottagare .. ........ . ..... . . 7/24 
Om kooplingar för förenklad 

inställning av TV-mottagare lO/50 
Fjärrkontroll av TV-motta-

gare med ultraljud . . .... . . 11/47 
Nytt f j ärrmanövreringssystem 

för TV-mottagare 12/42 

1132 RADAR 
1/36 

2/39 

2/46 

Radar nu och i framtiden . . 
Navigering med väderradar 

över Arktis ...... . ...... .. . 
Gridnavigering med gyro över 

4/35 

4/37 

Nya transistorer för kortvåg 
och ultrakortvåg ..... . ...... 1/38 

Bli bekant med transistorn .. 1/40 
2/42, 3/50, 4/50, 5/46, 6/34, 7/29 

9/49, lO/57, 11/49, 12/46 
Halvledarskärm förstärker 

röntgenbilder . .. .. .. . .. .... 2/39 
Japansk tranSistormottagare 

för FM/AM ...... .. ......... . 3/20 
Transistoroscillatorers stabi-

litet ..... .. ...... .. ........... 3/24 
Zenerdioden . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3/40 
Enkel transistorprovare . ..... 3/52 
Transistorblinker . . . . . . . . . . . . 3/86 
Från elektronröret till tran-

sistorn (V) . .. ...... . .. .. .... 5/44 
Spännings be roende kondensa-

torer . . . . . . . .. .... . .. . .. . . . . . 6/32 
Rör- och transistornyheter på 

Hannover-mässan 6/37 
Nya tyska transistorer och 

tranSistormottagare . . .. . ... 7/26 
Nya tyska transistorapparater 7/28 
Nya transistorer från AEG 

och Siemens . .... .. . .. .. . ... 9/48 
Zenerdioder i glöd spännings

regula tore r . . . . . . . . . . . . . . .. 9/48 
Om motkoppling i klass B

transistorsteg . . . . . . . . . . . . .. 9/52 
Universalinstrument med 

transistorer . . . . . . . . . . . . . . . . 9/54 
Transistormikrofon ... ... .... lO/58 
Bilradio på backspegeln 10/61, 12/58 
Fvrskiktsdioden . . ... . ... . . . .. 11/46 
Jämförelsetabeller för halv-

ledardioder . . . . . . . . . . . . . . . . 12/34 
Styrd halvledardiod ersätter 

reläer, strömbrytare, t yra
troner m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . 12/43 

Elektronblixtaggregat med 
transistor . . . . ... .. . . ....... 12/60 

Om felsökning på transistor-
. mottagare .. . . . .. . .. .. .. . . .. 12/64 

KOMPONENTER 

Spänningsberoende kondensa-
torer ... . .......... . . .. . .... . 

Bandkärna ger mindre nät-
transformatorer . . . .. . . .... . 

6/32 

10/32 
Tyska amatörnyheter .. ...... 9/62 
Elektroniken i operans tjänst 10/26 
Nya TV-sändaren i Hörby .. 10/28 
Stoppa trådradion ! 10/39 
Det svenska TV-nätet byggs ut 10/40 
Frankfurt-utställningen .... 10/42 
35 år med Svenska Radio-

Direktvisande instrument för 
mätning av fuktighetshalt 

3/20 
5/40 

Arktis .. .. .. .. .. . ......... . . 
Vad Ni bör veta om radar . . 

5/48, 
:;:~ TRYCKTA LEDNINGAR 

klubben .. ............... .. . 11/6 
Radiomottagare modell 1928 . . 11/14 
Finsk television ... . ... . . . .... 11/26 
Toner under 300 Hz kan rikt-

och volym vikt .. ....... .... . 
Snabbroterande omkopplare 
Elektronisk räknare kontrol

lerar industriella processer 
Tekniken bakom den elektro-

niska musiken .... . . . .... . . . 
Mätning av röntgenstrålning 

och strålning från radioak-
tiva ämnen .... . . . .. . .... . . . . 

RADIOSATELLITER, RYMD-
5/42 FARTSRADIO 

6/21 TV-program från USA via sa-

6/30 

telliter? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5/33 
Den radiotekniska utrust-

ningen i »Explorer 1» ... . .. 5/34 

RT introducerar trYCkt led
ningsdragning i amatörkon-
struktioner . . .. ..... . . ... . . 

Silk-screen-tryckning av TK-
plattor . . .. ... . .. . . .. ... .... . 

TrYCkt .. ledningsdragning för 
amatorer ................ . .. . 

1147 

3/38 

3/61 

ningsbestämmas . . ........ .. 11/34 Färgtelevisionssystem för me-
Svenska normalfrekvenssän- dicinsk undervisning ..... . 

7/18 

10/36 
Amerikanska satellitstationer 5/37 ANTENNER 

dare på 100 och 150 MHz .. 11/34 
10 år med tråd och band ... . 11/36 
Elektronisk fotografering . ... 11/39 
Radio- och TV-nytt från Eng-

land ......... .. ............. 11/42 
Nytt 23" bildrör har pålim-

»Elektrofax» - ny elektronisk 
reproduktionsmetod för gra-
fiska industrin ... . . . . . .... . . 

Elektronblixtaggregat med 
transistor ..... . ......... . . .. . 

mat skyddsglas . . ...... . ... 11/44 MAGNETISK INSPELNINGS-
Kiseldiod för AFK i UKV- TEKNIK 

mottagare .. . ..... . . .. ...... 11/45 
CBC:s utlandsprogram 15 år .. 12/14 
Rationaliserad radarutbildning 

hos Flygvapnet (n) ... . .. . ... 12/22 
TV-teknikerexamen på Sta

tens Hantverksinstitut efter 
hermodsstudier . . . . . . . . . . .. 12/24 

Månadens kommentar . . . . .... 12/39 
så radioöverförde Lunik III 

månfotografier till jorden . . 12/40 

Magnetisk inspelningsapparat 
för »talande kataloger» . ... 

»Traveller» batteridriven 
diktafon med transistorer .. 

Lj udeffekter för heminspelare 
»NIK1» - batteridriven band-

spelare från Grundig .. . . . . 
Akustisk kopplare för band-

spelare . ..... . .... . . .. ... . . . . 

92 R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R l 2 - l 9 5 9 

10/46 

12/60 

2/28 

3/28 
3/47 

7/30 

10/56 

Nya jordsatelliter och mån-
raketer . . ... . . . . .. .. ........ . 5/43 

Satelliter som väderobserva-
törer .. .. .. ................. . 7/13 

USA-satellit mäter molntäc-
ket över j orden . ... . .. 7/20 

»Satellitposb> USA-Europa .. 7/23 
Radiokommunikation i världs-

Apparatur för uppmätning av 
aptennimpedans ..... . ..... . 3/54 

TV-antenner med nedisnings-
skydd ......... . ... .. .. .... . 5/18 

Hj älpantenner för transistor-
mottagare ... . .. ... . .. .. . . . . 12/56 

rymden .. . . .. . . .. . .. . . . . ... 9/39 SÄNDARE 
Så radioöverförde Lunik III Kristallstyrd sändare för ra-

månfotografier till jorden .. 12/40 diokontrollexperiment 8/50 

ELEKTRONISK MUSIK 

Elektronisk musik ..... . 
Syntetisk musik med elektro

niska hjälpmedel 
Hemmabyggt elektroniskt mu

sikinstrument 

2/31 

2/33 

2/48 

MOTTAGARE 

Trafikmottagare i toppklass 
2/50, 3/56, 

Tyska resemottagare säsong-
en 1959/60 .... .. .. .......... .. 

l/52 
5/56 

6/29 

I. 



Framtidens radio- och TV-
mottagare .................. 7/17 

Nya tyska radio- och TV-
mottagare .................. 7/24 

Nya tyska transistorer och 
transistormottagare ........ 7/26 

Nya tyska transistorapparater 7/28 
Om kopplingar för förenklad 

inställning av TV-mottagare lO/50 
Bilradio på backspegeln 10/61, 12/58 
Fjärrkontroll av TV-motta-

gare med ultraljud .. ...... 11/47 
Nytt fjärrmanövreringssystem 

för TV-mottagare .......... 12/42 
Hjälpantenner för transistor-

mottagare ............ .. .... 12/56 
»Glasögonradio» ..... .... ..... 12/59 

LAGFREKVENSFÖRSTÄRKARE 

10 W transistorförstärkare .. 5/50 
5 W transistorförstärkare med 

high fidelity-data .... 7/32, 8/42 
Att bygga förstärkare ...... 11/66 

HÖGTALARE 

Högtalarmöbier i byggsats: 
Högtalariåda från Svenska 
Högtalarefabriken ....... ... 2/56 

»Kvartvågslåda» för högtalare 3/42 
Så dimensionerar man en re-

sonanslåda av kvartvågstyp 3/44 
Högtalariådorna blir mindre! 3/45 
Mätningar på högtalare ...... 3/47 
Veckat exponentialhorn - ger 

nästan distorsionsfri bas
återgivning med hög verk-
ningsgrad .... ................ 7/14 

»Dämpad» basreflexlåda . . .. 8/40 
Mätningar på små högtalar-

Iådor ........................ 9/45 
Nytt membran ger distor-

sionsfattig högtalare 9/47 
Stereofonisk högtalaranlägg-

ning för high fidelity-åter-
givning ...................... 11/54 

MIKROFONER 
NALMIKROFONER 

Nålmikrofoner och allströms-
apparater .................... 3/49 

Dynamisk mikrofon med kar
dioidformat riktningsdia-
gram ........................ 9/50 

Transistormikrofon . . . . . . . . .. lO/58 

KONSTRUKTIONS
BESKRIVNINGAR 

»RT Transistorstereo. 1/46 
Trafikrnottagare i toppklass.. l/52 

2/50, 3/56, 5/56 
Indikeringsanordning för 

blinda .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2/46 
HögtalarmöbIer i byggsats: 

Högtalariåda från .Svenska 
Högtalarefabriken ....... . .. 2/56 

Enkel transistorprovare ...... 3/52 
Apparatur för uppmätning av 

antennimpedans ............ 3/54 
Radio- och nättillsats till »RT 

Transistorstereo» 4/54 
10 W transistorförstärkare 5/50 
RT:s lokal-TV-mottagare: För-

slag till schemaförbättringar 
m.m. . ....................... 5/53 

Radiostyrd modellbåt .. 6/40, 7/36 
5 W transistorförstärkare med 

high fidelity-data . ... 7/32, 8/42 
»Spisarkoffert» . . . .. . . . . . . . .. 8/46 
Kristallstyrd sändare för ra-

diokontrollexperiment 8/50 
Universalinstrument med 

transistorer . . . . . . . . . . . 9/54 
Bygg serviceinstrumenten 

själv! ........................ 9/60 
Transistormikrofon . . .. .. lO/58 
Bilradio på backspegeln 10/61, 12/58 
Lättillverkad grid-dip-meter i 

byggsats .................... 11/56 
Att bygga förstärkare ........ 11/66 
Serviceoscilloskop med tran

sistorer har triggat svep och 
hög känSlighet .............. 12/50 

»Glasögonradio. . ........ .. ... 12/59 
Elektronblixtaggregat med 

transistor .................... 12/60 
Rishög eller snygg teknisk 

grej? ......... .. ............. 12/63 

FÖRSÄNDARAMATÖRER 

Tyska amatörnyheter: Motta-
gare för amatörbanden. 
Elektronisk antennomkopp-
lare .......................... 9/62 

ESB enkelt förklarat 11/61 

FÖR SERVICEMÄN 

Vad går sönder i radiomotta-
gare? ................ 3/62 

Stearinljus för lödkolven .... 3/76 
Instabil oscillator ............ 3/76 
Spänningar för rör och tran-

sistorer från samma nätdel 3/76 

---- ---
Transportvagn för gOlvappa- Utbyggbar bredbandsantenn 

rater . ......... .... .......... 3/78 för TV ...................... 5/80 
Kretzmann, R: Industrial 

Electronics Clrcuits ... . . ... 8/24 
Framförliggande spökbilder i Stereonålmikrofon 5/82 

TV-mottagare .. ........ .... 3/78 St&'ndardoscilloskop blir bred-
Telefunken Laborbuch fur 

Entwicklung Werkstatt und 
Servicetips för trYCkta kretsar 3/80 
TV-mottagaren »slocknar» då 

bandsoscilloskop 5/82 
Mutter- och skruvhålIare .... 6/16 

Service ...................... 8/24 
Diciol, O: Nlederfrequenzver-

och då ........................ 5/70 Monteringsmatta . . . . . . . .. ... 6/16 stärker-Praktikum 9/24 
Förbättring av Heath's oscil- Variabla halvledarkondensa-

loskop 0-10 .................. 9/59 torer .... .. . . .. . .. ... .. ...... 6/16 
Limann, O: Fernsehtechnik 

ohne Ballast .... . .... .. .. .. . 9/24 
Bygg service instrumenten Spänningsberoende kondensa-

själv! ...... .................. 9/60 torer . ... .... . . . .. .. ... . . . . .. 6/32 
Mende, H G: Antennen fur 

Rundfunk- und UKW-Emp-
Om felSÖkning på transistor

mottagare . .. . . . . . . . .. . . . . .. 12/64 
»NIKI - batteridriven band-

spelare från Grundig . .. . .. 7/30 
fang ... . .... ............. ... 9/24 

Mende, H G : Fernsehanten-

RADIOSTYRNING 
Stabiliserade nätaggregat .... 8/58 
Ackumulatordriven bandspe-

nen-Praxis .................. 9/24 

Radiostyrd modellbåt .. 6/40, 7/36 
Kristallstyrd sändare för ra

diokontrollexperiment 8/50 

lare ................. . ........ 8/62 
Zenerdioder i glöd spännings

regulatorer . . . .. . . . . . . . . . .. 9/48 
Dynamisk mikrofon med kar

dioidformat riktningsdia-

Steinhauser, H F: Sen der
Baubuch fur Kurzwellen
Amateure . . . . . . .. . . . . . . . . .. 9/26 

Kuhne, F: Musikubertragungs
Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/26 

Sutaner, H: Einkreis-Emp
fänger .. . . .. .. .. .. . .. .. .. ... 9/26 

The Radio Amateur's Hand-

RT TESTAR gram ..... . .................. 9/50 
»Zauberspiegel 449» .. . . . . . . .. l/56 Snabb skärmbildskamera .... 9/80 

750 mA kisellikriktare ........ 9/80 book 1959 .................... 9/26 
PRAKTISKA VINKAR 

Tvinnad ledning ............. . 
Isolering av nedledning ..... . 
Fäste för spjutantenner ..... . 
Tape håller ordning ......... . 
Transistorblinker ...... , .... . 
Att färga mässing .... ....... . 
Lödning av kontaktbussningar 
Provisorisk TV-antenn för 

kanal 5-10 ................ .. 
Varning för dåligt lödtenn .. 
Nålmikrofonskydd 
Minska skivslitaget! . ........ . 
Bra hjälpmedel vid antenn-

uppsättning .............. . . 
CW-DX-ing ................ .. 
Rengöring av stationsskalor 
Inbyggda ledningar under ta-

peterna ..................... . 
Rå potatis ger transistorkyl-

ning ....................... . 
A visoleringstång ........... . 
Rengöring av omkopplare .. 
Enkel tongenerator ..... .... . 

RADIOINDUSTRINS 
NYHETER 

Teletekniskt nytt från Tele-
funken ..... . ....... . ....... . 

Svensktillverkade precisions-
potentiometrar ........... . 

Fördröjningsgenerator 
Kalorimetrisk wattmeter .. .. 
Nättransformator för kisel-

likriktare och transistorer .. 
Bandkabel med många ledare 
Skivväxlare sopar framför 

stiftet ..................... . 
Magnetisk inspelningsapparat 

för »talande katalogen> .... 
Fick-FM med transistorer .. 
Dekadkondensator 
Växelspänningsregulator ... . 
Mångsidig snabbräknare . . . . 
Kantvågsgenerator 
Frekvensstandardanläggning 
»Klirrfattig» spänningsregula-

tor ......... ... . ............ . 
Universalrörvoltmeter går upp 

till 1000 MHz ............... . 
50 MHz helglas oscillatortriod 
Japansk transistormottagare 

för FM/AM ............ . 
Direktvisande instrument för 

mätning av fuktighetshalt 
och volym vikt ............. . 

»Traveller» - batteridriven 
diktafon med transistorer .. 

Miniatyrinstrument ......... . 
Effektpotentiometer i minia-

tyrutförande .......... . 
Skalritningsmaskin med pre-

cision ... ... ................. . 
Ny tonfrekvensspektrometer 
Magnetroner för 3 cm-bandet 
2X30 W Stereo Kit .. ...... . 
500 MHz tetrod för mobil-

radio ....................... . 
mA-meter med strömkänslig 

gripklo .. . .................. . 
Dämpningslikare 0-3000 MHz 
En ny rörvoltmeter ......... . 
Mångsidig förstärkare 30-300 

MHz ...................... .. 
Tryckt ledningsritning ..... . 
Rör- och halvledarnytt ..... . 
Kisellikriktare med rörsockel 
»Sarong» kring katoden ..... . 
Bildrör med inbyggt skydds-

glas ......................... . 
Snabbroterande omkopplare 
Elektronisk räknare kontrol-

lerar industriella processer 
Siffervoltmeter visar polaritet 
Oscilloskop för TV-service .. 
Rörfack för serviceverkstaden 
Marinmottagare ............. . 
Liten mikrotransformator 
Svensk transistormegafon 
Ungerskt universalinstrument 
Transistoromvandlare ger 50-

1000 V, 50 W ................. . 
Mätsändare 50 kHz-65 MHz .. 

3/72 
3/72 
3/72 
3/74 
3/86 
8/49 
8/49 

9/72 
9/72 
9/74 
9/74 

9/74 
9/74 
9/76 

9/76 

9/76 
9/76 
9/76 
9/73 

1/41 

1/74 
1/74 
1/76 

1/76 
1/80 

1/80 

2/28 
2/64 
2/66 
2/66 
2/66 
2/68 
2/68 

2/70 

2/70 
2/72 

3/20 

3/20 

3/28 
8/88 

3/88 

3/90 
3/90 
3/92 
3/92 

Signalgenerator 1-11 kMHz, 
10 W ........................ 9/82 

Millivoltmeter - bredbands-
förstärkare ...... .... ........ 9/84 

Kalibrator för mätsändare .. 9/84 
Nytt universalinstrument från 

Goerz ........................ 9/86 
750 mA kisellikriktare 9/86 
Kontaktdon för stereo ...... 9/88 
»Zener-box» . . . . . . . . . . . . . . . ... 9/88 
8-kanalsoscillograf skriver 

med värme .................. 9/90 
Lång Yagi-antenn .... ....... . 9/90 
Bredbandsoscilloskop ........ 9/92 
20 MHz TV-oscilloskop ... ... 9/92 
Svenska miniatyrkondensato-

rer .......................... 9/94 
Bandkärna ger mindre nät-

transformatorer ........... . 10/32 
Stereoskivspelare ............ 10/86 
Regipult för hemmet ........ 10/86 
Miniatyrmotor med elektro-

mekanisk broms ...... ..... . 10/83 
Avvikelsebryggor för pro duk-

tionsprovning . . . . . . . . . . . . .. 10/88 
Transistorradio med HF-steg 10/90 
Kontaktdon .................. 10/90 
Laboratorieoscilloskop 10/90 
Stereohögtalare ... .. ......... 10/92 
Radiostörningssökare ........ 10/92 
Papperskondensator 150 V .... 10/94 
Noggrann spänningsdelare .. 10/94 

12/90 
Bandspelare vänder automa-

tiskt . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . ... 10/94 
2 X 10 W stereoförstärkare från 

Knight ...................... 10/96 
Nya Tektronix-oscilloskop .. 10/96 
Transistoriserad dekadräknare 10/97 
Stereoapparater från Philips 11/30 
Batteribandspelare i minia-

tyr ger studiokvalitet 11/32, 12/90 
Ampex Videobandspelare .... 11/41 
Fyrskiktsdioden . . . . . . . . . . . . 11/46 
Stereoväska . .. ........ .. ..... 11/78 
Tantalkondensator tål + 125° C 11/78 
Utbyggbar\frekvensräknare .. 11/80 
StereObandspelare 11/80 
Stabiliserad likriktare för 

transistor bruk .............. 11/80 
Känsligt indikerande relä .... 11/82 
Skumpolyetylen Isolerar ko-

axialkablar 11/82 
Hermafroditiskt kontakt don .. 11/82 
Direktvisande frekvensmetrar 

för mikrovåg .............. 11/84 
Isolationsprovare ............ 11/84 
Precisionsmotstånd 11/86 
Rörvoltmeter 2 mV-1000 V .. 11/86 
2 X 10 W stereo förstärkare .... 11/86 
Generator för mikrovågsom-

rådet ....................... . 11/88 
Transistoriserad våganalysator 11/88 
SSB-konverter 11/90 
Portabel stereoskivspelare .. 11/90 
Billig västtysk rörvoltmeter .. 12/24 

NYA BÖCKER 

Mullards Publikation om ton-
frekvensförstärkare ..... .. . 10/22 

Flicke W F: Röda kapellet .. 12/28 
Moses: M G: Printed Circuits 12/28 
Mende, H G: Leitfaden der 

Transistortechnik .......... 12/28 
Hassel, W, Limann, O: Hllfs

buch fur Hochfrequenztech
niker. Band 1. 2:a uppl. .... 12/30 

Camies, B S: Princip les of 
Frequency Modulation .... 12/30 

DX-SPALTEN, TV-DX 

1/8, 2/14, 3/10, 4/14, 5/12, 6/8, 7/8 
8/8, 9/16, 10/16, 11/24, 12/10 

TV-DX via F2-skiktet under 
solfläcksmaximum 4/16 

Dygnet-runt-tips för DX-are 6/12 
9/22 

DIVERSE 

För 25 år sedan .. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 
5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4 

Jag minns . . 1/14, 2/6, 4/6, 9/10, 10/6 
Problemspalten 1/6, 2/12, 3/6, 4/10 

5/8, 6/6, 7/6, 8/6, 9/14, 10/14, 11/22 
12/6 

Från läsekretsen .... 2/82, 3/61, 3/100 
4/88,6/58,7/45,8/66,9/100,10/100, 11/98 

Nytt från SEMKO : Om S-mär-
ket .......................... 1/22 

SEK-nytt (n) 1/22, 2/20, 3/18, 4/28, 10/24 
12/32 

Nytt från transistorgruppen (n) 1/26 
Chassier för radio bygge .... . . l/51 
Firmanytt (n) .. 1/82, 2/80, 3/98, 4/86 

8/62, 9/94, 10/98, 11/96 
Kurser (n) ...... 1/84, 2/20, 8/64, 9/98 
Nya män på nya poster 1/84, 2/82 

4/86, 8/62, 9/98, 11/96 
Till sist .. 1/86, 2/86, 3/102, 4/94, 5/86 

6/62, 8/70, 9/102, 10/102, 11/102, 12/94 
RT:s TV-statistik .. 1/86, 2/86, 3/102 

4/94, 5/86, 6/62, 8/70, 9/102, 10/102 
11/102, 12/94 

Telegraferingslektioner från 
SHQ (n) ....... ........... .... 2/22 

Skivspalten .............. 3/48, 6/35 
Transistorblinker . . . . . . . . . . .. 3/86 
Ur radions historia 5/30, lO/lO, 11/16 

12/20 
Efterlängtad bok: Radiostyr-

ning av modeller ...... . . .. 6/41 
För 30 år sedan ................ 9/6 
Toshiba - ett japanskt mil

jonföretag i radiobranschen 9/28 
Europeisk union för radio-

och elektronikfackpressen 
(n) .......................... 10/24 

Bildrörsförsäkring (n) ... . .... 10/26 
Internationell konferens om 

medicinsk elektronik (n) .. 11/26 
Beräkning av parabolspegel 11/53 
Radio- och TV-nytt från hela 

världen ...... . ............. 12/26 
Sverige får »radarluftbevak-

ningssystem» . . . . . . . . . . . . .. 12/32 

3/94 Crowhurst, N H: Audio Mea- RÄTTELSER 
sure ments . . . . . . . . . . . . . .. 3/18 

3/94 Madsen, A: Bedre Fjernsyns- Till artikel »Om högtalaran-
3/96 billede . . . . . . . . . . . . . .. 3/13 läggningar för high-fidelity-
4/73 Bruinsma, A H: Roboter- återgivning» i nr 10/1958 ... . 1/84 

schaltungen . . . . . . . . . . . . . . .. 3/18 Till notis om Hewlett-Pac-
4/80 Single Sideband for the Radio kards kalorimetriska watt-
4/30 Amateur . . . . . . . . .. . .. . . .. ... 4/18 meter i nr 1/1959 ............ 2/84 
4/82 d'Airo, L: Servicing Transis- Till notis om Radiobyggboken 
4/84 tor Radios .................. 4/20 del l ....... .. ....... ..... ..... 2/84 
5/20 Markesjö, G m.fl.: Transistor- Till artikel »Trafikmottagare S/57 

teknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4/20 i toppklass» i nr 1/1959 .... 
5/20 Turner, Rufus P: Electronic Till artikel »Vad Ni bör veta 
5/40 Hobbyists' Handbook 4/22 om radar» i nr 4/1959 .... 6/60 

Sands, L G: Guide to Mobile Till artikel »Vad provbilden 
5/42 Radio... .. .. .. .. .. .... 4/22 avslöjar» i nr 4/1959 ........ 8/64 
5/74 Bertgold, F: Die Grosse Fern- Till artikel »Radiostyrd mo-
5/74 seh-Flbel .................... 4/22 dellbåt» i nr 6/1959 .......... 9/100 
5/74 Schröder, J: Radiobyggboken, Till artikel »Universalinstru-
5/76 del 2 . . . . . . . . . . . . . . 5/16 ment med transistorer» i nr 
5/76 Pen och Kroll: Bilder und 9/1959 ............... ... .... 11/100 
5/76 Zellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/16 Till artikel »Bli bekant med 
5/78 Le Bel, C J: Så spelar man in transistorn» i nr lO/59 och 

på band ........... . ......... . 8/22 11/59. . . . . .. .. .. . . .. .. . . . . .. ... 12/90 
5/78 Hellström. J: TV-teknik, band Till notisen »Rörvoltmeter 
5/80 och 2 ....... . . . . .. 8/22 2 m V -1000 V» i nr 11/59 .. 12/90 

R r\ D I O O C H T E L E V I S lON - N R l 2 - l 9 :; 9 93 



-{F 

nu sist ... 

genom lämplig orientering av anten
nen, som lätt kan konstrueras med bätt
re fram-b ack-förhållande och med star
kare riktningsverkan än vad fallet är 
på band III. 

Man har också gjort vissa undersök
ningar på färgtelevisionssändningar i 
band lY, man har då dels jämfört färg
bilden med den kompatibla svartvita 
bilden. Man har funnit att så länge det 
överhuvud taget går att ta emot en 
svart-vit bild blir också färgerna rik
tiga i färg-TY-bilden. 

»Vädret härute är strålande dag, kära 
lyssnare .. . » 

• l Västtyskland går utvecklingen mot 
allt större bildrör på TV-apparaterna. 
Under första halvåret 1957 var 67 % 
av apparaterna försedda med 43 cm 
bildrör och 31,5 % med 53 cm bildrör. 
Under andra halvåret 1958 var motsva
rande siffror: 28,8 % med 43 cm och 
69 % med 53 cm bildrör. 

• 
Svensk instrumentutställning 1960. 5:e 
internationella ut!ltällningen »Instru
ments & Measurements» hålles i Stock
holm den 10-17 september 1960. Sam
tidigt med utställningen hålles en inter
nationell konferens, som skall samla 
mättekniker och vetenskapsmän från 
hela världen. Utställningen hålles i Os
termans Marmorhallar. Den kommer 
att visa det senaste som inom indu
striell och vetenskaplig mätteknik har 
kommit fram i olika länder sedan ut
ställningen senast hölls i Stockholm 
1956. 

Utställningen anordnas av Sveriges 
Instrumentleverantörers Förening i 
samarbete med l ngeniörsvetenskaps
akademien och Tekniska Fysikers För
ening, vilka senare även står som arran
görer för konferensen. 

• 
Enligt undersökningar, utförda i Yäst
tyskland i trakten av Hamburg har man 
funnit att TY-mottagning på band lY, 
dvs. på decimetervågsområdet, inte är 
besvärligare än vid mottagning på band 
III. Det har t.o.m. visat sig att man lätt 
kan komma ifrån störande spökbilder 

II-? 

»70 0 avböjning.» 

Nordisk Rotogravyr 

Postbox 2. 1 O 6 O 

Stockholm 2.1 

Telefon 2.89060 

.~ , . 
-, 
':~ 

";;'c 'cc "c C c _ 

'/;;~--

~~ 

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 all prenumera· 
tionen skall börja. (Prenumerations
beloppet uttages mot post förskott, 
varvid första numret medsändes.) 
3) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro . 196564. Ange på la
longen vilken prenumeration som 
önskas, hel· eller halvår och ange 
från vilket nummer Ni vill att pre· 
numerationen skall börja. 
4) Post prenumerera på närmaste 
postanstalt. 
5) Prenumerationspriset är för 1/1-
år 19: 50, för l/2·år 10: 50 (utanför 
Skandinavien: helår 24: 50). 
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Närmare upplysningar om utställ
ningen lämnas av utställningskommis
sariatet, AB Anders Beckman, Små
landsgatan 2, Stockholm Ö. 

• 
RT :s TV-statistik 

Antol 
·TV-Uc~ser 

1,00000 f-+-+---i 

200000 

Adressändring 
Vid adressändring mecldela även 
gamla adressen. Vid po~tprenuml'T1l
tio n meddela den ändra.le adreMen 
till vederbö:ande postanstalL 

Äldre n ... mmer 
Ring 289060 och begär RT:s expe
dition. Skicka ej inbetalning i ror
skott med kimärken e.d. förrän Ni 
övertygat Er om att numret vnkli
gen finns. Äldre nummer är i stor 
utsträckning slutsålda och endast 
enstaka exemplar finns att få. 

Inbindningspärmar 

för årg. röre 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. styckli~ta, är placerade till 
vänster ovanför resp. komponenter. 
I de fall komponent värden anges i 
principschernor återf~nnes värdena 
till höger under resp. symboler. 

Beträffande komponentnumren i 
schemorna gäller att för motstånd 
och kondensatorer fåregås ej num· 
ret av R resp. C. 

Beträffande komponentvärdf'na i 
schemorna gäller all för motAtånd 
utelämnas ohm-tecknet, och för kon
densatorer utelämnas F. ~ål .. d"" är 
100= 100 ohm, 100 k= 100 kohm, 
21\1=2 Mohm, 3u p=30 pF, 30 0= 

=30 nF tl n=10oo p), 3 ",=3 ",F 
osv. 



erbjuder Er 
över 150 byggsatser 

P1-1 

TX-1 

AIII fler fackmän för laboratorium, 

serVice, 

amatörradio, 

Hi-Fi och hobby, 

drar ny tia av 
Healhkil-kvalilelen 
AM-FM-Tuner i Iyxk' ass PT-I 16 'ör. Tryckta kret,ar -
fördIgkopplat, fartrrmmat Ingångssteg vId FM - ler"tantenn - av· 
stamnlng,lnd,kOlar - automatl~k Irekven,kontroll Sepa,ata AM och FM 
kretsar med IndIvIduellavstomnIng - Kotodl';lta,utgå~ga, med ,k rida 
kont'oller lo, AM och FM And,e l,nesser o, varIabel bancbred:l vId 
AM - av,tamd kmkodlngång vId FM - AGC vId f M - AVC v,d f M, 
Allo MF'lran,lormatorer och , polor ör lo,trrmmode m m. Kr. i95-. 

Laboratorleoscillos"op OP-t Hogklosslgt oscrlloskop i 
bygg,ots med 1:.1 O . I,kslrom,kopplade 10lsto,kore. VertIkal kana lens 
st,gtld < 0,1 us och konsl,ghet 0.1 V topp/cm v,d DC och 0 .01 V 
topp/er:, VId AC 12 log<,s ollenuoto, kol,b,etod I V/cm Svepet kon 
trlggm med yttre eller ,n'e Ar: eller DC "gnol T"g"gnolen, polofltet 
kon valla' oc~ v,lken punkt ,om helst på kurvan kon tm ,om stort· 
punkt med "1I,gger ,ng level" kontrollen Svepl'ekven,er' 2, 0.2 ms/cm, 
20, 2, i u,/cm med kont,nuerl'g vorrobel loktot 10-1 
Skarmot brld,ör 5 ADP2 med kontbely,t skola T ryckta kretsar och 
Heoth 's betomdo bygghandbok go, monte"ngen enkel Kr. 1650-. 

AmatörSÄndare "Apache" TX-t Hogkvolrtot ,v modern 
söndore lor 150 W telefonI och 180 W telegraf, Heothkrt S,ngle·s,de· 
bond adapter <,B ID, kr 740 -, kon anslutas Inbyggd Slobol VfO med 
låg drolt Belysl ov,tömn,ng,tovlo med f,nov"ämn,ng ger utmorkt 
bondspr:dnlng och I'ekvens,nstbllnlng KI,ppnlng v,d telefon, och 
kipplro nycklIng ger hog Slgnolkval ,tet Fullstönd,gl skärmat slutsteg 
för mInsta TVI och störst o frekvensstobolrtet. Kr. 1.920.-. 

GENERALAGENT: 

Amatörmotta!;lare " Moha_k" ~X-t Modern 15 rörs 
dubbelsupet som tocker samtlogo amatörbond 160 m-ID m på 7 tand. 
Eli e,lro kolobrerot bond I,nn, Iö, 2 m, ovsell 011 onvondes med 
Heat hLt conveller XC- 2. Kr 310-
"Mohowk" or kon't ruerad för S,ngle·s,de ·bond ·mOllagnlng och hor 
k"Slall,tyrdo osc,llotorer lär Ovre och undre s,dbondet 
Ford,gbyggt och lart"mmat ,polsy, tem Selekt,vltelSvoltare, övertons· 
fIlter. Inbyggd 10') kc·krrstollkollbrator och S·meter II' II. I,ne"el Ingår 
I denna lornamlrga mollagore Kansl,ghet bäll,e ön I uV VId 10dB 
slgnolbruslörhållande. Kr. 2220.-. 

Hi-Fl ,örstä."a-e t2 Watt, EA-~ Förs tö,kare I bokhylls· 
lormot mer! tre se paralo Ingångo' lör magnetisk P'ckuP. kr,stall p,ckup 
somt tuner f,ekvensområde 20 - 20000 Hl + IdB Ha,mon,sk d,stor· 

Sl:)n < I % Vid 12 W IM distorsion < 1,5 '1'0 VId 12 W Utgångar 
4, 8 och 16 ohm Mycket trIlrolande yllre I worloch guld D,men · 
"oner 32 x 21 x II cm Notanslutning 220 V "", 100 Watt. Kr. 295 .- . 

Sin"9- o. fyrkan ' våopeneraforer AG_1f"'t Frekvenc,om · 
råde 20 Hz - IMHz + 1,5 dB D, storslon < 0.25 '1'0 Inom hÖlbarhets· 
området Stigtid < 0.15 uS Fem band med kontlnueol'g avSlomnlng. 
Stegv" och kontlnuerlrgt variabel utspann,ng 10 - 0,01 Volt. Båda 
våglormerna kon ullog1)S somt,d'gt Kr. 470.-. 

Kataloger och utförl iga beskrivningar 
sändes gärna på begäran. 

AKTIEBOLAGET ZANDER & INGESTRÖM . STOCKHOLM 
BOX 16078 • STOCKHOlM 16 • TEL. 5408?0 • POSTGIRO 3699 

Generalagent i Norge, Maskin A/S Zeto, Drommensveien 26, OSLO 
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kunder 

VI ÄRO GENERALAGENTER FÖR: 
AKG, Akustlsche- u. Kino-Geräte GmbH, 
österrike 
Bandspelar- o. studiomikrofoner 
ALTRON, Alwin E. Thronicke O. H. G., 
Tyskland 
TroPikimpr~gnerade papperskondensatorer 
AMPERITE, Amperite Company Inc., USA 
Stabilisatorrör och relärör 

AMPLIVOX, Amplivox Exports Ltd., England 
Hörtelefoner för flyg- och kommando
anläggningar 
BURGESS, USA 
Specialbatterier för mätinstrument och 
forskning 
B-J, Burne-Jones, England 
Nålmikrofonarmar i differentialutförande 
samt nålmikrofoner för stereoanläggningar 
DANOTHERM, Samulevitz. Danmark 
Lödkolvar, keramiska vridmotstånd och in
fravärmare för kemiska apparater 
DRAKE, Drake Manufacturing Co., USA 
Signallamphållare 

EAB, Elektro-Apparatebau, H. Geiling, 
Tyskland 
Studioförstärkare 

EICO, Electronic Instrument Co. Inc., USA 
Mätinstrument och HiFi-förstärkare 
i byggsats 

ELECTROCRAFT,USA 
Kontaktdon 

EMT, Elektromesstechnik Wilhelm Franz KG, 
Tyskland 
Specialkablar för lågfrekvens 
Mätinstrument för lågfrekvens 
FUNKE, Max Funke, Tyskland 
Amatörmottagare. mätinstrument och 
rörprovare med kortsystem 

GREENLEE, Greenlee Tool. Co., USA 
Hålpunchar 

GÖRLER, Julius Karl Görler, Tyskland 
Tuner för UKV, MF-transformatorer, 
MF-förstärkare med t ryckt ledningsdragning 

ISYNTHA, Hermann Klasing & Co., Tyskland 
Specialfabrik för högkvalitativ kopplings
tråd och LF-kabel 

JACKSON, Jackson Bros., England 
Vridkondensatorer och keramiska 
kopplingsstöd 
TOBIAS JENSEN, Danmark 
Miniatyrelektrolyter 
KE-MO, Kebrle & Moser. Labor fUr 
Minlaturbauteile, Tyskland 
Miniatyrtransformatorer för lågfrekvens 
KLAR & BElLSCHMIDT, Tyskland 
Keramiska kopplingsstöd 
LABGEAR, England 
Sändare och mottagare 
LEISTNER, Ottensener Geldschrankfabrik, 
Paul Leistner, Tyskland 
Instrumentchassie och apparatlådor 
Mc MURDO, England 
Rörhållare och kontaktdon 
SPEAR, Spear Engineering Co., England 
Rörsadlar och lödpluggar 
STENTORIAN, Whitley Electrical Co. Ltd., 
England 
HiFi-högtalare 
THORENS, Schweiz 
HiFi-skivspelare 

o 
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Holländargatan 9 A • Box 3075 • Stockholm 3 • Tel. 240280 


