
television 

BYGG SJÄLV: FÖRFÖRSTÄRKARE och MANÖVERENHET! 
La'~f' (J'CL.,;.. Filter för sammankoppling av FM- och fiör hi -Ii an lä(J(Jnin (Jen i 

oJ «Ju- TV..;antenner till gemensam nedledning J j - 00 O' 
Se sid. 73 Se sid. 62 



ICBe q{ight with 
OIHlMDTI 

O H M D T E 
Kraftomkopplare 

kunna erhållas i 1-, 2- och 3- poligt 
utförande, 2-12 vägs och 10-100 amp. 

Emaljerade trådlindade stavmotstånd 
Fasta: 1- 200 watt, 0,4 - 250000 ohm. 
Justerbara (flyttbart uttag) typ DIVIDOHM: 10 - 200 watt 

1-100000 ohm. 

Kolpotentiometrar 
Typ AB. 2 watt. Diameter 27 mm. 
Linjär eller logaritmisk kurva. 

50 ohm - 5 megohm. 

KRONOBERGSGATAN 19 
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Reglermotstånd 
12 1/2-25 - 50-100-150- 225-300-500 watt 
0,5 t.o.m. 10000 ohm från lager 

75- 750- 1000 watt 
på beställning 
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"NI KAN SATTA ER PA" 

• 460 K 5" oscillograf 
ningsförstärkare. 

att EICO är bra 

lättbyggt • lättskött 

byggsats, försedd med likspän- • 
Netto kr. 580:-

• 360 K TV-FM svepgenerator 
elektroniskt svep. 

byggsats, försedd med 
Netto kr~ 510:-

ÅTERFÖRSÄLJARE 

AB CHAMPION RADIO 
GÖTEBORG: Södra väg. 69 - Telefon 031{200325 
MALMÖ: Regementsgat. lO - Telefon 040{72975 
SUNDSVALL : Vattugatan 3 - Telefon 060{50310 

* Rekvirera vår EICO-KATALOG för närmare data * 
GENERALAGENT: 

HolJändargatan 9 A - Stockholm 3 
Box 3075 - Tel. 240280 
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år sedan 

I januarinumret 1935 av POPULÄR RA· 
DIa meddelades att tidskriften blivit ut· 
sedd till organ för Stockholms Radioklubb. 
På den tiden var civilingenjör Erik Gron· 
wall ordförande, civilingenjör Hilding 
Björklund vice ordförande och bland övri· 

.ga ledamöter märktes professor Eric Löf· 
gren, civilingenjör Helge Fredholm, civil· 
ingenjör Torsten Elmqvist och civilingen. 
jör Erik Arenander samt ingenjör Arvid 
Kjörling. Sekreterare på den tiden var 
ingenjör N E Bergström. Teknisk sekrete
rare var PR:s dåvarande tekniske redaktör, 
ingenjör W Stockman. 

Stockholms Radioklubb, som ju nyligen 
firat 30-årsjubileum, har som bekant fort
farande denna tidskrift som sitt organ. 

I en artikel »Sveriges första televisions
sändare» presenterade ingenjör Erik Hulle
gård Svenska Radioaktiebolagets försöks
anläggning för TV, som togs i bruk under 
sommaren 1935 för en del provsändningar. 
Sändaren var från början endast på några 

tiotal watt men byggdes sedermera ut till 
1/2 kW effekt. 

Under rubriken »Nya uppfinningan dis· 
kuterades en automatisk skivväxlare av 
helt ny konstruktion, det var en av Radio· 
fabriken Luxor i Motala lanserad uppfin· 
ning, som patentsökts i hela världen. Luxor 

,Fig l 

har ju som bekant hållit sig väl framme på 
detta område även under senare år. 

I »Radioteknisk revy» presenterade ci
vilingenjör Åke Rusck Armstrongs första 
FM·sändare med 73 rör och motsvarande 
FM-mottagare med 25 rör. Sändaren och 
mottagaren, som demonstrerades för första 

~6 

Denna bild visar demonstrationsanläggningen tör en FM·mottagare. Den innehöll inte mindre 
än 25 rör. 

Skydds
transformator 

RTS 

Fulltransformator, 

385: _ lindad på ringkärna 

Primärt Belastning Mätinstrument 
no eller 220 volt. 

40-60 Hz 

Sekundärt 
0-250 volt, konti

nuerligt reglerbar 

0-90 volt, max 3 amp 
90-250 volt, max 300 VA 

Egenförbrukning 
Ca 25 W 

72 x 72 mm, klass 1,5 

Mått 
196 x 295 x 132 mm 

Vikt 
Ca 12 kg 

GENERALAGENT. GEORG SYLWANDER AKTIEBOLAG • KUNGSGATAN 5-7 • STOCKHOLM. TEL. 241480 
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TIDMÄTARE FÖR DRIFTKONTROLL 

Timmätare typ TM-83 
Flänadiameter 83 mm 

/' 

Drifttimmätare, vilka äro försedda med räkne

verk och avsedda för anslutning till växelspän

ning. Specialutförande även för likström. Max. 

tidsangivelse 9.999 timmar med tiot;ldelar därav. 

De äro även utförda med I minutindikering och 0-

ställningsknapp. 

Dessa timmälme kunna med fördel användas vid 

alla tillfällen, när drifttiden t.ex. hos en maskin 

eller apparat skall kontrolleras. 

Aven andra typer av tidmätare levereras: såsom 

runda eller kvadratiska instrument utan O~ställ

ning. Vi sända gärnå utförliga upplysningar på 

begäran. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT A8 ~ SIGTUNAGATAN 6 • STOCKHOLM 21 • TEL Vx 230880 
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~4 
gången den 6 november 1935 vid ett sam
manträde vid The Institute of Radio Engi
neering i USA, upptog ett tiotal stora la
boratoriebord_ Förf_ skriver: 

»Sändarens invecklade konstruktion kan 
ej förnekas; den innehåller, förutom en 
kristalloscillator, balanserade modulatorer 
och förstärkare, ej mindre än tio multipli
cerande steg och sex buffertfiltersteg. Mot
tagaren innehåller tre högfrekvenssteg (41 
MHz) närmast följda aven frekvensom
vandlare till 6 MHz, därefter mellanfre
kvensförstärkning 2000 ggr, därefter en 
andra frekvensomvandling till 400 kHz, en 
andra mel1a~frekvensförstärkning om 1000 
gånger, följd av a-litomatisk vdlymkontroll, 
omvandl;re fråri' f rekvens- till amplitud
modulering, lif~iktare och lågfrekvensför
_stärkare. GenJm användning av ett kombi
nationsrör fö;\ högfrekvensförstärkningen 
har Armstrong lyckats nedbringa röranta
let i mottagaren till den nätta summan av 
25 stycken. Mr Armstrong anser dock ej 
detta vara någon oroväckande siffril; för
enklingar komma så småningom. Hans 
första superheterodyn hade 37 kontroll
anordningar, för att ta ett exempel.» 

Major Armstrong hade alldeles rätt: nu
mera har man i FM-mottagare sällan mer 
än 5-6 rör. 

• 

LeR 

BRYGGA 144& 
Mätområden : 

Induktans: 10 .uH -10 H 
Kapacitans: 10 pF-100 ,uF 
Resistans: 1 ohm-lO Mohm 

II'CJ . I • problemspalten 
I • d 

Problem nr 10/1960 

var ett relativt enkelt ström fördelnings
problem. Det gällde att i en nätkonfigura
tion enligt fig. l ange vilken spänning som 
uppträder mellan punkterna A-B, B-C 
och A-C. 

8 

A~------~=>------~C 

Fig l 

En elegant och trevlig lösning anges av 
teknolog Kjell Sandberg i Farsta. Han 
skriver: 

COSSOR 

»B och D har samma potential på grund 
av symmetrin, varför man kan avlägsna 
motsvarande motstånd. Vänd ut och in på 
nätet och transformera från L1 till Y mel
lan punkterna ABC, vilket ger en nätupp
byggnad enligt fig. 2. 

B 

A c 
1 

~n 
lo. 

L..-._-----i.II--_-= __ --' 

;~ 1" 

Fig 2 

Thevenins teorem ger sedan 

Il = (2/ 3) / [2 2/3+(2/3)] = 1/5 A 

Därav blir alltså spänningen V,4.o= (2/3)· 
. (1/ 5) =2/ 15 V och spänningen V AB= 

= V BO= V A 0 / 2, dvs. 1/15 volt.» 

Så ska' en slipsten dras! 

På liknande sätt har ett 20-tal lösare 
.resonerat. 

Man kan också - i likhet med det stora 
flertalet lösare - lös!! problemet på myc-

~8 

OSCILLOSKOP 

TYP 10S8 

Induktans och kapacitans mätes vid 2 kHz, re
sistans med likspänning. PRIS: 780:-

Bandbredd: 0-4 MHz (-3 dB) 
Känslighet: 0,25 V/cm 
Max odist. utslag: 6 cm upp till 6 MHz 
Stigtid : 90 ns 
Svephastigheter: 1,5 cm/.us - 30 cm/s 
Svepexpander: 5 ggr 
Skärmdiam.: 10 cm 

Oscilloskopet mycket lämpligt för pulsmätning vid exempelvis 
radar och TV. 

M. STEMHARDT AB 
Björnsonsgatan 197, Bromma 3, Te!. 875135 
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Sensationella LONG-LIFE spetsar ger mer än 

utan tidsödande och, kostsamma 
filningar och iusteringar. 
Ekonomisera . - rationalisera 
LONG-LI F E lödspetsar 

• Avskaffar spetsproblemet - Betalar sig 
10-faldigt. 

• Värmeledningsförmågan är lika god som 
hos kopparspetsar. 

• Patenterad ytbehandling skyddar 
spetsen mot urgröpning. 

• Hela spetsen är ytbehandlad och 
fastnar således ej i kolven. 

• Spetsarna levereras förtenta - kla
ra för omedelbar användning. 

• Finns i storlekar från 1/." upp till 1 1/.". 

• Samtliga Adcolas lödpennor (1/8", 3/16" och 
174") kunna nu levereras försedda med des
sa spetsar. 

ADCOLP\ LÖDVERKTYG 
~--

Modell "SECUNDUS" typ 70, 1/8" 19 W. 

Modell "STANDARD" typ 64, 3/16" 25 W. 

Modell "CADET" typ 89, 1/8" 22 W, 
typ 82, 3/16" 25 W och typ 93, 1/4" 40 W. 

\~j Generalagent: 

Den moderna teleindustrin krä
ver lätta, driftsäkra och effektiva 
lödverktyg - ADCOLA har dessa 
egenskaper och kombinerad med 
LONG LIFE spets elimineras un
derhåll och tidsödande filning. 

Lödför-
Effekt- mågan 

för- motsv. en Spets-
Typ . bruk- standard- temp. 

nlng kolv med °c 
W effektför-

brukning 
c:aW 

70 

I 
19 60- 70 340-370 

64 25 80- 90 340-370 
89 22 60- 70 340-370 
82 I 25 80- 90 340-370 
93 40 100-110 370-400 

Kolvarna återges i 1[2 skala 

Adcola lödkolvarna lagerföres för 
6, 12, 24, 110, 127 och 220 volt. 

SKANDINAVISKA TELEKOMPANIET AB 
!~\ Valhallavägen 114 • Stockholm Ö • Tel. 62 34 43, 622218 
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DRCO-ElIENCO 
Dur-Mica kondensatorer 

r 

Provade för användning i militär 
och industriell elektronik 
Stabila elektriska egenskaper - Snäva kapacitanstoleranser, 

ned till ± 0,5 % - Stort temperaturområde - Små dimen

sioner - Parallella fäständar, lämpliga för montage på >tryck-

ta kretsar> - Hård och smetfri yta. 

Typ Kapacitans-

I 
Märk-

I 
Temperatur-

område spänning område 

DM 15 1-390 pF SOOV= _55° - + 125° e 
DM 20 680-3.900 pF SOOV= _ 55° - + 125° e 
DM 30 3.000-10.000 pF SOOV= _55° - + 125° e 

Dur-Mica kondensatorerna finns även med andra kapacitanser, för andra 
märkspänningar och för högre temperaturer (max. + 150° el 

Begar broSchJfP A sa 

Generalagent i SVERIGE. NORGE. DANMARK. FINLAND 

AKTIEBOLAGET RIFA 
T.leton I Stockholm (010) 28 2& 10 • aromma t1 

ett ~ företag 
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ket mera komplicerat sätt, exempelvis med 
utgångspunkt från gamle Kirchhoffs lagar 
och MaxwelIs cirkulerande strömmar, men 
varför skall man krångla till saker och 
ting? 

Eftersom det var problemförfattarens 
mening att just detta med triangel-st järn
transformation skulle komma in i lös
ningen, bör kanske några ord tilläggas 
härom. De formler som gäller för en sådan 
J-Y-transformering är följande; jfr fig. 3: 

En triangelformad anordning med 1-
ohmsmotstånd, enligt fig. 3 a, kan alltså er
sättas med en stjärnformad anordning, en
ligt fig. 3 b, uppbyggd av motstånd på 1/3 
ohm. 

a b 
Fig l 

Det ·bör kanske tilläggas att ett nät en
ligt Hg. 4 a enligt ett av Thevenins teorem 
kan omformas så som visas i fig. 4 b, där 
E'=ER/(R+Rt) och R/ =RiR/(R+R.). 

a b 

Fig 4 

Har man E-l V, Rt=l ohm och R=2 ohm 
får man E'=2/ 3 V och R/=2/ 3 ohm och 
fig. 2 kan sålunda ritas upp så som visas i 
fig.5. 

8 

c 
1<>. 

fv 
Fig 5 

Man kan också som teknolog Torgil 
Thornqvist, Lidingö, dra slipstenen på föl
jande sätt: 



l' 

FM DEVIATIONSMETER AR·'l B 
EGENSKAPER 

Låg distorsion Noggranna mätningar av 
frekvensswinget. 

Bred lågfrekvenskarakteristik Noggrannhet 1 % kan upp
nås med hjälp av plug-in
kalibrator. 

Utökat HF-område medelst plug-in-enheter. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Overvakning av FM-signaler för frekvensavvikelse och distor
sion. 
Utveckling av FM-generatorer och sändare, i vilka noggrann
het i frekvensswing och distorsion är viktiga. Uppmätning av 
korttidsdrift och oavsiktlig FM. 

PRINCIP 

AR-IB är en FM-mottagare enl. superheterodynprincipen, vars 
demodulator har en mycket låg distorsion även då module
ringsfrekvensen ligger över audio-området. 

Begär offert och specialhroschyr från generalagenten: 

KORTFATTADE DATA: 

HF-område: 
16-400 MHz med 3 plug-in-enheter 

Frekvensswing : Max 500 kHz i 4 områden 

Känslighet vid MF-ingången: 
Bättre än 5 mY. 

AM-dämpning: Bättre än 60 dB 

Några andra exempel 
på instrument från A. R. F. 

ART-2 
ACV-1 
ATS-592 

A3G 
AR-2 
ACM-1 
ACU-487 
AF-1 

DOV AP Missile transponder 
FM Converter 
Pulse generator (även dubbel-

puls) 
Precision Sawtooth generator 
Wide band FM Demodulator 
AC-DC Voltage Compurator 
Filter-Coupler, 225-400 MHz 
18 Channel Telemetry Sub-

carrier Filter 

F I R MA johan Lagercrantz VÄRTAVÄGEN 57· STOCKHOLM No. 
TELEFON 63 07 90 
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PHILIPS 
YTSKIKTSMOTSTÄND 

Dessa ytskiktsmotstånd består aven keramisk stomme överdragen med ett 
mycket.f!nt kolfilmskikt. En metallhylsa med anslutningstråd av förtent koppar 
är fastpr'essad på vardera änden av stommen. ' 

Lackerade miniatyrmotstånd; 0;2. W' 
Denna typ av motstånd är lämplig för transistorkretsar samt för miniatyrise
r<:de kretsar. Motstånden är överdragna med ett lackskikt, vilket gör dem 
val skyddade mot fukt, sämtidigt som 
en god isolering erh~lles. Montering 
kan därför ske tätt tillsammans eller 
mot chassf. 

Motståndsv~rde Rn : 10 ohm -10 
Mohm 

Tolerans: ± 10 % 
Max. toppspänning: 100 V 

-

Max belastning: 0,2 W vid +40° C 

Dimensioner, el 1,6 x7 mm kr 0.75 Miniaty,motstånd 0.2 W jänifcl,t mad an vanlig 
tändsticka. 

Ytskiktsmotstånd; 0;25 - 2. W 
F.Öl utrustningar där miniatyrmotstånd ej erfordras, är denna typ av ytskikts
rtf&tstånd synnerligen lämplig. De kännetecknas av god stabilitet, låg brus
nivå samt lång livslängd. 

Motståndsvärde Rn : 10 ohm -10 
Mohm (E12-serien) 
Tolerans : ± 5 - ± 10 %, beroen
de av motståndsvärde 

Belastning: 

0,25 W 
0,5 W 
1,0 W 
2,0 W 

kr 0,30 
kr 0,35 
kr 0,65 
kr 1.1 O 

Mycket fördelaktiga kvantitets
rabatter 

Högstabila ytskiktsmotstånd = långtidsstabila 
Stor livslängd med hög stabilitet under lång tid kännetecknar dessa . mot
stånd, Motståndsvariationen efter 1000 timmar kontinuerlig maximal belast
ning är mindre än 1,5 % för motståndsvärden lägre än 91 kohm samt mindre 
än 2,5 % för högre motståndsvär
den. För icke belastade motstånd 
är variationen mindre än ± 1 % 
efter 12 månaders lagring. 

Motståndsvärde Rn : 10 ohm -1,6 
Mohm (E24-serien) 
Tolerans: ± 1 % 

Belastning: 

0,25 W 
0,5 W 

kr nto 0.75 
kr nto 1,-

Leverans omg. från lager 

Datablad med närmare upplysningar sändes på begäran 

RADIOKOMPANIET 
Avd. Radiorör och Komponenter ' 

Regeringsgatan 87 - STOCKHOLM - Tel. 219035, 219036 
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»Punkterna B och D i fig. l har av 

symmetriskäl samma potential, varför mel· 
lanliggande motstånd kan uteslutas. De 
fem inre motstånden och spänningskällan 
enligt fig. 6 kan vi betrakta som ett batteri 
med inre motstånd Ri och emk. E. En kort· 
slutning mellan A och C ger Ik =0,25 A. 
A och C öppna ger Et=emk:n E=2/3 V. 
inre motståndet Ri=2/ 3' 0,25=8/3 ohm. 
Anslutning av de tre yttre motstånden som 
bildar resistansen 2/3 ohm ger nu enligt 
fig. 7 spänningen AC= (2/3) . (2/3) / 
/[ (2/3)+(8/3)] =2/ 15 V. Spänningen 
AB=spänningen BC blir 1/15 V.» 

A c 

Fig 6 

8
ERi

. 

A C 
/ 

1" 

B 

1n. 1n. 
- ,~' 

Fig :t 

Problem nr 1/61 

som är litet svårare, har insänts av B Lind· 
stram, Enskede. Det lyder: 

Vid tiden t=O anslutes en kondensator 

Co uppladdad till spänningen U, till en 

kedja av Re·länkar, enligt fig. 8. Kon· 

densatorerna C1, C2 etc. är oladdade 

vid tiden t=O. Vilket slutvärde får spän· 

ningen på godtycklig kondensator i ked· 

jan? 

Fig 8 

Rätta- lösningen på detta problem kom· 
mer i nr 4/61 av RT. Särskilt eleganta, ro· 
liga eller intressanta lösningar belönas 
med en' tia. Lösningarna skall, för att bli 
bedömda, vara red. tillhanda senast den 
15 februari 1961. Nya problem som kan 
användas betalas med 35: -. Skriv »Må· 
nadens problem» på kuvertet. Adress: RA· 
DIO och TELEVISION, Box 21060, Stock· 
holm 21. • 



Brush Mark II 
öppnar en helt ny värld av användningsområden 

- nu även med eleklr_sk registrering 

XI.E) 

"ii"'. 

Det bärbara utförandet och den anmärkningsvärda 
enkelheten hos Brush Mark II gör den praktiskt an
vändbar överallt. 

Var Ni än arbetar - med forskning, konstruktions
eller utvecklingsarbete, inom produktion eller i fält -
får Ni ett omedelbart och åskådligt samt fullständigt 
linjärt diagram . .. för snabb analys och korrigerande 
åtgärder på stående fot ... för senare studium ... för 
kopiering med billiga konventionella metoder. 

Denna skrivare är så idiotsäker Ni kan önska; den har 
inbyggda förstärkare, permanent kalibrering, papperet 
isättes på ett ögonblick. Skrivmekanismen med bläck 
är fullständigt ren och proper - kladdar ej . Om man, 
önskar undvika bläck, kan skrivaren levereras med 
elektrisk registrering, varvid extremt fin streckbredd 
på diag.rammet erhålles. 

Använd den som registrerande voltmeter.. . som ett 
supplement till Edra oscilloskop. 

Känslighet: 10 mY/skaldel (mm). Fullt skolutslag från papperets mitt 

±200 mY. 

Mätområden: 0,01~400 Y i nio områden. 

Ingångsimpedans: 10 megohm balanserad; 5 megohm osymmetriskt. 

Frekvensrespons : Likström-IOO Hz. 

Registreringskanaler: Fyra; varav två vridspalemötsystem plus 2 tid
markeringspennor. 

Registreringsmetod: Med bläck eller på elektrisk vög allt efter önskan. 

Pappershastigheter: 1,5,25, och 125 mm/sekund. 

Nätanslutning: 220 Y, 50 Hz. 

Begär prospekt med fullständiga ' data - Snabb leverans! 

Tillverkare: Ensamrepresentant : 

brush INSTRUMENTS ERIK FERNER AB 
CLEVELAND - OHIO Box 56 - BROMMA - Vx 252870 
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Varje bildrör som lämnar fabriken testas i kvalifi
cerad provutrustning. Allo elektriska och optiska 
doto kontrolleras med oövertröffad noggrannhet. 

• Aterbyggda bildrör 
av högsta kvalitet 

och pålitlighet 

AW 36-80 
MW 36-44 

AW 43-20 
AW 43-80 
AW 43-88 
AW 43-89 
MW 43-69 

AW 53-80 
AW 53-88 
AW 53-89 
MW 53-20 
MW 53-80 

AW 61-88 
MW 61-80 
24 ASP 4 

14" 90° 
14" 70° 

17" 70° 
17" 90° 
17" 110° 
17" 110° 
17" 70° 

21" 90° 
2T' 110° 

21" 110° 
21" 70° 
21" 90° 

24" 110° 
24" 90° 
24" 90° 

LANDETS STÖRSTA SORTIMENT AV BILDRÖR 

Rep".,. ... BILDRÖR Al 

Kungsgatan 6 • Nyköping • Tel. 0155/11114, 11225 
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IV-DX 
Lettland Radio i Riga har börjat med pro
gram på svenska som sändes varje tisdag 
och torsdag kl. 21.20-21.50 på mellanvåg 
575 kHz eller 522 meter. Rapporter kan 
sändas till: Latvian Radio Centre·Lettlana 
Radio, Riga, Latpian SSR, USSR. 

Radio AddisAbeba, The Voice of Ethio
pia, har den senaste tiden haft testprogram 
på engelska till Europa och Västafrika 
varje kväll kl. 19.20-19.40 på 15345 och 
11 875 kHz. Har här i Sverige hörts bäst 
på den sistnämnda frekvensen, 25,26 me
ter, vissa dagar med hela QSA 4--5. Sta
tionen önskar rapporter under följande 
adress'! Radio Addis Abeba, The Voice of 

" Eihiopia, Ministry of Information, P O Box 
1364,' Addis Abeba, Ethiopia. Rapporterna 
besvaras med rekommenderat QSL-brev 
efter 10-15 dagar. Ett sändningsschema 
håller på att utarbetas och skflll senare 
tillställas alla rapportörer av dessa test· 
program. 

The Voice o/ Goa' i Portugisiska Indien 
har varit hörbar med engelska program kl. 
08.00 på omkring 21 585 kHz och kl. 19.00 
-19.30 på 17835 kHz. 

Radiodi/usora XEHH i Mexiko på 25,25 
meter har vid flera tillfällen varit hörbar 
här i Sverige särskilt under vinterhalv
året. Stationen har dock varit helt omöjlig 
att få QSL ifrån. Nu har ,d~n emellertid 
överraskat med att svara en;DX·are i USA 
och även en i Sverige. Kjell Ekholm i 
Malmö rapporterar att han lyckliggjorts 
med ett QSL-brev från stationen. I detta 
brev meddelas bl.a. att en ny sändare, 
XERR på 15 110 kHz, sänder parallellt 
med XEHH:s sändare på mellanvåg 1500 
och kortvåg 11 880 kHz. Finns det några . 
fler s\Venska DX-are som lyckats få denna 
eftertraktade station att svara? 

En ny station som ligger i Haiti har av
lyssnats på kortvåg 6005 kHz med prefixet 
4VEB. Den heter Radio Caraibes och sän
der även på mellanvåg 1150 kHz. Den be
svarar rapporter med brev, undertecknat 
av Antoine Brown. Stationens adress är: 
Radio Caraibes, 23 ruelle Chavannes, Port
au-Prince, Haiti. 

I Spanien finns även en ny station. Den 
heter Europe II och sänder på 1052 kHz. 
Den är mycket störd aven östtysk sändare, 
men den har hörts avsluta sändningarna 
kl. 02.00 med spanska nationalhymnen. 

De svenska programmen över Radio Ka
tanga har förbjudits av president Tschombe. 

Trans World Radio i Monaco har äntli
gen startat sina sändningar och sänder 
dagligen kl. 06.00-08.00 och kl. 18.30-
23.00 på 7298 kHz. Program på svenska 
sändes kl. 20.00-20.30 och dessutom sän-

~14 



EN IMPEDANSMÄTBRYGGA - , 

för tekniker med krav på noggrannhet 

Eledro-Measurements, Ine., U.S.A., tillverkar en im
pedansmätbrygga, typ 250-Cl, för mätning av resistans, 
kapacitans, induktans, förlustfaktor och Q-värde, som 
står på toppen av kvalitet och noggrannhet. 

Precisionstillverkade dekadmotstånd samt en omsorgsfullt 
stabiliserad kapacitansnormal har gjort det möjligt aH 
uppnå den höga noggrannheten. 

Mätområden: 

Resistans: 0,1 milliohm-12 Mohm 
Kapacitans: 0,1 pF-l200 p.F 
Induktans: 0,1 p.H-I200 H 
Förlustfaktor: 0,001-1 
Q-värde: ~10000 

Denna mätbrygga kan även levereras med inbyggd mät
förstärkare med )magiskt öga) som O-indikator och kan 
därvid anslutas till nätet. 

• 

De induktansfria bryggresistanserna äro åldrade och in
justerade till en noggrannhet av bäHre än ± 0,05 % av 
deras nominella värden. Temperaturkoefficienten är lägre 
än ± 0,002 % per grad C·. 

Kapacitansnormalen är omsorgsfullt stabiliserad och in
justerad till en noggrannhet av bäHre än ± 0,15 % av 
dess nominella värde. 

Noggrannhet: 

±0,1 % + 1 skoldel 
±0,2 % + 1 skoldel 
±0,3 % + l skoldel 
±2% 
±2% 

Impedansmätbryggan har små dimensiO(ler och låg vikt 
samt är försedd med skyddslock och handtag för transport. 

GENERALAGENT 

TELEINSTRUMENT AB 
Härjedalsgatan 136 - Vällingby - Telefon Stockholm 377150 
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~12 
des program på engelska, tyska och frans
ka och man planerar program på bl.a. 
ryska, polska, ungerska, arabiska, spanska, 
portugisiska och italienska. Morgonpro
grammen hörs mycket bra och även kvälls
programmen fram till 21.30 då stationen 
drunknar i störningar från Moskva_ 

Månadens QSL kommer från Radio Ban
deirantes i Brasilien, en av de populäraste 
brasilianska stationer som kommer in i 
Sverige; den svarar med en färgglad fol
der och en liten vimpel, och från Emissora 
Nacional de Radiodi/vsao i Ponta Delgada 
på Azorerna. De hörs på kvällarna på 61,66 
meter och svarar med samma kort som 
Radio Nacional i Portugal men med egen 
text, tryckt i rött. 

Börge Eriksson 

JII 

SÅO 'ULO 

'* 
IRASll 

Fig 1 A 
QSL-kort från· Radio Bandei· 
rantes Sj A, Sao Paulo, Bra· 
silien. 

Fig 2 
QSL·kort från Emissora Na
donal de Radiodifvsao, Pon· 
ta Delgada, Azorerna. 

TV-DX 
En efterskörd till sommarens TV-DX läm
nas av herr Kjell Al/vengren i Kräklingbo 
på Gotland, som rapporterar mottagning 
av exempelvis ungerska och italienska TV
sändare. Han meddelar också att ryska TV
sändaren i Riga (k. 2) går in dagligen på 
Gotland, stundom med utomordentlig styr
ka - dock är mottagningen beroende av 
väderleksförhållandena. 

• 
Enligt en artikel i »Radio Electronics» 
nr 1/60 har aktiviteten ifråga om TV-DX 
under 1959 varit koncentrerad till måna
derna jfmi, juli och augusti. Det stämmer 
tämligen väl med aktiviteten på motsvaran
de front här i Sverige. De grå staplarna 

Provbild från ryska Riga·sändaren på k. 2. 
Går in dagltgen på Gotland. Foto: Kjell Al/ven
gren, Kräklif11jbo. 

.' 0' 

~16 

Stabiliserad 
lågspännings-

Typ: likriktare 
LS 32 

Spänning 3-40V kontinuerligt variabel i Ivå områden 

Ström 3S0mA 

Brum lmV 

Reglering ± 20 mV för 10% nätspänningsvarialion 

20 mV för belastningsändring från noll till full last 

Säkring Kortslutningssäker, automatsäkring 

Dimensioner Bredd: lS0mm. Höjd: 2S0mm. Djup : 260mm. 

Begär prospekt! 

""""''''''''''''''''~ sv EN SKA A B~'_ 

LTRONIX 
Ångermannagalan 122 - Telefon 010 I 870135 
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MULTICON 
En komplett serie a\! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 24 och 
33-poliga kontaktdon direkt användbara mot 
äldre typer och med många nya, värdefulla kon-
struktionsdetaljer. · , . 

Flatstiftskontakter 

Konstruktionsdetaljer: 
1. Kontaktnumren är ingjutna i bakelitkroppen på 

såväl framsidan som baksidan. Detta förenklar 
ledningsdragningen och är äv.en en god hjälp vid 
service, eftersom man slipper lossa kåpan. 

2. »Piggar» är ingjutna i hankontakternas framsida 
för att hindra att kontaktdonen slutes alldeles 
tätt. Fukt förhindras härigenom att kvarstanna 
eller sugas in mellan kontaktdonen. 

3. Den i ett stycke gjutna kontaktkroppen är gjord 
av nylonblandad bakelit, vilket ger en god isola
tions- och överslagsspänning. 

4. Alla han- och honkontakterna är placerade i 
försänkta hål i gjutkroppen. D.etta gör, att man 
får en högre överslagsspänning. 

5. Varje honkontakt har uppslitsade blad så att 
man får fyra säkra kontaktpunkter. På så sätt 
erhålles en absolut tillförlitlig kontakt med en 
minimilivslängd av 10.000 operationer med lågt 
och konstant kontaktmotstånd. 

6. Kontaktdonen kan l.evereras med guldpläterade 
kontakter. 

7. Chassikontakterna är försedda med monterings
hål på antingen kort- eller långsidorna. Härige
nom kan man få utrymmesbesparande kontakt
arrangemang.' 

8. Kontaktkåporna kan förses med två olika slag 
av jordningsdon: 
A) I den ena versionen är ett jordningsblad på 

insidan av kåpan förbundet till den högst 
numrerade kontakten. 

B) I den andra är en jordklämma nitad fast vid 
kåpans yttersida, så att man där kan göra en 
direkt jordanslutning. 

9. Alla kontaktdon kan förses med en låsanordning, 
som ger ett säkert fäste vid chassi eller panel. 

10. Kontaktkåporna är målade i en tidsenlig grå 
hammariack. 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
~ 

• 
• 
• 
• ., 
• 

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

Elektriska data: 
SPÄNNINGSDATA 

l. Arbetsspänning: a) 1000 Volt DC eller AC 
(max.) i tempererat klimat under normala 
konditioner. 
b) 500 Volt DC eller AC (max.) i tropiskt 
klimat. 

2. Spänningsprov: Alla kontaktdon klarar en 
provspänning av 2,5 KV mellan kontak
terna och 3 KV mellan kontakt och jord. 

3. Genomslagsspänning: Genomslagsspänningen 
ligger vid va 3,3 KV. En av bakelitens goda 
egenskaper är, att ingen kolbana bildas 
vid ett eventuellt genomslag, utan kontakt
donet klarar även efter genomslaget ovan 
nämnda spän~ingsprov. 

STRÖMDATA: 

1. 5 ampere DC .eller AC (eff.). a) genomsnitt
liga kontaktmotståndet ligger under 0,002 
Ohm. 
b) maximalt kontaktmotstånd 0,0025 Ohm. 

(1) • (2) 

(S) (8A) 

(8B) (9) 

Vid stora krav på kvalitet -
väl; PAINTON 
Skriv eller ring efter specialkatalog 

SVENSKA PAINTON AB ÅKERS RUNÖ - STOCKHOLM 
Tel. 0764/20110 
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Paus bild från ryska Riga-sändaren (delvis bal
tisk text »bild/el, arbete pågår»)_ Foto: Kjell 
AI/vengren, Kräklingbo_ 

anger TV-DX-rapporter som kan föras till
baka på sporadiska E-skikt, snedstreckade 
staplar anger andra former av TV-DX via 
troposfärisk refraktion eller via F2-re
flexer_ 

Nytt från BBC 
EBU-bulletinen förtäljer att BBC har star
tat en ny mellanvågsstation pit den lilla ön 
Malta i Medelhavet_ Stationen har 10 kW 
effekt och skall användas för att reläa 
BBC:s arabiska program till Nordafrika_ 
Tidigare 'har det endast funnits trådradio 
och en FM-sändare på Malta_ Trots denna 
MV-station blir dock chansen inte större 
att kunna höra Malta här i Sverige_ Den 
frekvens BBC har valt är mycket störd och 
torde knappast bli 'hörbar här_ 

När BBC för några år sedan slutade med 
de svenska programmen blev åtgärden inte 
precis mottagen med glädje bland de 
svenska DX-arna, och överhuvudtaget har 
BBC inte varit särskilt populär bland DX
are på grund av att de lämnar ofullständig 
verifikation; mycket sällan har ett QSL
kort varit korrekt ifyllt_ Därför är det så 
mycket mer glädjande då BBC meddelar 
att de i oktober startade ett program för 
DX-are som heter »Short Wave Listerners 
Corner»_ Programmet sändes onsdagar och 
torsdagar över BBC Overseas Service och 
innehåller frågor och svar om BBC Short 
Wave Service och om DX-ing_ Vidare kom
mer lyssnarna att få informationer om kon
ditioner, nyheter i sändningsschemor och 
råd i apparat- och antennfrågor_ Program-

Bästa bundsförvanten 
på vägen mot fulländad bandinspelning har 

, Ni i ,SCOTCH, tonband - de professionell-a 
experternas band över hela världen_ Och tack 
vare ,SCOTCH>-sortimentets bredd kan Ni 
alltid finna en bandtyp som motsvarar just Edra 
speciella krav. Fordra alltså att få >SCOTCH> 
hos radiohandlarn och begär samtidigt den 
lilla gl'1atisboken >SCOTCH> tonba'1dstips! 

met sändes onsdagar kl_ 13_15 på 25840, 
25720, 21 710, 21550, 21470, 17870, 
17790,15140,15110 och 15070 kHz samt 
över BBC-Singapore på 15 435 kHz_ Detta 
program upprepas torsdagar kl. 18.30 på 
21 710, 21470, 17 870, 17790, 15140, 
15 110 och 15070 kHz samt kL 02_15 på 
15 260, 12 040, 11 860, 11 820, 9825, 9580, 
9510 och 6110 kHz_ 

BE 

GENERALAGENT: LINBELlUS & BJÖRKLUND • BOX 12119 • STOCKHOLM 12 
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Mullard är beredd att försvara motiven till att alltid välja ett .!:!:t!! bildrör som 
ersättnings rör. Mullards Radiant Screen är resultatet av årslånga erfarenheter 
från bildrörstillverkning. Redan vid televisionens start i England var Mullards 
bildrör kända som föregångare vad det gäller kvalitet och tekniska egen
skaper. Mullardteknikern vet vilket enormt arbete i form av utveckling, 
test, planering, tillverkning osv. som ligger bakom en produktion av milion
tals bildrör! Han vet också, precis som Ni, att det betalar sig bättre både 
för Er och kunden att som ersättningsrör ta ett ~ kvalitetsrör - Radiont 

Screen, som Ni lugnt kan rekommendera. . 
Svenska Mullard AB, Strindbergsgatan 30, Stockholm No. Telefon 670120 

IIIULLARD 
~ ______________ ~ ________ ~ __________ ~ ______ ~ ________________ ~ ____________ k 



Reklam -.11V 
på Nya. lealand 
Nya Zealand äl ett relativt ungt TV-Iand_ 
Det är inte manga månader sedan den 
första TV-sändaren togs i bruk - i Auck-

, land - och den användes endast för ex
perimentsändningar på kanal 2, enligt väst
europeisk TV-standard 625 linjer, 7 MHz 
kanalavstånd. Planer föreligger emellertid 
på en utbyggnad av TV-servicen och innan 
årets slut beräknar man ha sändare i Wel
lington, Christchurch och Dunedin. TV
sändaren i Auckland kommer sedermera 
att byggas ut till 100 kW erp. 

Data för de nya TV-stationerna: 

WeIlington: kanal l, bild 45,25 MHz, 
ljud 50,75 MHz, 10 kW erp; 

Cristchurch: kanal 3, bild 62,25 MHz, 
ljud 67,75 MHz, 10 kW erp; 

Dunedin: kanal 2, bild 55,25 MHz, ljud 
60,75 MHz, 10 kW erp. 

Licensavgifterna kommer till en början 
att bli 4 pund per år, men när sändnings
tiden ökats till 16 eller fler timmar per 
vecka kommer avgiften att höjas till ca 
6 pund. 

I april nästa år beräknar man kO)llma 
igång med kommersiella TV-program på 
tisdagar, torsdagar och lördagar; de' åter
stående fyra dagarna i veckan kommer att 
bli icke-kommersiella. Endast en kanal blir 
tillgänglig för reklam-TV. Varje firmas 
reklaminslag kommer att sändas vid olika 
tider varje kväll. Denna metod ger alla 
annonsörer samma möjligheter. TV-annon
seringen kommer att få samma form som 
i andra länder med reklam-TV, dvs. 10, 20, 
30 eller 60 sekunders »spots», antingen 
"före eller efter ett program eller i en »na
turlig» paus som kan förekomma i mitten 
av ett program. Först sedan man erhållit 
mer informationer om antalet TV-motta
gare i Auckland kommer man att fast
ställa avgifterna för reklamen i TV. 

Tl 

• 
Flyttbar eurovisions
anläggning i Österrike 

G enomförandet aven eurovisionsöverfö
ring fordrar på överföringsplatsen en hel 
del extra tekniska anordningar, som inte 
erfordras vid vanliga TV-överföringar. Det 
behövs exempelvis en telefoncentral, en 
hel del monitorer för bild och ljud och 

divers& ljudförstärkare och ljudmixnings, 
anordningar för de närvarande utländska 
kommentatorerna. 

För att rationalisera dessa anordningar 
för eurovisionssändningarna framlades för 
lång tid sedan ett förslag inom europeiska 
radio unionen att bygga en flyttbar eurovi
sions-regicentral, so~ skulle "vara EBU :s' 
egendom och som skulle" ställas . till euro
visionsländernas förfogande. 

Då detta förslag hittills inte realiserats 
har Österreichischer Rundfunk för eget 
bruk beslutat skaffa en egen flyttbar euro, 
visionsanläggning. Denna anläggning be, 
står av två vagnar, nämligen ' den egentliga 
»regivagnen» och im appimitvagn. Anlägg
ningen skall byggas av »Fernseh GmbH» i 
Darmstadt. ' 

I regivagnen befinner sig kopplings- och 
övervakningscentralen för ' bild, och lj ud 
och telefonledningar och i åpparatvag~en 
ljudmixningsbordet för maximalt 20 TV
kommentatorer.. Utöver användningen vid 
eurovisionssäiI'dningar kanc,"regibussen an
vändas :sqm mindre reportll.gevagn för de~ 
österrikiska TV:ns egna program. 

(Tl) 

1 EBU "" Eur.opean Broadeasting Union = EVr,9~ ~ 
peiska rundradiounionen; ,I 

SE OCH HÖR 
med VALVO-RöR 

CONSERTON 
Avd. Elektronrör 
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TYPISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
FÖRSTÄRKARE MED SNABB ÅTERHÄMTNING 

- observera små signaler som är överlagrade på stora pulser 
MODULATIONS-MONITOR - mät amplitudmoduleringen 

hos ett digitalt pulståg. 
UNDERTRYCKNING AV BRUM MED HÖG NIVÅ 

- undertryck upp till 200 V topp-topp brus och brum. 
HALVLEDARE - KARAKTERISTIKOR - mät Zener-diod 

växelströms-impedans och Zener-potential tillsammans, mät 
transistor-utgångsimpedans. 

PULSHÖJDS-ANALYS - välj ut vilken puls som helst över 
en utvald likspänningsnivå. 

NOGGRANT URVAL AV KOMPONENTER - checka 
komponenten med lätt avläsbara toleranser. 

HUVUD - DATA: 
. 3 Funktioneringssätt 

2 

Som konventionell förstörkare: som differentiolingångsförstörkare 
och som en kalibrerad differentialkomparator. . 

50 mV/cm känslighet 
Nio kalibrerade dömparsteg till 25 V/cm. 

Stor bandbredd 
likspänning -13 MHz med Tektronix oscilloskop med kort stigtid. 

40.000: 1 undertryckning av faslika signaler 
Möjliggör mätning av signaldifferenser på mindre än 50 mV. 

Noggrannheten hos jämförelsesignaler 
Bättre än 0,25 '/, på ± 1 V-skalan, bättre än 0,20 '/, på ± 10 V. 
skalan och bättre än 0,15 '/, på ± 100 V-skalan. 

Säkerhetsegenskap 
Typ Z eliminerar nödvändigheten av . oscilloskop fria från jord •• 

Rörvoltmeter för lik- och växelspänning 
Utökar oscilloskopnoggrannheten vid både lik- och växelspän
ningsmätningar till 0,2 'I,. 
Pris för 'plug-in '-enhet typ Z Kronor 3.400:-

fritt förtullat Stockholm 

Tillverkare: 

TEKTRONIX, INC. 
Beaverton, Oregon, U.S.A. 

Detaljer I vågformen hos en 100 V trappstegsspänning 

Verttkal förstoring 

500 ggr 

Horisontell förstoring 

Vertlkatt 

25 V/cm 

500 ggr 

Vertikalt Horisontalt 

50 mV/cm 10 ps/cm 

Vc = -5. 5 V 

Ny differentialkopplad »plug-in»-förstär

kare undertrycker upp till 100 V aven 

ingångssignal . .. acc;epterar signaler på 

100 V för studium på oscilloskopskärmen 

med en känslighet av 50 mV/cm .. , er

bjuder en ekvivalent vertikal skallängd av ± 2000 cm 

(20 meter!). 

Ni kan nu studera små segment av stora vågformer vid 

maximal känslighet på oscilloskopet med vertikal för

storing, som motsvarar hela 500 ggr förstoring. Ni kan 

välja ut förstorade »fönster»-observationer av alla delar 

a~ en vågform och göra amplitudmätningar med en nog

grannhetsgrad som mycket nära motsvarar möjligheter

na hos digital-tekniken. Flexibiliteten och enkelheten 

i den analoga (oscilloskop) presentationen är bibehållen 

för noggrann analys av komplexa signaler. 
I 

Den nya »plug-in»-enheten typ Z är emellertid en till

sats för tre olika ändamål, ty den fungerar även som 

konventionell förstärkare och som differential-förstär

kare. Den kan brukas i samtliga Tektronix-oscilloskop 

av 530, 540, 550 och 580*-serien. Bed oss demonstrera det 

dynamiska området, vågformupplösningen och amplitud

noggrannheten hos den nya typ Z i Er tillämpning. 

* med Adapter typ 81. 

Ensamrepresentan t: 

ERIK FERN ER AB 
Box 56 - BROMMA - Vx 252870 
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England 

SNABBA 
---NOGGRANNA 

TRANSFORMATORKOPPLADE 

Typ 

B 321 

B 801 

B 901 

B 
2 
2 
1 

1--_.0-.,...-."" T 2 

Dekadisk indikering med automatisk komma placering 

R C L Noggran 

10 D-' 0,0002 pF 1 mH ±0,25 % 100 MD -11 f!.F -00 

0,02 mQ 0,002 f!.H ± 0,2S % -1000 D -100 mH 

1 mD- 1 pF-S F 1 ,uH-
±2 % 1000 MQ O,SMH 

10 D- 0,01 pF- 0,5 f!.H- ca ± 1 % 10 MQ 0,02 f!.F 50 mH 

Susceptans motsv. ca ±2 % ±7S pF 

Suscefltans motsv. 
±2 O pF ca ±2 % 

• Tillsats Q 221 ger brygga B 221 följande mätområden : 
()-100 O (minsta avvikelse- SO /LO) 
l /LF-l00000 /LF 
()-10 mH (minsta avvikelse 5 m/LH) 

Frekvensområde Observera 

Inre: 10000 radianer Tillsats för • andra i' 
Yttre: 50-20000 Hz: mätområden finns 

Inre: 10000 Hz 

Inre: SO Hz 

Yttre: 15 kHz-5 Speciella .. tillbeb6r 
för fransistormätn. 

Yttre: S0-2S0 MHz: Admittansmeter 

Yttre: 1-100 MHz Admittansmeter 

Dessutom finns andra tillbehör till B 221 för konduktivitetsmätningar på vätskor eller för undersökning av 
isolationen på plastfolier . 
•• Tillsats Q 601 möjliggör mätningar på både p-n-p och n-p-n transistorer. Närmare upplysningar om 
Q 601 återfinns i en speciell broschyr som gärna översändes på' begäran. 

Wayne Kerr är idag en över hela världen känd tillverkare, som kommit med revolutione
rande uppfinningar inom mättekniken. Deras transformatorkopplade mätbryggor erbjuder 
många avsevärda fördelar jämfört med andra konventionella bryggtyper. 

• Stora mätområden 

• Hög noggrannhet 

• Möjlighet att med hjälp av den s~ k. trepunktsanslutningen 
mäta en komponent utan att densamma behöver lödas loss. 

Utförliga specialbroschyrer på Wayne Kerrs instrument samt tekniska publikationer över 
bryggornas konstruktion och verkningssätt sändes gärna. Vi hoppas även få förmånen 
att återkomma med offert. 

Generalagent: 

Mätinstrumentavdelningen 
Barnängsgatan 30 - Stockholm Sö - Tel. 449760 
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Tongenerator S 12.1 
Denna tongenerator är ett högklassigt laboratorie
instrument med noggrant stabiliserad utspänning 
och mycket liten distorsion. Generatorn har en unik 

frekvensinställning av 
dekadtyp. 

Frekvensområde : 
10 Hz -120 kHz 

Noggrannhet: 
± 1 %, ±O,5 Hz 

Stabilitet: ca 1 X 1 ()--4 

Utgångar: I. 600 ohm 
+ 10 dB till -70 dB 

II. Högohmig 
0-30 V 

Distorsion: ca 0,2 % 

Rörvoltmeter M 12.1 
M 121 har konstruerats för de högsta anspråk på 
noggrannhet och stabilitet. Den är kalibrerad i 
effektivvärde och försedd med förstärkarutgång. 

Frekvensområde: 20 Hz -100 kHz 
Mätområde: 0-1 mV/100 V (11 områden) 
Noggrannhet: ca 1 % 
Ingångar: I. 15 Mohm II 10 pF 

II. 1 Mohm II 10 pF 
III. 100000 ohm 
IV. 600 ohm 

Förstärkarutgång: Max. 1 V 

Milliwattmeter U 281, U 381, U 581 
Dessa wattmetrar av resistiv film·bolome
tertyp är mycket enkla att använda. Mät
område 1-100 mW med 3 ", noggrannhet. 
Frekvensområde 8400--.40000 MHz. 

X-Band test-oscillator S 382 
S 382 är en oscillator av avancerad konstruktion 
som arbetar med klystronen ev 2346. Uteffekten 
är 15-35 mW och konstant inom 2 dB. Stabiliteten 
är l X IO·' 

S-Band test-oscillator S 281 
Genom en speciell konstruktion erhålles konstant 
uteffekt av ca 200 mW. Frekvensområdet är 2800-
4000 MHz. Uttog fär fyrkantvågmodulation mellan 
400-4000 Hz. 

Videogenerator O 2.2. B 
En termisetorstabiliserad le-oscillator som täcker 
frekvensområdet 10 kHz -10 MHz i sex områden. 
Variationerna ligger inom± Y2 dB. O 22 B har för
utom en 75 ohms utgång en högohmig speciellt för 
bryggmätni.ngar. Max. utgångsspänning är 2 V. En 
särskild utgång med 50 Hz fyrkaritvåg finns. 

'Pulsgenerator P 131 
Har från början konstruerats för utveckling av 
radarutrustningar. Pulsbredderna är SO, 75, 100, 250, 
500, 7SO och 1000 mILS och repetitionsfrelCvensen 
variabel mellan SO - 50000 Hz. Stig- och faJltider 
är 15 resp. 20 mILS. Over en 75-ohms utgång kan 
positiva eller negativa pulser upp till 10 V uttagas. 
På en annan utgång (SO - 200 ohm) upp till 40 V. 

V åganalysator A 32.1 
Denna analysator har konstruerats för att möta 
kraven på ett lätt portabelt instrument samtidigt 
som det skall vara enkelt att använda. 

Frekvensområde: 50 - 20000 Hz 

Ingångsspänning : 75 mV - 25 V 

Ingångsimpedans: 1,00000 ohm obalanserat 
alternativt 25000 ohm balanserat 

Bandbredd: 10 Hz ± 1 Hz 
Stabilitet: ± 1 dB 

Wattmeter U 182 Vågmeter 
W 181-781 En wattmeter för x·bandet som ör utförd 

för att kunna anvöndas som normal. Mät
område 10-200 W. Max. pulseffekt 50 kW 
topp. 

En serie av 7 stycken 
små och kompakta re
sonans-caviteter täcker 
frekvensområdet 975-
40000 MHz. 

Mikrovåg-Q-meter L 281 
Där verkligt noggranna Q-mätningar be
häver gäras på ,Echo Boxen ·och andra S 
eller X-band resonatorer fyller L 281 alla 
anspråk. Mätområde fär Q; 10000-60000 
(8-11 cm) och 30000-150000 (3-3,53 cm). 

Precisionsdämpcire - kalibrator XT 134 
Detta instrument är konstruerat för noggranna kalibreringar av 
dömpsalser i signalgeneratorer för S- och X-banden. Inom områ
det 10·' till lO-U W Ör mötnoggrannheten 0,02 dB. 

Generalagent: 

Mätinstrumentavdelningen 
Barnängsgatan 30 - Stockholm SÖ - Tel. 449760 
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EKONOMISKA SPALTEN 

TV-försäljningen stagnerar ... 
Efter de senaste årens enorma försälj
ningsrush för TV-mottagare får man räkna 
med en viss stagnation. Man kan dra en 
parallell med radioförsäljningen för ca 20 
år sedan, se fig. 1. Man kan emellertid 
räkna med att ett nytt behov uppstår att 
ersätta tidigare anskaffade apparater med 
nya, och därmed sker en viss återhämtning. 
Ifråga om radioförsäljning skedde en ök· 
ning i försäljningen framåt 1950, vilket 
framgår av diagrammet i fig. 1. Den starka 
ökningen hänger samman med att man 

2 00 

-1,000 00 

/ 
nr. ,./ 

,/ ......... ,/ 
100 

2000 

r II 
1930 1940 1950 1960 

Fig l 

skaffar sig extra apparater, i synnerhet 
resemottagare av transistortyp. 

Av samma orsaker kan man räkna med 
att TV-försäljningen efter några års stille
stånd åter skall gå upp, se fig. 2. Progno
sen härför är emellertid osäker, man räk
nar dock med att under 1960-talet kommer 
det att finnas i genomsnitt ungefär en 
apparat per hushåll. 

Källa: Svenska AB Philips. 

200 

400000 

/ ........... ----
/ 100 

200000 
/ 

V 
1955 1956 1958 1960 1965 1970 

Fig 2 

Men TV dominerar 
i alla fall! 

Under 1959 dominerade försäljningssiff
rorna för TV-mottagare inom den svenska 
radio- och TV-branschen, vilket framgår av 
nedanstående diagram. TV uppvisade pro
centsiffran 74, därefter kommer övrig radio 
med 9 %, radiogrammpfoner med 6 %, 
reseradio med 5 % och bilradio, bandspe
lare och grammofoner vardera med ca 2 %. 

Övriga 
radio 90/0 

Radio-

fon 6% 

(Philips) 

20/0 

\ 
TV 74cy'0 

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

Kabel- und Gummiwerke A. G. 

EUPEN 

Belgien 

Förfrågningar torde ställas till 

Firma ZANNI HOLMBERG 

Stockholm 

Bergsgatan 39 - Tel. 511060 

Kabel av alla slag för 
radio och television 

Högfrekvensledning 
för alla ändamål 

~~--~----------------------------------------------------~----------~~--------------~----/ 
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E 80 CC LF-Dubbeltriod 

E 80 CF T riod-pentod 

E 80 L 8-W-Slut-penlod 

E 81 CC HF-Dubbeltriod - \ 

E 82 CC Universal-dubbeltriod 

E 83 CC Dubbeltriod med liten mikro-
fonieffekt 

E 84 L 12-W-slutpentod 

E 86 C UHF-Triod, till 800 MHz 

E 88 CC Brant-universal-dubbeltriod 

E 90 CC Dubbeltriod för räknemaskiner 

E 91 AA Dubbeldiod 

E 130 L 27,5-W -Kraftpentod 

E 180 F Brant bredbandspentod 

E 235 L 12-W-Pentod 

E 236 L 12-W-Pentod 

E 280 F Universal-bredbandspentod 

E 282 F Brant bredbands- och slutpentod 

E 283 CC LF Dubbeltriod med lågt brum 
30-W-Krafttetrod 

F 2a11 30-W-Krafttetrod 

6AK5W Bredbandspentod 
{5654} 
5751 LF Dubbeltriod 

5814A Universal-dubbeltriad 

6463 Kraft-dubbeltriod 

I 
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VÄRT ATT VETA 

Branthet - förstärkningsfaktor -
strömförstärkningsfaktor 

När man talar om låg eller hög gene
ratorimpedans jämför man alltid med ste
gets egen ingångsimpedans. Belastnings
impedansen jämför man alltid med ut
gångsimpedansen. Nedanstående tabell vi
sar vilka belastningsfall, som brukar före
komma i praktiken och vilka storheter som 
bäst anger förstärkningsförmågan. 

I praktiken brukar ström förstärknings
faktorn bli avgörande för en transistors 
förstärkningsförmåga vid vanlig lågfre
kvensförstärkning. Vid avstämda förstär
kare är det däremot bek.vämare att räkna 
med brantheten. Brantheten är emellerti<l 
inte den enda storheten av betydelse i 
detta fall. In- och utimpedansen liksom 
även den inre återkopplingen spelar också 
en viss roll. Ofta är det så att brantheten 
blir avgörande för den förstärkning ett 
transistorexemplar ger i en viss färdig 
krets, men att övriga storheter måste tas 
med i beräkningen vid konstruktion av 

V id rör förekommer två mått på förstärk
ningsförmågan, brantheten (S) och för
stärkningsfaktorn (.u) .. Med den senare 
menar man spänningsförstärkningsfaktorn. 
Vid transistorer använder man sig av brant
heten (S eller Yje) och strömförstärknings
faktorn (hje) . 

Förstärkningsfaktorn .u kan tänkas mätt 
i volt ut per volt in, strömförstarkningsfak
torn h/e i mA ut per mA in. 

Beteckning Mätstorhet 
Branthet S eller Y/e mA/V 

Förstärkningsfaktor .u V/ V 
StrömföTstärknings-
faktor h/e mA/ mA 

Frågan vilken storhet som bäst represen
terar ' förstärkningsförmågan avgörs helt 
av yttre impedansförhållanden. 

De yttre impedanserna är g(!nerator
impedansen och belastningsimpedansen. De 

bör inte sammanblandas med stegets in
gångsimpedans och utgångsimpedans. Ge
neratorimpedansen är den impedans, som 
man ser bakåt från stegets ingångssida, 
alltså i praktiken utgångsimpedansen från 
föregående steg, eller eventuellt impedan
sen hos en antenn eller en mikrofon. Be
lastningsimpeda,nsen är den impedans som 
man ser framåt från stegets utgångssida, 
alltså i praktiken ingångsimpedansen hos 
efterföljande steg eJler t.ex. impedansen 
hos en högtalare. denna krets. F 

Generatorimpedans 

Låg I Hög 

I 

S (mA/V) 

I 
h/e (mA/ mA) 

Belastnings- Låg Pentoder och 
transistorer Transistorer 

impedans 

Hög I 
.u (V/V) 

I 
Detta fall förekommer 

Trioder inte i praktiken 

\ 

Bildrör • AW 36-8014" • AW 61 - 8824" 

• A W 43 - 80 17" • MW 36-4414" 

• A W 43 - 88 17" • MW 43-6917" 

• A W 43 - 89 17" • MW 53 - 2021" 

• AW 53 - 8021" • MW 53 - 8021" 

• AW 53 - 8821" • MW 61 - 8024" 

• AW 59-90 23" 

SE OCH H.aR MED. VALVORaR 

/ 

CONSERTON 
A vd Elektronrör 

24 R A D I o o C H T E L E V I S lON - N R l - l 9 61 



, 
I 

.. 

1 Enkel eller tvinnad ledare 

2 Teflon eller polyetylen 

3 Enkel eller dubbel skärm 

4 Kabelisolation av Teflon 
KEL-F, Polyvinylklorid, kiselgummi 

5 Neopren eller kiselgummi i olika 
färger 

6 Stiftskydd av Teflori (ej visat) 

7 Räfflad eller sexkantig mutter. Även 
muttrar med skyddslindningshål finnes 

8 Förgyllda silverstift 

9 Försilvrad mässing. Försilvringen är 
0,0002-0,0004 tjock. Se normer QQ-B-
626 och QQ-S-365. Försilvring ger mind
re elektrolytverkan än gult vid montage 
på aluminium 

Agent i Sverige 

10 Neopren eller kisel packning l olika 
färger 

1.1 Försilvrad låsbricka 

12 Klass 2 A gänga 

13 Teflon dielektrikum (för upptill) 

14 Lödpunkt för mekanisk styrka 

Marknadens minsta koaxialswitch ger VSWR 
1,25 till 2 KMC. Dämpning 0,8 dB vid 2 
KMC. 

E L E K T R O N I K ,B O L A G E T AB 
Barnängsgatan 30 - Stockholm Sö - Telefon 449760 

R A D I o o C H T E L E V I S lON - N R l - l 9 6 l 25 



/ 

TIPS FÖR KONSTRUKTÖRER 

Elektronikstyrd konstant -ljuskälla' 
V id fotometriska mätningar och vid and
ra tillfällen, då man är nödsakad att över 
längre tidsperioder ha en kpnstant ljus
källa, kan en enkel anordning för regle
ring av ljusintensiteten tillgripas. Följande 
koppling har angivits av Philips och byg
ger på den ljusberoende resistansen i ett 
kadmium"'sulfidmotstånd. 

Anordningen, som är heltransistoriserad, 
framgår av schemat i fig. 1. Nättransfor
matorn arbetar över kondensatorn el med 
så hög ström att järnkärnan är mättad, 
vilket innebär att sekundärspänningen 
över L2 och L3 inom rimliga gränser hål
les konstant. Lampan Lal drar 6 volt/ 5 A 
och matas över L2 genom kollektorström
men i de fyra parallellkopplade transisto
rerna T2- T5 - fyra 'stycken Oe16. Ström
men genom dessa transistorer styrs av kol
lektorströmmen genom TI - också en 
Oe16 - vars kollektorström i sin tur är 
beroende av potentialen på basen. Denna 
re leras aven spännings delare, bestående 
'av RI och kadmiumsulfidmotståndet 

FYRKANT -VÅG 
o 

SINUS -VAG 

19-220.000 . pis 

O-JO V 

ORP 30, som förutsättes ha resistansen R,z. 
Som framgår av schemat ligger första 

transistorn i en bryggkoppling med gre
narna A-B resp. L2 och L3. Betecknar 
man spänningarna över L2 resp. L3 med 
VI och V2 befinner sig bryggan i jämvikt om 

R,z/RI =vtlv2 

Varje ändring av kadmiumsulfidmot
ståndets resistans till följd aven ändring 
i ljusinten'siteten kommer att bringa bryg
gan ur jämvikt, varvid potentialen på förs-

ta transistorns bas ändras. Den därigenom' 
uppkommande kollektorströmsändringen i 
Tl styr ut T2-T5. 

I varje emitter på T2-T5ligger ett mot
stånd på l ohm för att fördela belastningen 
jämnt mellan de fyra transistorerna även 
om hFJil för dessa varierar något sinsemel
lan. Med nätspänningsvariationer på 
± 20 % erhålles med anordningen en kon
stanthållning av ljusintensiteten av ± l %, 
varjämte alla åldringsfenomen själva 
lampan .elimineras. 

WT 

A.-____ ;-__________ ~----.-_, 
DRP30 

Fig 1 
B 

Schema för anordning för konstanthållning av ljusstyrka från en lampa. 

U niversal ~ generator GTBO 
/ 

• Stabil Re -oscillator lämnar en sinus-spänning med låg distorsion. 
• Fyrkantvågen alstras genom förstärkning och kl ippning i flera steg. 
• Båda vågtyperna kan tas ut samtidigt från skilda uttag och regleras var för sig. 

Begär specialprospekt ! 

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 
Pepparvägen 26 * STOCKHOLM -FARSTA 5 * Tel. 940090 
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suverilna - -TV antenner 

AS-FSA271 

AS-FSA711 

Specialantenn för exceptionellt 
svåra förhållanden. 

RIKTPRIS: 
kanal 2 
kanal 3 
kanal 4 

285:-
275:-
265:-

Denna antenn ger ofta god 
bild i sändarens närområde. 

, Denna antenn är lämplig 
även på större avstånd 
från sändaren. Den ger 
gott skydd mot störningar. RIKTPRIS: 

kanal 2 
kanal 3 
kanal 4 

82:-
RIKTPRIS: 
kanal 2 110:-

80:- AS -FSA721 
78:-

kanal 3 106:-
kanal 4 102:-

Fönster- och balkongantenner: 
Lätt omkopplingsbara för olika kanaler 
(2r-4), försedda med sinnrikt, lättmonte· 
rat och stabilt fäste. Elegant utförande. , 

Högeffektiv fönsterantenn med 
2 element. 

FSASE2 Riktpris: 65:-

Balkongantenn för lokalmottag
ning i störningsfria områden. 

Riktpris: 38:-

AB GYLLING &. CO 

Högeffektiv balkongantenn 
med 2 element. 

Riktpris: 65:-

FSAlE1 
Fönsterantenn för 
lokalmottagning i 
störningsfria om
råden. 

Riktpris: 31:-

kanal 2-4 

-

• 

FUBA 
AS· FSA731 
En verklig universalantenn som 
ger briljant bild såväl långt från 
sändaren som i områden med svå· 
ra störningar. 

FSA 731 är, liksom övriga FUBA. 
antenner, försedd med FUBA:s 
specialfäste för inriktning även 
vertikalt, mot snett ovanifrån kom
mande vågor. 

RIKTPRIS: 
kanal 2 135:-
kanal 3 130:-
kanal 4 125:-

FÖR ALLT I TV 
STOCKHOLM, TEL. 010[180000 • GÖTEBORG, TEL. 018/175890 • MALMÖ, TEL. 040/70720 • SUNDSVALL, TEL. 027/50420 
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FÖR SÄNDARAMATÖRER 

Prognos för radioförbindelser under januari 
~ 

Uppsala J onos/ärobservatoriums prognos 
för j anuari för radioförbindelser i olika 
riktningar, räknat från Mellansverige, är 
sammanställd i nedanstående kurvor. 

värden på FOT' för olika distanser under 
dygnets olika timmar under januari i år. 
Heldragen kurva markerar att liten effekt 

är tillräcklig för att åvägabringa förbin· 
delse, streckad kurva anger liten till mått
lig effekt, streck prickad kurva måttlig till 
stor effekt och prickad kurva anger att stor 
effekt erfordras. De kurvor som återges avser beräknade 

'FOT=»Optimum Traffic Frequency»=opti
mal arhetsfrekvens. 
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Leclanche S. A. Yverdon Generalagent : Eric DIEFENBRONNER, Fack 5115, Stockholm 5 

Sibyllegatan 13. Telefon 607679 

SCHWEIZ 

28 R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R l - l 9 6 l I 



-'---- ------ ------- ------- ------- ------- --- --- --- --- -- suverilna - --- --- --- --- ------- ------- ------- ------- --- ==' - -TV antenn,er 

AS· FSAs61 
Utmärkt, lättmonterad antenn, försedd med FUBA 
överlägsna C-dipol, dubbelreflektor och 4 direktorer_ 

Riktpris: 78:-

Balkong- och fönsterantenner: 

AS· FSA491 

AS· FSA1ss 
Utmärkt balkongantenn med 
g.od riktverkan. Ger störnings
fri bild även vid relativt svåra 
mottagningsförhållanden. 

Riktpris: 54:50 

Denna balkongantenn rekom
menderas inom områden med 
inte alltför svåra störningar. 

Riktpris: 46:50 

AS· FSA12s 
En behändig balkongantenn 
lämplig för lokalmottagning 
i störningsfria områdel\. 

Riktpris: 38:50 

AB GYLLING & CO 

AS· FSA1s3 
Utmärkt fönsterantenn med 
god riktverkan. Ger störnings
fri bild även vid relativt svåra 
mottagningsförhållanden. 

Riktpris: 54:50 

As·FSA133 
Denna fönsterantenn refom
menderas inom områden med 
inte alltför svåra störningar. 

Riktpris: 46:50 

AS· FSA123 
\ 

En behändig fönsterantenn 
lämplig för lokalmottagning 
i störningsfria områden. 

Riktpris: 38:50 

Bredbands-antennen 
kanal 5-10 
Dubbla dipoler, dubbelreflektor och 10 direk
torer.Denna antenn ger briljant bild från vil
ken sändare som helst inom kanal 5-10. Den 
är speciellt lämplig i områden som i framtiden 
kommer att täckas av annan sändare. 

.Riktpris: 135:-

kanalS-lO 

FUBA 
AS· FSAS91 
På större distanser från !'ändaren 
och i närheten av hindrande före
mål är FUBA FSA 591 den själv
skrivna antennen. Dubbelreflek
torn och FUBA överlägsna C-dipol 
ger i förening med de 10 direkto
rerna der:t bästa garantin för ett 
gott resultat - briljant bild utan 
störningar. 

FSA 591 är, liksom övriga FUBA
antenner, försedda med . FUBA 
specialfäste för inriktning även 
mot snett ovanifrån kommande . 
signalvågor. 

RIKTPRIS: ' 124:-

~ 

FUBA 
- FÖR ALLT I TV 

STOCKHOLM, TEL. 180000 • GÖTEBORG, TEL. 175890 • MALMÖ, TEL. 70720 • SUNDSVALL, TEL. 50420 
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ff~böCker 

• 
BEHN,FW; DIKFENBACH,WW: 
Die Kurzwellen, ein,e Einfuhrung in 
das Wesen und in die Technik f UT 
Amateure und Radiopraktiker. Miin
chen 1958. Franzis-Verlag. 255 s. 
Pris: DM 16.80. 

Denna bok, som utkommit i sin 5:e upp
laga, var ursprungligen sammanställd av 
en artikelserie av F W Behn i den tyska 
radiotidskriften »Funkschau». Artikelse
rien blev bearbetad av Werner Diefenbach, 
DL3VD. I sin nuvarande omfattning om
fattar boken 255 sidor och innehåller fle
ra hundra schemavarianter för mottagare 
och sändare, från små enkla enkretsmotta
gare upp till 15 rörs superheterodyner. 
Sändare behandlas från enkla 5 W sändare 
upp till 100 W sändare. 

Boken är kanske ingen egentlig praktisk 
bok utan huvudvikten läggs vid genom
gång av schemor, men det förekommer 
också en del byggnadsanvisningar. Boken 
bör ge sändareamatörer åtskilliga uppslag 
till givande experiment. 

Sch 

• 
BRANDQVIST, L, STENSSON, K: 
Hi-fi-handboken, Stockholm 1960. 
Nordisk Rotogravyr. 190 s., 218 fig. 
Pris kr. 16:-. 

High fidelity som begrepp är strängt taget 
ingenting nytt - uttrycket präglades redan 
1927 av H A Hartley som beteckning för 
en }judåtergivning, som stod originalet så 
nära man med dåtidens teknik kunde nå. 
High fidelity betyder ju helt enkelt hög 
trohet - strängt taget hade det räckt med 
endaiit fidelity, men han ville ha en tydlig 
gränsdragning mot de· apparater, som (re
dan då) utannonserades under beteckning
en »perfekt ljudåtergivning». 

Sedan dess har utvecklingen, här som 
på andra områden, gått snabbt framåt och 
vad som då betraktades som high fidelity 
skulle inte anses så i dag. Utvecklingen 
mot bättre ljudkvalitet har naturligtvis 
även kommit den vanliga radioapparaten 
till del, men det måste alltjämt vara en stor 
skillnad mellan vad som kan göras och 
vad som är lönsamt att göra i massupplaga. 

Det ligger alltså i sakens natur att den 
extra ljudkvaliteten måste kosta mer än 
standardåtergivningen, men utvecklingen 
och den ökade efterfrågan har år från år 
gjort den allt mer överkomlig för allt fler. 

High fidelity har sålunda blivit en hobby, 
som i England och Amerika fått en sprid
ning, som vi här hemma har svårt att göra 

oss ens en blek föreställning om - den 
har faktiskt blivit en veritabel massrörelse . 
Redan 1955 såldes i Amerika hkfi-system 
och tillbehör för ett värde av 200 milj. 
dollar! 

Vi har nu just börjat komma in i TV
åldern, medan England och Amerika är 
gamla TV-länder, och av alla tecken att 
döma infaller hi-fi-åldern vid den tidpunkt 
då marknaden är mättad på TV-apparater. 
Vi är snart där, intresset för hi-fi-frågor är 
mycket stort och utbrett och i stiindigt sti
gande. Tyvärr har aktuell svensk litteratur 
i ämnet saknats och den intresserade har 
helt varit hänvisad till engelsk-språkiga 
böcker. 

Avspelningsanläggningarna har blivit 
komplicerade och för riktig installation 
och skötsel, ja, redan vid valet av appara
tur, krävs av musikkonsumenten ett icke 
ringa mått av tekniskt kunnande. Han 
måste förstå innebörden av de tekniska 
specifikationerna och ,kunna bedöma dem 
utifrån sina egna önskemål 

Då Bellanders bok Grammofonavspel
ning i teori och praktik numer kan anses 
alltför föråldrad har behovet aven svensk
språkig bok för den växande skaran hi-fi
entusiaster blivit akut. pet är därför med 
intresse man noterar att NI!JTdisk R()togra
VYT i och med Hi·fi·handboken sökt råda 
bot för denna brist. 
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Elektrolytkondensatorer i subminiatyrutförande 
för miniatyrutrustningar och transistoriserade kretsar 

Kapacitanser från 2.uF till 25 .uF - 3,6 eller 12 volt 
Kapacitanser från 2.u F till 50.u F - 3 eller 6 volt 

Dimensioner: 

Längd mellan· 16 och 19 mm 

Diameter mellan 3 och 6 mm 

Kan levereras med eller 

utan PV-hölje. 

Förmånliga leveranstider. 

FORSLID .. Ca AB Rådmansg.56 - Stockholm Va - T.301675,301737,329245 
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RES1STA 
ytskiktsmotstånd lager
föres i klass S, tol. ± 5% 

Klass 2 hemtages på be
ställning . . Andra typer 
offereras på förfrågan. 

Användes inom kvalificerade 
elektroniska utrustningar, för 
civi la och militära ändamål. 

o 

MO TS TAND 
-för kval ificerad elektronik 
'rån lager 

Nominell Typ 
belostning 

0.D25 W: Rsx O 
0,2 W: Rsx 2 
0,3 W: Rsx 2 
0,5 W: Rsx 3 
1,0 W: Rsx 5 
2,0 W, Rsx 6 

Egenkapacitans : Rsx 2: c:a 0,3 pF 
Rsx 3: c:a 0,4 pF 
Rsx 5: c:a 0,8 pF 
Rsx 6: c:a 1,0 pF 

max. 
Prov-Kont. 

spänn. spänn. 

SOV 
250 V 1000 V 
300 V 1500 V 
500 V 1500 V 
7SO V 2000 V 

1000 V 2000 V 

Drag- och löd hållfasthet: 

Anslutningstrådarna ära fastsatta utan mekanisk belastning eller or
gonLsko bindemedel. Utmattning inträder inte vid kontinuerligt häg 
omgivningstemperatur. Trådanslutningens fastsättni ng utstår 280 ·C. 
Draghållfastheten i axiell riktning är fä r , 

Rsx 2 c,a 2,5 kg 
Rsx 3 c,a 4 kg 

Utförande: 
Rsx 5 o. 6 c ,a 7 kg 

I EC - motståndsvärden : 

Nedanstående motstånd lagerfäres normalt i klass 5, tol. ± 5 %, 
fä rgkodmärkta. 

KLASS5 Cl) 

" 'c 
~ Nom. Tole rans Dimensioner "x 

Typ belast- 'o o 
± 5 '/, Dx L mm ~E :> 

ning 
:> '" 

10 ohm-m Kohm 
.;; 

Rsx O 0,025 l,5x 5 ax ~ Tol. end. ± 10 '/, .><0 

~ Rsx 2 0,3 10 ohm- 2 Mohm 2,9X10 ~E 
Rsx 3 0,5 10 " -30 4,lX10 0-

~" X 
Rsx 5 1 10 " -5 6,2X20 G> .~ § nu 
Rsx 6 2 10 " -10 " 8,2x30 E:;:: 

CD~ T ....,'" 

KLASS 2 · 
Cl) 

" 'c 
~ Nom. 15 )( 

Tolerans Dimensioner 0.0 :> 

Typ belast- ~E 

ning ± 2 '/, DXL mm :> 
.;; 

Rsx 2 0,2 10 ohm-l Mohm 2,9X10 ~!i~ Rsx 3 0,3 10 " -5 4,lxlO 
_ o 

0- ~ 

0,5 10 " -2 " 6,2x20 
~" X 

Rsx 5 &~ § 
Rsx 6 10 " -5 8,2x30 E~I ~ 

~. CD I 

Motståndsvä rden under 10 ohm på fö rfrågan. 
Standardutfärandet är 
tropiksäklir!, . avsett fä r 
en omgivningstempera
tur från -55 till +85 ·C 
och en relativ luftfuk
tighet av 95 '/. + 5 ./ •. 

Rsx 2, 3, 5 och 6 i spe
cialutfärande enligt 
MIL-R-ll-B. 

1 ± 5 ./. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,511,6 11,812,0 12,2 12,4 12,7 13,0 13,313,6 13,9 14,314,7 15,1 15,616,216,817,5 18,219,1 

Tel. 251325 

251345 

Typ Rsx 3 och Rsx 5 lagerfö
res även i värdena 5,6--10 ohm. 

I.·o ... c ... &-------= 

Ståltrådsvägen 25 

BROMMA 13 
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Av de båda författarna har Kjell Stens
son ofta dokumenterat sig som en rapp och 
skicklig popularisator med goda kunska
per i både musik och ljudåtergivning. 
Lennart Brandqvist har gjort sig mera 
känd som hemmafilosof med egna teorier. 

Kjell Stensson har skrivit sju av bokens 
aderton kapitel, nämligen: High fidelity
begreppet, Örat - sista länken i »hi·fi
kedjan», Bandspelaren som programkälla, 
Några synpunkter på hi-fi-förstärkare, 
Lyssningsrummet - den förbisedda hi-fi
komponenten, Testband och -skivor mm. 
För övriga kapitel ansvarar Lennart Brand
qvist. Tillsammans har de båda författarna 
avslutat boken med en ordlista över de van
ligaste hi-fi-termerna. 

Kjell Stenssons kapitel ger lättläst och 
klar information till audiofilen - så långt 
den nu sträcker sig. Tydligen förlitande sig 
på medförfattaren för en fördjupad fram
ställning har han nöjt sig med en rent in· 
ledande behandling av ämnet med tyngd
punkt på de akustiska problemen. 

Några uppgifter i kapitlet om band
spelare må förtydligas. Av bildtexten på 
sidan 54 kan läsaren få uppfattningen att 
fyraspårsbandets spår l och 3 efter vänd
ning av bandet kommer att motsvaras av 
spåren 2 och 4 respektive. l och 3 mot
svaras givetvis av respektive 4 och 2. - I 

figuren på sidan 55 ligger uppspelnings
kurvorna för CCIR och NARTB (numera 
NAB) på olika teferensnivåer, vilket kan 
verka en smula förvirrande. - På sidan 57 
tillrådes läsaren att, därest hans ordinarie 
förförstärkare har särskild ingång för ton
huvud, ej använda bandspelarens egen för
förstärkare utan »där så kan ske» ansluta 
huvudet direkt till ordinarie förförstärka
ren. Ske kan det nog, men korrektionen för 
tonhuvudets förluster kommer då att i bästa 
fall endast bli en kompromiss - övriga 
nackdelar att förtiga. Tonhuvudingången 
har tillkommit för att ge en billig lösning 
för dem som endast önskar spela förinspe
lade band och aldrig göra egna inspel
ningar. De behöver då bara köpa ett band
spelardäck, alltså drivanordning och av.' 
spelningshuvud, vilket blir mycket billi
gare än en komplett bandspelare. 

Kjell Stensson har hållit en klart kon
sekvent linje: att i populär form leda lä
saren till större förståelse av invecklade 
sammanhang. 

Redan i Brandqvists första kapitel möter 
oss synpunkten att originaltrogen ljudåter
givning inte behöver vara någon idealisk 
form av ljudåtergivning, att en »tvättning» 
av originalet kan vara önskvärd. Detta mo
tiveras med att exempelvis stråkinstrumen
ten bygger på gammal hantverkstradition 
och därför kan vara diskutabla ur estetisk 
synpunkt! 

Brandqvists bidrag bygger till stor del 
på hans redan tidigare publicerade artik
lar. Fackpressen är rätt forum för ventile
ring av hypoteser. Men det är med be
klagande man finner dem förevigade i en 
bok, att spridas bland intet ont anande 
läsare. Han har lanserat en teori, som i 
klartext och korthet kan uttryckas sålunda: 
- Högtalares distorsion är så hög att det 
inte lönar sig att använda goda förstärkare. 
En hi-fi-anläggning behöver inte skilja sig 
från en radioapparat på någon annan vä
sentlig punkt än att den har separat hög
talare i sluten låda. 

. Den hypotesen framförs, att distorsion i 
basen är mest störande därför att över
tonerna då .hamnar inom det hörbara om
rådet. Det visar sig hela boken igenom att 
han inte insett, att det är intermodulatio
nen som är ojämförligt mest störande och 
inte övertonern~ i och för sig. Örat är i 
själva verket synnerligen tolerant mot dis
torsion vid låga frekvenser. På grund av 
att högtalare under mycket ogynnsamma 
betingelser kan ge hög distorsion i basen 
drar han sedan slutsatsen att förstärkaren 
inte behöver ha särskilt låg distorsion. Till 
detta resultat har .han kommit genom geo
metrisk addition av högtalarens och för
stärkarens distorsion. Detta sätt att addera 
är felaktigt i detta sammanhang. Dessutom 
kan en förstärkare förvisso fördärva ljud-
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NYHET ... 
Förstärkare, typ 050, som är resultatet av ett långvarigt 
och intensivt utvecklingsarbete, varvid de senaste rö
nen inom tramistortekniken tillämpats, är i första hand 
avsedd att användas i transportabla förstärkaranlägg
ningar med ackumulator som enda strömkälla. Förstär
karen har bl.a. följande fördelar: 

• I förhållande till den höga utgångseffekten synnerligen små 
dimensioner. 

• Drives direkt från ackumulator, t.ex. bilbatteri. 
• Synnerligen robust konstruktion och stor tålighet gentemot 

värme, kyla och regn. 
• Inga rörliga delar, såsom omformare eller vibrator som 

kunna förslitas. 
• Låg tomgångsström, mindre än en normal bils parkeringsljus. 

TRANSISTOR- FÖRSTÄRKARE' 
12 V likström 
0,3A 

TEKNISKA DATA 

Driftspänning 
Tomgångsström 
Verkningsgrad 
Distorsion 
Utgångsimpedans 
Vikt 

65 % vid 1000Hz och 60 W ut. 

Som framgår av vidstående tekniska data är verkningsgraden osedvanligt 
häg, vilket medfär låg effektfärbrukning. Frekvenskurvan är praktiskt taget 
rak mellan 70-10000 Hz. Detta i samband med låg distorsion gör att för
stärkaren även är lämplig för musikåtergivning. Den är försedd med tal /m u
sikomkapplare. I läge .tal. skäres basen något, vilket ökar uppfattbarhe
ten vid svåra akustiska förhållanden. Förstärkaren är försedd med ingång 
för både dynamisk mikrafon och kristall-pick-up. Mikrofoningången kan även 
användas för bandspelare. Dimension 

10 % vid 60 W ut, mött vid 1000 Hz. 
16 ohm somt 50V-linje. 
Ca 6,5 kg 
240XroOX 175 

SATT SVENSKA AKTIEBOLAGET 
TRÄDLÖS TELEGRAFI 

Tellusborgsvägen 90 - 94 • Stockholm 32 • Telefon 452760 • Tekniska Avdelningen 
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Transistoriserad I omformare 

Modell QM 28-0,14 växelspänning till likspänning 

Modell I Inspänn. I Utspänn. I Effekt I Anm. 
I 

Stabiliserings-
QM (växelsp. 115 V v.- 3-36 V 2- noggrannhet 
till liksp.) spänning liksp. 15W ± 0,05 % vid va-

50,60 e. riation i nätsp. 
400 Hz o. belastning 

I Overlagrad 
QC (Iiksp. till 6, 12,28 VI 50-1000 15- växelspänning 
växelsp. liksp. V liksp. 180W mindre än 0,1 % 

Q1 (Iiksp. till I 6, 12,28 Vi 115v,60e·115- I Tolerans i utsp. 
växelsp.) liksp. 400 Hz 240 W I ± 5 % 

Inspänning : 

Utspänning: 

Effekt: 

MD nobatron 

Modell 24-15,5 

180-250 V, 50 Hz 

3-1000 V liksp. (beroende på 
modell) 

50-3000 W (beroende på mod.) 
± 1 % vid nätsp.-variationer 

Regleringsnoggrannhet : 2 % till 10 % mellan halv och 
full belastning 

QR nobatron 

•• 
Modell QR 70-2 

QR-nobatronerna är transistoriserade nätaggregat med 
kontinuerligt varierbar utgångsspänning 

Modell I Näts lUts. I Frekvens IB~last-1 Stabiliser.-
p. p (Hz) nmg noggrannhet 

-

200-235 V 0,1-70 vi 50-60 
± 0,2 % vid 

QR-80-2 0-2 A variationer i 
liksp. I nätspänning 

o. belastning 

QR 36-8 200-235 V 0,1-36 V 50 ±3 % 0-8 A 
± 0,2 % vid 
variationer i 

liksp. nätspänning 
o. belastning 

MA nobatron 

.Modell MA 24-10 

Inspänning: 190-240 V, 45-55 Hz 

Utspänning: Nominellt värde ± 10 % 
Regleringsnoggrannhet : ± 0,2 % vid variationer i nät-

Modell 

MA -24-10 
MA 28-125 

spänning och belastning 

Utspänning I ~lit~töm -

24 V liksp. 110 A 
28 V liksp. 125 A 

Nominell effekt 

240 W, l-fas 
3500 W, 3-fas 

Ytterligare modeller med 6, 12, 48, 60 och 120 V utspän
ning tillverkas på begäran 

Generalagent: K. L. N. CltaJin9 CD. J2.tJ. d. B. 
Sveavägen 70 - S T O C K H O L M 3 - Tel. 206275, 21 5205 
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kvaliteten på många sätt, som en mätning 
av distorsionen med sinusvåg och optimal 
resistiv last inte ger anledning förmoda 
eller kan avslöja. 

I avsnittet om delningsfilter anges i stäl
let för de generellt giltiga och synnerligen 
enkla dimensioneringsreglerna värden för 
en enda impedans och en enda frekvens 
(1000 Hz). I nästa mening påpekas att 
delningsfrekvensen hellre bör vara en an
nan - 300 Hz! Detta för övrigt inte, som 
uppges, på grund av dopplereffekten utan 
av helt andra skäl (break up och intermo
dulation). 

Brandqvist går vid flera tillfällen vilse 
bland formlerna och använder ofta egna 
beteckningar, definitioner och normer -
vilka inte stämmer med de allmänt veder
tagna - detta måste lämna läsaren i stor 
förvirring och försvåra för honom att ta 
del av gängse litteratur och specifikatio
ner. 

Som exempel kan nämnas hans defini
tion av dämpningsfaktorn - den råkar ut
göra inverterade värdet av den vedertagna. 
Risken finns därför att läsaren i valet mel
lan två förstärkare kommer att välja den, 
för vilken den lägsta dämpningsfaktorn 
uppges. 

Typografin är elegant och lättläst men 
störs av att samma beteckning i löpande 

text i några fall fått beteckna två olika 
saker, medan i annat sammanhang två oli
ka beteckningar använts för samma sak. 

Brandqvists medverkan i denna bok har 
varit mindre lyckad; hans grundsyn på 
hi-fi-tekniken har lett honom till så fel
aktiga slutsatser och så missvisande re
kommendationer att de i hi-fi·handboken 
framförda synpunkterna inte bör stå oemot
sagda. Recensenten kommer därför att för 
utlåtande tillställa ingenjör Brandqvist 
sina synpunkter i detalj. En klarläggande 
polemik i dessa frågor är därför att vänta 
i denna tidskrift. 

Lars-Olof Lennermalm 

Red:s anmärkning 

Lennart Brandqvist tycks ha retat gall

feber på en del rättrogna hi-fi-entusias

ter som inte vill acceptera Brandqvists 

tes att det är meningslöst att bygga prak

tiskt taget distorsionsfria förstärkare så 

länge högtalarna inte är bättre än vad de 

är. Det är mot denna bakgrund man får 
se recensentens kritiska inställning till 

Brandqvists avsnitt i Hi-fi-handboken. 

Den polemik som ställs i utsikt b{ir emel

lertid bli intressant läsning för alla dem 

som är intresserade av hithörande frågor. 

van MAAREN, A: Bandrecording 
- geluid en magnetisme. Bussum 

• 1960. Techn. Hoeken en Tijdschrif
ten. De Muiderkring N.V. 128 .S., 

139 fig. 

En trevligt upplagd och vederhäftig intro
duktion till bandspelningstekniken av i 
dag, speciellt med hänsyn till de fysika
liska grundprinciperna; bandmaterialets 
framställning och inspelningsteknikens för
finande kännetecknar denna till omfånget 
ganska oansenliga bok. Den riktar sig, som 
torde framgå av det sagda, till inte alltför 
avancerade, men undviker inte beräkning
ar eller förklaringar som kräver någon 
matematisk formel, kanske just därigenom 
blir den vederhäftig. Synd att inte någon 
liknande bok föreligger på ett för oss 
Sverige mera känt språk. 

(COH) 

PITSCH, H: Lehrbuch der Funk
empfangstechnik, del II. 3:e uppl. 

• Leipzig 1960. Akademische Verlags
gesellschaft Geest & Portig KG. 630 
s., 525 fig. Pris 33:- DM. 

Att bedöma en ny upplaga av ett omfattan
de verk som ovanstående, och därtill and
ra delen av det, utan tillgång till verkets 
första del eller den tidigare upplagan kan 
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PRISVÄRDA NYHETER • • 
"SANYO" transistorradio modell 7L·07 

Superheterodynmottagare med 7 st transistorer 
+ 1 st germanium diod + 1 st termistor 
Våglängdsområde: MV 54G-1600 kHz ' 

LV HG- 350 kHz 
Känslighet med inbyggd antenn: ca 6 mVl m 
Max. uteffekt: 250 mW 
Antenn: inbyggd ferritantenn 
Batterier: 6 V, 4 st stavceller 1,5 V (Tudor typ 
1,5 SI e .d .) 
Högtalare: permanentdynamisk, oval 3 '/,"X 5 'I," , 
3 . 3 ohm 
Dimensioner: 295 X125X119 mm 
Vikt : 1,5 kg inkl. batterier Pris 195:-

"VIOLETTE" Bil- o. reseradio m. antenn 

Våglängdsområde: MV + LV 
Transistorer : 6 + 3 dioder 
Selektivitet : ± 10 kc (vid 1000 kc) 
Högtalare : 4" X 6" 
Batteri: 4 X 1,5 volt (standard) 
Livstid: ca 300 tim. 
Antenn: inbyggd ferritant., uttag för extra an
tenn och jord samt extra högtalare Dimensioner: 
220 X 212 X 68 mm 

Läderväska : 17:50 

Riktpris: 175:

Hörpropp: 9:75 

"PIONEER" Stereohörlurar, typ SE·l 
Stereohörlurarna typ SE-1 är en absolut nyhet 
med den bästa tänkbara ljudåtergivningen. 
Specifikation: 
Hörlursimpedans: 2 X 8 ohm 
Anpassningsimpedans: 8-16 ohm 
Frekvensområde: 25-13.000 Hz 
Max. ingångseffekt: 0,5 W 
Vikt: 220 gr Pris: 99:-

r 
l ' 

I 

"TRANSI" Grammo'onverk 

3-speeds verk, drivs av 4 st stavbatterier i 
70 tim. Uteffekt 400 m/W behändigt format. 

Pris : 188:-

------, Härmed beställes 
. .. . . . st .Sanyo» transistorradio mo

dell 7L-07 195.-
...... st . Violett. Bil- och reseradio 

175.-
. . ... . st »Pioneer. Stereohörlurar, typ 

SE-199.-
. ' . ' " st .Transi. Grammof.verk 188.-

I 
I 

tf e. xperlen I Komponentavdelning I ::::s":: :: ::::::::::::::::::::: :::::: ::: ~ I 
~ . Fleminggatan 51 

T ~ ___________________________ S_O_C.K.H_O.L.M_.K __ .L .:::ad::. . ~ . . ~ . . ~ .. ~ J 
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••• de • Instrumenten 

för TV- och UKV-service 

Universaloscilloskop UO 960 

När Ni sålt en TV-apparat, vill Ni naturligtvis ge en fort
löpande service. En förstklassig service skapar ett gott 
underlag för den good-will, som är så viktig i konkurrensen 
på försäljningsmarknaden. Men en god service fordrar hög
klassiga instrument. Välj därför Nordmende och Ni får det 
bästa på området. 
Ett utomordentligt viktigt instrument för riktig TV- och UKV-service är 
Nordmendes universaloscilloskop UO 960 för undersökning av TV
mottagarens bild- och linjepulser. 
Tack vare speciell förstärkare ger Nordmendes UO 960 en 5-faldig 
förstoring av tidsaxeln, vilket ger en ytterst stor noggrannhet vid 
kontroll av signalen. UO 960 har katodstrålerör DG-lO med 100 mm 
diameter. 

/ 

Svepgenerator 
12 - UW 958 
Nordmende Svepgenerator 
UW-958 är i förening med 
Nordmende universaloscil
loskop UO 960 oumbärlig 
vid kontroll och trimning av 
TV- och UKV-mottagare. 
Det är lätt att koppla upp 
och trimma '(V-mottagaren 
med Nordmende svepgene
rator och universaloscillo
skop. 

- Pris: 1.12.5:-

NORDMENDE serviceinstrument underlättar arbetet med 
TV- och radioservice och ökar verkstadens kapacitet och 
säkerhet . 

Nordmende Universaloscilloskop UO 960 är ett ut
märkt instrument, idealiskt för undersökning av TV
ocn AM-mottagare, bandspelare och för l övrigt all 
elektronisk apparatur. 

Pris: 1.585:-

• I 

STOCKHOLM, TEL. 010/180000 • GÖTEBORG, TEL. 018/175890 • MALMÖ, TEL. 040/70720 • SUNDSVALL, TEL. 027/50420 
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~34 
i viss mån vara vanskligt. Någon jämförel
se beträffande förändringar t.ex. är inte 
direkt möjlig. Föreliggande del, den av
slutande, omfattar nio digra kapitel med 
huvudrubrikerna Återkoppling, Automa
tik, Strömförsörjning, Telegrafimottag
ning, Mottagningsantenner, Hörtelefoner, 
högtalare och stereofonisk återgivning, 
Fullständiga mottagarkopplingar, Ultra
kortvågsmottagning och Transistormotta
gare_ Tydligtvis utgör åtminstone det sist
nämnda kapitlet ett nytillskott i framställ
ningen. 

Denna bok är i huvudsak beskrivande, 
välgörande fri från de i tyska läroböcker 
vanliga långrandiga matematiska härled
ningarna. Matematiska forrnler förekom
mer faktiskt ytterligt sparsamt, vilket tycks 
överensstämma med den valda stilen i ver
ket. Huvudsakligen tas olika kopplingar, 
kopplingsvarianter och i samband med dem 
principiella frågor upp till behandling. 
Omfattande litteraturhänvisningar - dock 
huvudsakligen till tysk facklitteratur -
får ersätta beräkningar och dimensione
ringsunderlag. Metoden gör att bokens 
värde i viss mån minskas, men å andra si
dan tillåter den att läsare med avsevärt 
varierande förutsättningar kan tillgodogöra 
sig innehållet. 

Genom det valda framställningssättet fås 

utrymme till en relativt fullständig genom
gång av de avhandlade problemen, vilka 
dessutom belysas av talrika goda figurer. 
Boken är sålunda inte direkt avsedd för 
mottag ar konstruktion men däremot utmärkt 
för mottagarkonstruktörer, som där kan 
finna impulser och ideer. På det hela taget 
lämpar den sig bättre som referensverk än 
som direkt lärobok. 

(GOlJ) 

SWENNE C M: Thyratrons. Eind
hoven 1960. Philips Technical Lib-

• rary, Popular series, N.V. Philips 
Gloeilampenfabrieken. 82 s., 73 fig. 
Pris: 9:50. 

Industriell elektronik har - ofta hand i 
hand med automationen - kommit att 
spela en allt mera framträdande roll. Allt 
flera industriella tillämpningar har in
mutats som arbetsuppgifter för elektroni
ken. Bland de tidigaste och vid det här 
laget väl förankrade tillämpningarna åter
finnes tyratroner i skilda kopplingar och 
för skilda uppgifter, t.ex. i reläkretsar, som 
elektroniska tidmätare, som styrda likrik
tare, i servo-utrustningar osv. 

Ovannämnda bok vill göra läsaren för
trogen med såväl tyratronens tekniska ut
förande och användning som med ett fler-

Ny modell • 10 transistorer • 335 kr ••• 

/ 

• Oöm 

• Elegant 

• Driftbillig 

~~ 
SiiDFUNK 
~~~ 

Först med U KV - främst 
En topprodukt från: 

UKV MV LV 

KV MV LV 

i kvalitet 

LINDH, STEENE & ca AB 
Ö. Hamngata n 2 - Göteborg C - Telefoner 031 I 11 51 71 11 5776 
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tal tillämpningar. Naturligtvis kan inte en 
så kortfattad bok ge en uttömmande skild
ring av vad som är mÖjligt att göra, men -
med utelämnande av allt utom det mest 
elementära i den matematiska behandling
en - ger boken väl valda och trevligt ar
rangerade exempel på tyratronernas an
vändningsområden. Boken kan alltså lämpa 
sig som introduktion till ett närmare stu
dium av vissa problemlösningar inom den 
industriella elektronikens område. 

• 

(GOH) 

The Mobile Manual for Radio Ama
teurs. 2 :a upp!. West Hartford, 
Conn., USA 1960. ARRL Inc., 279 
s., 362 fig. Pris: 3 dollar. 

Det alltmer tätnande bilbeståndet även i 
vårt land har måhända också våra sändare
amatörer del i. Både för dem och för kon
struktörer och andra mer professionellt in
riktade torde en sammanställning av de 
amerikanska amatörernas traditionellt fli
tiga användning av mobil radioapparatur 
och de därvid vunna erfarenheterna utgöra 
intressant studiematerial. 

I denna nya upplaga av »Mobilhand
boken» har den tidigare upplagans redan 
goda urval av QST-artiklar kompletterats 
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LINDNINGSMASKINER 

Willy 
Aumann 

KG 

Heillrich 
Schumann 

.ör varje 
öndarnål 

Planlindning ____ 
Krysslindning ____ 

____ Handlindning 
____ Helautomatik 

Spolar 

~ Reläer 
____ Transformatorer 
____ Motorer m. m_ 

Generalagent ' 
./ 

AB ERIC FALKHAMMAR 
Tjärhovsgatan 12 -14, Stockholm Sö 

tel. 445555, 445564, 445565 

I 
t 
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för industriell elektronik 
Dessa raltar och vred har konstruerats för att möta det ökade behovet av hbgklassiga 
komponenter för såval civila som militära utrustningar. Rattarna och vreden finns i olika 
storlekar och utföranden för både mm- och tumaxel. 

/ 

Stabilt utförande 
, en stomme (l) av Philite har en avfasad metall bussning (2) ingjutits. En slitsad spänn
hylsa (3l, vars yttre koniska del passar i avfasningen, kan medelst en spännskruv (4) 
dras in i bussningen, varvid den slitsade delen av hylsan sammantrycks och fäster ratten 
på axeln. Skruven, som är åtkomlig !rån rattens översida, täcks av ett lock (5) av Philite, 
fasthållet av metallfjädrar. Konstruktionen med spännhylsa ger - utan åverkan på axeln 
- en vibrationssaker fasthållning. Stoppskruvar eller fördyrande bearbetning av axeln är 
därför belt obehövligt. Ytterligare en fördel är att skalor och index lött kan bringas att 
stömma överens. Den handvänliga formgivningen gör att rattarna och vreden är behag
liga att arbeta med. 

Enkel montering 
Genom att ta bort locket och lossa spännskruven är ratten (vredet) färdig att monteras 
på axeln. Tack vare den universella konstruktionen är det enkelt att komplettera rattarna 
för olika användningsområden. Samma stomme kan nämligen lätt förses med olika typer 
av skalor cch indikeringar - pil, krage eller pilkrage. 

Ring ,I/,r !kriv lil/ OJ! - vi !änder Er 
gärna vår !pteialbro!cbyr "Rallar ocb 
vred". Den innehåller vårt program med 
tekniska informationer om della kompo. 
nenJ-område. 

t 
i 
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LIKSPÄNNINGS
AGGREGAT 

av SOLARTRONS tillverkning ha visat sig populära i industrier över 

hela världen. Detta beror bl. a. på följande: 

Helt transistoriserade = små, lätta aggregat. 

Dekadinställd utspänning snabb, säker och lätt inställning till 
tidigare använd spänning. 

Kortslutningssäkra låg servicekostnad och hög an
vändningseffekt. 

Reglerbar spänning ned till O V. An
given ström kan uttagas över HELA 
området större användningsområde. 

Isolerad utgång möjlighet till negativ eller positiv 
spänning. 

Specifikation: 

Typnummer AS 757 AS 870 AS 758 AS 959 

Spänning V 0-50 0-30 0-30 0-30 
Ström A 0-1 0-3 0-10 0-20 
Inre motstånd ohm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Brum mV <1 <1 <2 <3 
*Stabilitetsfaktor mV <20 <20 <20 < 10 

* Gäller vid max. ström och ±7 % nätspänningsvariation . 

Kontakta oss för demonstration av våra instrument 

de äro ekonomiska i användning och anskaffning 

AB SOLARTRON 
Hedinsgatan 9 - Stockholm No - Tel. 600906 
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och bragts fullt up to date. Att det mesta 
redan publicerats som artiklar förringar 
på intet sätt värdet av att få det samman
ställt på det alltid trevliga sätt som man 
blivit bortskämd med fråga om alla 
ARRL:s publikationer. 

(GOH) 

Handbuch jur Hochjrequenz- und 
Elektro-Techniker. Band lY. Redi-

• gerad av Kurt Kretzer. Berlin 1957. 
Yerlag flir Radio-Foto-Kinotechnik. 
826 s., 769 fig. Pris: DM 17.50. 

Band I av Handbuch fiir Hochfrequenz
und Elektro-Techniker, som utkom 1949, 
och band II som utkom 1953, har tidigare 
recenserats i denna tidskrift (nr 5/53 och 
l/54). Sedan dessa band utkom har det 
hänt en hel del inom radio och elektronik, 
och utgivarna har därför ansett -tiden mo
gen för ett kom pletteringsband. I detta kom
pletteringsband, del lY, som nu föreligger, 
behandlas, förutom nyheter i fråga om rör 
och halvledarprodukter, bl.a. informations
teori och elektroniska räknemaskiner. Yi
dare finns ett kapitel om hur man planerar 
radiolänkförbindelser, och i ett annat be
handlas en del teletekniska och elektro
niska tillämpningar inom meteorologin. 
AM/ FM-mottagare har fått ett utförligt 
avsnitt. Andra specialområden som be
handlas är vakuumteknik, elektroniken 
inom servotekniken, elektroakustik och 
tonfilmsteknik. 

Ett stort antal specialister har anlitats 
som författare, de har tydligen fått i upp
drag att ta med de allra nyaste rönen på 
resp. områden. 

De tekniker, som har de tidigare banden 
i denna utmärkta handbok, bör inte för
summa att inhandla jämväl del lY, där
med står sig uppslagsverket gott ännu 
några år. (Sch) 

• 
JACOBS, F: Lehrgang Radiotech
nik, Miinchen 1958. Franzis-Yerlag . 
256 s., 220 fig. 6:e uppl. Pris DM 
7.40. 

Författaren till föreliggaride bok är lärare 
till yrket, vilket man snart blir varse: bo
ken är uppdelad i 35 lektioner. Man ser 
det också på bildmaterialet, som är starkt 
förenklat och tillrättalagt i pedagogiskt 
syfte. 

I boken genomgås utförligt och samti
digt enkelt och lättfattligt hur en ordinär 
radiomottagare av superheterodyntyp fun
gerar. Första lektionen handlar om tråd
lös överföring i princip, sista lektionen be
handlar högtalaren och dess anpassning 
till slutsteget. 

Boken är mycket lämplig både för själv
studium och som underlag för undervis-
ning på elementärt stadium. (Sch) 



/ 

AW 59-90 
Det senaste resultatet av Philips utveckling av TV-bildrör är AW 59-90. Ett 23" bildrör 

med rektangulär bildyta, magnetisk avböjning och elektrostatisk fokusering. Bildskärmen 

är flatare - större seendevinkel - och har 130 cm2 större bildyta än ett 21" bildrör. 

Philips-kvalitet betyder pålitligh'et, teknisk fulländning. lång livslängd. 

AW 59-90 har dessa tekniska data: 

Glödspänning •• , • , , ••. , ••• • 
Glödström ••••••• ..•.. • .••• 

Kapacltans.r 

Galler 1 till alla 
andra elektroder .•••••• , •••• 
Katod till alla 
andra elektroder •••••• • , , , , , 

Vf = 63 V 
If = 300 mA 

Cg1 = 6 pF 

Ck = 4 pF 

Skärm 

Färg ..• .... •• •.•• • .••.•• • 
lj ustransmission •• ..•••••••• 
Användbar diagonal •••••• ••• 

bredd ..••••••••• 
höjd ••.••••••••• 

Monteringsläge ..•.••.••••• 
Diagonal avböjningsvinkel .••• 
Horisontal 
Vertikal 
Vikt ..•••••••••••• • .. ••• • 

vit 
approx. 75'}'0 
min. 566 mm 
min. 489 mm 
min. 385 mm 
valfritt 
110° 
99" 
82° 
12 kg 
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ye omarbetade 
och 
moderniserade 
upp/agan 

Jan Bel/ander 

TELEVISIONS· 
konstruktion 

verkningssätt 
installation 

I 

Handbok 

för alla 
TV-intresserade! 

MOTTAGAREN 
En oumbärlig handbok för alla kategorier televisions
intresserade såväl yrkesmän, radiokonstruktörer, 
radioservicemän som amatörer och »TV-tittare». 

Riktar sig främst till dem som har förkunskaper i ele
mentär radioteknik, men många av kapitlen kan läsas 
med full behållning även av den som saknar denna 
grund. 

Antenn- och installationsproblem veIitileras. Färgtele
visionens framtidsmöjligheter, tabeller och ordlista 
över TV-termer är andra av bokens avsnitt. 

I tredje upplagan behandlas även de senaste tekniska 
framstegen på TV-området, bl.a. finns här allt om 
»lIoO-tekniken» och det nya 23"-röret. Ett antal 
TV-mottagare av senaste årgån analyseras. 

,.Boken är alltigenom väldisponerad, framställningen 
lättfattlig och bildmaterialet instruktivt.,. 

240 sidor, 
ca 260 jigurer 
plus 
schemabilagor 

Teknisk Tidskrift 

häft 18:50 

r-------
Från ...... . .... .................. . bokhandel 

I 
I 
I 
I 

eller Nordisk Rotogravyr, Stockholm 2I, beställes 

att sändas mot postförskott: 

ex Televisionsmottagaren, hft I 8: 50 

Namn 

Adress 

Postadress 

I 
I 
I 
I 

------_-.1 
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SEK-nyH 

lEe· publikation nr 68 

• 
Recommended basic climatic and 
mech~nical robustness testing pro
cedure for components for electronic 
equipment. Publikation 68-1: Ut
gåva 2, 28 s. Pris: SFr. 8.-. Publi
kation 68-2: Utgåva 2,' 64 s. ',Pris: 
SFr. 18.-. 

Ovanstående publikation beskriver allmän
na provningsbestämmelser för klimatiska 
och mekaniska provningar avsedda att 
motsvara de påfrestningar som telekom
ponenter utsättes för under användning, 
transport och lagring. Exempel på egen
skaper som undersöks är förmåga att ut
härda köld, värme och fuktighet, att mot
stå angrepp av saltatmosfär, damm och 
mögelväxt samt täthet mot .inträngande 
gaser och vätskor. Publikationen har ut
givits i två separata delar, dels en första 
del, publikation 68-1, innehållande all
männa bestämmelser, dels en andra del, 
publikation 68-2 i lösbladssystem med be
skrivningar av de olika provningsmetoder
na. De båda delarna är avsedda att an
vändas tillsammans. 

Motsvarande svenska kommitte har följt 
det internationella arbetet och utarbetat en 
översättning i fo{m av normförslag SEN 
431600 - 19, som för närvarande är ute på 
remiss. 

Publikationen kan rekvireras från Sve
riges Standardiseringskommission, Box 
3295, Stockholm 3. 

KOMMER UNDER JANUARI: 

. JOHN-SCHR ÖDER ,' 

Radiobyggboken 
/ 

DEL 3 

Möllekniska 
delen 

Pris: hft. 16:
inb. 18: 50 

NORDISK ROTOGRÄVYR 
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PHI 

Philips ytskiktsmotstånd består av ett keramiskt rör överdraget 

med ett mycket fint kolfilmskikt. En metall hylsa med anslutnings

tråd av förtent koppar är fastpressad på vardera änden av 

rörstommen. Motstånden är lackerade till skydd mot fukt och 

mekanisk åverkan. 

Stor livslängd +~ hög stabilitet ~der lång tid kännetecknar 

dessa motstånd.rotståndsvariationen efter 1000 timmar kon

tinuerl.ig max/mal belastning är mindre än 1,50/0 för 

motståndsvärdenl lägre än 91 kohm samt mindre än 2,50/0 för 

högre motståndsYärden. För icke belastade motstånd är varia-

tionen ± 10/0 efter 12 månaders lagring. 

. ! 

iktsmotstånd 
tidsstabila 

Omgivningstemperatur: -400( till + 1l00( 
Temperaturkoefficient: -0,02 till -0,06'7'0 per ° C 
Brusnivå : mindre än 0,5 fl. VIV 
Spänningsberoende: mindre än 0,1'7'0 

Motstånden lagerföres i motståndsvärden 
enligt E24-serien (24 värden mellan 1 och 10) 

BmmmmmDlliJmmmm mmmmmmmmmmmm 
W max 

vid 70 0 C Typ nr Tolerons R max E max Vikt 

W "". Mohm V ca g 

------
0,25 E003ACIDx~x ±1 700 

------
0,5 E003ADID~)()( ±1 1,6 1000 2,2 

Förutom ovanstående effektvärden kan motstånd med Wmox = 0,125 och 1 Wtillverkos 
på beställning. Dessutom kon motstånd med toleranserna 210 resp. 5'70 erhållas på spe-
ciell begäran. 
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Ha alltid Philips MINIWATT-rör på lager. Philips MINIWATT - mär

ket de flesta väljer - ger Er kundernas förtroende och tillfredsstäl

lelsen av att alltid kunna erbjuda det bästa. 

Förvara rören i Philips MINIFACK - rörhyllan som rymmer upp till 

128 rör och som kostar endast 10 kronor. 

Ledande grossister säljer Philips MINIWATT och Philips MINIFACK. 
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Schema för 
sockelkopplingen 
finns nu 
tryckt även på 
kartongen 



• 
radio- och televisionstekni • amatörradio 

ljudtekni 

• 
Förlag och tryck 
Nordisk Rotogravyr, tockholm 1961 

Ansvarig utgiva~.e l 
BENGT SODER t TAM 

Chefredaktör 
JOHN SCH RÖD R 

l redaktionen 
OTTO RINGHEIIM 

Annonschef 
GUNNAR LINDDERG 

Försäljningschef t 
THURE DYLUN 

• 
Postadress RADIO odh TELEVISION 
Box 21060, Stockholm! 21 

Telefon 2890 60 (~el) 
Telegramadress Rotogravyr, Stockholm 
Postgirokonto 19 65 611 

Pren.-pris l/l år 25: ,1/2 år 13: 55 
(därav oms 1:- resp, -:55) 
Utanför Skandinavien· helår 29:
Lösnummerpris 2: 50 (ink!. oms.) 

Eftertryck av artiklar, helt eller delvis, 
förbjudet utan tillstAnd 

• 

Omslag$bilden för 
den av SEK ToreSl,af!~~a 
den som kommer att 
svenska TV-sändarna. 
artikel på sid. 50. 

• 
I kommande nu ..,.mer: 

Elmotor med transiktorer arbetar 
utan kommutator D UKV-anten
ner för TV- och FM-sändare D 
stabiliserat anodsp~nningsaggre
gat D Ny typ av grid-dip-tilIsats. 

4 

Svensk TV på sparlåga! 

P å annan plats i detta nummer redogöres för de 5-årsplaner som utarbetats dels 
av Televerket för TV-nätets utbyggnad, dels av Sveriges Radio för TV-program
resursernas utökning. 

Beträffande den pågående utbyggnaden av TV·nätet kan sägas, att den hittills 
har skett med en beundransvärd snabbhet och precision. Televerkets prestation 
är desto mera anmärkningsvärd som den står i utomordentligt verkningsfull kon
trast mot vad man tidigare från det hållet bevittnat ifråga om planmässighet och 
framsynthet. En detalj i detta sammanhang: TV-sändarnas master har reserv· 
utrymme för ett antennsystem på UHF för ett andra TV-program! 

Går man så över till Sveriges Radios 5-årsplan för TV-verksamheten blir man 
emellertid inte fullt så entusiastisk. Visserligen har man lyckats formulera en 
bra inledning till sina anslagsäskanden, det skall villigt medges. Så här står det: 
»Tiden är inne att genom insats av erforderliga medel åstadkomma en kvalitativt 
så högtstående program produktion som Sveriges programresurser medger. Detta 
är en förpliktelse som televisionens stora roll i miljoner människors dagliga liv 
ålägger Sveriges Radio gentemot televisionens kunder, dvs. licensbetalarna och 
samhället.» 

Bra! Så är det! 
För att klara detta vill nu Sveriges Radio ha ökade anslag och begär för 

programproduktionen en ökning av anslagen från nuvarande ca 22 milj. kronor 
per år till ca 70 milj. kronor 1965/66, alltså gott och väl en tredubbling av an
slaget. Samtidigt begärs för 5-årsperioden investeringsanslag på bortåt 30 milj. kr 
för inredning av TV·husen i Stockholm och Göteborg (Malmö har redan). 

Härom är naturligtvis inget att säga: klart är att en ökad programproduktion 
måste dra med sig ökade kostnader, och eftersom licensutvecklingen överträffat 
även de djärvaste prognoser, finns det ingen anledning att · tro annat än att 
pengarna kommer att ställas till förfogande. 

Man kan nu tycka att dessa ökade resurser skulle resultera i en väsentlig 
ökning av programtiden. Men här kommer det märkliga: I Sveriges Radios pla
nering räknar man med en kraftig nedskärning av programtiden jämfört med vad 
som föreslogs i den 5-årsplan som uppgjordes ett år tidigare. Då räknade man med 
att programproduktionen skulle öka raskt från 25 timmar i veckan 1961/ 62 till 
35 timmar i veckan 1964/65. Nu vill man trots de jättelika anslagen pruta ned 
sändningstiden till 22 timmar 1961/62, den skulle sedan öka med endast 2-3 
timmar i veckan och skulle enligt den nya 5-årsplanen uppgå till endast 30 timmar 
i veckan 1964/65, 5 timmar mindre än enligt tidigare 5-årsplan! I • 

Man efterfrågar logiken i detta resonemang. TV-näte.är nu nästan fullt utbyggt 
till en kostnad av hundratals miljoner kronor. TV·publiken som investerat ca l 
miljard kronor i TV-apparater, har på rekordtid växt upp att omfatta bortåt 
hälft.en av landets befolkning. TV-publikens förväntningar är på toppen. 
Men den institution som har till uppgift att se till att det blir någon mening med 
dessa investeringar föreslår att man bildlikt talat skall sätta hela verksamheten 
på sparlåga! Och detta samtidigt som man utomlands rustar sig för ett andra och 
ett tredje TV-program (Västtyskla:nd och England) och samtidigt som program
tiden i andra med Sverige jämförbara länder är uppe i det dubbla eller tredubbla! 

Det skall gärna .tillstås att Sveriges Radio under televisionens första år här i 
låndet gjorde en utomordentlig pionjärinsats, vars verkningar f.ö. ännu består; 
de kan avläsas i den brant stigande kurvan över antalet TV·abonnenter. Nu tycks 
dock glöden ha slocknat i och med att Sveriges Radio fått sitt monopol på TV
verksamheten säkrat. Det framlagda förslaget bör emellertid rimligtvis aktualisera 
ett kommersiellt andra TV-program av ett konkurrerande företag. 

(Sch) 
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Programledningsnätet för television. T.v. be
räknad utbyggnad den 30/6 1961, t.h. beräknad 
utbyggnad efter S-årsperiodens slut, dvs. den 
30/ 6 1966. 
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FCRKLARINGAR 

Permanent r-adiolänkl inje för ' telefoni 
och TV ingående i televerkets 
fjärrförbindelsenäl . 

Koaxialkabel för telefoni och TV 
i ngående j televerkets fjärrförbindetsenal. 

P@,r"manent radiolänklinje för TV. 

Provisorisk eller halvpermanenl 
radiolänklinje för TY. 

TY- station med 
full räckvidd 

Provisorisk 
TV-station 

} 

Stationer upptagna 
i Stockholmsplanen 
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Fig 1 
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Svenska 

De svenska TV-sändarnas beräknade täckningsområden den 
1 januari 1961. Heldragen linje anger uppmätt eller beräknad 
gräns för genomsnittligt god mottagning, streckad linje anger 
ungefärlig gräns för möjlig mottagning. (Enligt Telestyrelsen.) 
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AKTUELLT 

lY- oe FM· näten snart utbyggda 
I Telestyrelsen oc Sveriges Radio har nu begärt anslag 

för TV- och F -nätens utbyggnad under budgetåret 

1961/ 62. I sam and därmed har nya S-årsplaner ut

arbetats. 

I sitt anslagsäskandr beträffande TV-nätet 
framhåller Telestyrr Isen att man vid ut
gången av budgetåret 1960/61, dvs. den 
30/ 6 1961, kan fäkj a med att antalet TV
stationer i drift kOjmer att uppgå till 48, 
varav 24 med full rr ckvidd. I detta antal 
ingår 7 mindre slavt tationer, av vilka 4 ej 
är upptagna i Stock~lms-Planen. TV-Iänk
linjen norrut från ndsvall, som f.n. är i 
drift till Vännäs o h Örnsköldsvik, kom
mer inom kort att *li klar fram till Skel
lefteå och Boden or provisoriskt till Gäl
livare. Därmed är e svenska TV-Iänklin
jernas längd uppe 4000 km. Antalet in
vånare inom TV-sta~ionens täckningsområ
de beräknas den 3r/6 uppgå till ca 6,2 
milj. 

Enligt den av T9 estyreIsen utarbetade 
5-årsplanen beräkn~r man under budget
året 1961/ 62 få fram permanenta radio
länklinjer för tel~visionsöverföring på 
sträckan Boden-Gållivare--Kiruna med 
avgreningar till P~jala och Haparanda. 
Med hänsyn till att amtliga 21 televisions
stationer i Norrland under relativt lång tid 
direkt eller indirekt kommer att vara bero
ende av programöve föringen pålänklinjen 
Stockholm-UppsaJ a-Gävle-Sundsvall 

har man ansett det nödvändigt att dubblera 
radiolänkutrustningarna på denna sträcka. 

Redan vid slutet av budgetåret 1961/ 62 
beräknas samtliga de i Stockholms-planen 
upptagna 50 TV-stationerna vara i bruk, 
varav 32 med slutgiltig räckvidd och 18 i 
provisoriskt skick. Se tabell 2. och kartan 
i 'fig. 3. Flertalet stationer har dock ing
en reservutrustning. Under 5-årsperioden 
fram till 1965/66 kommer samtliga 50 TV
stationer att byggas ut i slutgiltigt utföran
de, flertalet blir dessutom försedda med 
reservutrustning (se kartan i fig. 3). Even
tuellt kan ytterligare några större stationer 
bli behövliga inom områden där eljest ett 
stort antal slavsändare skulle erfordrats. 

5-årsplanen för TV-nätens utbyggnad 
går lös på ca 13,2 milj. per budgetår. Trots 
löneökningar, ATP och omsättningsskatt 
har Telestyrelsen kunnat hålla kostnader
na inom den beräknade kostnadsramen 
utan att minska på utbyggnadstakten. Det
ta är "en vinst som uppnåtts genom de stora 
upphandlingarna som kunnat ske genom 
utbyggnadsplanens koncentrering till någ
ra få år. 

Läget ifråga on! TV-nätens utbyggnad 
den l januari 1961 visas i kartan i fig. L 

Tab.1. Prognos öv r televisionsrörelsens ekonomi 1960/ 61-1965/ 66, millioner kronor 

T.v. i fig. 2 visas beräknad utbyggnad av 
radiolänknätet den 30/ 6 1961; t.h. i samma 
figur visas den beräknade omfattningen av 
detta nät vid slutet av 5-årsperioden (30/ 6 
1966). 

TY-programverksamheten 

Sveriges Radio har också framlagt en 5-
årsplan för sin TV-verksamhet. I Sveriges 
Radios anslagsäskande påpekas att man 
vid utbyggnad av den svenska televisionen 
valde vägen att genom snabbutbyggnad av 
distributionsnätet inom tättbebyggda om
råden skapa underlaget för snabbast möj
liga självfinansiering och fortsatt utbygg
nad av TV-nätet ut till glesbygderna. För 
produktionens del innebar planen att den 
skulle hållas på sparlåga på gränsen till 
det minimum som bedömdes absolut nöd
vändigt för att säkra det ekonomiska re
sultatet. 

I och med ingången av budgetåret 1961/ 
62 kan enligt Sveriges Radio syftet med 
denna plan vara vunnet. Televisionsrörel
sen kommer redan under innevarande år 
att ha slutbetalat sin skuld till staten och 
förfogar över ett fonderat överskott på om-

~ Driftkostnad Avskrivn. av invest. kostnader 
\ 

Tim. Drifts- Ink. Byggnadsstyrelsen Summa 
Sve· Över- Ackum. 

Budgetår pr kostn. (licens· Tele- Del ira- Tele- kost-
riges TV-hus TV·hus skott resultat 

vecka timme medel) verket diohus verket nader 
Radio Sthlm I" Gbg Sthlm I 

Ti igare skulder -10,5 - 10,5 

1960/ 61 20 21000 96,0 38,4 15,0 0,5 - - 13,2 67,1 28,9 + 18,4 

1961/ 62 22 27600 125,0 48,1 23,0 6,9 - 8,0 13,2 99,2 25,8 + 44,2 

1962/ 63 24 30400 150,0 60,0 23,0 17,1 2,0 5,0 13,2 120,3 29,7 + 73,9 

1963/ 64 27 33400 170,0 70,0 26,0 17,5 6,0 - 13,2 132,7 37,3 +111,2 , 
1964/ 65 30 36700 180,0 80,0 28,0 19,8 8,0 - 13,2 149,0 31,0 +142,2 

1965/ 66 33 40400 190,0 95,0 30,0 15,0 3,0 - 13,2 156,2 33,8 +176,0 

-
I I I I I I 

~ 

I I I I 911,0 391,5 145,0 76,8 19,0 13,0 79,2 724,5 186,5 -
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Antll!nnporoboL för program- II . 
Ö'lerförlng (TV-bild) • 

Fig 3 

Utbyggnadsplanerna för det 
svenska televisionsnätet, gra· 
fiskt framställt . De stjärn· 
formiga figurerna anger unge· 
färliga räckvidden hos TV· 
sändarna, varvid de svarta 
delarna av stjärn/älten anger 
stationernas räckvidd den 
30/ 6 1961. De rödskuggade 
delarna av stjärnorna ang.er 
utbyggnadsetapper som fram· 
går av tab. 2. 

Fig 4 
De definitiva svenska TV·storsän· 
darna får 320 m höga antennmaster. 
Toppspiran (20 m) är reserverad för 
eventuellt framtida antenner för 
band IV och V (decimetervågsom· 
rådet). Delen mellan 245 och 300 m 
höjd upptar mastutrymme för FM· 
antenn, delen mellan 184 och 245 m 
höjd mastutrymme för TV·antenn. 
I den mån stationerna omfattar an· 
läggningar för mångkanalstelefoni 
via radiolänkar monteras masten på r 
betongtorn, på vilket parabolanten· / 
nerna för radiolänkförbindelserna _I 

monteras. Sändarutrustning m.m. är ( 
uppställd i en byggnad vid tornets \ 
fot. T.h. antennmast för FM/ TV·' 
storstationen med betongtorn (Vän· 
näs), t.V. antennmast utan betong. 
torn (Sunne, Hörby m.fl.). 

I 
I 

I 
I 

/ 
I 

Fig 5 
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Det 64 m höga betongtornet för Vännäs' FM/ 
TV.station. Denna station användes även för 
radiotelefonlänkar, vars antennspeglar och för· 
stärkarutrustning m.m. monterats i tornets 
topp. Vid mastens fot står stationsbyggnaden 
med dess TV· och FM·sändare m.m. 

46 RAD I O OCH TELEVISION - NR l - 1961 J 

'-~~-~-



stationer 

A. Enligt 
Stockholms· 
planen 
Arvidsjaur 
Boden 
Bollnäs 
Borlänge 
Borås 
Bäckefors 
Emmaboda 
Gällivare 
Gävle 

Göteborg 
Halmstad 
Haparanda 
Hälsingborg 
Härnösand 
Hörby 
Kalmar 
Karlskrona 
Karlstad 

Kiruna 
Linköping 
Luleå 
Lycksele 
Malmö 
Mora 

Motala 
Norrköping 
Nässjö 

5 
4 
6 

10 
6 
8 
8 
9 
9 

9 
7 
8 
9 

10 
2 

4 
9 
5Kr 
6 
9 

10 

8 
10 
8 
7 
5 

10 

'O' . 
~.;:: § ~ Budgetår då stationerna beräknas 
~ bl) tas i bruk. 

'Os:;.;S 
~~:e~ . 
~ -:;§ g t.o.m·161/62 162/63 1 63 f64 1 64/65 1 65/66 
5~~E 60/61 ' ••• ) 

60 
60 
60 

60 
3 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
l 
3 

100 

l 
l 
l 

60 
l 
l 
3 
l 
l 
3 

60 
60 

x XX 
xx 

X 
X 
X 

XX 
X XX 

XX 
X 

XX 
X 

XX 
X 

XX 

XX 
XX 

XX 
X 
X 

XX 
XX 

X 
XX 

XX 

XX 

X XX 

xx 

xx 

xx 

xx 

XX 

xx 

xx 

xx 
XX 

XX 

Stationer 

Pajala 
Skellefteå 
Skövde 
Sollefteå 
Stockholm 
Storuman 
Sundsvall 
Sunne 
Sveg 
Trollhättan 
Tåsjö 
Uddevalla 
Uppsala 
Varberg 
Visby 

Vännäs 
Västervik 
Västerås 
Växjö 
Ange 
Örebro 
Örnsköldsvik 
Östersund 
B. Utom 
Stockholms· 
planen 
Anderstorp 
Hudiksvall 
Hultsfred 
Jönköping 

; 'O I . 

, d' ~'>@~ Budgetår då stationerna beräknas 
!Il 

'" 
., bl) tas i bruk. bl) 'O~;"'" lO: • 

.~ .o ~~:e~ 10:-'" 

t.o .m ·161/62 162/631 63164 I 64/65165166 
'O", .. ... ~IO: 
10:10:., ~ ...... . ,...S:: 
,,,,,,,CfJ 2~'tj§ 60/61 I ••• ) 
CfJ.!< P ..... 'O .. 

7 60 X XX 
6 10 X XX 
3 60 X XX 
7 60 X XX 
4 60 XX 

, 

10 60 X XX 
5 60 XX 
7 60 XX 
3 60 X XX 
7 l XX 
9 60 X XX 
2V l X XX 
6 3 XX 

lOV l XX 
9 60 XX 
2 60 XX 
6 60 XX 
8 10 X XX 
5** 3 X XX 
8 3 X XX 
2 60 XX 
6V 3 XX 
4 60 XX , 

9V 0,15 XX 
lOV 0,15 XX 
9 0,15 XX 
8 0,15 XX I 

X Anger provisoris~ station. Provisoriet innebär i regel att bl.a. den 
störningsfria räckvidl:len blir mindre än för den slutliga stationen på 
grund av att lägre mast och mindre effektiv antenn användes. 

** Vertikal polarisation för definitiv station (vid Vislanda). 

*** Under budgetåret 1965/ 66 beräknas ett antal stationer kunna er· 
hålla definitivt utförande, innebärande bl.a. att de förses med reserv· 
sändare för höjande av driftsäkerheten. Vidare beräknas vissa definitiva 
stationshus och ett antal reservkraftanläggningar samt vissa komplette· 
rande byggnadsarbeten komma till utförande. 

X X Anger att stationen får full räckvidd genom att den utföres med 
slutgiltig mast och antenn. 
Vanger vertikal polarisation. 

Tab. 2a. Svenska TV·kanaler 

Sändnings-
kanal 

2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

Fig 6 
TV·masten jör FM/ TV·sta· 
tionen i Vännäs utgår från 
betongtornets topp. J fr /ig. 
4 och 5. 

Fig 7 
Sändarutrustningen i FM/ 
TV·stationerna utgör inte nå· 
gon särskilt imponerande an· 
blick. H är en interiör från 
sändarverket i Räcke/ors' 
FM/ TV·station med TV·sän· 
daren i stativraden t.V. och 
FM·sändaren istativraden 
t.h. l mitten ser man elkraft· 
stativet. 

1 

Bärvågsfrekvens MHz 

Bild I Ljud 

48.25 53.75 

55.25 60.75 

62.25 67.75 

175.25 180.75 

182.25 187.75 

189.25 194.75 

196.25 201.75 

203.25 208.75 

210.25 215.75 
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Fig 8 (överst) 

o 
b 

50 
d 

100 150 km 
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FM-sändarnas beräknade täckningsområden 
den 1 januari 1961_ Heldragen linje ang.er 
uppmätt eller beräknad gräns för genomsnitt
ligt god mottagning, streckad linje anger 
ungefärlig gräns för måttlig mottag.ning. (En
ligt Telestyrelsen.) 

Fig 9 

Utbyggnadsplanerna för det svenska FM-nätet, 
grafiskt framställt. Samma beteckningssätt an
vändes som i motsvarande karta i fig. 3. De 
stjärnformiga figurerna anger sålunda den 
ungefärliga räckvidden för TV-sändarna, var
vid de svarta delarna av fälten anger statio
nernas beräknade räckvidd den 30/ 6 1961. De 
rödskuggade delarna av stjärnorna anger ut
byggnadsetapper enligt tab. 3. 



kring 18 milj. kro~lOr. TV-sändarna kom
mer vid ingången flv 1961/ 62 att nå om
kring 6,2 milj. av landets invånare. Vid ut
gången av samma ~udgetår kommer samt
liga TV-sändare enligt Stockholms-planen 
att vara i funktion. 

I tab. l visas de reräknade inkomsterna 
och utgifterna för televisionsverksamheten 

försedda med sändare för såväl program l 
som program 2. Läget vid utgången av 
1960 ifråga om FM-nätet framgår av 
kartan i fig. 8. Under budgetåret 1961/ 62 
beräknar man att färdigställa FM-sän
dare i slutgiltigt skick i Emmaboda, 

Haparanda, Kiruna, Nässjö, Skellefteå, 
Stor urnan, Sveg och Växjö, och i övrigt 
skulle utbyggnad ske enligt uppgifter sam
manställda i tab. 3 och kartan i Hg. 9. 
Kostnaderna för FM-anläggningarna går 
på ca 7,8 milj. kronor' per år. • 

i Sverige under d~n närmaste 5·årsperio- Tab. 3. FM-nätets beräknade utbyggnad under tiden 1961/ 62-1965/ 66 
den. Det framgår ~ärav att televisionen re
dan nu ger och även under kommande år 
beräknas ge ett överskott på 30-40 milj. 
varje år. l 

I och med att ~ byggnadsplanens syfte 
sålunda förverkligllts långt snabbare än 
någonsin kunnat förutses anser Sveriges 
Radio att televisiopen inträder i ett nytt 
skede. Rörelsens efonomiska framsteg har 
ddvis eliminerat varje konkurrens om till
gängliga medel m~llan distributionens och 
produktionens behov. Tiden är därför inne 
att genom insats I av erforderliga medel 
åstadkomma en kvalitativt så högtstående 
program produktion som Sveriges Radios 
programresurser o~h de under snabb ut
veckling stadda i~ternationella förbindel
serna på television;ens område medger. 

Långsam ökning ~y TY-sändningstiden 
I 

Så snart som det äl! praktiskt genomförbart 
måste därför Sve~iges tele-vision sättas i 
stånd att kontinu~rligt dag för dag hålla 
högsta möjliga programkvalitet och ge det 
bästa på olika områden. Detta är ett väl
grundat krav som f,cenSbetalarna och sam
hället nu har rät att ställa på Sveriges 
Radio. Därför mås e, anser Sveriges Radio, 
medelsbehovet för 1961/ 62 utökas väsent
ligt och programproduktionen måste få 
ökade resurser till sitt förfogande. Sänd
ningstiden bör do~ - anser man - ökas 
endast i långsam tt,kt. Sändningstiden som 
under budgetåret 1959/60 var ca 18 tim
mar i veckan beräknas under det nu lö
pande budgetåret komma att omfatta ca 
20 timmar per ve<;ka. Under. 1961/ 62 vill 
man öka sändning~tiden till 22 timmar per 
vecka. Därefter kOfmer sändningstiden att 
ökas med ca 3 ti~mar i veckan fram till 
1965/ 66, då man skulle vara uppe i 33 tim
mar per vecka. 

I TY-program 2 s~art aktuellt 

Enligt Sveriges tadios uppfattning bör 
frågan om ett andra program upptas till 
beh~ndling under prognosperioden. Man 
anser nämligen a~ vid en programproduk
tion av 30-35 immar i veckan talar 
många skäl för at man skapar valmöjlig
het mellan två pr gram. 

FAl-nätet ~ 
I Telestyrelsens k ngaskrivelse för utbygg
naden av FM-näte anges att vid utgången 
av budgetåret 1960/ 61 kommer 37 FM
sändare att vara irång, varav 19 med full 
räckvidd. Dessa tationer beräknas vara 

Sändnings- .'tj I • 
~ ....... S::I:: Budgetår då stationerna beräknas 

frekvens ",;>OSbC 
~ bil tas i bruk. 

MHz 'g;?;~;S stationer 
~~~; 

I 
~~ ..... S:: t.o.m·1 61/62 I I I 64/65 I 65/66 för PI för P2 tI.I..!:d'l-lS:: 62/63 63/64 
S~~~ 60/61 O) 

, 

Arvidsjaur 89.4 93.0 60 

I 
X XX 

Boden 94.5 99.4 60 XX 
Bollnäs 91.8 96.0 60 X XX 
Borlänge 89.4 93.0 60 X XX 
Borås 88.5 94.6 10 X XX 
Bäckefors 92.7 96.8 60 XX 
Emmaboda 89.4 93.0 60 X XX 
Gällivare 90.0 93.6 60 XX 
Gävle 93.9 98.7 60 X XX 
Göteborg 92.1 96.3 60 XX 
Halmstad 91.2 95.4 60 X XX 
Haparanda 87.7 91.3 60 XX 
Hälsingborg 92.8 95.7 3 XX 
Härnösand 91.1 95.3 10 XX 
Hörby 88.8 92.4 60 XX 
Kalmar 88.2 92.2 3 XX 
Karlskrona 95.0 97.7 10 XX 
Karlstad 95.4 98.1 3 

I 

XX ., 
Kiruna 89.1 92.7 60 XX 
Linköping 89.1 94.7 3 XX 
Luleå 90.9 95.7 10 XX 
Lycksele 95.4 98.7 60 X XX 
Malmö 93.3 98.7 3 XX 
Mora 94.9 97.8 10 XX 
Motala 88.7 91.1 3 XX 
Norrköping 90.0 93.5 60 XX 
Nässjö 94.2 99.0 60 X XX 
Pajala 87.9 91.5 60 X XX 
Skellefteå 96.3 99.9 10 XX 
Skövde 95.1 97.5 6Q X XX 
Sollefteå 93.3 98.1 60 X XX 
Stockholm 9':'.4 96.6 60 XX 
Storuman 87.6 91.2 60 X XX 
Sundsvall 92.7 96.9 60 XX 
Sunne 90.9 94.5 60 XX 
Sveg 90.6 94.2 60 X XX 
Trollhättan 95.9 99.9 3 XX 
Tåsjö 90.3 93.9 60 X XX 
Uddevalla 89.1 93.1 3 X XX 
Uppsala 90.4 94.8 10 XX 
Varberg 87.6 93.6 10 XX 
Visby 97.2 99.5 60 X I XX 
Vännäs 88.5 92.1 60 XX 
Västervik 91.8 96.0 60 XX 
Västerås 95.7 98.4 60 X XX 
Växjö 90.6 94.7 3 XX ,(. 

Ånge 
, 

95.6 99.6 10 XX 
Örebro 87.9 91.5 60 XX It 

Örnsköldsvik 90.8 94.4 10 XX 
Östersund 87.9 91.5 60 XX 

I 

X Anger provisorisk station. Provisoriet innebär i regel att bl.a. den störningsfria räckvidden 
blir mindre än för den slutliga stationen på grund av att lägre mast och mindre effektiv antenn 
användes. 

X X Anger att stationen får full räckvidd genom att den utföres med slutgiltig mast och antenn. 

* Under budgetåret 1965/ 66 beräknas ett antal stationer kunna erhålla definitivt utförande, inne
bärande bl.a. att de förses med reservsändare för höjande av driftsäkerheten. Vidare beräknas 
vissa definitiva stationshus och ett antal reservkraftanläggningar samt vissa kompletterande bygg
nadsarbeten komma till utförande. 
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TV.TEKN I K 

Ny svensk TY-testbild 
En ny TV-testbild kommer snart att tas i bruk av Sve

riges Radio. Här en jörhandsrapport om vad man kan 

utläsa av den nya testbilden. 
" 

S venska Elektriska Kommissionen, SEK, 
har i samråd med Sveriges Radio och Tele
verket utarbetat ett förslag till ny testbild. 
Se fig. l. 

För fastställande av upplösningen i ho
risontellled innehåller testbilden vertikala 
upplösningslinjer dels i bildens centrum, 
dels i de runda svarta fälten i bildens fyra 
hörn. I centrum utgöres upplösningslin
jerna av 5 grupper parallella linjer i form 
av kvadratiska fält som placerats horison
tellt för att underlätta betraktandet av mot
svarande del av videosignalen i oscilloskop. 
De fem linjegrupperna svarar mot en upp
lösning av 100, 200, 300, 400 och 500 lin
jer per bildhöjd. Följande samband råder 
mellan antalet linjer per bildhöjd och 
videofrekvensen : 

Linjer per bildhöjd Videofrekvens (MHz) 

100 
200 
300 
400 
500 

1,25 
2,5 
3,75 
5 
6,25 

Under upplösningslinjerna i bildens 
centrum återfinnes en gråskala innehållan-

de 8 kvadratiska fält för gradationskon
troll. Under denna gråskala återfinnes ett 
kontrollfält motsvarande 560 linjer per 
bildhöjd, motsvarande ca 7· MHz video
bandbredd, dvs. gott och väl systemets teo
retiska maximum. Detta fält användes inte 
vid kontroll av mottagare utan vid kontroll 
av testbfldsgivarens upplösning. Ovanför 
de fem grupperna återfinnes kilformade 
linjer som omfattar upplösningsvärdena 
från 350 till 450 linjer/bildhöjd, motsva
rande videobandbredderna 4,4--5,6 MHz. 
Upplösningslinjerna i bildens fyra hörn 
svarar mot 200 resp. 300 linjer/ bildhöjd. 

För linearitetskontroll har inlagts tre 
cirklar med centrum i bildens mitt och dels 
cirklar i de fyra hörnen. Som synes har 
hörncirklarna trängts in en smula mot 
centrum, så att de inte längre som tidigare 
tangerar provbildens ytterkanter. På så 
sätt döljs inte hörncirklarna av bildrörs
masken i mottagaren. Av de tre cirklarna 
med centrum i bildens mitt har den yttersta 
cirkelns periferi dragits in något från bil
dens övre resp. undre kant för att cirkeln 
skall vara synlig även om bildhöjden med 
hänsyn till nätspänningsvariationer injuste
ras med viss marginal. Bildkvoten är 3:4, 
bildens begränsningslinje markeras av 
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. spetsarna av två trianglar i varje kant. Ett . 
rutmönster över hela bildens yta består av 
9 kvadrater vertikalt och 12 horisontellt. 

För att underlätta centreringen av bilden 
i mottagaren har nyss omnämnda trianglar 
placerats symmetriskt på ömse sidor om 
bildens vertikala och horisontella axlar på 
1,6 kantlängds avstånd från respektive 
axlar. I övrigt är bilden fullt symmetrisk. 

För att pröva synkroniseringskvaliteten 
har ett svart och ett vitt kvadratiskt bild
element inlagts i vardera av bildens verti
kala kanter. De båda övre fälten har gjorts 
helt svarta, de undre vita. I höjd med dessa 
ytor innehåller bilden snedställda linjer 
som tjänar till kontroll av ev. synkronise
ringsfel som framkallas av de nämnda svar
ta och vita ytorna eller av oregelbunden
heter i linjesprånget. 

I bildens nedre del finns ett svart fält 
på vit botten. Med hjälp av de vit-svarta 
och svart-vita övergångarna som detta fält 
ger upphov till kan överskjutsdistorsion 
och den lågfrekventa videoåtergivningen 
kontrolleras. I anslutning till dessa fält 
har en skala inlagts för bedömning av av
ståndet till reflekterande föremål som ger 
upphov till spökbilder. Avståndet mellan 
skalstrecken svarar mot l km vägskillnad ; 
man utgår då lämpligen från spökbilden 
eller spökbilderna som uppkommer av 
höga stapeln längst t.V. på skalan. 

För att genomsnittsluminansen hos test
bilden skall motsvara moduleringsgraden 
i den elektriska signalen för en normal 
TV-bild, ca 50 %, har en avvägning gjorts 
mellan bildens svarta, vita och grå element. 
Eftersom förhållandet mellan luminans och 
moduleringsgrad inte är linjärt har dock 
de vita elementens yta gjorts större än de 
svartas. 

Som alternativ till den i fig. l visade 
testbildens detaljer har kommit fram en 
del förslag, bl.a. har man föreslagit att de 
5 grupperna med upplösningslinjer mot
svarande 100, 200, 300, 400 och 500 linjer/ 
bildhöjd ersätts med grupper svarande mot 
l, 2, 3, 4 resp. 5 MHz videobandbredd. Ett 
fält motsvarande 6 MHz skulle då anläg
gas i anslutning till 7 MHz-fältet längst 
ner. Man har också föreslagit att den kon
tinuerliga upplösningsskalan skall utvid
gas att omfatta värdena 300-450 linjer/ 
bildhöjd. • 



AKTUELLT 

'100 n a västtyska TV-~ändare startar 1961-62 
RT:s västtyske korrespondent, Karl Tetzner, ger här en. 
aktuell översikt fver de viktigaste tekniska problemen 
som är förknippade med införandet av andra och tredje 
TV-programmet på decimetervåg i Västtyskland. 

I 
I Yästtyskland står lvi nu inför en ny epok 
inom televisionsverl{.samheten. Det gäller 
såväl det tekniska sbm programmen. 

Läget just nu är fÅljande: Yästtysklands 
och Berlins TY.n;t"t är fullt utbyggt, och 
inom metervågsomr det _ band I (41-68 
MHz) och III (17 223 MHz) arbetar nu 
40 stora TY-sändareloch ungefär 200 små
sändare. Nu skall e~ellertid ett andra TY
program införas, d~Lsutom förbereds ock
så ett tredje TY-program. För de TY-sän
dare som skall byggas för dessa program 
finns det inte fler k~naler kvar inom band 
I och II, utan man ~ar måst ta i anspråk 
de kanaler som finns att tillgå inom deci
metervågsområdet ~å band lY och Y 
(470-790 MHz). Dj tta område är uppde
lat i 40 st. 8 MHz br da TY-kanaler, kanal 
14-54. 

inte riktigt fastställt. Det har uppstått en 
del stridigheter på det statsrättsliga planet 
härom, dessa frågor behandlas f.n. av de 
högsta rättsmyndigheterna inom förbunds
republiken. De tekniska sidorna av proble
met är däremot fullt klarlagda. Sålunda 
har det bestämts att redan före 1962 års 
utgång kommer Yästtyskland och Yäst
berlin att ha åtminstone 100 nya TY-sän
dare igång på band lY och Y. Några av 
dem kommer att utstråla en effekt på ca 
1000 kW erp, de flesta kommer att ha nå
gonting mellan 300 och 500 kW erp. Alla 
sändare för andra TY-programmet på UHF 
kommer att installeras och drivas av 
Deutsche Bundespost. 28 av dessa torde 
komma igång i början av 1961. TY-sän
darna för tredje programmet kommer att 
drivas av de rundradiobolag i Yästtyskland 
som redan har igång det första TY-pro
grammet som går ut över de befintliga 
TY-sändarna på metervåg. 

Mätningar och beräkningar har visat att 
UHF·banden lY och N" mycket väl ger plats 
för två TY-sändarnäf för skilda program, 
ytterligare några kanaler står f.ö. dess- De nya TV-sändarna 
utom till förfogande I för s.k. komplement
sändare, som komm, r att stråla ut första 
TY-programmet i de lområden av förbunds
republiken där TY-sändarna på metervågs
banden I och III inte går fram ordentligt. 

Hur andra och tredje TY-programmen 
skall organiseras är I för när~arande ännu 

~~ :sändaretetrod i l keramikutförande med 
topp effekt 10 kW vi 900 MHz (Siemens) . 

I regel kommer de nya TY-sändarna för 
UHF att förses med ' slutsteg, som ger ca 
10 kW effekt. Tillverkare av dessa 'sän-
dare är firmol1na ' Rohde & Schwarz, Sie: 
mens, Standard Elektronik, Lorenz och T e
le/unken. Några av dessa sändare har i slut-

steget för bilden vattenkylda Eimac-klystro
ner (fyrkammarsystem). Avstämningsan
ordningarna liksom HF-ingångs- och ut
gångskretsarna ligger utanför vakuum i 
dessa rör, vilket gör övervakning och ut-

. byte mycket enkelt. 
Andra UH F-sändare, företrädesvis de 

som levereras av Siemens, innehåller i slut
steget en Siemens UHF-tetrod RS1032 i 
keramikutförande och med luftkylning, se 
fig. 1. Den har vid högsta arbetsfrekven'sen 
790 MHz en toppeffekt=10 kW, varvid 
kretsverkningsgraden vid anodspänningen 

Fig 2 
UHF-sändarantenn med di
polgrupper, helt inbyggda i 
ett hölje av /iberglas. (Rohde 
& Schwarz.) 

Fig 3 
Decimetervågskanalväljafe 
med borttaget sidostycke. l 
det inre , av .den av mässing 
gjutna stommen ser man re- , 
sonansledningar böjda.i halv
cirkel/orm, de avstämmes med 
rörliga kortslutande byglar. 
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Brustalet F för UHF·kanalväljare typ 15 från 
500 600 700 BOOMHz Grundig. 

-f. 

Störutstrålningen E i {tV Im på 10 m avstånd 
från UHF·kanalväljare typ 15 från Grundig. 

Fig 4 
Principschemat för Grundigs UHF·kanalväl· 
jare, typ 15. 

- --o.-

Utgång 
39,SMHz Ibild-MFI 
~ 

Glö~:trö':m:-ir==~i------------;:~;;;; 

UHF-antenn 

Fig 7 
Ny universalenhet för inbyggnad i äldre TV· 
mottagare för att göra dessa användbara för 
decimetervåg. Den består aven decimetervågs· 
kanalväljare och ett MF·förstärkarsteg. T.v. vi· 
sas en vanlig kanalväljare för metervåg. Den till 
38,9 MHz omsatta UHF·signalen påföres ka· 
nalväljaren för metervåg via en speciell skärm· 
kåpa, som anbringas på blandare· och oscilla· 
torröret. 

Fig 8 
Ny typ av UHF·konverter för äldre TV·mottagare. Den har egen nätdel och är helt fristående 
från ·.TV·mottagaren. Kanalväljaren omsätter UHF·signalen till kanal 3 eller 4 som påföres den 
eftertöljande TV·mottagaren via dennas antenningång. (Philips.) 
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5 k V är 85 %. Detta rör är avstämbart 
inom hela decimetervågsområdet. Röret 
drivs i basjordad koppling och kräver ca 
800 W driveffekt, vilket är väsentligt mind
re än vad klystronerna kräver. 

UHF·sändarnas antennsystem måste vara 
tillräckligt bredbandiga och måste samti
digt uppvisa väsentligt högre antennför
stärkning än TV·sändarantennerna för 
band I och III. För detta ändamål har 
några antenn firmor utvecklat dipolgrupp
antenner, man har standardiserat dessa i 
två olika typer av antenn fält : typ l för 
bandet 470-640 MHz och typ 2 för fre
kvensområdet 580-790 MHz, vilket bety-. 
der en relativ bredd av l :1,36. Antennerna 
ger inom resp. frekvensområden maximal 
anpassning och optimala strålningsegen. 
skaper. Emellertid kan ett kanalbyte hos 
sändaren innebära att antenn filtren får by
tas ut. Vid klystronsändare kan det bli nöd
vändigt att byta ut klystronen. 

Siemens har ordnat sina dipolfält fri
bärande och försett dem med en cylinder
formad skyddsmantel av glasfiberarmerad 
polyester och får därigenom ett slags bygg
kloss·system som underlättar tillverkning
en av antenner med alla tänkbara typer av 
riktstrålningskarakteristikor. I regel arbe
tar man med en antennvinst av ca 50 ggr, 
i undantagsfall 100 ggr. Dock är den se· 
nare förstärkningen något riskabel, enär 
svängningar hos masten kan medföra sväng
ningar i fältstyrkan, speciellt i ytterområ
dena av sändarens försörjningsområde. Så 
fordrar man vid en antennvinst av 50 gång
er att antennaxeln inte får böja av med 
mer än ± 0,45° från vertikalplanet. I annat 
fall skulle fältstyrkan under l % av tiden 
variera mer än ± l dB på vissa mottag
ningsplatser. 

Matarkablar 
Förlusterna i matarkabeln är på decimeter
vågsområdet naturligtvis väsentligt större 
än på metervågsområdet. Utan att gå in 
på några detaljer i detta sammanhang kan 
sägas att man i praktiken vid kablar längre 
än 100 meter utnyttjar HF·koaxialkablar 
för hög effekt och vid kabellängder av mer 
än 200 meter dämpnings fattiga vågledare 
med måtten 381X190,5 mm. I mellanområ· 
det 100-200 meter måste man från fall till 
fall välja gynnsammaste typ av matarled· 
ning. Goubau-Iedningar användes också i 
viss utsträckning, 'de utmärker sig för ex
tremt låg dämpning, men strålningen från 
»anpassningstratten» kan erbjuda vissa 
svårigheter. 

TV· mottagare för band IV och V 
Alla televisionsmottagare som f.n. tillver
kas i VästtyskIand är i regel utformade en
dast för mottagning på kanal 2-11 på 
metervåg. För att möjliggöra mottagning 
på decimetervågsområdet kompletteras 
mottagarna med tillsats-kanalväljare av 
typ som tidigare beskrivits i RT.' Dessa • 

l Se TETZNER, K: Nya tyska radio· och TV· 
mottagare. RADIO och TELEVISION 1959, 
nr 7, s. 24. 
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tillsats-kanalväljare I tillverkas för närva
rande av följande företag: NSF (som nu
mera tillhör Telefurken), Schaub-Lorenz 
och Valvo (tillhör Philips), de är bestycka~ 
de med två spänngallertrioder PC86. 
För dessa . kanalväiljare gäller följande 
data: gränskänslighbt (vid sj älvsvängande 
PC86): mellan 15 ~To (470 MHz) och ca 
25 kT O (790 MHz). Oscillatorns frekvens
drift vid 800 MHz: < ± 150 kHz vid nät
spänningsändringar upp till ± 10 % (un
der uppvärmningsticlen dock något större). 

En helt ny typ av UH F-kanalväljare har 
presenterats av Grufdig; se' fig. 3 .. Den" är 
mindre än de hitti~ls kända konstruktio
nerna. Som oscillator användes en spänn
gallertriod PC93 o~ som blandare den 
amerikanska kisel di den lN82A. Fördelen 

. med .. denna anordn' g är att oscillator
amplituden. kan sä as till ca 90 % jäm
fört med den ampliiud som krävs i kopp
ling med självsväng~nde blandarrör. Här
igenom minskas far~n för otillåten utstrål
ning för oscillat~ffrekvensen avsevärt. 
Gränskänsligheten år också något större, 
se fig. 5 och 6. I 

Vid konstruktioner av kanalväljarna för 
band IV och V visade det sig utomordent
ligt svårt att uppfy'la de mycket stränga 
störstrålningsbestän\melser som fastställ-

. des av Deutsche Bundespost. I bestämmel
serna anges bl.a. at~ oscillatorn på 10 m 
avstånd inte får uppvisa större fältstyrka 
än 450 fl V Im vid gr~ndVågen, varvid detta 
skulle utgöra tota1st ålningen från oscilla
torn och chassiet. umera är emellertid 
problemet löst inte rndast laboratoriemäs
sigt utan också för fanaIväljare i löpande 
serieproduktion. 

Av schemat i fig. 14 för Grundigs UHF
kanalväljare framg~r att automatisk fin
avstämning tillämpas. Den fungerar på föl
jande sätt: En av avstämningen beroende 
reglerström påverkar över ett magnetfält 
permeabiliteten hos en ferritstav, F. Därvid 
förändras induktansrn hos de båda spo
larna Ll, L2 i oscill~torn. Man kan också 
utföra finavstämning för hand, i det att 
ifrågavarande reglefström även kan på
verkas med hjälp av len potentiometer. 

Alla i Västtyskland sedan våren 1958 
byggda TV-mottagarf är samtliga utförda 
för att sedermera kQmpletteras med deci
metervågskanalvälja~e. Tele/unken har 
exempelvis i sina se~are apparattyper för
enklat detta kompletteringsarbete så, att 
det kan utföras på ca 10 minuter. 

Äldre TV-mottagare måste omgestaltas 
en smula med en spe.ciell UHF- eller deci
metervågsdel. Ett exempel på en sådan vi
sas i fig. 7. Den i fig. 7 visade UHF-enhe
ten innehåller en dbcimetervågskanalväl- -
jare+ett MF-förstär~arsteg, enheten är av
sedd att inmonteras å godtycklig plats i 
TV-apparaten. Man an också ha en deci
metervågskonverter rleller UHF-konverter 
utanför apparaten. ienna består då aven 
UKV-kanalväljare med egen nätdel och 
med egen blandardiqd, som omsätter den 
mottagna UKV-kan~len till TV-kanal 2 
eller 3, som tas emot på vanligt sätt i den 

I 

Fig 9 
Bredbandsantenn för kanal 14·53=470-790 
MHz, med tkompensationselement framför di· 
polen, som förbättrar ståendevåg·förhållandet. 
Modell DFA 1 LM 25 från FUBA. 

dB 

::1 ffftItl ~ 
O 500 600 700 800 MHz 

-I 

Fig 11 

Fig 10 
Antennvinsten i dB för den i fig. 9 visade bred
bands· Y agi·antennen. 

UHF·antenn med ca 7 dB antennvinst inom frekvensområdet 470-610 MHz. Tillverkare FUBA. 

Fig 12 
Dämpningen i dB per 100 m ledningslängd vid olika typer av nedledare för metervågs· och 
decimetervågsantenner. a) bandkabel, ny och torr, b) bandkabel efter 6 veckor i det fria, torr, 
c) koaxialkabel med skumplastisolering, d) bandkabel, ny, vid stark dimma, e) bandkabel efter 
4 veckor i det fria vid starkt regn. (Enligt Kathrein.) 
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befintliga TV·apparaten. 

Antenner för UHF • TV· mottagning 
Antennindustrin har det sista året fått fram 
ett stort antal UKV-mottagarantenner. Pro· 
blemet är att få tillräcklig bredbandighet, 
i regel är antenner med hög förstärkning 
endast brukbara för få UHF·kanaler. 

400 600 800 

----I ... f [MHz] 

Man har preliminärt planerat att alla 
TV-sändare för andra programmet skall gå 
på kanal 14-30, de som skall stråla ut 
tredje programmet kommer att läggas på 
kanal 31-53. I de högre kanalerna kom
iner också att förläggas kompletteringssän. 
darna för första TV-programmet. Det kan 
av denna orsak bli nödvändigt att på 
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många mottagningsorter ha en särskilt 
bredbandig antenntyp som kan ta in sän
dare på band IV och V_ Förutom de i och 
för sig kända men relativt dyra hörnreflek
torantennerna med Schmetterling-dipol till
verkas av bl. a_ FUBA och Hans Kolbe & 
Co_ Yagi-antenner för området 470-790 
MHz (kanal 14-53) , se fig_ 9. Bakom des
sa antenner lär ligga ungefär 1000 mät
serier. Fram-back-förhållandet li~ger mel
lan 20 och 30 dB, antenn vinsten framgår 
av fig. 10. 

Försök med rombantenner för decimeter
vågsmottagare har inte varit framgångs
rika, de har visserligen tillräcklig bredban. 
dighet - och är f.ö. oöverträffade i aetta 
avseende - men har sämre fram-back-för
hållande. Dessutom är biloberna hos ka
rakteristiken genomgående alltför starka. 

Neclleclningar på mottagarsidan 

Ett problem utgör nedledningen .för anten
ner för decimetervågsområdet. Man måste 
här arbeta med möjligast dämpJ,lingsfattiga 
nedledningar, ty vanligtvis behöver man 
för att få en god bild på decimetervågs
området minst ca l m V över 240 ohm på 
antenningången, detta på grund av det 
högre brustalet hos UHF-kanalväljaren. 
Motsvarande värde är på metervågsområ
det 250-500 flV. Dessutom uppgår effek
tiviteten hos en UHF-antenn endast till 
1/3-1/4 av den hos en UKV-antenn med 
samma elementantal. Av dessa orsaker 
måste man antingen använda nedledning 
av koaxialkabel med skumplastisolering, 
som ger dämpning oberoende av väder
leksförhållandena och luftfuktigheten eller 
också slangkabel, som är billigare och 
väsentligt bättre än den vanliga bandka
beIn på decimetervågsområdet. Bandkabel 
av ordinär typ är inte tillfredsställande vid 
dessa frekvenser. 

Praktiska erfarenheter 

Förf. har i sitt hus i Hamburgs ytterområde 
en 22-kanals UKV-antenn av fabrikat 
FUBA med antennrotor och ca 12 m lång 
koaxialkabel som nedledning. Den 2/12 
kunde man med gott resultat ta in följande 
UKV-TV-sändare: Bungsberg (90 km av
stånd-, 100 kW erp, kanal 14), Cuxhaven 
(lIO km, 300 kW erp, kanal 18) och Kiel 
(ca lIO km avstånd, 300 kW, kanal 22). 
De båda Hamburg-decimetervågssändarna 
var vid detta tillfälle ännu inte i drift. 

Det visade sig att det i de flacka lands
områden aet här är fråga om är kvaliteten 
hos mottagningen starkt beroende av höj
den på sändar- och mottagarantennerna. 
Tändstörningar är däremot knappast märk
bara, något inflytande av väderleken har 
inte kunnat konstateras, vilket kanske be
ror på att apparaten provats. Vid försöket 
användes en Loewe-Opta-mottagare med 
UHF-kanalväljare från NSF och alterna
tivt Philips UKV-konverter för mottaga
ren. UHF-konvertern gav högre förstärk
ning, under det att UHF-kanalväljaren gav 
mindre brus i bilden. • 
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fig l 
Karta över blivande västtyska TV-nätet för program 2. Rektanglar med snedstreckning= UHF
TV-sändare i ' drift, svarta rektanglar = UHF-TV-sändare, avsedda att byggas under 1960/ 61, 
ofyllda rektanglar = UHF-TV-sändare, avsedda att byggas under 1961/ 62. 

Tyska UHF-TV-nätet 

för andra TV-programmet 

o vanstående karta visar det planerade 
stationsnätet för TV-program 2, som skall 
byggas upp av Deutsche Bundespost i Väst
tyskland_ Detta TV-nät kommer att om
fatta sammanlagt 82 TV-sändare, som ar
betar på decimetervågsbanden IV IV (470 
-960 MHz). Det slutgiltiga antalet kom
mer dock att bero på de erfarenheter som 
man gör efter det att TV-nätet tagits i 
bruk någon gång under 1961. Det är möj
ligt att mindre ändringar ifråga om TV
sändarnas uppställning kan komma ifråga. 

Utbyggnaden av det nya TV-nätet på
börjades i januari 1960. Den l januari 
1961 togs ett flertal av de nya TV-sändarna 
i bruk, men redan hösten 1960 startades en 
del försökssändningar från dem för att ge 
radioindustrin och fackhandeln tillfälle att 
göra erforderliga undersökningar och prov. 

I vidstående tabell är upptagna de 
UHF-TV-sändare som är upptagna i den 
första utbyggnadsetappen som omfattade 
tiden fram till den l januari 1961. • 

,NR 1 - 1961 

Sändare 

Munster/Westfalen 
Stuttgart 

Kanal 
nr 

J.4 
16 
16 Minden (Jakobsberg) 

Grosser Feldberg (Taunus) 17 
Hof 17 
Freiburg (Kaiserstuhl) 17 
Eutin (Bungsberg) 17 
Cuxhaven 18 
Wurlsburg (Frankenwarte) 18 
Bonn 101berg) 19 
Heide berg (Käningstuhl) 19 
Regensburg (Ziegelsberg) 19 
Fulda 19 
Dusseldorf (Witzhelden) 20 
Hamburg (Heiligengeistfeld) 22 
Dortmund 22 
Torfhaus (Harz) 2-4 
Kassel (Lohfelden) 26 
Ravensburg (Glashutten) 26 
Hannover 27 
Berlin (Wannsee) 27 
Munchen 27 
Rottweil (Deilingen) 28 
Bielefeld (Hunenburg) 28 
Kiel 28 
Bremen 29 
Nurnberg (Heidenberg) 29 
Aachen 30 
Olzen (Bokel) 30 
Augsburg (Heretsried) 30 
Saarbrucken 30 

Bjlrlbär· Sändar-
våg2 effekt1 

(M.,z) (kW) 

-471,250 2 
-487,250 10 
-487,250 2 
-495,250 20 
-495,250 2 
-495,250 10 
-495,250 20 
503,250 10 
503,250 10 
511,250 2 
511,750 20 
511,250 10 . 
511,250 2 
519,250 20 
535,250 10 
535,250 20 
551,250 10 
567,250 2 
567,250 20 
575,250 20 
575,250 10 
575,250 10 
583,250 10 
583,250 20 
583,250 10 
591,250 10 
591,250 10 
599,250 10 
599,250 20 
599,250 2 
599,250 10 

1 Ej erp, ca 50 ggr effektvinst genom antennfär
stärkning tillkommer. 
Z Tonbärvågen 5,5 MHz i frekvens över bildbärvå
gen. 



TRANSISTORTEKNIK 

., emperaturmätning på transistorer 
Av civilingenjör R FORSHUFVUD 

T emperaturmätn

B
g är alltid en vansklig 

sak, eftersom mätk oppen brukar leda bort 
en del värme från ätobjektet. I regel är 
det nog så, att den mätmetod som ger det 
högsta mätvärdet ar den tillförlitligaste. 

Philips har prov~t en del olika sätt att 
mäta temperatureni på en effekttransistors 
hölje och kom till den överraskande slut
satsen att en vanlilf kvicksilvertermometer 
med litet aluminiu,-folie virad kring kulan, 
som samtidigt stö~es mot transistorhöljet, 
ofta ger ett väl st tillförlitligt mätvärde 
som termistorer oc~ termoelement. Denna 
'mätmetod, som utan tvivel kommer håret 
att resa sig på huvJdet på alla temperatur
mätningsexperter, emanerar från Transis
torgruppen på KT~. En uppskattning vi
sar att termometerr stjäl högst ca 1/2 W 
från mätobjektet 0rr den visar 75°C (om
givningstemp.=25 j C). Metoden bör där
för vara användbar när kollektorförlusten 
uppgår till flera watt. 

Mätning av kristllltemperaturen 
Kristallens temp~raturhöjning refererar 
till botten plattan på transistorn, men den
na är inte åtkomlfg på annat sätt än att 
man gör ett hål i kyl plåten. Man kan i stäl
let mäta tempera~uren på kylplåten mitt 
under transistorn. rid beräkningen av kris
talltemperaturen Dör man tänka på den 
termiska resistans n mellan höljet och kyl-

- plåten. 

Man kan också ta reda på kristalltem
peraturen genom att mäta värdet på l KEO. 

Mätningen måste v-tföras med oscilloskop, 
eftersom kristallert hinner svalna avsevärt 
under de första ~illisekunderna efter det 
att emitterströmm.~ brutits. En annan möj-

. lighet är att mäta spänningsfallet V EJ!) 

vid en viss emitterström. 

Fig. l visar en koppling för mätning av 
kristalltemperatur~n via l KEO. Transistorn 
arbetar i den koppling där den är avsedd 
att arbeta, arbetskretsen (endast antydd i 
fig. l). En mätkr~ts, bestående av ett 6 V 
batteri, ett motstånd, R, och ett oscilloskop 
kopplas in med qen mekaniska omkopp
laren 01. Samtidigt bryts emitterkretsen 
av omkopplaren ~2, sOm är gangad med 
01. Omkopplarn~l , 01 och 02 bör arbeta 
mycket distinkt. Ifealet är givetvis kvick
silvervätta kontakter, men en vanlig vipp
strömbrytare kan också gå bra. 

Om arbetskretsen innehåller stora in
duktanser kan det vara nödvändigt att 
tänka på att skydda transistorn mot över
spänningar. Man kanske tvingas att ordna 
så att 01 bryter före 02. Hela brytförlop
pet bör dock inte ta mer än några milli
sekunder. 

Man låter först transistorn arbeta i den 
normala kopplingen tills den uppnått jäm
viktstemperaturen. Sedan. kopplar man in 
mätkretsen och observerar d,ärvid på oscil
loskopet spänningssprånget över R (som 
j u är ett mått på l KEO). Oscilloskopet skall 
vara inställt så, att det triggas av spän
ningssprånget. Eftersom det är ett engångs
förlopp, som skall observeras, är det för
delaktigt att använda ett efterlysande oscil
loskoprör. Oscilloskopkurvans utseende 

• 

ger nyttig information om hur snabbt tran
sistorn svalnar. Motståndet R väljes så att 
spänningssprånget uppgår till högst cirka 
3 volt. Pröva med l kohm till att börj a med! 

För att få reda på motsvarande kristall
temperatur sätter man arbetskretsen ur 
funktion genom att bryta bort arbetsspän
ningen. Transistorn uppvärmes långsamt j 

värmeskåp eller j olja. Temperaturen kon
trolleras med en termometer. Då och då 
kopplar man in mätkretsen och observerar 
därvid spänningssprånget. När detta är 
lika stort som det var vid den första mät
ningen, läser man av termometern. Tran
sistorns egenuppvärmning är försumbar j 

detta fall, och kristalltemperaturen är 
alltså densamma som omgivningstempera-
turen. • 

TKBO/{ TKOO'20·C 

1000 

Fig 1 • 
Koppling för mätning av kristall· 
temperaturen hos transistor. 

l.. 

fig 2 
Av denna kurva, som visar tem
peraturberoendet hos l KEO' fram
går att vid +75°C är transistorns 
kollektorbackström l KEO ca 100 
ggr större än vid rumstempera

tur (=IKEO 2 0 0). IKEO är där
för en känslig indikator på kri
stalltemperaturen. Tyvärr kan 
man-inte direkC utnyttja vidstå
ende kurva för beräkning av tem
peraturen, eftersom temperatur
beroendet är olika hos olika ty
per av transistorer_ 
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HI. Fl. TEKNIK 

I 

H H Klinger: Om högtalare för hi· fi· återgivning 

I föreliggande artikel ges en sammanfattning av de se
naste årens framsteg ifråga om elektrodynamiska hög
talare. Exempel på förstklassiga högtalarsystem av 
europeiskt ursprung ges. 

S edan länge har det varit en vida spridd 
åsikt att högtalaren är den svagaste länken 
i en elektroakustisk överföringskedja. Se
nare tiders utveckling på detta område har 
dock lett fram till konstruktioner av hög
värdiga hi-fi-högtalare. Här skall lämnas 
en överblick över vad som hänt ifråga om 
elektrodynamiska högtalare. 

Av de _Qlika typer av högtalare som hit
tills prövats och kommit till användning i 
hi-fi-anläggningar har hittills det elektro
dynamiska högtalarsystemet varit det som 
dominerat - framför allt när det gäller 
återgivning av låga frekvenser. Det före
faller även Eiannolikt att den elektrodyna
miska högtalaren - man säger ofta dyna
miska högtalaren - även i framtiden kom
mer att behålla sin position. 

Den teoretiska bakgrunden 

Vid dynamiska högtalare bildar membra
net+talspolen med sin massa, M, och åter
ställnings- eller fjädringskraften D hos 
membranets upphängning ett svängnings
system, vars resonansfrekvens Wo erhål-
les ur I 

(l) 

Den pålagda kraften P alstrar i detta 
system en svängning med hastigheten v 

Här betecknar W friktionsmotståndet (för
lustmotståndet) inom det svängande syste
met. Hastigheten v=a'w utgör produkten 
av den drivande frekvensen W och dennas 
amplitud a. För det fall att aperiodisk 

· A B 
Fig l 

dämpning föreligger - vilket man efter
strävar när det gäller högvärdig ljudåter
givning - erhålles vid frekvenser över och 
under resonansfrekvensen följande ap
proximativa uttryck: 

w>wo ... ; .. v=KjwM (3) 
w<wo ...... v=Kw/ D (4) 

Den utstrålade akustiska effekten N är 
proportionell mot produkten av kvadraten 
på membranhastigheten v och strålnings· 
motståndet Z8 

(5) 

Strålningsmotståndet Z8 anger därvid den 
reella delen av den akustiska belastningen 
på det svängande membranet. För ett plant 
membran som verkar som en kolv i en baf
fel kan man beräkna strålningsmotståndet 
ur följande approximativa uttryck 

Z8=21r{!R4w2jc (6) 

Denna ekv. gäller för det fall att ljudvåg
Iängden är stor gentemot diametern 2R 
hos membranet. I ekv. (6) betecknar {! 

tätheten hos luft och c ljudhastigheten i 
luft. Sätter man in v och Z8 i ekv. (5) er
håller man för frekvenser över resonans
frekvensen en utstrålad akustisk effekt, 
som är frekvensberoende inom giltighets
området för ekv. (6). Man får 

N=1r{!R4K2jcM2 (7) 

Under resonansfrekvensen gäller 

N=1r{!R4K2w4jcD2 (8) 

Över resonansfrekvensen är den utstrå
lade effekten alltså oberoende av frekven-

c D 

Oscilloskopbilder visande pulsåtergivningen i högtalare vid olika starkt magnetfält. Kurva A: vid 
0,5 Wb/ m', kurva B: vid 1 Wb/ m', kurva C: vid 1,35 Wb/ m' och kurva D: vid 1,7 Wb/ m'. 

56 RADIO OCH TELEVISION - NR l - 1961 

sen, under resonansfrekvensen tilltar den 
enligt ekv. (8) med fjärde potensen på 
frekvensen. Å andra sidan avtar enligt ekv. 
( 6) vid lägre frekvenser strålningsmotstån
det Z •. Detta avtagande sker med kvadra
ten på frekvensen. För att få en konstant 
ljudeffekt måste sålunda hastigheten v 
tillta omvänt proportionellt mot frekven
sen. Då v=a·w måste amplituden hos mem
bransvängningen vid fallande frekvenser 
under resonansfrekvensen öka omvänt pro
portionellt mot kvadraten på frekvensen. 
Kommer man en bit nedanför resonans
frekvensen alstrar alltså en dynamisk hög
talare praktiskt taget inga ljudsvängningar 
mer, även om membranet utför mycket sto
ra amplituder. För att återge så låga fre
kvenser_som möjligt måste tydligen en dy
namisk högtalare ha så låg resonansfre
kvens som möjligt. 

På grund av den uppstående icke-linjära 
förvrängningen får dock amplituden inte 
överskrida ett visst värde. Membranets rö
relse får inte bli så stor att tals polen kom
mer in i ett område av inhomogent magnet
fält. Särskilt stark distorsion kan därför 
uppträda i närheten av resonansfrekvensen 
hos systemet i synnerhet när man kommer 
under resonansfrekvensen, där membranet 
utför särskilt stora svängnings amplituder. 

En högvärdig bashögtalare av elektro- -
dynamisk typ måste av de nyss antydda or
sakerna uppvisa följande grundegenskaper. 

l) Låg resonansfrekvens (helst under 
40 Hz). 

2) Stort homogent område för talspolen. 

3) Starkt magnetfält. 

Starkt magnetfält viktigt 
Beträffande punkt 3 är att säga att ett 
starkt magnetfält inte endast är önskvärt 
med hänsyn till önskemålet om hög verk
ningsgrad hos högtalaren, utan också fram
för allt därför att starkt magnetfält däm
par in- och utsvängningen hos membranet 
i närheten av resonansfrekvensen. Hur vik
tigt ett starkt magnetfält är för undertryck
ning av in- och utsvängningsförloppen 
framgår av fig. 1. Här visas med en del 
oscilloskopbilder pulsåtergivningen med 
en högtalare med olika starkt magnetfält. 



En jämförelse mel~an kurvorna A och D 
visar, att vid starkt~agnetfält är membra
net efter en period praktiskt taget i vila, 
under det att vid sv gt magnetfält membra
net utför rätt mångd svängningar innan det 
kommer till ro. l 

Av dessa kurvor Iframgår tydligt att en 
högtalare blir bättrf ju starkare dess mag
netfält är. Denna ~alitetsstegring är tyd
ligt hörbar, framför allt när det gäller att 
återge kort efter vafandra uppträdande to
ner, dessa kan endr st återges på rätt sätt 
aven bashögtalare med mycket kraftigt 
magnetfält.' , 

Inom industrin ~.llverkas numera dyna
miska bashögtalare som uppfyller de nyss 
antydda fordringa na. Som exempel kan 
nämnas högtalare d,p 955-15" från Good
man (resonansfrekyens 25 Hz, magnetflux 
0,308.10-2 Wb, flöd,estäthet ca 2,7 Wb/ m2, 

max. effekt 25 W)I och typ 36IIBX från 
Cabasse (resonansfrekvens 18 Hz, flödes
täthet 1,6 Wbjm2, Fax. effekt 30 W)'. Se 
fig. 2. ,Båda högtalarna kännetecknas fram
för allt aven ovanliFt klar och distinkt bas
återgivning, dessutom har de mycket hög 
verkningsgrad. Eq ljudtryckskurva för 
högtalare 36IIBX f· sas i fig. 3. Som synes 
kommer basreson nsen överhuvud taget 
inte fram. 

Breclbandshögtalare 
Ett helt annat prdblem är det fråga o'rn 
när det gäller att ll1ed en högtalare återge 
hela tonområdet. I I detta fall vill man vid 
konstant tillförd el~ktrisk effekt (eller kon
stant ingångsspä~fing) återge signalen 
med konstant ljudeffekt vid alla frekven
ser. Detta kan in1k förverkligas med ett 
enda högtalarsystem. 

Om man utgår 1rån en undre gränsfre
kvens=30 Hz och en övre gränsfrekvens= 
= 15 000 Hz komVler luftvåglängden att 
vara 10 m resp. 2 em. Den ljudutstrålande 
ytan hos ett högtalarmembran kommer i 
ena fallet att varJ mycket liten, i andra 
fallet mycket stor f jämfört med luftvåg
längden. Högtalar embranet kommer där
för uppenbarligen att arbeta under helt 
skilda betingelser I vid höga och vid låga 
tonfrekvenser . 

För att få effek~iv basutstrålning måste 
man ha ett membrlm med mycket stor yta. 
Vid återgivning al höga frekvenser behö
ver man ett litet ~ch styvt membran. Vid 
de membrandiametrar som användes för 
bashögtalare inträ~er vid frekvenser mel
lan 500 och 1006 Hz s.k. partialsväng
ningar. Härvid bildas på membranytan 
stående vågor, var~id diskreta punkter hos 
membranytan lig~er orörliga, under det 
att mellanliggan~e delar av membranet 
svänger med stor lamplitud. Dessa uppde
lade svängningar ~os membt:anet försämrar 
utstrålningsegenskiaperna och ger upphov 

1 Korta in- och ut~vängningstider kan också 
uppnås genom att IVan bygger in en högtalare 
i en exponentiallå~a eller i ett s.k. Klipsch
horn. Problemet högtalarlådor kommer att be
handlas i en senare 'artikel. 
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Fig 2 Fig 3 
Bashögtalare typ 3611BX från Ca
basse. 

L;udtryckskurva för högtalare 3611BX från Cabasse. 
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Fig 4 Fig S 
Dubbelkonhögtalare typ Axiom 350 
från Goodman. 

L;udtryckskurva för högtalare Axiom 350 från Good';"an. 

Fig 6 
Snitt genom ett högtalarsystem av typ »Tri
axiom". 

till en mycket komplicerad ljudtrycksför
delning. 

Önskemålet att med ett enda högtalar
system återge hela hörbara området har 
lett till utvecklingen av s.k. dubbelkonhög
talare. I dessa befinner sig framför det 
stora membranet ett mindre membran som 
är förbundet med det förra i dettas spetsar. 
Det mindre membranet utstrålar då de 
högre frekvenserna. Med denna högtalar-

Fig 7 
Högtalarsystem av typ "Triaxiom" från Good
man. 

typ är det möjligt att återge frekvenser 
mellan 40 och 18 000 Hz. 

Industrin har under senaste år framställt 
dubbelkonhögtalare med mycket goda 
bredbandsegenskaper. Fig. 4 visar en dylik 
högtalare, typ »Axiom 350» från Goodman, 
vars ljudtryckskurva visas i fig. 5. 

Man kan gå ett steg vidare och kombi
nera dubbelkonhögtalaren med ett tryck
kammarsystem för återgivning av de högsta 
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frekvenserna. Fig. 6 visar en genomskär
ning av ett sådant högtalarsystem. Här har 
man ett dubbelkonsystem som upptar det 
lägre och det mellanhöga registret. Vid 
frekvenser över 5000 Hz övertar ett kon
centriskt anordnat tryckkammarsystem ut
strålningen. Båda systemen är skilda åt 
genom ett elektriskt filter med en dämp
ning av 12 dB per oktav. Ett av Goodman 
tillverkat högtalarsystem av detta slag vi
sas i fig. 7, det tillhör de absoluta topp
produkterna på hi-fi-högtalarområdet. Ge
nom en dämpningsreglering kan de högre 
frekvenserna dämpas och ljudtrycksfördel
ningen hos dubbelkonhögtalaren utjämnas, 
så att den blir jämn inom hela frekvens
området. 

Tryckkammarhögtalare har tillsammans 
med elektrostatiska högtalare fått allt stör
re utbredning under senare år i hi-fi-hög
talarkombinationer, där de företrädesvis 
utnyttjas för återgivning av mellanregist
ret och diskantregistret. Tryckkammarsys
temen är baserade på samma princip som 
dynamiska högtalarsystem. Fig. 8 visar 
verkningssättet. Det från en talspole driv
na membranet med ytan F arbetar i ett 
kompressionsrum, varvid den vid sin rö
relse förskjuter luftmängdenFa (a=ampli
tuden hos membranets rörelse). Denna 
luftmängd pressas in genom en tryckkam
mare med liten area, f, härvid höjes hastig
heten hos luftpartiklarna som där svänger 
med amplituden b. Ökningen i luftpartikel
hastigheten är proportionell mot (F/f). 
Detta åstadkommer en höjning av strål
ningsmotståndet hos membranytan F pro
portionellt mot (F /f)2. På grund av 'ltt 
membranet har mycket liten massa känne
tecknas ett sådant tryckkammarsystem av 
mycket korta in- och utsvängningstider, 
vilket ger upphov till en mycket distinkt 

Fig 8 
Principen för tryckkammar·högtaladystem. 

Fig 9 
Tryckkammarsystem med exponentialhorn. 
(Isophon.) 
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tonåtergivning. Verkningsgraden är myc
ket hög. 

Den praktiska användningen av tryck
kammarsystem i hi-fi-anläggningar inskrän
kes dock på grund av att det fordras ett 
exponentialhorn för anpassning mellan den 
lilla tryckkammaröppningen och omgivan
de luft. Ett sådant horn får hanterliga di
mensioner först vid mycket höga fre
kvenser. 

I en av Isopho",-Werke utvecklad hi-fi
högtalarkombination, typ G3037 är sam
manförda en bastonhögtalare och en tryck
kammarstrålare för mellanregistret för 
återgivning av frekvenser över 1000 Hz. 
I denna anläggning' har nyligen den för
bättringen införts att tryckkammarsyste
met försetts med ett exponentialhorn, se fig. 
9. Hela kombinationen (fig. 10) ger, in
monterad i lämplig låda, utmärkt återgiv
ning inom frekvensområdet 40-16 000 Hz. 

Högtalarlådan spelar, när det gäller 
dynamiska högtalare, en fundamental roll 
för återgivnrng av de lägsta frekvenserna. 
Den har inte endast till ändamål att för
hindra akustisk kortslutning av de låga 
frekvenserna utan skall också förmedla 
sådan anpassning av högtalarmembranet 
till den omgivande luften, att strålnings
resistansen höjs, varigenom in- och ut
svängningsförloppet hos membra'.let däm
pas. Endast med en på lämpligt sätt dimen
sionerad högtalarlåda åstadkommes en 
verkligt dämpningsfri basåtergivning. • 

I en senare artikel kommer närmare 
att genomgås olika typer av höljen för 
högtalarlådor för hi-fi·återgivning. 

1 Se Högtalarmöbler i byggsats. RADIO och 
TELEVISION 1958, nr Il, s. 51. 

Fig 10 
Hi·li·kombination tryckkammarstrålare G3037 
från Isophon. 

NRl-1961 

Kjell Stensson: 

S tereoskivan har vid det här laget funnits 
i två år i sin moderna kommersiella form. 
Den har varit föremål för en snabb utveck
ling under denna korta tidrymd, betydligt 
snabbare än vad den finspårsgraverade mo
noskivan på sin tid kunde uppvisa. Fram-

. stegen är i första hand märkbara på ljud
upptagnings- och graveringstekniken. Den 
förra har blivit mera ändamålsenlig och 
målmedveten och man förefaller åtminsto
ne hos de stora bolagen ha kommit över de 
värsta barnsjukdomarna, de som yttrade 
sig i primitiv stereo med överdrivna och 
onaturliga riktningsinformationer. Man fö
refaller också att ha lyckats bemästra en 
annan fas i utvecklingsgången, den som 
man"skulle kunna beteckna som rörlig ste
~eo med ljudkällor, som hade svårt att 
hålla sig riktigt stilla i lj udbilden. I den 
mån något dylikt förekommer vid återgiv
ning av moderna inspelningar är orsaken 
sannolikt att finna i skillnader i frekvens
gång mellan de båda reproduktionskana
lerna. 

D.et engelska Decca-bolaget hade redan 
från början anmärkningsvärt god kvalitet 
på sina pressningar med stort frekvens
omfång och påfallande låg distorsion. De 
amerikanska bolagen låg ,här långt efter; 
de första amerikanska pressningarna upp
visade betydligt mera distorsion och en 
påtaglig försiktighet när det gällde att 
klättra upp i diskanten och - framför 
allt - ner i basen. En jämförelse mellan 
samma verk i skiv- och bandutgåva (i form 
av s.k. pre-recorded tapes) utföll inte till 
skivans fördel och skulle man med enbart 
amerikanska stereoskivor som utgångs
material ha vågat profetera om stereoski
vans framtid, hade det varit all anledning 
att tillgripa den största återhållsamhet. 

På återgivningssidan har utvecklingen 
frambragt nya, utmärkta och prisbilliga 
stereonålmikrofoner. På monosidan har här 
hänt mycket litet, och framstegen förefal
ler för tillfället att koncentrera sig på ton
armar med sådana egenskaper att nåltryck 
(jag framhärdar att kalla det så, fast jag 
vet att det strängt taget är oegentligt) på 
1-2 g kan k'omma till användning. Det är 
en anmärkningsvärd utveckling; vid så 
låga nåltryck har skivslitaget kommit ner 
på sådan nivå att det nära nog kan be
traktas som försumbart (om skivan vårdas 
väl i övrigt förstås). 



skivspalten 

Efter en tids uppehåll återkommer fr.o.m. detta num
mer Kjell Stensson med sin skivspalt, där han i fort
sättningen kommer att tekniskt grans~a nyutkomna 
skivor och kåsera om diverse hi-fi-tekniska problem. 

I de provisorisk normer som gäller för 
stereoskivan !finns b1.a. fas förhållanden 
och läge i ljudspå, et för de båda stereo
kanalerna standarliserat. Trots detta har 
det inte så sällan hänt med de tidigare 
skivorna att avvik ser från dessa normer 
kunde påvisas; il:iland var fasförhållan
dena felaktiga oc~ någon gång hade de 
båda kanalerna br tt plats i ljudspåret. 
Sådana missöden ~örde med sig att för
tänksamma konstr1ktörer av stereoförstär
kare försåg sina produkter med såväl fas
skiftare som höge~-vänster-växlare. Bland 
moderna stereoskivrr par jag endast myc
ket sällan träffat på exemplar där felak
tigheter av antytt r lag förekommit. Man 
kan alltså relativt l gnt utgå från att dessa 
detaljer är riktiga numera, och har man 
en gång vid in sta ationen aven stereo
anläggning fått fas örhållanden och höger
vänstersida riktiga bör de bekymren vara 
ur världen. 

Däremot får ba ans- eller fokuserings
kontrollen betrakt s som oumbärlig. Styr
keavvägningen me lan höger och vänster 
s~er vid inspelnin~en i huvudsak på rent 
subjektiv väg, oc~ · det är naturligt att 
vissa skillnader kat uppstå, b1.a. beroende 
på de högtalare, d1t lyssningsrum och den 
tekniker som varit i tjänst vid inspelning 
eller vid dennas övr rförande till skiva. Ba
lanskontrollen beh1ver inte ha särskilt stort 
verksamhetsområd1: några dB på ömse si
dor om normalläge~ har i mitt fall rä«kt vid 
de skivor jag lyssn~t_på under det senaste 
året. Balanskontrolfen måste tillgripas inte 
bara när man går f~ån ett skivmärke till ett 
annat: den har enl uppgift att fylla även 
vid olika inspelnin~ar på samma skivmär
ke. Det kan ibland vara svårt att få något 
riktmärke i klang ilden att fokusera på; 
vid orkestermusik är oftast träblåsarna 
centriskt placerad~ och dessa instrument 
bör alltså vid åte~giVningen klinga från 
punkter (fast det blir oftast ytor) som 
ligger mitt emella de båda högtalarna. 
Vid andra ljudkäll r( oper.a, populär- och 
dansmusik) kan d~t vara svårare att hitta 
något riktmärke; Ifan får emellertid efter 
kort tids lyssning rå sådana inspelningar 
ganska snart defi~itiva intryck om ljud
bilden har »slagsi~a» och kan lätt åter
ställa jämvikten med balanskontrollens 
hjälp. 

• 

Skivor: 

• 

Använd apparatur vi~ uppspelning: 

Nålmikrofon: Decca ffss med tillhöran
de tonarm, nåltryck 3,5 g. 

Skivspelare: Thoren TD124. 

Förförstärkare: 2 st. Lund Ortho
Acoustic System, typ LOAS 1001 K. 

Effektförstärkare och högtalare: 2 st. 
Lund Ortho-Acoustic System, typ 
LOAS 100l' E. 

Telefunken Stereo-Test. 18 cm skiva. 
Avsedd för installation av stereo
anläggningar. Telefunken TSt 2363. 
Pris: 8: - kr. 

Denna prisbilliga 45-varvsskiva är mycket 
användbar vid installation eller vid kon
troll av installationen aven stereoanlägg
ning. Den ena sidan upptar fyra avsnitt. Det 
första medger kontroll att höger-vänster-för. 
hållandet är riktigt. I det andra av_snittet 
hoppar musiken mellan högtalarna; man 
har alltså här möjlighet att kontrollera att 
frekvens gång och ljudstyrka från de båda 
återgivningskanalerna är likformiga. Av
snittet avslutas med ett parti där samma 
programrnateriaI matas ut på båda hög
talarna. Är frekvensgång och ljudstyrka in· 
reglerade till överensstämmande värden 
skall orkestern klinga från ett utrymme 
som befinner sig mitt emellan de båda hög· 
talarna, förutsatt att fasförhållandena hos 
kanalerna är riktiga. Detta kan på ett ele
gant sätt kontrolleras med det tredje av
snittet, som upptar s.k. vitt brus. Är fas
läget riktigt förefaller detta vita brus att 
uppstå ute i lyssningsrummet för att för
svinna liksom i en strut mellan de båda 
högtalarna. Är fasförhållandena oriktiga 
sker det omvända: bruset förefaller att 
alstras mellan de båda högtalarna för att 
därifrån breda ut sig i rummet. Det är den 
överlägset bästa metoden att kontrollera 
fasförhållandena som jag hittills träffat på. 
Om anläggningen är så installerad att den 
klarat av de tre föregående avsnitten utan 
anmärkningar finns det på skivsidan av
slutningsvis ett fjärde avsnitt med dans
musik, som då bör kunna avnjutas med 
ogrumlad glädje. 

Den andra skivsidan upptar tre mätfre
kvenser (5000, 1000 och 120 Hz, inspelade 

enligt den internationellt standardiserade 
inspelningskurvan på en nivå som ligger 
6 dB under maximala utstyrningsnivån). 
Mättonerna är för varje frekvens inspelade 
först på höger och sedan på vänster kanal. 
Man kan alltså - med tillgång tilllämp
ligt instrument, exempelvis en rörvoltme
ter. - Vid de tre angivna frekvenserna be-

, stämma dels frekvensgången och dels över
hörningsdiil!lpningen för den stereon ål
mikrofon som användes. 

Den här berörda skivan är ett samman
drag och en komplettering aven tidigare 
i denna spalt anmäld stereotestskiva (Tele
funken TSt 72311). Den nya skivan är 
emellertid avsevärt bättre graverad (betyd
ligt lägre distorsion) och den har en stor 
uppgift att fylla i varje stereoskivsamlares 
hylla. 

• 
Portraits in Sound, omfattande Cha
briers Espaiia, Smetanas M oldau, 
Dukas Trollkarlens lärling och Rim-

• skij-Korsakovs Rysk påsk. Concert 
A~ts Symphony Orchestra, dir.: 
Erich Leinsdorf. Stor stereoskiva. 
CapitoI SP 8446. 

Den här skivan upptar genomgående lätt
lyssnad och tilltalande musik. CapitoI ef
tersträvar tydligen på den här skivan att 
ge lyssnaren en något mera naturlig plats 
än Deccas »i-knät-på-dirigenten». Här be
finner sig ljudkällan på betydligt längre . 
avstånd från mikrofonerna och man får 
ungefär samma klangverkningar som då 
man sitter på bortre parkett eller första ra
den i en god konsertsal. Man slipper här
igenom besväras av några självändamåls
enligt överdrivna riktningsinformationer, 
det låter helt enkelt övertygande riktigt och 
naturligt om återgivningen. Man har också 
på ett lyckligt sätt dämpat sin förtjusning 
i överdrivet starka slagverkseffekter - som 
det inte är så ont om i exempelvis Espafia 
- utan man har här en enhetlig, väl ba
lanserad klangbild. Precisionen i orkester
spelet är nästan omänskligt perfekt, fast 
dirigenten förefaller ha förkärlek för rör
liga tempon. Moldau, som har ett visst 
intresse för oss genom att tonsättaren ar
betar med ett tematiskt material som har 
utpräglade likheter med Ack Värmeland 
du sköna (han bodde också mycket riktigt 
några år i Göteborg) förefaller att skildra 
floden i vårens tid, då dess vattenflöde ka~ 
förutsättas vara något snabbare. än annars. 
Dynamikomfånget på denna orkester dikt 
är respektingivande: det börjar så still
samt med d~ båda porlande flöjterna och 
växer undan för undan till den totala or
kesterns samlade kraftresurser när den 
ger en bild av hur floden, bred och mäktig, 
flyter ut mot havet. Det är inte någon sen
sationell stereoskiva, men vill man de
monstrera hur långt stereotekniken för när
varande 'hunnit på grammofon, hör den 
absolut till de skivor som kan komma 
ifråga. • 
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NYA RÖR OCH HALVLEDARE 

Spänningsberoende kiselkondensatorer 

Transistorns 

branthet 

Philips har en spänningsberoende kisel
kondensator, typ BAI02, avsedd för auto
matisk frekvenskontroll i TV-mottagare. 
Ekvivalenta schemat för denna diod visas 
i fig. 1. Värdet på induktansen L är ca 
6 nH, dvs. 0,006 f.lH, med 10 mm mellan 
mätpunkt~rna CD kan avläsas i diagram
met i fig. 2. Rs är max. 3 ohm. En lämplig 

Fig 1 
Förenklat ekvivalent schema för spännings
beroende kiselkondensator. 

Fig 2 
Förhållandet mellan kapacitansvärdet (rela tiva 
värden) då pålagd spärrspänning ändras från 
1 till 20 V. Som synes ändras kapacitansvärdet 
i propottion 2 :0,6. 

I----. -.......... 
"""-

2 

0,5 

0,2 

2 5 

koppling för automatisk frekvenskontroll 
i TV-mottagare med denna diod i serie med 
oscillatorspole visas i fig. 3. Känsligheten 
hos diskriminatorn bör vara 25 V / MHz. 
Med 3 ohmsmotstånd erhålles ett Q-värde 
hos kondensatorn på 6 - ca 65 vid 50 
MHz. 

+ 

S,6k 

Fig 3 
Schema för automatisk frekvenskontroll i TV
mottagare i oscillatordelen. 

- ......... 

10 50 -VoN} 100 

T ransistorn är i grund och botten ett spän." 
ningsstyrt element, liksom röret. Det fak
tum, att alla transistorer behöver en viss 
basström för drivningen, gör, att transis
torn påminner om ett rör gallerströms
området. 

~rantheten definieras precis som vid 
rör, alltså som kvoten mellan en ström
ändring på utgångssidan och motsvarande 
spänningsändring på ingångssidan. 

S eller Yte=dlo/ dV BE 

V OE förutsättes konstant (belastnings
impedansen=O) _ 

Brantheten anges vanligen i mS (milli
siemens) eller i mA/V. 

En transistor har större branthet än ett 
rör vid samma arbetsström. Den teoretiska 
övre gränsen för brantheten är vid rums
temperatur 39 I E per volt, dvs. om ström
men är l mA, kan brantheten bli högst 
39 mA/ V. I praktiken ligger värdet vanli
gen mellan 30 och 35 mA/ V, när strommen 
är l mA. 

Branthetens spridning är mycket mindre 
än strömförstärkningsfaktorns, och om 
man har möjlighet, bör man konstruera en 
förstärkare, så att brantheten blir avgö
rande för förstärkningen i ett steg. 

Trots den höga brantheten har en tran
sistor i regel lägre förstärkning än ett rör. 
Detta beror på att de yttre impedansför
hållandena brukar vara sådana, att brant
hetens höga värde inte kan utnyttjas. I ett 
RC-kopplat steg måste kollektormotstån
det väljas relativt lågt eftersom batteri
spänningen är låg. Spänningsförstärkning
ens teoretiska maximum är 39 V 00' där 
V 00 är batterispänningen i volt. 

(E) 

------------------------
Nya effekttransistorer 

från Siemens 

Tre nya effekttransistorer från Siemens 
har för någon tid sedan tagits i produktion. 
Två av dem är särskilt intressanta med av
seende på den höga tillåtna kollekter-emit
terspäni-lingen, 45 resp. 60 V. Samtliga har 
en max. förlusteffekt av 15 W. Viktigare 
data för de nya transistorerna är samman
ställda i vidstående tabell. Samtliga data 
är gränsdata vid +25°C omgivningstem
peratur. 

," 

Max. tillåten spänning kollektor-emitter -V Kl!l max. (y) 

Max. tillåten spänning kollektor-bas -V KB max. (y) 

Max. tillåten kollektorström - IKmax. (A) 

Max. förlusteffekt vid Tomg= +60°C I 
P (K + E) (W) 

Temperaturrnotstånd K (OC/ W) 

Max. tillåten spärrskiktstemperatur Tj (O C) 

Kvarstående ström kollektor-bas vid 
TJ=90°C och IE=O 

-V KB = 50 Y - I KBO (mA) 
- V KB=65 Y -lKBO (mA) , - V KB = 80 Y -l KBO (mA) 
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ADI03 ADI04 ADl05 

32 45 60 

50 65 80 

15 10 8 

15 15 15 

<2 <2 <2 

90 90 90 

3( <10) 
3( <10) 

3( <10) 



Otto Ringheim: 

F ör en tid sedan Ftälldes förf. inför pro· 
blemet att köra e~ räxelströmsansluten ap· 
parat från ett 6 VI bilbatteri. Problemets 
lösning kanske k\lV- ha intresse även för 
andra, särskilt de »~ikströmsdrabbade». 

Principschemat fpr omformaren framgår 
av fig. L Med hänst n till effektbehovet val· 
des transistorer, ty~ Delco 2N277 (matchat 
par). IBma:e=O,S ~ loch IKma:c=lS A. Som 
transformator anväfdes en vanlig nättrans
formator med omk1pplingsbar primär och 
glödströmslindning.l 2X3,lS V. En extra 
återkOPPlingSlindn~.' g, 10 varv tunn kopp
lingstråd, anbring des utanpå glödtråds
lindningen, sedan appisoleringen tagits 
bort. Denna återk ppling blev inte fullt 
tillfredsställande, varför den komplettera
des med två lågvol~selektrolyter på 2S ,uF 
(streckade C3 i fig. ll). 

Kopplingen fungf rade bra med R2=60 
ohm och Rl=l kor m. Frekvens och kurv
form blev belastni gsberoende, men fre
kvensen kunde fås till önskat värde med 
kondensatorn C, s7m samtidigt tog bort 
skadliga spänning~toppar över transisto
rerna. Det bör observeras att oscillatorn 
inte svänger igång om basanslutningarna 
är växlade. 

Vill man kosta p' sig en riktigare dimen
sionering bör man s eciallinda en transfor
mator med nI på c 2X SO varv och n3 ca, 

Tr1 

Fig l 

, BYGG SJÄLV 

Transistoriserad omformare 
ger 220 V/50 Hz -från 6 V batteri 

Omformare som ger 50 Hz växelström från 6 eller 12 V 
batteri kan med fördel byggas med transistorer. Här vi
sas hur man med en ordinär nättransformator, ett par 
switchtransistorer, två motstånd och tre kondensatorer 
får en strömkälla 220 V växelström, 15 W, från ett 6 V 
batteri. 

2X3 a s varv. n2 bestäms av önskad om
sättning n2/nl. Observera, att eftersom 
kopplingen fungerar som switch är endast 
en transistor i taget ledande och alltså en
dast en lindning, nI> verksam. Antag att 
batteri spänningen Uo=6 V och nl=SO 
varv. För 220 V utspänning bör då n2 ha 
SO·220/6=18S0 varv. Känner man till vil
ket maximalt flöde, 0 ma:e' man bör driva 
kärnan till (ca 10-3 Vs för ordinär 10 cm2 

kärna), fås kollektorvarvtalet ur 

nl=Uo/4/0ma:e 

Topp-till-topp-spänningen över kollek
torlindningen nI bör kontrolleras. Den 
skall vara mindre än hälften av U KBmax. 

Verkliga spänningen mellan kollektor och 
bas blir spänningen över nI> minskad med 
spänningen över återkopplingsIindning
en n3. 

Maximala switch effekten P 8max blir 

Maximala uttagbara effekten blir den, vid 
vilken kopplingen inte orkar svänga igång, 
och den beror, förutom på tillgänglig bat
terispänning, även - på drivspänningen 
över n3. 

Uteffekten kommer att variera ungefär 
kvadratiskt med värdet på U o. Sålunda kan 

R1 

R2 

Fig 2 

nämnas, att en oscillator som ger SO W vid 
24 V, vid halva varvtalet på n3 ger hälften 
eller 2S W vid 12 V. Om varvtalet bibehål
les oförändrat ger den dock endast ca 6 W 
vid 12 V batterispänning. 

Verkningsgraden blir beroende av kurv
formen. Vid ideell rektangelvåg (resistiv 
belastning) och full belastning bör den 
kunna bli ca 80 %. I den på försök upp
kopplade omformaren blev den vid induk
tiv belastning ca SO % (sinusvåg) . 

Belastningsberoendet kan elimineras ge
nom att man använder kopplingen enligt 
fig. 2, där de två drivtransistorerna får be
stämma frekvensen. 

De båda effekttransistorerna bör monte
ras på kylplåtar, som skall vara väl isole
rade från varandra och från chassiet. I 
provuppkopplingen monterades de på kop
parplåtar med ca 10 cm2 kylyta. Kollekto
rerna drogs fast i kylplåtarna medelst 
skruv och mutter (2N277). 

Stabiliseringsmotståndet R2 dimensione
ras enligt R 21 B> U BE och motståndet Rl 
enligt RI~Uo/IB och RI=lO R 2• 

För större effekter kan exempelvis Delco 
2NlS23 användas, som har I Bma:e=8 A och 
I Km a:c=50 A. • 

Principschema för ansistoriserad omformare, uppbyggd 
kring en ordinär näftrans/ormator TrI och två matchade 
transistorer, Delco N277. Beträffande komponentvärden 
m.m" se texten. 

l det fall man vill ha av belastningen oberoende frekvens hos 
en transistoromformare får man ta till speciella drivtransisto· 
rer TI , T2. Skyddsmotståndet i baskretsen för T3 och 
T4=lohm. 
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BYGG SJÄLV , 

M A Hammond: Förförstärkare och manöverenhet 
för hi· fi • anläggning 

N är de enheter som ingår i en anläggning 
för radio- och skivspelning skall samman
föras i en möbel dyker det upp en hel del 
problem för hemmabyggaren. Det gäller 
att se till att man får bekvämt tillgängliga 
rattar och manöverorgan. Ett annat önske
mål är att man inte behöver göra för stora 
ingrepp i befintlig apparatur, vidare bör 
inte sammanförandet av enheterna i en 
möbel resultera i mindre önskvärda feno
men - exempelvis brum. 

Det kan måhända vara av intresse att ta 
del av' hur författaren löst sina problem 

med en enkelt byggd förförstärkare kom
binerad med manöverorgan. 

Förf. hade i sin ägo en effektförstärkare 
och en separat nätdel, vidare fanns det en 
skivspelare, en FM-tillsats och en AM
mottagare avsedd för fjärrmottagning. Des
sa enheter skulle sammanföras i en möbel, 
som bestod av höljet till en utrangerad 
kommersiell radiogrammofon av golvmo
dell ; möbeln var försedd med lock. Önske
målet var att alla kontrollerna skulle an
ordnas på en horisontell panel omedelbart 
intill skivspelaren; effektförstärkaren och 

~ ,': of-:-- 6,3V 10 3 +250 V 
~ 2' ~ ~----r----------~-----~ 

{

3 r-:r;;u; 02 

:::: 4 ; o-H 3 A 10 1 i C __ ' , 2 6,3 V 
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~ 3: I 

{ 

r-o, 

g, ' :o+- 63V 
.B 2 I o-l--- ' Ivorl 
-O 1. : 0--+-4 i C_o' ~3 

Bandspelare / 1 1 01 
f--------C::r-- A 

20 

Grammofon 

Fig l 
Prinripschema för förförs tär karen 
och manöverenheten. 

Fig 2 
I 

Större delen av de komponenter som 
ingår i för/örstärkaren placeras ut 
på vera board-plattan på .detta sätt. 
De lödes in till ledningsmönstret på 
plattans baksida. Rl, R2, RlS, C9, 
cn och Cl2 lödes in direkt på om
kopplare och potentiometrar (se 
fig·7). 

Svart 

6'3~ 
Brun 

SVart 
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5 

02A(arm) 

R3(uttag) 

R12(max) 
R13(max) 

R12,13 (uttag) 

nätdelen skulle stå kvar på golvet. FM
tillsatsen och AM-mottagaren skulle hänga 
ner från den horisontella panelen. 

Det var nu nödvändigt att ordna med 
manövrering av dessa enheter från en ge
mensam kontrollenhet som borde inklu
dera kretsar för tonkorrektion, förförstär
kare och ev.. kompensering för nålmikro
fonen. 

Med beaktande av alla dessa synpunkter 
utarbetades schemat i fig. 1. Omkopplarna 
01 och 02 användes för att koppla anod
spänningen alternativt till FM-tillsatsen 
eller AM-mottagaren. Glödtrådsledningar
na är kopplade »tvärs igenom» för att und
vika uppvärmningstid när man kopplar om 
mellan de olika programkällorna. Omkopp
laren 02 kopplar om för avspelning av 
78-varvsskivor (förf. har en stor kollektion 
gamla 78-varvsfavoriter och varför skulle 
de kastas på sophögen?) resp. LP-skivor. 
I LP-läget går grammofonintaget direkt in 
på första rörets styrgaller i förförstärka
ren. I läge »78 varv» inkopplas en spän
ningsdelare 680 kohm+470 kohm, som 
tar ner signalspänningen. 

Det framgår av principschemat i fig. 1 
att signalen går in till förförstärkarens 
första rör via en jack. Till denna kan an
slutas en bandspelare, försedd med egen 
högohmig förstärkaringång. Detta arrange
mang ger naturligtvis bättre resultat än om 
man tar ut signalen från exempelvis effekt
förstärkarens utgång. 

Nätströmbrytaren för nätdelen och gram
mofonmotorn är inte inkluderad i denna 
enhet i förförstärkaren, det är bättre att 
placera den. i närheten av skivspelaren. 
Därmed utesluter man också risken för att 
brum från nätledningen skall gå in på de 
känsliga ingångsledningarna på förförstär
karen. 

Konstruktion 
Förförstärkaren har konstruerats på ett 
föga konventionellt sätt med utnyttjande 
aven s.k. veroboard-platta' dvs. en isole
rande platta med påtryckt mönster av 21 
parallella ledningar har använts. En vero
boardplatta av standardbredd, 122 mm, 
sågades av till en längd av 87,5 mm och 
försågs med komponenter och mellankopp
lingar enligt fig. 2. En rörhållare av stan
dardtyp, typ B9A, har monterats med löd-

1 Se artikel på annan plats i detta nummer. 



Ny byggteknik ed »färdigtryckta» 

plattor förenkla bygget. 

stiften instuckna i hål som uppborrats så 
som visas i fig. 3. Lödstiften har böjts 
bakåt och inlötts hll kopparstripsen. Se 
fotot i fig. 4. 

Den färdigkopplrde plattan monterades 
sedan mellan fronfpanelen med kontroll· 
rattarna och en ba.k:panel med anslutnings
donen till förstärk~re, nätdel m.m. Plattan 
fastskruvas mot m;ssingstavar, mot vilkas Fig 4 
gavlar samtidigt frontpanel och bakpanel 
skruvas fast i gäng\lde hål. 

Det är meningslöst att här ge exakta 
mått för panelens uppborrning, dessa mått 
b1ir ju beroende lav vilka komponenter 
man använder oc~ i övrigt av vilket ut
rymme konstruktören har till förfogande 
för sina apparater. [De yttermått som anges 
i fotografiet i fig. 6 visar endast hur liten 
'enheten kan byggas, om man nu skulle 
eftersträva de~. HUf sedan kontrollenheten 
skall monteras in ~ möbeln överlämnas åt 
vederbörande hem[abyggares egen kon
struktiva fantasi. 

Det visade sig attmodellapparaten funge
rade alldeles utmärkt från första stund -
en sak som upprik~igt sagt förvånade förf. 
med hänsyn till de besvärligheter som ti
digare mött vid et~ bygge aven kontroll
enhet av liknande Islag i mera konventio
nell utformning. Den reflexionen kan göras 
att det nog var ve~oboard-plattan och det 
minimala antalet iörbindningstrådar som 
behövdes som för~nklat det hela i sådan 
grad att komPlikatr·oner var uteslutna. 

4,5::':"W::=;:(W:::rt:::Ä:;':;:,,~:::: 
3, r . f!l~~~'~~#W.~!!lNii!ii!*i!il:$\j~' 6 

2 ~ ~i§OÄ~:::)*i!%;;;;;%r"" -7 

1 ~~ • ~"O\W.JQ ,~8 

~~ ; Q; $Wi ®-,*,",*9 

~'%~n_~~~ 

Fig 3 " 
På detta sätt anslut~ rörhållarens stift till det 
bakomliggande ledn ngsmönstret på veroboard
plattan. Stiften 4 oc 5 (mittpunkten på glöd· 
tråden) skall förbindas vilket som synes sker 
i och med att dessa I stift lödes till samma led
ningsschema. 

I 

I 

Fig 5 

Fig 6 

Den färdigkopplade vefoboard·plattan fastskruvad på plats. 

Förförstärkaren och manöverenheten sedda ovanifrån. lfr även fig. 7. 

r------,-,.-------'-7---20?mm --~---,--,-----...., 

Förförstärkarens frontpanel. 
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Stycklista 

Rl=R8 = 470 kohm, 1/4 W 
R2 = R14= 680 kohm, 1/ 4 W 
R3 = R12 = R13 = pot. l Mohm linj. 
R4 = RS = R1S = 68 kohm, 1/ 4 W 
R6 = R7=820 ohm, 1/4 W 
R9 = RlO = 1O kohm, l W 
R11 = l kohm, 1/ 4 W 
Cl = C2 = SO ,uF, 12 V, el.·lyt 
C3 = C4= 16 ,uF, 3S0 V, el.-Iyt 
CS = C7 = 0,1 ,uF, 2S0 V, ppr 
C6 = 1 ,uF, ppr, 2S0 V 
C8 = 100 pF, ker. 
C9 = 1,2 nF, kond. styrol el. ppr 
CIO=SOO pF, ker. 
C11 = l nF, ppr 
C12 = S nF, ppr 
Rörhållare, typ B9A 
Rör 12A T7 eller ECC81 
l st. miniatyrj ack 

Fig 7 Förjörstärkarens baksida med anslutningsdonen till ejjektjörstärkare, nätaggregat m.m. 

Kontaktdon, 4-tråd. för chassimontage hankon-
takt + honkon takt 

Koaxialkontakter 
Ol = 02 = 2-pol., 3-vägs omkopplare 
Veroboard-platta 87,S mm X 122 mm 

• 
Fig 8 

Blockschema jör hur man ansluter de olika 
enheterna i en hi-ji-anläggning till den be
skrivna jörjörstärkaren och manöverenheten. 

Förfbrstär kore och 
6.3V manöveren het. 

I 

+ 

NäIdel 

6,3V 

----------- - - - - - - - - - , - - - - -
Bra sak för experimentbyggare : 

T ryckt kopplingsplatta underlättar 

Fig l 
Veroboard-plattan levereras i standardlängd 456 mm och standardbredd 122 mm. PLattan kan 
Lätt bearbetas exempeLvis med bågjil och hålpunch. Ledningarna är så väL limmade att ingen 
risk jöreligger jör att de Lossnar vid bearbetningen. 
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E n intressant nyhet för laboratorier och 
experimenterande amatörer är de tryckta 
lednings plattor med fast ledningsmönster 
som nyligen kommit på marknaden och 
som går under benämningen »veroboard
plattor». Dessa plattor bör avsevärt under
lätta uppkopplingen av experimentappa
rater, de lämpar sig dessutom alldeles ut
märkt vid bygge av modellapparater, som 
sedan mindre erfarna amatörer skall bygga 
efter. 

Veroboard tillverkas av plastlaminat i 
form av 122 mm breda och 456 mm långa 
plattor på vilka är limmade 21 koppar
folieledningar som löper utefter hela plat
tans fulla längd. Se fig. L Plattan är för
sedd med ett regelbundet mönster av hål, 
som även går genom ledarna. Standard-

t typen av veroboard innehåller bakelit E60, 



r--- ---I 
Elektriska 

I . 
egenskaper 
hos 

I "veroboard-
plattorn~ " 

Tillåten ström: . 
Den temperaturstegr ng som uppstår, i en 
flat ledning med arean 2,5X O,038 mm av 
den typ som använde~ på veroboard-plattor 
när den passeras av ~tröm är följande: 

Ström 
A 

0,5 

l 

2 

3 

5 

T 1 h'" . 

1,5 

3 

12,5 

27 

74 

, 

Resistansen i »veroboard-Iedningar» 
(med hänsyn tagen till hålen i ledningar
na) är ca 0,018 ohmYcm. 

Isolationen mellan veroboard-Iedningar
na är 100 Mohm. 

Kapacitansen mel~an närliggande vero
board-ledningar är ca 0,3 pF Icm, förlust
vinkeln tgo=0,03 vid l . kHz och=0,002 
vid 10 kHz. 

Overslagsspänningen mellan närliggan
de ledare >1 kV. L ______ _ 

e~perim~ntbygge 
ett material som är lätt att skära och be
nbeta vid rumstFmperatur. Plattornas 
\jocklek är 1,6 mmj, De 21 kopparIedning~ 
aiIia är 0,038 mm ~(jcka och 2,5 mm bre
tia, de löper med 2~5 mm mellanrum_ Hå
len, 1,35 mm diameter, ligger med cent
rumavståndet 5 m4. 

Komponenterna ~om ingår i en koppling 
sticks in med sina Hlledningstrådar i pas
sande hål och löd~ på baksidan till den 
kopparfolieledning genom vilken tilled
ningstråden sticker fram. Det gäller na
turligtvis att se til~ att man löder till så
dana ledningar so~ ger det önskade led
ningssammanhangef' 

För att man skf ll få tillräckligt stor 
komponenttäthet ä~ det i vissa fall nöd
vändigt att bryta en kopparledning, detta 
göres på enkelt sätt genom att man genom 

Fig 2 
Här visas ett exempel på hur man kan anbringa rörhållare m.m. på en veroboard-platta. T.v. ses en 
transistorhållare av gummi och tillhörande anslutningsstift. Fästhålen för rörhållarna passar i 
befintliga hål. 

folieledningen borrar upp ett hål med dia
meter något större än ledningsbredden. 
Man borrar endast till dess att lednings
folien är genomborrad. Man kan också helt 
enkelt skära av folien med en vass kniv. 

Rörhållare kan monteras på vanligt sätt 
i hål som upptages med hålpunch i plattan. 
Se fig. 2. Man kan också sticka in rörhål
larens lödstift i nya hål som man fär borra 
upp r plattan. På baksidan löder man se
dan stiften till ledningarna.' En fördel med 
det förra monteringssättet är att man auto
matiskt får ev. skärm till rörhållaren me- . 
taIliskt ansluten till en ledning på baksi
dan när man skruvar fast rörhållaren med 
skruv och mutter pä plattan, denna ledning 
kan sedan förbindas med jordad ledning i 

1 Detta förfarande har tillämpats i den på an
min plats i detta nummer beskrivna hi-fi-för
stärkaren och manöverenheten som byggts upp 
på en veroboardplatta. 

ledningsmönstret. Möjlighet finns givetvis 
att - som visas i fotot i fig. 2 -löda kom
ponenter från lödstiften på rörhållaren di
rekt till ledningsmönstret på baksidan. 

För transistorer finns det särskilda hål
lare av gummi, som man helt enkelt trär 
in i något av hålen på plattorna. I gummi
hållaren tränger man sedan in transistorn, 
se fig_ 2, dennas tilledningstrådar lödes 
sedan till speciella stift som tränges in i 
borrhålen och som ger kontakt med led
ningarna på baksidan. 

Veroboard tillverkas i England av Ve ro 
Precision Engineering Ltd. i Southampton. 
I Sverige representeras denna firma av 
Ingenjörsfirman Gunnar Pettersson, Öst
marksgatan 31, Stockholm-Farsta. 

Priset i Sverige för veroboardplattor av 
standardstorlek 122X 456 mm håller sig 
omkring 18: -. 

• 
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R adiodelen i RT:s portabla TV·motta
gare omfattar kanalväljaren, MF-delen för 
bild och ljud samt ljuddelen, se fig. 6 och 
7 (i nr 12/ 60). Kanalväljaren som man 
får inköpa - den är av fabrikat NSF, typ 
KA V·3 - skruvas fast upptill på mottagar
chassiet. MF·delen för bild och ljud inne· 
håller ett spärrfilter (Fl) och fyra MF
spolar, MFI, MF2, MF3 och MF4, som 
man får linda själv, de monteras på vänstra 
sidan av TV·mottagarens chassi (sett bak· 
ifrån) se fig. 6. Ljuddelen är uppbyggd 
strax intill bild·MF·delen. 

Schemat för de nyss uppräknade delarna 
i TV-mottagaren visas i fig. 15. Längst t.V. 
i schemat återfinnes kanalväljaren inom 
den streckprickade ramen. Kanalväljaren 
har anslutningsstift för plus·anodspämiing 
(IV), glödström (V och VI), AFR·spän. 
ning (III), »jord» (VIII) och utgående 
MF-spänning (VII). Dessutom finns två 
lödstift för anslutning av antennen, detta 
sker via två kondensatorer Cl och C2 på 
100 pF (1500 V provsp.) Till ·klämmorna 
VII och VIII a,nslutes en skärmad kabel 
(lågkapacitans !) till ingången på MF·de
len_ Fig. 16 visar hur de olika stiften på 
kanalväljaren är belägna och vart de an
slutas. 

Rören V3, V4, V5 är bild· och Ijud·MF· 
förstärkarrör. De . avstämda kretsarna 
MFI-MF4 innehåller bifilariskt lindade 
spolar med lindningsdata som framgår av 
fig. 17. Spolstommen utgöres aven spol. 
form av polystyren, 8 mm diam., 35 mm 
lång med gängat hål för 6 mm järnkärna 
(20 mm lång). 

100k 

L ._,_ I H 
ID 

29 

J 

Portabel TV· mottagare för 

Att spolarna lindas bifilariskt betyder 
att man tätlindar primär· och sekundär· 
lindning samtidigt med två parallella trå· 
dar på spolstommen. Spolstommen är för
sedd med en smal längsgående slits, se 
fig. 17, i denna kan man lämpligen lägga 
ner en smal kartongremsa av lämplig tjock
lek, omkring vilken man lägger· början på 
de två parallellt lindade lindningarna i en 
ögla. Kartongremsan pressas fast i slitsen 
i spolstommen när man lindar på spolen, 
därmed blir lindningarna väl fixerade. På 
liknande sätt låser man 'sedan de andra än
darna på lindningen genom att lägga slut
ändarna i en ögla kring den nu i sin slits 
fastlåsta kartongremsan. 

Den lindade spolstommen monteras på 
en bottenplatta 24X 24 mm med 6 ingjutna 
stift. Se Hg. 18 och 19. Monteringen sker 
helt enkelt genom att spolstommens runda 
ände pressas ner i bottenplattan. Den kan 
där fixeras med .lämpligt klister. 

De två parallella ' trådarna i de bi fila
riska lindningarna anslutes till bottenplat
tans lödstift på det sätt som antydes i 
fig. 20. Man bör inte växla ledningstrådar
na, enär man då får störande kapacitans 
mellan kretsarna. 

I enheterna för spolarna MFl, MF2 och 
MF4 måste man anbringa ett speciellt löd
stift, som vikes under botten plattan på så 
sätt att botten plattans fastsättningsskruv 
kommer att passera genom lödstiftets ögla. 
Se fig. 20. Denna skruv håller f.ö. den till 
botten plattan hörande skärmburken på 
plats genom att en med hål försedd flik 

Enkel men effektiv 

av skärmburken viks ner under botten
plattan. 

Fig. 18 visar hur man monterar spolarna 
på resp. bottenplattor ; som synes skall 

, också en del komponenter omkring de av
stämda kretsarna placeras i burkarna och 
lödas in till lödstiften på resp. bottenplat
tor, detta för att spara utrymme och för att 
minska risken för trassel genom återkopp
lingsfenomen. Hur inlödning av kompo
nenterna till botten plattans lödstift skall 
sk! framgår av principschemat i fig. 15, 
där stiften för de olika enheterna Fl, MFl, 
MF2, MF3 och MF4 (i schemat inramade 
med stre<;:kprickade linjer) är inritade och 
försedda med nummer (lödstiften är för
sedda med nummer på bottenplattans un
dersida). 

I burkarna för MFI, MF2 och MF3 
anslutes avkopplingskondensatorerna för 
anod. och AFR-spänning till det nyss 
nämnda extra jordade lödstiftet. Skärm
burken för MF3 behöver inget separat 
jordstift, enär stift 4 på botten plattan går 
till chassiet; avkopplingskondensatorn cn 
anslutes till detta stift. 

Videodetektorn Dl är instoppad i sista 
MF·burken MF4. Den blir därigenom helt 
skärmad, vilket är gynnsamt med hänsyn 
till risken för störstrålning från videode
tektorn till ingången på TV-mottagaren. 
Övertonerna från den relativt höga mellan
frekvensen kan annars komma in som sig
nalspänning på mottagaren och ge upphov 
till ett otrevligt interferensmönster på 
bilden. 

+A +A 
JMFl. 6 3B,SMHz 

' l 
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hemma ygge (3) I detta avsnitt av beskrivningen av RT:s portabla 

TV-mottagare ges anvisningar för hur man bygger 

och kopplar den egentliga radiodelen samt nätdelen. "andra - ottagare " 

Verkningssättet t 
Så n~ot om verkn· gssättet. 

Ingångskretsen Ll/ L2 i MFl utgör 
koppling mellan k~nalVälj arens avstämda 
krets och första M ·rörets ingång. Denna 
krets är avstämd ti 36,5 MHz och har ett 
dämpmotstånd Rl på 4,7 kohm. Dessutom 
är på ingången av ~örsta MF·röret V3 an· 
hringat ett spärrf~ter för ljudmellanfre. 
kvensen 33,4 MH7J. Detta spärrfilter ger 
den 20 dB dämpning av ljudbärvågen i 
förhållande till bi*bärvågen som är nöd· 
vändig för att mdn inte skall få inter· 
carrier·brum. 

Efter video detektorn kommer videoslut· 
steget med röret V6B, pentoddelen i röret 
PCL84. På ingångbn till detta rör ligger 

en kompenserings1pOle Drl på 140 ,uH. 
Spolen är dämpad med ett motstånd R28 
på 22 kohm för a t förhindra över sväng. 
I anod kretsen på ideoslutsteget ingår en 
annan kompenseri gsspole Dr2 på 80 ,uH 
(se fig. 21), denn Å ger tillsammans med 
kapacitanserna i v~deoslutsteg och bildrör 
kompensering för »diskantfallet» vid myc· 
ket höga videofrekt enser. Anodmotståndet 
R19 i videoslutste~et är på 2,2 kohm, ett 
relativt lågt värde /Som gör det lättare att 
hålla frekvenskurvan rak upp till de högsta 
video frekvenserna. I 

Mellan motstån~et R19 och videorörets 
anod är inkopplat 1tt spärrfilter LlO+ C18 
för.5,5 MHz (lindnings data i fig. 21). Det
ta filter förhindra att den intercarrier
spänning som..-upp tår genom blandnings
processen i videod tektorn kommer in som 

D E + 820V 

6 

störning på bildröret. Filtret trimmas till 
5,5 MHz med trimkärnan i LIO. LIO, en 
7 mm spolstomme, typ Philips, fastskruvas 
i chassiet intill videoslutröret. 

Bildröret har dels fokuseringsspänning, 
fast inställd på ca 400 V, dels fast skärm
gallerspänning på ca 500 V. Ljuskontrol
len P2 ingår i styrgallerkretsen, till vilken 
även via kondensatorn C19 och motståndet 
R25 påföres släckpulser från vertikala ut
gångstransformatorn Tr62. Linjesläckpul
ser från linjeutgångstransformatorn Tr63 
påföres skärmgallret i bildröret via kon
densatorn C20. Ledningarna D (för bild
släckpulserna) och E (för linjesläckpul
ser) anslutes till olika punkter i avböj
ningsdelen så som framgår av fig. 25. 

Kontrastregleringen i apparaten är an
ordnad med ett variabelt motstånd PI på 
200 ohm i videoslutstegets katodkrets. Det 
varierar förspänningen på videoslutröret 
och därmed förstärkningen i detta. Samti
digt förändras förspänningen på det nyck
lade AFR·röret V6A, trioddelen i PCL84. 
Detta rör erhåller på anoden positiva åter
gångspulser från linjeutgångstransforma
torn Tr63 via kondensatorn C12. Beroende 
på amplituden hos videospänningen kom
mer V6A att bli mer eller mindre ledande 
under den tid linjepulser inkommer. Där
med uppstår det en större eller mindre 
uppladdning av kondensatorn C12. Denna 
uppladdning utnyttjas som negativ för
spänning dels till första röret i kanal
väljaren, VIA, dels som förspänning på 
första och andra MF-rören V3 och V4 i 
MF-delen. 

• A 

67~ 
.A 

+A 

Fig 1S 

Stycklista för radiodelen 
Rl = 4,7 kohm 
R2 = R5 = R7 = Rl2 = R16 = 1 kohm 
R3=270 kohm 
R4= Rll = 33 ohm 
R6 = R13 = R28 = 22 kohm 
R8 = 10 Mohm 
R9 = R24= R26 = 470 kohm 
RIO = R27 = 560 kohm 
R14 = 1O kohm 
R15 = 150ohm 
R17 = 560ohm 
R18 = 270 ohm 
R19 = 2,2 kohm, 6 W 
R20 = 3,3 kohm 
R21 = R22 = 680 kohm 
R23 = 220 kohm 
R25 = 47 kohm 
R29 = 150 ko hm 
Cl = C2 = 100 pF ker. (1500 V) provsp. 
C3 = C16 = 5,6 pF, ker. 
C4= C8 = C9 = Cll = C13=C14=C17 = 2,2 nF, 

ker. 
C5 = 2 pF, ker. 
C6 = 22 pF, ker. 
C7 = 4 ,uF, el.·lyt 150 V provsp. 
CIO = 0,25 ,uF, ppr 
C12 = 220 pF, ker., 500 V, provsp. 
C15 = 10 pF, ker. 
C18 = 100 pF, glimmer 
C19 = 15 nF, ppr, 500 V 
C20 = 3 nF, ppr, 600 V 
C21 = 0,1 ,uF, ppr, 1500 V 
C22 = 4,7 nF, ker. 
Vl = PCC88 } i kanalvälj. 
V2 = PCF80 
V3 = V4 = EF80 
VS = EF184 
V6 = PCL84 
Dl = OA81 
Pl = 200 ohm, linj., 112 W 
P2 = 1 Mohm, !inj. 112 W 
Drl = 140 ,uH 
Dr2 = 80 ,uH, se texten 
11/ L2, L3, L4/ L5, L6/ L7, L8/ L9 =se texten 
LIO = 8,4,uH, se texten 
Spolstommar för do, skärmburkar 
Kanalväljare, typ KA V·3 (Schwaiger) 
Div. stiftplintar m.m . 

Stycklista för pulsvändarsteget 
R61=R68=10 kohm 
R62=2,2 Mohm 
R63 = R67=R69=100 kohm 
R64=47 kohm 
R65 = 1,8 Mohm 
R66 = 470 kohm 
R70 = 27 kohm 
C61 = 1O nF, ppr 
C62 = 220 pF, ker. 
C63= 50 nF, ppr 
V61=ECH81 

Schemat för den portabf,a TV·mottagarens radiodel+den i avböjningsdelen ingående störpuls
vändaren (längst t.h. i schemat) . Längst t.V. kanalväljaren. Ledningarna »+820 V», »e», »D», 
»E» och »G» anslutes till olika punkter i avböjningsdelen. Ledning »F" går till ljuddelen. 
+A, +B är anodspänning som uttages i olika punkter av nätdelen. Se fig. 23. Antenningången 
är 300·ohmig. Antennen anslutes via två kondensatorer, el och e2, som måste ha 1500 V prov· 
spänning. Mellanfrekvensen lör bild 38,9 MHz, för ljud 33,4 MHz. 
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Fig16 

'-----'-----------fv"l!-------+---'~ Trimkärna 

Denna skiss visar var 
anslutningspunkterna 
för glödström, AFR, 
antenn m.m. återfin· 
nes på kanalväljarens 
översida. Till MF·de
len anslutes en skär
mad kabel (lågkapa
citiv) . Jfr även kopp
lingsschemat i fig. 25. 

+A Glödström M F -delen 

MF2 MF3 MF4 

F1 MF1 MF2 

L3 L1/L2 L4/LS 

'~'" ':~ 2X12v ··1 Zx10v 
O,4mm q4mm q4mm 

4 4 
bi f ilariskt bl fl lanskt 

MF3 

L6/ L7 

.~ 
MF4 

LB/ L9 

2x12v ~~ 2~10v 
q4mm CJ,4mm 
blfllanskt bifilar iskt 

Fig 20 
Skärmkåpan för spolen heter
na är försedd med flikar med 
hål, genom vilka man drar 
skruvar vid fastsättningen. I 
vissa av enheterna fordras 
det ett extra lödstift för att 
åstadkomma jordning av vis
sa komponenter inne i skärm
burken. Se texten. 

Skruvar för fastsättning 

Förspänningens storlek är beroende av 
synkpulstopparnas amplitud, ju kraftigare 
bärvåg, ju kraftigare strömpulser blir det 
genom Cl2 och desto större negativ för
spänning på VIA, V3 och V 4. Det betyder 
att ökad ingångsspänning på mottagaren 
för med sig en reduktion av förstärkningen 
genom ökad AFR-spänning på de tre nyss
nämnda rören. 

För att åstadkomma en viss fördröjning 
av regleringen på första kanalväljarröret 
(förstärkningen i VIA bör inte reduceras 
förrän signalstyrkan fått så högt värde, att 
bruset i ingångskretsen inte gör sig gäl
lande) utnyttjas broms gallret i första MF
röret som diodkrets. Denna diodkrets lig
ger normalt som kortslutning för AFR
spänning~n. Först när negativa förspän
ningen överskridit ett visst minimivärde 

blir dioden förspänd i framriktningen och 
blir högohmig. AFR-spänning släpps då 
fram. 

Ljuddelen 
Om vi därefter övergår tillljuddelen, vars 
principschema visas i fig. 22, så utgöres 
ingången till första MF-röret i ljud-MF
delen av ett filter, F31, avstämt till 5,5 
MHz, anslutet över ingången på videoslut
steget. Ljud-MF-rören V31 och V32 är 
kopplade på konventionellt sätt. För ända
målet använd~s färdiglindade MF-trans
formatorer, MF31 och MF32, för 5,5 MHz, 
som finns att köpa i handeln. Detektorn i 
ljud-MF-delen är en kvotdetektor. 

Den LF-spänning som utvinnes från 
kvotdetektorn påföres ett LF-steg, V34A, 
trioddelen i röret PCL82. Den förstärkta 
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Fig 17 
Vid lindning av spolarna MFl-MF4 skall 
trådarna lindas bifilariskt. Lämplig,t är att 
man då låser trådändarna genom att i den i 
spolstommen befintliga längsgående slitsen 
lägga ner en tunn pappskiva, som just fyller 
ut utrymmet i slitsen. Pappskivan fixeras i sitt 
läge i slitsen när man lindar på spolen; Sam
ma kan tillämpas även för den enkla spolen 
Fl. Observera att de parallellt lindade trå
darna måste anslutas på det sätt som anges i 
fig. 19. Växling av trådarna kan medföra kom
plikationer. 

Fig 18 
Detta är de fem enheterna Fl, MF1, MF2, MF3 
och MF4. Spolstommarna klämmes fast i bot
tenplattan när de färdiglindats. En del kom
ponenter skall också monteras inuti skärm
burkarna, anslutningen av trådändarna för 
spolarna anslutes så som antydes i fig. 19 . 

..... 
Fig19 
Spoldata för spolarna L3, Ll / L2,L4/ L5,L6/L7 
och L8/ L9. Spolarna L1-L9 lindas bifilariskt 
och ändpunkterna anslutes till de stift i botten
plattan som markeras med små siffror i denna 
fig. Jfr principschemat i fig. 15. 

Fig 21 

L10 Dr2 

35 varv , 
0,2 mm lock 
tätlindas 
6 mm kärna 

130 varv 
0,1 m m lock 

Lindningsuppgifter för induktansspolen LlO 
(8,4 /hH) i spärrfiltret för 5,5 MHz (Philips 
spolstomme, 7 mm) samt kompenseringsdros
seln Dr2 i videosteget (80/hH). 

LF-spänningen påföres ett slutrör V34B, 
pentoddelen i PCL82. Spänningsmotkopp
ling tillämpas dels mellan anoderna på 
slutrör och LF-steg, dels från transforma
torns sekundärlindning till ingången på 
LF-röret. 

Nätdelen 
Principschemat för nlitdelen visas i fig. 23. 
Den innehåller två likriktarrör i parallell 
(PY82), en nätdrossel Drl21 och en del 
elektrolyter. Nätströmbrytaren S121 är an
bringad på volymkontrollen P31, och led
ningar (obs! gummlisolerad nätsladd) får 
därför dras fram från nätdelen till P3l. 

I schemat i fig. 23 är även inritad glöd
strömskedjan i mottagaren. Det är viktigt 
att man följer detta schema och drar glöd
strömsledningarna i detalj så som visas i 
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V34 V33 V32 V31 I V65 V64 V65 
LB2 EAA91 EF80 EFSO PYS1 PL36 EF80 
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45 <~~~ V34B 2 ' 
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Principschema för nä delen i TV-mottagaren. Här anger +A och +B de två anodspänningar 
som tas ut till olika p nkter i radiodelen och avböjningsdelen. Observera att i glödströmskedjan 
skall bildröret ligga n "rmast jord därefter de två rören V 61 och V 62_ Risk för brumspännings
fenomen annars. 

C33 · 

C38 R40 

+A 

Fig 22 
Principschema för ljuddelen i TV
mottagaren. Enheterna F31, MF31 
och MF32 finns att köpa färdiglin
dade i handeln. Ledningen F anslu-
tes till videodetektorn, j fr schemat 
i fig. 15, +A är den anodspänning 
som uttages i punkten »+A» i nät
delen. Obs. P3 skall vara P31 
schemat. 

Stycklista för nätdelen 
RI2I = 200 ohm, 2 W 
Rl22 = RI23 = 50 ohm, 6 W 
RI24 = NTC-motstånd, 700 ohm (kall), ca 40 

ohm vid 300 mA 
CI2I = 50 ,uF, el.-lyt 400 V 
CI22 = CI23 = 3 st. 2X50 ,uF, el.-lyt, ,400 V_ 

Ena sektionen i varje 2X50 ,uF-enhet pa
rallellkopplas till ISO ,uF ( = CI22), andra 
sektionen i varje 2X50 ,uF-enhet paralIell
kopplas till ISO ,uF ( = CI23) 

CI24 = CI25 = CI26= CI27 = CI28= CI29= 4,7 
nF, ker. 

SI2I = 2-pol. nätströmbrytare (på P3) 
SrI2I=0,8 A säkring (med hållare) 
DrI2I = 3 H vid 300 mA, kärna 3X3 cm, lik-

strömsresistans ca 50 ohm (Elab 5116) 
Dr 122 = Dr 123 = 20 varv I mm lackerad kop-

partråd tätlindas fribärande på 6 mm diam. 
Nätsladd, nätkontakt m.m. 
VI2I = V122 = PY82 

Stycklista för ljuddelen 
R3I = R46 = 220 ohm 
R32 = 3,3 kohm 
R33 = R36 = 100 kohm 
R34 = R45 = I kohm 
R35 = 56 ohm 
R37 = I5 kohm 
R38 = 270 ohm 
R39 = 1O Mohm 
R40 = 27 kohm, l W 
R4I = 270 kohm 
R42 = 2,2 kohm 
R43 = 820 kohm 
R44= I,8 Mohm 
R47 = 390 ohm, I W 
R48 = 56 kohm 
R49 = 10 kohm 
C33 = 8 ,uF, el.-lyt, 500 V 
C34 = C35 = C39 = C43=C46=4,7 nF, ker. 
C36 = C42 = C45 = 10 nF, ppr 
C37 = I20 pF, ker. 
C38 = 50 ,uF, el.-lyt, 25 V 
C40 = 500 pF, styrol 
C41 = 100 pF, styrol 
C44 = I2 ,uF, el.-lyt, 25 V 
C47 = 470 pF, ker. 
C48 = 2 nF, styrol 
V3I=V32~EF80 
V33 = EAA91 
V34 = PCL82 
P3I = I Mohm log. pot. 
Tr3I = utgångstransf. 5000 ohm:4 ohm, 3,5 W, 

kärna ca 2 cm' 
F31 = MF-transf. 5,5 MHz ingång (ELFA, 

ZA66) 
MF31 = MF-transf. 5,5 MHz mellanstegstrans

formator (ELF A, ZA67) 
MF32 = MF-transf. kvotdet. 5,5 MHz (ELFA, 

ZA68) 

Fig 24 
Komponenternas placerin& på den isolerande 
platta, som ingår i ljuddelen. Ledningsdrag
ningen på undersidan framgår av kopplings
schemat i fig. 25. 
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Fig 2S 

tör biLdrör et 
(skärmen) 

Det kompletta kopplingsschemat för den por
tabla TV-mottagaren. Längst upp t.V. anges 
i en särskild skiss hur anslutnings trådarna dras 
fram till högspänningstransformatorn Tr63. På 
högspänningstransformatorn har påmonterats 
bild bredds kon trollen Dr61. I detta schema syns 
inte de tre elektrolytkondensatorerna C122, 
C123. De monteras på en hylla på chassiets 
framsida. Inte heller syns nätdrosseln Drl21, 
utgångstransformator för bildavböjningen Tr62 
eller säkringen Sr121, ledningarna till dessa en
heter har emellertid resp. beteckningar på
tecknade i schemat. 
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kopplingsschemat i fig. 25, det finns risk 
för brum annars. Observera att bildröret, 
reaktansröret i linjeoscillatorn V67, puls
förstärkarröret V62 och störpulsvändaren 
V61 bör ligga närmast chassiet i glöd
strömskedjan, man kan få besvär med 
synkronisering och andra bildstörningar 
om man väljer annan placering av dessa 
rör i kedjan. 

Kopplingsarbetet 
Beträffande den mekaniska uppbyggnaden 
och plåtarbetet för de olika enheterna i 
MF-delen, ljuddelen och nätdelen hänvisas 
till ett tidigare avsnitt av denna beskrivning 
(i nr 12/60). Här är endast att omnämna 
att ledningsdragningen bör utföras med 

största omsorg och i enlighet med kopp
lingsschemat fig. 25, där ledningsdrag
ningen för hela apparaten visas i detalj. 
Ledningarna i MF-delen dras så korta som 
möjligt i den mån de för oavkopplad hög
frekvens. 

Av kopplingsschemat framgår även hur 
ledningsplattan för LF- och slutsteg i ljud
delen är kopplad från undersidan; hur 
komponenterna är anbringade på översidan 
framgår av fig. 24. 

För att underlätta monteringen av vissa 
detaljer är en del kopplingsplintar insatta 
på olika ställen på chassiet, dessa är tyd
ligt markerade i fig. 25. 

Motståndet R19 utgöres av ett trådlindat 
motstånd, som med hjälp aven axiellt ge-
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nom motståndet gående gängad sprint, 
monteras mot chassiet med muttrar. 

Störpulsvändarsteget, som egentligen hör 
hemma i avböjningsdelen, ligger längst ner 
på chassiet omedelbart intill videoslutste
get. Schemat för detta steg visas i fig. 15 
t.h., det kopplas färdigt samtidigt med 
radiodelen. Från störpulsvändarsteget ut
går en kopplingstråd till den övriga av
böj ningsdelen (ledning G i fig. 15 och 25). 

Från den egentliga radiodelen utgår an
slutningstrådar till volymkontrollen P31, 
kontrastkontrollen PI och ljuskontrollen 
P2, som återfinnes på den pl&tvinkel som 
skruvas fast vid chassiets övre kant. Vidare 
går en ledning (C) från nycklade AFR-
röret till avböjningsdelen. (Forts.) . 



BYGG SJÄLV 

Filter för sammankoppling av FM- och TY-antenner 
till gemensam nedledning 

Ofta föreligger p*oblemet att för en TV
antenn och en FM-~ntenn utnyttja gemen
sam nedledning till mottagaren. För att 
undvika ömsesidigt inflytande får man då 
utnyttja filter som ~åste uppfylla följande 
fordringar: I 

1) Filtret måste janpassas till antennens 
matningsimpedal s (240-300 ohm eller 
60-75 ohm). 

2) Antennenergin skall överföras till 
mottagaren utan ämnvärda förluster. 

Problemet kan lösas med hjälp av filter, 
bestående av induktanser och kapacitanser, 
som utformas som lågpass- resp_ högpass
filter. 

Fig. 1 visar ett filter för en FM-antenn 
för band II (88-100 MHz) och en TV
antenn för band III (174-223 MHz), som 
matas över en gemensam bandkabel 240 
ohm, till vilken mottagarna skall anslutas. 
TV-antennen för band III anslutes till ned
ledningen via högpassfilter med gränsfre
kvensen 130 MHz, FM-antennen anslutes 

FM 21.0n Band Il 

via lågpassfilter som spärrar frekvenser 
över 130 MHz. Motsvarande gäller för FM
och TV-mottagarna, som anslutes till ned
ledningen via identiska filter, se fig. l. 

I fig. 2 visas ett filter för en TV-antenn 
för band I (47-68 MHz) och en FM
antenn för band II, som matas över en 
gemensam bandkabel 240 ohm. TV-anten
nen anslutes nu via ett lågpassfilter med 
gränsfrekvensen 78 MHz. FM-antennen an
slutes till nedledningen via ett högpass
filter med samma gränsfrekvens. 

Induktans- och kapacitansvärdena i resp. 
filter anges i fig. 1 och 2. För dimensione
ring av filters polarn a kan nomogrammet i 
fig. 3 användas.' • 

, Hämtat ur SCHRÖDER, J: Kortvågshand
boken. Stockholm 1957. Nordisk Rotogravyr. 

Fig 3 Kurvor för beräkning av induktansen Ms enkellagriga spo· 
lar, tätlindade på 7,9,14 resp. 16 mm (diam.) spolstomme 
med l mm tråd. Streckad kurva i diagrammet anger det fall 
att 14 mm spole lindas med 0,5 mm tråd med gles lindning, 
l mm delning. 

Fig l 
Schema för delningsYilter, avsedda för sammankoppling av FM·antenn 

' för kand Il oc~ T~-f.ntenn för. band /!/ till gemensam 240 ohms ned
lednmg. Samtlzga mäuktanser z resp. fzlter=0,15 /1,H=150 mftH, samt
liga kapacitanser=l? pF. 

Fig 2 j 
Filter för sammank '{'pling av FM·antenn för band Il med TV-antenn 
för band / till gemensam 240 ohms nedledning. Samtliga induktans
spolar = 0,27 ftH=2 fO mftH, samtliga kondensatorer=15 pF. 
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I 

På TV· s~rvicerond 
- - I 

Under denna rl rik kommer rndio
tekniker W Klefnert att kåsera om 
en del mer ell f r mindre ovanliga 
felsökningsäventyr som han varit 
med om. 

W Kleinert 

Om periodiska 

B ilden i en TV-mt ttagare rullade ibland, 
dvs. vertikalsynkroniseringen släppte. Det
ta hade pågått en lä~gre tid, men det kunde 
gå dagar eller vec~r mellan feltillfällena. 
Sista tiden började dock även bild och ljud 
försvinna ibland. ' et tyckte kunden var 
förargligt, varför jSerViCemannen tillkal
lades. 

Felsökning: Kun~en uppmanades kopp
la in mottagaren i Igod tid före undersök
ningen . Vid framk~msten var bilden felfri 
men slocknade un1er det inledande sam
talet. Sedan bakslcket borttagits kunde 
konstateras att rö en glödde, alltså var 
det inte fel på någ n glödtråd. Bäst att gå 
direkt på högspän3ingen -i en del appa
rater användes ju lJooster-spänningen även 
till ljudsteget - öch försöka få fart på 
den. Eftersom det tnns två rör i högspän
ningsburken måst linjeoscillatorn sitta 
utanför. Mycket ri tigt, där var de. Men 
vad nu? Dom är ~alla! Togs röten bort 
glödde de övriga r' ren ändå! 

I PARIS 
f r ån den 17, 
till den 21 
FEBRUARI 
1961 

de 
INTERNATIONELLA 
UTSTÄLLNINGEN 
AV 
ELEKTRONISKA 
KOMPONENTER 
Arets evenemang 
på elektronik
området 

FEDERATION NATIONALE DES 
INDUSTRIES ELECTRONIQUES 
23, rue de Liibeck - Paris 16e - PAS. 01 ,16 

Under beskydd av 

FEDERATION NATIONALE DES INPUSTRIES ELECTRONIQUES 

KONFERENS 

HALVLEDARKOMPONENTER 
Nu börjar det b i intressant. Bildröret 

då? Sockeln dras av. Samma sak! Tydligen 
kortslutning i någet rör. Kanalväljarens 
rör? Nej, rör byte ~ör ingen nytta. 

Hm - kanske bäst att fundera ett slag. i 
Om det inte är fel på något rör måste det I 
periodiska felet bero pa en kondensator, Organiserad av 

som genom uppvärpming får överledning. Saciere Franc;aise des Electroniciens et Radio-Electroniciens 
Med detta som utgångspunkt var det lika 
så gott att plocka ~'hOP apparaten för vi- U N E S C O P A LA TS ET - PA R I S 
dare undersökning å verkstaden. 125, A V ENUE DE SUF F REN J 

FRÄN DEN 20. TILL DEN 
Samtidigt med f~lsökningen pågick ett L 25. FEBRl.ARI 19&1 

(,bill. l'tand, i hTm
,," di,,~, l;:, ; : "P!::3_~=':=-r.:;;.; __ =E-'_"~._;:;;~"_-=~-"""_1!!" 
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tronlc ... h 
Ståltrådsvägen 25 

BROMMA 13 
TEL. 251325 -45 

nu generala~ent för 

w. GRUNER K.G. 
RELAIS-FABRIK 

Wehingen /Wiirtt. - Tyskland 

Likströmsrelä typ 95 5/2a Växelströmsrelä typ 655 W 

Intronic AB har fr.o.m. den 1 januari 1961 övertagit agenturen för de välkända 
Gruner-reläerna. 

Gruner-reläer användes i stor utsträckning i kvalificerade industriella och militära 
elektroniska utrustningar. 

I samband med övertagandet har en mindre prissänkning kunnat genomföras. 

Begär datablad och prislista som sändes gratis till industrier, statliga institutioner 
ach branschföretag. 

VARIABLA KONDENSATORER 
levereras i olika utföranden : 

PrecIsionskondensatorer med rotor och 
stator urfrästa i block. 

Miniatyrkondensatorer för transistor
radio. 

AM/FM-kondensatorer 

SÄNDAR-kondensatorer 

TRIM-kondensatorer 

ELEKTROLYTKONDENSATORER 
miniatyr 
i aluminiumbögare, hermetiskt tillslutna. 
Levereras även med yttre isolerhölje i 
plast. Temperaturområde -20 till +70· C. 
Märkspänningar från 3-100 V. 

miniatyr 
plastomgjutna, polyesterfolie med mycket hög 
isolationsresistans, fuktsäkert utförande, full 
kontaktsäkerhet. 
Märkspänningar 125 V och 400 V. 

• ELETTROTECNICA S. p.A. 
aegär spadaiprospekt I - Försäljes endast till 'abrlkanter och grossister genom gen.-agent: 

INGENJÖRSFIRMAN BO KNUTSSON Fleminggatan 17 - Stockholm K - Tel. 512689,502562 
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ter papperen till TV-mottagaren. Just vid 
felsökningens avslutande kom kuvertet 
fram och där fanns - konstigt nog - ett 
komplett kopplingsschema. Av schemat 
framgick att ännu ett rör, P ABC80, låg 
mellan kanalväljare och chassi. Röret byt
tes, men nej , felet låg inte där. Bäst i alla 
fall att fortsätta på verkstaden! 

Nästa dag 

Apparaten var nu felfri igen men slock
nade med detsamma när chassiet fälldes 
ut (man måste ha lite tur också!). Nu 
kund€( det snabbt konstateras att en genom
föringskondensator var kortsluten mot 
chassiet. Genom tryok på en sådan med en 
skruvmejsel kunde kortslutningen upphä
vas. (Kontroll med ohmmeter.) Vid när
mare granskning visade sig kopplingstrå
dens fria ände vara några millimeter för 
lång, den vidrörde I chassiplåten bakom 
kondensatorn. En enkel böjning av till
ledningstråden och felet var ur världen. 

Bild och ljud fanns nu, men vid en sned
vridning av chassiet uppträdde ett annat 
fel. Bildavböjningen blev olinjär i toppen 
och bilden börj ade rulla. Med en testpinne 
vidrördes nu kondensatorerna"kring verti
kaloscillatorn en efter en, varvid den kall
lödning som förorsakade felet snart fram
kom. 

Alltså rena slarvfel i fabrikationen som 
spökade och som orsakade .fel som bara 
kom fram vid växlingar i väderlek och vär
me. Fel av denna typ kan vara ytterst på
frestande för tittaren - och om möjligt 
ännu mera för TV-servicemannen. 

I detta sammanhang kan det påpekas 
att även de nya plastisolerade ledningarna 
kan ställa till med trassel. De dras ju friskt 
genom stansade hål och runt om vassa plåt
kanter. Det har förekommit överslag mel
lan sådana ledningar och ett varmt mot
stånd, där plasten hade smält. Gamla radio
apparater hade alltid systoflex genom 
gummibussningar. Har S·märkningens ford
ringar mildrats när det gäller TV-mot
tagare? 

• 
Mycket ska man höra ••• 

När jag häromdagen lagade en TV-apparat 
i ett hem rörde sig samtalet mest om rör. 
Hur mycket kostar ett bildrör? Varför går 
rören sönder? Hur många rör finns det 
i TV:n? Hur länge håller bildröret? 

En liten flicka följde samtalet med stor 
uppmärksamhet och när rörbytet var av
slutat kom hennes inpass: »5äj farbror, är 
det skojigt att vara en sån där rör -:- rör 
- rörmokare?» 

Ny yrkestitel för 

WK 



STAT NS HANlVERKSINSTITUTS 

DIPLOM 

OHPLETTUANOE AVSWTN INCSt(UIS 

T~LEVISIONSTEKNIK 

.. "'''' .~-...l. ............... _ ........ R''''''''",.Loo-.&. 

. .---..I"""""'_.""" ... Ioo.-o ...... ~wl. ... ..w..I~. 

efter 

Soo.1W- ..... '6 JJeb.v./9611 
STATENS HA.~TVERI(~NSTITUT 

rmodskurs i TV· teknik 
t 

Utvecklingen ~nom radio· och TV·branschen går med hög fart. Ett 
nytt, stort arbetsfält har öppnats för den praktiskt och teoretiskt 
skolade. Her~pds har moderna, nya kurser på detta område. Tag 
kontakt reda1 i dag med Hermods och diskutera lämplig utbildning. 

Herrnods TV-kurs~r avslutas för dem som sen hösten 1958 anordnar Hermods med 
så önskar, med ef koncentrerad praktisk jämna mellanrum nya praktiska TV-kurser_ 
'kurs och prov för Jdiplom som kvalificerad Uppgift om när och var dessa äger rum, 
TV-serviceman_ Tjck vare att hermodsele- lämnas på begäran från institutet_ Efter-
verna läst in all teori i förväg, kan dessa frågan på välutbildad servicepersonal inom 
praktiska komple teringskurser begränsas TV- och radiobranschen är mycket stor. 
till 10 dagar_ De som klarar proven och Men det fordras utbildning, både teoretisk 
har viss tidigare praktik, tilldelas Sta- och praktisk, för den som tänker ägna sig 
tens Hantverksins ituts diplom för goda åt yrket. HERMODS står rustat att ge Er 
kunskaper och t~knisk färdighet. Allt- en utbildning som motsvarar yrkeskraven. 
sedan den första f amgångsrika diplomkur-

Så här går det till! 
Den praktiska kursen omfattar schemaläs
ning och serviceövningar med felsökning 
och trimning, varvid kur!deltagarna får 
tillgång till provapparater och moderna 
serviceinstrument. Kursen avslutas med ett 
teoretiskt och ett praktiskt slutprov enligt 
av Radioserviceyrkets centrala examens
nämnd fastställda normer. Godkända prov 
berättigar till Statens Hantverksinstituts 
diplom, som är ett villkor för TVX-aukto
risation. 

De elever, som önskar genomgå den prak
tiska kursen i TV-service, bör före kursens 
början ha läst samtliga hermodsbrev i 
Television II-III samt Antenner_ 

Eftersom den praktiska kursen är . mycket 
koncentrerad, förutsättes att deltagarna 
har praktik inom radio- eller TV-branschen. 

Sänd in kupongen och angiv de kurser Ni önskar! 

Grundkurs för TV-tekniker 
kan studeras medl folkskola som grund och är närmast 
avsedd för dem arm önskar en allmän översiktskurs i 
TV-tekniken eller vill förbereda sig för mera ingående 
studier. 

Fortsättningskurs för TV-tekniker 
är en direkt fortsättning på föregående kurs. Den ger de 
teoretiska kunskafl er om TV-mottagare och TV-service, 
som en servicema måste ha. . 
Industriell elektronik 
Varje tekniker be~över i våra dagar en orientering om 
industriell elektrofik, de elektroniska materialens upp
byggnad, funktion och användbarhet_ Vår kurs Industriell 
elektronik ger jus en sådan överblick. 

I 

.---------
Sänd mig gratis upplysningar om de kur-

I ser jag markerat med kryss och studie
handboken Teknisk utbildning. 

I 
~ 

Radio }med D Påbyggnadskurser i 
Television diplomkurs teleteknik för 
Industriell elektronik ingenjöret 

I . Allmön elektroteknik D Mikrovågteknik för 
Telesignalteknik ingenjörer 

Förkunskaper 

Namn (Texta helst) 

I ..................... ............... ........... . Bostad 

I .. .. ..................... .. .. 
Postadress RoT 1-61 884 ------

-:··::~ ····~·· · ·71 
: Frankeras :. 

ej 
Hermods 

l b;;~I~; I 

HERMODS: 
Fack 2.6 D 

8 MALMÖ701 
LUSEN I 

Svarsförsänd. 
Tillstllnd nr 36 

Malmö 1 

I 
I -
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För a·utomatik 
ett mörke som 

förpliktar 

WILHELM NASS 
HANNOVER 

MACiNETER 
för alla ändamål 

från mikroteknik 

och uppåt 

Generalagent: 

AB D • .J. Stork 
Box 32 27 Stockholm 3 
Tel. 102246 . 21 73 16 

TUNGSRAM elektronrör och halvledare 
TV och andra ändamål lör radt~ 

ytterligare utvidgat 

Begär katalog 
och offert från 

fabrikati onsprogran'l 

Moderna och äldre rörtyper 
finns i riklig sortering! 

ORION FABRIKS- & FÖRSÄLJNINGS 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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.. ~ radioindustrins 
~ nyheter 

"Fickdiktafon" 

En japansk transistoriserad miniatyrbandspe
lare »Minipex» med yttermåtten 15X9X4 cm 
och med 20 m band för 3·min.-inspelning intro
duceras av EKB·produkter, Vällingby. Band
spelaren har ett 1,5 V-batteri (för drivmotorn) 
och ett 9 V ·batteri (för förstärkaren). Ör
telefonen används vid inspelning även s6m 
mikrofon och inspelning kan ske jämväl om 
man ' har örtelefonen i örat (ljudet överförs ge
nom kraniet) . Pris: 149: -. _ 

• 
Nya tunneldioder 
Fyra nya typer av tunneldioder av gallium
arsenid har upptagits på tillverkningsprogram
met hos Texas Instruments. Typbeteckningar
na är lN650, lN651, lN652 och lN653. De 
svenska riktpriserna varierar mellan 126:
och 420: - kronor. (Svensk representant: AB 
Gösta Bäckström, Stockholm.) , 

• 
Bildmönstergenerator för TV-band l-V 

Svenska AB Philips, Gävlegatan 16, Stockholm 
har introducerat en bildmönstergenerator för 
TV-band I- V (40-780 MHz) med kontinuer
ligt variabel utspänning upp till 20 mV. Fre
kvensskalan är försedd med justerbart stopp
läge för önskad kanal. Bild- och ljudbärvå
gorna kan tas ut samtidigt och moduleras med 
inre eller yttre signal. Den inre ' videomodula
tionen ger ett variabelt antal ' vertikala eller 
horisontala balkar eller ett variabelt eller fast 
antal rutor. Ljudmodulationen sker med 1000 
Hz·signal. 

Instrumentet är utfört med tryckt lednings
dragning. Pris: 1140:-. 
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., BirsdlmaDD 
s abbmonterade band I antenner 

för kanalerna 1 , l och 4 

Ante nen drages förmonterad ur 

karto gen -

en enra skruv att sätta 

Reflektor di
rektorer fälls ut 
och låses I med 
vingmuttrarn9 

Dipolen fälls ut 
och skruven sät
tes i 

Nedledningen kopplas till anslutningsdo
san vars inbyggda resonanstransformator 
hor uttog för j åde 240 och 60 ohm 

Antennen anbrin
gas på masten 
och inregleras 
önskat läge 

4-efementantenn med För kanal 2 - 135 kr 
utomordentliga egen- För kanal 3 - 13D kr 
sko per vid långdistons- För kanal 4 - 125 kr 
mottagning 

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

direkt anslutning av koaxialkabel 

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

Pris 65 kr 

Eönsteranteonen 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 ka no I 2 - 11 O kr 
För kanal 3 - 106 kr 
För kana l 4 - 102 kr 

Service bolag för Philips • Dux • Conserton 

Stockholm, Bromma 1 • Postbox 125 • Tel. 252820 

Göteborg Ö • Ronängsgatan 9-11 • Tel. 192680 

Malmö' Sallerupsvägen 227 • Tel. 490635 

Norrköping • Drogsgatan 11 • Tel. 34365 

Postgiro för samtliga kontor 506630 
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Lärare för omskolningskurser 
Överstyrelsen för yrkesutbildning sö
ker för anställning som lärare vid pla
nerade omskolningskurser: 

A . Instrumentreparatörer 

för tjänstgöring vid avdelningar för 
instrument-service (regleringstek
nik) avseende teleteknisk och hyd
raulisk-pneumatisk reglering. Sö
kande bör ha mångårig praktik in
om minst ett av dessa områden samt 
äga goda yrkesteoretiska kunskaper . 

B . Teletekniker 

för tjänstgöring vid 'avdelningar för 
telereparatörer (ljudradio, TV och 
radar). Sökande bör ha lång erfaren
het av radio- och TV-reparationer 
samt äga goda yrkesteoretiska kun
skaper. 

Överstyrelsen anordnar för kvalificera
de sökande instruktionskurser om 3 
veckor, omfattande instruktionsmeto
dik, pedagogisk psykologi, arbetsled
ning samt praktiska undervisningsöv
ningar m .m. 

Instruktionskurserna anordnas enligt 
följande: 

Kurs nr 

17-61 
20-61 
21-61 

Kursort Tid 

Norrköping 20/2-11/3 1961 
Norrköping 4/4-22/4 1961 
Norrköping 15/5- 3/6 1961 

. 

Utsikterna att efter med goda vitsord 
genomgången instruktionskurs erhålla 
anställning som lärare vid omskol
ningskurs är mycket goda. 

Samtliga kursdeltagare erhåller under 
utbildningstiden lön som tjänstgörande 
lärare t.ex. ortsgrupp 3: 1355 kr/månad. 
Kursdeltagare, som är svensk medbor
gare och bosatt å ort utom kursorten 
eller dess närmaste omgivning, erhål
ler dessutom traktamente under kurs
tiden med fjorton kronor för dag samt 
ersättning för resa från hemorten till 
kursorten och åter med belopp motsva
rande biljettkostnaden för resa 2. klass 
järnväg (eller 2. klass båtlägenhet), in
begripet tilläggsavgifter för snälltågs
och sovvagnsbiljetter, därest sådana 
erlagts och skäligen kan medgivas. 

Ansökan om deltagande i önskad kurs 
med angivande av kursnummer och 
med uppgift om nuvarande anställ
ning och ålder, åtföljd av styrkt merit
förteckning samt avskrifter av betyg 
beträffande föregående utbildning och 
tjänsterneriter även som av övriga 
handlingar, sökande önskar åberopa, 
skall ingivas till Kungl. Överstyrelsen 
för yrkesutbildning, Fack, Stockholm 27. 

Sista ansökningsdag: 25 januari 1961. 

Närmare upplysningar kan erhållas ge
nom konsulent Hallinder eller amanu
ens Skoog, tel. Stockholm 67 93 00. 

stentor colonne 
pelarhögtalare 

Stentor Colonne pelarhögtalare är en serie ljudspelare i 
storlek mellan 0,5 m och 2 m, som konstruerats speciellt för att 
lösa ljudåtergivningsproblemen i kyrkor, parker, samlings
lokaler, bergrum och så vidare. Tack vare den höga verk
ningsgraden blir den använda uteffekten mycket låg, och 
genom en särskild riktverkan behövs endast ett fåtal hög
talare. 

Stentor Colonne pelarhögtalare tillverkas av Bouyer & Co, 
Frankrikes sedan 10 år ledande fabrikant på det elektro
akustiska området. 10 ODO-tals anläggningar vittnar nu om 
Stentor Colonne-pelarhögtalararnas höga kvalitet. 

Vi översända gärna på begäran en utförlig broschyr över 
Bouyers högtalarprogram. 

Generalagent 

F:a ARTHUR RYDIN 
Stockholm - Bromma 

251150 - 251520 
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Nytt oscilloskop 

M Stenhardt AB, Björnsonsgatan 197, Brom
ma 3, har översänt datablad för ett nytt Cossor
oscilloskop, modell 1076, med bandbredd hos 
y·förstärkaren från likström till 60 MHz och 
med känsligheten 50 m V/cm. Snabbaste svep
tid är 0,02 /-ls/ cm. Både x· och y-förstärkarna 
är utformade som utbytbara med plug·in.enbe
ter, Bland dessa plug·in-enheter återfinnes bl.a. 
en differentialförstärkare med hög förstärk
ning och en enhet för fördröjd triggning av 
svepet. Pris: 9025:-. 

• 
Klystroner från Raytheon 
En översiktstabell innehållande viktigare drifts
data för Raytheons klystroner - inalles ett 
femtiotal typer - har översänts av general
agenten, Bo Palmblad AB, Stockholm . 

• 
Miniatyr-tryckknappsystem 

Ingenjörsfirman Bo Knutsson, Fleminggatan 
17, Stockholm K, har översänt nyheter ifråga 
om tryckknappsomkopplare från firma Rudolf 
Schadow K.G . i Berlin. Särskilt intressant är 
en tryckknappsomkopplare i miniatyrutföran
de, typ ~M~, som bör kunna vara användbar 
för apparater i vilka man har ont om plats, 
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HÖGTONSHÖGTALARE - MT 20 HFC OCH MT 25 HFC 
för high-fidelity, radio och TV . o. mono och stereo 

MT 20 HFC 
51 X51 m/m 

diup: 35 m/m 
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Input: Konstant spänning 
Skärm: 1,4 m2 - Mikrofonavstånd : 40 cm 
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MT 25 HFC 
65X65 m/m 

diup: 40 m/m 

:~P:I~d::~er ........ ... . 
Mqx. effekt ............. . ... . 
De/ningsfrekvens .. .. ......... . 
Rik pris ....... .. ............ . 

12 mm 
1 Watt 
> 3000 Hz 
Kr 21:-

Inpu t : Konstant spänning 
Skärm: 1,4 m2 - Mikrofonavstånd : 40 cm 

MY 2.5 HFe 
I 

Talspolediamerer ............ 12 mm 
Max. effekt .......... .... . ... 1,5 Watt 
Delningsfrekvens .............. > 1600 Hz 
Riktpris .. ...... . .. .. . .. . . ... . Kr 21 : -

Vi~ ink~ppling lägre än 4000 Hz.föredrages MT25HFC,vid inkoppling vid 4OCX) Hz 
ell~r hogre MT 20 HFC. 12 dB'-fdter rekommenderas. 

Båda högtai'Orna kan användas som fronthögtalare i TV-apparater. 

Fö säljes genom grossister i branschen. 

RADIO AB PEERLESS 
HYREGATAN 14 - MALMÖ C - TELEFON 979494 

R A D I o o c fl T E L E V I S lON - N R l - 1961 81 



Utdrag ur innehållet 

Televisionsbildens uppbyggnad 
ögat, Bildväxlingsfrekvel}s, Flimret, Linjetal, 
Avsökningsprocessen, Bildsignalen. 
Kamerarör 
Klassificering av kamerarör, Ikonoskopet, LI
nearitet, Fotokatoden, Elektronkanonen, Or
tikonen, Fotokatoden, Avsökningsstrålen, 
Signalmultiplikatorn, Vidikonen, Kamerarö
rens egenSkaper, Effektiv exponeringstid, 
Spektralåtergivning, Signalbrusförhållandet. 
Från studio till mottagare 
Studion, Kamerakedjan, Ljudutrustning, Mo
noskåp, Ljusfläcksavsökare, Programprodu
cering, TV-sändare, Kraftförsörjning, Modu
lator och slutsteg, Diplexerenheten, Sidbands
filtret, Ljudsändaren, Kontrollbordet. 
ABC för TV-handlare 
Radiostationer och TV .. kanaler, Vad innehål
ler apparaten, Mottagarens manövrering, 
Kontrollernas funktion, Inställningsgång, De
monstration, Installering, Belysningen, An
tennproblemet, Service, Personalutbildning
en, TV-auktorisation, TV-servicekompetens, 
Organisation av TV-service, Frågor och svar. 
TV -mottagaren 
TV-kanalens utseende, Rörkapacitanserna, 
Brus, Begreppet känslighet, Kanalväljare, 
Mellanfrekvensförstärkaren, Bandbreddsfak
torn, Gruppavstämning, Bandfilter, Frekvens
fällor, Den fullständiga förstärkaren, Intrim
ning, Faslinjära mellanfrekvensförstärkare, 
Aterkopplingsstörningar, Detektorn, Ampli
tudkarakteristiken, Automatisk förstärknings
reglering, AFR, Bildröret, Elektronkanonen, 
Elektronstrålens fokusering, Jonfällan, Skär
men, Bilddistorsion, Bildytans storlek, Im
plosionsrisken, Ljuddelen, Synkseparatorn, 

Utdrag ur innehållet 

Grundläggande begrepp 
MOdulering, Amplitud, Frekvens, Fasvinkel, 
Frekvensmodulering, Fasmodulering. 
FM, störningar och ljudkvalitet 
Historik, FM och störningar, Interferens, 
Brus, Atmosfäriska störningar, Elektriska 
störningar, FM och ljudkvalitet, övrigt. 
Sändare 
Frekvensmodulerade sändare, Modulat orn, 
Oscillatorn, Automatisk frekvensregler ing, 
Mångfaldarsteg, Styrförstärkare och slutsteg, 
Exempel på tillämpningar, Fasmodulerade 
sändare, Armstrong-sändaren, Sändare med 
tvåkanal modulator, Fasmodulering genom 
resistansändring, Phasistron-sändaren, Serra
soid-sändaren, Fasmodulering med katod
strålerör, Smalbandssändare, Exempel på 
tillämpad teknik. 
Vågutbredning 
Den elektromagnetiska vågen, Rymdvåg, 
Markvåg, Direkt och reflekterad våg, Hori
sontell och vertikal polarisation, Sändarräck
vidd. 
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Antenner 
Vertikal polarisering, Mottagarantenner, An
passning, Matariedningar. 
Mottagare 
Viktigare egenSkaper, Känslighet, Selektivi
tet, utstrålning, FrekvensstabIlitet, Om rör 
och komponentval, Mottagarrör, Motstånd, 
Kondensatorer, Spolar, Mottagarens olika 
steg, Antennsteget, Radiofrekvenssteget, Ka
todjordat steg, Gallerjordat steg, Mellanjor
dat steg, Kaskodsteget, Blandarsteget, Med 
pentod, Trioden, Oscillatorn, Frekvensstabi
litet, Frekvensmodulering, Svängningsvillkor, 
Frekvensval, Separat oscillator, Självsväng
ande blandarrör, Mellanfrekvensförstärkaren, 
Uppbyggnad, Frekvensval, Selektivitet, Er
forderlig bandbredd, Bandfiltret, Förstärk
ning, Rörval, Amplitudbegränsare, Prin
cipiellt verkningssätt, Erforderlig bandbredd, 
Metoder för amplitudbegränsning, Begräns
ning genom gallerström, Anodbegränsning, 
Katodkopplad begränsare, Oscillatorbegrän
saren, Dynamisk begränsning, Grindbegrän
sare, Andra typer, FM-detektorn, Flank
detektorn, Två snedmedstämda kretsar, 
Fasdetektorn, Kvotdetektorn, Nonoddetek
torn, GBNG-detektorn, Detektor med oscil
lator, Automatisk förstärkningsreglerIng, 
AvstämningsindikerIng, Brusspärr, Tonfrek
vensförstärkaren, Dämpning av högre frek
venser, Motståndskopplande förstärkare, Slut
steg, Motkoppling, Högtalare, Tillämpad 
teknik, FM-tillsats, AM/FM-mottagare. 
Trimning och felsökare 
Instrument, Funktionsprovning, Trimning 
med oscillator, Trimning utan oscillator, Fel
SÖkning. 

Utdrag ur 

Steinmetz' symboliSka metod 
Addition och subtraktion av komplexa tal, 
MUltiplikation, Division, Tillämpning på 
elektricitetsläran, Effektberäkning. 
Bel, Neper och Phon 
Passiva konstruktionselement 
Motstånd, SpOlar, Kondensatorer, Praktiska 
utförningsformer, Svängningskretsar, Paral
lellresonanskrets, Filter, LågpassfIlter, Hög
passfilter, Tonfrekvenstransformatorn. 
Mikrofoner och högtalare 
Kristallmikrofonen, Kondensatormikrofonen, 
Nålmikrofoner, Pick-up, Högtalare. 
Radiovågors alstring, utbredning och 
modulering 
Vågrörelser, Fading, Modulering. 
Elektronrör • 
Uppbyggnad, Anoden, Vakuum, Olika rör
typers egenskaper, Dioden, Trioden, Sam
manfattning, DynamiSka rörkurvor, Ekviva
lentdiod, Förstärkning, Anodkapacitans, Tet
roder, Pen to der, Hexoder, Heptoder, Distor
sion, Glödtrådsmatning, Filtrering. 
Förstärkare 
Drosselkoppling, Transformatorkoppling, 
Motståndskoppling, Effektförstärkare, Beräk
ningsexempel, Förförstärkaren, Spännings
förstärkare. 
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Bildavböjningen, Linjäritetsreglering, Bredd
kontroll, Alstring av högspänning, Konstruk
tionSdetaljer, Störkänsligheten, Bildförskjut
ning, Barkhausensvängningar. 
Mätinstrument och mätteknik 
Mätinstrument, Mätteknik, Mätmetoder, Ex
empel på mätning, Testbilder, Testlinjen. 
Felsökning och trimning 
Feltyper enhets vis, Beskrivning av felfall ur 
praktiken, Felsökning med hjälp av fotogra
fier, Felsökningstabeller, Trimning av TV
mottagare med svepgenerator, Trimning av 
bild-MF, Trimning-av ljuddelen. 
Vågutbredning och antenner 
Vågutbredning, Antennproblemet, Kablar för 
TV-ändamål, Antenndata, Praktiska råd vid 
antennuppsättning, Centralantenner. 
Störningar och avstörningar 
Störning av TV-mottagare, Mätning av stör
strålning, Speciella krav, Radiostörningar och 
deras bekämpande, Störningsskydd. 
Färgtelevision 
Färgtelevisionsmottagaren, Färgsynkronise
ringsdelen, Krominansdelen, Färgbildröret. 
Industritelevision 
ITV-anläggningens uppbyggnad, Använd
ningsområden för ITV, Televisionen som sä
kerhetsfaktor, Järnvägar, Andra industriella 
användningsområden, Undervattentelevision. 
Appendix 
Televisionstekniska uppgifter, Europeiska 
rörbeteckningar, Apparatbeskrivningar, 
Trimningsanvisningar, Rördata. 
Trimningsanvisningar 
Ordlista (teknisk), Svensk-engelsk-tysk, Eng
elsk-svensk, Tysk-svensk, Sakregister. 

Oscillatorer 
Oscillatorer för högfrekvens, Dynatron-oscil
lator, Transitron-oscillatdrn, Kristall-oscilla
torer. 
Demodulatorer för AM 
Radiosändare 
Antenner och mätarledningar 
Radiomottagare 
Raka mottagare, Högfrekvenssteget, Blandar
steget, Oscillatorn, Mellanfrekvensförstärka
ren, Detektorn, Automatisk känslighetsregle
ring (AKR), Avstämningsindikator, Bandsprid
ning, Trafikrnottagare, Bilradiomottagare. 
Radiotekniska mätinstrument 
Mätning och bedömning av radiomottagare 
Radioservice och felsökning 
Transistorer 
Gränsskiktdioder, Spets-transistorer, Gräns
skikt-transistorns uppbyggnad, Temperatur
beroende, Hybridmottagare. 
Radar 
Pulsradar, Frekvensmodulerad radar, Dopp
lerradar, Radarekvationen, Mikrovågtekni
ken, En radarstations uppbyggnad, Radar
mottagaren, Indikatorer, Radaranläggningar. 
Radionavigering 
Tabeller och rördata 
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SRADIOTEKNIKERNS 
BIBLIOTEK 
har täckt ett stort behov 

Lt::'''lJ.Kt::ll av i dag är så omfattande att 
det är även för den skickligaste fackman att 
ha kännedozp om alla de tekniska finesserna. 
De många rlykonstruktionerna på det stora antal mo
deller som r~dan finns gör det nödvändigt för fackman
nen, att till" gna sig alla de grundkunskaper som be
hövs, för at kunna hålla sig å jour med dessa och följa 
med i den o rhört snabba utvecklingen inom detta om
råde. 

Kjell Sten son om TV-teknik 
Av den in- och utländska TV-litteratur som jag under 
åren har plajt genom är utan tvivel Hellströms bok den 
bästa och allsidigaste. 

Björn Nilsson om FM-teknik 
De grundläggande principerna förklaras utförligt och 
i logisk följ j Bokens tillämpningsdel återspeglar för-
fattarens erfarenhet och omfattar främst 
sådan , som till väsentliga delar präglas av 

ha en stor uppgift, att fylla, bl.a. som 
vid utbildning\ av teknisk personal 

t::l\·lJ"'\l~It::I·"'lJ'Ut:: område. 

Radioteknikerns Bibliotek 
är ett verk som saknar motstycke inom den svenska fack
litteraturen - det absolut senaste och bästa presenteras. 
De är nödvändigt för radioteknikern att känna till allt 
nytt inom sitt område. Normalt skulle det kräva en lång
varig kurs att tillgodogöra sig dessa kunskaper men med 
RADIOTEKNIKERNS BIBLIOTEK står man fullt rustad 
med alla de fördelar detta verk innehåller. 

Verket är utarbetat för den praktiske yrkesmannen 
Tekno's handböcker i AM-, FM- och TV-teknik har man 
lyckats presentera i en så praktisk och överskådlig form 
att även de som saknar speciell teoretisk underbyggnad 
kan förvärva ingående kunskaper inom området. 

Praktiska - Lättfattliga 
Vad är det riktiga, och hur skall det göras? 
Man behöver ,endast slå upp i de omfattande sakregistren 
för att finna hänvisning till just det 'avsnitt i verket som 
ger klara besked om det aktuella problemet. 

Handböckernas vägledning sviker inte ens i 
kritiska situationer 

utan ger tvärtom klart besked om just de uppgifter, som 
är av så stort värde under det dagliga arbetet. Den som 
har Tekno's handböcker i AM-, FM- och TV-teknik till 
hands står väl rustad och kommer mycket lättare att fin
na lösningar på de många invecklade problem, som detta 
verksamhetsområde ovillkorligen medför. 

·2740 
sidor koncentrerat vetande 
FÅR NI I RADIOTEKNIKERNS BIBLIOTEK 
och då har ändå inte de årligen kommande supplement
bladen medräknats. Framställningen är lättfattlig, särskilt 
som verket innehåller över 2000 ritningar, fotografier och 
diagram, som alla är gjorda för användning i det dagliga 
arbetet, och ytterligare något, som för radioteknikern är 
särskilt värdefullt 
en stor samling tekniska data, tabeller, tekniska ordlistor 
och felsökningsscheman 

Gör Er beställning dag 

••••••••••••••• 
Till ............................................................ bokhandel eller 
TEKNOGRAFISKA INSTITUTET - Torsgatan 2 - STOCKHOLM C 

Kompletteras år för år och är därför alltid .. ~, .. u'ell'" 
• ~n:~~::::;: b~~~~.l~~~. ~~~~~.~ . . .. . ... .. kr. 76.- ____________ , 

• O Supplementbok AM-teknik .......... kr. 18.- l De därefter kom- l Det kommer ständi~t nyheter som teknikern måste ha kän
nedom om - nya konstruktioner, nya märken m.m. som skil
jer sig från tidigare modeller och utvecklingen går snabbt 
framåt - därför kan inte ens den bästa handbok vara aktuell 
längre än till den dag den utkommer. Vi vill emellertid att 
RADIOTEKNIKERNS BIBLIOTEK skall vara så up to date 
som det över huvud taget är möjligt och utger därför i sam
band med verket separata supplementböcker, som kommer att 
Innehålla de senaste nyheterna och som kompletteras år för år. 
På detta sätt får köI?aren _ 

ett upps~agsverk so~ aldrig föråldras 
utan ständigt hålls aktuellt och blIr mera värdefullt. 

Det ör RYhet rna 
teknikern be,höver 

7 

/ 

I mande separata 
O FM-teknik .... .. .. .... .............. .. kr. 66.- I lösbladstilläggen : 

• I levereras en gång I 
O Supplementbok FM-teknik .......... kr. 18.- I årligen till ett I 

• 
O TV-teknik (2 band) .................... kr. 96.- I pris av några I 

I kronor. 
O Supplementbok TV-teknik .......... kr. 18.- L. __________ J 

• O Hela verket inb. i prima konstläder 292 kronor 

• Betalningsvillkor: 

§ Kontant vid leveransen. 
Hälften vid leveransen och hälften pr 30 dagar. 

• 
20.- plus porto vid leveransen och 15.- pr månad till hela summan är 
erlagd. . Exkl. oms 
Äganderättsförbehåll. Sätt X för det önskade. 

Namn 

Titel .. .. ........ ..... ...... . ............................... ... . ... .. ........... . 

Adress . . .................. . .................. . ........... . . . ......... . RoT 1161 
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RA-500 FM-Sändare telefoni 35W. F re
kvens 27-40 Mc. (lO-m. bandet) Komplett
med omformare för 12 volt. Rörbestyck
ning : l st. 6AG7, l st. 6J5, 2 st. 6SJ7, l st . 
6SL7, l st. 6V6, 2 st. 815 och VR.150 ...... 79.-
RA-500 Fjärrmanöverapparat. Användes 
tillsammans med telefonapparat och 
möjliggör sändning och mottagning via 
telefonapparaten samt samtal mellan ra
diostationen och telefonapparaten. För-
sedd med vevinduktor, anpassningsfil-
ter , kablar och jackpluggar . . ........ . ... 4.50 

Transportlåda till ovanstående . . . . .. . ... 2.50 

Mottagare typ EK 3-6 Mc. 8 rör, BFO, 
MF 1460 Kc., avsedd att anslutas till 24 
volt glöd och 200 v . anodspänning ...... 69.-
Förstärkare, batteridriven 6 rör varav 2 
st. DF22 och 4 st. DL22. Ingång för dyna
misk mikrofon, utgång 4-6 ohm. Erfor
derliga batterier: glödström 1,5 v . samt 
anod 120-180 v . Försedd med start relä 
för både glöd och anodspänning, avsett 
att anslutas till mikrofonomkopplare el-
ler annan kontakt. I kåpan finnes plats 
för batterierna . . . . .... . . .. . . . ... .. . ....... 19.50 
Blindlandningsindikator innehållande 2 
st. katodstrålerör 5FP7 med avlänknings
spolar samt relän för överkoppling mel-
lan rören, 2 st. 6H6 samt andra detaljer. 
Samtliga rattar för rören finnas åtkom-
liga på panelen .. .. . .. . ..... . . ............. 24.50 
Antennavstämningsenhet (pi-filter) för-
sett med fininställningsratt och tydlig 
skala. Relä för SoM-omkoppling. Skär-
mad med kopparskärm . . . ... .. . ..... . ... 4.50 
Högtalaranläggning bestående av 6 rörs 
fö rstärkare (erforderliga spänningar : 
glöd 1,5 v. anod 120-180 v .), strupmikro-
fon , dynamisk mikrofon typ DM2-10, 
marin högtalare 5W., fästanordning för 
högtalaren på biltak (skidställ) med an
ordning för att kunna vrida högtalaren 
samt med plats för 2 par skidor eller 
dyl. Alla erforderliga kablar, kopplings
schema, reservrör och transportlåda .. . . 49.-
Reläboxar innehållande 4 st. reläer var-
av två med 2 växl., 1 slutning och 2 
brytningar samt två med två slutningar. 
Boxen innehåller 2 st. helvågslikriktare 
24 v. ..... ... . . .. .. . . .. . ... . . .. .............. 7.50 

Reläboxar som ovan men med 3 reläer 
av vart slag . .... .. . . ... ..... .. . .. ...... . ... 12.-

Vridande relä ReA typ 310 med tre väx
lingar samt en brytning, kraftiga silver-
kontakter, 12 v . .. .... . . . . ..... . ... ... . ... 4.50 

Summer 6 v . ac. ......... . . ... .. .. .... . ... 0.90 

Variabel kondensator keramiska gavlar 
kort axel 25 ,50,pf ... . . .. . . .. . .. . ........... 3.20 

d:o med lång axel och dubbelt plattav-
stånd 125 pf. . .. ... .. .. ... . . .. ... . ... .. . . .. 4.25 

Precisionspotentiometer 50 kOhm, 2W 
trådlindad . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.90 

Variabla motstånd 500 ohm 0,3 A . . .. .. . . 1.25 

Anflygningsinstrument 80 mm. mittnol-
la 50 mA.100 ohm .. . .. . . . .. . .. . .... . . . ... 3.75 

Vridspoleinstrument l mA. 65 mm. Tri-
plett . . ... ..... .. ...... ....... .. ............. 12.-

Mikr ofon kolkorn typ T.-17 . ....... . ..... 7.65 

Dubbel strupmikrofon engelsk, ny ... . .. 2.50 

Marinhögtalare 5W. . .... . . . . ........ . .... 15.-

Hörtelefonsnören glansgarn 180 cm .. . ... 1.25 

D:o gummi . .. . . .... . . .. . .. .. . . ..... .. 2.90 

Glimtestapparat ... . . . . . .. . . ... ...... . .... 0.90 

Glimtestpenna ... . . .... . . .. .. . .. . . . .. . . . . . 2.90 

Glasgenomföring d. 60 mm. 1. 2'00 mm. 
pressglas .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.25 

Germaniumdioder ....... . .. . . . ..... . ... .. 1.-

D:o miniatyr . .... . .... . .... . ......... . ... . 1.75 

Jack ty p junior per par .......... .. . . .... 1.40 

3-poliga mikrofonkontakter pr. par .... 0.75 
Mesar för ryggsäck av aluminiumrör, 
med remmar .. . . ....... . .............. . ... 4.60 

7-polig miniatyrrörhållare med skärm . . 0.60 

Signallamphållare enhålsmontage grön 
eller röd lins . . . . . .. . .... .. .. .. ......... . .. 0.75 

Verktygslådor av trä med läderhand-
tag, låsanordning ..... ..... . . .... . . ... ... 2.-

Handbok till10W-station typ M.-39 . .... . 0.50 

DELTRON VALHALLAVÄGEN 67 - STOCKHOLM Ö - TEL. 345705 

KOPPARFOLIERAT MATERIAL 

t 
TRYCKTA KRETSAR 

Kopparfolierade laminater: Flexibla 
~----_. Fenol Papper material: 

REALISATION 
av komponenter och 

instrument 

Vårt lager av moderna kompo
nenter och annan materiel samt 
en del begagnade instrument 
utförsäljes till vrakpriser. Begär 
lag~rförteckning. 

SOUND RADIO AB 
Vällingbyväg. 170, Stockholm-Vällingby 

Telefon 8751 60, 8751 61 
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Epoxy 

Tellon 

I Papper 
\ Glasväv 
Glasvä~ 

Vulkanfiber 

Tellon 

AB GALCO 
Gävlegatan 12A - STOCKHOLM - Tel. 349365 

NRl-1961 

~80 

exempelvis i transistorapparater av olika slag. 
Den nya miniatyromkopplaren upptar 2 cm 
bredd per omkopplare och har alla lödstiUen 
anbringade på ena sidan. Två omkopplar
system kan monteras på varandra, varje system 
är 11,5 mm »tjockt» och endast 27 eller 39 
mm djupt. För att underlätta användningen av 
dessa miniatyromkopplare för resemottagare 
och bilmottagare finns speciella kopplings
plattor med hål för spolformar. Se fig. 2. Om
kopplarna kan även förses med tryckt lednings. 
dragning. 

Detaljförsäljning genom ELF A Radio och 
Television, Holländargatan 9, Stockholm. Pris: 
9: 25-22: 75 beroende på antalet tryck-
knappar. 

• 
Ny typ av banankontakter 

Fig 2 ~Fig l 

En ny typ av banankontakter har börjat till
verkas av Kaye-Tex Products Trust i Vaduz, 
Liechtenstein, efter ett amerikanskt världs· 
patent. Banankontakterna är anordnade så att 
man endast behöver skala av änden på en iso
lerad ledare och sedan sticka in denna i ett 
koniskt hål på banankontaktens baksida. Se 
fig. 1. Den avskalade ledningen låses då fast 
tack vare en kula, som trycker fast ledningen. 
Man kan inte få loss ledningen annat än om 
man hjälper till med exempelvis en spik (se 
fig. 1). RT har fått en del prov på dessa 
kontakter och funnit dem utomordentligt an
vändbara, det är ett ögonblicks verk att göra 
i ordning exempelvis mätsladdar. 

Samma princip tillämpas även för antenn
kontaktdon för bandkabel (fig- 2). Även i 
detta fall är det endast att skala bandkabelns 
två ledningar rena och därefter stoppa in dem 
i' kontaktdonet, varvid de låses fast i detta. 

• 
Präglingsverktyg för apparatskyltar 

Ett präglingsverktyg som möjliggör snabb och 
enkel prägling av skyltar har introducerats av 
Teleinvest AB, Rosenlundsgatan 8, Göteborg. 
Det är fråga om en tångliknande apparat, inne
hållande en behållare med märkband av plast. 
När man trycker på handtaget trycks vit text 
på plastbandet, som kan ha transparent eller 
färgad botten. Märbanden kan exempelvis an
bringas på paneler. Pris: 355: - exkl. oms. 
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KOMMER! 
Lär framti ens teknik genom fascinerande hobbybygge ! 

RADIOBY(i(iBOKEN av John Schröder 
Allt om raktisk radioteknik - teorin får Ni på köpet 

NYA 
UTÖWADE 
UPPLAGOR 

, 

Enhetligt uPpbyggda konstruktio
ner på norrchassier för samtliga 
i del 1-3 beskrivna apparater 
förenklar ~ch förbilligar hobby-
bygget. I 
Nya lättfatFiga teorikapitel i både 
del 1 och ? gör Radiobyggboken 
till en briljant kurs i radioteknik 
- en utmarkt grund att bygga 
vidare utbi fdning på! 

Del 1 »Nybörjardelen» 
Tredje utök~de och helt omarbetade 
upplagan 

En förträfflig ~ntroduktion för nybörjaren 
- lättfattligt s'kriven och med tyngdpunkt 
på det rent praktiska. 
I denna upplaga har samtliga konstruktio
ner byggts o~ på s.k. normchassier, var
igenom amat 'ren kan utnyttja samma 
chassier för såväl nybörjarapparaterna 
som de mer avancerade konstruktion~rna 
i del 2 och il. Vidare introduceras ett 
om tryckt leqningsdragning påminnande 
monterings- of!h kopplIngssätt, som avse
värt underlättar. Ett par nya konstruktio
ner och tre nya lättfattliga .teorikapiteb 
har t!llkOmmi~ . 

Kapitelrubrik r: Radion som hobby. Verk
tyg för radiob gge. Lödning och löd verk
tyg. Frekvens och våglängd. Motstånd. 
Kondensatorer· Induktansspolar. Att be
räkna och linda spolar. Resonanskretsar. 
TranSf01"Dlato~er. Schemor och schema
symboler. Vi bygger en kristallmottagare. 
Antenner. Attl förstärka signaler. Vi byg
ger en ~ransistorförstärkare. Vi bygger en 
detektormottaj:are. Schema med variatio
ner. Bygg en qetektormottagare med tran
sistorer. Vi bygger en flckmottagare. Vi 
bygger en tip, op transistorsuper. 
(Halvfeta kapitelrubriker anger nytt, 
grundligt omrbetat eller utökat kapitel) 

hft. 13: 50 

I 
(plus oms) 

inb. 16:-

JtfbR 
NORDISK 

I 

ROTOGRAVYR 

Del 2 »Fortsättningsdelen» 
Andra utökade upplagan 

Denna del går huvudsakligen ut på att ge 
praktiska anvisningar för apparatbygge 
av mer avancerad natur. Här beskrivs 
utförligt hur man bygger bl.a. TV- och 
FM-mottagare, amatörradar, kortvågs
mottagare m.m. En radiokurs på .mellan
stadiet» som ger väsentliga praktiska kun
skaper och ett icke föraktligt mått av teo
retiska insikter. I andra upplagan har in
förts två nya kapitel, dels ett om hur man 
bygger en stereOljudanläggning och dels 
ett om konsten att kurera självsvängning. 

Kapitelrubriker: Chassier för radiobygge. 
Varning för belysningsnätet. Om rör och 
rörkurvor. Vi bygger ett nätaggregat. En 
enkel hi-fl-förstärkare. Vi bygger en hög
talarlåda. Bygg en mottagare för lång-, 
mellan- och kortvåg. Nybörjarens kort
vågsmottagare. Bygg själv en amatörsän
dare. Bygg själv en FM/TV-Ijudmottagare. 
Antenner för FM- och TV-mottagning. 
TV-mottagare utan ljuddel. Bygg ett elek
troniskt musikinstrument. Amatörerna 
och S-märkningen. Rördata. 

hft. 16:-
(plus oms) 

inb. 18: 50 

NU UTKOMMEN! 
Del 3 »Mättekniska delen» 

I denna del behandlas hur man 
bygger en toppklassig uppsättning 
mätinstrument som den ambitiöse 
amatörbyggarep har stor nytta av 
när han börjar bli mer fullfjädrad 
och får funderingar på att förverk
liga egna ideer. Vidare genomgås 
ett stort antal mätmetoder och 
olika varianter av mätuppkopp
lIngar. En bok lika värdefull för 
amatören som för radioteknikern 
och servicemannen som genom in
tressant instrumentbygge vill skaf
fa sig inte endast en prima instru
mentuppsättning utan också värde
full kunskap om mätinstrumentens 
verkningssätt och uppbyggnad och 
hur de användes på bästa sätt. 

hft. 16: - , inb. 18: 50 (plus oms.) 

- _.- - - - - - - - -
Från .... . . .. ... ......... ...... ........ .... .... . ............. bokhandel 
eller Nordisk Rotogravyr, stockholm 21 
beställes att sändas mot postförskott: 

ex. Radiobyggboken del l, 
ex. 
ex. 

Namn 

Adress 

Postadress 

» 

» 

del 2, 
del 3, 

inb. 
inb. 
inb. 

16:- D hft. 13:50 D 
18:50 D hft. 16:- D 
18:50 D hft. 16:- D 

(oms tillkommer) 
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INSTRUMENT 
o 

MED LANG SKALA 
2500 VISAREUTSLAG 
FABR. MULLER & WEIGERT 

STORLEKAR: 

96 X 96 mm 

144x144 mm 

Instrumentet kan erhållas för gängse 

värden i såväl lik- !om växelström. 

För varvtalsövervakning m.fl. indus-

triella tillämpningar. 

Katalogblad sändes på begäran. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Sigtunagatan 6 - STOCKHOLM 21 - Tel. växel 230880 

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

SÄKRINGSHÄLLARE 
Säkringshållare av svart bakelit, för panelrnontage. För säk
ringar 5 X20 mm. Montagehål 19 mm. Djup bakom panelen 30 mm. 
Godkänd av SEMKO. Fabr. Wickmann. 
Nr. 0241 . .. . . . . ... . ....... . ......... . . . . . . ...... . .. . ... . ... . Kr. 2.75 bro 
Säkringshållare av svart bakelit, för panelrnontage. För säk
ringar 5 X 20 mm. Montagehål 14 mm. Djup bakom panel 30' mm. 
Fabr. Wickmann. 
Nr. 0243 . . . . ... . ....... .... . .... .... . . . . ... .. . ... . . . ...... . . Kr. 2.75 bro 
Säkringshållare av svart bakelit, för chassimontage för säk
ringar 5 X20 mm. Synnerligen stabilt utförande. 
Nr. 0239 . . .. . .. . . . . ... ... . . ...... . ... . .... . . ................ Kr. 1.25 bro 
Säkringshållare av vit nylon, för chassi mon tage. För säkringar 
5 X 20 mm. Levereras styckevis eller i lätt delbara lister om 10 st . 
Nr. 0238 ..... . ... . ..... . ....... . ....... . Pr. list om 10 st. Kr. 9.- bro 

Pr. st. Kr. 0.90 bro 
Säkringar, S-märkta, snabba och tröga till mycket fördelaktiga 

Leverans omg. från lager. 
priser. 

RADIOKOMPANIET Avd. Elektronrör och Komponenter 
Regeringsgatan 87, stockholm C. Tel. 219035, 219036 

1o-parlg kabeländbox med 
kiipa. 

WILH. QUANTE WUPPE RTAL-E. 
SPECIALFABRIIt FÖR TELEKOMMUNIKATIONS KOMPONENTER 

Ur ,·år lillverkning : 

Apparatlådor • kabelförgreningar - kabeländ· 
boxar· kopplingslister • telefonjackar. 

Elektroniska instrument för mätning och loka· 
lisering av HF· och RF·ltörningar. 

GENERALAGENT 

AKTIEBOLAGET RENIL STOCKHOLM 5 
TEL. 620750 - 625750 - 625712 STUREGATAN 1a 
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Liten högtalare 

Plessey International Ltd., Ilford, Sussex, Eng
land, har introducerat en ny högtalare med ett 
djup av endast 21 mm och membrandiameter 
ca 5,7 cm (214"). Lämplig för små transistor
mottagare. Högtalarens talspole har låg impe
dans, 8---10 ohm, men kan även levereras med 
högohmig talspole för direkt anslutning till 
transistorkopplingar. Pris: obekant. 

Svensk representant: AB Trako, Regerings
gatan <W, Stockholm C. 

• 
Selektiv voltmeter 30-300 MHz 

Heinz·Gunther Neuwirth, Hannover, har tagit 
upp tillverkning aven känslig selektiv volt
meter typ RVS 30. Frekvensområdet 30-300 
!\:1Hz kan uppdelas enligt beställarens önskan, 
även frekvenser lägre än 30 MHz kan medta
gas. Mellanfrekvensen är ca 30 MHz och 
band bredd en ca 200 kHz. Normalt ingångs
motstånd är 60 ohm och i standardutförandet 
har spänningsområdena fullskalevärdena 0,1, 
1,0, 10,0 och 100 m V med lägsta mätbara spän
ning 10 t-t V. Ett specialutförande har högsta 
mätområde 60 m V och lägsta mätbara spän
ning 3 t-t V för frekvenser lägre än ca 200 MHz. 
RVS·30 har inbyggd kalibreringsoscillator med 
samma frekvensområde som den mätande de
len, och noggr.annheten i spänningsmätningen 
är bättre än 5 % av fullskalevärdet. Pris: 
3900: -. 

Svensk representant: Civilingenjör Robert 
E O Olsson, Trädgårdsgatan 7, Motala . 

• 
Stereoapparater från Dux 
Dux Radio AB, Svarvargatan 7-9, Stock· 
holm K, presenterar denna höst två radiogram
mofoner, V 1413, »Grandina», och V 1412 
»Pierina». Båda innehåller, förutom en mot· 
tagardel, en kraftigt dimensionerad LF·förstär
kare för stereo, som ger 5 watt uteffekt per 
kanal vid 3 % distorsion. V 1412 har två hög
talare på vardera sidan, varvid diskanthögta
larna riktas mot paraboliskt formade ljud
reflektorer, vilka ger en effektiv spridning av 
diskanttonerna. V 1413 har helt separata hög
talarboxar, konstruerade. enligt kvartsvågsprin
cipen, vilken medger mycket låg gränsfrekvens. 

V 1413 kostar 1080: - och V 1412 995:-
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KONSTRUKTION IDch MATERIAL: 
STATOR: glasblandad alkydpress
massa med fast ingjutna kontakter. 

ROTOR: slagtålig ~ressmassa, som 
genom sin konstrukJion helt skyddar 
kdntakterna. 

STATORKONTAK ER: försilvrad 
hårdrnässing, kortslr tande eller icke 
kortsl. funktion. 

ROTORKONTAKTER: fjädermäs
sing med påvalsat 1kikt av kontakt
silver. 

MEKANISM: ny I<onstruktion med 
jämn och behaglig gång och säker 

/

läg,esmarkering. 

I YTBEHANDLING: ståldetaljer kad
mierade och kromaterade. 

MAX. ANTAL LÄfEN: 12 vid 30° 
(t.ex. 1 pol 12 lägenl per sekt.). 

MAX. ANTAL POlJER: 6 per sektion 
(t. ex. 6 poler 2 lägen). 

:~:~~::'!F~:g~~~: kan m,ka-
nism av kugghjulstyp med hermetisk 
tätning mot chassi lerhållas (Heavy / 
Duty) . 

. Nätströmbrytare kan monteras. 

Potentiometer eller ytterligare en 
omkopplare kan påbyggas och man
övreras då medelst genomgående 
koncentrisk axel. I 
ELEKTRISKA DA~A: 
BRYTFÖRMAGA: 50 mA vid 300 V D2 

. ?OO mA vid 30 VD2 
(l viloläge kan kOi akterna belastas 
med upp till 2 A). 

DRIFTSPÄNNING: 300 V D2 

PROVSPÄNNING: I c:a 2000 V. 

KONTAKTMOTSTk ND: c:a 3 mil
liohm. 

TROLEX 
Rotary Switch 212 

OMKOPPLARE av helt ny. konstruktion 

från AB. METAL PRODUCTS LTD., ENGLAND 

DRIFTSÄKER och ROBUST genom sin slutna konstruktion. 

JÄMN KVALITET genom automatiserad tillverkning. 

LITET INBYGGNADSDJUP genom att de ' totalt endast 4 mm tjocka sek
tionerna kan monteras direkt intill varandra. 

GENERALAGENT 

AB ULRICH SALCHOW 

STANDARDTYPER FÖR OMGÅENDE LEVERANS FRÅN: 

,-
f' Främlingsvägen 45 

STOCKHOLM-HÄGERSTEN 

Tel. 456801-456802 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ELIT ELFA RADIO & TELEVISION AB UNIVERSAL IMPORT AB 
Ehrensvärdsgatan 1, Stockholm K Sigtunagatan 6 , Stockholm 21 Holländargatan 9A, Stockholm 3 Kronobergsgatan 19, Stockholm K 
Tel. 540390 ! Tel. 23Q880 Tel. 240280 Tel. 520685 
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LAMINAT 
PapPlubaktlit 

Cu-folie 

l ... provning 0 '1 vid ha ftningtn 
tnL DIN 40802 
ProvkroppenIi bndd .. 2Smm 
eetoltning-2}kg 

Z,skg 

Inte minst inom flygvapnet ställer man högsta krav 
på basmaterialet för tryckt ledningsdragning. 
DI ElEKTRAs material uppfyller dessa fordringar. 
Kontakta oss för informationer. 

I leveransprogrammet ingår: 

Noggrann elektrisk och mekanisk 
leveransutprovning såsom 

vidhäftning - lödprov etc. 

Pappersbakelit klass IV SUPERPERTINAX även 
kallstansbar. 

Epoxy - glasfiberlaminat. 

Flexibla material: Lackerad glasväv. 

Lackerat papper m. m. 

ALLHABO ALLMÄNNA HANDELSAKTIEBOLAGET 
Alströmergatan 20 - STOCKHOLM K - Tel. 520030 

ww 
TELETEKNISKA KURSER 

VÅREN 1961 

Under vårterminen anordnar institutet fortbildningskurser 
följande ämnen: 

TELEVISIONSTEKNIK I och II (dagkurser) 
TRANSISTORTEKNIK I och II (dag- och kvällskurser) 
CENTRALANTENNER, servicekurs för radiotekniker (kvällskurs) 
MODERN RADIOTEKNIK (dagkurs) 
BANDSPELARE, servicekurs för radiotekniker (kvällskurs) 
PRAKTISK TYSKA för radiotekniker (kvällskurs) 
INDUSTRIELL TELEVISION, informationskurs för metodingenjörer m .fl. 

(dagkurs) 
Närmare upplysningar om inträdesfordringar, tider och kursinnehåll, stipendiemöjllgheter. 
bostads anskaffning m .m. lämnas i ett informationscirkulär som sändes på begäran. 

- I 

STATENS HANTVERKSINSTITUT 
Kursverksamheten 

Box 4012 - Stockholm 4 - Tel. 44 06 80 

RELÄER 
MIKROBRYTARE 
TRANSFORMATORER 

standard- och specialutföranden . 

Begär broschyr 

I NGENIÖRSFI RMAN ELEKTRO-RELÄ. 
Fyrspannsgatan 107 - Stockholm-Vällingby - 38 58 59 - 383988 
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båda inklusive 4.hastighets skivspelare och 
stereonålmikrofon med diamant. 

• 
Nytt Luxor· chassi för stereoapparater 

Överst: Stereo chassi »6002 W» från LUXOT. 
Nederst: Luxors musikmöbel »Luxor Excel· 
lens», innehållande stereo chassi »6002 W». 
Bredd: 94 cm. 

Ett nytt stereo chassi, typbeteckning »6002 W» 
för mottagare med stereo·LF·del, har utveck· 
lats av Luxor, Motala. Chassiet har nio rör och 
tryckt ledningsdragning tvärsigenom. Det är 
avsett för långvåg, mellanvåg, kortvåg och FM. 
Brumnivå ca -60 dB, känslighet 5 !-l V, bas· 
och diskantkontrollerna ±20 dB. 3,5 W per 
kanal. 

Chassiet ingår i Luxors större mottagare. 

• 
TV· svepgenerator för band I - V 

Svenska AB Philips, Gävlegatan 16, Stock
holm, har introducerat en sveposcillator täc-
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Laboratorieoscilloskop 

med 

differe+tialkopplad 

vertikdlförstärkare 
I 

0-14 MHi 

I 

• Signalfördröjning. 

• Sveptider
I
O,2. /, $ek/cm - 1 sek/cm. 

• Tids- och r mplitudkalibrering 
± 3'70. I 

• Perfekt triggning med variabel 
triggnivå·1 

• 13 cm bilJrör med 10 kV 
acc.-spänning. 

I 
Detta är någratutmärkande dato för det hög

klassiga labor torieoscilloskopet GM 5603. 

Därtill kon näm os: Perfekt bildåtergivning med 

hög intensitet ä en vid mycket snabba svep och 

låga repetitioni frekvenser. Signal!ördröjningen 

c~er med hjälp av inbyggd koaxialkabel som ej 

påverkar mätförloppets utseende. Inbyggd kalib

reringsspänning 2000 Hz kontvåg med 10/0 nog

grannhet för kontroll av förstärkare och mät

kroppar. Två stycken lågkapacitiva mätkroppar 

med 10 ggrs därPning samt två stycken i katod

f~~jorutförande f t differentierade mätningar utan 

dampning av InRommande Signal medföller vaqe 

:)scilloskpp. I 

I 

Tekniska data 
Förstärkare Vertikal 
Frekvensområde 0-14 MHz (-3 dB) 

(AC-koppl. 1 Hz-14 MHz) 
Stigtid 25 m usek 
Känslighet 7 kalibrerade lägen 

50 mVtt -5 Vtt/cm (med 
mätkropp 50 Vtt/cm) 

Noggrannhet 3'70 
Signalfördröjning 0,3 fl sek 
Ingångsimpedans 1 Mohm/25 pF 
Mätkropp 10 ggr dämpning, 10 Mohm/9 pF 
Katodfölj.mätkropp 0,5 Mohm/5 pF 
Kal.-spänning 2 kHz 3V ± 1'70 

Horisontal 
0-2 MHz (-3 dB) 
(AC-koppl. 1 Hz-2 MHz) 

1 V/cm-lO V/cm 

1 Mohm/25 pF 

Tidsaxel 21 kalibrerade lägen somt kalibrerad expansion x2, x5, 

Noggrannhet 
Triggning 

Synkronisering 
Nätspänning 

Tillbehör 

0,2 ,u sek/cm - 1 sek/cm (med 5 ggr expansion 40 m ,usek/cm) 
3'70 med expansion 5'70 
yttre, inre eller nätfrekvens, 
pos. eller negativa pulser med inställbar nivå 
upp till 15 MHz 
110-245 V, 420 VA 

2 st. mätkroppar med 10 ggr dämpning. 2 st. katcdföljormät
kroppar (likspänningkopplade). 2 st. anslutningskabior. 1 st. Ijus
skydd av gummi. 1 st. nätkabel. 1 st. instruktionsbok. 

MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN 
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Ett tvärsnitt 
ur vårt rikhaltiga program 

av komponenter 

Vi ' är alltid ett par steg före 

komponenter 

VAR, NÄR, HUR, 

det finns alltid plats för våra 

~omponenter 

Snabbhet - säkrast direkt från 
vårt lager med jättesortering. 

Slå en signal. Bibbl, svarar. 

Kocksgatan S. Stockholm 

Telefone,,' 406526 - 438243 
Lagar: Bond.gatan 2 

~88 
kande TV-band I-V (40-780 MHz) och mar
keringsoscillator 25- 220 MHz samt kristall
oscillator för anslutning av kristaller på 0,15-
20 MHz. En 5,5 MHz-kristall levereras med 
instrumentet. För att markeringsmärkena skall 
ha konstant storlek oberoende av sitt läge på 
kurvan har instrumentet försetts med en 
blandningsförstärkare. Härigenom minskar 
även risken för överstyrning av kurvan, var
igenom handhavandet förenklas. Pris: 1180: - . 

• 
Kataloger och broschyrer 
International Reetifier A / S, Nannasgade 18--
20, Köpenhamn N: 
»Short Form Catalog» från International Ree
tifier Corp., USA, över bl.a. zenerdioder av 
subminiatyrtyp_ 

AB Stern & S~ern, Postfack 76, Bromma 1: 
katalog över Con ser ton radio- och TV-motta
gare för säsongen 1960/ 6l. 

Svenska Högtalarefabriken AB, Stockholm
Fittja: 
katalog över företagets standardhögtalare_ 

M Stenhardt AB, Björnsonsgatan 197, Brom
ma 3: 
»Silicon Zener Diode Handbook, theory, design 
characteristics and applications» från Motorola, 
Ine., USA; 
»Motorola Power Transistor Handbook, theory 
design characteristics and applications» från 
Motorola, Ine_, USA; 
samlingskatalog : »Motorola Semiconductors» 
( transistorer, likriktare, zenerdioder) från 
Motorola, Ine., USA; 
katalog: »Motorola Semiconductors», omfat
tande Mesa-transistorer, zenerdioder m.m. från 
Motorola, Ine., USA. 

Norddeutsehe Mende Rundfunk KG (Nord
mende) , Postfack 8360, Bremen: 
katalog och en del tekniska data över en in
strumentntrustning, lämplig för trimningsarbe
ten på radio- och TV-mottagare, bl.a. oscillo
skop av universaltyp, svepgeneratorer för trim
ning av UKV-mottagare, vidare signalgenera
to'rer , panorama mottagare m_m. 

Grundig, Fiirth/ Bayern: 
en broschyr, »Diktat» med uppgifter om »Ste
norette». 

Svenska AB Trådlös Telegrafi, Röravdel
ningen, Box 7080, Stockholm 7: 
prislista över transistorer för radio och TV. 

General Radio Co., West Concord, Mass., USA: 
»Condensed catalogue», omfattande företagets 
alla signal generatorer och övrig mätapparatur 
och tillbehör till mätapparatur. (Representant 
i Sverige är firma Johan Lagercrantz, Värta
vägen 57, Stockholm No.) 

Cossor Instruments Ltd., London: 
katalog över oscilloskop, signalgeneratnrer 
m .m. (Representant i Sverige: M Stenhardt 
AB, Björnsonsgatan 197, Bromma 3.) 

• 
Branschnytt 
En Mareoni flygnavigator typ AD2300 har ny
ligen flugits vid en hastighet av Mach 2 i ett 
franskt jaktplan typ Mirage IV, varvid nog
grannheten visade sig vara väl inom de t spe
cificerade området. 

Kjellbergs Suecessors AB, Drottninggatan 14, 
Stockholm 16, meddelar att de representerar 
Sony Corp. i Tokio på den skandinaviska mark
naden beträffande detta företags tunneldioder. 

~92 
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• oas I PRISERNA I • 
RÖR, 6AL5, 6AT6, 6J6, 6L19, 6Se7, 6SJ7, 
6SL7GT, EF22, 2.75/st., 5.-/25t_ 
DIODER, original 1N34, 1.25/st., 5.-/5 st . origi
nal 1N35 (= 2 matchade 1N34), 3.-/st . , 5.-/2 st. 
POT.METRAR, 1 Mohm log. m. strömbr., 
2.25/st., 4.-12 st. 3 Mohm log. -.80/st., 5.-15 st_ 
0,5 Mohm linj . 0,1 W, skruv.inst. min. -.75/st. 
0,1 Mohm log. 1.25/st ., 5.-/5 st. 
MOTSTAND, 1500 ohm/40 W, -.75/st. , 2.-/5st. 
8000 ohm/6 W, -.75/5 st. 
MOTSTANDSSATS, 25 st. högvärd. ytskikts
motst . 5 'I" div. Närden fr . 500 kohm o. uppåt, 
1/4 o. 1/2 W, 3.50/sats, 5.-12 satser. 
OLJEKONDENSATORER, 2X1 uF/500 V , 1.50, 
2 uF1750 V , 2.-, 4 uF/1000 V, 3_75, 0,5 uF/3000 V, 
3_75, 0,5 uF/4000 V, 3.75, 0,2 uF/5000 V, 3.75. 
OLJEKONDENSATORER, »badkarstyp»,2XO,l 
uF/400 V , -.75, 0,5 uF/400 V, -.75, 2XO,5 uF/400 
V, 1.-, 0,15 uF/600 V, -.75, 0,5 uF/600 V, 1.-. 
GLIMMERKOND., 2000 pF/5000 V, -.80/st., 3.- 1 
5 st. , 2000 pF/12500 V, 4.-/st. 
KER.KONDENSATORER, 100 pF, -.30/st., 1.-
15 st. 140 pF, 2.-/st. , . 160 pF, -.75/st. 
KONDENSATORSATS, 100 st. div. stand.vär
den 100 pF-o,25 uF (huvudsakl. pappers- jäm
te glimmer- och ker.kond.) 8_-/sats, 15.-/2 
satser. 
KOAXIALKABEL, Telcon, typ AS60M, 75 
ohm, 17 pF/ft, l2J 7,4 mm, 1.30/m, 9.-110 m, 
70_-/rulle å 91 m. 
NÄTTRANSFORMATORER, A) Prim. 127-
150-220-240 V. Sek. 280 V /60 mA, 6,3 V /2 A, 
för halvvågslikr. 11,50/st .. B) Prim. 127-150-
220-240 V . Sek. 250 V /80 mA, 6,3 V /4 A, för 
bryggkoppl. 24_- /st. e) Prim. 127-150-220-
240 V. Sek. 270 V /55 mA, 6,3 V /2 A, för halv
vågslikr. 10_50/st. D) Prim. 127 o . 220 V . Sek_ 
2X250 V /120 mA, 2X3,15 V /3 A, 5 V /2 A, 29_50/st. 
DROSSLAR, A) 900 ohm, kapslad, 6.-, B) 400 + 
400 ohm, kapSlad, 6.-, e) 200 ohm/120 mA, 10 
H.14.5,O. / 
HÖGTALARE, perm.dyn. 4 ohm" A) 18 cm, 
5-7 W, 11.50/st., 21.-/2 st. B) 21 cm, 7-9 W , 
13.50/st., 24.-12 st. 
UTGANGSTRA,NSF., A) 6400/4 ohm, 5 W, 4.-/ 
st., 7.50/2 st, B) 14400/4 ohm, 5 W, 3.75/st., 7.-12 
st. 

AMERIK. TELEGRAFIKURS, 30 cm LP
skiva, med instruktionshäfte, 12 lektioner. 
Omfattar internat. morsealfabetet, siffror 
o , de vanligaste skiljetecknen . Hastighe
ter : 15-80 takt. En utmärkt telegrafikurs 
för endast kr . 27_-. 

SWETRONIC Box 204, Stockholm 1 
Ordertel. : Stäket (0758) 328 60 



180X 140X60 mm 
Vikt 1,2 kg 

105X160X60 mm 
Vikt 700 g 

Netto Kr 85.-

Oniversalinstrument 
MT-944 
20001 O/V ± 2 'I,. 
DC: 2,5, lO, 50, 250, 500, 1000, 
5000 V. 
100 A, l, lO, 50, 250 mA, 10 A. 
AC: 2,5, lO, 50, 250, 1000 V. 
Tonp-ekv.: 2,5, lO, 50, 250 V. 
Oh~: 0,5 0-10 MO, R X 1, 
X10

t
X1OO, X 10000. 

dB: -10 till +62. Kr 170.-

R-6M 
tolerans: ± 2 ' / •. 
Spänningsfall: 50 mVolt. 
DC: 20000 O/V. 
AC: 10000 O/V. 
~O, 50, 250, 500, 1000 Volt. 
DC:' 50 mV, 50 pA, 2,5, 25, 
~50 mA. 
~hm: 0,50-5 MO., 
~X1, X10, X100, XlOOO. 
dB: -20 till +5, +5 till 
+22. 
Batteri och testsladdar 

. medföljer. 
Obs. I Spegelskala. 

i"R-4H 
Tolerans: ±2,5 'I,. 
Spänningsfall: 50 mY. 
DC: 20000 DIV. 
AC: 10000 DIV. 
lO, 50, 250, 590, 1000 Volt. 
DC: 50 mY. 50 pA, 1,2,5, 
25,500 mA. 
bhm: 10 0-5 MO. 
~ X lO, X 100, X 1000. 

105X135X40 mm 
Vikt 500 g 

j1B: -20 till +22, +22 till 
+ 36. 

Kr 65.-

132 X9l X'IU mm 
Vikt 400 II 

95X130X38 mm 
Vikt 450 g 

SP-5 
AC 10Ch DC: 2000 DIV. 
lO, ~O, 250, SOO, 1080 V. 
DC. 500 p.A, 25, 500 mA. 
Ohm: 1-100011 O, 0,1 K-l M, 
0,1 M-100 MO. 
Cap.: 100-30000 pF, 
0,01-1 pF. 
Ind. : 10-1000 H. 

~-3A 
Kr 48.-

Tolerans: ±3 'I,. 
,AC och DC: 2000 OIV. 
~O, 50, 250, 500, 1000 V. 
iDC: 0,5, 2,5, 25, 250 mA. 
phm: lOKO, 100KO, 
~MO. 
,dB: -20 till +36. 
~nkl. batteri och test
Fladdar. 

Kronor 41.-

Transistorprova e Se-2. B 

178X128X85 mm 
Vikt 1,3. kg 

Mäter PNP och 
NPN-transisto
rer. Transisto
rerna kan ej för
störas genom fel
koppling. 
Ico : 0,5-45 pA. 
a: 0,883-0,995. 
11: 0-200. 
Mäter även ef
fekttransistorer. 

Kr 135.-

Direktvisande L. e. R.-Meter 
Instrumentet som varJ~ serviceman drömt om. 

l77X 113X 77 mm 

8 

18 mätområden. 

Inbyggd transistor
oscillator 5 KC. 

L: 40 pH-lIO H. 
R: 0,1-10 MO, 
C : 0,4 pF-30 p..F. 
RXI. X10, XlOO, 
X1000, XlOK, XlOOK. 
pHXlOO, mHXl, X10, 
XJ,30, HXl. 
PFXlO, XlOO, XlOOO, 
X lOOOO, XlOOOOO, 
pFX1. 

Netto kr 175.-

Oscillograf eO-50 

270X235X145 mm 
Vlkt 5,5 kg 

Skärmdiameter: 53 mm. 
Ing.-imp. : 500 K 10 pF. 
Bandbredd: 20 p /s-eOO 
Kels. Stigtid : 2pS. Käns
lighet: 50 mV/cm. Svep
frekvens: 20 p/s-30 Kels. 
Kontroller: Intensitet, 
Fokus, Vert. o. Hor. po
sition, Vert. o. Hor. för
stärkning. Svep/Först.! 
plattorna direkt . Svep/ 
Synk, Ext.!Int. på svep
omkopplaren finnes ett 
extra läge märkt TVH 
vilket är avsett för kon
troll av hor. synksign. i 
TV-app. Denna osc. är 
fullt tillfyllest för TV
service (naturligtvis ej 
färg-TV). Rörbestyck
ning: 2BP1, 2X6AU6 6X4, 
5HK9, 66G. Exklusive 
testkropp. Kr 425.-

Trafik
mottagare 
9R-4J 

390X210X240 
mm 
Vikt 11 kg 

455 Kc/s-31 Mcls på fyra band. Amatörban
den klart markerade. Känslighet: 2 /LV 50 
mW. Bandspridning, .S»-meter, Automatisk 
bruslimiter, ANL, BFO m.m. Rörbestyckning: . 
9 rör: 2X6AV6, 3X6BD6, 2X6BE6, 6AR5, 5Y3. 
En trafikmottagare av högsta klass. Enastå
ende selektivitet och spegelfrekvensunder
tryckning. Exceptionellt högt signal-brus
förhållande : 20 dB vid 13 p..V imput. 

Kr 535.-

Preselektor SM-l 3,5 MC-30 MC 1 tre 
band. Förstärkning: 
mer än 30 dB. 220 V, 
50 p/s. Rör: 2 st. 6BA6. 
220X250X165 mm. Vikt 
5 kg. 

Netto kr 255.-

Inbyggt nätaggreg. 220 V 

Signailnlektor 151-1 

Transistoriserad signalgenerator i fickformat. 
Möjliggör provning av såväl HF- som MF och 
LF-steg. Bör finnas i varje Serviceväska. 

Kronor 39.-

Tonfrekvensgenerator AG-8 

3OOX200X130 mm 
Vikts kg 

Frekvensområde : 
A: 20-200 pis; 
B: 200-2000 pis; 
C: 2000-20000 pis; 
D: 20000-200 Kel •• 
Distorsion: 1 'I,. 
Sinus och fyrkantvåg. 
utsp.: 10 pV-IS V. 
Kalibrerad utspänning. 
220 V. 50 p/s. Kr 365.-

Högspän~ingsprob för 2.5 KV 

<.~ 
Passande till alla våra universalinstrument 
med känslighet 20000 O/V. Kr 19.50 

SYDIMPORT 
Vansövägen 1 - Telefon 476184 

.LVS.JU 2 - SWEDEN 
Postgiro 453453 

Oscillograf 
eO-3K 

350X260X175 mm 
Vikt 8 kg 

Ing.-imp. 2 mO/20 pF, med prob 2 MO/7 pF. 
Bandbredd : 2 p/s-2,5 Mc. 
Stigtid : 0,15 /LS. 
Känslighet: 100 mV/cm. 
Direktkalibrerad i V/cm. 
Dämpning: Xl, XlO, X100. 
Svepfrekvens: 5 p/s-200 Kels uppdelat på 4 
områden med finjuste·ring. Specialsvep 
för TV märkt TVH. 
Kontroller: Intensitet, fokus, astigmatism, 
vert. o. hor. pos. , Synk o. svep, ext. o. int. 
Fasjustering för TV-svepning. 
Stabiliserad anodspänning. 
Nätspänning: 220 V 50 p/s. 
En utmärkt och prisbillig oscillo
graf för TV-service. 

HV-prob 30 KV 

Netto Kr 35.-

HF-prob 300 Mc 

Netto Kr 23.-

Netto kr 675.-

Rörvoltmeter 
VT-19 

Ingångsmotst. 11 MO. AC 
och DC YoU: 1,5, s, 15, .50, 
500, 1500 V RMS. 4,2, 14, 
4?,140,420, 1400, 4200 V PIP. 
Ohm: O,10-1000MO,RX lO, 
X 100, X 1000, X 16000, 
XO,lM, X1M, X10M. dB: 
-20 till +66. 

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

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

Detta instrument ärfullt 
tillfredsställande även 
för lab.-bruk. 

Signalgenerator SWO-150 
Frekvensnoggrann
het ±1 'I,. 
Frekvensområden: 
A: 150-350 Kc 
B: 350-500 Kc 
C: 400-1100 Kc 
D: 1,~-4 Mc 
E: 3,5-12 Mc 
F: 11-40 Mc 
G: 40-150 Mc 
H: 80-1100 Mc 

300X215X165 mm Modulation: 
Vikt 3,5 kg AM 800 pis. 

Ext. mod. Dämpning 1 4 steg om 20 dB var
dera samt kont. reglerbar med potentiometer. 

SWO-300 
. _. 
II.J kr1 ,< 
" I 
'{-'" ~ 

242X166X132 mm 
Vikt 2,5 kg 

Kr 295.-
Frekvensnoggr. : 
±l'I,. 
Frekvensområde : 
A: 150-400 Kc. 
B: ' 400-1100 Kc. 
C: 1,1-4 Mc. 
D: 3,5-12 Mc. 
E: 11-40 Mc. 
F: 40-150 Mc. 
G: 150-300 Mc. 
Mod: 800 pis eller' 
CV. 220 V . 50 p/s. 

Kr 156.-

Samtliga instrument kunna erhållas på 
avbetalning om sammanlagda nettopri
set uppgår till minst Kr 200.-. 
Vid avbetalning utgår 5 Ofo avbetal
ningstiHägg. Handpenning: 30 Ofo utta
ges mot postförskott. 6 inånaders ga
mnti för fabrikationsfeL 
Obs.! Fördelaktiga rabattviHkor. Vid or
der för 1000.- 10 Ofo. 
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MORGONDAGENS r 
ANTENN d 
I DAG 

Snabbexpandern 
patentsökt konstruk
tion, gör att montering 
kan ske helt ut ifrån -
under några minuters 

lätt arbete. 

Installera 
,trivsel i Er bil 
installera en 

ALLGON 
ANTENN 
IST l 
IST 4 
COlORADO 

Eder 
grossist 
har den 

Fästet tillåter 360· 

vridn ing av anten

nen runt sin egen 
axel och 90 · längs 
denna. Detta inne

bär att antennen 

med lätthet kan 
monteras antingen 

som sido- e ller 
toppantenn. 

ANTENNSPECIALISTEN 
ÅKERSBERGA (0764) 20115 

~90 

Internationell akustisk kongress 
i Köpenhamn 1962 
Den fjärde internationella akustiska kongres
sen hålles i Köpenhamn 21-28 augusti 1962. 
Det är The International Commission on 
Acoustics (ICA) som står bakom denna . 
kongress men den organiseras av Nordiska 
Akustiska Sällskapet, en sammanslutning av de 
akustiska sällskapen i Danmark, Finland, 
Norge och Sverige. Danska Akustiska Sällska
pet svarar för de praktiska arrangemangen. 

Programmet kommer att täcka områden inom 
den fysiologiska, psykologiska, fysikaliska och 
tekniska akustiken. De tekniska sessionerna 
kommer att hållas i Tekniska högskolans lo
kaler i Köpenhamn. 

I anslutning tijl kongressen arrangeras en 
internationell utställning av akustiska mät
instrument och annan akustisk utrustning. 

Sekretariatets adress är The Secretary of 
The Fourth ICA Congress, 10 Oestervoldgade, 
Köpenhamn. 

• 
Ny man på RT: S redaktion 

Ing. 
Otto Ringheim 

Ingenjör Otto R ingheim inträder fr.o.m. 1961 
i RT:s redaktion. Han har senast varit verk
sam vid Försvarets Forskningsanstalt (FOA 3), 
där han bl.a. varit sysselsatt med utrednings
arbeten beträffande radaranläggningar . . Han 
har tidigare verkat inom teknisk undervisning 
och har också varit knuten till FN som signal
officer. Han är sändareamatör sedan 1946 
(SM5HV). 

• 
Nya toppmän vid Philips 

Dir. Olle Franzen 

Svenska AB Philips styrelse har utsett direktör 
Olle Franzen att efterträda direktör Herbert 
Kastengren som verkställande direktör för 
Svenska AB P hilips och chef för den svenska 
Philips-koncernen från den l januari 1962. 

~94 
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MINSKA 
VERKTYGSKOSTNADERNA 
MED ,HUNTON 
UNIVERSALFATTNING 
OCH STANDARDVERKTYG 

Begär närmare upplysningar! 

VI DEOPRODUKTER 
Olbersgatan 6A, Göteborg Ö 
Tel 031/213766, 257666 

HÖGSPÄNNINGSAGG REGAJ 
för forskning och industri tillverkas i olika utför
anden från 2000 till 150000 volt l ma, stabiliserad 
likspänning. HSP-transformator och likriktare i tät 
oljebehållare. Försedd med instrument för direkt 
avläsning av utgdogssp .. änningen. 

Vi lillperkar dessutom 
Drosslar (HF, UKV, Nät, Ton och Vi

deo). 
Spolar och HSP-transformatorer. 
Spolar i specialutföranden. 

Ingeniörsfirma ETRONIC 
Slottsvägen 5 - Näsbypark - Tel. 561828 

.. 



TEXAS INSTRUMENTS 
- världens största tillverkare av halvledare - presenterar 

KISELLIKRIKTARE 
för höga spänningar. leverans från lager till fördelaktiga 

priser. Vi sänder gärna utförliga tekniska data. Vid större 

kvantiteter begär offert! ./ 

Serie 1N2.069-71 och 1S107 
för radio, TV, magnetiska förstärkare och industriell apparatur 

Beteckning I N2069 IN2070 I N2071 ISI07 

Bockspänning toppvärde V 200 400 600 800 

Fromsträm medelvä rde mA vid 
750 

25· C 
7SO 7SO 7SO 

D:o vid 100· C 500 500 500 250 

Pu Issträm A vid 25· C 6 6 6 2,5 

Pris 7.50 9.- 11.- 28.-

Serie 1 N 2.53 -2.56 
för industribruk. Helsvetsad konstruktion med hermetisk glasisolering 
mellan hus och ledare. Kan fås anod- eller katod jordade. 

Beteckning IN253 IN254 IN255 IN256 

Bockspänning toppvärde V 100 200 400 600 

Fromsträm medelvärde A vid 
3 3 3 3 50· C 

D:o vid 135· C 0,4 0,4 0,2 

Pulsström A vid 50· C 10 10 10 10 

Pris 15.90 17.- 34.- 42.-

Serie 1 N1614-16 

för militär användning. Helsvetsad konstruktion med hermetisk g las.
isolering mellan hus och ledare. 

Beteckning. 1N1614 1NI615 1N1616 

Bockspänning toppvärde V 200 400 600 

Framström medelvörde A vid 
15 15 15 50· C 

D:o vid 150· C 5 5 5 

P'u Isström A vid SO· C 50 50 50 

Toppström 1/120 sek A vid 50· C 100 100 100 

Pris 42.50 55.50 85.-

AB GtiST'A BÄCKSTRtiM 
EHRENSVÄRDSGATAN 1-3 • STOCKHOLM K • TELEFON 540390 

15107 

l N 253 
l N 254 

l N 255 
l N 256 
1 N 1614 
l N 1615 

.1 N 1616 
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Kunderna blir kunnigare 
och kräsnare ... 

TCSHIBA 
604 T apas 23" Riktpris 1.295;-

TCSHIBA 
I 

601 Brilliant 23" Riktpris 1.395;-

TCSHIBA 
601 Safir 23" Riktpris 1.485;-

TCSHIBA 
605 Rubin 23" Riktpris 1.385;-

TCSHIBA 
600 Diamant 21" Riktpris 1.445;-

(samtliga priser exkl. oms.) 

Specialbyggd lör Sverige 

- lättskölt, 
driftsäker, 
bildskarp. 

ELOF HAN SSON 
Sandsborgsvägen 49-51 

StOckholm - Tel. 392223. 393376 

~ 92 
Den nye Philips-chefen är född 1924 i Norr

köping. Civilingenjör vid KTH 1947, tekno
logie licentiat 1950_ Anställd vid Svenska AB 
Philips 1950, kommersiell direktör där 1956 
med huvudinriktning på TV och radio_ 

Från den l januari 1961 frånträder direktör 
Hugo Larsson befattningen som verkställande 
direktör i Philips Teleindustri AB och inträder 
som ordförande och jourhavande ledamot i 
dess styrelse_ Han kvarstår samtidigt som 
Philips-koncernens tekniske direktör. 

Till direktör Hugo Larssons efterträdare som 
verkställande direktör för Philips Teleindustri 
AB har utsetts direktör H Egnell_ Vidare har 
från den l januari 1961 utsetts avdelnings
chefen Oscar Lundberg till direktör för Svens
ka AB Philips radio- och TV-avdelning_ 

Till direktör Olle Franzens efterträdare och 
direktör i Svenska AB Philips har utsetts di
rektör C-J Tjeder, tidigare i Dux Radio AB. 

• 

~k7läsektetsen 
letr. transistormeter 
Hr Redaktör! 

Transistormetern, beskriven i nr 10/ 60, inne
håller enligt min mening tre stötestenar: 

a) Potentiornetern RB2 och eventuellt även 
RB1 och RK bör förses med begränsaiIde 
seriemotstånd, då man i annat fall förstör 
transistorn om man av misstag vrider RB2 
i botten. Dessutom får man glädje av hela 
skalan på potentiometrarna om maR har be
gränsningsmotstånd_ Värdet O på basresistan
serna och kollektorresistansen kommer ju 
aldrig ifråga_ Motstånden kan lämpligen 
vara 1/10-1/20 av respektive potentiome
ters värde. 

b) Strömbrytaren S2 kan undvaras om RB1 
och RB2 är av den typ som har påbyggd 
strömbrytare. Därigenom vinner man också 
den fördelen att RB1 kan göras= 00_ Det 
förekommer j u att man vill göra mätningar 
med endast ett basförströmsmotstånd (under
sökning ItV temperaturstabilitet) _ 

c) Författaren antyder i högra spalten, sid. 
59, att man vid mätning av hfe kan göra 
RBl och RB2 )lå stora som möjligt för att 
minska mätfelet i I B' I vänstra spalte~ sid. 
60 står det emellertid at kopplingen är av
sedd att mäta hfe i en förut kalkylerad ar
betspunkt. Hur stämmer det? Det är väl 
ganska ovanligt att man väljer arbetspunkt 
så att RB1 skall vara 25 kohm och RB2 =100 
kohm? 

Man kan naturligtvis läsa av de inställda 
värdena på RBl och RB2 och räkna ut hur 
stor den verkliga basströmmen är. För den 
som har tillgång till en m V -meter kan man 
också tänka sig att minska R till 1 kohm och 
lägga in R direkt i bastilledningen (över 
J3)_ Men är det transistorns egen ström
förstärkning vi är ute efter? Nej, det tycker 
jag inte! Det är väl hela kopplingens ström
förstärkning i en viss arbetspunkt som är 
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PORTABEL 
iV-MOTTAGARE 
I BYGGSATS 
Ingående materiel finner Ni 

i vår nya katalog_ 

VI DEOPRODUKTER 
Olbersgatan 6A, Göteborg Ö 

Tel 031/ 21 3766, 257666 

V. g. sänd katalog över rad iomateriel 

och uppgifter om amatörrabatter_ 

(Kronor 1.50 bifogas i frimärken) 

Namn : ......................... .. ...... ....... .... ... ... ... .. . 

Bostad: ....... ....... .. ... ... .... .... ................ .... ... . 

Postadress: ... .... .. ...... .. .. ...... ..... ........... .. ... . 



SO~Y:s 

ESAKI DIODER 
Naturlig storlek 

Tunneldioderoa i miniatyrformat 

indre, 
bättre ... 

-T 
o. o' .:: o. 002 

! IJL------i----l 

.= o. 002 

I • 
I 

i---+--O .. 2H ::0. OO~ -----il Unit. inr.h 

Gränsdata: 
Framström Is 40 mA 

Backström -I~ 50 mA 

Förlusteff. Pe. [25 mW 
Kristalltemperat r 

Karakteristika: (Ta=2S°C) 

Toppström 

lp/Iv förhållonde 

Toppspänning 

I 

Tj -55 100 °C 

Lagringstemperat r 
Tstg -55 100 °C 

Daispönning 
Tappströmsspänning i fromriktn. 

Tillverkas av 

Serieresisfons 

Total kapacitans 

Negativ resistans 
Serie-induktans 

. I ns frekvens 
vens 

sc>~y 

som kännetecknas av: . Högstabila elektriska data 

Snäva toleranser 

God temperaturstabilite.t 

Hög cut-off frekvens 

Högt lP/Iv-förhållande 

SONVDIODEN 
finns i följande 3 huvudtyper: 

1 T 11 O 1 för switch- och räknekretsar 

1 T 11 02 tör switch- och räknekretsar 

1 T 11 03 tör switchkretsar, oscillato-
rer och förstärkare för UHF 

Ekvivalent
schema 

V (mV) 

Typisk kurvform 

Beteck- ___ -, ____ -,-'-"-___ -, ____ _ 
ning 

lp 

lp/Iv 

Vp 
Vv 
Vs 

Rs 

c 

-r 
ls 
Isr 
leo 

CORPORA.TION TOKYO 

Generalagent ör 
Skandinavien: K.lELLBERGS SUCCESSORS AB 

Drottninggatan 14 • Stockholm 16 • Tel. 010/236260 
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T S L högsta bila motstånd 
för radio, elektro-ingenjörer, T.V.
fabrikanter, laboratorier, veten
skapliga instrument, militär ut-
rustning etc. -
TSL motstånd äro laboratorie
konstruerade och precisionstill
verkade, varigenom de tillförsäk
ras 100 Ofo homogenitet. 

Motstånden finnas i alla gångbara 
värden av effekterna 1/4 W. och 
1/2 W. Varje värde förpackat i ask 
innehållande ett dussin. 

Begär prislista! 

På beställning fabriksorder från 
Generalagenten: 

-ELEKTRONISKA INSTRUMENT 
, Tel. Ljusdal 11519 
BOX I, LJUSDAL 

~94 
av intresse. Sedan kan man ju lätt - med 
kännedom om källimpedansen - räkna ut 
spänningsförstärkningen. Om sedan RK i 
den aktuella kopplingen inte skall vara l 
kohm spelar ingen roll, eftersom strömför
stärkningen inte är nämnvärt beroende av 
kollektorspänningen. RE behöver ej heller ' 
vara=O. Mitt förslag är alltså följ ande: Gör 

.ft=100 kohm och var glad att instrumentet 
visar den 
ningen! 

utnyttjningsbara strömförstärk

Evert Olsson 

• 
Teknisk litteratur . 
Hr Redaktör! 

Då det gäller anskaffning av litteratur inom 
det radio tekniska området föreligger vissa svå
righeter att få tillräckligt urval och till billigt 
pris. Engelsk radioteknisk litteratur kan emel· 
lertid rekvireras från Superintendent of Docu
ments, Government Printing Office, Washing
ton 25. D.C., USA, som utger en mängd mycket 
lättljist och omfattande litteratur i ämnet; en 
full§tändig förteckning över området I radio
teknik finns i deras lista »PL82». Här nedan 
ges en del exempel på i denna lista upptagen . 
litteratur. 

Beställn.nr Titel 
Pris 
dollar 

D 208.11 :El 2/3/956 ' Basic electricity 2.25 
D 101.11 :11-690 Basfo theory and 

application of 
transistors I 1.25 

D 208.11:EI2/10/955 Basic electronics 2.25 
D 101.11 :11-662 Basic theory and 

application of 
electron tubes 1.25 

D 7.10:439 (AER) Electronic circuits 1.-
D 101.11:11-663 Electronic power 

supplies 0.55 
D 301.7 :52-31 Guided missiles 

fundamentals 3.50 
D 211.6:T 28 Handbook of test 

methods and 
practices 2.75 

D 211.2:M 27 Magnetic 
amplifiers 0.50 

D 101.11 :11·673 Generation and 
transmission o f 
microwawe energy 1.-" 

D 211.2:M58 Microwave 
techniques 0.55 

D 101.11:11-666 Antennas and radio 
propagation 1.25 

D 301.7:100-5 Radio receivers 2.50 
D 301.7:100-6 Radio transmittr:rs 2.-
C 13.4:582 Worldwide 

occurence of spo-
radie E 3.25 

D 217.12:3000/v.l Weapons system 
fundamentals, 
basic weapons 
system components 2.-

Vid beställningen uppgöres en förteckning 
upptagande böckernas nummer och titel. Till
sammans med förteckningen insändes en check 
på summabeloppet +25 % för frakt. Leverans 
brukar ske ca en månad efter beställningens 
insändande. Vid leveransen erhålles "ev. för 
mycket erlagda fraktavgifter i retur i form av 
en check. Vill man inte' själv ha besvär med 
skriverier, bankbesök m.m., kan beställning 
göras genom bokhandeln. 

APN 

• 
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r------, 
I f is. 4 * 5!t!l I 
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1 
lagerför: 

PHILIPS 

I SERVICEKOMPONENTER 

I MODULFÖRPACKNINGAR 

I 
1 

I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
1 
1 

1 

I 

Philips modulförpackade komponentpro
gram omfattar f.n. palyesterkondensato
rer i 125 ach 400Y arb.sp., keramiska kon
densatorer i Pin·up- och rörform, elektro
lyter i låg- och högvoltsutförande, yt
skikts- och trådlindade motstånd, kalpo
tentiometrar med ach utan brytare samt 
för trimning, keramiska trimrar och kon
centriska lufttrimrar samt bilradiovibrato
rer i 5- och 8-poligt utförande. 

MINIFACK 
Philips modulför- I 
packningar är exakt 
anpassade efter I 
dimensionerna hos 
den smidiga och 
sällsynt rymliga I 
komponenthyllan 
MINIFACK, vars 11 
st mellanväggar är 
reglerbara såväl 
sid- som djupled. 

Netto 10:-

Rekvirera v~ra nyutkomna da
tablad. Ni finner massor av in
tressanta uppgifter på dem. 

I 

,I BiISdlmaon 
1 BANDSPELARE KONTAKTER 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
1 

Följande typer lager/ö'ras /ö'r omg. lev.: 

K-MAS30 
K-MAS50S 
K-MAK30 
K·MAK50S 
K-MAB3S 
K-MAB5S 

3-polig hankontakt 
5-polig hankontokt 
3-polig hankontokt 
5-polig honkontakt 
3-polig chassiekontakt 
5-polig chassiekontakt 

3.75 
4.50 
3.50 
3.95 
2.25 
2.75 

Rekvirera vår omfattande 
katalog över kontaktmateriel. 

I Tegnergatan 29 - Stackholm C 

L __ Tel:::'33:: _ ' .-I 



NSISTORER 
i il Karusellrninne ECM 64 

När Facit Electronics AB konstruerade och byggde Facit 
Karusellminhe ECM 64, en helt ny typ av magnetbands
minne valdd de DELCO transistorer. Ovan till höger 
delförstorinj av tryckt krets. 
FACIT är ett magnetbandsminne av karu-
KARUSE L selltyp för automatiska datamaski-

~ 
- ner. En karusell kan lagra 5,2 mil-

MINNE E M 64 joner tecken. Accesstiden är i genom
snitt 2 sekunder. Facit Karusell
minne läser och skriver med en has
tighet av 50.000 tecken per sekund. 
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Gör själv Edra skyltar med 

DYMO-MITE 
präglingsverktyg 

Mä rkband i ett flertal färger av plast 
samt meta ll. Banden kan leverera s 

med eller utan självhöft ning 

Oum bä rligt för all mörkning å kontor, 
a ffärer, lager, laboratorium m. m. 

DYMO-M2 

Skyltprov i not. storlek 

TELEINV.ST AB 
Roseniundsgata n 8, GÖTE BO RG C 

Tel. 11 6101, 13 5154, 1313 34 

, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

------ .J 

KOPPLINGSURET 
för hela veckans p rogram, för 
hem, industr i och laboratorier. 
Äldre u r bygges om med elek
triskt verk. Rastsignalur, Man
överreläer, Timers, Mikroström
brytare. 

Det världspatenterade 

Industri AB. Reflex 
Flystagränd 3-5, Stockholm - Spånga 

Tel. 36 46 42, 36 46 38 

, Begär broJCbyr 

\ 
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$tyrkristaller till RT:s FM-mottagare 
med pulsräkningsdemodulator 

Hr Redaktör! 

På surplusmarknaden saluföres för närvarande 
två huvudtyper av styrkristaller, dels i hållare 
typ FT243, dels i hållare FT241. 

Kristallerna till FM-mottagaren skall vara 
av typ FT243, så som visas i RT nr 1/ 1960, 
sid. 65, fig. 10. Styrkristaller av typ 241 har 
visserligen en frekvensangivelse som gör att 
de borde kunna användas (20-30 MHz) men 
dessa s.k. »lattice»-kristaller är antingen 54:e 
eller 72:a övertonens. (Är kanalnumret två
siffrigt är den en 54:e övertonens; detta bety
der att kristallens grundton är antingen l / 54 
eller 1/72 av den påstämplade frekvensen, van
ligen 370 till 540 kHz.) För att kunna använda 
en FT241-kristall måste man i sämsta blI 
3X72=216-dubbla. Detta kan ej utföras med 
2 steg, praktiskt maximum är 4 ggr per steg. 
Dessa kristaller kan således ej användas i 
FM-mottagaren, men är utmärkta om man 
önskar tillverka en kristallstyrd signalgenera
tor för trimning av MF-delen i rundradiomot
tagaren, till SSB-filter och dylikt. 

Josef 

• 
Vad är en watt? 
En översättning av ingenjör Lennermalms in
sändare beträffande artikeln» Vad är en watt» 
har tillställts originaluppsatsens författare, 
G T Quigley, verksam inom Philipskoncernens 
förgreningar i Kanada. Han skriver: 

.. Af ter reading a translation from the letter 
by Mr Lars-Olof Lennermalm, which was 
published in the Radio och Television No 8 
1960, I got the impression that this gentle
man missed the real point of my article 
'What is a Watt'. This article was designed 
to offset dealers and public alike from 
subscribing to a ridiculous situation that 
had arisen at the time of writing. The main 
offenders using indiscriminately the term 
'Maximum Music Power Output' where the 
manufacturers of packaged radio combina
tions rather than the components people and 
the rating was chiefly confined to the U.S.A_, 
although those American Companies with 
subsidiaries in Canada selling the same pro
duct also used the same literature. This 
literature caused confusion, not only in the 
U.S. and in my present country, Canada, but 
also elsewhere. I am glad to say that today 
this phoney Maximum Music Power Output 
rating appears to have disappeared. 

I am fully aware of the technique of low 
loading and what it can do and also how 
pure sine-wave testing cannot be employed 
with output stages so biased. However, non e 
of this has anything to do with my article_ 
Further it should be noted that I used the 
expressions: Peak power and Maximum 
Music Power Output and that I nowhere in 
my article referred to the term Music Power 
Output. The expression: Music Power Out
put was later adopted by EJ.A., that is at 
the time af ter the original article had been 
written and gone to the press. As soon as I 
heard of the E.LA. adoptation of the expres
sion Music Power Output, I indeed raised 
an objective with the Directors, as I felt that 
it was very elose to the expression Maximum 
Music Power Output which had by then 
been used by some of the American manu
facturers. However, af ter due debating, the 
Board decided to stay with the proposed 
term. 
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Trafikmottagare »National HRO •. I myc
ket gott skick. Med nio spolsystem. Går 
upp till 30 Mc. Pris kronor . ........... 500.-
Hi-Fi-förstärkare. 20 W med förförstär-
kare. Slutsteg 2 st. KT 66. Mycket för
nämligt utförande i originalkartong. 
Begär broschyr. Pris ..... . . .. .. .. .... . 385.-
Surplussats Radio I . Innehåller kom-
plett radiosändare med modulator, fem 
nya radiorör i originalkartong, 25 me-
ter kopplingstråd, mikrofon samt nya 
motstånd och kondensatorer. Sändaren 
är avsedd för frekvensområdet omkring 
80-metersbandet. Den är frekvensstabil 
samt försedd med förnämlig inställ
ningsskala, varför den är ett fynd för 
amatörer. Pris kronor. .................. 24.-
D 4424 Reläsats. Innehåller 5 st högvär-
diga reläer. Fynd för varje radioama-
tör, modelljärnvägsbyggare m.fl. som 
har intresse av fjärrstyrning. Pris .... 12.-

Elektrisk motor. Lämplig som motor 
för bandspelare och grammofoner. 127 
volt. Pris ... .. .............. . .............. 12.-
Sändare-mottagare 1,5 watt bärbar, 30-
32,5 Mc/s. Verkligt fina exemplar. Lätta 
att trimma om till lO-meters amatör
bandet. 12 rör, 7 rörs mottag., 5 rörs 
sändare. Batt. 2Xl,5 volt och 120 volt .. 112.-
Kraftaggr egat, med roterande omfor-
mare för sändare samt vibratoromfor-
mare för mottagare, aggr. är fullstän-
digt avstört med filter och skärmar. In 
12 V. Ut 300 V, 200 mA och 200 V, 80 mA 24.50 
Högtalare. Imp. 8 ohm vid 400 p/s. Sinus 
2,5" 9.25, 5" 8.50, 8" 10.75, 10" 23.50. 

Ortelefon. Med kristallelement. Med 110 
cm kabel. Pris endast ........... . ........ 2.50' 

Kristallmikrofon. Kan användas som 
mikrofon och hörtelefon. Pris ......... . 9.75 
Elektronrör i obrutna kartonger 
7c7, EB34, EBF2, EL6, CV1507, VU39, 
lF5G, lD7G, RE134, GRI15lA, RES164, 
l2SA7, lD5 ............ . . ... . . . . . ..... .. ... 5.-
703A Doorknob ......... ... ...... . ....... 1.-
Kopplin gstråd, EKUX plastisolerad, oli-
ka färger, lXO,5 mm i rullar om 100 m 5.-
TaIgarnityr. Hörtelefoner med gummi
kuddar 200 ohm samt strupmikrofon. 
Som nya. Lämpliga för våra sändare 
och mottagare. Militär modell. Pris . . .. 6.-
Telegraferingsskrivapparat Hugin för 
växelström omkopplingsbar. Tecknen 
skrivs på pappersremsa. Som nya ...... 39.50 
Sändare FR II. Går på 80-metersbandet 
Stabil med gjutet chassi. Inställnings
motor. Rör 2 st EL 3 samt 2 st Rs 287. 
Helt relämanövrerad .med HF-instru-
ment i mycket bra skick .... .. ... . .... .. 48.50 
FR II Pejlmottagar e område 1500 kc
l50kc. Högeffektiv mottagare med två 
hfsteg. 12 rör Amerik. stålrör. Lämplig 
att köra in konverter på ... . , ........... 87.511 
Telefonlur. Televerkets modell ........ 5.50 
Skala till pej lmottagar e. Lämplig som 
indikator för rotabel antenn med be
lysning. Skala· 36Ct grader. Ett fynd .. 4.75 
Talgarnityr med LME:s högohmiga· hör-
telefoner . .. .............. .. ..... .... ...... 7.75 
Sändarrör QQE 04/60 i exportförpa ckn. 52.-

Obs.! Till ovanstående p r iser tillkommer 
oms + frakt . 

AB IMEX# Avd. 15# Borås 
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SlEMENS 

ANTENNMATERIEL 
Inom antenno~rådet har utvecklingen gått snabbt framat 
och Siemens an nu presentera en helt ny antenn, av-
sedd ·för run radio. Den kan vid behov kompletteras 
med en för platsen i fråga lämplig TV-antenn, 
Den nya anter nen - SAA 124 - är avsedd för installa
tion av. såväl f,entralantennanläggningar som för mindre 
antennanläggl)ingar i enfamiljshus, villor o.dyL 
Antennen är ~PbY99d enligt en ny princip med förmon
terade bygge ement, vilket avsevärt förenklar montage
arbetet samti igt som felmöjligheter vid montaget avse

värt reducera" 

Alla frekve j ser 

SAA 124 mottager alla frekvenser Inom lång-, mellan-, kort- och 
ultrakortvågsområdena. 

UtbyggnadSlöjligheter ... 

SAf, 124 erbiLder ökade utbyggnadsmöjligheter inom UKV-omradet. 
Med hänsyn I till mottagningsförhållandena på uppsättningsplatsen 
kan UKv-antr nnen kompletteras med en reflektor, ev. en dubbel 
direktortillsats 

Ökad antennspänning ~ 
SAA 124 ger ökad antennspänning inom lång-, mellan- och kortvågs
områdena ge om e.n sammankoppling med UKV-antennen. 

Utbyggbar f.ör TV -mottagning 

SAA 124 ka~ kompletteras med en för mottagningsplatsen lämplig 

TV-antenn. I 
Inbyggt överspänningsskydd och frekverisfilter 

SAA 124 spa ~ar matenel- och installationskostnader, då erforderliga 
överspännIngSskydd och hlter redan finnes Inbyggda I antennens 
kopplingshuvud. 

Välj antenJmateriel med kvalitet. Siemens utnyttjar tekni
kens senas'e rön inom antennområdet och bygger på en 
25-årig erfarenhet på den svenska marknaden. Välj 
Siemens a~tennmateriel med kvalitet. 

Den nya antennen - SAA 124 - lagerförs i 

två utföranden: 

SAA 124/1 för sammankoppling 
med en antenn inom TV-band I 
SAA 124/111 för sammankoppling 
med en antenn inom TV-band III 

Dessa antenner kan levereras med antennmas

ter i följande längder: 3,5, 5,0 och 8,0 m, 

Fabrikant Siemens & Halske AG, Miinchen 

Kopplingshuvud till Siemens nya 
rundradioantenn - SAA 124 
I detta kopplingshuvud är följande detaljer kli
klimatsäkert inmonterade: Transformatorer för 
lång-, mellan-, kort- och ultrakortvågsområdena. 
Grov- och finåskskydd för elektriska urladdning
ar samt erforderliga filter för sammankoppling 
av rundradioantennen med en TV-antenn inom 
TV-bond I eller TV-bond III. 

Anl/60178 

~.II*II@IIICil.~"'III'I3II;I .. tM_ 
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JASON J2-10MKIII STEREO DE LUXE 
15+15 watt high fidelity förstärkare. Ultralin
järkoppling. 4 mv 50000 ohm för magne
tisk pu. Alla finesser. Rör: 3 st. ECC83, 4 st. 
ECC81, 4 st . EL84, GZ34. Likr. glödström. 
Pris netto inkl. oms. kr. 595.-. 
:rASON :rIO MK III 15 watt mono .high fideli
ty förstärkare. Pris netto ink l. oms. kr. 395.-. 

JASON FM- TUNER JTV 2 E 
för PI, P2, TV-ljud m.m. inom 30-215 mc/s. 
Upp till 13 st. fasta trimbara frekvenslägen. 
Beställning mottages enl. individuella önske
mål. Hög känsl1ghet, AFC, Foster-Seeley de
tektor. Multiplexutgång. Den idealiska hi-fi 
tunern. Pris netto inkl. oms. kr. 340.-. Bygg
sats med trimmad HF-del kr. 235.-. 
:rASON FMT.3 FM-tuner 88-108 mcls i likn. 
låda med glasskala, AFC, Foster-Seeley det. 
Pris netto inkl. oms. kr. 305.-, byggs. kr. 
210.-. 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7 (n. Odenplan), Stockholm. 

Tel. 30 58 75, 32 04 73 

t SARKES JARlIAN 

Världsmärke i kisellikriktare 

Data för F-6 vid 55° omgivnings
temperatur : 

Likström 
750mA 

Spärrspänning 
600V 

Backström 
~ 100 f'A 

Spänningsfall 
0,8 V 

4MS 
Starkströmstöt 

max 75 A 

Typerna F 2 och F 4 ha 200 resp. 400 V 
spärrspänning. 

Lagerföres normalt 

Generalogen' : 

THURE F. FORSBERG AB 
Hägervägen 70, Enskede 4 
Tel. 496387 - 496389 

~9a 
Although I prefer not to quo te competitive 

brand names, I would l ike to mention the 
example of a Company which came out with 
two sets, accommodating stereo amplifiers, 
which we shall call the type 20 and the type 
80, the literature describing them as having 
a maximum music power output of 20 and 
80 W respectively. The type 20 employed a 
single ended class A output stage for each 
channel, the tube being a 6 BQ 5 (EL 84). 
The type 80 had push.pull outputs in each 
channel, operating in class AB l with cathode 
bias. The tubes were again 6 BQ 5. 

In the first ca se plate and screen voltages 
were shown to be approximately 260 Vand 
a bias of approximately 8 V. In the latter 
case plate and screen volta ges were 300, the 
bias being about 10 V. I am sure that any 
engineer at any laboratory will very quickly 
tell that you cannot develop across the 
secondary of the output transformer anything 
like 10 or 40 Watts per channel as claimed. 

I fear Mr. Lennermalm is possibly con· 
fusing a non·existing relationship between 
the E.I.A. Music Power Output rating and 
the Maximum Music Power Output figure, 
which I still feel is a computed one. However, 
as I said earlier, the term now appears to 
have died a natural death." 

G T Quigley 

• 
Mera musikuteffekt 

Herr Redaktör! 

Herr Lennermalms polemiska insändare på 
sid. 102 i RT nr 10/ 60 bör ej få stå obesva· 
rad, då den på felaktig grund gör utfall åt 
olika håll. 

»Utan a tt ha gjort sig mödan att ta reda 
på dess definition polemiserar nämligen 
Quigley mot vad som i E ngland och Amerika 
kallas 'the music·power rating», skriver herr 
LeIMlermalm med anledning av artikeln »Hur 
mycket är en watt?» i RT nr 8. Innan han 
ger ett så kategoriskt utlåtande, borde herr 
Lennermalm studerat artikeln så pass myc· . 
ket, att han fått klart för sig vad artikel· 
författaren talade om. Han talade ej om det 
av EIA definierade begreppet »music power 
output» utan om den före trädesvis av vissa 
amerikanska tillverkare införda beräknade 
storheten »maximum music power output». 
Med anledning av att »maximum music 
power output» är ett beräknat värde, som 
hänför sig till anodkretsen bortfaller därför 
de två fel, som herr Lennermalm beskyller 
författaren för. Vidare har herr Quigley ald· 
rig angivit som något unikt, att »High 
Fidelity Monitor» anger uteffekten över hög· 
talaren. Han säger däremot: »De uteffekt· 
värden, som anges i europeisk fackpress re· 
fererar vanligen till den 'effektivvärdes· 
effekt', som utvecklas över högtalaren .. . » 
och det är väl helt korrekt, herr Lennermalm. 

Vad beträffar uteffektuppgifterna för 
Philips förstärkare, etc. så gäller de vid 
distorsionsgraden 10 %, om ej ett annat 
distorsionsvärde angivits (t.ex. för High 
Fidelity ofta l %). 

" Music Killer" 
Hr Redaktör! 

• 
B Bresie 

Civilingenjör 

Tillåt signaturen att varmt få instämma i Bo 
Ljungs förslag i RT nr 10/ 60 att en tal·musik· 
selektor kons tr ueras med det snaraste och be· 
skrives i tidskriften! 

Angelägenheten härav framstår än klarare, 
då behovet också många gånger är diametralt 

~ 102 
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Här bä,.., 

osvikliga 
lödninsar j 
varje detalJI 

LITESOLD 
har förtroendet 
och klarar även Edra 
lödproblem. 
»ETTAN» 10 W 
(Marknadens minsta 
nätanslutna lödverk-

~ tyg.) 
g och »TVAAN» 20 W 
~ specialverk tyg för in = str., transisterer m .fl . 
~ miniatyrkomponen-
to t er. 
: »TREAN» 25 W ech 

»FYRAN» 30 W är 
speciellt lämpliga för 
TV -radio service. 
»FEMMAN» 35 W och 
h8EXAN» 55 W klarar 
de mera vännekril
vande lödningarna. 
Värme skydd, ställ och 
olika typer av löd
spetsar finnes. 
Använd LånglivsspetB 

Begllr prislista Återförsllljare antagas 
Generalagent f 

SIGNALMEKANO 

\. 

Butik och lager: 
Västmannogatan 74 • Telefon 332606, 33200a 

Stockholm Va 

LÅDFACK typ LF 
för smådelar 

• 

Flera typer att välja på 

Begär katalog från 

"Specialisten i hyllor, lådor o. skåp" 

AB Svensk 
mmm 
~ 

Lagerstandard 
SKÅNEGATAN 40, STOCKHOLM SÖ 

TEL. växel 400050, 422090, 4343 ao 

MALMÖ: (040) 13500 GÖTEBORG : (031) 12115a 

SUNDSVALL. 060/51840 

, 



H. F. BRYGGA HatfiJ ld Instruments Ltd. 

'"byggd L o",'"e" k,;~oll,,,",d o,dllo'o, 
med w = 107 rad. och logaritmisk detektor 

med visu1" avläsning. 

med inbyggd kri8tallstyrd oscillator 
och detektor 

Anordn ing för användning med yttre ut

rustning över hela frekvensområdet 15 

Khz-15 + hz. 

Omedelbar mätning inom fem direktkalib

rerade 0i råden. 

R=10 ohm-lO Mohm, C=O,01 pF-25000 

pF, L=0,5 ,uH-1 00 mH, G=O-lOO mmhos, 

X=4ohmt l Mohm. 

Noggrannhet : l % över huvuddelen 

I 

av mätområdet. 

Mäter även alla trepolsnät. Adaptors 
inom kort ti llgängliga för mätning av de 
fl esta traristorparametrar. 

Generalagent: 

JÄRNTORGET 7 - GÖTEBORG 7 - TELEFON 170120 VÄXEL 

SMALBANDSANALYSATOR Typ 2107 
I 

• 2-:15.000 Hz linear frekvenskurva 
• 20-120.000 Hz selektiv frekvenskurva 
• Variabel bandbredd i steg från 6-29 % 
• Effe~tiv - topp - medelvärdesvisning 

• 100 ~V full skalutslag 
• 2,22 MQ ingångsimpedans 

Anal~satorn kan användas som: 

.. sma \.ban~SanalYSator med omkopplingsbar selek
tivitet 

.. Auto1matisk smalbandsanalysator tillsammans med 
Brue/ & KjCBr nivåskrivare 

.. Liud~ivåmeter innehållande de internationellt stan
dardiserade vägningsfilterna 

.. Vibrationsnivåmeter til lsammans med Bruel & KjCBr 
färf1rstärkare 

.. Distorsionsfaktormeter med effektivvärdesvisning 

.. Linear rörvoltmeter 

SVE~SKA AB BRUEL & KJAER 

, 

~ - .l. r, 
..!-

.~ ~ 

-.:;:;';-

--• --;;.-- .. ~. " .. 

STOCKHOLM C - TELEFON 201123 - 201132 
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precisionspotentiometrar, 

l miniatyrutförande 

ACEMHO· serien som tidigare presen
terats i dessa annonsspalter har nu ut
ökats med en miniatyrtyp vars största 
ytterdiameter är endast 12 mm. Ä ven den
na typ har den av Ace lanserade, plast
gjutna motståndsbanan som garanteras 
hålla för 10 millioner vridningar och som 
ger möjlighet till mycket noggrann in
ställning. 
Tillverkas med standardhqlje eller s.k. 
. servo mounting» (se figl) och motstånds
värden mellan 100 ohm och 150 kiloohm 
för 1,5-2,5 watt. Temperaturområde -550 

till + 125' C . Alla delar i fukt- och korro
sionsbeständigt material samt hÖlje i 
dammtätt utförande. Tillverkningen sker 
enligt tillämpbara M IL- och JAN-normer. 

RECTRONIC 
Horns~atan 58, stockholm SÖ, Tel 44 92 95 

Antennen av kvali-Te 
pålitlig för svensk TV 

TOREMA 
ANTENNER 

se bättre - hör bättre 

EN6STRUMS MEK. VERKSTAD K-B 
LINDESBERG 

Telefon 1555, växel 

~100 
motsatt Lj ungs, nämligen då skivor mellan 
talade inslag och informationer uppfattas som 
olidligt störande ! Hur efterlängtad vore inte 
denna apparat exempelvis under programpunk. 
ten »Nattuppen», så att den intellig!\nte och 
rolige kommentatorn kunde avlyssnas ensam 
utan interfolierande, anglofila bullerljud ! 

Den föreslagna apparaten skulle dessutom 
fylla även andra och ytterst betydelsefulla upp' 
gifter, dels på grund av Kungl. Svenska Mono· 
polradioprogramverkets alltmer omättliga aptit 
på s.k. knuttar (som vanställer ett alltmer sti· 
gande antal program , - skolexempel: »J our· 
nalen») och pausmusill: (det lär ju finnas paus· 
signal för detta ändamål) , dels på grund av 
behandlingen av förefintliga utstyrningsmätare 
och ljudnivårattar inom samma verk, som med· 
för att tal som inställts till normals t yrka på 
mottagaren, plötsligt följes av musik med vrål· 
styrka, såvitt inte volymkontrollen ständigt 
passas, vilket är tröttande i längden. 

Lyckligtvis torde det vara så, att varje styr· 
ningsanordning ofrånkomligen måste avge en 
omvändbar utgångs impuls. Apparatens utgång 
bör således förses med en tvålägesomkopplare 
för inställning av önskad funktion, varigenom 
alla smakriktningar kan tillgodoses. En och 
samma person kan ju t.o.m. ha olika stämnings· 
läge och ibland önska lyssna enbart till skval· 
musik, då apparaten omkopplas till läge 
»Voice killer», och ibland önska ta Sveriges 
Radios tjänster i anspråk för sitt ursprungliga, 
egentliga och fortfarande viktigaste ändamål: 
som kommunikationsmedel och informations· 
distributör, då apparaten ställes på läget 
»Music killer»! 

lnghani 

• 
Talspärr för radiomottagare 
Hr Redaktör! 

Vore i likhet med Bo Ljung (RT nr ID, s. 102) 
intresserad aven talspärr. När man bor inne· 
boende och skall läsa läxor vill man gärna 
lyssna på »skvalmusik» för att ej bli störd av 
ovidkommande ljud. Talinslagen i program· 
men är då mycket störande och det vore bättre 
om radion i stället varit helt tyst. Det behöver 
j u ej ta så stort utrymme i tidskriften att ange 
principerna för en talspärr, men ta gärna med 
ett fullständigt schema. 

Per·Olof Olofsson 

• 
inkar 

Uppmätning av kapacitans 

Den experimenterande amatören saknar 
oftast möjligheter att uppmäta kapacitan
sen hos kondensatorer. Ett enkelt mät-

LF 

Fig 1 

J... Okänd 
kapacitans 

instrument för kapacitansmätning är emel
lertid inte svårt att improvisera. Med mät-

~104 
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• Transistorradiomateriel m. m. • 
MF-trafasats, 3 MF-Irafas, lindad ferritantenn, 

asc.spale, mellan- o. långvåg schema • ..• 18.SO 
D ,o, för mellanvåg . ........... . .. . .....• .. . . 14.50 
PVC-2 gangkondensator, kapslad ......... • 7.50 
Transistor OC 602 I=OC 70} . . .... . ......... 5.40 
Transistor OC 72 med kylfläns .. .... . ....... 8.75 
Trafos : Ingång SToll , drivtrafo ST-21 eller 

ST-22, utgång ST-31 eller ST-32 .. . . ... , . ". 6.-
Drivtrafa för 2xOC 72, typ 188 ............ 9.-
Stereoförstärkare färd igbyggd 2X3 W med 

nättrafa och 2 utgångstrafo, d ubbla vo lym-
och klangfärgskantrolle r. 220 V •......... 98.-

6 Transistorradio i hel t komplett byggsats 
med alla erfa rderli ga delar samt batteri 98.-

Kristall-örphone med plugg och jack .... . . 3.80 
D ,o, dynamisk 1200 Q •• • • . .••••••• •• •• • • •• . . • 5.25 
Transistorbatteri matsv . 9 T 4, 9 V ... .... ... 2.60 
Min ,-ellytkandensatore r, ett f lertal värden a 1.20 
Motstånd 1/2 W, a ll a stdnda rdvä rden ... . a 0.20 

KEW-instrument med glasklar front till 
nya, lägre priser: 
Typ MR-3 P front BOx86 'mm, diam , 70 mm, vridspo
le, med star, lättläst skala . 
SO /LA ' .. : ............ ... . ..... 48.-

100 /LA ... .... " .. " .. , . .. .. .. . .. . , .. . .. . ", . 35.-
200 /LA . . ... .. .. .. ... . .. . ............... . . ... 32.-
SOO /LA ... . ... .. .. '.. .. " ........ .. .. .. .... .. , 27.-
l mA, 50 mA, 100 mA, 200 mA,SOO mA, l A,S A 24.-
10 V, SO V, ISO V, 300 V, 1000 V ...... . ... . ... 24.-
Typ P-2S, front 6Cx60 mm, d iam , SS mm 
SO)lA ...... .. .. . .. . ... . .. . ... . ... ... ...... . 39.50 

100 /LA .. . ... . .. .. .. . . .. .. . ... .. .......... . . . 31.50 
200 /LA ... ... .. ... .. .. .. .. . . . . . .... . .. .... .. . 28.-
SOO /LA ., . . , .. , . , .... . , ... .. . . ,., . . . . . , . . . , . . 24.-
l mA, SO mA, 100 mA, 200 mA, SOO mA, l A, 
S A, 10 A .. .. . . .. . ..... ... . .. .. . .. . ... .... ... 18.-
10 V, 50 V, 100 V,· 300 V, 1000 V . . . ... ... ..... 18.-
VU-meteJ Typ VR-3 P {mått sam MR·3 P} med 

dB- och ' /.-skala . .. .. . ...... .... ... .. . ... . 34.SO 
VU-mete r typ P·2S-VU .... . .... . , .. , ... .... . 29.SO 
VU-meter typ P-2S-VU med inbyggd belysning 32.50 
Stereo-VU-mete r med dubbla, liggande ska-

lor, tat. frontmått 72x41 mm, typ EW-2S . . 52.
Enkel VU-mete r med liggande skala, front-

mått 24x83 mm . . . . . . ..... .. . . . . ........ . 32.-
Stereo-Balance indikator, inbyggd i snyggt 

ädelträ hölje, med nivåpatentiometer och 
dubbla ans lutningar ... . ... . ... . , .. .. .. . . . 48.-

Begä r lagerlista mot 30 öre pa rto eller gratis vid 
order. 

8 dagars returrätt på mila varor 
oms tillka mme r å sa mtl. p riser 

INTRONIC AB Avd. Amalörmateriel 
Bromma 13 Ståltrådsvä g. 25 Tel. 2513 25, 25 13 45 

"SKANTEST" 
• Det mest praktiska och succesfulla 
instrumentet konstruerat i Radio-TV-in
dustrln. 

. SKANTEST. visar med absolut p recisian lind
ningsvarvskortsl utning och dålig insulering hos 
alla lin jeutg ., b ildutg ., bild - och linjeblockerings
transformatorer, avlänkning, linearitet, fokus, spo
lar, o .s .v. 

PRIS: Kr. 191:- Netto 

Och nu: 
SENSATIONELL NYHET FRÅN VÅRA 
SKANTEST·LABORATORIER i London: 
Med varje . Skantest. köpt melon 15 JAN.-6D-15 
MARS-61. föje r GRA TI S en serviceförpackning av : 

1 star flaska Servisol-
för elektroniska och högfrekv . apparater , Rengör 
amkopplare, fjädrar, rörhållare , volymkontr., etc . 
!Täcker minst 6 månaders behov.} 

1 tub Rocol n:r 8 G . 
Kärnlåsningspreparat. Fö r elektroniska appara
ter. Användes för transformatarer med pulverkär
na. 

1 tub M. S. 4 Silicone 
Anti-Static, för radia-TV. Användes för kana}väl
iarefjädrar, våglöngdsomkopplare, reläkontakter. 
Insulera r från ozon sam är vanlig i högspännings
transfarmatarer och bildrör·anod I. M ,SA tål 
värme upp till +200'C, kyla ned till -SO'c. 

1 t ub Perspex polish, n:r 3 
Anti-Static, Endast för rengöring av TV-bildrörsru
tor a ch glas eller Perspex och Palaroid . 

GENERALAG ENTER 

ELEKTRONISKA INSTRUMENT 
Box l: LJUSDAl. Tel. Liusdal11519 

SERVICE OCH LAGER Kedjegatan 5, LJUSDAl. 
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Atomreaktor -
Instrumentering 

Länkjörbindelser 
Dataöverföring 

Studioutrustning 
jilr 

Radio 
TV 

/ 

Vi 

välkomna 

Edra 

förfrågningar 

AJCiE"RS 
ELEKTRONIK AB 

STOCKHOLM 32 
TE L. 4642. 46 - 4642. 62. 

Finnes i storlekar 4 1/2" och 6." diameter 

därför särskilt lämplig för inbyggnad 

Begär oHert! 

I~STRUMENTAKTlEBOLA(jET METRON 
I 

Tu egatan 15 - STOCKHOLM Va - Tel. vx 241250 
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RADIOAMATÖRER! 
Några olika typer av de välkända amerikan
ska »Hy-Gain»-antennerna kan levereras från 
lager. 

OBS! FYNDI OBS! 
TK-80 Universalinstrument med inre motstånd 
20.000 ohm/VDC och 10.000 ohm/V AC. Mäter 
6-30-120-600-1200 volt ACIDC samt 60 /LA-
1,2-12-300 mA. Motståndsrnätning med in
byggt batteri 10-100 kiloohm-l-l0 megoohm. 
Format 162 XI08 X50 mm. Batteri och testslad-
dar medföljer . ..... . ........ . .. . ... OBS! 52.-

Varvräknaren för bil- och båtmotorer, som 
beskrevs i tidigare nummer av RoT, blev ett 
mycket populärt »gördetsjälv-objekb. Vi la
gerför alla erforderliga komponenter, b l.a . 
stort urval av instrument 500 /LA-l mA. 

Rekvirera förteckning med priser! 

KAV-3 TV-kanalväljare för 11 kanaler, med 
rör PCC88 och PCF80. MF 39 MHz och anpass
ning 240-300 ohm. Obs! Kan även användas 

, som converter för 50-225 MHz. Dimensioner: 
L = 100, B = 80 och H inkl. rör 135 mm . .. 89.-

Transistorsats innehållande nedanstående 6 st 
transistorer av amerikanskt fabrikat: 1 st 
OC44, 2 st OC45, 1 st OC7,1, 2 st OC72 

för endast kr 42.-

TR-75. Spartransformator 220/115 volt, 50 p /s 
75 watt. Kapslad samt försedd med säkring 
och anslutningssladd ........ . ........... 29.-

ARQ-8 UKV-mottagare för 25-105 MHz med 
rörbestyckning : 1 st 9001, 3 st 6SG7, 1 st 6AG7, 
l st 5SQ7 och 1 st 5Y3GT. Exklusive oscilla
tordel samt med nät del för 115 V 400 per. 
OBS! Fabriksnya! ..... . .. . ........ . .. . ... 138.-

REKVIRERA J' VÅR NYA, INNEHÅLLSRIKA 
SURPLUSFÖRTECKNING ! 

Sändes mot 1.- i frimärken. 

'------, 

RADIO AB, FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ 

Tel 438684 

.. • .. ~NER 

ANTENNER 
sölJes engros 

i Sverige genom 

TRIAL-antenner AB 
Rågsvedsvägen 68 - Tel. 794100. 794176 

MALMÖ. Nederlag 
Helmfeltsgatan 12 Tel. Malmö 040 22940 

~102 

bryggan i fig. l kan man mäta kapacitan
ser från någon pF upp till l .uF i två mät
områden. Bryggan kalibreras med kända 

+ 

15k 

Fig 2 

kondensatorer. Som tonfrekvenskälla kan . 
användas en tongenerator, exempelvis av 
typ enligt fig. 2. Röret är en triod eller 
triodkopplad pentod. Transformatorn Tr 
är en lågfrekvenstransformator med om
sättning 1:1-1:3. Gallerläckan bestäm
mer frekvensen; en högre resistans ger 
lagre frekvens. Tongeneratorn kan even
tuellt byggas ihop med bryggan. Vid mät
ningar inställs bryggan tills tonen i hör
lurarna blir så svag som möjligt. 

N O Carlin 
e 

Mätdon 
Specialrörhållare av plug-in-typ, (består 
t.ex. av 9-polig rörhållare och 9-polig 
plugg), är alldeles utmärkt att använda vid 
snabbkontroll av spänningar på rör i ka
nalväljare ' och andra svåråtkomliga plat-

ser, utan att man behöver skruva isär så 
mycket. Om motsvarande stift irörhållare 
och plugg förbindes, kan specialrörhålla
ren användas som mellankoppling mellan 
elektronröret och dess ordinarie hållare, 
varvid elektrodspänningar blir lätta att 
mäta upp. »LIN.» 

I IA~ANNONSII I 
Önskas köpas, några nya knivsatser till , Phi
li-Shave» typ n.o. 05016 - 7736. (Philips rak
apparater, äldre typ). O . A. Carlsson, Radio & 
finrnek . verkst. Wiesengrensgat. 6, Hälsing
borg. Tel. 21110 (042). 
Till salu: Radio Amateur 1936--1944, Populär 
Radio 1935-1955, Radio and Televisions News 
1953-1956. Tel. Stockholm 61 81 63 efter kl. 18. 

---------------.. ------------,}~--~\ 
ANNONSORSREGISTER 

JANUARI 1961 
Sid. 

RADIO- o. TV-LITTERATUR 
för tekniker och amatörer 

NORDISK ROTOGRAVYR 

EKNIKERSKOLAN SALA 
kommunal skola med statsunderstöd, anordnar 3-terminiga kurser för 
utbildning av Radio- och Televisionstekniker e Statlig studiehjälp 
e Rumsförmedling e Kurser anordnas även för Starkströmselektriker 
le- o. B-beh.), byggn.-tekn. och verkstadstekn. e Ter.minskurser för 
elektriska montörer (nybörjare). Begär prospekt. e Tel. 0224/11660 
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TM Vidot:un Instuun.e.nt Co. 
Glaskapslade ytskiktsmotstånd som kännetecknas av långtidsstabilitet även 
under driftl vid extr,ema fukt- och temperaurförhållanden. Tillverkas dels i 
»Hi-Meg»-serien med evakuerat glashölje och motståndsvärden från 107 till 
1014 ohm, dEfls i en serie med gasfyllt hölje och konventionella motståndsvärden. 

"Hyper-Temp"-motstånd speciellt tillverkade för användningsområden där 
höga OmgiJpingstemperaturer förekomma. Typ HT-1 för 1 watt tål full be
lastning vid temperaturer upp till +275° C och typ HT-2 för 2 watt tål full 
belastning ~id temperaturer upp till +200° C. 

I 

~~~~ 
\ ~)r----'C;RPORATION • 

"Conhex" subminiatyr koaxialkontakter med teflonisolering och förgyllda me
talldelar. A~s.edda för smala 50- och 75-ohms koaxkablar (t.ex. RG-188/ U, 
RG-196/ U, RG-59/ U m.fl.) och är mycket lätta att aptera utan specialverktyg. 
Tillverkas red två olika system för kontakternas parvisa sammankoppling, 
där det ena är med förskruvning och det andra är med det s.k. »snap-on»
utförandet, ~om bara behöver tryckas ihop. Chassikontakterna tillv.erkas även 
för tryckta I kretsar (se figl). 

Rekvirera Sealectros nyutkomna huvudkatalog, som även omfattar »Press-
Fit» teflongenomföringar och isolatorer! 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58 STOCKHOLM Sö Telefon 449295 

-skolan har 
,specialkurser lör 

le elekniker Sänd in frlkU1l0~~::' 

Teletekniken ger goda framtidsmöj
ligheter. På detta område går utveck
lingen fort. Man räknar med att det 
till år 1966 skall behövas ca 10.000 
teletekniker. En utbildning i takt med 
utvecklingen finner Ni i NKI-skolans 
moderna teletekniska kursprogram. 

Välj här kurs som passar Er bäst! 
Radioteknik rberedande Nybörjarkurs, Radiapejling, 

kurs till Tele- morsetelegra- radiofyrar och 
och TV -teknik verkets telegra- fering radar 

fistkurs Radioamatör- Radi.ostörning Ingenjörsut- t: ko :~tol og '0 fi,t- kurs (A-klass) och avstörning 
bildning 

Radioamatör- Radiosändare 
Radiotekniker- urs i kurs (B-klass) Kurs för kurs morsetelegra- Ämneskurser radiotelefo-
Radioservice- fering nister 
kurs för kom- Allmän radio-
petensbevis av Språk teknik TV-mottagare 
l :a klass Engelsk special- Radarteknik Elektronrör 

Radioservice- kurs för radio- Radiomaterie- Transistorteknik 
kurs för kom- telegrafister lens praktiska Felsökning och 
petell'Sbevis av Engelsk snabb- utformning trimning 
2 :a klass Radiomottagare T onfrekvensför-

r: -------~ FRIKUPONG (Kan P05!~5 utan kuvert och 
utan frimarka) 

I 
Sänd utan kostnadnärmareupplvsningar 
om det område jag anger nedan: 

..................... 
(Skriv här vad som intresserar Er.) 

] 

ej . 

NKI 

betalar 

portot. I· 
I· ··iNamn} 

... :Z Till 

1 ······· · ··· ('8;;;;;;;1) 

1··_ ...... · ...... · ip~;i;;d;~;;i 

~ NKI-skolan 
S~t Eriksg. 33 
Stockholm 12 

... 
---_ .. ~ 

................ [) 8 
I kurs för radio-

TV-servicekurs telegrafister Radiomätteknik stärkare I O (Iolksk.) O (verkstadssk.) O (realex.) 

O (Iolkhögsk.) O (annan yrkessk.) O (stud.ex .) ______ ...:.~~----.... ------..... ------_T (Ange görna föreg. studier genom kryss i resp. rufa. ) 

~ Svarsförsöndelse 

~ Tillstå nd nr 104 
Stockholm 12 
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\ • o o o o 
till sist Lödning utan lödkolv har ett ameri

kanskt företag, l\1arion Instrument Di
vision, försökt sig på. Man arbetar med 
induktionsvärme. Metoden lär vara sär
skilt praktisk vid lödning i subminiatyr
apparater . 

Månadens Quist: 

The Radio and Electronic Component 
Show kommer att hållas vid Olympia i 
London under tiden 30/5-2/ 7 1961. 

• 
Medicinsk teknik kan komma att bli en 
akademisk studie gren i USA. Orsaken 
är att man funnit att man måste över
brygga gapet mellan medicin och bio· 
logi å ena sidan och de naturvetenskap
liga disciplinerna å den andra. 

• 

• 
Frimärke med en 2-vånings riktantenn 
som bild har utgivits av schweiziska 
postverket. Dessa frimärken används 
dock endast av International Telecom· 
munication Union, som har sitt säte 
Geneve . 

.. . ~---. 

• 
Vägg -TV-mottagare • • 

Ny TV- prognos 
Mot bakgrunden av de senaste årens ut
veckling på TV-området har Telestyrel
sen gjort en ny prognos för TV-licens· 
ökningen. Man räknar i den nya prog
nosen med att det skall finnas 2 milj. 
licenser tio år efter de reguljära sänd
ningarnas början. 

USA planerar att till våren 1-961 upp
rätta världens starkaste långvågssta
tion med en effektiv utstrålad effekt på 
1000 kW. Långvågssändaranläggningen 
beräknas kosta 45 miljoner dollar. 
16 antennmaster på genomsnittligt 250 
m höjd kommer att uppföras. 

• 

RT:s TY-statistik 
2 m",lj 

pJnos _/1 

/ 
/ 

/ 
I 

I 
1 milj I 

1/ 

/ 

, 
/ 

/ 

Anta t 
TV- llcanser 

1000000 

900000 

800"" 

700000 
OJ 

1/ 

1,00000 

I Amerika börjar man nu alltmera byg
ga in TV-mottagarna i väggen. TV-mot
tagarna levereras då med särskilda 
»masken, som gör att man får en snygg 
inramning av TV-bilden. 

}- Verklig 

utverling 

""''''' i./' 
200"" 

h_ 

L 
Bilden visar en TV-mottagare infälld 

i väggen i ett vardagsrum. 
o 2 

YlO 1956 

Nordisk Rotogravyr 

Postbox 2. 10 6 O 

Stockholm 2.1 

Telefon 2.89060 

Prenumeration 
1) Ring 28 90 60 och begär prenu
meration. 
2) Skriv till RADIO och TELEVI
SION, Nordisk Rotogravyr, Stock· 
holm 21, och anmäl prenumeration 
för hel- eller halvår. Ange från vil
ket nummer Ni vill att prenumera· 
tionen skall börja. (Prenumerations· 
kostnaden uttages mot postförskott, 
varvid första numret medsändes.) 
3) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 19 65 64. Ange på ta
longen vilken prenumeration som 
önskas, hel· eller halvår och ange 
från vilket nummer Ni vill att pre· 
numerationen skall börja. 
4) Postprenumerera på närmaste 
postanstalt. 
5) Prenumerationspriset är för l/l
år 25: - (därav l: - oms.) för 1/ 2· 
år 13: 55 (därav 55 öre oms.) (utan. 
för Skandinavien: helår 29: -). 
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Adressändring 
Vid adressändring meddela även 
gamla adressen. Vid postprenumera
tion meddela den ändrade adressen 
till vederbörande postanstalt. 

Äldre nummer 
Ring 28 90 60 och begär prenume
ration. Skicka ej inbetalning i för
skott med frimärken e.d. förrän Ni 
övertygat Er om att numret verkli· 
gen finns. Äldre nummer är i stor 
utsträckning slutsålda och endast 
enstaka exemplar finns att få. 

lnbindningspärmar 

för årg. före 1956 3: 40 
för årg. fr.o.m. 1956 3: 75 
Samlingspärm (l årgång) 10: 15 
Inb. årgång 1952 och 1954 15: -

v 

-----/ 

/ 
~ 

- .,/ 
_/ 

V -
V -- ---I-

I--I--

Principschemor 
Principschernor i RT är uppritade 
enligt följande riktlinjer: 

Komponentnumren som korres. 
ponderar med motsvarande,nummer 
i ev. stycklista, är placerade till 
vänster ovanför resp. komponenter. 
I de fall komponentvärden anges i 
principschernor återfinnes värdena 
till höger under resp. symboler. 

Beträffande komponentnumren i 
schemorna gäller att för motstånd 
och kondensatorer föregås ej num-
ret av R resp. C. " 

Beträffande komponentvärdena i 
schemorna gäller att för motstånd 
utelämnas ohm· tecknet, och för kon
densatorer utelämnas F. Således är 
100=100 ohm, 100 k=l00 kohm, 
2 M=2 Mohm, 30 p=30 pF, 30 n= 
=30 nF (l n=l000 p), 3,u=3 ,uF 
osv. Alla motstånd 0,5 W, alla kon
densatorer 250 V provsp. om ej an· 
nat anges i stycklista. 



FUR SERVICEVERKSTADEN 

svepge~erator TS - 4 A med helelektroniskt svep för TV- och FM-trimning, 

töcker 3.6 - 220 Mp/s i fyra band. Svepbredd O - 42 Mp/s. B&de kristallstyrd och variabel 

markeringSosci l lator. Effektiv blanking. Automatisk amplitudreglering ger konstant utspänning. 

Byggsatsen komplett - även anslutningskablar medföljer. Kr. 465:-. 

SIgnalsökare T 4 . - som avsevärt underlöllar felsökning i radio- och TV

mottagare. Anvöndbar för såväl HF som lF med gemensam testkropp. Brusfinnarkrets spårar 

upp störningsdtstrande komponenter. Högtalare och ulgångstransformalor kan anvöndas separat. 

Kr. 195,-. 

SIgnaigenerator SG-B med frekvensområdet 160 kp/s - 110 Mp/s i grund

toner. Kalibrerade övertoner utökar området till 220 Mp/s. Utspönningen överstiger 100 mV 

och kon vara omodulerod eller modulerad med 400 pis. Anslutning för yttre modulering och 

uttog för 400 pis. Utspönningen kon regleras både stegvis och kontinuerligt . Kr. 190:-. 

TonSlen~ralor AG -9 A ör liten och mycket kompakt och ger en nöra nog per

fekt sinusvåg med stabil frekvens och spänning. Dekadinställning. Distorsionen ör mindre ön 0,1'0 

inom 20 - 20.000 pIs. Inbyggd belastningsvöljare. Förnömligt instrument, som tydligt anger 

signalstyrkan i 8 områden . Kr. 340:-. 

RDrVOllr..1er V-7 A med tryckta kretsar. 41/2"-instrument. t '0 precisionsmot

stånd. lätt att bygga, noggrant och pålitHgt. V-7A möter vöxelström (effektivvörden) och lik

,tröm. Möto

j
mr6den 1,5, 5. 15. 150, 500 och ISOO V. Vöxelspönning - toppvörden 4, 14. 

40. 140, 400 1400 och 4000 V. Motstandsmötning med faktorerna l, 10. 100, 1000, lOK, lOOK 

och 1 Mohm. Mitlvörden ör 10, 100, 1000, lOK, lOOK, 1M och 10 Mohm. Dessutom finns dB·skola. 

Kr . 240,-. 

GENERA[AGENT 

Oscilloskop O- t2 

Heath CO:5 erfarenheter från många års konstruktion och till

verkning ov oscilloskopbyggsatser finns samlade i 0-12 och gör 

den sörskilt väl lömpad tör TV-service. Det vertikala frekvens

området går från 3 pis till S Mp/s inom +1,S till -SdB utan 

särskild omkoppling. Vid 3 .58 Mp/s ör dömpningen endast 2,2 dB. 

0-12 hor 11 rör och ett S" katodstålerör av typ SUPl. Synkroni

seringskretsen fungerar från 10 pis till mer ön 500 kp/s i 5 

steg och ör stabil även vid låga frekvenser. Såvöl horisontal

som vertikalförstörkare ör av push·pulHyp, och modellen hor 

inbyggd tOl3p·'ill-'opp kalibreringsspönning. Frekvenskompenserad 

trestegsdömpning av den vertikala ingången. Z-oxelingong för 

intensitetsmodulering av strålen, speciell blanking-förstärkare 

somt utmärkt lögeskontroll av kurvan är andra värdefulla egen· 

skoper, som oftast boro återfinns hos betydligt dyrare oscillo· 

skop. Tryckta kretsar och komponenter av högsta kvalitet med

verkar till de goda egenskaperna och underlöttar sammansött

ningen högst avsevärt. Panelen hor mörkgrå fon med ljusgrå 

rottar och texter i vitt. Anslutningarna ör röda och svarta. Den 

detaljerade och fullstöndiga handledningen på 48 sidor somt 

stora tydliga ritningar gör att arbetet blir lött. Kr. 635:-. 

AKTliEBOLAGET ZANDER & INGESTRÖM . STOCKHOLM 
BOX 16078, STOCKHOLM 16, TELEFON 5408 90 

Generalagent i Norge: Maskin A/S Zeta, Drammensvelen 26, 0510 



Huvudkatalogen sändes utan kostnad till 

industrier, laboratorier och institutioner. Till 

amatörer sändes den mot postförskott Kr. 2.50 

i frimärken. 

HI-Fl stereokatalogen sändes mot Kr. 2.20 i 

frimärken el. postförskott Kr. 2.60 

Holländargat. 9A· Stockholm 3· Box 3075· Tel. 240280 

... äntligen 
de rätta katalogerna med både 

tekniska tabeller, 
priser och materiel 


