
television 

RT:s RADlOLAB. PRESENTERAR: RESONANSINDIKATOR AV NY TYP 
Läs också: Så tillverkas halvledardioder och transistorer. Se sid. 44 

Se sid. 68 



3-gangad 
VT8-3 

0-240 volt 
7,5 amp 

0-280 volt 

( Cf3e lRight Withl 
'-<O> !HI MI D 'ii'1E .I 

Kapslad: VT4F 

OHMITE Vridtransformatorer 

Basullörande: 

V12: Diameter=71,5 mm 

Djup bakom panel=52,5 mm 

Vikt= 1,09 kg 

1,5 amp 0-120 volt 
0-132 volt 

V14: Diameter= 107 mm 
Djup bakom panel=89 mm. 

Vikt=2,9 kg 

3,5 amp 0-120 volt 
0-140 volt 

Från lager: VT2, VU, VT2 (se ovan) och VT8H =3 amp 

Begär specialbroschyr 

VIS: Diameter= 144,5 mm 
Djup bakom panel = 111 mm 

Vikt = 4,65 kg 

7,5 amp 

0-240 volt 
0-280 volt 

0-120 volt 
0-140 volt 

KRONOBERGSGATAN 19 TELEFON VÄXEL 520685 
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HÖGKLASSIGA 

INSTRUMENTBYGGSATSER 

OSCILLOGRAF 
Oscillograf för laboratoriet, för TV m.m. Lik
strömskopplad mottakt, vertikalförstärkare med 
hög ingångskänslighet: 10 mV-eff/cm. Ingångskopp
ling direkt eller via kondensator samt symmetrisk 
eller osymme1n'isk; 4-stegs frekvenskompenserad 
dämpsats. 

Typ 460K 

SVEPGENERATOR 
Mångsidig svepgenerator för trimning av 
TV, FM och andra apparater i ex. HF-, 
MF- och oscillatorsteg. Har helt elektro
niskt svep, utan rörliga delar och fritt 
från mekaniskt brum, som med effektiv 
AFR-krets ger linjärt svep och konstant 
hög utgångsspänning å alla band. Lätt att 
ställa in med sin belysta hårskala. Dubbelt 
Pi-filter i nätledningen. Frekvensområde 
3-216 MHz. Variabel markeringsoscillator. Kr 510:-

Kr 580:-

Typ 368K 

* Rekvirera vår E.CO-KATALOG för närmare data * 
GENERALAGENT och FÖRSÄLJNING: 

Holländargatan 9 A - Stockholm 3 
Box 3075 - Tel. 240280 

Försäljes även i GÖTEBORG, MALMÖ, SUNDSVALL 

AV 

AB CHAMPION RADIO 
GÖTEBORG: Södra väg. 69 - Telefon 031/200325 
MALMÖ: Regementsgat. 10 - Telefon 040/72975 
SUNDSVALL: Vattugatan 3 - Telefon 060/50310 
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år sedan 

I POPULÄR RADIO nr 2/1936 ironisera
de krönikören» Wireless» över en del skoj 
ifråga om mottagareantenner : 

»Den som låtit mest tala om sig av de 
nya antenntyperna är den s.k. borstanten
nen, som främst utmärker sig för en ena
stående effektivitet. Denna antenntyps 
verkningssätt har hittills strängt hemlig
hållits, och olika experter ha förgäves för
sökt lista ut, vad som kunde vara orsaken 
till den förbluffande goda verkningsgraden 
hos antennen i fråga. Genom mina utom
ordentliga förbindelser med de främsta 
utländska radioexperter har jag emellertid 
fått del av hemligheten. Det hela är mycket 

Fig 1 
Detta kopplingsschema för UKV-mottagare be
handlades i »Radioteknisk revy» i POPULÄR 
RADIO nr 2/ 1936. Intressant är här koppling
en för stördämpning, inramad med streckad 
linje i schemat. Den gick under benämningen 
:.codan», en förkortning av »carrier-operated 
device, anti-noise», dvs. en bärvågsmanövrerad, 
störningsmotverkande anordning. I anordning
en ingick en glimlampa som viktig beståndsdel. 

enkelt och grundar sig på en elektrisk sug
verkan. Var och en känner ju till principen 
för åskledaren, hur denna suger till sig 
elektriciteten i molnen. På samma sätt su
ger borstantennen till sig radiovågorna 
och resultatet blir en antenn, som har 
mångdubbelt större effektivitet än en god 
utomhusantenn. Förklaringen av antennens 
stora störningsfrihet är lika förbluffande 
som enkel. Störningarna, som upptagas av 
antennens nedledning, stråla genom spets
verkan hos trådarna i borsten ut i rymden 

och oskadliggöras. Enligt uppgift lär man 
ha lyckats att ytterligare pressa upp an
tennens effektivitet - öka förhållandet 
signal till störning - genom att göra borst
trådarna synålsvassa i ändarna. Som var 
och en lätt inser, ökas härigenom såväl 
sug- som spetsverkan hos antennen.» 

Ett annat exempel på den antennhumbug 
som grasserade på den tiden anföres av 
»Wireless» : 

»Till slut skall omtalas en annan, gan
ska sensationell nyhet, som en dag såldes 

Ett nytt serviceinstrument från 

MÄ TMÖJLIGHETER: 
SIgnalfÖljare för HF- eller 

LF-signal, med omkopp
lingsbart mäthuvud 

Voltmeter 0,1-300 volt I tre 
områden 

Ohmmeter l kohm-1 Mohm 

Signal givare med anslut
ningsbart multi vibrator
mäthuvud 

TEKNISKA DATA 

MÄTHUVUD: 
Ingångsspänning: 

max. 500 V= 
OmkoppJarJägen: 
a) Högfrekvens till 300 MHz, 

AM och FM 
b) Lågfrekvens, spännings-

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

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

erfordras: 2(}-25 mV HF 
med 30 '/, modulering 

(GRUnDIG) 
Signal'öl'jare SV1 
är ett lätthanterligt och robust hjälpmedel I ser
vicearbetet på radlo- och TV-apparater. HI!- och 
LF-förstärkare kontrolleras enkelt med detta nya 
batteridrivna. helt transistoriserade Instrument. 

DÄMPSATS OCH OM
RÅDESOMKOPPLARE: 
5 lägen: al och b) signalföl
jare, c) d) och e) volt- och 
ohmmeter 
läge a) O dB-LF-spänning 

O,l~ mV 
Ingångsmotstånd : 
50 kohm 

läge b) c:a 45 dB-LF-spän
ni ng 1(}-700 mV 
Ingångsmotstånd : 

läge c) 
läge d) 
läge e) 

6,8 Mohm 
300 V= 
30 V= 

3 V= 

FUNKTIONSOMKOPPLARE 
med fyra lägen: 

a) BatterispänningskontrOll 
b) Motståndsrnätning 
c) Spänningsmätning, negativ polaritet 
d) Spänningsmätning, pOSitiv polaritet 
Transistorer : 

Batterier : 
Driftstid: 

Dimensioner: 
Vikt: 
Tillbehör: 

l st OC 45, 2 st OC 70, 
l st OC 71, l st 2 OC 72 
4 st 1,5 volt 
15 timmar per batteri
sats 
198X155XI05 mm 
c:a 2,8 kg 
Mäthuvud 6057 
Multivibrator
mäthuvud 6059 

Signalföljare SV 1 Inkl_ Mäthuvuden 605'7 och 6059 • Riktpris 5'70:-

GENERALAGENT. GEORG SYLWANDER AKTIEBOLAG • KUNGSGATAN 5-7 • STOCKHOLM. TEL. 241480 
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J30URNS 

Genom ett samarbete mellan dessa framstående specialister 

på tillverkning av komponenter kan vi erbjuda 

TRIMPOT och TRIMIT 
polenliornelrar 

Nedan presenterar vi en av dessa, 
TRIMPOT typ 224 som nu tillverkas 
på licens av Painton & Co Ltd i England 

• Trådlindad med resistansvärden från 10 Q till 50 KQ 

• Motståndstolerans ± 5 % 
• Speciellt högbelastbar 1 W vid +700 C temp. 

• Mycket temp.-tålig O W vid +''1750 C omg. temp. 

• Helt fukttät enligt Mll-STD-202 A 

• Utmärkt stöt-, vibrations- och accelerationstålig 

1. Anslutningsöglor 

2. Glappfri styrfjäder 

3 . Guldpläterad hållare 

för släpkontakt 

4. Keramisk isolator 

5 . Guldpläterad överföringsplatta 

6 . Stomme av härdplast 

7 . Anslutningsfäste för motståndstråden 

• Upplösning 0,17-2 % 
• Isolationsmotstånd min. 100 M Q 

• Vikt ca 2 g 
• Dimensioner ca 32x8x5 mm 

• Mekanisk inställbarhet: 22 varv 

• Helt innesluten i plast 

Tillverkningsprogrammet uppta,i ett stort 

antal typer med varierande data passande 

de flesta användningsområden. 

Kontakta oss för data och prisuppgifter. 

SVENSKA PAINTON AB 
o •• 

AKERS RUNO 
Tel. (0764) 20110 
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~4 
aven person i hörnet av Drottninggatan 
och Tunnelgatan, nämligen ett absolut sä· 
kert störningsskydd, avsett att inkopplas i 
mottagarens jordledning. Skyddet hade 
formen aven cylinder med en kontakt i var· 
dera ändan. J ag hörde aven person, som 
fått titta inuti cylindern, att den innehöll 
en isolerad tråd, upplindad till en härva 
och försedd med några speciellt formade 
knyckar i ena änden. Enligt försäljaren 
voro dessa knyckar så tvära att de stoppade 
alla störningar. Han trodde åtminstone att 
skyddet verkade på detta sätt, hade han 
sagt. Som jag är mycket plågad av radio· 
störningar, skyndade jag mig till den upp· 
givna platsen, men ingen försäljare stod att 
upptäcka. Förmodligen var redan hela lag· 
ret slutsålt.» 

»Det är i alla fall glädjande, att folk för· 
står att värdera nya uppfinningar», slutar 
»Wireless» sin krönika, som han gett den 
ironiska rubriken »Bättre antenner». 

Bland konstruktionsbeskrivningarna i 
PR 2/36 återfanns en förstärkare för 220 
V likström med mer än 2 W uteffekt, upp· 
nådd med två Tungsram PP430 i pa· 
rallell. Vidare beskrevs ett mjukjärns· 
instrument för växel- och likström och en 
rörvoltmeter. I »Radioteknisk revy» be· 
handlade civilingenjör Å Rusck bl.a. spol. 
kärnor av finfördelad järn.magnesium. 
legering och en »talande tidning», den s.k. 

Modell 1091 

»Fotoliptofonen». Den talande tidningen 
förutspåddes få stor användning för de 
blinda. 

• 

IS CJ • problemspalten ., 
Problem nr 11/60 
är det faktiskt - till problemredaktörens 
stora förvåning - ingen som har löst rätt! 
Var det j ulfirandet som så grundligt torr· 
lade den annars så friskt porlande problem. 
knäckarådran bland RT:s läsare? Eller 
var problemet för svårt? Det kan inte vara 
möjligt med tanke på alla de skarpsinniga 
analyser som inströmmar varje månad! 
Tillfällig indisposition i det trogna pro· 
blemgänget förmodligen. 

Fig l 

Problemet hade följ ande lydelse: 

»Då vridkondensatorn C i fig. l ur· 
vrides blir kapacitansen Go, som upp· 

mätes mellan klämmorna A och B, stör
re. V ad finns i den med frågetecken 
betecknade fyr polen ?» 

Det är flera lösare som har varit inne på 
att fyrpolen skulle innehålla en spännings
beroende diod och ett batteri, vars polspän. 
ning över dioden varierar i och med att 
man ändrar på vridkondensatorns inställ
ning. Å ven om det är tänkbart att en sådan 
anordning verkligen skulle ge sådant re
sultat är kanske den lösningen litet för 
långsökt. 

En del lösare har gett sig in på kvart
vågstransformatorer och fasvändande hel
vågsledningar men utan att nå fram till en 
acceptabel lösning. Inte heller bryggkopp
lingar, innehållande reaktiva element har 
lett till målet. 

Rätta lösningen är följande: I fyrpolen 
befinner sig en förstärkare, över vars in· 
gång den variabla kondensatorn C är an· 
sluten. Förstärkaren, som har brantheten 
S som ger den med strömpilen angivna 
riktningen på utgångsströmmen I vid den 
likaledes med pil angivna polariteten på in· 
spänningen Vin> har ett motstånd R, in· 
kopplat mellan in· och utgångsklämmorna. 
Vidare förutsättes att inre resistansen R, 
är oändligt hög. Impedansen över utgångs· 
klämmorna för en sådan anordning kan 
man härleda på följande sätt. 

COSSOR 1091 

Marknadens billigaste dubbelstråleoscilloskop. 
Likspänning - 3 MHz för bägge förstärkarna. 
Stigtid 0,12 J-lS. Dessutom förförstärkare till den 
ena strålen, varvid max känslighet av 5 mY/cm 
erhålles. 10 cm bildrör. 

kr 1250:-

Pulsoscilloskop 1065 

Likspänning - 11 MHz, stigtid 32 ns. y-förstärka
re max känslighet 250 mY/cm. Svepgenerator ar
betar i 6 kalibrerade områden från 40 cm/s till 
5 cm/J-ls. Svepexpander 5 ggr. 10 cm bildrör. 

Begär prospekt och demonstration kr 1300:-

M. STENHARDT AB 
Björnsonsgatan 197, Bromma 3, Tel. 875135 
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Tack vare Luxors moderna mottagare - bordsapparater 
såväl som avancerade musikmöbler - med komplett 
stereoutrustning har denna nya, förädlade form av mu
sikåtergivning nu kunnat bli var mans egendom. 

Unna Er glädjen aven stereo-mottagare med verklig 
Hi-Fi-kvalitet. Lyssna på en Luxor och Ni förstår 
varför! 

Här ett urval Luxor-modeller - a Il a m e d k o m
p l e t t s t e r e o f o n i s k u t r u s t n i n g samt »L u
f o r» (av Försvarsstaben anbefallt våglängdsband för 
radiokommunikation under orostider). 

Luxor Excellens 
Avancerad distansmottagare med alla moderna finesser. 2-kanalsför
stärkare med separata kontroller för bas och diskant, 2 Luxor 
Briljant-högtalare + 2 högtonshögtalare samt stereo-skivväxlaren RT 
ingår i denna förnämliga musikmöbel i teak eller mahogny. 

II: 
C 
11 
~ 

:I ., 
Z 

~ .. 
III 
11 
11 
:I 
a 
Z 
III 
~ -
III 
:I 

:& 

:0 

Luxor Royal 
Modern bordsradio med stereo
chassi och Luxor Briljant-hög
talare. Finns i teak och ma
hogny . 

Luxor Symfoni 
Elegant bordsmottagare med 
hög teknisk standard, alla våg!. 
samt Luxor Briljant-högtalare. 

högtalare 
S4W-20. 

Luxor Premiär 
Stereo-apparat i 
teak eller ma
hogny med lös
tagbara ben, di-
stansmottagare, 
Luxor Briljant

samt skivspelaren 

Luxor Aristokrat 
Elegant musikmö
bel i teak eller ma
hogny med först
klassig distansmot-

tagare, stereoförstärkare, Luxor 
Briljant stereohögtalare samt 
stereo-skivspelaren S4 W -20. 

D/D 
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IRCD-ElIENCD 
Dur-Mica kondensatorer 

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 I 
Kapacitans-

I 
Märk-

I 
Temperatur-

område spänning område 

DM 15 1-390 pF 500V= -550 
- + 1250 e 

DM 20 680-3.900 pF 500V= -550 
- + 1250 e 

DM 30 3.000-10.000 pF 500V= -550 
- + 125 0 e 

Dur-Mica kondensatorerna finns även med andra kapacitanser, för andra 
märkspänningar och för högre temperaturer (max. + 150 0 el 

Begär broschyr A sa 

Generalagent i SVERIGE. NORGE. DANMARK. FINLAND 

AKTIEBOLAGET RIFA 
Telefon: Stockholm (010) 28 2& 10 • Bromma II 

ett ~ företag 
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Fig 2 
För den återkopplade spänningen gäller · 

följande uttryck: . 

Vin= VudX/ (R+jX) 

där X=-l/wG. 

Utgångsströmmen I är 

I =SVin=SVudXj (R+jX) 

Förhållandet mellan Vut och I är=ut
gångsimpedansen Zut (inverkan på impe
dansvärdet av R+jX parallellt över ut
gången försummas) och man får omedel
bart 

Zut=VutlI=-(R+jX) jjXS 

Med hänsyn till strömriktningen för I 
får man sätta värdet på I med negativt för
tecken i uttrycket för Zut. 

Utgår man från att R är mycket större , 
än l/jwG får man följande enkla uttryck 
för utgångsimpedansen : 

Z"t=R/jXS=-jRwGjS 

Detta uttryck anger emellertid att man 
skenbart över utgångsklämmorna har en 
kondensator, vars kapacitansvärde Go= 
=S/wGR. Tydligt är att om man minskar 
på G kommer Go att öka. 

+ 

Fig 3 
Till detta ar kanske en kommentar. nöd

vändig. Förstärkaren måste vara en 2-stegs
förstärkare, dimensionerad för tillräckligt 
låg förstärkning så att det inte uppstår 
risk för självsvängning. Fig. 3 visar en 
tänkbar koppling med en dubbeltriod. 

Hade man haft endast ett rör i förstär
karen hade man fått den för reaktansrör 
vanligen använda kopplingen. Utgångs
strömmen I hade då varit motsatt riktad 
och man hade då fått en utimpedans Zut= 
= jwRG / S, dvs. man hade då skenbart 
haft en induktans Lo över utgången: 

Lo=RG/S 

Därmed kan det vara dags att övergå till 
månadens problem, som insänts av stud. 
Per Hed/ors i Strömsnäsbruk, som därmed 
får exakt 35: - att bestrida sina studie-
omkostnader med. 
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4 enastående bryggor 

Typ 1650-A Impedansbrygga 

För de vanligen förekommande 
R I L I C - mätningarna. 
Mätområden : 

R: 1 mohm -10 Mohm. 
L: 1 ,uH -1000 H. 
C: 1 pF-1000 ,uF. 
D : 0,01 -50 (vid 1 kHz). 
Q : 0,D2 - 1000 (vid 1 kHz). 

Noggrannhet: ± 1 % med vissa undantag. 
Inbyggd nolldetektor. 
Inbyggd 1 kHz-oscillator. 
Användbar upp till 20 kHz med yttre generator. Bekväm 
anslutning av magnetiseringsström och förspänning. 

Typ 1605 -A Impedanskomparator 

För snabb mätning av impedans och 
fasvinkel utan manuell balansering. 

Panelinstrumenten visar procentuella skillnaden i impedan
sens storlek och fasvinkeln mellan mätobjekt och normal. 

Områden: 
Z: 2 ohm -20 Mohm. 

te,. Z: ± 0,01 % - ± 10 %. 
te,. 0: ± 0,0001 - ± 0,1 radian. 

Noggrannhet : ± 0,01 %. 
Inbyggd signalkälla för 100 Hz, 1, 10 och 100 kHz. 

Typ 1632-A Induktansbrygga 

För noggranna mätningar av induktanser. 

Mätområden : 

L: 111 ,uH-1111 H (min. indikering 0.0001 ,uH). 
G: 111 ,umho-1111 mho 

Noggrannhet : ± 0,1 % med vissa undantag. Spo
lar med mycket litet skillnad i induktans kan 
jämföras intill en noggrannhet av 1 del på 105• 

Konstruerad för mätning vid 1 kHz, men kan an
vändas till minst 10 kHz, med något reducerad 
noggrannhet. 

Typ 1607-A Transfer-Function 

and Immitance Bridge 

För VHF-UHF-mätningar på transistorer, 
elektronrör, nät och komponenter. 

Frekvensområde : 25 - 1500 MHz. 
Försedd med anordningar för matning av för
spänningar till mätobjektet. Max. ström 250 mA. 
Max. spänning 400 V. ' 

Mätning Område I Noggrannhet (150-1000 Mh:o:) 

Spänning och 'I 1 ( , j-
strömförhållanden (RI 0-30 2,5 1 +y R ) % + 0.D25 

Transimpedans (Z21) 1 0-1500 ohms 12,5 (1 +y'~~) '/, + 1,25 ohms 

Transadmittans (y,,) 1 0-600 mmhos 12,5 (1 , + y'f'J) '/, + 0,5 mmho 

Impedans (Zu) 1 0-1000 ohms 12,0(1 +y',*) '/, + 1,0 ohm 

Admittans (Yll) 1 0-400 mmhos 12,0 (1 + y~~) '/, + 0,4 mmho 

Generalagent 

Telefon 
Växel 63 07 90 * FIRMA johan Lagercrantz * 

Värtavägen SJ 
Stockholm No 
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Varje bildrör som lämnar fabriken testas i kval ifi
cerad prov utrustning. Allo elektriska och optiska 
dala kontrolleras med oöverträffad noggrannhet. 

o 

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 0 

14" 70 0 

17" 70 0 

17" 900 

17" 110 0 

17" 1100 
17" 700 

21" 90 0 

2r' 110 0 

21" 1100 

21 H 70 0 

21" 90 0 

24" 1100 

24" 90 0 

24" 90 0 

LANDETS STÖRSTA SORTIMENT AV BILDRÖR 

Rep-Eh,. ... BILDRÖR AB 

Kungsgatan 6 • Nyköping • Tel. 0155/11114, 11225 
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Problem nr 2/61 

osv. 

Vad är resistansen mellan punkterna 
A och B i ovanstående fig.? Samtliga 
motstånd är på I ohm. 

Rätta lösningen _på detta problem kom
mer i nr 5/61 av RT, där särskilt eleganta, 
roliga eller intressanta lösningar belönas 
med en tia. Lösningarna skall, för att bli 
bedömda, vara red. tillhanda senast den 
15 mars 1961. Skriv »Månadens problem» 
på kuvertet. Adress: RADIO och TELE
VISION, Box 21060, Stockholm 21. 

Förslag till nya problem mottages, och 
för sådana problem som kan användas ut
går ett honorar av inte mindre än 35:
kronor. 

• 
Ispalten 

Vi skall börja månadens DX-spalt med 
litet Afrikanyheter. På 25,32 meter har vi 
en just nu mycket aktuell station som heter 
Radio Leopoldville, den har avlyssnats med 
mycket god hörbarhet. Stationen själv an
nonserar på 25,43 meter och har adress: 
P.O. Box 3171, Leopoldville, Kongo. Pro
grammen är på franska men även engelska 
sändningar har avlyssnats kl. 23.00---00.30. 

En ny station har startat i Nigeria och 
premiärdagen var I oktober 1960. Den sän
der på 31,14 och 61,79 meter och den sist
nämnda våglängden har varit den bästa för 
vår del. Stationen heter Eastern Nigeria 
Broadcasting Service och har adressen: 
P.O. Box 350, Enugu, Nigeria. 

Den kristna radiostationen ELW A i 
Monrovia, Liberia, har under de senaste 
månaderna haft nya utsändningar på 19,89 
meter och vid 19.30-tiden har den hörts bra 

Fig 1 
QSL-kort från radiostationen ELW A i Mon
rovia, Liberia. 

~ 12 



För skarp indikering av: 

Nukleära engångsförlopp e Snabba dioders öppningstid e Snabba dioders återställningstid e Snabba kretsars respons 
Snabba förlopp i samband med t. ex. Avalanche transistorer, tunneldioder och andra snabba elektroniska kretsar. 

2 nsec / ,m 

Kopplings- och ellerlednings
tid i snobba transistorer och 
dioder kan mätas genam att 
utnyttja typ 519:5 utamordent
liga prestanda. Bilden visar 
typiska vågformer för en di
ods återhömtningstid - den 
övre linjen +45 mA referens, 
linjen i mitten diodens a""täng· 
ningstid och nedre linjen dio
den kartsluten. 

5 nsee/cm 

Typ 519 ör ett ovärderligt 
hjälpmedel för testning av ak
tiva eller passiva bredbands
kretsar. För denna mätning på 
en bredbandsförstärkare be
hövs mycket liten eller ingen 
korrektion för oscilloskopets 
egen stigtid . 

----

T 
TEKTRONIX 

GHz 
123 OHM 
T'rPE519 
OSOllOSCOPE OSCILLOSKOP 

Typ 519 • Likspänning - över 1000 MHz • 24 k V accelerationsspänning 

@ 
® 

Det nya Tektronix-oscilloskopet typ 519 är 

ett kalibrerat, ultrasnabbt laboratoriein

strument, som är konstruerat för observa-

tion, mätning och fotografisk registrering 

av stigtider på delar av nanosekunder. En 2X6 cm 

bildyta och 24 kV accelerationsspänning erbjuder ljus

starka bilder med utmärkt upplösning. 

Prestanda inkluderar: bandbredd från likspänning till 

över 1 GHz, stigtid mindre än 0,35 ns, känslighet 10 

V/cm, linjärt svep ned till 2 ns/cm, svepfördröjning till 

35 ns och ett bredbandigt triggersystem med hög käns

lighet. Alla data är fullt jämställda med instrumentets 

signalbandbredd. Enheten innehåller en fast signalför

dröjningslinje, en bekväm svepfördröjningskontroll, en 

pulsfrekvensgenerator, en standardamplitud- och våg

formsgenerator samt elektroniskt stabiliserade kraft

och högspänningsenheter. Endast två anslutningar be

hövs för normal användning - signalingången och 

nätkabeln. 

En kombination av enkel manövrering med labora

torieprecision och pålitlighet gör typ 519 idealisk för 

studium av enstaka nukleära förlopp. Dessutom möjlig

gör den extremt stora bandbredden att Tektronix

oscilloskopet typ 519 kan användas till allmänna mät

ningar, där oscilloskopets stigtid skall vara mycket 

kortare än signalens stigtid. 

För närmare uppgifter om detta Tektronix-instrument ring eller skriv till oss. 

Tillve~ka~e: Ensam~ep~esenfanf : 

Te"f~onix, Ine. E~i" F~ne~ AB 
Beave~fon OREGON U S A Box 56 BROMMA Vx :l5:la 70 
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InstrumentIådor av stålplåt 
~ Lackerade med grå hammariack 

~ Passande för mätinstrument, 
manöverorgan, transformatorer m. m. 

f 
" i 
,/ 

Samtliga lådor levereras utan 

handtag, samt utan borrhål 

för komponenter 

Låda med löstagbart lock 
liggande modell Mått mm. 

försedd med 
ventilationshål 

Nr a b c 

X20 102 144 180 
X21 102 144 250 

Priser X22 144 210 298 
fr. 14:- nto X23 210 298 400 

Låda med löstagbart lock 
Stående modell Mått mm. 

försedd med Nr b c 
ventilationshål 

a 

X10 102 144 180 
X11 102 144 250 

Priser X12 144 210 298 
fr. 14:- nto X13 210 298 400 

Låda med löstagbar frontpanel 
Försedd med Mått mm. 

ventilations-
öppningar 

Nr Bredd X höjd X djup 

på baksidan X40 210 144 115 
av lådan X41 210 144 150 

X42 298 210 150 
X43 298 210 200 

Priser X44 440 210 200 
fr. 23:- nto X45 520 210 200 

Chassier till ovanstående lådor tillverkade av 
blankförzinkad stålplåt. Bottenplattan är ställbar i 
höjdled. Priser fr. 6: 35-11: - nto 

Paneler utförda av 2 mm aluminiumplåt passan· 
de ovanstående chassier. Priser fr. 4: 60-11: 25 nto 

Vi kunna dessutom leverera: Pulpetlådor, 
oscillograflådor, instrumentskåp m. m. 

Omgående leverans 

Specialkatalog sändes på begäran 

RADIOKOMPANIET 
Avd. Elektronrör och komponenter 

Regeringsgatan 87 - STOCKHOLM C - Telefon 010/219035, 219036 
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i Sverige. Programmen är på arabiska med 
engelska anrop och dessutom har engelska 
nyhetsutsändningar avlyssnats vid 20.30-
tiden. Stationen har adressen: Box 192, 
Monrovia, Liberia, och -bifogar man en 
svarskupong får man som svar stationens 
trevliga QSL-kort. 

Under vinterhalvåret går det också bra 
att avlyssna lokalstationer i Indien och 
Indonesien. Bland de stationer i Indien 
som rapporterats hörbara kan nämnas AIR
Madras på 60,98 meter med 10/100 kW, 
AIR-Hyderabad på 60,12 meter med 10 kW 
samt AIR-Ranchi på 61,86 meter med en
dast 2 kW. Dessa ~tationer sänder inhems
ka program. AIR-Calcutta på 41,61 meter 
med 0,25/ 10 kW har avlyssnats med eng
elska nyhetssändningar kl. 16.30. 

Till de bäst hörbara stationerna i In
donesien hör RRI-Padang på 75,76 meter, 
RRI-Surakarta på 61,54 meter och RRI 
Medan på 59,64 meter. Dessa stationer har 
också inhemska program, men musikpro
grammen kan vara trevliga att lyssna på. 
QSL från dessa stationer är inte så van
liga, men ibland svarar de med brev och 
färgglada vykort. 

Radio'stationen KGEI - Vänskapens 
Röst i San Fransisco, USA, som presente
rades i DX-spalten i RT nr 10/ 1960 har nu 
ändrat våglängd från 16,86 meter till 19,60 
meter och sänder från kl. 24.00 till kl. 
04.00 program på engelska och spanska. 

Den i Sverige välbekanta New York
stationen WRUL med sina trevliga kort
vågsprogram lyder nu under Metropolitan 
Broadeasting Co., men tillhör fortfarande 
W orid Wide Broadeasting System. 

Enligt uppgifter skall Radio Kabul ha 
börjat sändningar till Europa på engelska 
kl. 15.00-15.30 på omkring 41,45 meter. 
Dessa uppgifter är dock hittills obekräf
tade. Sändningarna startade den 1/ 12 .. 

Radio Clube Paranaense i Brasilien, som 
kan höras bl.a. på 6045 kHz och som är en 
av de vanligaste och oftast hörbara Bra
silien-stationerna, börj ade i november att 
besvara rapporter med ett enkelt men väl
kommet QSL-kort och en trevlig och färg
glad vimpel. Stationens adress är: Curi
tiba, Paranii, Brasilien. 

Den l december startade en ny station 
på Windward-öarna som heter The Ca-

Fig 2 
QSL.kort från Radio Clube Paranaense i Bra
silien. 
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LANGSKALEI NSTRUMENT 
SMÅ DIMENSIONER

STOR SKALLÄNGD 

Visareutslag 2500 

Fabr. MUller & Weigert 

Denna instrumenttyp erbiuder många fördelar. 

Ett stort tydligt skalutslag gör instrumentet lätt av

läsbart även på ovstånd. Det stora visareutslaget 

ger 1,8 ggr längre skallängd än vid normalskala. 

Instrumentet kan erhållos i gängse värden för så

väl lik- som växelström . 

Det lämpar sig även för många industriella till

lämpningar såsom varvtalsövervakning m. m. 

Storlekar: 96x96 mm, 144x 144 mm. 

Katalogblad sändes på begäran 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ~ SIGTUNAGATAN 6 • STOCKHOlM 21 • TEL Vx 230880 
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ribbean Broadeasting Company med en 
mellanvågssändare på 20 kW. Stationen 
ligger på St. Lucia Island och program
men sänds på spanska, franska och eng
elska. 

Radio Noumea på Nya Kaledonien star
tade i januari sändningar på engelska till 
Australien och Pacific. Sändaren ligger 
på 49,71 meter. 

På 6299 kHz ligger den radiostation som 
tillhör The Technical University of Istan
bul. Stationen har den sista tiden rap
porterats. 

Radio Caracas i Venezuela på 4920 kHz 
har program på tyska mellan kl. 01.15 och 
01.45. 

Vi skall sluta med ett tips om det trev
liga musikprogrammet »Little Dragon 
Show», som kan höras från ECC i Taipei 
på Formosa kl. 13.30. Stationen brukar gå 
bra på 49,22 meter och ibland även på 
19,70 meter. Ett trevligt QSL-kort och 
ibland även en tjusig vimpel blir svaret 
på en rapport. 

Börge Eriksson 

TV-DX 

Enligt ryska tidskriften »Radio» har man 
i Vladivostok och Magadan och på Sakha
lin (en ö i östra Sibirien) tagit in TV-sänd
ningar från Japan. TV-sändaren i Hokkai-

do i Japan sänder med amerikanskt TV
system, 525 linjer och 60 bildfält/sek. 
Bärfrekvens för bilden är 91,25 MHz och 
ljudet går på 95,75 MHz. (Obs. mitt i 
FM-bandetl) Intercarrierfrekvensen = 4,5 
MHz. Ytterligare en japansk TV-kanal lär 
finnas förlagd till området 102-108 MHz. 

• 

Japansk TV·provbild, uppfångad i Sibirien över 
ca 500 km distans. Enligt ryska tidskriften 
»Radio». 

Provbild från japanska TV·stationen JOIF, 
mottagen i Sibirien. Enligt ryska tidskriften 
»Radio». 

Radio- och TV-nytt 
från hela världen 

I mitten av 1960 fanns det enligt den ame
rikanska TV-handboken »TV-Directory» 
94 miljoner TV-ägare i världen. 66 av jor
dens länder förfogar över en reguljär TV
tjänst med sammanlagt omkring 2000 TV
sändare. I USA finns det 53,5 milj. TV
ägare och Storbritannien kommer på and
ra plats med 12 milj., medan Japan med 
sina 5 milj. TV-ägare kommer på tredje 
plats bland de stora TV-länderna. 

• 
Enligt det japanska statliga radio- och TV
bolaget NHK:s årsöversikt 1960 var anta
let medarbetare vid bolaget ca 11 000. 

•• 
I BBC Overseas Service började i oktober 
1960 ett nytt program som återkommer var
je vecka. Det heter »Short-wave Listener's 
eorner» och är avsett att hjälpa och väg
leda kortvågslyssnarna och öka deras kän
nedom om radiosändning. Allmänna frå-

~16 

Stabiliserat 
likspännings-

Typ: aggregat 
LS 14B 

Utgång a I b I c d e 

Spänning O-SOOV -lS0V 0--lS0V O-lSOV 6,3V 

Ström 200mA 30mA - 30mA 4,SA 

Brum 0,3mV 0,3mV lmV 50Hz 

Reglering 
lö, 10% näl· 0,005% 0,005% 0,2% spänningsvariation 

för belastnings-
ändring från noll 0,2V 
liII lull 10.1 

O,lSV O,2V 

2 års garanti lämnas på alla likriktare 

Begär prospekt! 

Io."'''''''''''''''''''~ sv EN SKA A B~""" 

LTRONIX """"""'1 VÄLLINGBY STOCKHOLM -.", 

Ångermannagatan 122 - Telefon 010/870135 

f 

6,3V 

l,SA 

50Hz 
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Stödet. 

• håller 
kontaktfjädem 
i rätt läge 

• motverkar 
brytkrafter 
från kabeln 

• ökar 
tillförlitlighet 
och livslängd 

M-kontakterna la
gerföres med föl
jande antal poler: 

2 I 4 I 6 

8 I 12 I 18 
24 I S3 I 

Med Alphas välkända flatstiftskontakter i mi
niatyrutförande löser Ni enkelt och tillförlitligt 
Era svagströmstekniska kopplingsproblem. 

AB ALPHA· SUNDBYBERG· TEL. 282600 

Tekniska dala: 

ÖvergAngsresistanB ...................... ...... ...... .. .. ... .... 2-5 m Q 

Spänningshållfa.theten mellan närliggande kon-
takter är i normal rnmBtemperatur större än ..... 2.000 V 

leolationsresistansen mellan närliggande kontak-
ter är vid normal rnmstemperatnr och 55 ... re-
lativ fuktighet större än .............................. .... .. 500.000 M~ 

Ström belastning per kontaktelement .................. 6 A 

Kontakterna är j företa hand kopplingsorgan 
men kan med fördel användas för brytning av 
växelströmskretsar npp till ............. ................. ... 6 A, 380 V 

ALPHA ETT ~-FÖRETAG 
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gor om mottagning och våglängdsval kom
mer att diskuteras, såväl som alla intres
santa problem som lyssnarna insänder. 
Short-wave Listener's Corner kommer ock
så att ge »inside information» om radio
programmen och människorna bakom dem. 

• 
Den amerikanska F ord-stiftelsen finansie
rar med ett bidrag på 450 000 dollar skol
TV-sändningarna i Indien. För program
men svarar »All India Radio» och det in
diska undervisningsministeriet. För närva
rande har 250 högre skolor i Delhi med 
omgivningar möjlighet att regelbundet se 
dessa program. 600 TV-mottagare finns till 
förfogande. • 
Berlinarna har 11 radioprogram att välja 
på. I Västberlin sänder för närvarande 
»Sender Freies Berlin» två program, »RIAS 
Berlin» två program, »AFN Berlin» ett 
program, »BFN» ett program och »den 
franska soldatsändaren» ett program. Där
utöver kommer från Östberlin ytterligare 
två program från »Deutschland-Sender» 
och »Berliner Rundfunk», ett program från 
»Radio DDR» och ett från den ryska 
»soldatsändaren W olga». 

• 
Televerkets verksamhet för att åt allmän-
heten avhjälpa störningar vid ljudradio
och televisionsmottagning omfattade un
der 1959 17 400 störningsfall. Av dessa av- . 
såg 10550 ljudradion, vilket var ungefär 

~-. l' • 

samma antal som 1958 (10000 gällde ljud
radion på lång- och mellanvåg och 450 
FM-Ijudradion på ultrakortvåg). Antalet 
behandlade fall av störningar vid televi
sionsmottagning var 6850, vilket innebär 
en ökning med ca 60 %. 

• 
Grosshandeln med TV-apparater i Väst-
tyskland under augusti 1960 uppvisade en 
omsättningsökning på 40 % i jämförelse 
med augusti 1959. Omsättningsökningen 
tillskriver man olympiadsändningarna. 

• 
l slutet av september 1960 fanns det i Po-
len 354000 TV-licensinnehavare. Man räk
nar med att siffran skall ha stigit till 
400 000 vid årsskiftet. Det största antalet 
TV-ägare finns i Katowice-Iänet, huvudsta
den Warszawa samt i Warszawa- och Wroc
law-områdena. Enligt 5-årsplanens beräk
ningar skall det finnas 1,5 milj. TV-ägare 
i landet 1965, TV-nätet kommer då att täc
ka 85 % av landet. 

• 
Enligt meddelande från »Radio Free Eu
rope» håller den tjeckoslovakiska radion 
på att förbereda störnings sändningar av 
de österrikiska TV-sändningarna i gräns
området mellan Österrike och Tjeckoslo
vakien. En sådan störningssändning kom
mer även att medföra att TV-mottagningen 
på österrikiska sidan blir störd. 

• 

Berlins »Hebbel-Theater» har förvärvat 
koncessionen för ett oavhängigt bolag med 
namnet »Hebbel-Theater-Television-Pro
duktion» för TV-upptagningar av på Heb
bel-Theater uppförda teaterpjäser för se
nare återutsändning i TV. Direktionen för 
Hebbel-Theater har för ändamålet anskaf
fat alla erforderliga rättigheter. Teatern 
ämnar uppföra teaterstycken som även går 
att sända i TV. • 
Den 1 oktober 1960 fanns det i Västtysk
Iand 4288000 TV-licenser och 15760000 
radiolicenser. • 
Sedan mitten av oktober 1960 sänder den 
franska televisionen 46 programtimmar i 
veckan. Ökningen har framförallt kommit 
söndagarna till del, då man sänder från kl. 
10.00 på förmiddagen till kl. 23.00 på kväl
len. På vardagarna sändes program genom
snittligt mellan kl. 18.30 och 23.00 och 
dessutom kl. 12.30-13.30. 

• 
Den amerikanska radio- och TV-myndighe
ten »FCC» har föreslagit att de amerikans
ka TV-sändarna skall utsända program 
högst 10 timmar per dag. TV-stationerna 
har förklarat att de kommer att inlägga en 
protest till det amerikanska justitieminis-
teriet. • 
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SE OCH HÖR 
med VALVO-RöR 

CONSERTON 
Avd. Elektronrör 
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TEKNISKA HANDBÖCKER ÄR INGEN SÄNG LEKTYR 
Men faktum är att Mullar<Js senaste publikation om 
transistorteknik är en verkligt intressant läsning. Man 
blir naturligtvis ingen fullfjädrad konstruktör på om
rådet bara genom att plöja igenom bokens lite mer än 
300 sidor. Ändå är >Reference Manual of Transistor 
Circuits> en utmärkt handbok för alla, som är intresse
rade av modern transistorteknik - även den mest 
avancerade I Boken innehåller t.ex. praktiska tillämp
ningar och utförligt beskrivna kopplingsscheman: Lik-

spänningsomvandlare, oscillatorer, switch- och puls
kretsar, sändare och mottagare etc., etc. >Reference 
Manual of Transistor Circuits> rekvirerar Ni lättast 
genom att insätta 3 kronor på vårt postgirokonto nr 
55 34 40 (angiv noggrann, textad adress på talongen). 

Gör det nu för att vara säker på ett ex - upplagan 
är begränsad I Svenska Mullard AB Strindbergsgat. 30, 
Stockholm No. Telefon: 6701 20. 
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Den engelska radiotidskriften »Radio 
Times», som utges av BBC, har utökat sid
antalet från 52 till 64 sidor per vecka. Pri
set är oförändrat. Tidskriften har en upp
laga på flera miljoner. I detta samman
hang kan nämnas att den med Radio Times 
konkurrerande tidskriften »TY-Times», 
som utges av det kommersiella TY-bola
get, har en upplaga som uppgår till 4 milj. 
exemplar. • 

Den nyvalde koordinatorn för den västtys
ka TY:n, dr Karl Mohr, som har sin äm
betsplats i Miinchen, är underställd en 
koordinationsbyrå med avdelningar för 
eurovision, internationellt programutbyte, 
förvaltning och statistik. Yidare har inrät
tats en speciell pressavdelning. Som dis
positionsfond har koordinatorn från Deut
sche Fernsehen erhållit 2 milj. DM. 

• I London har bildats ett bolag som ämnar 
införa mynt-TY i England. I direktionen 
för det nya bolaget ingår bl.a. den beröm
de ~kådespelaren Sir Laurence Olivier och 
den konstnärlige ledaren vid Edinburgh
festspelen, Lord Harewood. Aktiekapitalet 
uppgår till 250 000 pund. 

• 
Den österrikiska televisionen har erhållit 
två TY-bandspelare (RCA-system). Band
spelarna skall insättas på prov i början av 
1961. Tidigare har den österrikiska TY:n 
en Ampex-bandspelare, som är avsedd för 
mobil användning. T I 

""·~rr. r . 

Kursverksamheten vid SHI under 1960 
Statens Hantverksinstitut meddelar följ an
de beträffande den teletekniska kursverk
samheten under arbetsåret 1960. 

Det gångna året har präglats aven 
starkt stegrad kursverksamhet. Den tele
tekniska instrumenteringen för kursverk
samhet och provning av elektronisk mate
riel har utökats och nya undervisningslo
kaler med modern undervisningsmateriel 
har ställts till förfogande. Kursdeltagar
antalet vid de olika kurserna, som samtliga 
varit fortbildningskurser för yrkesmän 
(tekniker och ingenjörer från radiohan
deln, industrin, statliga verk och försvaret) 
har varit följande. 

Under 1960 utbildades inte 
mindre än 330 TV-service
män vid Statens Hantverks
institut. Uppskattade inslag 
i utbildningen var studiebe
söken på Sveriges Radio. 
Ofta har SHI-kurserna före
gåtts av korrespondensstu
dier och på bilden ses tele
ingenjör Arne Randevall, 
SHI, och Hermods Stock
holms-chef fil. mag. Sten 
Widoff till vänster om ka
meran samt intresserade kurs
deltagare till höger. 

Ämne Antal kurs
deltagare 

Televisionsteknik I 
Televisionsteknik II 
Kurs för arbetsledare på TY

serviceverkstäder 
Kurs i uppsättning av central-

antenner 
Transistorteknik I 
Transistorteknik II 
Kurs i transistorteknik för för

svarets folk 
Service på kommunikationsradio 
Kurs i vågledarteori 

Summa kursdeltagare 

302 
28 

35 

267 
233 

77 

143 
57 
43 

1185 

Bildrör • AW 36-8014" • AW 59 - 9023" 

• AW 43 - 80 17" • AW 61 - 8824" 

• AW 43 - 88 17" • MW 36-4414" 

• AW 43 - 89 17" • MW 43 - 69 17" 

• AW 53 - 8021" • MW 53-20 21" 

• AW 53 - 8821" • M W 53 - 80 21 " 

• AW 53-8921" • MW 61 - 8024" 

SE OCH H.tJR· MED. VALVORtJR 

CONSERTON 
Avd Elektronrör 
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Hewlett·Packard 
Elektroniska räknare 0-18 GHz 

Typ 521 förekommer i 5 olika varianter, 
betingar ett lågt pris, är lätt att använda, 
mäter frekvens och sporadiska förlopp 
samt användes ofta för mätning av 
olika mätstorheter, som kan omvandlas 
till frekvens. 
Pris Kr. 3.075:- - Kr. 5.700:-

Ny elektronisk räknare typ 524 C. 

Typ 524 C är den främsta av världens största serie av elektroniska 
räknare och presenterar resultatet i stora ljusstarka siffror i rad. 
Den har en korttidsstabilitet av 3.10- 8 och en långtidsstabilitet av 
5-10- 8 per vecka. 
En stor fördel med 524 e är de många plug-in-enheterna, som utökar 
frekvensområdet, en videoförstärkare, en tidsintervallenhet och en 
period multiplikator. 
Typ 524 e med plug~in-enheter möjliggör direkt mätning av frekvens 
från 10 Hz till 500 MHz, tidsintervall från 1 !Jos till 100 dygn och periodtid 
från O till 10 kHz. Upplösningsförmågan är 0,1 !Jos och avläsningen 
är direkt utan omräkning. 
Kr. 14.750:- (exkl. plug-in-enheter) 

Andra elektroniska räknare från Hewlett-Packard: 

Typ 522 B är ett kompakt instru
ment för mätning av frekvens 
10 Hz till 120 kHz, tidsintervall 
10 !Jos till 100000 sek., periodtid 
från 0,00001 Hz till 10 kHz. 
Avläsning direkt i Hz, kHz, 
sekunder, millisekunder. 
Pris Kr. 5.850:-

Typ 523 eR är en ny räknare 
för allmänt bruk, mäter frekvens 
från 10 Hz till 1 ,2 MHz, tidsinter
vall 1 !Jos till 100000 sek period 
0,00001 Hz till 100 kHz. Stabilitet 
2.10-6 per vecka. 0,1 V käns
lighet. 
Pris Kr. 9.500:-

Ett flertal av -hp- instrumenten tillverkas numera i Hewlett-Packard GmbH i Böblingen i Tyskland. Kvalitetsarbete, 
modernaste produktionsmetoder liksom grundlig fackkunskap garanterar instrument av högsta prestanda. Så gott som 
samtliga -hp- instrument kan nu erhållas från frihamnslager i Schweiz. 
Priserna gäller fritt förtullat Stockholm. Fortlöpande förbättring av konstrukt ionerna kan påverka. ovanstående data och 
priser vilka därför gäller med reservation för eventuella ändringar. Vi står gärna till tjänst med närmare uppgifter om 
dessa räknare och Hewlett-Packards övriga instrument och hjälper även till vid lösandet av Edra speciella mätproblem 
och vid val av lämpligaste mätutrustning. 

Ensamrepresentant 

F • • a 

Hewlett - Packard S.A. 
Geneva (Switzerland) Rue du Vieux-Billard 1, Tel. (022) 264336 

HPSA - 6 - 403 

E R I K FERNER 
Box 56 BROMMA - Vx 252870 
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Heltransistoriserad 
bärfrekvensbrygga KWST/S 

För mätning av statiska och dynamiska storheter. Anslut
ning av trådtöjningsgivare i halv eller hel bryggkoppling 
samt induktiva givare. Inbyggd balansering samt statisk 
kalibrering med fasta lägen. Förstärkarutgång finns för 
katodstråleoscilloskop, skrivare och slingoscillograf. 

TEKNISKA DATA HOTTINGER 

MESSTECHNIK 
Bärfrekvens: S kHz ± 1 %. 
linearitet: ± 1,S %. 
Mätnoggrannhet: ± 2 %. GMBH Frekvensområde: O -lS00 Hz. 
Amplitudkarakteristik: 1000 Hz 90 %. 

lS00 Hz 70 %. 
Mätområden : 

Känslighet: 

Utgång : 
Givare: 

Bryggspänning: 
Rumstemperatur : 
Statisk kalibrering: 

Anslutning: 

Vikt: 
Dimensioner: 

7 kalibreringsbara lägen: Reglerbara stegvis 
1: 100. Reglerbar kontinuerligt 1: S. 

Med 120 Q trådtöjningsgivare fullt skalutslag 
100 ,um töjning med en aktiv givare. Med 
induktiva exempelvis W 1 fullt utslag 1 ,u 
förskjutning . 

Spänningsutgång ± 1,8 V (Ra>l kQ). 
Osymmetrisk strömutgång ± 20 mA (Ra< 
0-100 Q osymmetrisk). 

Trådtöjningsgivare 120-600 Q i hel eller halv 
bryggkoppling. 

3,1-S,3 V, induktivgivare 1,8 V automatisk 
om k., max Soo till _10° C. 

10 fasta lägen: ± 1, O,S, 0,2, 0,1, O,OOS, 

~o/ K-2 1 00· - . 

12 V DC. Batteri eller acku mu latar lS0 mA, 
1,9 Watt. 

Ca 6 kg. 
Bredd lSl mm. Längd 302 mm. Höjd 212 mm. 

Generalagent: 

FÄLTSTYRKEMETER 
för FM och TV typ HUZ 

Frekvensområde 47- 2.2.5 MHz 
Mätområde 1~ V-100mV 

Ingångar 60 och 2400hm 

Inbyggd avstämbar dipolantenn 

Dimensioner 250 x 210 x 120 mm 

Ett litet behändigt batteridrivet instrument, vikt ca 5 kg, 
för mätningar på TV-antenner, tör pejling och för mätning 
av störspänningar enl. CISPR. Instrumentet är försett med 
ett transistoriserat nätaggregat. Med nätaggregatet kan 
HUZ även arbeta som ett nätanslutet instrument. Avstäm
bar dipolantenn, kalibreringsgenerator och högtalare 
finns i instrumentet. Särskilda anslutningar för hörtelefon 
och antenner. 

Mätinstrumentavdelningen 
Barnängsgatan 30 - Stockholm Sö - Tel. 44 97 60 
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LR-BRYGGA 
B 321 

Mätområden 

Induktans Resistans 

0,D2-111 mH 0,2-1110 ohm 
0,002-11,1 mH 0,D2-111 ohm 
0,0002-1,11 mH 0,002-11,1 ohm 
0,02-111 ,uH 0,2-1110 mohm 
0,002-11,1 flH 0,D2-111 mohm 

Noggrannhet: ± 0,25 % 
Mätfrekvens: 10 kHz ± 1 % 
Nätanslutning : 11 0- 250 V, 40 - 60 Hz 
Dimensioner: 43x29x19 cm 
Vikt: 11 kg 

B 32.1 är en ny transformatorkopplad brygga 
som har dekadisk inställning och avläsning 
vilket betyder snabba och precisa mätningar 

WAYNE KERR 
har även andra TRANSFORMATORKOPPLADE bryggor 

B 901 Susceptans motsv. 
± 230 pF 

ca 

ca ± 2 % Yttre: 1-100 MHz 

• Tillsats Q 221 ger brygga B 221 följande mätområden : 
0-100 O (minsta avvikelse 50 1'0) 
l 1'1'-100000 I'F 
0-10 mH (minsta avvikelse 5 ml'H) 

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 "'åde p-n-p och n-p-n transistorer. Närmare upplysningar om 
Q 601 återfinns i en speciell broschyr som gärna översändes på begäran. 

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. 44 97 60 
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Europeiska TV· nätet 
Kartan i fig. l visar planerade och i drift 
varande televisionssändare i Europa. Fyll· 
da rektanglar avser i drift varande sändare, 
ofyllda avser planerade. 

Kartan visar läget i slutet av 1959. För 
Sveriges del har j u åtskilligt inträffat se
dan dess, och en hel del av de i kartan an· 

Fig l 

givna planerade TY·sändarna är sedan lång 
tid tillbaka i verksamhet. Kartan ger emel
lertid en intressant överblick över hur det 
europeiska TY·nätet kommer att se ut i 
fullt utbyggt skick. 
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QSL från satellit 
Till och med från jordsatelliter kan man 
få QSL.kort. Sålunda verifierar amerika
narna rapporter som insänts beträffande 
mottagna signaler på en del av Explorer
satelliterna. 

Explorer YII, som sköts ut den 13/10 
1959 och som fortfarande är i omlopp 
kring jorden, sänder på 20,40 och 60 MHz. 
Utsignalen är 0,6 W på 20 MHz och efter
som man använder solceller är förmodli
gen denna sändare ännu igång. Annars 
sänder de amerikanska satelliterna mesta
dels på en frekvens omkring 108 MHz. De 
ryska satelliterna går i allmänhet på fre
kvenser i närheten av 20-40 MHz. • 

NYTT FRÄN 

MODELL 700 

Direkt och kontinuerligt visande frekvensmeter med 
en noggrannhet av ± 20 Hz (bättre än 0,0001 %). 
Frekvensområde 25-1000 MHz. Känslighet 0,1 V. 

MODELL 700 STANDARDFREKVENSMETER 

MODELL 560 FM 

Standardsignal
generator, nog
grannhet ± 0,5 %. 
Inbyggd 1 KHz 
oscillator. 6 band, 
25-960 MHz. 

MODELL 139 

MF-T estosci Ilator. 
3-20 MHz, kalibre
rad i fyra band. 
2 st. kristalloscilla
torband. Nog
grannhet ± 1 % el
ler kristall
noggrannhet. 
IW)- . ' .. ~ 

Skriv eller ring för närmare uppgifter om priser, data m. m. till 

EKB.PRODUKTER 
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MODELL 710 

Mätområdesomkopplare komplet
terar modell 700: Direkt och konti
nuerlig avläsning. Overlappande 
mätområden från 25-1000 MHz. 
Känslighet 0,1 V. 

SPIRALBACKEN 27 

VÄLLINGBY 

TELEFON 382379 



• •• 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 OG-lO med 100 mm 
diameter. 

Svepgenerator 
11- UW 958 
Nordmende Svepgenerator 
UW-958 är i förening med 
Nordmende universaloscil
los ko p UO 960 oumbärlig 
vid kontroll och trimning av 
TV- och UKV-mottagare. 
Oet är lätt att koppla upp 
och trimma TV-mottagaren 
med Nordmende svepgene
rator och universaloscillo
skop. 

Pris: 1.12.5:-

NOROMENOE 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
och AM-mottagare, bandspelare och för övrigt all 
elektronisk apparatur. 

Pris: 1.585:-
STOCKHOLM, TEL. 010/180000 • GÖTEBO~G, TEL. 018/175890 • MALMÖ, TEL. 040/70720 • SUNDSVAU, TEL. 027/50420 

R A D 10 O C H T E L E V I S lON - N R 2 - 1961 23 



Translstor-
tKISELTRANSISTORER AV 

25701 Låg läckström 0,2 resp 0,3 !lA. 

V cB25V 

hfe = 18 

Hög cut-off-frekvens 6 resp 8 M.c/s. 

Lämpliga i kretsar som skall arbeta på

frestande klimat - arktiskt eller tropiskt. 

Pris 14:-

25702 

V CB25V 
hfe = 35 

Pris 21:-

... 

.2 e:. 
z 
O 
j::: 
<t 
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Vi 
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o 20 40 bO 60 100 

OMGIVNINGSTEMPERATUR 

GERMANIUM-HIGH-SPEED-SWITCHING-TRANSISTOR 

2 N 711 VCB 12V Pris 20:20 f exb = 300Mc/s 

'c 

2N711 är av germanium - PNP-diffused-base-MESA-typ och har tillverkats 
speciellt med tanke på maximal driftsäkerhet, hög stabilitet och stor livs
längd. Alla transistorer är grundligt testade efter genomgångna temperatur
(-550 

- +95 0 C) och fuktighetsprov (35 % -95 % relativ fuktighet), och där
efter åldrade 250 timmar vid + 1000 c. 

symbol I parameter I conditions* I min I typ I max I unit 

td+tr Tum-on Time VBE (O) = 0.5 v, lB(I) = -1 ma 
V cc =-3.5 v, Rc = 300 ohms - 70 100 m,usec 

ts Storage Time lBO) = - 1 ma, lB(2) = 0.25 ma 
V cc=-3.5 v, Rc = 300 ohms - 100 200 m,usec 

tf Fall Time IR(l ) = -1 ma, IB(2) = 0.25 ma 
V cc=-3.5 v, Rc = 300 ohms - 90 150 m,usec 

*V BE ( O) = prior hase·emitter voltage, OFF state IB (1 ) = ON·state hase current 
I B (2 ) = post hase current, OFF state 
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FRAN 

TEXAS INSTRUMENTS 
__ , o 

HOG KVALITE TILL LAGA PRISER 

25301 25302 

VCB 60V VCB 25 V 

VEB 30V VEB 20V 

Ilfe = 10 - 40 hfe = 15 - 50 

Pris 22:40 Pris 21:-

Exceptionellt låg läckström mW 

- 0,1 /-lA. Hög kollektor

spänning - låg botten

spänning - hög toppström. 

liten spridning av Beta. 

lämpliga i kretsar där man 

önskar hög kollektorspän

ning och bas-emitterspän

ning över en vidsträckt tem

peraturskala. 

+=' o ... 

250 

200 

~ ISO 
Z 
o 
I-« 
Q. 100 
V) 
V) 

o 
SO 

o 
-SS 

Vi sänder Er gärna utförliga data! 

" " " ~ ~ 
~ 

r\. 

-25 O +25 +100 
OMGIVNINGSTEMPERATUR 

r\: 

AB GtiSTA BÄCKSTRtiM 
EHRENSVÄRDSGATAN 1-3 • STOCKHOLM K • TELEFON 540390 

~ 
I\. 

+150 

'C 
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Werner Taeger: T ransistorblandarsteg med MF· återkoppling 

I självsvängande blandarsteg med transis
torer kan man inte - som fallet är i mot
svarande kopplingar med elektronrör -
utan vidare införa MF-återkoppling för att 
höja utgångsresistansen för mellanfrekven
sen hos blandarsteget. 

Vid ett transistorblandarsteg i UKV-mot
tagare kan man nämligen endast tillämpa 
mycket svag MF-återkoppling, enär ampli
tuden hos en transistoroscillator vid höga 
UKV-frekvenser varierar starkt när man 
avstämmer inom UKV-bandet 87-100 
MHz. 

Körting har visat hur man kan kringgå 
svårigheterna med en ny koppling, se fig. 
l. I den nya kopplingen regleras .MF-åter
kopplingen aven tillsatsinduktans, Lo som 
är inkopplad mellan basen på blandartran
sistorn och chassiet, den genomflytes av 
MF-växelströmmen som passerar kollektor
baskapacitansen Ck b hos blandartransis
torn. Tillsatsinduktansen Lo är så dimen
sionerad att man utjämnar de med frekven
sen varierande värdena för den för mellan
frekvensen föreliggande inre resistansen. 
MF-återkopplingen kompenseras därvid 
till ett tämligen konstant värde inom hela 
UKV-bandet. 

o 

När kollektorspärrskiktskapacitansen 
Ckb är större än normalt och därmed också 
den dynamiska inresistansen är låg, åstad
kommer den därvid inträffade ökningen av 
MF-återkopplingen att blandarförstärk
ningen ökar. Omvänt blir vid lågt värde på 
kollektorspärrskiktskapacitansen Ck b och 
låg dynamisk inre resistans MF-återkopp
Hngen svagare, vilket medför minskad MF
återkoppling, dvs. minskad blandnings för-

a se. 

r-®-i 
S ign~ 

~ LO 

TJ -

Fig l 
Dämpningsniinskning. genom positiv återkopp
ling för mellanfrekvensen kan stabiliseras i ett 
självsvängande UKV-blandlUsteg genom en 
induktans L n i emitterkretsen. 

stärkning. Med detta kopplingssätt erhåller 
man en stabilisering, som gör att man kan 
driva MF-återkopplingen högre än man 
tidigare vågat göra. 

Särskilt gynnsamt lär denna koppling 
verka när batteri spänningen avtar. Trots 

~30 

Fig 2 
Praktiskt schema för självsvängande UKV
blandarsteg med stabilisering av MF-återkopp
ling. Schemat tillämpas av Körting i resemot
tagaren »Tramp». 

PLATTRADSKABEL 

"FLEXISTRI P" 

GENERALAGENT: 

The T elegraph Condenser Company har i 
samarbete med BICC tagit upp plattråds
kabel »Flexistrip» på sitt tillverkningsprogram. 

Flexistrip består av flata kopparledore som 
ligger parallellt mellan Melinex/Polythene
laminat. 

Flexistrip har bl.a. följande fördelar: 
Den har lägre vikt än konventionell kabel 
och är mindre utrymmeskrävande. 

Kopplingarna blir enhetliga och felkopplingar 
elimineras. 

Några tekniska data: 

Antal ledare: 4-8-12-18 eller 26. 
Strömstyrka: 2,5 eller 5 amp. 
Max.arb.sp.: 500 V "V. 

Max.arb.temp.: 70° C. 

FORSLID St Ca AB Rådmansg.56· Stockholm Va - T. 301675, 301737,329245 
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x för Sellotape blir + ror Er 

Det finns mängder av x-faktorer i varje kalkyl - "obe
kanta" faktorer, som kan bli utslagsgivande både för 
resultatet och för Er vinst. Det är . därför som så många. 
industri-, kontors- och butikschefer i dag sätter kryss. 
för SELLOTAPE i sina kalkyler. 
Ty där x står för SELLOT APE - där når man högsta 
arbetstempo, största säkerhet, lägsta kostnad. Studera 
praktikfallen här nedan - de visar hur x för SELLO
T APE kan bli + också för Er! 

x 

x 

Fäst, montera, försegla, 
laga, märk med SELLO
TAPE cellofantejp. 
Transparent och i 12 
kulörer. Idealisk även 
som trycktejp. 

Förstärk kartonger, bun
ta och knippa gods med 
SELLOTAPE rayon för
stärkta bandningstejp -
vattenfast, smidig - yt
terligt stark, skär ej in. 

x 
x 

Skydda kanter och öm
tåliga ytor vid målning 
och lackering med SEL
LOT APE smidiga mas
keringstejp fäster 
väl, lossas utan spår. 

Isolera elektriskt ledan
de detaljer säkert och 
snabbt med SELLO
TAPE elektrotejp i 6 
färger. Tunn, vattenfast, 
smidig, seg, pH-neutral. 

x Försegla dammtätt, luft
tätt, fukttätt - på alla 
aktuella material - med 
SELLOT APE glasklara, 
högelastiska polyeten
tejp . 

X Kantförstärk pärmar, 
kartor, plastfickor osv. 
med SELLOT APE kant
ningstejp av vinyl med 
präglad yta. Sju färger 
samt transparent. 

x 

x 

Välj SELLOTAPE med 
tryck för point-of-sale
reklam: pygmeaffischer,. 
bruksanvisningar, kom-o 
binerade pris- och för
seglingsi'em.sor etc. 

Varna effektivt vid far
liga passager med SEL
LOTAPE varningstejp, . 
fukt- och oljetålig med 
internationellt godkänd~ 
svartgul randning. 

När det gäller industritejp kontakta 

® 

-experten-
Generalagenter: GRUBBENS & (O AB 
Stockholm, tel. 22 88 40, 
Malm:;, tel. 9347 6S , 

Göteborg, tel. 13191S 

Norrköping, tel . 211 69 
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EMT-140 
iör film- och musikstudios, teatrar och konserthus. 
Kammaren - utvecklad enligt principer angivna av 
:Dr. W. Kuhl, RTI - kan mottaga program inom 
frekvensområdet 30-12.000 Hz och ge en efter
klang på mellan 1,2 och 6 sekunder. Klangtiden 
kan varieras kontinuerligt, även under drift, endera 
manuellt eller från fjärrkontroll. Tack vare fjärr
kontrollen kan kammaren placeras på tillgängligt 
utrymme och behöver ej inkräkta på själva studions 
golvyta. 
EMT 140 har inbyggda förstärkare för såväl in
som utgång och är avpassade för linjenivå. 
Närmare upplysningar genom vår audioavdelning. 

LJUDUTRUSTNINGAR 

professionella reportagebandspelaren 

av studiokvalitet - inte bara för radio- och TV-reportern 
- utan även för alla andra som kräver en kompromisslös 
upptagning, det må gälla yrke eller hobby. Betjäningen 
av bandspelaren är enkel : med två rattar sköter Ni alla 
funktionerna. Moderna byggelement i kombination med 
driven schemateknik har möjliggjort en reduktion av ytter
måtten, som tidigare ej varit möjlig. Sålunda har band
spelaren heltransistoriserad förstärkare uppbyggd med 
tryckt ledningsdragning, drivmotor med elektronisk hastig
hetsreglering och uppladdningsbara miniatyrceller. Utför
lig specialbroschyr på svenska översändes gärna till 
intresserade. 

Schweizisk studioband
spelare för högsta anspråk 
på kvalitet och prestanda. 
Stud er C 37 är en vidare
utveckling av den välkän
da B 30, med tonvikt på 
enklaste betjäning - bå
de under drift och för 
service och trimning. 
Bland finesserna kan näm

nas: dubbla spolhastigheter, inbyggd motordriven band
sax, räkneverk graderat i tid (99 min., 59 sek.), alla för
stärkaredelar i plug-in-utförande, förstklassig bandföring. 
Maskinen kan levereras endera i mono- eller stereoutfö
rande för %" band (även med styrton) eller också i 
specialutförande för trekanalsinspelning på %" band. 

För närmare information om C 37 står vår audioavdelning 
(ing. lindell) till Er tjänst. 

ELEKTROMESSTECHNIK WILHELM FRANZ KG LAHRjSchwarzwald 



.418 SVAJMÄTARE 

Svajrnätaren är avsedd för undersökning och mätning av såväl FM
som AM-störningar på tonfrekvensapparatur såsom bandspelare, 
skivspelare och liknande. Mätaren utnyttjar mätfrekvensen 3000 Hz 
från band eller skiva. 
Tekniska data: 
Mätområden, FM: 0,3-1-3 och 10 % (toppvärden). AM: 10 och 30 %. 
Frekvensområde för störmodulationer: 0-250 Hz på katodstråle-

oscillograf 0,1-200 Hz på visarinstrumentet. 
Inbyggda filter för följande frekvenser: 6,25-12,5-25-50 och 

98 Hz (98 Hz är medelvärdet av dubbla nätfrekvensen och perfora
tionsfrekvensen). 

Lågpassfilter med övre gränsfrekvensen 0,5 och 1,5 Hz. 
Filter för hörriktig värdering av svaj, övre gränsfrekvens 4 Hz, där
efter avfall med 3 dB/oktav. 
Svajrnätaren kan anslutas till dels yttre filtersatser, dels registrerande • ;14V Iyp H.Ioo"';pIO,. 

• 321 o HMMÄTAR E 

Direktvisande ohmmätare för industri- och laboratoriebruk med mycket 
brett mätområde. Instrumentet är direktvisande och synnerligen lätt
skött, vilket medför att det lätt kan användas i produktion. Anslutning 
av mätobjektet till instrumentet kan ske endera på fjädrande klamrar 
eller i 4 mm:s bananhylsor. 

T ekniska data: 
Mätomfång: 10 mOhm -100 Mohm. 
Mätområden : 0,3 - 3 - 30 - 300 Ohm, 3 - 30 - 300 - 3000 KOhm. 
Noggrannhet: 2 % av skalutslaget. 

Belastning på mätobjektet: Ohm-området max 30 mY, KOhm-området 
max 0,1 mA. 

Generalagent för EMT 

MÄTINSTRUMENT 

Svajrnätare i mindre utförande för tonfrekvens
apparatur. Mätaren är bestyckad med dubbla in
strument: ett ljusvisarinstrument och ett medelvär
deskännande instrument. Som mätfrekvens användes 
5000 Hz från band eller skiva. 

Några data: 

Mätområden : 
1) ± 0,5 % eller ± 1 % frekvensmodulation. 
2) ± 1,5 % eller ± 3 % frekvensmodulation. 

Frekvensområde för störmodulation : 
O-55 Hz (elektriska systemet). 
0- 100 Hz (ljusvisarinstrumentet). 

Filter för hörriktig värdering av svaj, övre gräns
frekvensen 4 Hz, därefter avfall med 3 dB/oktav. 

Inbyggda filter för undertryckning av 25 och 50 Hz. 
Möjlighet finns till anslutning av yttre filter, liksom 
till anslutning av skrivare (Helcoscriptor) . 

ELEIA .A-'_.JI~" ~/~W"'I~ÅM A1j 
A~F~"Qt I~tv,,, Tri Holländargatan 9A - Stockholm 3 - Box 3075 - Tel. 240280 
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starkt tilltagande kollektor-spärrskiktska
pacitans blir förstärkningen hos blandar
steget nästan konstant, exempelvis när 
spänningen faller från 6 till 4 V hos bat
teriet. 

Fig. 2 visar ett praktiskt schema för ett 
självsvängande UKV-steg, i vilket ingångs
växelspänningen och återkopplingsspän
ningen på bekant sätt inmatas på emittern. 
Basen hos blandartransistorn är för in
gångs- och oscillatorfrekvensen kortsluten 

genom kondensatorn Cb• Impedansen hos 
kondensatorn Cb är ungefär för mellanfre
kvensen tre gånger högre än impedansen 
för kompensationsinduktansspolen Lo för 
MF-återkopplingen. 

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

Vad gör dom? 
Bilden här intill, som är hämtad ur Hugo 
Gernsbacks »1961 Forecast» med sedvan
ligt fascinerande innehåll, visar hur det 
kommer att se ut om några år i hemmen. 
Hela familjen sitter samlad i vardagsrum
met efter middagen, alla lyssnar, antingen 
på TV, radio eller på hi-fi-stero-skivor. Men 
den som kommer in i rummet hör inte ett 
ljud och ser ingen bild på någon skärm. 
Allt är tyst och stilla. Belysningen är däm
pad och rummet har en angenäm, vilsam 
atmosfär. 

Titta på far och mor i soffan, de blundar 
men de sitter faktiskt och ser på TV. 

Junior, 16 år, sitter vid bordet och gör 
sina hemläxor. Han hör samtidigt i sin 
stereo-radioapparat på ett program, ett re
portage från ett rymdskepp som just lan
dar på månen. Flickorna hör på stereo
skivor - sista favorit-skivcharmören. 

Alla personer på bilden har ett band 
kring huvudet, på bandet finns det avstäm-

ningsknappar för TV-, FM- och AM-radio. 
l bandet finns alla elektroniska anordning
ar som behövs för att till hörsel- och syn
centra i hjärnan överföra bilder och ljud. 

Hugo Gernsback kallar processen att över
föra syn- och ljudintryck direkt till syn- och 
hörselcentra i hjärnan för »super-ception». 
Han påstår att norska tekniker som arbetat 

Bästa bundsförvanten 
på vägen mot fulländad bandinspelning har 
Ni i >SCOTCH» tonband - de professionella 
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 gratisboken »SCOTCH» tonbandstips ! 

i en »hydroelektrisk» anläggning sett blå
vitt flimmer när de närmat sig några dros
selspolar i anläggningen. Och vid Univer
sity of California i Los Angeles har man 
lyckats få fram liknande fenomen hos för
sökspersoner som placerat huvudet i luft
gapet till en jättestor drosselspole, genom
fluten aven kraftig, lågfrekvent ström .• 

GENERALAGENT: llllDE1IU5 & BJÖRKLUND • BOX 12119 • STOCKHOLM 12 
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Visolux ser åt Er 
för pålitlig ... 
Räkning 
Sortering 
Reglering 
Kontroll 

Signalgivning 

Mätning 
Öl)er'Jlakning 
Omkoppling 
Manövrering 

För upplysningar, tag kontakt med 

REGULATOR & INSTRUMENT AB BILLMAN 
AGENTURAVDELNINGEN 

Stockholm, tel. 520320 - Göteborg, 174879 
Malmö, 803 80 - Karlstad, 56725 ,," 

Sundsvall, 50530 - Norrköping, 80450 

e 
e 
• • e skymningsrelä 
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Operett med radiosändare 
porten» kan röra sig helt obehindrat; han 
kan ha mikrofonen i handen eller exem
pelvis i bröstfickan. Den tillhörande lilla 
UKV-sändaren kan bäras i en liten väska 
eller i klädedräkten. 

Telefunken har utvecklat en trådlös mik
rofonanläggning, »Mikroport», för radio
överföring av tal över kort distans. An
läggningen består aven liten mikrofon+ 
en UKV-sändare i fickformat. Se Hg. 1. 

Fig l 
»Kragknapps»-mikrofon med tillhörande 
»Mikroport»-sändare. 

, , , 

AB \S6LART~J{ON :''', .. " " 
, ,. 

välj BERCO 
* Modernt utförande 

* Små dimensioner 

* Stor driftsäkerhet 

* Lägsta priser 

Sändningen tas emot med en mottagare 
och talet återges sedan i en lämplig hög
talaranläggning. Radioöverföringen ersät
ter alltså överföring via en mikrofonkabel, 
vilket gör att den som utnyttjar »Mikro-

Fig 2 

Mikroport-anläggningen kan exempelvis 
användas vid föredrag i större hörsalar, 
föreläsaren slipper då släpa med sig en 
mikrofonsladd. Likaså lämpar sig »Mikro
port» för teaterföreställningar i mycket 
stora lokaler, där talare resp. sångare har 

~34 

Skiss för iscensättning av Czardasfurstinnan i Deutschlandhalle (september 1959 J. aj åskådar
läktare, bJ belysning, ej cykelbana, under föreställningen överklädd med aluminiumfolie, 
dJ orkester, ej stor trappa för balett och uppträdande, f J cirkelformig scen, g.) utgångar. 

NÄR NI BEHÖVER 
VRIDTRANSFORMATORER 
FÖR INBYGGNAD ELLER I BORDSUTFÖRANDE 

är utmärkande egenskaper. 

B E R C O vridtransformatorer 
finnas för ett flertal effekter. 

Några exempel anges här: 

Typ Prim. max. Sek. max. Ström max. Oppen 

AlA 250 V 250 V 0,8 100:-
A2A 250 V 270 V 2,0 120:-
71A 250 V 275 V 6,0 210:-
72A 250 V 275 V 10,0 250:-

Kapslad 

110:-
130:-
230:-
270:-

AB SOLARTRON • HEDINSGATAN 9. STOCKHOLM NO· TEL. 600906 
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Denna RCA-transistor har hjälpt till att bilda en 
computer industri. 2 N 404 har valts av Amerikas 
ledande computer tillverkare och har givit upphov 
till nya erfarenheter vad beträffar pålitlighet. 

Enastående data vad beträffar pålitlighet, långt 
liv och stabilitet har erhållits med PNP transistorn 
2 N 404 vid drift till maximal prestanda. 

NÅGRA DATA 
l) Testkvantiteter av 2 N 404 har passerat 12.000-
timmarsgränsen under maximal drift. Kurvorna 
visar resultatet. 

2) Prover från varje serie av RCA 2 N 404 testas 
med max-data under l.000 timmar. År 1956 
noterades ca 6.000.000 transistortimmar vid 85°C 
skikttemperatur. 

Generalagent 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 

Maximum 

50+---------7.M~.d~ian~-------------------
'O 
30 
20 
10 

Minimum 

10 Il 12 
'--_______ Time-ThousandsofHours ______________ ..... 

,..----- Variation in 1'10 durina 12,OOOhours storage life test at 8S·C ----, 

,-------M,x;mum 
---;'Me~dja~n------------------__ 

Minimum 

10 Il 12 
'--_______ l ime-ThousandsofHours _______ _ 

,..---------- Varia~ion in 1"0 during a 35·mw life test al 5S'C ---------, 

~ ___ M~'~xjm~u~m ____________________ ___ 

~'-----M~.~d;'~n~==-----------------
V --....... Minimum 

10 Il 12 
'--_______ Time-ThousandsofHours _________ ... 

Barnängsgatan 30 • Stockholm SÖ • Tel.: 449760 
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långt till närmaste mikrofon. Ett exempel 
på detta är ett uppförande av operetten 

Fig 3 
Solisterna hade vid uppförandet av Czardas
furstinnan i Deutschlandhalle ingen chans att 
göra sig hörda i den enorma lokalen utan tek
niska hjälpmedel. De utrustades därför med 
miniatyrsändare och mikrofon, instoppade i 
klädedräkten. Här har en av solisterna dolt 
mikrofonen i en blomma. Foto: Tele/unken. 

Czardasfurstinnan i Deutschlandhalle, som 
för någon tid sedan gick för en publik på 
16 000 personer. Hallen är 117 m lång, 
95 m bred och 25 m hög, se fig. 2. Scen
utrymmet var ca 5000 m2

• 

Fig 4 

Vid överföringen användes endast två 
frekvenser: 36,7 och 37,1 MHz. Trots den
na inskränkning kunde alla förekomman
de sång- och tal partier överföras utan kom-

~36 

Här är två av de manliga solisterna i Czardasfurstinnan. De har mikrofonen dold i den storllj 
blomman i knapphålet. UKV-sändaren har de i rockfickan, och en tunn tråd, som förbinder 
mikrofon med sändare, fungerar samtidigt som antenn, den är helt osylig. Foto: Telefunken. 

LIKRIKTARE 

ger vid belastning 
dels c:a 67 volt (80 
ma) brygglikriktat, 

dels c:a l,S volt 
hal vvågslikrik ta t 

S-märkt. Med 
nätsladd 
endast: 

14:75 

Sänds mot 2:
i frimärken. 
Till skolor etc. 
utan kostnad 

MÄTIN

STRUMENTET 
SAKURA TEST 

Universalinstrument 
av hög kvalitet 
10-1000 volt i S 
områden SOOUA 
2S mA samt SOO mA 
10 kohm, 100 kohm, 
1 Mohm. Kånslighet 
2000 ohm per V. 
Netto 

48:-

Namn/Firma ........... .... ..... . 

Adress ................................ .. 
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FASMETRAR 
och 

jördröjningsledningar 
av fabrikat 

AD-VU E L E C T R O N I C S L A B., U. S. A. 

Typ 202 är ett instrument som gör det möjligt att utföra 
ett antal mätningar i frekvens området 20 Hz-500 MHz, som 
tidigare varit mycket svåra eller direkt omöjliga att genom· 
föra. Man kan säledei mäta mycket små fasvinklar såsom bråk· 
delar av 10 med ett max. fel mindre än 0,02° eller 2 % och 
med en känslighet av 10 fullt skalutslag. Man kan vidare 
använda instrumentet vid följande mätningar: 

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

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

• Mätnina: av boten av två spänningar. 

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

• Mätning av storlek och fasvinkel hos en okänd impedans. 

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

• Avläsningen är oberoende av förhållandet mellan ingångsapäa· 
ningarnas amplituder. 

• Noggrannheten är densamma för alla symmetriska kurvformer. 

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

• Ingen justering av spänningarnas amplituder erfordras. 

• Stabilt instrumentutslag även omkring 00 fasskillnad. 

• Även fasföljden kan bestämmas. 

• Kalibrering och justering sker automatiskt. 

Ad -Vu Eleclronics Lab. tillverkar dessutom högkänsliga fasdetektorer för frekvenser upp till 1500 MHz, 

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

Begär prospekt och närmare upplysningar från 

GENERALAGENTEN 

TELEINSTRUMENT AB 
HÄRJEDALSGATAN 136 - VÄLLINGBY - TEL. STOCKHOLM 377150, 871280 
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plikationer. De artister som inte skulle 
tala eller sjunga samtidigt erhöll Mikro
port·sändare för samma frekvens, de fick 
omärkligt koppla på sina apparater när 
de skulle sjunga och fick stänga av dem 
när de inte skulle användas. 

Fil S 
»MikroporD>·sändningarna från solisterna i 
operetten Czardasfurstinnan togs emot med två 
UKV·mottagare bakom kulisserna. Två fre· 
kvenser utnyttjas: 36,7 och 37,1 MHz. Här 
visas regipulpeten, där varje tänkbar kombi· 
nation av mikrofoner och högtalare kunde in· 
kopplas. Å'ven inslag från skivor och band 
kunde mixas in. Foto: Telefunken. 

Ff~bÖCker 

• 
WOLF, G: Katodenstrahl·Oszillo· 
grafen, ihre Breithandverstärker und 
Zeitablenkgeräte. Miinchen 1960. 
Franzis·Yerlag. 279 s. Pris DM 23.80. 

Efter en kortare inledning om nyare katod
strålerör (spiraliserad efteraccelerations
anod, distribuerade avböjningsplattor) 
orienteras om de egenskaper som enklare 
resp. mer högvärdiga oscilloskop bör besit
ta. Sedan följer en omfattande redogörelse 
för bredbandsförstärkaren, dess beräkning 
och konstruktion. Givetvis saknas inte hel
ler den »distribuerade» förstärkaren i det
ta sammanhang. Den för pulsoscilloskopet 
viktiga signalfördröjningen och hur den 
åstadkommes ges också en fyllig behand
ling. 

Kapitlet om tidaxelkretsar inleds med 
en redogörelse för olika muItivibratorkopp
lingar, väl försvarligt med hänsyn till de
ras betydelse i sammanhanget. Ett flertal 
moderna tidavböjningskretsar beskrives 
samt deras för- och nackdelar. En kortare 
orientering om det fördröjda svepet har 
också medtagits. 

Boken är rikt illustrerad med scheman 
och diagram, vilket väl kompletterar det 
i och för sig klara och moderna textmate
riaIet. I synnerhet kapitlet om bredbands-· 
förstärkaren är utomordentligt omfattan
de, vilket bör göra boken läsvärd även för 
dem som sysslar med dylika förstärkare i 
annat sammanhang. 

Därför måste man beklaga att författa
ren inte funnit anledning att med en rad 
beröra sampling-oscilloskopet, vilket må
hända mer än något annat satt sin prägel 
på de senaste årens utveckling på oscillo-
skopområdet. G N 

• 
CARTE R, H: An introduction to 
the Cathode Ray Oscilloscope. 2:a 
utökade uppI. London 1960. Philips· 
Technical Library, Popular Series. 
Clever-Hume Press Ltd., Kensing
ton. 121 s. Pris: 11: -. 

Beskrivningen av katodstrålerörets histo
riska utveckling följ s aven teknisk redo
rörelse för rörets uppbyggnad jämte egen
skaperna hos de vanligaste skärmmateria
len. Nästa kapitel handlar om tidaxeln, 
och hur den tar sig ut i grundläggande och 
mer komplicerade kopplingar. Den »klas
siska» uppläggningen aven beskrivning av 
oscilloskopet fullföljes med en redogörelse 
av y-förstärkaren och nätaggregatet. Tre 

~38 

för civil och militär radar 

TR-celler 1000-35000 Mcfs 
Magnetroner 

Klystroner 

Ferriter 

,lBER6MAN "&'-'BEVIN6 AB 
Karlavögen 76 - Stockholm 10 · Tel. 679260 
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Hå alltid Philips MiNiWATT-rbr p~ iäger. Phiiips MINIWATT - mör" 

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 säller Philips MINIWATT och Philips MINIFACK. 

Schema för 
sockelkopplingen 
finns nu 
tryckt även på 
kartongen 
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kompletta scheman för oscilloskop har 
också medtagits. T .o.m. en del olika givare 
- alltså omvandlare av mekaniska eller 
andra storheter till elektriska - beskrivs 
och i anslutning därtill ges exempel på en 
hel del användningsområden för oscillo, 
skopet. 

Som boktiteln antyder vänder sig detta 
verk i första hand till nybörjaren på om
rådet. Som sådant ger det en god oriente
ring i både oscilloskopets grundenheter 
och dess funktion i sin helhet, mycket tack 
vare rikligt illustrationsmaterial i form av 
kopplingsschemor och diagram. I inled· 
ningskapitlet konstateras emellertid att 
:.oscilloskopet ej belastar den krets, på 
vilken mätningen sker». Detta är naturligt
vis sant i de allra flesta fall, men de ett el
ler annat tiotal pF, som oscilloskopens Y
ingång oftast har, kan också i somliga fall 
vara förödande för mät signalen, vilket bor-
de påpekats. G N 

• 
WATSON H, WELCH H, och EBY 
G: Understanding Radio. 3:e upp!. 
London 1960. Mc Graw-Hill. 706 s., 
548 fig. Pris: 48 sh. 

När man först ögnar igenom denna tegel
sten kanske man som mera avancerad rea
gerar negativt inför de otaliga figurerna 
i stil med mellankrigstidens Allers Famil-

je-Journals byggbeskrivningar. Bekantar 
man sig emellertid närmare med bokens 
uppläggning framstår den som en föredöm
ligt upplagd introduktion till inte bara ra
dions utan hela det teletekniska fältets fas
cinerande värld. Den är synnerligen ambi
tiöst upplagd och dessutom trevligt genom
förd. En sådan bok skulle anmälaren med 
största förtjusning vilja sätta i händerna 
på sin egen son, om det funnes motsvaran
de svenska bok när han om några år hun
nit upp i tonåren. 

Framställningen är dels resonerande, 
dels baserad på experiment som läsaren 
sj älv förutsättes utföra. Vart och ett av bo
kens 27 kapitel inleds med en översikt över 
vilka frågor kapitlet avser att besvara, går 
därefter över till att besvara frågorna och 
försöker få läsaren att själv sammanfatta 
varje delavsnitt genom att besvara repeti
tionsfrågor. De flesta kapitlen avslutas så 
med en kort lista över i kapitlet förekom
mande nya tekniska termer. Hänvisningar 
till den historiska utvecklingen på radio
området bidrar till att göra studiet all
mänbildande i facket. 

Självklart kan en elementär bok som 
denna inte ge de exakta förklaringarna till 
alla, om ens de flesta, fenomen, men att ge 
såpass förenklade förklaringar som före
kommer i boken utan att man kan invända 
mot dem är en verklig prestation. I ett fall 
måste dock anmälaren invända mot dess 

förenklingar. Den bild som ges av den su
perregenerativa detektorn på sid. 609-611 
är inte bra, förenklingen går ut över det 
faktiska förhållandet, som torde kunnat 
presenteras i sina grunddrag. F.ö. manöv
reras återkopplingen aven reostat i fig_ 
513-14. 

Boken måste bedömas vara utmärkt läm
pad för det den ger sig ut för: att förstå 
radio. Genom rikliga anvisningar till mera 
avancerad litteratur och det solida, tekniskt 
korrekta språk som kommit till använd
ning lämpar den sig väl som utgångspunkt 
för betydligt mera avancerade studier. En 
bok att rekommendera även för lärare 
ämnet. eOB 

• 
SEK-nyH 
SEN 4222 Halvledarteknik. Bokstavs
beteckningar 
Föreliggande förslag till bokstavsbeteck
ningar för storheter inom halvledartekni
ken överensstämmer i allt väsentligt med 
motsvarande förslag, utarbetat inom IEC. 
Intressant är att notera att man gått in för 
index C för kollektor. Tidigare har ju här 
i Sverige krafter verkat för index K för 
kollektor. • 

~af~ INSTRUMENTS LTD. LlMITED 

FunderarN' 

på bredband. 

tran·formatorer 

HELKAPSLAD I Liten och '/itt att montera 

D C - POWER UNIT. 
• Inställbar utgångsspänning från 2-18 volt 
• Max. belastningsström lA 
• Impedans mindre än 0,02 ohm 
• Hög stabilitet 400: l 
• Små dimensioner 128x134X128 mm 
• Ingångsspänning 200-250 V, 50 Hz 

GENERALAGENT: 
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Avsevärt forsknings

arbete och en 

unik, patenterad 

konstruktion 

ligger bakom denna 

serie av BALUNS, 

som eliminerar 

resonanskretsar vid 

anpassning. 

• Tre frekvensområden: 
25 Hz-2 MHz, 100 KHz-l00 MHz, 3 MHz-300 MHz 

• Andra typer upp till 1000 MHz kan levereras 

• Val av sex balanserade utgångar från 50-600 ohm 

• Effektförlust aldrig större än 3 dB 
• Balanseringsförhållandet alltid bättre än 20 dB 

JÄRNTORGET 7 

GÖTEBORG 7 

TELEFON 170120 VÄXEL 



PHI 

Philips ytskiktsmotstånd består av ett kerami skt rör överdraget 

med ett mycket fint kollilmskikt. En metallhylsa med anslutnings

tråd av förtent koppar är fast pressad på vardera änden av 

rörstommen. Motstånden är lackerade till skydd mot fukt och 

mekanisk åverkan. 

Stor livslängd med hög stabilitet ooder lång tid kännetecknar 

dessa motstånd. Motståndsvariationen efter 1000 timmar kon

tinuerlig maximal belastning är mindre än 1,50/0 för 

motståndsvärden lägre än 91 kohm samt mi ndre än 2,50/0 för 

högre motståndsvärden . För icke belastade motstånd är var ia

tionen mindre än ± 10/0 efter 12 månaders lagring. 

iktsrnotstånd 

tidsstabila 

Omgivningstemperatur: -40 0 e ti ll + 110 0 e 
Temperaturkoefficient: -0,02 till -0,06'7'0 per °e 
Brusnivå : mi ndre än 0,5 fl VIV 
Spänningsberoende: mi ndre än 0,1'7'0 

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

Dmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm 
W max 

Vikt vid 70 0 C Typ nr Tolera ns R max E max 

W '70 Mohm V co g 

---
0.25 E003AC/D .. x ± 1 t 700 1 

---
0.5 E003AD/D~xx ± 1 1.6 1000 2.2 

Förutom ovanstående effektvärden kon motstånd med W mox = 0,125 och 1 W til lverkas 
på bestä lln ing. Dessutom kan motstånd med to le ranserna 2~o resp. 5'70 erhållas på spe
ciell begäran. 
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FÖR SÄNDARAMATÖRER 

Prognos för radioförbindelser under februari 

Uppsala lonos/ärobservatoriums prognos 
för februari för radioförbindelser i olika 
riktningar, räknat från Mellansverige, är 
sammanställd i nedanstående kurvor. 

De kurvor som återges avser beräknade 

värden på FOr för olika distanser under 
dygnets olika timmar under februari i år. 
Heldragen kurva markerar att liten effekt 

'FOT=»Optimum Traffic Frequency»=opti· 
mal arbetsfrekvens. 

är tillräcklig för att åvägabringa förbin
delse, streckad kurva anger liten till mått
lig effekt, streckprickad kurva måttlig till 
stor effekt och prickad kurva anger att 
stor effekt erfordras. 
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SABA 
NÅGRA TEKNISKA DATA 
Effektförbrukning. C ,a 50 watt 
Bandhastigheter: 9,5 cm/s 

4,75 cmf,s, omkoppl.bart 
Tonband. 8-15 cm diam. 
Frekvensomfång. 40-15.000 Hz ± 3 dB vid 

9,5 cm/s. 40-8.000 Hz ± 3 dB vid 4,75 
cm/s 

SABAFON IK 125-4 Ingångar. Blandningsbara. Mix-kontroll I 
Mikrofon (0,2 mV/200 ohm). Rad io (0,2 
mV/l Kohm). Mix-kontroll II Grammo
fon (250/mV/500 Kohm) 

Redan till det yttre vinner SABAFON TK 125-4 genom sitt 
smakfulla, moderna utförande och sina lättåtkomliga manö
verorgan. Genom den utmärkta tekniska utrustningen uppfyller 
SABAFON de största anspråk på ljudåtergivning. Den ytterst 
välbalanserade, frihängande motorn ger bandet en mjuk 
och jämn gång. Den goda dynamiken uppnås bLa. genom 
ett transistorkopplat, brusfattigt ingångssteg samt likströms
uppvärmning av glödtrådarna. Det höga frekvensområdet 
är ett resultat av super-hi-fi-tonhuvuden med tredimensionell 
justering. Fyrspårstekniken hos SABAFON TK 125-4 är i upp
tagnings- och återgivningskvalitet fullt likvärdig med dubbel
spårstekniken - vilket också den exakta bandföringen ga
ranterar. Användes stereo-playbacktillsatsen SPZ-125, är 
trickupptagningar i »playback-förfarande» och stereoåter
givningar möjliga. 

En av denna bandspelares specialiteter är en inbyggd s.k. 
mix-brygga. Utan någon tillsatsapparat kan två olika ljud
källor - t.ex. tal i förening med musik - blandas godtyck
ligt. SABAFON är liten och bekväm och kan lätt bäras med 
överallt. Bärhandtaget är avtagbart. 

Utgångseffekt • 2,5 watt 
Högtalare. l st permanent-dynamisk 150X 

80 mm 
Högtaloranslutningar : för extrahögtalare 

4-6 ohm för hörtelefon 1000 ohm 
Övriga anslutnlngs.möJligheter: Fotom-

kopplare Fsch-3 Stereo-playback-tillsats 
SPZ-125 SABA Regie-Mixer 100 

Vikt. c,a 10 kg 
Yttre mått. Bredd, 380 mm Djup: 300 mm 

Höjd, 175 mm 

Pris 875: ..... 
inkl. mikrofon och tonband 

AB HARALD WÅLLGREN 
Malmö tel. (040) 917200 • Göteborg 2 tel. (031) 174980 • Vällingby tel. (010) 873755 
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för industriell elektronik 
Dessa rattar och vred har konstruerats för att möta det ökade behovet av högklassiga 
komponenter för såval civila som militära utrustningar. Rattarna och vreden finns i olika 
storlekar och utföranden för både mm- och tumaxel. 

Stabilt utförande 
I en stomme (1) av Phil ite har en avfasad metallbussn ing (2) ingjutits. En slitsad spänn
hylsa (3), vars yttre koniska del passar i avfasn ingen, kan medelst en spännskruv (4) 
dras in i bussningen, varvid den slitsade delen av hylsan sammantrycks och fäster ralten 
på oxeln. Skruven, som är åtkomlig från rattens översida, täcks av ett lock (5) av Philite, 
fasthållet av metallfjädrar. Konstrukt ionen med spännhylsa ger - utan åverkan på axeln 
- en vibrationssaker fasthållning . Stoppskruvar eller fördyrande bearbetning av axeln är 
därför helt obehövl igt. Ytterligare en fördel är att skalor och index lätt kan bringas att 
stämma överens. Den handvänliga formgivningen gör att raltarna 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 och indikeringar - pil, krage eller pilkrage. 

Ring eller skriv till oss - vi slinder Er 
giirna vår specia/broschyr "Rat/ar och 
pred ", Den innehåller ,Jrt p rogra;n med 
tekniska in!..Irma/lw'ner om d ;t/,l kompo
nent-område. 
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Radiol1tästare K.E Steinvan 
servicecbef bos Curt Tbylin: 

"Nu tjänar vi mer 
o ." pa service 

PHILIPS SERVICE.KOMPONENTER 
i modulkartonger spar både tid och arbete 

- Philips service-komponenter i modulkartonger är ett värdefullt initiativ för att 

rationalisera och förbilliga service-arbetet inom radio- och TV-branschen, anser 

herr Steinvall, servicechef hos den välkända radiofirman Curt Thylin i Skellef

teå. Enkel och bekväm lagerhållning, överskådlighet och snabb til lgång på kom

ponenter är faktorer, som gör servicen mera lönsam. I vår firma har vi helt gått 

över till Philips MINIFACK för lagring av komponenter. 

.............................. ~ .................. . 

liD Nu även halvledare i modulkartonger 
. Även dioder och transistorer levereras nu i de praktiska modulkar

tongerna . 

Landets ledande grossister säl jer Philips service-komponenter i modulkartonger 
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Omslagsbilden för detta nummer visar 
en interiör från Telefunkens nyinvigda 
halvledarfabrik i Heilbronn, där man 
tillverkar halvledardioder och transisto
rer i stor skala. Flickan granskar de 
färdiga produkterna genom ett jättelikt 
förstoringsglas. Se artikel på s. 44. 

• 
I kommande nummer: 
Om störningar vid radiokommu
nikation via jonosfären D Log-an
tennen - ny typ av bredbands
antenn D Sinus- och kantvågsge
nerator i förbättrad version D 
Stabiliserat anodspänningsaggre
gat ger 200 mA brumfri ström D 
Bygg själv ett TVI-filter. 

Om 10 o 

ar ••• 

Den amerikanska tidskriften »Electronics» - den utan jämförelse största och 
kanske också bäst redigerade tidskriften på elektronikområdet - har inlett sin 
årgång 1961 med en brett upplagd undersökning om vad man har att vänta sig 
inom radio, television och elektronik under decenniet 1960--1970. 

Förutsägelserna, som är baserade på en bearbetning av intervjuer med ett stort 
antal toppmän inom USA:s elektroniska industri, bör ha sitt givna intresse även 
för svenskt fackfolk; erfarenheten lär, att vad som sker på det industriella planet 
i USA reproduceras ganska troget här hos oss med en tidsfördröjning av 3-5 år, 
naturligtvis nedskalat med en faktor ca 1:20. 

Vad som genast 
faller i ögonen är den enorma expansion inom den industriella elektroniken som 
förutspås. Försäljningssiffrorna inom denna sektor beräknas öka i en brant stigan
de kurva från 1800 miljoner dollar 1960 till 4750 miljoner dollar 1970. Inom denna 
sektor är det framför allt datamaskiner och industriell kontrollutrustning som står 
för den stora expansionen, men även elektroniska mätinstrument och testapparatur 
hjälper till att dra kurvan uppåt. 

Rymdåldern 
står för dörren, den kommer, enligt vad man förutser i utredningen, att dra med 
sig ett fantastiskt uppsving ifråga om elektronisk apparatur för styrning, kontroll 
och - inte minst - telekommunikation. Man väntar sig exempelvis att försälj
ningen av rymdradioapparatur skall öka från IS miljoner dollar (1960) till drygt. 
130 miljoner dollar (1970). En övergång till raketer och robotar - på gränsen 
till rymdfart - inom amerikanska försvaret beräknas accentuera behovet av 
elektronikapparatur ; sålunda väntas enbart radaranläggningar S-dubbla sin i 
dollar omräknade andel. Ifråga om anläggningar för radiokommunikation för 
militärt bruk väntar man sig inte mindre än en IS-dubbling av investeringarna 
från 66 miljoner dollar 1960 till 925 miljoner dollar 1970. 

Radio, TV, 
skivspelare, bandspelare, hi-fi-anläggningar m.m. som i undersökningen samman
fattas under rubriken »Consumers Electronics» (för vilken man eventuellt kunde 
tänka sig en svensk motsvarighet: »hemelektronik») hade under 1960 en total 
försäljningssiffra av 2200 miljoner dollar. Det förväntas en viss tillbakagång i 
efterfrågan på apparater av detta slag under första delen av 1961, men kurvan 
väntas vända under senare hälften av året, varför siffran för 1961 för denna 
sektor beräknas bli oförändrad. En relativt långsam ökning väntas sedan fram 
till 1965, därefter en snabbare ökning fram till 1970, då totala försäljningssiff
rorna beräknas vara uppe i 4550 miljoner dollar. Denna ökning beräknas ha sam
band med att färgtelevisionen antages slå igenom i mitten av decenniet. 

I övrigt 
är det att notera att radioapparater och skivspelare under tiden 1960--1970 be
räknas hålla eller obetydligt öka sina omsättningssiffror; samma sak gäller hi-fi
utrustningar. Bandspelare och f.ö. också elektroniska musikinstrument, beräknas 
öka sin andel med ca 50 %. Apparater för »Citizen's Band» liksom byggsatser av 
typen »Heathkit», »Knightkit» etc. beräknas förete en fördubblad omsättning. 
Intressant är att man i prognosen räknar med en enorm ökning av förinspelade 
band för undervisningsändamål med årssiffror som under decenniet ökar från :; 
miljoner till 100 miljoner dollar. 

Slutligen 
är att begrunda att komponentindustrin - inklusive rör- och halvledarindustrin -
även i framtiden beräknas hålla sin omsättningssiffra vid ca 28 % av den som 
gäller för hela elektronikindustrin ; det måste betyda en utvidgning. En fördubb
ling av halvledarindustrins försäljning förutses, men elektronrören beräknas också. 
- det kanske kan komma som en överraskning för en del - att förete en viss 
ökning, huvudsakligen på specialrörssidan. Någon dramatisk övergång till halv
ledarelektronik räknar tydligen inte amerikanarna med skall inträffa under de 
kommande tio åren. 

Sch 
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Fig 1 
Telefunkens nya halvledarfabrik i Heilbronn. 
1500 arbetare, huvudsakligen kvinnor, är an· 
ställda här. 

f ig 4 
Enorma turbiner ingår i fabrikens klimat
anläggning, som blåser in absolut dammfri luft 
med lämplig fuktighetshalt och temperatur i 
lokalerna. 

BESÖKER TELEFUNKENS 
HALVLEDARFABRIK 

RT 
NYA 

T ele/unkens nya halvledarfabrik, som in
vigdes den 15 november i fjol, har förlagts 
till Heilbronn, en stad i de tyska vinbergen. 
Att man förlagt den nya fabriken hit får 
ses mot bakgrunden av att denna stad och 
dess omgivningar har god tillgång på 
kvinnlig arbetskraft. I Telefunkens »hu· 
vudstad», Ulm vid Donau, var möjligheter
na att få mera arbetskraft av detta slag 
helt uttömda. Att kvinnlig arbetskraft är 
särskilt efterfrågad i dessa sammanhang 
beror på att tillverkning av halvledarkom
ponenter till övervägande delen bygger på 
precisionsarbete med ytterst små kompo
nenter. 

Så tillverkas 

. Den nya halvledarfabriken, som utfor
mats i strikt modern stil, har formen av ett 
stort H. Den består aven femvånings hu
vudbyggnad, »västbyggnaden», en tvåvå
nings tvärbyggnad samt har en envånings 
monteringshall som kärna i anläggningen. 
Därtill kommer också en separat byggnad, 
innehållande energicentralen. I huvudmon
teringshallen har man helt och hållet av
stått från mellanväggar för att göra till
verkningen lätt överskådlig. 

Under 1961 planerar man en andra bygg
nadsetapp. Då kommer att uppföras ytter
ligare en femvåningsbyggnad, »ostbyggna-

Fig 2 Ständig dammsugning av golven pågår under arbetstid i monteringshallarna. Kraven 
på dammfrihet är utomordentligt stränga: 98,98 %! 

Fig l 
Skoputsmaskinen måste ob
ligatoriskt användas av de 
anställda innan de går in i 
monteringshallarna, detta för ~ 
att inte riskera att damm 
kommer in i fabrikslokalerna. 

Fig S 
Denna bild är inte tagen i 
en kemisk-teknisk fabrik, det 
är halvledarfabrikens vatten· 
beredningsanläggning för 
avsaltning och dejonisering 
av det för framställningspro
cessen nödvändiga vattnet. 
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AKTUELLT 

halvledardioder och transistorer 

den», och en särskild restaurangbyggnad 
för de anställda. 

Dammfri luft viktigt 
Det första kravet på lokalerna för halv
ledarfabrikation är att man har så damm
fri luft som möjligt. Därför fordras det en 
enormt tilltagen klimatanläggning, luft
slussar vid ingångarna och en utomordent
ligt långt driven renlighet i arbetsloka
lerna. Man måste exempelvis ha fortlöpan
de dammsugning av golven flera gånger 
dagligen och de anställda måste ha vita 
överdragsrockar av ett speciellt material, 
som ger så lite textildamm som möjligt. 

RT:s korrespondent i Berlin, Werner Taeger, har gjort en rundvandring i 
Telefunkens nyligen invigda halvledarfabrik i Heilbronn, där han fått 
studera de olika tempona i tillverkningsprocessen för olika slag av halv
ledarprodukter. Skrupulös renlighet och långt driven automatisering ka
rakteriserar den nya fabriken. 

Klimatanläggningen vid Telefunkens 
halvledarfabrik är i sitt slag enastående; 
med denna anläggning hålls med snäva to
leranser temperatur, luftfuktighet och luft
tryck konstanta i de »känsligaste» loka
lerna, vilket är en förutsättning för en lik
formig kvalitet på de framställda halv
ledar elementen. Lufttrycket i lokalerna 
måste något överstiga lufttrycket utanför 
fabriken, så att inte någon insugning av 
damm sker. Vidare har man fått installera 
veritabla jätteanläggningar för rening av 
vattnet, enär ett absolut salt- och syrefritt 
vatten fordras för olika kemiska processer 
·vid halvledartillverkningen. 

Men man har också andra reningspro
blem att brottas med. Staden Heilbronn 
har ställt krav på att det avloppsvatten som 
kommer från halvledarfabriken är fullstän
digt avgiftat och neutraliserat innan det 
förs till stadens avloppssystem. Man har 
därför fått uppföra stora, automatiskt ar
betande neutraliseringsanläggningar för 
avloppsvattnet. 

Fig 6 • 
Detta är halvledarfabrikens ömtåligaste avdelning: kristalldragning.savdelningen, 
där en kristallerna drages urgermaniumsmältan . 

Fig 7 
Diamantsågar av speciell typ 
användes för att såga upp 
enkristallen i de ytterst tun
na skivor som sedan sågas 
upp i små rektangulära ger
maniumplattor. Det är dessa 
små plattor som utgör bas
plattor i de tillverkade halv
ledardioderna och transisto-
rerna. 

Fig 8 • 
Precisionsvågar användes för att väga upp de 
små halvledarplattorna som ingår i transisto
rerna och dioderna. 
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Fig 9 
Automatisk mätapparatur för mätning av tjock· 
leken hos de ytterligt tunna germaniumplat· 
loma före legerings processen. 

Figl0 

Kristalldragningen 
Sär;Kilt stor omsorg har lagts ner på den 
del av tillverkningsprocessen som går ut 
på att framställa germanium·enkristaller. 
Den som varit i tillfälle att se de rätt pri· 
mitiva anläggningar som för fem år sedan 
användes inom halvledartillverkningen för 
att dra sådana enkristaller kan konstatera 
att de tekniska kraven skärpts enormt. 
Kristalldragningen var förr mycket be· 
roende av tillfälligheter, och det var ofta 
en slump om man verkligen kom fram till 
ett utgångsmaterial som var användbart för 
den vidare bearbetningen. Numera har en 
ytterst omfattande automatisering införts, 
samtidigt som kontrollmöjligheterna för· 
bättrats vid denna för transistorframställ· 
ningen så viktiga process. 

Kristallernas bearbetning 
Efter det att kristallen dragits och kylts 
ner sågas kristallerna med diamantsågar i 
skivor av noggrant föreskriven tjocklek, 

Fig 11 

se fig. 7. Med mikrovågar, vars noggrann
het måste vara bättre än den för apoteks
vågar, se fig. 8, vägs de små germanium
plattorna och andra enheter som ingår i 
transistorerna och dioderna. Germanium
plattorna måste därefter planslipas, se fig. 
10. I automatiska mätanläggningar (fig. 9) 
mäts sedan de endast några få " tjocka 
germanium plattorna ; därvid utsorteras 
automatiskt de plattor som är för tunna 
eller för tjocka. 

För att germanium. resp. kiselplattorna 
skall få absolut ren yta innan de sättes 
ihop till transistorer eller dioder sker en 
rengöring i syrabad. 

De för montage färdiga kristallplattorna 
förses med pålegerade indium pärlor som 
utgör kollektor resp. emitter. Om denna del 
av processen ges inga närmare informa
tioner. 

De med indiumpärlor försedda basplat
torna transporteras nu till montagerummen, 
där de med hjälp av punktsvetsmaskiner, 
se fig. 11, och karusellautomater förses med 

Här sker planslipning av germaniums/dvorna. M ontering.en av transistorernas elektrodsystem sker med punktsvets· 
maskin. 

Fig12 
Anslutning av tillslutnings trådarna för emitter och kollektor till 
transistorsystemen sker i en karusellautomat. Arbetet kontrolleras 
med binokularmikroskop. 
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Fig 13 
Insmältningsmaskin lör förslutning av transistorns glaskolv. 



emitter- och kollektortilledning i form av 
förtenta kopp ar band, se fig. 12. Därefter 
går de nu färdiga transistorsystemen till 
insmältningsmaskinen, fig. 13, där de för
ses med glas fot och glaskolv. 

Vidlyftig mätutrustning 

Särskilt viktigt är det att data för de tillver
kade halvledarprodukterna verkligen inne
hålls. För kontroll härav fordras det vidlyf
tiga anordningar för mätning i olika sta
dier av fabrikationsprocessen ; man upp
skattar f.ö. att inte mindre än 30 % av till
verkningskostnaden för transistorer är att 
hänföra till kontroll och mätarbete. Fig. 14 
visar den stora mäthallen där de flesta kon
trollmätningarna utföres. Redan på ett ti
digt stadium av framställningsprocessen 
kontrolleras f.ö. fortlöpande viktiga data 
hos kristallen, för att man inte skall få 
alltför mycket spill av transistorer. 

Slutkontrollen av transistorerna sker i 
specialmätautomater, där samtliga elektris-

ka data mäts upp och där alla exemplar 
med data som faller utanför toleranserna 
automatiskt utsorteras, se fig. 15. 

Diodtillverkningen 

Tillverkningen av germanium- och kisel· 
dioder är helt automatiserad. Man har bl.a. 
diodinsmältningsmaskiner i karuselldrift 
med mät- och styranordningar för samtidig 
tillverkning av tio dioder i ett enda arbets
tempo. Samtidigt som höljet smältes in 
mätes diodens elektriska data upp. Med 
hjälp aven jättelupp granskas germanium
dioderna i sina glashöljen (se omslagsbil
den för detta nr) innan de lämnar tillverk
ningen. 

För kiseldioder av subminiatyrtyp an· 
vändes en insmältningsautomat för tre dio
der, se fig. 16. Samtidigt som dioden för
ses med glaskolv och tilledningstrådar kon
trolleras ström-spänningskurvan som för 
ett ögonblick »avspelas» på en oscilloskop
skärm. • 

Fakta om 
halvledarprodukter 

Råmaterialet för halvledardioder och tran
sistorer är germanium. Telefunken får sitt 
germanium från Katanga i Kongo. Trots 
det förvirrade läget i Kongo är tillförseln 
av råmaterial säkrad, det lär nämligen fin· 
nas utomordentligt stora kvantiteter av ger· 
manium i lager i Belgien. 1 kg germanium 
går på ca 1500 svenska kronor. 

• 
Enligt uppgifter i »Funkschau~ var under 
1959 produktionen av halvledardioder i 
olika länder: 

i USA 
i Japan 
i VästtyskIand 

135 milj. 
33 ~ 
18,3 ~ 

I VästtyskIand beräknas under 1960 pro
duktionen ha uppgått till 25 milj. halvledar
dioder. 

Enligt samma källa beräknas produktio· 
nen av transistorer i olika länder under 
1961 bli: 

i USA 
i Japan 
i VästtyskIand 

130 milj. 
150 ~ 
30 ~ 

J apan lär ha haft ett överskott på 40 milj. 
transistorer liggande i lager vid ingången 
av 1961. 

Fig 14 
Mäthallen har en enorm uppsättning mät
apparater. 

~ 

Fig 15 (nederstt.v,) 
En av mätautomaterna i mäthallen med vars 
hjälp de tillverkade transistorerna provas och 
sorteras. 

Fig 16 
Insmältningsautomat för elektrisk insmältning 
av glaskolv och tilledningstrådar för kiseldio
der av subminiatyrtyp. T.v. ett oscilloskop som 
direkt för kontroll ger ström·spänningskurvan 
för dioderna. 
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Professor Harry Stockman : Elektroniskt styrd elmotor 

Harry EStoekman 

Våra äldre läsare kommer kanske ihåg Harry 
Stockman, medlem av Stockholms Radioklubb 
och förste assistent vid Tekniska Högskolan, 
Institutionen för radioteknik, 1949-1950. Han 
kom till Amerika på ett resestipendium från 
Sverige·Amerika Stiftelsen och disputerade för 
doktorsgraden vid Harvard-Universitetet 1946. 
Sedan dess har han varit anställd vid U.S. Air 
Force och i elektronik·industrin, senast som 
forskningschef vid Norden-Ketay i Boston. Ar 
1958 övergick dr Stockman helt till undervis· 
ning och har nu av staten Massachusetts ut· 
nämnts till >full professor» i elektronik vid det 
strax utanför Boston belägna Lowell Techno
logical Institute, som är ett universitet för av· 
läggande av magister. och doktorsgrad. Prof. 
Stockman undervisar där på den högre avdel
ningen (graduate school) i två kurser, transis. 
torelektronik och parametriska anordningar. 

Prof. Stockman är författare till flera läro· 
böcker och hundratals artiklar i radiotekniska 
ämnen. Många av hans första arbeten inflöt i 
POPULÄR RADIO och var ofta resultat av 
föredrag som han gav i Stockholms Radio
klubb. Hans senaste artikel var publicerad i 
Proc. of the [RE i deras »Transactions of 
Education», september 1960, där han gör en 
kritisk granskning av den amerikanska ingen· 
jörsutbildningen i elektronik och behandlar de 
moderna undervisningsmaskiner som väntas er· 
sätta många lärare i den framtida undervis· 
ningen. Prof. Stockman föreslår ett nytt uno 
dervisningssystem som bygger på dessa maski· 
ner, men som inte följer något bestämt skol· 
schema; varje elev skall studera med den fart 
som han kan mobilisera. På detta sätt skulle 
de mera begåvade inte hållas tillbaka av de 
mindre begåvade. 

I den att ta bort borstar och kommutator 
från likströmsmotorer är ingalunda ny. Re
dan i början av detta sekel fanns det lek
saksmotorer som utnyttjade brytanordning
ar, skilda från det roterande systemet. Ett 
exempel härpå är en s.k. »ringklocksmo
tor» i vilken ett vibrerande ankare driver 
ett svänghjul. 

Många tidigare uppfinnare på området 
måste ha insett önskvärdheten av någon 
form av synkronisering mellan drivpulser 
och rotorvarvtal samt något slags styrele
ment . med viss effektförstärkning. Förf. 
var för ca 10 år sedan inne på dessa tanke
gångar och byggde då en kommutatorfri 
likströmsmotor. Denna motor drevs aven 
rörgenerator med fyra 6L6·or, men då verk
ningsgraden blev endast 5 % avskrevs pro
jektet såsom hopplöst. Numera har vi emel
lertid andra möjligheter, i det att styrorga
nen kan utrustas med effekttransistorer. 

Utvecklingen i USA när det gäller elek
troniskt styrda elmotorer följer i stort sett 
den antydda utvecklingslinjen - man för· 
ser en gängse typ av elmo tor med en tran
sistoromformare, som får en styrsignal från 
en lämplig lindning. Visserligen har ännu 
ej någon dylik motor dykt upp på markna
den i USA, men ett tiotal firmor kan vän
tas ha dylika elmotorer i marknaden före 
mitten av 1961. Vid denna tidpunkt kan 
dock kanske europeiska firmor ha kommit 
före; intresset för teori och forskning är 
ju mycket mer utbrett i Europa än i USA.' 

Transistordrivna pendeln 
I denna tidskrift har redan i en artikel be
skrivits transistordrivna pendyler." Det kan 
i förbigående omtalas att den i den om
nämnda artikeln beskrivna KUNDO-pen
dylen från S:t Georgen i Schwarzwald i 

l Detta förhållande är f.ö. mycket väl uttryckt 
i ingenjör P O Leines reseskildring Som 
elektronikingenjör i USA i denna tidskrift 
(RT nr 5/ 60). Man skulle också kunna säga 
att man i Europa satsar mer på forskning och 
utvecklingsarbete på elektronikområdet än i 
USA. I USA försöker man ofta - om detta är 
möjligt - få ut produkter i marknaden utan 
något som helst teoretiskt utredningsarbete. 

• Se TAEGER, W: Transistorer driver arm· 
bandsur och pendyler. RADIO och TELEVI
SION 1960, nr 4, s. 50. 
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Västtyskiand redan funnit väg in i många 
amerikanska hem. Intressant i detta sam
manhang är emellertid att den transistor
drivna pendeln faktiskt är en sorts elektro
niskt driven motor. 

I samband med utvecklingsarbetet just 
på detta område hade förf. tillfälle att 
granska en del konstruktioner, mycket lika 
de som beskrevs i den nyss nämnda arti
keln i RT. Detta utvecklingsarbete ledde 
till en modell aven transistorklocka, till
verkad för skolor och universitet, se fig. l 
och 2. Det lilla 1,5 V·elementet håller pen
deln i gång ett halvt år. Stålmagnetpen
deln, mekaniskt kopplad till ett svänghjul. 
åstadkommer· en roterande rörelse hos 
svänghjulet, detta kan sedan exempelvis 
driva visaren på en klocka. 

Parametriska motorn 

För att åstadkomma roterande rörelse utan 
hj älp av någon mekanisk länk övergick 
förf. temporärt till växelströmsdrift; detta 
ledde till uppfinningen av den s.k. »para
metriska motorn»," se fig. 3. Rotorn i den
na kan rotera i godtycklig riktning, mo
torn saknar kommutator och borstar och 
andra brytanordningar, den har vidare 
ingen rotorlindning eller metallisk rotor
kortslutning, inte heller behövs några släp
ringar eller någon permanent magnet eller 
roterande fält. Trots detta fungerar den! 
Förklaringen härtill kan föras tillbaka till 
de integral-differential-ekvationer som även 
gäller för parametriska förstärkare, och 
det kan därför vara skäl i att gå tillbaka. 
till dessa ekvationer. 

Parametriska förstärkare kan sägas till. 
höra en mera allmän klass av anordningar~ 
i vilken en eller flera parametrar j de 
grundläggande integral-differential·ekva
tionerna är parametriska tidsfunktioner. 
Reaktansvarationerna, som är förutsätt-

• STOCKMAN, H E: Parametric Oscillatory 
and Rotary Motion. Proc. IRE 1960, juni, vol. 
48, nr 6, S. 1158. 

* Motorn är patentsökt i USA av förf. Huru
vida patentet kommer att täcka jämväl anord
ningar i vilka ordinära elmotorer kompletteras 
med elektroniska anordningar av typen puls
förstärkare som eliminerar kommutatorer m.m. 
är inte känt. 



behöver ingen kommutator 

ningen för parametrisk förstärkning, åstad
kommes vanligen genom att man inför en 
variation aven i systemet ingående kon
densator. Man kan emellertid lika gärna 
åstadkomma reaktansvariation genom att 
göra induktansen till en periodisk funktion_ 

Man får följ ande villkor för svängning: 

C (dv/ dt) +v (dCj dt )+Gv+ 
+(l/L)Svdt=O (l) 

L· (di/dt)+i· (dL/dt)+Ri+ 
+(lj C) -Si d t=O (2) 

I denna artikel beskrives en intressant ny uppfinning: den elektro
niskt styrda elmotorn* som inte behöver någon kommutator, ingen 
ankarlindning, inga permanentmagneter, inga släpringar, endast 
mjukjärnsankare och stator+två lindningar och en transistor
förstärkare. 

Ekv. (l) är den mest kända för para
metriska förstärkaren och avser den nyss 
omnämnda typen av parametrisk förstär
kare med variabel kapacitans och med 
(JA=l. Den andra termen i ekv. (l) avser 
den förstärkning man kan få genom att 
variera C med dubbla signalfrekvensen. 
Kapacitansändringens frekvens är den 
pumpfrekvens vid vilken kapacitansen 
minskas för varje halvperiod av signal
spänningsvågen, varvid energi avges till 
resten av systemet. Det är på detta sätt man 

Fig l 

delvis kompenserar förlusteffekten i en 
förstärkare. 

Det kan nu visas, att i ekv. (2) står ter
men i(dL/ dt) för en dubbeltydig kraft
funktion, vilket förklarar det lätt påvisade 
faktum, att kontinuerliga svängningar er
hålles. För att visa att olinjäriteter saknar 
betydelse byggdes enligt småsignalteorin 
en modell aven parametrisk förstärkare 
utan järn, som visade sig svänga.' Eftersom 

1 STOCKMAN, H E: Transistor Switching for 
Brushless Motors. Electrical Manufacturing; 
1960, sept. vol. 66, nr 3, s. 180. 

Modell av transistordriven pendel för undervisnings
ändamål. Apparaten som är 30 cm hög och är be
styckad med en Sylvania 2N35 npn-transistor, består 
aven pendel med permanentmagnet, en styrspole, en 
drivspole och ett ficklampsbatteri (1,5 V J. Schema 
i fig. 2. 

Fig 2 
Principschemat för den transistordrivna pendeln. 
S=styrspolen, D=drivspolen. När man ger pendeln 
fart så att den drivs in mot drivspolen och ut ur styr
spolen uppstår en kollektorström, som attraherar per
manentmagneter i ankaret. Det uppstår nämligen en 
styrpuls i styrspolen S, som har sådan polaritet att 
transistorn blir strömförande. När pendeln stannar 
upp upphör styrpulsen och transistorn spärras, vilket 
även är fallet när transistorpendeln slår tillbaka in i 
styrspolen. I och med att pendeln ånyo vänder uppstår 
åter en styrpuls,som öppnar transistorn så att denna 
blir ledande och pendelns permanentmagnet attrahe
ras av drivspolen. Pendeln får sålunda en elektro' 
magnetisk knuff en gång under varje pendelslag. 

T ~xel 
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lösningens dubbeltydiga kraftfunktion är 
oberoende av tecknet på förflyttningen x, 
är ett förknippande av kraftfunktionens 
stimulerande del med -x inte unikt; det 
kunde lika väl vara +x. Det var för att 
bevisa detta som den i fig. 3 visade »elek
troniska motorn» byggdes - och mycket 
riktigt, den fungerade l Gynnsammaste 
varvtalet för denna motor är ca 200 r/ m. 
Verkan kan förbättras om man använder 
en förstärkare med switch-transistor med 
tidskonstanten T, dessutom ett fasvridande 
nät så som antydes i fig. 3. 

Transistorförstärkaren är inte nödvän
dig för funktionen, inte heller kondensa
torn C. Kondensatorn användes för att få 

Fig 3 

Fasvridande 
nöt 

Schema för parametrisk växelströmsmotor. ' 
Motorn har utomordentligt enkel uppbyggnad, 
den saknar släpringar, har ingen: rotorlindning 
pd sitt ankare av mjukjärn och ingen perma
nentmagnet. Den roterar i godtycklig riktning 
sedan man startat den. Verkningssättet be· 
skrives i texten. 

Fig 5 

kretsen i närheten av resonans för nät
frekvensen f - för att få större ström ge
nom lindningen. Därvid kan man få deri
vatan (di / dw) negativ, så att den stimule
rande delen av kraftfunktionen som avser 
i (dL / dt) adderas av kraftfunktionen på 
grund av (di/ dw). 

Elektroniskt driven motor för likström 

Försöken att få denna motor att rotera vid 
frekvensen noll, dvs. för likström, utan för
stärkning med transistorer har ännu ej 
krönts med framgång, vilket förde förf. 
tillbaka till ekv. (l) , tillämpad på ett 
system med samma värde på bärfrekvensen 

Fig 4 
Enkel ' »transistormotor» med rotor i form av 
permanentmagnet, anbringad mellan en driv
spole D och en styrspole S. När ankaret rote-o 
rar åstadkommes" periodisk .' variatiOrt , i ' åter
kopplingen i det förstärkarsystem som utbildas 
av styrspolen, drivspolen och transistorn T med 
superregeneration som resultat. Den amplitud· 
expansion som därvid erhålles ger extra vrid
moment. 

Fo~o av. transis~ormotorn enligt schemat i fig. 4, visande en demonstrationsmodell för skolor och 
unwersaet. Drwes av ett 1,5 V ficklampsbatteri. Strömförbrukning några milliampere. Motorn 
går kontinuerligt flera månader på det lilla batteriet. 
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och rotationsfrekvensen. Detta ledde till 
utvecklandet aven transistorrnotor enl. fig. 
4 och 5. Ankarets rotation åstadkommer 
här en emk i styrs polen S, varvid transis
torn ger en kort ström puls i kollektorkret
sens drivspole D, det resulterande magnet
fältet håller rotorn i rotation. Transistorn 
fungerar därför som en omformare från 
likström till växelström med ett vidsträckt 
Fourier-spektrum. Svårigheten att åstad
komma tillräckligt vridmoment har kring
gåtts genom att superregeneration med ro
tationsfrekvensen som lågfrekvent stryp
frekvens introducerats. Ankarrotationen 
kontrollerar den lågfrekventa strypfre
kvensen. 

Som ett första försök att uttrycka detta 
system i matematisk form kan man beskri
va hela det elektromagnetiska systemet 
med hjälp aven matris, som då måste sak
na symmetri omkring den principiella dia
gonalen. För att förenkla resonemanget 
kan vi anta, att systemets förstärkande 
egenskap uttryckes genom transkonduk
tansen gm' förstärkningsfaktorn fl och im
pedansen på kollektorsidan Z (s) C' Denna 
något ovanliga formulering av kretsdata 
gör det möjligt för oss att tillämpa Bark
hausens stabilitetskriterium med Barkhau
sen s konstant k periodisk, så att vi erhåller 

där ko är maximiamplituden. för k. För ett 
visst kritiskt värde, då den vänstra sidan 
av ekvationen är negativ och för t=t' 
T+t', 2T+t', och vid T=2 3'&/n, begynner 
den superregenerativa svängningen med 
snabbt stigande amplitud hos den lågfre
kventa svängningen. Därför fås också det 
önskvärda resultatet: stor amplitud hos 
svängningen vid rotationsfrekvensen f ... 
Detta är möjligt tack vare den vågforms
oI,llvandling som åstadkommes i transistorn. 

MedeleHekten, uttagen ur batteriet, är 
mycket liten. För (t'+Llt), (T+t'+Llt) er
hålles automatisk strypning, varvid LIt ut
gör en ansenlig del av T. Ändå större vrid
moment erhålles för helförstärkning. För 
större effekter erfordras stora effekttran
sistorer eller också måste det magnetiska 
systemet byggas om. Motorn i fig. 4. går 
kontinuerligt på ett 1,5 V-batteri i tre måna
der, en liknande motor har f.ö. under test 
gått ett halvt år utan uppehåll. 

Ekv. (3) har endast införts för att klar
göra tankegången för det superregenera
tiva förloppet; ett mera tillfredsställande 
kriterium för funktionssättet är under ut
arbetande. 

* 
Till slut kan sägas att eftersom transisto

rer är nästan outslitliga och problemet med 
självsmörjande lager är löst bör en tran
sistormotor förväntas bli praktiskt taget 
underhållsfri. Problemet att få den att 
starta är dock ännu ej fullt löst . 

• 



Mätteknik för radiotekniker 
och -amatörer 

I dagarna har del 3 av Radiobyggboken -
den mättekniska delen - utkommit. Det är 
sista delen i detta bokverk, som blivit något 
aven radioteknisk bestseller i Sverige och 
som redan översatts till flera främmande 
språk. 

De tre delarna av Radiobyggboken är 
visserligen i första hand en praktisk bygg
bok men utgör samtidigt också en mycket 
lättfattlig kurs i radioteknik. Boken har i 
själva verket visat sig vara en eftersökt läro
bok på nybörjarstadiet. Med utgångspunkt 
från praktiskt radiobygge ger den ett icke 
föraktligt mått av grundläggande kunska
per som utgör en god grund för vidare ut
bildning på det radiotekniska området. 

I Radiobyggboken, del 3, beskrives mät
apparater för enklare radiotekniska mät
ningar, framför allt mätapparatur av så
dant slag som en amatör behöver ha för 
att kunna arbeta litet mera självständigt 
och kunna förverkliga egna ideer. 

Liksom i tidigare delar ges i den mät
tekniska delen av Radiobyggboken, för
utom detaljerade praktiska anvisningar för 
hur apparaterna konstrueras, även en ge
nomgång av teorin och verkningssättet för 
de beskrivna apparaterna. 

Bland de beskrivna mätinstrumenten 
kan nämnas följ ande: ett universalinstru
ment med transistorer, en Re-oscillator för 
tonfrekvens, 30 Hz-300 kHz, en mätbrygga 
för mätning av resistans och kapacitans 
och en originell impedansbrygga för ton
frekvens (användbar för mätning även på 
induktansspolar ). Vidare finns det i boken 
beskrivning aven signalgenerator med 
hemmabyggda spolar för frekvensområdet 
370 kHz-22 MHz, en tillsats till signal
generatorn som möjliggör mätning av in
duktans och kapacitans vid högfrekvens 
och en kristallkalibrator av övertonstyp. 
I ett särskilt kapitel beskrives hur man 
trimmar och kalibrerar med hjälp av över
toner. Där visas bl.a. hur man med en van
lig signalgenerator, som inte når längre 
upp än till 30 MHz, kan trimma FM- och 
TV-mottagare. Slutligen beskrives ett en
kelt katodstråleoscilloskop med 7 cm bild-

4 

SCHRÖDER, J: Radiobyggboken, del 3. Mätteknik. 165 s. Pris: 
16: -. Nordisk Rotogravyr 1961. 

rör och i ett anslutande kapitel genomgås 
hur man använder detta för olika slag av 
mätningar. 

Bland de »praktiska» kapitlen finns in
sprängt ett antal mera teoretiska, bl.a. ett 

a 

c 

e 

kapitel, som på ett enkelt och lättfattligt 
sätt förklarar impedansbegreppet. Några 
grundläggande kapitel om mätning av 
ström, spänning och resistans, ger bl.a. 
nyttig information om vanliga mätfel. • 

b 

d 

f 

Några av de i Radiobyggboken, del 3, beskrivna apparaterna. a) Universalinstrument med tran
sistorer; mäter ström och spänningar, likström, växelström samt resistanser. b) Enkel RC-brygga 
med stort mätområde. c) RC-oscillator för frekvens området 30 Hz-300 kHz i tre dekadområden. 
d) Signalgenerator 370 kHz-22 MHz i fem områden; bandspridning på bandet 370-500 kHz 
för MF-trimning. e) Originell och enkelt uppbyggd impedans brygga, även användbar för direkt 
uppmätning av kapacitans och induktans. f) Oscilloskop med bra data, 7 cm bildrör, svep
frekvens 10 Hz-100 kHz. 
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Diploming. H H Klinger : Sändarantenner 

Ultrakorta vågor börjar alltmer att domi
nera rundradio och television och har ock
så fått stor betydelse för de riktade radio
förbindelser som utnyttjas för program
ledningar och annan informationsöverfö
ring. På sändarantenner som användes i 
dessa sammanhang måste uppställas spe
ciella krav med hänsyn till att det här är 
fråga om utstrålning av mycket breda frek
vensband. I föreliggande artikel skall ges 
en kort överblick över de viktigaste bygg
nadsformerna för sändarantenner för de 
antydda ändamålen. 

Dipolen 

Grundelementet i praktiskt taget alla an
tennsystem för UKV är dipolen. Den van
ligaste är den strömmatade halvvågs- eller 
den spänningsmatade helvågsdipolen. Fig. 
l visar hur ingångsimpedansen ändras med 
frekvensen. Är dipolen kortare än en halv 
våglängd, blir impedansen högohmig och 
kapacitiv, vid 2/2 blir den reell och relativt 
lågohmig, ca 70 ohm, för att sedan åter öka 
och bli induktiv. För dipollängder=2 blir 
impedansen åter reell och högohmig, några 
tusen ohm. 

Halvvågsdipolen förekommer mest i rakt 
utförande, men kan böjas om till V- eller 
U-form, fig. 2 b och 2 c eller vikas till en 
s.k. omvikt dipolantenn, se fig. 2 d. Till 
skillnad från den raka dipolen har den U
eller V-formade inget utpräglat nollställ e 
utan kan ges ett ellips- eller praktiskt ta
get cirkelformat strålningsdiagram. 

En fördel med helvågsdipolen är att in
gångsresistansen är starkt beroende av 

De svenska stationerna för 
TV- och FM·sändarna har 
»dipolmattor» monterade i 
de i allmänhet 320 m höga 
trekantiga fackverks master· 
na. H är en bild tagen i sam
band med att dipolmattorna 
för TV-sändaren i Hörbyan· 
bringades på plats ca 250 m 
över marken. 
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a 

slankhetstalet, dvs. förhållandet mellan 
längd och diameter hos dipolen. Ju större 
slankhetstal desto högre ingångsresistans. 
Man har därför möjlighet att ändra in
gångsresistansen inom mycket vida grän· 
ser. Bandbredden hos antennen är större 
ju mindre antennens slankhetstal är. Hel
vågsdipoler anbringas i form av rördipoler 
med runt eller elliptiskt tvärsnitt, antingen 
i linje eller vinkelställda. Se fig. 3-5. 

Dipolgrupper 
För att öka antenn förstärkningen kan flera 
vertikala eller horisontella dipoler anor d-

1000 SI II) . 

I z ._--_0,90 ~ 

X 

Fig l 
Ortskurvan för ingångsimpedansen Z hos dipol 
med stor slankhetsgrad som funktion av rela
tiva längden Il A. 

Fig 2 
Halvvågsstrålare: aj rak dipol, bJ V·dipol, 
ej U·dipol, dJ vikt dipol. 

b c d 



TEKNISKT 

för U KV· ru ndradio och television 

nas i grupper. Exempel härpå visas i fig. 6. 
Antennförstärkningen för ett system av 

helvågsdipoler för små värden på d/J. kan 
beräknas med hjälp av nedanstående 
approximativa formler: 

G=4 nd/3J. (gäller för dipollinje (fig. 6 a) 
G=8 nd/3J. (gäller för dipolrad (fig. 6 b) 

där n=antalet element och d/J. dipolernas 
inbördes avstånd. Se Hg. 6. Antennvinsten 
G som funktion av relativa avståndet d/J. 
för en dipolrad resp. dipollinje visas i fig. 
7 och 8. Antennvinsten anges i förhållande 
till en helvilgsdipol. Dipolgrupperna kan 
även förses med reflektor, varvid effektför· 

Hög antennförstärkning och bredbandighet är de krav som måste 
uppställas på antenner som skall användas för sändare för UKV· 
rundradio och television. 

stärkningen i huvudriktningen ökas till det 
dubbla (=3 dB). 

Dipolmattor 
Sändarantenner för UKV och TV kan byg
gas ihop av ett antal helvågsdipoler med 
tillhö.rande reflektorer i grupper om 4 eller 
8 s.k. dipolmattor. Fig. 9 visar en sådan 
matta. V arj e dipol måste bli likfasigt ma
tad, varför matning sker i antenn systemets 
mittpunkt. En anpassningslänk erfordras 
för att anpassa koaxialkabeln till de sym
metriska matarledningarna i antennsyste
met. 

Fig l 

För matning av flera dipolmattor kan 
man använda s.k. bredbandsfördelare i 
form avenstegs dubbelkompenserade trans
formatorer. En 6-faldig fördelare visas i 
fig.lO. För den 6-faldiga fördelaren blir re
sulterande impedansen exempelvis 60: 6= 
10 ohm, som med hjälp av transformator
ledningen upptransformeras till 60 ohm. 

Slitsantenner 
Utvecklingen på antennområdet tycks gå 
mot s.k. ytstrålare som består av större me
tall plåtar som matas så att det uppstår 
strömmar utefter hela plåtarnas yta. Mat-

Genom att anordna helvågsdipoler vinkelställda kan cirkulärt strålningsdiagram erhållas. 

Fig 4 (nederst t. y.) 
Horisontalstrålningsdiagram för rundstrålande antennsystem, uppbyggt med dipoler enligt fig. 3. 

Fig S 
Genom att vrida antennmaUorna i ett antennsystem kan man få nästan godtycklig form på rikt· 
strålningsdiagrammet för antennsystemet. 

4 Antenn
mattor 
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Fig 6 
Dipolgrupper: aj horisontell dipollinje, b) ver· 
tikal dipolrad. 
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Fig 9 
Uppbyggnaden av ett antennfält med fyra hel· 
!'ågsdipoler. 
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Fig 7 · 
Antennvinsten G (effektvinst) 
för en dipollinje med n helvågs· 
dipoler som funktion av relativa 
avståndet dl J. mellan elementen, 
se fig. 6. Antennvinsten anges 
i förhållande till en helvågs
dipol. 
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Fig 8 
Antennvinsten G för en dipolrad 
av n helvågsdipoler som funk· 
tion av relativa avståndet dl i. 
mellan elementen, se fig. 6. An· 
tennvinsten anges i förhållande 
till en helvågsdipol. 

AI".A6 

b 

a) Sexfaldig bredbandsfördelare för antennsystem. b) Snitt genom en sexfaldig fördelare enligt a). 

S/irs / STå/maST 

Mera/lyra 
a b 

Fig 11 
Principen för slitsantenn typ »turnstile» (eller 
»Schmetterling»). Den kan uppfattas som två 
vinkelrätt korsande ytstrålare, som matas med 
sinsemellan 90° förskjutna strömmar. Man 
kan även uppfatta denna typ av antenn som ett 
system av dipoler av olika längd, anslutna till 
två system av öppna parallella ledningar, MC, 
MA, M'B och M'D på avståndet a från masten 
och med längden 0,3 J •• Genom att dipolparen 
är serieresonanskretsar och ledningarna pa· 
rallellresonanskretsar tenderar reaktanserna 
att upphäva varandra inom ett begränsat frek· 
vensområde och inimpedansen blir konstant och 
reell. Ledningarna är kortslutna i A, B, C och 
D och öppna vid M och M'. I dessa punkter 
M- M' matas dipolerna, impedansen är där 
100-150 ohm. 

c d 
Fig 12 
Exempel på slitsantenn av typen »turnstile»: 
a) Med massiva element. Matning i punkten A. 
b) Med uppdelade element, bestående av rör 
för att minska vindmotståndet. I c) visas hori· 
sontalstrålningsdiagrammet för ett antennele· 
ment enligt b). I d} visas horisontalstrålnings· 
diagrammet för två korsande antennelement 
(se skissen). 

Fig 14 
Exempel på rörslitsantenn. Foto: C Lorenz AG. 
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ningen sker i slitsar i metallytorna och 
dessa antenner benämnas därför ofta slits
antenner. 

Den s.k. »turnstile»-antennen är en så
dan slitsantenn, där den solida metallytan 
för att minska vindmotståndet ersatts av 
rör som sammansatts till en mekaniskt slu
ten enhet. Antennen har god bredbandig
het och används därför ofta som TV-sän
darantenn. Se fig. Il och 12. 

/ A/2 .. 

o 
r-

' ---. ~ 

I 
-----

~ 
L-A 

'-... ~ 

tf 
'-.' I ~ 

: I 

.......... ' I ~ II 
II 

..L_ ---.......:: 
: I 
~ 

Fig 13 
Principen för rörslitsantenn. Omkretsen på rö
ret är ca 2/2. En slits längs mittpipan fungerar 
som ledning som matas med en stående våg via 
en koaxialkabel. Cylindern kan antingen ha 
längden Å/ 2, varvid slitsändarna är öppna, eller 
längden Å, varvid slitsändarna skall vara kort
slutna. Potentialfördelningen utefter slitsen är 
sådan att matningsspänningen överallt ligger i 
fas vilket ger parallella strömmar som ligger i 
las runt mantelytan för cylindern utefter den
Ilas hela längd. På så sätt erhålles horisontellt 
polariserad utstrålning. 

Till gruppen slitsantenner hör även rör
slitsantennen, som i princip består aven 
längs långsidan uppslitsad metallcylinder, 
se fig. 13. 

Slitsen matas i mitten varvid man erhål
ler strömmar på cylinderytan som ger en 
utstrålning av horisontellt polariserade vå
gor. HF-energin utstrålas alltså från själva 
rörkroppen och inte, som man kanske skul
le tro, från slitsen. 

Nackdelen med rörslitsantenner ligger i 
svårigheten att få en bredbandig anpass
ning till matarkabeln, en omständighet som 
gör antennen svår att utnyttja för TV-sän
dare och radiolänkförbindelser. Å andra 
sidan erbjuder denna antennart genom sin 
enkla matning, enkla montage och stora 
motståndskraft mot nedisning, stora för
delar. För FM-rundradiosändare är den 
idealisk. • 

r 
I 

------------------

I 
I 
I 

Antenner för TV-sändare på UHF 

I Antenner för UHF-banden IV och V (470 
-790 MHz) har nu aktualiserats genom 

I utbyggnaden av det tyska TV-nätet för ett 

I andra ev. tredje program på decimetervåg.' 
Även i Italien har man nu börjat bygga ut 

I TV-nätet för ett program 2 som skall gå på 
band IV. 

Siemens Halske har utvecklat nya typer 
av antenner för TV-sändare på decimeter
våg. De är av ny och man kan gott säga 
ganska överraskande konstruktion. De ka
raktäriseras av att de har självbärande fi
berglascylindrar som helt och hållet täcker 
de inuti dessa cylindrar monterade UKV-

1 Se TETZNER, K: JOO nya västtyska TV-sän
dare startar 1961-62. RADIO och TELEVI
SION 1961, nr l, s. 51. 

Fig 1 
Antennsystem för TV·band IV, uppbyggt i ett 
cylindriskt hölje av /iberglas, monteras här 
i toppen aven fackverksmast av stål. Cylindern 
är 22 m lång. Antennsystemet som är monterat 
inuti det självbärande cylinderhöljet är väl 
skyddat för bl.a. nedisning och ger 50 ggr 
effektvinst. 

antennerna. Fördelen med detta är att man 
inte får någon nedisning eller korrosion 
m.m. på antennelementen. 

Fig. l visar en UHF-antenn av detta slag 
under montering. Fiberglascylindern bär 
upp den inuti cylindern monterade antenn
konstruktionen, det behövs alltså inga bä
rande stålkonstruktioner för dessa. Läng
den på en antennenhet är 22 meter och an
tennen som ger en SO-faldig antennvinst 
verkar som rundstrålare. 

UHF-antenner av detta slag kommer att 
installeras på ett flertal stationer i Italien, 
bl.a. på en station på Monte Venda (mel
lan Padua och Venedig), en station i när
heten av Trieste och en i Apenninerna. 
Den senare TV-sändaren kommer att täcka 
större delen av Po-dalen. • 

Fig 2 
Här pågår arbeten med antennsystemet en 
UHF-antenn enligt fig. 1. 

R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R 2 - l 9 Ii 1 55 



TRANSISTORTEKNIK 

W Taeger : 

Redan tidigare' har angivits ett antal olika 
ekvivalenta scheman som kan tillämpas för 
en skikttransistor i olika kopplingar. För 
transistorer, avsedda att användas vid hög
re frekvenser i GE.koppling brukar man 
använda ett ekvivalent schema enligt fig. 1. 
I detta schema ingår en basresistans rbb' 
mellan yttre basanslutningen b och den 
inre icke åtkomliga basanslutningen b'. Se 
fig. 1. Värdet på resistansen är för ordinä
ra skikttransistorer ca 100 ohm. Denna re
sistans, som saknar motsvarighet i galler
kretsen vid elektronrör, kan sägas utgöra 
summan av de resistanser som existerar i 
alla ledningsbanor mellan den yttre bas
anslutningen b och emitterspärrskiktet. 

I det ekvivalenta schemat uppträder ock
så en s.k. diffusionskapacitans Cb'e mellan 
b' och e i det ekvivalenta schemat, se fig. 1. 
Denna kapacitans är beroende av koncen
trationen av hål i basskiktet, vilket betyder 
aU den är beroende av den ström som flyter 
mellan bas och emiuer. Beroende på vilken 
arbetspunkt man väljer för transistorn får 
man sålunda räkna med att denna kapaci
tans ändras. Ju större ström som flyter mel
lan bas och emitter desto större blir värdet 
av diffusionskapacitansen Cb'e' 

Parallellt med Cb'e får man tänka sig aU 
det ligger en konduktans gb' e' se fig. l; 
denna resistans orsakas av rekombinatio
nen av hål i basskiktet. Även för detta fe
nomen är antalet hål i basskiktet avgöran
de och följaktligen bestämmes också gb'e 
av den förhandenvarande bas-emitterström
men. 

Den inre konduktansen gke i schemat i 
fig. l är också i huvudsak strömberoende 
(genom s.k. basviddsmodulation) . Strängt 
taget är den inre konduktansen g"e inte 
blott beroende av strömmen mellan kollek
tor och emitter utan också, ehuru i mindre 
grad, av den likspänning som anlägges 
mellan kollektor och emitter. Ju större kol
lektorström och j u större värde på spän
ningen kollektor-emitter, desto större blir 
värdet på gke' 

1 Avsnitt 1, s. 53 i RT nr 1/60. 
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Kopplingar och kretsar med 
Om transistorer för höga frekvenser 

I detta avsnitt genomgås en del fakta om transistorparametrarnas 

beroende av arbetspunkten och vidare behandlas de transistoregen

skaper som är av betydelse för transistorns användning vid högre 
frekvenser. 

Ciränsfrekvensen 

De värden som rbb', Cb'e och gb'e antar, är 
av stor betydelse för den högsta frekvens 
vid vilken en transistor kan användas. Man 
måste emellertid också ta hänsyn till, om 
signalkällan utgöres aven ström- eller en 
spänningsgenerator. Den förra har Ri = = 
medan den senare har Ri=O. 

I fig. 2 visas ingångskretsen för GE
kopplingen, dels vid så låga frekvenser att 
Cb'e kan försummas, dels vid högre frek
venser. 

För en strömgenerator kan man försum
ma rbb' och man kan då beräkna gräns
frekvensen med utgångspunkt från de pa
rallellkopplade elementen gb'e och Cb'e' 

Ingångsimpedansen Zin blir för »ström
generatormatning» : 

(IV:l) 

Övre gränsfrekvensen lo anges som den 

rbb' b' 9tlk 9m'Ub'e 

U1 1 

, I 
Ub'e 

, 
90e U2 

I 
gke 

I , + 

Fig 1 
Ekvivalent schema för transistor. Schemat ut
gör en variant av det ekvivalenta schemat med 
transistorns y-parametrar. 

Fig 2 
Ingångskretsen för en transistor i GE-koppling, 
dels vid så låga frekvenser att C b' e kan för
summas, dels vid högre frekvenser. 

NR2-1961 

frekvens vid vilken IZ;n l sjunkit till 7l % 
av värdet l /gb'e' 

Om en spänningsgenerator användes som 
signalkälla kan man inte försumma inver
kan av rbb'. Man kan då visa att i detta fall 
gäller en annan gränsfrekvens, Is, som 
approximativt sammanhänger medio-gräns 
frekvenserna (se ovan) enligt sambandet 

18= 10/ (gb'erbb') . . . . . . . . . . . . .. (IV:2) 

Detta samband visar att den dynamiska 
basresistansen rbb' inverkar avsevärt på den 
övre gränsfrekvensen. 

Återkopplingskapacitansen 

Vid användning av transistorer vid högfrek, 
vens måste man också ta hänsyn till åter
kopplingska pacitansen, C b' le i fig. 1. Denna 
kapacitans motsvarar galleranodkapacitan
sen hos ett elektronrör. Fysikaliskt får före· 
komsten av C b' k sin förklaring av att såväl 
mellan kollektorn och basen som mellan ba-

GE 

:~ 
Ube = ibrbb' ~ ib/gtie 

rbe = Ub e/i b = rbb'+ Y9b'e 

Ube = ibrbb' + it09b'e+jwCb'e) 

rbe=Ube/ib- rbtJ +09b'e+ jUJC b'e) 



transistorer (4) 

sen och emittern finns spärrskikt vid vars 
begränsningsytor laddningsfördelningen 
ändras starkt. I gränsytorna bindes därför 
laddningar vilket betyder att spärrskiktet 
verkar som kapacitans. I spärrskiktets inre 
är potentialförändringen approximativt lin
j är och man kan betrakta den som en kon
densator med en kapacitans som beräknas 
ur 

Cb'k=EA/ v8 

där A är spärrskiktets yta och VB är spärr
skiktets tjocklek som fås ur formeln 

vB=4,3'103yVB!cn 

I den senare formeln anger VB spänningen 
över spärrskiktet och en koncentrationen 
av majoritetsladdningsbärare i basskiktet. 

Spärrskiktstjockleken och därmed värdet 
på Cb' k beror alltså förutom av dopningen 
i basskiktet också på spänningen över spärr
skiktet V 8 • Ökar spänningen V8 får kapa-

citansen ett lägre värde. En överlagrad 
växelspänning får endast ringa verkan på 
storleken av Cb'/" enär dess amplitud i all
mänhet måste hållas liten i förhållande till 
V KB resp. V KE-

En ändring av V8 har emellertid andra 
verkningar i det att den påverkar basom
rådets tjocklek - basvidden - vilket på
verkar den bundna laddningsmängden, vil
ket i sin tur är liktydigt med att kapaci
tansen Cb'/, ändrar värde. 

Kapacitansen mellan kollektor och bas 
sammansätter sig alltså av två delar, näm
ligen en »spärrskiktskapacitans» och en 
»diffusionskapacitans». Den förra är be
roende av spänningen över spärrskiktet 
medan den andra är beroende av strömmen 
mellan bas och kollektor. Transistorbrant
heten S för skikttransistorer (S"""Y21' se 
ekv. 11:9 och 10 i nr 3/ 60) definierad som 
LJIK!LJVBE med VKE=konst., uppvisar ett 
i det närmaste konstant värde oavsett tran-

Emitter 
Bukontaict ~---- ID" acceptoreor Icm3Ge 

j. rekrist.l\. zon 

Bas 

Kollektor 

Fig 3 

-----11---- IO's donatorer ICII3Ge 

- - -10" a"cptorcr/cm3Ge 
i rekris,tall. zon 

Fig 4 

sistortypen. Detta värde """ 40 mA/ V är 
faktiskt så konstant, att man nästan kan 
anse brantheten som en till transistoreffek
ten hörande naturkonstant. 

Olika typer av HF -transistorer 

Vid högfrekvenstransistorer gäller det 
framförallt att nedbringa tjockleken av 
basskiktet. I baszonen rör sig laddnings
bärarna med sin diffusionshastighet. Över
gångstiden från emitter till kollektor kan 
därför nedbringas antingen genom att dif
fusionssträckan, alltså basskiktet, ned
bringas, den andra utvägen är att införa 
ett accelerationsfält i baszonen som påver
kar laddningsbärarna genom sin fältver
kan. 

Vid ordinära legerade transistorer kan 
man nedbringa basskiktet på olika sätt. 
Fig. 3 visar hur man genom att göra ur
gröpning i basskiktszonen fått liten bas-

Detta är en legerad transistor, avsedd för högre frekvenser. 
Två »indiumpärlor» har legerats in från motsatta sidor på 
den tunna n-ledande basplattan. l den rekristalliserade zonen 
mellan indiumpärlorna och basskiktet uppstår ett p-ledande 
skikt. För att erhålla god kontakt anbringas en metallring 
runt om basplattan. 

Genomskärning aven HF-transistor, uppbyggd enligt jig. 3. Man ser här 
dels de två indiumpärlorna som utbildar emitter resp. kollektor, och vidare 
ser man den mellanliggande n-ledande tunna basplattan och de rekristalli
serade zonerna, som är p-ledande. 
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Fig S 
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Genom ett diffusionsförfarande vid framställningen kan dopningsgraden i en baskristall varieras 
så att antalet donatorer per cm3 germanium minskar, räknat från emitter till kollektor. Därvid 
erhålles ett fält som accelererar minoritetsbäramas vandring från emitter till kollektor, vilket 
höjer gränsfrekvensen. Transistorn är i övrigt uppbyggd på samma sätt som transistorn i fig.3 o. 4. 

Fig 9 
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Riekristalliserad 

Fig 7 

Fig 6 
Etsningsprocess för fram· 
ställning av HF·transistorer 
med tunt basskikt genom ets· 
ning. Under etsningsproces· 
sen ledes en ström från de 
båda elektroderna genom 
elektrolytstrålen mot basskik· 
tet. När man uppnått en 
minsta tjocklek hos basskik· 
tet upphör etsningsprocessen 
och strömmen vändes, varvid 
ett metalliseringsförlopp i 
stället erhålles; därvid utbil· 
das en emitter· och en kollek· 
torkontakt i basplattans ur· 
gröpningar (se tig. 7). 

Snitt genom en HF-transistor av ytbarriär-typ. 
Emitter- och kollektor kontakterna anbringas 
på sina platser på elektrolytisk väg omedelbart 
ejter etsningsprocessen, ifr tig. 6. 

Fig 8 
S.k. diffunderad legerad transistor. l denna 
har pn-övergångarna bildats genom diffusion 
av störämnen till kristallen. Det utbildas en 
rekristalliserad p-ledande zon mellan emitter
kontakten och den diffunderade n·ledande ba· 
sen. Basskiktet är ytterst tunt. Kollektorn är 
p-ledande. Emittern har en legering av alumi
nium., vismut och arsenik. 

rekristall. zon Ipl 
(p-Ied&ode) 

diffunderat bas~ikt 
(n.ledande) 

Baskont&1ct 

Kol lektor 
(p-ledande) 

Mesa-transistorn. En rekris- zon (p- ledande)-~~~~~~~~~~1'\--_-Diffunderat basskikt 
talliserad zon (p-ledande) (n-ledande) 
mellan emitterkontakten och 
det diffunderade basskiktet 
(n -ledande) utgör emitter. 
Kristallen i övrigt är p-le
dande och utgör kollektor. 
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tjocklek. Fig. 4 visar en genomskärning av 
en sådan legerad transistor med extremt 
tunt basskikt. Denna HF-transistor är upp
byggd aven tunn n-ledande basplatta i vil
ken två pn-övergångar skapats genom att 
indiumkulor legerats in från motsatta sidor 
i basplattan. Under legeringen smälter in
diumkulorna och löser upp en del av bas
plattan. Vid avsvalnandet kristalliserar 
åter ett tunt skikt av basen och blir genom 
indiumtillsatsen p-ledande. Då basen ofta 
är svagt dopad, dvs. högohmig, måste kon
takteringen utföras omsorgsfullt. Normalt 
användes ringformade kontakter med stor 
anläggningsyta mot basen. Till indiumpär
lorna »insvetsas» tilledningarna direkt. 

Genom diffusion har man möjlighet att 
variera dopningsgraden i baskristallen. Om 
dopningsgraden göres stor mot emittersi
dan och avtagande mot kollektorsidan vin
ner man ett bredare kollektorspärrskikt 
med mindre kapacitans Cb' k och större 
spänningstålighet. Vidare kommer den va
rierande dopningen att medföra en poten
tialgradient i basen som ger ett accelere
rande drjftfält. Se fig. 5. Drjftfältet på
skyndar minoritetsbärarnas vandring från 
emitter till kollektor och höjer därmed 
gränsfrekvensen. Transistorer av denna typ 
brukar kallas »drifttransistorer». 

Den s.k. ytbarriärtransistorn är en an
nan typ av HF-transistor, den tillverkas 
genom ett elektrolytiskt etsningsförfarande. 
Vid detta förfarande gröper man från två 
sidor ur ett tunt basskikt genom en elektro
lytisk etsningsprocess. Se fig. 6. Urgröp
ning sker så långt att man får en bastjock
lek av endast några få fl. Etsningen kon
trolleras genom kapacitansmätning. När 
rätt bastjocklek uppnåtts vändes elektris
ka spänningen som är pålagd mellan elek
troderna vid etsningsprocessen, varvid i 
stället ett metalliseringsförlopp inleds. 
Härvid använder man metallsalt, exempel
vis indiumklorid i svagt sur lösning. Det 
är alltså här inte fråga om en legerings
kontakt utan om en metall-halvledarkon
takt, som anbringas omedelbart efter ets
ningsförloppet på den då alldeles rena 
ytan. Man kan ur detta förfarande komma 
ner till bastjocklekar på ca 2 .u, en frek
vensgräns ungefär vid ca 50 MHz, se fig. 7. 

Den s.k. melt-back-transistorn består av 
en odlad kristall, innehållande både p- och 
n-störstälIen. Genom att smälta halva kris
tallen och därefter snabbt kyla av den kan 
man erhålla en pnp-kombination med myc
ket tunt basskikt. 

I s.k. diffunderade transistorer har pn
övergångarna bildats genom diffusion av 
störämnen i fast fas till kristallen. Genom 
upprepade diffunderingar ay olika störäm
nen kan kombinationer och pn-övergångar 
erhållas med mycket väl definierade och 
plana skikt. Se fig. 8. 

Slutligen bör nämnas den s.k. Mesa-tran
sistorn, som fått sitt namn efter ett mexi
kanskt berg som har en platåliknande topp. 
I Mesa-transistorn, se fig. 9, har pn-över-
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TRANSISTORN I NÄRBILD (4) 

R Forshufvud: Konsten att dopa en halvledarkristall 

E n halvledarkristall som man skall göra 
transistorer av skall vara monokristallinisk, 
dvs. kristallgittret skall löpa helt och obru
tet genom hela kristallen. Att åstadkomma 
en sådan kristall (s.k. enkristall) som in
nehåller tre olika skikt med var sin dop
ning är ett intressant tekniskt problem, 
som det finns flera olika lösningar till. 
Varje metod sätter sin prägel på den fär
diga transistorns uppbyggnad och följaktli
gen på dess elektriska egenskaper. 

Att dopa betyder som bekant att sätta 
till störämnen, och störämnen är som be
kant en trevligare benämning på det där 
som vi har brukat kalla föroreningar, när
mare bestämt de ämnen som gör en halv
ledare till p·ledare eller n·ledare. Arbets
stycket utgöres aven liten kristall, vars 
ytterdimensioner i stort sett är desamma 
som för den färdiga transistorn. Denna 
kristall har man sågat till av ett material, 
som redan innehåller en sorts störämne 
i lämplig koncentration. Och därmed (kan 
vi hoppfullt säga till oss själva) är en tred
jedel av problemet löst. Ty det är ingenting 
som hindrar, att vi låter en av elektroderna 
(exempelvis basen) utgöras av ett orört 
stycke av denna kristall, och i så fall be· 
höver vi bara dopa de båda återstående. 

Nu kanske ni tror, att det först gäller att 
rengöra de ställen, som man tänker dopa, 
från icke önskvärda störämnen av motsatt 
typ. Det förefaller j u sannolikt, att en kris· 
tall som först dopades med n·ämne och se
dan med p·ämne skulle bli någon sorts 
märkligt pn·material med både elektroner 
och hål i en enda soppa. Men man behöver 
inte alls bekymra sig om den saken. Stör
ämnen av p- och n·typ har nämligen den 
utmärkta egenskapen att de neutraliserar 
varandra. Jag skall ta ett exempel. Rent 
germanium har vid rumstemperatur en re
sistivitet av 47 ohm cm. Tillsätter vi 6,2 mil
jondels viktsprocent antimon, så blir ma
terialet av n-typ med en resistivitet av 1,0 
ohmcm. Om vi nu dessutom blandar in 5,9 
miljondels viktsprocent indium (vilket mot
svarar samma antal atomer/cms som vi re
dan har av antimon) så får materialet till
baka sin höga resistivitet av 47 ohmcm och 
uppför sig över huvud taget som om det 
vore rent. 

Naturligtvis finns det gränser för hur 
mycket störämne man kan blanda in i en 
halvledare utan att det märks. Fortsätter 
man att öka halten av indium och antimon, 
så har man ju till slut nästan ren indium
antimonid (InSb), som visserligen är en 
halvledare men har betydligt lägre resisti
vitet än germanium. 

I halvledartekniken arbetar man emel
lertid med mycket små störämneshalter, 
och man kan därför obekymrat dopa om p
material till n-material och därpå, om man 
har lust, tillbaks till p·material igen. 

Det är i huvudsak två metoder som an
vänds i dag vid partiell dopning av enkris
tall er, och det är legering (eng. alloying) 
och diffusion (eng. diffusion). Båda dessa 
processer försiggår vid hög temperatur, 
men dock på betryggande avstånd från 
halvledarens smältpunkt. 

Legering 

I skolan fick man lära sig skillnaden mel· 
lan att smälta och att gå i lösning. En soc
kerbit smälter inte i kaffet, den går i lös
ning. Tricket med legeringsprocessen är 
att en del av kristallen får gå i lösning i 
en droppe smält störämne. Vanliga stör
ämnen är indium (för germanium) och 
aluminium (för kisel). Man utgår från en 
liten kristall (som redan innehåller stör
ämne aven typ) och lägger ovanpå den en 
liten kula av ett störämne (av motsatt typ). 
Det hela får passera långsamt genom en 
lång ugn, och under passagen (som tar så 
där en halv timma) inträffar följande pro
cesser i tur och ordning. 

l) Störämnet smälter. 

2) En bit av halvledarkristallen löser 
sig i störämnet. 

3) Starkt dopad halvledare kristallise
rar ut igen. (Vi nalkas nämligen utgången, 
och det börj ar bli svalare.) 

4) Störämnet stelnar till en liten klump, 
som lämpar sig utmärkt att sätta fast till
ledningen på. 

Om man väljer lämplig temperatur och 
lämplig storlek på störämneskulan, så kan 
man få legeringsdjupet att bli vad man 
önskar. Störämnet löser upp halvledare 
tills det mättats. Den tid som kristallen är 
inne i ugnen spelar mindre roll. 

Det som kommer ut ur ugnen är en le
gerad diod, komplett så när som på till
ledningar och hölje. Vill man ha en tran
sistor i stället, så vänder man på steken och 
placerar en ny störämneskula på andra 
sidan av kristallen och skickar in alltsam
mans i ugnen igen. 

Resultatet blir en s.k. legerad transistor 
(alloy·junction transistor) med legerad 
emitter och legerad kollektor. Basskiktet 
är den tunna, orörda delen ay den ur
sprungliga kristallen. Konsten är att lege
ra lagom djupt, så att basskiktet blir just 
så tunt, som det bör vara. Det får givetvis 
inte vara genombrutet på något ställe, för 
då blir det kortslutning mellan emitter 
och kollektor! Därför lämpar sig legerings
processen dåligt för framställning av tran
sistorer med mycket tunt basskikt, dvs. 
högfrekvenstransistorer. Minsta avvikelse 
från det rätta legeringsdjupet eller den 
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TRANSISTORTEKNIK 

John Schröder: Röranaiogt ersättningsschema 
F ör att underlätta dimensionering av transistorkopplingar kan det 
vara lämpligt att för transistorn införa ett ersättningsschema, som 
anknyter till elektronrör. Det blir då lättare att tillämpa tidigare 
förvärvad erfarenhet av elektronkopplingar på transistorkopp
lingar. 

För en transistor i GE-koppling kan man 
bl.a. tillämpa det ekvivalenta schema som 
visas i fig. L Man kan åskådliggöra de i 
detta ekvivalenta schema ingående elemen
ten genom att analysera fig. 2, som visar en 
genomskärning aven vanlig typ av HF
transistor med pålegerad emitter och kol
lektor i form av indiumpärlor på en bas
kristall av germanium. I fig. 2a visas led
ningsförmågan i de olika delarna av tran
sistorn. Den är störst i baskontakt och till-

b 
r bb' b' gbk gm,Ub'e 

Ul l 
Utie goo gke U2 ' 

~ 

Fig l 
Det vanligen använda ekvivalenta schemat av 
modifierad n-typ för transistorn i GE-koppling. 

Fig 2 
aj Genomskärning av HF-transistor med på
legerade emitter- och kollektorelektroder och 
med inritade värden på ledningsförmågan i 
ohmcentimeter i transistorns olika delar. l bJ 
visas hur man kan tänka sig de olika konduk
tans- och kapacitans elementen i transistorn 
fördelade. 

K 

a 

B 

ledningstrådar, som är av koppar. Indium
pärlorna, som är p-ledande, har också 
mycket god ledningsförmåga, 9.10-6 

ohmcm mot 1,7.10-6 ohmcm för koppar. 
I det relativt starkt p-ledande området 
mellan germaniumkristallen och indium
pärlorna som utgör kollektor resp. emitter, 
är ledningsförmågan relativt låg, 20.10-3 

ohmcm jämfört med ledningsförmågan i 
den n-ledande kristallen som utgör bas. 

I fig. 2b visas hur man får tänka sig de 

k :r----·~ 1 . 
/ - '---... 

.{ gb'k I '", 
/ b'k , 

I \ 
b r rbb' R =....!... I I I gke 

gm 
Jl= gke / 

/ 
/ 

e 

Fig l 
Man kan ersätta strömgeneratorn gm. i det 
ekvivalenta schemat i jig. 1 med en spännings
styrd generator med emk:en flV.n, där fl= 
gml gke och inre resistansen 11 gke' En sådan 
spänningsstyrd generator motsvarar en triod 
med samma förstärkningsfaktor, fl, och inre 
resistans 1/ gke' 

b 

3,5 

b 
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olika »komponenterna» i ekvivalents ch e
mat i fig. l, utplacerade på olika ställen 
i transistorn. Vi har här först mellan yttre 
basanslutningen b och den »inre» bas
anslutningen b' ett basrnotstånd, rb b'. Detta 
motstånd är nästan oberoende av den in
ställda arbetspunkten. Fysikaliskt sett är 
det ett oundvikligt ohmskt ledningsrnot
stånd som härrör från det ohmska mot
ståndet i basskiktet mellan bas och emitter 
fram till det verksamma spärrskiktet mel-

',,-
\ 

, 
/ "- gb'e "- / 

'-....... ./' 
e 

Fig 4 
För att inte riskera missförstånd kan man i 
stället för trioden i ersättningsschemat i fig. 3 
införa en symbol för en ideell transistor med 
exakt samma egenskaper som en triod, alltså 
med oändligt hög ingångsimpedans och med 
spänningsstyrning från ingångsspänningen V in' 

jörstärkningsfaktorn fl och inre resistansen 
l l gke· 

k 

Spärrskikt k-b 

Spiirrskikt b-e 



för transistorer 

lan bas och emitter. Över spärrskikten mel
lan bas och emitter resp. mellan bas och 
kollektor får man tänka sig att det ligger 
kapacitans er C~'c och Cb\. Dessa kapaci
tanser som är shuntade av konduktanser 
g~' e och gb'" är beroende dels av likström
men som passerar skiktet, dels av den över 
skiktet liggande likspänningen. För viss 
arbetspunkt, exempelvis den av fabrikan
ten angivna normala arbetspunkten, kan 
man emellertid utgå från att kapacitanser-

Fig S 
Ersättningsschema enligt fig. 4 för HF-tran
sistom OC44. 

~ 

CN 0 RA 

n 

III~ 
~ + '-, 

I " 
! 

'-_/ I I 

~III 
CA J/ 

RE 

na Cb'c och Cb\ är konstanta storheter. 
Konduktanserna gb' c och gb' k är likaledes 
ström- och spänningsberoende storheter 
men kan uppfattas som konstanta storheter 
i viss arbetspunkt. Samma sak gäller kon
duktansen g/w som man får tänka sig pla
cerad mellan kollektor och emitter. 

Det aktiva elementet i transistorn kan 
man uppfatta som en av ingångsspänning
en U b' e styrd strömkälla med branthe
ten=gm och med oändligt hög inre resi-

e 

Fig 6 
Ersättningsschema enligt fig. 4 för HF-tran-

stans ansluten mellan kollektor och emitter. 
Det ekvivalenta schemat enligt fig. 1 

kan förefalla en smula »avigt» för en radio
tekniker och det ligger därför nära till 
hands att anknyta det till en rörsymbol. 
Man kan då lämpligen ersätta strömgene
ratorn med en triod med inre resistansen 
I I gke och med förstärkningsfaktorn fl= 
=gml gke' Fig. 3 visar ett sådant ekviva
lent »triodiserat» schema, där samtliga de 
värden som ingår i det ekvivalenta schemat 
i fig. 1 är införda. Triodens ingång mellan 
galler och katod är shuntad med kapaci
tansen Cb'e och med en konduktans gb'e' 
Vidare finns det mellan triodens galler och 
anod en kapacitans Cb'k och en konduktans 
gb' k' Dessutom finns det ett internt bas
motstånd inbyggt, Tbb" 

b 

~ 

Y11~9be+ jwCbo 

Fig 8 

U2 

'---v----' 

Y22 ~ 9ke+ jwCke 

Generellt giltigt ekvivalentschema, baserat på 
transistorns y-parametrar. Detta schema an
vändes ofta för transistorer för kortvåg och 
ultrakor tvåg. 

Fig 9 
Det ekvivalenta schemat i fig. 8 kan transpo
neras till det n-schema som visas här. Det 
överensstämmer, frånsett resistansen rbb' med 
det som visas i fig. 1. l stället har transkonduk
tansen Y 21---Y12 blivit en komplex storhet. 

b 

'---y----J 

Yll+Y12~ 

912 

9be-912 +jw(Cbe- C12' 

'--------v----' 

Y22+Y12= 

9ke-912+ jw(Cke-C12' 

sistom OC45. Ny transistorsymbol 

Fig 7 
Exempel på hur ersättningsschemat enligt fig. 
4 för en HF-transistor, infogad i ett MF-steg, 
ser ut. Tack vare de i ersättningsschemat in
ritade konduktansema och reaktansema får 
man en bättre översikt av kopplingens ingångs
och utgångsimpedanser och övriga reaktanser 
som kan inverka på kopplingens stabilitet_ l 
schemat är R N och C N neutraliseringsnätet som 
kompenserar för l/gkb' och Ckb'. RA+CA är 
avkopplingsnät för kollektorspänningen, RE 
stabiliseringsmotstånd i emitterkretsen, R B 

seriemotstånd för basströmmen och C B av
kopplingskondensator. 

Fig 10 
Schemat i fig. 9 kan överföras till ett schema 
med en triod med inre impedansen Zi och 
med ett komplext värde på förstärkningsjak
tom fl. 

Nu kan det kanske vara olämpligt att föra 
in symbolen för en triod i ett ersättnings
schema för en transistor. Det skulle kunna 
ge anledning till missförstånd och dess
utom är ju matningsnäten för basförspän-

.------' 
/~12 

I \ 
I 

ber' ---+-t-

flZ . 

Cbe-C1;~ , I / 

'", ~.-------- ... / 
9be- 912 e 

912 + jwC12+[Y21[ i:'h.J. 
;;.= 9ke-g12+jw(Cke-C12' 

Z.. 1 
I 9ke-912+jw(Cke-C12' 
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Fig 11 Fig 12 
a) Ersättningsschema för HF·transistorn ocno gällande för 
irekvensen 10 MHz. b) Motsvarande schema gällande för 
frekvensen 100 MHz. 

Ersättningsschema enligt jig. 11 för en UKV·transistor in· 
fogad i ett basjordat HF·steg. Förström på basen erhålles 
genom spänningsdelaren RA +RB , basen är jordad med kon· 
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Fig 13 

densatorn CA' Ra är ett stabiliserande emittermotstånd av· 
kopplat med kondensatorn Ca' 

10 
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Fig 14 
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y·parametrarnas beroende av kollektor strömmen för transis· 
torn ocno. (Enligt Philips.) 

y·parametrarnas beroende av kollektorspällningen för tran· 
sis torn ocno. (Enligt Philips.) 

ning m.m. så olikartade mot motsvarande 
nät för förspänningen till rör, att man skul· 
le få egendomliga bastardscheman att ar· 
beta med. Förf. har därför funnit det lämp. 
ligt att i stället införa en helt ny symbol -
för övrigt samma symbol som av svenska 
experter föreslagits i IEC (International 
Electric Commission) som allmän symbol 
för transistorer - att i dessa sammanhang 
användas som symbol för ett ideellt för
stärkande element av halvledartyp. Detta 
förstärkande element skulle ha egenskaper, 
identiska med en triods: det är alltså fråga 
om en av ingångsspänningen V in styrd för· 
stärkare med oändligt hög ingångsresistans. 
Förstärkningsfaktorn är=f!=gmlg"e och 
inre resistansen I I gke' För att markera att 
de inre impedanserna »läckt ut» ur den 
egentliga transistorsymbolen är cirkeln 
som anger dennas hölje streckad. Den 

yttre streckprickade cirkeln markerar där
med transistorns hölje. 

Samtliga de i ekvivalenta schemat i fig. 
3 angivna värdena kan man direkt ta ut 
med ledning av de uppgifter som lämnas av 
fabrikanterna för HF·transistorer, åtmins
tone sådana som inte ' går upp i frekvens 
över 10 MHz. Exempel härpå visas i fig. 5 
och fig. 6, där ekvivalenta scheman för 
HF·transistorerna OC44 och OC45 visas. 
Fig. 7 visar ett schema för ett transistor
MF-steg, i vilket ett ersättningsschema en· 
ligt fig. 4 för transistorn infogats. 

För en radiotekniker verkar ett ersätt
ningsschema av detta slag betydligt mera 
välbekant än det vanligen visade ekviva· 
lent schemat för transistorer. Det framgår 
exempelvis omedelbart att man måste ar
beta med relativt lågohmiga ingångskret
sar under det att man på utgången kan ha 
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högohmigare kretsar. Att den relativt stora 
kapacitansen mellan kollektor och bas 
måste betyda risk för självEvängning är 
uppenbart, det är ju denna som gör att 
man måste neutralisera transistor.MF-steg. 
Samma sak gäller ju f.ö. när man har med 
trioder i HF-steg att göra, den rätt stora 
kapacitansen mellan anod och galler i 
trioden gör ju neutralisering nödvändig. 
För transistorer för mycket höga frekven
ser har fabrikanterna övergått till att ange 
y·parametrarna, som därvid anknyter till 
ett ekvivalent schema enligt fig. 8. Detta 
schema kan emellertid transponeras till ett 
schema enligt fig. 9 som sedan lätt över
föres till ett ekvivalent schema, i vilket 
man kan införa en triod med förstärk
ningsfaktorn (g12+jWC12+: Y~1 i 1+<1'21) 1 
1 [gke-g12+jw (Cke-Cd] och med inre 
impedansen Zi= I/ [gke-g1~+jw (C',e-



-c 12) ]. Dessa värden kan insättas i det 
ekvivalenta »triodschemat» enligt fig. 10. 
I detta schema saknas som synes motstån
det r Ii Ii' ; i stället får man komplexa värden 
på förstärkningsfaktorn fl och inre impe
dansen i trioden. I stället för trioden kan 
man även här införa samma symbol som 
tidigare använts som ersättning för triod i 
schemat i fig. 3. I fig. Il visas som exem
pel ett par sådana ersättningsscheman för 
HF-transistor OC170, gällande dels fre
kvensen 10 MHz, dels för 100 MHz. 

Vad som kanske verkar en aning för
virrande är att värdet på förstärkningsfak
torn fl inte är en reell storhet utan kom
plex. Det innebär emellertid ingenting an
nat än att fasläget mellan pålagd spänning 
UI och förstärkt spänning inte är 0° utan 
företer en viss fasförskjutning. Att inre 
impedansen i transistorn inte längre är 
reell utan har ett komplext värde innebär 
i princip endast att man tvingats ta hänsyn 
till en kapacitans mellan kollektor och 
emitter. 

Det kan löna sig att titta litet närmare 
på schemorna enligt fig. Ila och b och jäm
föra dem med schemat för de »mellan
frekventa» transistorerna OC44 och OC45 
i fig. 5 och 6_ Huvudsakliga skillnaden är 
att kapacitanserna är betydligt lägre och 
resistanserna betydligt lågohmigare i UKV
transistorn OC170 jämfört med kapacitaI1-
ser och resistanser för de för lägre frekven
ser avsedda transistorerna OC44 och OC45. 

y • parametrarna varierar 

N u är en viktig sak att iaktta i detta sam
manhang: resistanser och kapacitanser i 
alla typer av transistorer är starkt beroen
de av arbetspunkten och frekvensen. I fig. 
13 visas som exempel hur y-parametrarna 
för OC170 ändras vid olika kollektorström. 
Fig. 14 visar hur vissa y-värden varierar 
med kollektorspänningen och i fig. 15 vi
sas hur y-parametrarna varierar med fre
kvensen. Det är klart att man måste ta 
hänsyn till detta när man konstruerar fram 
ersättningsscheman som passar vid andra 
arbetspunkter än de normala. 

Det kan förefalla som om transistortek
niken - kanske av skäl som betingas av 
transistorernas utvecklingshistoria - fått 
en onödigt brokig teoretisk bakgrund av 
ekvivalentscheman och mängder av para
metertyper i grundekvationer för förstär
karkopplingar. Det har nog gjort en del 
elektroniker, som vant sig vid elektron
rörsteknikens mera konsekventa och över
skådliga teori för förstärkarkopplingar, en 
smula konfunderade. Det kanske inte skul
le skada med en enhetligare uppläggning 
av teorin för transistorkopplingar, gärna 
med anknytningspunkter till elektronrörs
kopplingar. 

Kanske kan y-parameterframställning 
och ekvivalentscheman av :;r-typ, baserade 
på dessa parametrar, ev. härledda via er
Eättningsschemor av det slag som föresla
gits här, vara en tänkbar väg för att för-
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y-parametrarna som funktion av frekvensen för transistorn OG170. (Enligt Philips.) 

Fig16 
Generellt giltigt ersättningsschema för tran
sistor. Samtliga storheter kan vara komplexa. 

enkla och systematisera teorin för förstär
karkopplingar med transistorer. 

Klart är att man utan vidare kan använ
da sig av samma slag av ersättningsschema 
för godtycklig typ av transistor, sålunda 
även för en LF-transistor. För en sådan an
ges visserligen inte i allmänhet y-paramet
rarna, men dem kan man j u lätt räkna 
fram med utgångspunkt exempelvis från 
h- eller z-parametrar. Tyvärr anger i 
allmänhet inte fabrikanten några reaktiva 
element i parametrarna för LF-transisto
rer, i stället anges gränsfrekvensen för 
strömförstärkningsfaktorn i GE- eller GB
koppling. Man får därför i ersättnings
scheman för LF-transistorer utgå från att 
admittanserna Ybe' Ybk och h e liksom för
stärkningsfaktorn fl (se fig. 16) blir reella 

Fig 17 
Ersättningsschema för en lågfrekvens transistor 
OG71_ För lågfrekvenstransistorer anger fabri
kanterna inte underlag för beräkning av de 
reaktiva elementen. Däremot anges gränsfre
kvensen för strömförstärkningsfaktorn i bas
jordad resp. emitterjordad koppling. 

e 

storheter. Vi får för en ordinär LF-tran
sistor ett ersättningsschema enligt fig. 17. 

Det är lätt att med utgångspunkt från 
ett ersättningsschema som det i fig. ID, här
leda ekvivalentscheman för de olika grund
kopplingarna GE-, GB- resp. GK-koppling_ 
I det sammanhanget har man ju kända 
formler för elektronrörskopplingar att 
falla tillbaka på, de ger omedelbart exem
pelvis in- och utimpedanser. Ur dem kan 
även uttryck för spänningsförstärkningen 
tas fram. Naturligtvis går det att få fram 
motsvarande ekvivalentscheman för det fall 
att man har komplexa värden på Ybe' Ybk' 

Yke och fl, men det blir självfallet då fråga 
om mera invecklade sammanhang. 

• 
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(F orts. från nr 1/ 61) 

Avböjningsdelen 

A vböjningsdelen i RT:s portabla TV
mottagare omfattar i stort sett högra hal
van av det stora vertikalställda chassiet 
(bakifrån sett). Till avböjningsdelen hör 
också röret V61 i störpulsvändaren, som 
monterats i omedelbar anslutning till radio
delen. Se fig. 7 (i nr 12/ 60). 

Första röret i avböjningsdelen, störpuls
vändaren, har till uppgift att reducera in
verkan av störpulser på TV-mottagarens 
synkronisering. För detta ändamål använ
der man ett rör, en hexod, med två st yr
galler (V61A). Till det ena styrgallret, 
galler 3, påföres den sammansatta video-

Stycklista för avböjningsdelen 

R71=R82=R90=1O kohm 
R72=4,7 kohm 
R73=RI09 = 1 kohm 
R74=4,7 kohm, I W 
R7S=R76 = R97 = 470 kohm 
R77=39 kohm 
R78=470 ohm 
R79=33 kohm, I W 
R80=6,8 Mohm 
R81=S6 kohm 
R83=2 Mohm 
R84=VDR-motstånd, typ E298ZZj Ol 
R8S = 1,5 ko hm 
R86 = 1,5 kohm, 6 W 
R87 = 1 Mohm, l W 
R8S = 330 kohm, I W 
R89 = 820 kohm, 2 W 
R91 = 1,5 kohm, l W 
R92 = R93 = 47 kohm 
R94= R99 = 1 Mohm 
R9S = RlOS = 220 kohm 
R96 =33 ko hm 
R98 = 330 kohm 
R100 = RI01 = l S ko hm 
Rl02 = 120 kohm 
R103 = 2 Mohm 
R104 = 150 kohm 
RI06 = S60 kohm 
R107 = 1,8 Mohm 
R108 = 27 kohm 
RllO = 330 ohm, 2 W 
C64 = 220 pF, ker. 
C61l = lS0 pF, ker. 
C67=C68 = I,S nF, ker. 
C69=10 nF, ppr 
C70=C74= 0,1 .uF, ppr 
C72 = 82 pF, ker. 

Portabel TV· mottagare för 
hemma bygge (4) 

signalen med synkpulserna i positiv rikt
ning. Samtidigt påför man samma signal 
men med omvänd polaritet till det andra 
styrgallret, galler l, se fig. 26. 

Hexoden arbetar som gallerlikriktande 
detektor för de påförda, positivt riktade 
signalerna på galler 3 och röret arbetar 
därför samtidigt som synkpulsseparator. 
Signalerna på galler l, som tas ut direkt 
från videodetektorn, påföres via ett serie
rnotstånd R64, som - tack vare att galler l 
har viss positiv förspänning som gör att gal
lerström flyter - åstadkommer amplitud
begränsning i sådan grad att denna signal 
normalt inte påverkar rörets styrning. 

Skulle det nu emellertid uppträda stör
signaler av sådan storlek att de avsevärt 

C73 = I,S nF, styrol 
C7S=10 nF, ppr, 630 V 
C76A = C90=3 nF, ppr, 600 V 
C76B=10 nF, ppr, 3750 V 
C77 = 68 pF, ker. 
C78 = SO nF, ppr, 3750 V 
C79 (ingår i högsp.transf.) 
C80 = 0,2S .uF, ppr 
C81 = 10 nF, ppr, 500 V 
C82 = C83 = C84 = 1 nF, ker. 
C8S = 0,33 .uF, ppr, 630 V 
C86 = 68 pF, ker. 
C87 = 0,1 .uF, ppr, 350 V 
C88 = SO nF, ppr, 400 V 
C89 = O,S .uF, ppr 
C91 = 33 nF, ppr, 400 V 
C92 = SO nF, ppr, 350 V 
C93= 100 .uF, eL-lyt, 25 V 
C94 = 40 nF, ppr 

P61 = SOO kohm, log., 0,1 W 
P62 = 100 ohm, trådL, 2 W 
P63= 1 Mohm, Hnj., 0,2 W 
P64 = SOO kohm, linj., 0,2 W 
P6S=S kohm, trådL, l W 
P66 = 1 Mohm, linj ., 0,2 W 

D61 = D62 = OA81 

Dr61=AT4009 
L61 = se fig_ 33 
Tr61 = AT3002 
Tr62=AT3S06 
Tr63= AT2016 

V62 = V67 = ECC82 
V63=EF80 
V64 = PL36 
V6S= PY81 
V66 = DY87 
V68 = PL84 

överstiger synkpulsnivån, kommer dock 
galler l att bli negativt, så att hexoden 
strypes under störpulstiden. Därvid flyter 
ingen ström och inte heller kan någon upp
laddning av styrgaller 3 ske genom stör
pulserna. I stället för störpulser uppträder 
därför i hexodens anod krets föga störande 
»luckor» i synkpulserna. Se fig. 26. 

Efter fasvändning i trioden V6lB erhål
les positivt riktade synkpulser. 

Principschemat för avböjningsdelen 
Avböjningsdelens principschema visas i 
fig. 27. Via ledningen G påföres den från 
V61B erhållna sammansatta synkpulssigna
len via kondensatorn C81 till ett integre
rande RC-nät. De efter detta nät erhållna 

+8 
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bildpulserna påföres ett pulsförstärkarsteg 
V67A. De förstärkta synkpulserna påföres 
därefter en blockeringsoscillator med röret 
V67B, i vars anodkrets en blockerings
transformator Tr61 ingår. Anodspänning
en till blockeringsoscillatorn uttages från 
booster-spänningen, som är + 820 V. Spän
ningen uttages via en spännings delare 
R97+R98, som ger ca + 260 V spänning. 
Då boosterspänningen är stabiliserad ge
nom särskilda anordningar i linjeslutste
get, får man bildhöjden någorlunda obe
roende av röråldring och förändringar i 
nätspänningen. 

Kondensatorn C88 är laddningskonden
satorn som uppladdas via det variabla se
riemotståndet P63 under den tid röret i 
blockeringsoscillatorn är strypt och som 
urladdas när röret leder. P63 användes för 
justering av bildhöjden. Den erhållna såg
tandspänningen påföres bildslutsteget via 
kondensatorn C89. 

Potentiometern P64 bestämmer tidskon· 
stanten i blockeringsoscillatorns galler
krets och bestämmer därmed oscillator
frekvensen. 

Bildslutsteget med röret V68 (PL84) har 
utgångstransformatorn Tr62. Genom fre
kvensberoende motkoppling från bildslut
stegets anod, innehållande bl.a. potentio
metern P61, erhålles en motkopplingsspän
ning som ger ingångsspänningen på röret 
PL84 sådan vågform att linjär avböjnings
ström erhålles i avböjningsspolarna. Med 
P61 kan linjäriteten i bildens nedre del 
ställas in. 

f\ (( 1;0 +8 

I katodkretsen på slutröret ingår ett va
riabelt motstånd, P62, som varierar för
spänningen på PL84. Med denna potentio
meter kan man reglera in linjäriteten i 
bildens övre del. Linjäritetspotentiometrar
na P61 och P62 är monterade på chassiets 
nederkant tillsammans med bildhöjdspo
tentiometern P63. 

De vågformer som i schemat anges i 
olika punkter av avböjningsdelen anger de 
oscilloskopbilder som erhålles i dessa mät
punkter. De kan vara bra att ha vid kon
troll av att allt är som det skall. Vidare 
finns det i schemat inramat vissa arbets· 

+ 

+A 
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spänningar, som anger normala värden på. 
arbetsspänningarna i olika punkter. Även 
dessa spänningar kan det vara bra att ha 
kännedom om när man vid feltillfällen går 
igenom avböjningsdelen. 

Från sekundärsidan på utgångstransfor
matorn Tr62 går det två ledningar upp till 
avböjningsenheten AT 1008, så som fram· 
går av kopplingsschemat i fig. 25 (i nr 
1/ 61). I principschemat är de vertikala. 
resp. horisontella avböjningsspolarna i 
denna enhet markerade som en vertikal 
resp. en horisontell induktansspole. 

Fig26 
Principen för störpulsvändaren. Vi
deosignalen påföres i olika fas till 
två skilda galler i en hexod, varige· 
nom störningarna oskadliggöres. Se 
texten. 

Fig 27 
Principschemat för avböjningsdelen. 
Beträffande principschemat för stör· 
pulsseparatorn som egentligen till
hör avböjningsdelen, se tig. 15 (i nr 
1/ 61). 
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Fig 28 
l fasbryggan i linjeavböjningsdelen erhålles dels positiva, dels 
negativa linjesynkpulser, aj resp. bJ som överlagras på de till 
S.form deformerade återgångspulserna från linjeutgångstrans
formatorn, ej resp. dJ. Spänningar med vågform enligt ej resp. 
dJ kommer att påföras fas bryggans dioder och toppspänningen 
likriktas. Skillnaden mellan uppstående likspänningar V 1 och V 2 

kommer att utgöra reglerspänning till reaktansröret i linje
oscillatorn. 

Fig 29 

C74 

Fig 30 
aj Om linjesynkpulserna hamnar i den S-formade återgångs
pulsens mittparti blir reglerspänningen V ,-V2=O. Om synk
pulserna förskjutes i förhållande till mittpunkten på »kälk
backen» i S-pulsens mittparti blir de av dioderna D61 och D62 
likriktade spänningarna olika stora. Om V,>V2 blir reglerspän
ningen mera positiv (bJ. Å·r V,<V2 blir reglerspänningen nega
tzv (eJ. Reglerspänningen adderas till (resp . subtraheras från) 
den grundförspänning som uttag.es till reaktansröret med hjälp 
av potentiometern P65. 

Kopplingsschema för monteringsplattan i linjeavböjningsdelen. 

Indirekt linjesynkronisering 
De från röret V61B erhållna sammansatta 
synkpulserna av positiv polaritet påföres 
via en liten kondensator C64 ett symmetre
ringssteg med röret V62A för linjepulser
na. Detta symmetreringssteg ingår i en fas
brygga med dioderna D61, D62. Till fas
bryggan matas även återgångspulser som 
erhålles från linjeslutstegets utgångskrets. 
Fasbryggan ger en reglerspänning för fre
kvenskontroll av linjeavböjningsoscilla
torn, så att indirekt synkronisering av 
linjesvepet erhålles. Verkningssättet är 
följande: 

Som oscillator för linjefrekvensen, 15625 
Hz, användes en sinusoscillator med röret 
V63. Denna linjeoscillator är bestyckad 

med en pentod (EF80), i vilket skärm
gallret fungerar som anod. Oscillatorn har 
i sin frekvensbestämmande LC-krets en 
induktansspole L61 med uttag för anod
spänningen (b). Lindningsvarvtalet i in
duktansspolen är avpassat så att antalet 
varv b-c är större än antalet varva-b. 
Det betyder att man kommer att få kraftig 
återkoppling med kraftig utstyrning av 
oscillatorröret. I rörets anodkrets får man 
därigenom en pulsspänning av sådan form 
att den direkt lämpar sig som styr g aller
spänning för linjeslutsteget med röret V64. 

Ett reaktansrör, V62B, ligger inkopplat 
parallellt över lindningen b och c på in
duktansspolen L61. Det betyder att kapa
citansen i reaktansröret delvis bestämmer 
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linjeoscillatorfrekvensen. Genom att den 
kapacitans som V62B uppvisar är beroen
de av förstärkningen i röret, kan man ge
nom att anlägga olika förspänning på det
ta rörs styrgaller variera linjeoscillatorns 
frekvens inom vissa gränser. Förspänning
en på reaktansröret kan varieras genom 
att man med en potentiometer P65, som går 
i katodkretsen för V62B, tar ut en varier
bar spänning som påföres reaktansröret 
via motstånden R75 och R76 samt dioderna 
D61, D62. Se principschemat i fig. 27. 

Problemet är nu att få en automatisk 
styrning av linj eoscillatorn så, att linj e
oscillatorns frekvens synkroniseras med 
linjesynkpulserna från sändaren. Det visar 
sig i praktiken inte lämpligt att låta linj e-



synkpulserna direkt styra linjeoscillatorn, 
utan man föredrar s.k. indirekt synkroni
sering, det ger säkrare synkronisering och 
större frihet från störningar, som aldrig 
helt kan undvikas även om störpulsvända
ren hjälper till att undertrycka dem. 

För den indirekta synkroniseringen in
går i kopplingen en fasbrygga, bestående 
av motstånden R75 och R76, dioderna D61, 
D62 samt fasvändarröret V62A. Via kon
densatorerna C67 och C68 påföres dioder
na D61, D62 negativa resp. positiva synk
pulser, se vågformerna i schemat i fig. 27. 

Från ett uttag på linjeutgångstransfor
matorn tar man också via ett motstånd R90 
och en kondensator C66 ut den pulsspän
nillg som erhålles vid linjeåtergången, den 
påföres katodkretsen för symmetrerings
röret. 

Därmed får man två slag av pulser in
förda i bryggkopplingen, se fig. 28: dels 
positiva och dels negativa linjesynkpulser, 
dels - överlagrade på dessa - till S-form 
deformerade pulser från linjeutgångs
transformatorn. 

De två slagen av pulser sammansättes 
nu på sadant sätt att man får en regler
spänning från fasbryggan, som är beroen
de av fasläget mellan de två slagen av 
pulser. 

Antag till en börj an att man ställt in 
P65 så att frekvensen ~os linjeoscillatorn 
överensstämmer med inkommande synk
pulser. Fasläget mellan synk pulser och 
återgångspuls kan då vara det som antydes 
i fig. 29a. Därvid erhålles en reglerspän
ning=V1-V2• 

Vid minsta avvikelse, exempelvis om 
linjeoscillatorfrekvensen ökar, kommer 
den S-formade återgångspulsen att för
skjutas i fÖFhållande till inkommande 
synkpulser så som visas i fig. 29b. Detta 
resulterar i en ökad förspänning= V1-V2 

på V62B, som därvid ändrar sin skenbara 
kapacitans, denna ligger ju över en del av 
den frekvensbestämmande kretsen i linje
oscillatorn. Därmed motverkas frekvens
ökningen i linjeoscillatorn. 

Om i stället linj eoscillatorns frekvens 
skulle minska kommer de S-formade pul
serna som tas ut från linjeutgångstrans
formatorn att förskjutas i andra riktningen 
i förhållande till linj epulserna, se fig. 29c, 
och man får nu en minskad reglerspän
ning=V1-V2• V62B kommer nu att ned
regleras (minskad förstärkning) så att 
kapacitansen över linjeoscillatorspolen L61 
minskas varigenom den begynnande fre
kvensökningen motverkas. 

Resulterande AFK-spänningen från fas
bryggan filtreras i RC-nätet C69, R77 
och C70. 

Det nu beskrivna systemet för automa
tisk frekvenskontroll av linj eoscillatorn 
håller synkroniseringen även vid inkom
mande störpulser. Linjeoscillatorn går ju 
på den frekvens som bestämmes av krets
elementen i linjeoscillatorn och får ingen 
känning av ev. störpulser. 

~78 

Fig 31 
Närbild av apparatens linjeutgångstransformator Tr63, på vilken den variabla drosseln för bild
breddsreglering., Dr61, fastskruvas med hjälp aven förlängd sprint, gängad i båda ändar. 

Fig 32 Så här ser den färdigkopplade avböjningsdelen ut i RT:s portabla TV-mottagare_ 
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RT: s radio laboratorium presenterar: Resonansindikator 

För att mäta resonans frekvensen hos en 
LC-krets vars data är okända kan flera 
mätmetoder användas. Man kan exempel
vis använda en absorptionsvågmeter enligt 
fig. l eller en grid-dip-meter enligt Hg. 2. 
Båda metoderna grundar sig på, att man 
utnyttjar induktiv koppling mellan två 
kretsar - en okänd och en kalibrerad. Då 
de båda ' kretsarnas resonansfrekvenser 
sammanfaller, inträffar maximal energi
överföring mellan kretsarna som indikeras 
med maximalutslag på ett instrument. Vid 
mätning på passiva kretsar med hjälp av 
grid-dip-meter erhålles dock ett minimum, 
en s.k. dip. Detta beror på, att man då an
vänder en oscillator med avstämd galler
och anodkrets. När maximal energi över
föres från anodspolen till den okända 
kretsen belastas oscillatorn hårdare, var
för svängningsamplituden sjunker. Denna 
minskning kan avläsas på en ,uA-meter i 
oscillatorns gallerkrets. 

Fig 1 
Principen för absorptionsfrekvensmeter. Ström· 
men is genom LIC ger upphov till ett flöde som 
i L I inducerar en emk, el' som driver fram en 
ström, il' Denna ~tröm likriktas av dioden och 
indikeras på ett instrument. Max. utslag anger 
resonans. Vridkondensatorn el är graderad di· 
rekt i frekvens. 

I denna artikel visas hur man kan tillverka en mätkropp innehål· 
lande endast tre komponenter och som tillsammans med en signal. 
generator och ett universalinstrument kan användas för m(j,tning 
av resonansfrekvensen på svåråtkomliga, avstämda kretsar. Mät· 
kroppen kan även användas som signalsökare. 

Signalgeneratorn som grid· dip· meter 
I denna tidskrift har tidigare anvisats' hur 
man även kan använda signal generatorn 
som »grid-dip-meter». Följande tre meto
der kan komma ifråga: induktiv, kapacitiv 
och »resistiv» (se fig. 3-5). Den induktiva 
metoden i fig. 3 grundar sig på samma 
princip som de båda andra ovan nämnda 
och har därför samma nackdel, nämligen 
att det ibland kan vara svårt att komma 
tillräckligt nära den okända kretsen för att 
få erforderlig induktiv koppling. 

Den kapacitiva och »resistiva» metode~ 
har inte denna nackdel, men den kapaci
tiva 'ger liksom den induktiva en dubbel
tydig kurva - man får både maximum
och minimumindikering (parallell- resp. 

1 Se bl.a. Så använder man signalgeneratorn 
som grid·dip·meter. RADIO och TELEVISION 
1960, nr 12, s. 58 och Signalgeneratorn som 
grid·dip·meter, s. 56 i samma nummer. 

Fig 3 
Principen för resonansindikering med hjälp av 
en till en signalgenerator kopplad tillsats, inRe
hållande en sökarspole som kopplas induktivt 
till den krets, vars resonansfrekvens" skall be· 
stämmas. Principen bygger liksom de båda tio 
digare på ömsesidig induktans M, mellan två 
kretsar och maximal energiöverföring vid reso· 
nansfrekvensen. Resonans indikeras av att spän· 
ningen i punkten A varierar enligt kurvan 
nederst i fig. 

Fig 2 
Principen för grid·dip·meter. Vid resonans över· 
föres maximal energi från grid·dip·oscillatorns 
spole till den undersökta kretsens spole L(l!' 
Oscillatorn belastas därvid så att svängnings· 
amplituden minskas, och minskningen, »dip· 
pen», indikeras av instrumentet i oscillatorns 
styrgallerkrets. 

serieresonans ). Denna dubbeltydighet har 
inte den »resistiva» metoden enligt fig. 5, 
som ligger till grund för den här beskrivna 
mättillsatsen. Principen är följande: . Spän. 
ningen från signal generatorn till mätobjek
tet tas ut via ett seriernotstånd R, se fig. 6. 
Mätobjektet - en parallellresonanskrets 
- shuntas aven diod D i serie med en 
laddningskondensator C. Dioden kommer 
att genomflytas aven hekvensberoende 
ström som likriktas och mätes med ett 
känsligt vridspoleinstrument, exempelvis 
ett Simpson universalinstrument inställt på 
,uA-området. Instrumentutslaget är sålunda 
ungefär proportionellt mot HF-spänningen 
över mätkretsen. Frekvensen varieras tills 
man får maximalt utslag på instrumentet. 
Den frekvens som då avläses på signal
generatorns frekvensskala är lika med kret
sens resonansfrekvens. 

Principen för detta slag av resonans
mätning är ingalunda ny; den tillämpas i 

Fig 3a 

-f 

~ Fig 3b 
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av ny typ 

modifierad form exempelvis i Q-metrar. 
Det nya är att komponenterna i den »kän
nande» kretsen sammanförts till en liten 
mätkropp som är lätt att hantera och som 
lätt kan föras i omedelbar närhet av den 
krets som skall undersökas_ Det gör att 
man får korta ledningar, vilket eliminerar 
risken för strökapacitanser m.m. Att sam
ma mätkropp utan vidare går att använda 

Tab. 1. Sambandet mellan kapacitans G, Q
värde och parallellresistans Rp i avstämd krets 
(resonanslrekvensen = lo) 

lo G Q Xc Rp 
(MHz) (pF) (kohm) (kohm) 

0,12 500 100 2,65 265 
0,5 200 100 1,6 160 
1,5 100 100 1,1 110 
5 100 75 0,32 24 

10 50 50 0,32 16 
30 25 10 0,21 2,1 
60 10 10 0,26 2,6 

som signalsökare för HF är naturligtvis 
ett extra plus. 

Värdet på R 
Värdet på motståndet R är inte kritiskt -
det blir alltid ett kompromissvärde. Anled
ningen härtill är, att ett lågt värde på R 
ger högre spänning över mätkretsen och 
därmed större instrumentutslag, men sam
tidigt kommer kretsen att dämpas, ty R 
kommer i praktiken att ligga parallellt 
över kretsen, varför resonanskurvan blir 
flackare och toppvärdet mera svårbestämt. 
En god regel är att göra R ungefär lika 
stort som den uppmätta kretsens uppskat
tade parallellresistans Rp• 

Antag att vi skall mäta på en krets för 
30 MHz som har ett Q-värde på 10 och 
L=2,5 ,uH. Induktansens reaktans vid 30 
MHz är 470 ohm. Parallell resistansen Rp 

blir sålunda lOXO,47=4,7 kohm. Ger vi 
R samma värde, sjunker kretsens Q-värde 

Fig 4 

Fig 4a 

~ Resonansindikator byggd på kapacitiv kopp
ling via liten kapacitans G till den krets som 
skall undersökas. Resonansindikering enligt 
kurvan nederst i lig. (spänningen i punkten A). 

;' \ 
Wp lJJs 

Fig 4b 

Fig S 
Resonansindikator med »resistiv» koppling till 
mätkretsen. Resonanskurva nederst i jig. (spän
ningen i punkten A). 

till hälften när mätklämmorna anslutes. 
Detta kan anses vara godtagbart. Hade vi 
däremot valt endast l kohm som värde på 
R hade J;'esulterande Q-värdet blivit mind
re än 2, vilket är i lägsta laget - det hade 
blivit svårt att göra någon noggrannare 
avläsning av maximumindikeringen för 
resonansfrekvensen. 

Som vägledning för valet av R har en 
del typvärde n för parallellresistansen Rp 

angetts i tab. 1. 
2,2 kohm har visat sig vara ett bra medel

värde. Med Simpsons universalinstrument 
och med R=2,2 kohm varierade utslagen 
mellan 8 och 58 ,uA inom frekvensområdet 
1-40 MHz. 

Mekaniskt utförande 
Mätkroppen består aven monteringsplatta, 
på vilken de fåtaliga komponenterna mon
terats+ett hölje, bestående av ett koppar
rör. 

Fig 5a 

"'o -f 

Fig 5b 
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Monteringsplattan består av 1,5 mm väv
pertinax med måtten 20X70 mm. På plat
tan nitas 4 lödöron för montering av de tre 
komponenterna. En 75 mm lång provspets 
av 1,5 mm förtent koppartråd fästes vid 
plattan med klamrar av 0,8 mm koppar
tråd. Placeringen av komponenterna fram
går av fig. 7 och 8. 

Höljet utgöres av ett 90 mm långt l mm 
kopparrör med 22 mm ytterdiameter. Rö
ret kan verka väl grovt tilltaget, men ett 
smalare rör skulle inte ligga lika bra i 
handen. I den ände som är riktad mot mät
föremålet fastlödes en rund, 0,5 mm tjock 
kopparplåt. I denna är ett 7 mm hål upp
borrat och i hålet har anbringats en gum
mibussning, genom vilken provspetsen och 

Fig 7 

sladden till jordklämman (krokodilkläm
man ) drages (fig. 8). 

Rörets andra ände avslutas med en 15 
mm lång stump av samma rör. Rörstumpen 
förses med längsgående slitsar och kläm
mes ihop så att den går att skjuta in i 
höljet. På rörstumpen lödes ett runt 0,5 
mm tjockt lock av kopparplåt, 6 mm från' 
kanten på röranslutningen uppborras två 
2,5 mm fästhål, som gängas (M3). Höljet 
förses med motsvarande 3 mm hål, genom 
vilka fästskruvarna som fixerar röranslut
ningen drages. 

I locket tas ett 8 mm hål upp och förses 
med gummibussning för genomföring av 
koaxialkabeln till signal generatorn och 
+sladden till instrumentet. 

Fig 6 
Principschema för resonansindikator med re
sistiv koppling till mätobjektet. Instrumentut
slag visar maximum vid den undersökta kret
sens resonansfrekvens. Motståndet R bör vara 
ett kolskiktsmotstånd. Lågt värde på R ger 
större utslag men dämpar kretsen. Med 2,2 
ko hm och Simpsons universalinstrument för 
mätningar på ordinära kretsar inom 1-40 
MHz erhålles tillfredsställande utslag. 

Kopplingsschema för resonansindikator. Koaxialkabeln lödes till höljet. Kabeln tas ut tillsam
mans med instrumentets +sladd genom en gummibussning. 

0,5 1---bL-+--+---\-~2:::""-l 

1,2 14MHz 
--f 

Fig 9 
Instrumentutslaget som funktion av frekvensen 
vid mätning på en 1 MHz·krets. Två kurvor 
anges för två olika värden på R. Kurvan blir 
bredare vid lågohmigare R-värde. 

Fig 8 Mätkroppen isärtagen. Locket skruvas fast höljet med M3·skruv. 
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Mätningens utförande 

Vid mätning anslutes mättillsatsens anslut
ningsklämmor över den resonanskrets vars 
resonansfrekvens skall bestämmas. Kroko
dilklämman anslutes till den ev. jordade 
sidan av kretsen, mätspetsen till »varma» 
sidan. Tillsatsens koaxialkabel anslutes till 
utgångsklämmorna på en signalgenerator, 
vars utgångsnivå ställes in på lämpligt 
värde (=läsbart utslag på instrumen
tet). Instrumentets minuspol anslutes till 
koaxialkontaktens skärm och pluspolen an
slutes till den sladd som i schemat kommer 
från diodens kondensatorsida, se fig. 7. 
Signalgeneratorns frekvens varieras där· 
efter för maximalt instrumentutslag=kret
sen s resonansfrekvens. Fig. 9 visar som 
exempel det utslag som erhålles vid mät
ning på l MHz resonanskrets. Som synes 
erhålles rejäla utslag. Av kurvan framgår 
också att man får bredare resonanskurva 
ju lägre värde på R man har. 

Hur långt upp i frekvens tillsatsen kan 
användas beror på den undersökta kretsens 
kapacitans och mättillsatsens ingångskapa
citans, huvudsakligen = diodens kapacitans, 
som är 1-2 pF. Ju mindre kapacitansen 
är i den krets som skall undersökas desto 
större blir givetvis snedstämningen då till
satsen anslutes. Så länge kretskapacitan
sen håller sig över 10 pF blir dock felet 
obetydligt. 

Resonansindikatorn har visat sig vara 
ett högst användbart hjälpmedel på ett 
radiolaboratorium, den har exempelvis 
kommit till flitig användning på RT:s la
boratorium i samband med att RT:s lokal
TV-mottagare byggdes och trimmades. 

Endast ett ord till varning: övertoner 
från signalgeneratorn kan ge falska reso
nansindikeringar; dessa är också så svaga 
j ämfört med grundtonsindikeringen, att 
det inte hör vara svårt att sortera bort des
sa indikeringar. 

• 
Stycklista 

R=2,2 kohm lIz W, kol 
C=l nF, ker. 
D=lN34 (OA8!) 
Ca l m koaxialkabel RG·59B/ U 
(ELF A, Stockholm) 



-------- suverana ------ -TV antenner ----------

AS· FSA271 

AS· FSA711 

----

Special antenn 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· FSA 721 
78:-

kanal 3 106:-
kanal 4 102:-

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

Högeffektiv fönsterantenn med 
2 element. 

FSASE2 Riktpris: 65:-

FSASE1 
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: 38:-

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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PHILIPS 
• servIce-

instrument 

~ NYHET GM 2877 

Svepgenerator 
med inbyggd blandningsenhet, vilket 
underlättar trimningen av TV-mottagaren 
genom konstant storlek på markerings
märkena, oberoende av dessas läge på 
kurvan. Den inbyggda blandningsenhe
ten lörenklar handhavandet genom färre 
sladdar för uppkopplingen. Dessutom 
minskar blandningsenheten risken för 
överstyrning av mottagaren på grund 
av felaktigt blandningsförhållande. 

Frekvensområde: 

Sveposcilloto" Band l-V 15·880 MHz) 

Markeringsoscillator: 25-55 MHz, 50-110 MHz 
och 100-220 MHz. 

Frekvensnoggrannhet: ± lera 

Kristalloscillator med utbytbare kristaller pÖ 0,5-

20 MHz. 

1180 kr 

• • • • • • • • • • e 
e 
• e 
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~ GM 5650/02 

Oscilloskop 
Detta populära serviceoscilloskop har 
nu kommit i förbättrat utförande. Till 
nyheterna hör uttaget för horisontalför
stärkaren, vilket gör det möjligt att av
länka strå len från svepgeneratorn GM 
2877. Den förhöjda accelerationsspän
ningen ger ökad ljusstyrka. Oscillosko
pets tidsaxel kan liksom tidigare använ
das såväl triggad som sjä lvsvängande 
med svephastigheten 20 msfcm - 0,5 
fl. s/cm. Vertika lförstärkaren har två Irek
vensområden, ett bredbands- och ett 
smalbandsområde, vilka inkopplas med 
dämpsatsen vid ändring av känsligheten. 
Dämpsatsen ä r graderad i topp-till-topp
spänning. 

Data för vertikal förstärkaren: 
Bredbondsområdet: 
Frekvensomröde O Hz - 4 MHz - 3 dB 
Känslighet: 300 mVt-t/em 
Smolbandsområdet: 
Frekvensomröde 0-0.1 MHz - 3 dB 
Könslighet: 45 mVtt/cm. 

765 kr 
Lågkapaci tiv möt kropp GM 4650 

87 kr 

~ Wo512b 

Svepgenerator 
med inbyggt bredbandsoscilloskop spe
ciellt konstruerad lör TV- och FM-ser
vice. Oscilloskopet användes vid upp
tecknandet av svepkurvor men Iyller 
dessutom alla krav man ställer på ett 
perfekt TV-serviceoscilloskop. Bo ndbredd 
4 MHz - 3 dB, känslighet 50 mVt-t/cm. 
Svepgeneratorn är försedd med variabel 
markeringsoscillator samt med en 5,5 
M Hz kristalloscillator med vilken upp
tecknade svepkurvor kan Irekvensbe
stämmas. Frekvensområden är 8, 22, 
36, 54,5, 65, 94, 178, 185, 192, 199, 
206 och 213 MHz. Mittlrekvensen på 
varje område är variabel ± 6 MHz 
och svepbredden är kontinuerligt juster
bar 0,05 - 20 MHz. 

2480 kr 
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S' NYHET GM 5601 

Oscilloskop 
som motsvarar verkligt höga krav. Detta 
osci lloskop har kal ibrerade rattar lör 
vertikallörstärkare och tidsaxel, vilket ger 
möj lighet till direkt av läsning i spänning 
och tid. 10 cm katodstrå lerör med plan 
skärm samt hög acce lerationsspänning 
ger klar bild även vid snabba förlopp med 
låg repetitionslrekvens. Perfekt triggning 
av svepet upp till 5 M Hz. 
Yertika lförsförkoren ör likspönningskopplod med 

bandbredden 5 MHz. 
Känslighet 100 mVtt/cm - 5 Vit/cm i sex områden 

med en noggrannhet av 3'0. 
Stigtid 75 m fl.. sek. 

Ingångsimpedans 1 Mohm parallellt med 40 pF. 

Med oscilloskopet levereras en mätkropp, dämp· 

ning 20:1 och ingångsimpedans 20 Mohm parallellt 

med 6 pF. 

Inbyggd kalibreringsspänning, som består 'av 50 

Hz kli ppt sinusvåg, amplitud 0.4 V. 

Noggrannhet 1<70. 
Oscilloskopdt hor öven horisontolförstärkare, med 

bondbredden 0-300 kHz. Känslighet 1 Vtt/cm -
50 Vtt/cm. Svephastigheten ör variabel från 0,5 

p s/cm - 200 ms /cm i 18 områden. Noggrannhet 

3<70. Dessutom finns möiligheter till 5x expansion, 

med bibehållande av noggrannheten. 

Inkl. lågkapacitiv mötkropp 
1750 kr 

~ NYHET GM 2892 

Bildmön'stergenerator 
i helt ny design och med lörbättrade 
data. Ljud och bild kan tagas ut sam
tidigt. Frekvensområdet utökat til l att 
omlatta även TV-banden IV och V. 
Valbar Irekvens är lörinställbar. 
Mönstret består ovett last eller varia
be lt antal linjer eller rutor med vars 
hjä lp de laktorer, som inverkar på bild
kvaliteten kan justeras. Ljudbärvågen 
kan moduleras med inre eller yttre sig
nal. Bild-ljudavståndets noggrannhet 
bättre än 0,5'}'0. Utspänni ngen konti
nuerligt variabel upp till 20 mV. Frek
vensområde, band I, III, IV och V. 

1140 kr 
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GM 2.893 
GM 2.883 

Signalgeneratorer 
vars tekniska egenskaper gör dem syn
nerligen lämpliga lör serviceändamål. 
Dessa signalgeneratorer har hög Irek
vensnoggrannhet (± 1'}'0). För kontroll 
av HF-spänningen linns en inbyggd 
voltmeter, som även kan användas lör 
mätning av utspänningen från radiomot
tagaren. GM 2883 har frekvensområdet 
90 kHz - 30 MHz med särskilt band
spridningsområde 400 - 500 kHz lör 
MF-trimning. GM 2893 har i st. I. 
400-500 kHz-området 25-50 MHz lör 
MF-trimning av TV-mottagare. HF-spän
ningen är reglerbar Irån 0-100mV. 
Inre modulation 30'}'0 med 400 och 
2500 Hz. Denna spänning kan även 
uttagas separat och är reglerbar O ...: 1 
V. Yttre modulation med 30 - 10000 
Hz upp ti II 80'}'0, 
GM 2883 
GM 2893 

~ GM 2.32.4 
Fyrkantgenerator 

760 kr 
775 kr 

lär praktisk och enkel testning av Hi-Fi
och videolörstärkore tillsammans med 
oscilloskop. Frekvensområdet är 25 Hz-l 
MHz i 5 steg och utspänningen 0,1-15 Vtt 
i 8 steg. Utgångsimpedansen är 25-330 
ohm och stigtiden 0,04,usek. 

690 kr 

~ GM2.306 

Tonfrekvensgenerator 
lör provning av låglrekvenslörstärkare, 
högtalarprovning, skrammelsökning m.m. 
Den hor trots sitt låga pris mycke: godo 
egenskaper, både ilråga om Irekvens
stabilitet och utspänningskonstans. Frek
vensområdet är 40 - 42000 Hz. Frek
vensnoggrannheten är ± 3 '}'o. Utspän
ningen kontinuerligt variabel i steg mel
lan 2 mV och 20 V. Finns även i ett 
utförande med eflektsteg på ca 1 W, 
typnummer 2306 (B. 
GM 2306, .• ....• •.....• 325 kr 
GM 2306 CB , •••••.....• 440 kr 
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~ P817 

Universalinstrument 
med elektriskl överbelastningsskyddat, 
mekaniskt robust spännbandssystem. 
Hög känslighet, 40000 ohm/V. En enda 
liniär skala för växel- och likström ger 
snabb och enkel ditektavläsning utan 
konstanter. Bruksläge såväl stående som 
liggande. Batterierna lör motståndsrnät
ning lätt åtkomliga utifrån j isolerat ut
rymme. För likspänning upp till 30 kV 
kan högspänningsmätkroppen GM 101 
användas. 
lik- och vöxelspönningsområde 

3, 12. 30. 120. 300 och 1200 Y somt 60 mY = 
lik- och vöxelströmsområde 

600 ,u A. 6. 60. 600 mA och 3 A somt 30 och 

120 ,u A = 

Motståndsmätning 

0,1 ohm - 10 Mohm i 3 områden med 18, 1800. 

180000 ohm mitt på skolon. 

Universalinslrumenl P 817 285 kr 
Högspänn.mälkropp GM 101 90 kr 

~ P 997.09 
Transistorprovare 
Ett enkelt och billigt instrument lör låg
eflekttransistorer. Som indikator använ
des universal instrumentet P 817. 

180 kr 

Transistorprovare 
För snabb och rationell provning av så
väl ellekt- som lågeflekttransistorer av 
både pnp- och npn-typ. Mäter kollek
torström, strömlörstärkning och en ev . 
kortslutning. Försett med pålitlig transis
torhållare. 

490 kr 

"' 476 

Transistorprovare 
avsedd lör mätning av lågeflekttransis
torer av både pnp- och npn-typ. Mäter 
kollektordiodens backström (läckström), 
kollektorstrom och lörstärkningsfaktor 
med inställbar basström från O - 50 
,uA. Ett pålitligt instrument lörsett med 
praktisk transistorhållare och tryck
knappsomkopplare. Batteridriven. 

333 kr 

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

• • • • • • • • • • 

a=' GM100 

Rörvoltmeter 
med sensationella prestanda, exempel
vis nollpunktstabilitet, mittnolla lör 
FM-trimning, stabiliserad likriktare lör 
motståndsrnätning och enkelhet i hand
havandet. För mätning av växelspän
ningar är instrumentet lörsett med in
byggd diod. För likspänningar upp till 
30 kV linns yttre lörkopplingsmotstånd, 
GM 101. För riktig, lågkapacitiv mät
ning av tapp-till-topp-spänningar i TV
mottagare användes mätkropp GM 103. 
lik- och vöxelspönning, 1, 3, 10. 30, lOD, 300 V 

somt 1000 V = 
Motstcndsmötning; 1 ohm - 200 Mohm uppdelat i 
fyra områden. 

Frekvensomrödet ör 20 Hz - 1 MHz men kon öven 

utökas tiU1DaO MHz om separat mätkropp användes 

(GM 102). 

Ingångsimpedans 12 Mohm 20 pF. 
395 kr 

Högspänningsmälkropp GM 101, O -
30 kV 90 kr 

T opp-lill-Ioppmälkropp GM 103 

VHF-mätkropp GM 102 
90 kr 

180 kr 

~ A999800 

Signalföljare 
i transistorutförande är ett värdefullt 
instrument lör lelsökning i transistorap· 
parater. Har hög känslighet, är hög· 
ohmigt samt har inte några spänningar, 
som kan skada en transistor. 
Försedd med "öronpropp". Erforderlig 
batterispänning 1,5 V. Känslighet vid 
LF ca 10 u. V vid 1000 Hz och vid HF 
ca 2 mV vid 1 MHz och 30'}'0 modu
lation med 1000 Hz. 

118 kr 

~ PP6000 

Nätpanel 
innehållande vridtransformator och iso
lationstranslormator, två visarinstrument 
(96x96) 250 V resp . 1,5 A med över
strömsskala, automatsäkring för 2 A 
somt spänningsuttag. Frontpanel utlörd i 
grå hammarIackerad plåt ·avsedd lör 
stående eller liggande montage. 

350 kr 

PHILIPS 
Mäti nstru mentavdel n ingen 

Postbox 6077 • Stockholm 6 
Tel. 349500 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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LÅDFACK typ LF 
för smådelar 

Flera typer att välja på 

Begär katalog från 

"Specialisten i hyllor, lådor o. skåp" 

AB Svensk 
~ 
~ 

Lagerstandard 
SKÅNEGATAN 40, STOCKHOLM SÖ 

TEL växel 4000 50, 422090, 4343 80 

MALMÖ: (040) 13500 GÖTEBORG: (031) 121158 

SUNDSVALL: 060/51840 

\~-----------------------------
Direktvisande L. C. R.- Meter 

l77X1l3X77 mm 

18 mätområden. 
Inbyggd transistor
oscillator 5 KC. 
L: 40 ILH-30 H. 
R: 0,1-10 MO, 
C: 0,4 pF-30 ILF. 
RXI, X10, X100, 
X1000, XlOK, X100K. 
ILHX100, mHXl, XlO, 
Xl{lO, HXl. 
PFX10, X100, XlOOO, 
X 10000, XIOOOOO, 
ILFXl. 

Netto kr 175.-

'Rörprovare SEM-14 
Enkel och lättskött 
GOD/BAD-provare. 
Provar såväl amer. som 
europ. rörtyper. 
Kortslutning, avbrott 
och emision. 
Nätspänning 220 V 50 pIs. 

Kr 215.-

Rörvoltmeter PV-58 
Ingångsmotst.: 11 MO. 
AC och DC Volt: 1.5. S, 
50, ISO, 500, 1000 Volt. 
Ohm: 10-500 MO. RX100, 
X1K, X10K, X1M, X10M. 
dB: -10 till +36. Peak to 
peak Volt: 4. 14, 40, 140, 
400, 1400, 4000 Volt. DC: 
30 KV med tillhörande 
HV-prop. Multiplika
tionsfaktor 20. Motstånd 
20 MO. 

Netto Kr 215.-
1l0X180X105 mm 

Vikt 1.6 kg 

SYDIMPORT 
Vansövägen 1 - Telefon 476184 

.LVS.JO 2 - SWEDEN 

~ 59 Konsten att dopa ••• 

rätta kristalltjockleken kan förstöra allt. 
Man kan göra legerade transistorer med 
en gränsfrekvens (GB) av ca 10 MHz, men 
när man vill komma högre tillgriper man 
i regel diffusionsmetoder. 

Diffusion 

Atomer och molekyler har ju en viss rörel
seförmåga. Även i fasta kroppar förekom
mer det, att atomkärnor flyttar sig och by
ter plats. Vid högre temperaturer tilltar 
atomernas aktivitet och vid smältpunkten 
får omflyttningarna en sådan omfattning, 
att materialet inte längre hänger ihop. 
Smältpunkten är inte någon magisk tem
peratur, där alla atomer plötsligt övergår 
från bundet till fritt tillstånd. Vid något 
lägre temperaturer märker man också 
egendomliga ting: gasformiga förorening
ar vandrar obehindrat in från ytan, och 
inne i fasta kroppar vandrar ämnena om
kring, så att alla gränser mellan olika äm
nen flyter ut och blir diffusa. 

Det är denna materiens slumpartade 
kringvandring som kallas diffusion. Diffu
sion förekommer i både gasformiga, flytan
de och fasta kroppar och yttrar sig så att 
ämnen vandrar åt det håll, där deras kon
centration är lägre. När luft strömmar in i 
en behållare med undertryck, är det strängt 

taget bara ett drastiskt exempel på diffu
sion. Men jag skall erkänna, att man i re
gel använder benämningen på långsamma 
vandringsprocesser - det skall åtminstone 
ta några minuter, innan man märker någon 
förändring, om man skall tala om diffusion. 
J ag har ansträngt mig för att försöka finna 
något åskådligt exempel på diffusion i en 
fast kropp, men det enda jag har kunnat 
komma på är oxidation av natrium. Vid 

.. rumstemperatur vandrar luftens syre in i 
den fasta metallen natrium med sådan fart, 
att man måste förvara metallen i fotogen 
för att den inte skall oxideras helt och 
hållet. 

Något liknande händer, om man placerar 
en germaniumkristall i arsenikånga vid 
några hundra graders temperatur. Arsenik
atomer vandrar in från ytan med en hastig
het, som man själv kan bestämma genom 
att välja lämplig temperatur. Diffusions
djupet är lätt att reproducera. Därmed är 
inte sagt, att pn-övergången blir skaTpt 
markerad. Som namnet antyder, ger diffu
sionsmetoden en pn-övergång som är diffus 
(mj uk). Inom vissa gränser kan detta vara 
en stor fördel, bland annat därför att en 
mjuk pn-övergång kan klara högre back
spänningar än vad en skarp pn-övergång 
gör. Men ju djupare man diffunderar, des
to diffusare blir pn-övergången. För att 

~76 

Oscillograf CO-SO 
Skärmdiameter: 53 mm. Ing.-imp.: 500 K 10 pF. Bandbredd: 20 p/s-
200 Kels. Stigtid: 2 ILS. Känslighet: 50 mV/cm. Svepfrekvens: 20 p/s-
30 Kels. Kontroller: Intensitet, Fokus, Vert. o. Hor. position, Vert. o. 
Hor. förstärkning. Svep/Först.lplattorna direkt. SvepiSynk, Ext.llnt. 
På svepomkopplaren finnes ett extra läge märkt TVH vilket är avsett 
för kontroll av hor. synksign. i TV-app. Denna osc. är fullt tillfyllest 
för TV-service (naturligtvis ej färg-TV). RörÖbestYCkning: 2BP1, 2+ 
6AU6, 6X4, 5HK9, 66G. Exklusive testkropp. 

178X12SX85 mm 
Vikt 1,3 kg 

270X235X145 mm 
Vikt 5,5 kg 

Transistorprovare 
SC-2. B 
Mäter PNP oeh 
NPN-transisto
rer. Transisto
rerna kan ej för
störas genom fel
koppling. 
leo: 0,5-45 ILA. 
a : 0,883-0,995. 
p: 0-200. 
Mäter även ef
fekttransistorer. 

Kr 135.-

Trafik
mottagare 
9R-4J 

390X210X~40 
mm 
Vikt 11 kg 

455 Kc/s-31 Me/s l?å fyra band. Amatörbanden 
klart markerade. Känslighet: 2 ILV 50 mW. 
Bandspridning, »S»-meter, Automatisk brus
limiter, ANL, BFO m.m. Rörbestyckning: 
9 rör: 2X6AV6, 3X6BD6, 2X6BE6, 6AR5, 5Y3. 
En trafikrnottagare av högsta klass . Enastå
ende selektivitet och spegelfrekvensunder
tryckning. Exceptionellt högt signal-brus
förhållande. SIB 20 dB vid 13 ILV. 

Reklampris Kronor 535.-

305 -ZTR 

179X133 X84 mm 
Vikt 1,4 kg 

300-BTR 

Kr 425.-

20000 WV ±2 'I,. 
DC : 0,5, 2,5 , lO, 50, 250, 500, 
1000, 5000 V. 
50 ILA/250 mV, lO, 50, 250 mA, 
10 A. 
AC: 2,5, lO, 50, 250, 1000 V. 
Tonfrekv.: 2,5, lO, 50, 250 V. 
Ohm: 0,5 Q-50 MO, RX1, 
X lO, X100, X10000. 
dB: -10 till + 62. 
ILF o. H. Speeialskala för 
transistor- o. diod provning. 

Kr 195.-

20000 O/V ± 2 'I •. 
DC o. AC: 0,5, 2,5, lO, 50, 250, 
500, 1000 V. 
DC: 50 ILA/ISO mV, 2,5, 25, 
250 mA. 
dB: -10 till +62. 
Ohm: l 0-10 MO, RX1, XlO, 
X 100, X 1000. 

178X114X83 mm 
Vikt 1,1 kg 

2. f;) O H 

Kr 135.-

20,000 ohm per Volt DC 
10,000 ohm per Volt AC 
0-5; 0-25; 0-250 ; 0-500; O-
2,500; 0-10; O-50 ; 0-500; 0-
1,000; 0-50; Microamperes 
0-25; 0-250; Milliamperes 
0-60K ohm; 0-6 Meg ohm. 
0.01-0.3 Mfd (at AC 10 VOlt) 
0.0001-0.1 Mfd (at AC 100 
VOlt) -20db 0.01 _ + 

Kr 61.-
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FO'Rhf AVO o _ 

m E7TIöRa-AG 
6'E'? I/FA!lOt/ 
71LL AVOGI!ET/ 

Storföretag är eniga om AVO 

Pris Kr 1250:-

AVO TRANSISTOR ANALYSER MOD. TA är den rätta 
transistorprovaren för alla som har med transistorer att 
göra. Med denna brygga mätes IcEo och B likströmsmäs
sigt. Dessutom mätes ~ och brusfaktor dynamiskt med 
hjälp aven inbyggd 1000 Hz-oscillator som referens. Mät
ningarna utföres i önskad arbetspunkt, inställbar på in
strumentet. Oscillatorn har yttre uttag och vridspolein
strumentet kan användas för likströmsmätningar inom 7 
områden varvid känsligheten är 20000 ohm/V. 

Begär prospekt med närmare uppgifter om AVO Tran· 
sistor Analyser och övriga AVO·instrument. 

V i levererar till bl.a. 
följande företag: 
AB Addo 
AB Atomenergi 
AB Stockholm Spårvägar 
AB Svenska Metallverken 
AB Bofors 
ASEA 
Kockums Mek. Verkstads AB 
LKAB 
LME 
SAAB 
Standard Radio och Telefon AB 
Svenska AB Trådlös Telegrafi 
Svenska Flygmotor AB 
T.G.O.J. 
Uddeholms AB 

och dessutom till: 

Försvarets Myndigheter 
Kungl. Telestyrelsen 
Kungl. Vattenfallsstyrelsen 
Statens Järnvägar 
Uppsala Universitet 
Lunds Universitet 
Kungl. Tekniska Högskolan 
Chalmers Tekniska Högskola 
Högre Tekniska Läroverk 
Kungl. Överstyrelsen f. yrkesutbildning 

AVOMETER MOD. 8, AVOMETER MOD. HD AVO RÖRMÄT8RYGGA AVO MULTIMINOR 

20000 Q IV. 28 mät· är det rätta instru· MOD. Vl4 mäter MOD. 1 10000QIV. 
områden, växelström. mentet för den ford· "konditionen" hos 19 mät områden. Det 
Det rätta instrumen· rande starkströms· alla standardrör och rätta universalinstru· 
tet för den anspråks. teknikern, 1000 tJ IV. upptar deras karsk· mentet i fickformat 
fulle teleteknikern. lik· o. växelström 10 teristikor. Kr 1250:- för var je serviceman 
Kr 425:- amp. Kr. 285:- Kr. 95:-

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
Alströmergatan 14, Stockholm 12, Tel. 223140 • Filialer i Göteborg, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Örebro 
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11:te omarbetade upplagan 

Utvidgad televisionsdel. 
stereofonisk ljudåtergivning och 
om transistorer 
Handboken vill lära Er förstå mot
tagarens funktioner och hjälpa Er att 
snabbt laga småfel. Vi har även med
tagit en del hjälptabeller och grafiska 
beräkningsmetoder. 

Nålra rubriktips 
Självinduktionsspolar 
Kondensatorer 
Kristalldetektorer 
Elektronröret och dess verkningssätt 
Radiotelefoni 
Mätinstrument 
Störningar och störningsskydd 
Kopplingsföreskrifter 
Kronor 5:25 

Kan beställas från närmaste bokhandel 
eller direkt från 

Box HU, Stockholm • 

A"delnin,.hontor: 
Göteborg: Räntmästargatan 7 

Malmö: Skolgatan 31 

~74 
hålla den någorlunda väldefinierad får 
man nöja sig med mycket blygsamma dif
fusionsdjup. Man laborerar i praktiken 
på den ena sidoytan av kristallen. Upp
byggnaden måste göras annorlunda än för 
den legerade transistorn. Den orörda delen 
av kristallen får bli kollektor. Basskiktet 
dopas alltid med diffusionsmetoden, men 
emittern kan göras på flera sätt. Den kan 
diffunderas, legeras eller läggas utanpå 
basskiktet med förångningsteknik. 

En HF· transistors uppbyggnad 

Transistorn OCl71, fig. l, är ett exempel 
på hur man kan använda sig av kombine
rad diffusions- och legeringsteknik för till
verkning av högfrekvenstransistorer. Man 
känner igen de legerade zonerna på de stel
nade droppar av metall, som sitter fast 
ovanpå. Nu skall ni inte låta er förvillas av 
att det sitter två lika stora klumpar ovanpå 
kristallen. Den vänstra är nämligen bara 
en del av tilledningen till basskiktet. En 
konstig tilledning, tycker ni kanske. Men 
hur skulle ni_ sj älva bära er åt för att ordna 
en tilledning till ett diffunderat basskikt ? 
Tänk på, att det bara är någon tusendels 
millimeter tjockt! Det egentliga basskiktet 
befinner sig under emittern, som är en le
gerad p-emitter. Det störämne av n-typ, 
som basskiktet innehåller, har diffunderat 
in från emittern under själva legeringspro-

cessen. Emittermaterialet innehåller näm
ligen förutom p-ämne även ett n-ämne med 
hög diffusionshastighet. Kollektorn är vad 
som blir kvar av den ursprungliga kristal
len, som är av p·typ. 

Mellan den legerade baskontakten och 
det diffunderade basskiktet löper en bryg· 
ga av n-typ över transistorns yta. Denna 
åstadkommer man genom att först dra över 
hela kristallen med ett diffunderat n-skikt 
(i ugnen finns det nämligen ånga av ett 
n-ämne), och sedan etsa bort allt utom den 
lilla bryggan. Vid etsningen får kristallen, 
som från början har fyrkantigt tvärsnitt, 
sitt snedskurna utseende. 

Kom inte och säg att det liknar en spets
transistor ! På spetstransistorn satt emit
tern och kollektorn tätt ihop på en n-dopad 
kristall, och gränsfrekvensen var ca l MHz. 
På OCl71 sitter emittern och baskontakten 
tätt ihop på en p-dopad kristall, och tran
sistorn användes som förstärkare vid 100 
MHz. • 

RADIO- o. TV-UnERATUR 
för tekniker och amatörer 

NORDISK ROTOGRAVYR 

· FAMA~ och TICONAL 
permanentmagneter som Ni kan lita på 

Inom radion och televisionen använ
der man en stor mängd permanent
magneter, t. ex. för högtalare, mikro
foner, pick-ups m. m. Här är ford
ringarna stora på stabilitet och energi
innehåll. 
FAMA och TICONAL har stor okäns
lighet mot såväl termisk, mekanisk 
som magnetisk inverkan, de är myc
ket motståndskraftiga mot stötar, 
värme och avmagnetiserande fält. 

ra
· 

" 

,~ 
lo4alin"rvmenl 

• 

FAMA och TICONAL hal' 
mycket stort magnetiskt 
energiinnehåll, vilket i för
ening med låg specifik vikt 
gel' små och lätta konstruk-

. tioner. T. ex. TICONAL Gg 
med (BXH) max. över 5,5x 
10r• cgs, dvs. ett magnetiskt 
energiinnehåll, som är mer 
än 30 gånger större än hos 
en kolstålsmagnet .. 

Separalor 

~Ir l_ 
~ 

FAGERSTA BRUKS AB Dannemoraverken Österbybruk 
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MAXIMALT 
ur 

MINIMALT 

Omgivnings-
temperatur: -65° -+1250 C 

Stötsäkerhet: 50 g min. under 11 millisek. 

Vibrations-
tålighet: 

Kontakter: 

Tillslags
spänning: 

Nominell 
drift
spänning: 

Tillslagstid : 

16-55 Hz: ±1,5 mm amplitud 
55-1000 Hz: 20 g min. 

2 växlingskontakter 
2 Amp. resistiv belastning 
vid 30 V 

13 V vid 25° C 

24 V 

5 millisekunder vid nomi
nell spänning 

Frånslagstid: 4 millisekunder vid nomi-

Drift: 

Livslängd: 

Kontakt_ 
funktion: 

Tillåten 
kontakt
belastning: 

övergångs
motstånd: 

Kontakt
material: 

Kontakt
tryck: 

nell spänning 

kontinuerlig 

125.000 operationer vid no
minell belastning 

2 växlingar 

2 Amp. resistiv belastning 
vid 30 V 

50 milliohm vid nominell 
belastning 

guldpiä terat hårdsil ver 

11 g min. 

För den nya tekniken 

MINIRELÄ RZO 
Driftsäkert även under ogynnsammaste 

betingelser. RZO är hermetiskt tillslutet 

och kvävgasfyllt och fyller utan undan

tag specifikationerna US-spec. MIL-R-

25018 och MIL-R-5757 C. 

22,2 

L M Ericssons Svenska Försäljnings AB 
Box 877 - St'!ckholm 1 

Var god sänd närmare upplysningar om TFA mini relä 
RZO. . 

Namn ........ ............. .. .. .. .. . . ....... ..... . .......... .. 

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

Postadress 
RoT 2/61 

L M ERICSSON S SVENSKA FÖRSÄLJNINGSAKTIEBOLAG 
STOCKHOLM 1: Kungsgatan 33. Box 877. tel. 010/223100 

GÖTEBORG 2: St. Badhusgatan 20. Fack. tel. 031/170990 

MALMÖ 4; St. Nygatan 29. Fack. tel. 040/71160 

SUNDSVALL: Rådhusgatan 1. tel. 060/55990 

R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R 2 - l 9 6 l 77 



MINSKA 
VERKTYGSKOSTNADERNA 
MED HUNTON 
UNIVERSALFATTNING 
OCH STANDARDVERKTYG 

Begär närmare upplysningar! 

VIDEOPRODUKTER 
Olbersgatan 6A, Göteborg Ö 
Tel 031 /21 3766, 257666 

~ 67 Portabel TY-mottagare ••• 

Konstanthållning av högspänning m. m. 
I slutrörets styrgallerkrets är inkopplat ett 
spänningsberoende motstånd R84, som 
åstadkommer viss stabilisering av linje
slutstegets arbetspunkt. Till detta mot
stånd är dels en positiv spänning pålagd, 
den uttages från boosterspänningen via en 
spänningsdelare R89, P66, R88 och utgör 
en grundförspänning till slutröret. Samti
digt påföres positiva synkpulser av mycket 
hög amplitud via kondensatorn C76 till 
det spänningsberoende motståndet. De po
sitiva pulserna åstadkommer en viss re
duktion av den positiva förspänningen ge
nom att det spänningsberoende motståndet 
minskar sin resistans vid inkommande pul
ser. Man får sålunda en förspänning som 
är beroende dels av återgångspulsernas 
storlek, dels av boosterspänningens storlek. 

Styr spänningen från linjeoscillatorn 
åstadkommer tack vare gallerströmmen i 
linjeslutröret ett spänningsfall över R83, 
som håller gallerspänningen vid ca -32 V. 
Denna spänning blir emellertid beroende 
av grundförspänningen i sammanbind
ningspunkten mellan C76 och R84 och 
denna i sin tur är - som redan antytts -
beroende dels av boosterspänningens stor
lek, dels av återgångspulsernas amplitud. 
En ändring i boosterspänning och puls åter-

gångsspänning medför en sådan ändring 
av linjeslutrörets arbetspunkt att en ten
dens till minskad boosterspänning kom
penseras aven ändrad gallerförspänning 
på linjeslutröret. På så sätt hålls såväl 
boosterspänning som linjebredd konstanta 
oberoende av nätspänningsändringar och 
rör åldring. Då dessutom en boosterspän
ning uttages som anodspänning jämväl till 

Fig 33 

~80 

a-b=1400v O,12mm Lack. 

b-c = .OOv O,12mm Lack. 

Spolformen till L61 tillverkas på följande sätt. 
På en slät spolstomme (ELF A typ 0281) träs 
en 1,5 mm tjock pertinaxskiva, 28x28 mm, 
försedd med tre lödöron och limmas fast nere 
vid foten på spolstommen. Därefter tillverkas 
två gavlar, 25 mm i diam., av 2 mm tjockt 
plexiglas. Ett 8 mm stort hål upptages i mitten. 
Gavlarna placeras på spolstommen med 8 mm 
avstånd och limmas på denna. 

(REAB) TV-antenner 
för band III 
kanalerna 5-10 

VI HÅLLER LAGER ÅT EDER 

Denna mycket populära 13 elements antenn sända vi fraktfritt och till marknadens lägsta nettopris. 

Se på kvaliten det lönar sig i längden! 

En av de bästa 

Typ 2RVlO 

Riktpris 120:-

En högeffektiv antenn för längre distanser frän sändaren. 
Hög spänningsvinst och mycket god riktverkan gör 

att denna antenn garanterar en perfekt mot
tagning även under svÄra f~rhlmanden. 

EREABj TV - U KV - antenner • Norrtälje Tel. 0176/10811 
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DU BBElSTRALE
OSCILLOSKOP CD1014 är 

ett instrument med utom

ordentliga egenskaper till 

ett verkligt lågt pris! 

CD1014 har främst blivit 
uppskattat p.g.a. exceptio

nellt goda trigg- och synk

egenskaper, bäst i sin klass, 

och extremt hög känslighet 

(1 mv/cm på en kanal och 
växelspänning) . 

ÄVEN NI RADIO-
OCH TV-SERVICEMÄN 

BEHÖVER 
OSCILLOSKOP CD 1014 

TEKNISKA DATA 

DISPLAY: 3%,' katodstrålerör 3AZP3l med 2 kanoner, 1,4 kV STIGTID: ca 70 m,us. 
accelerationsspänning. 

BANDBREDD: 0-5 Mc/s (3 dB). 

KÄNSLIGHET: 100 mY/cm. 

INBYGGD FORFORSTÄRKARE: 1 mY/cm 2,5 c/s-20 kc/s. 
10 mY/cm 2,5 c/s-o,2 Mc/s. 

HORISONTALFORSTÄRKARE: 0-0,2 Mc/s, 0,2 V/cm-2 V/cm. 
SYNK/TRIGG: Positiv eller negativ signal, internt eller externt; 

TV bildsynk separator. 
SVEP: 1 ,us -1 s/cm; 10 ggr X-expsansion. 
DIMIMENSION: 240x220x330 mm. 
Vikt: 10 kg. 

AB SOLARTRON • HEDINSGATAN 9· STOCKHOLM NO· TEL. 600906 
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Rationalisera bindningen av kabel-
stammar med Hell.rmann naiband. 

I 
Finns i 2 dimensioner ach i flera I olika fårger. 

lI.gör pro" och utförlig IoroBchyr. I 
TELEINVEST AB 

I Roseniundsgatan 8, GÖTEBORG C 
Tel. 116101, 135154, 131334 ----- ~ 
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vertikalslutsteget får man även bildhöjden 
konstanthållen genom detta enkla arrange
mang. 

Hur linjeslutsteget i övrigt fungerar och 
hur boosterspänningen utvinnes genom 
linjeåtergångspulserna är det inte anled
ning att här genomgå, det finns utförligt 
beskrivet i handböcker i ämnet.' 

Linjeutgångstransformatorn Tr63 är för
sedd med en högspänningslindning, i vil
ken återgångspulserna upptransformeras 
till ca 15 kV. Efter likriktning i högspän
ningsdioden V66, som monteras i anslut
ning till Tr63, får man högspänning +15 
kV till bildröret. På linjeutgångstransfor
matorn är påmonterad en bildbreddsregu
lator i form aven variabel induktans Dr61 
parallellt med ett motstånd R91. 

Mekaniskt utförande 

Större delen av avböjningsdelens kompo· 
nenter är monterade på en pertinaxplatta, 
försedd med lödstift, på vilken komponen
terna placerats så som visas i fig. 30. I plat
tan är upptagna jämväl hål för rörsock
lama. Komponenterna är inlödda huvud
sakligen på plattans översida. På undersi-

, Se exempelvis BELLANDER, J: Televisions
mottagaren - konstruktion, verkningssätt, in
stallation. (Nordisk Rotogravyr.) 

./ 

dan återfinnes dock också en del kompo
nenter, exempelvis blockeringstransforma
torn Tr61, C73 (som är monterad direkt på 
Tr61), vidare motståndet R86 (ett trådlin
dat motstånd) och en liten kondensator 
C86. Den kabling som utförts på baksidan 
framgår tydligt av fig. 25 (i nr 1/ 60), som 
även visar i detalj hur förbindningstrådar
na drages mellan avböjningschassi och 
radiochassi. 

Ytterligare en del komponenter som in
går i avböjningsdelen har placerats ut på 
två plintar, en ovanför och en nedanför 
den stora, i chassiet infällda, monterings
plattan för avböjningsdelen. Genom hål i 
chassiet är ledningar dragna till vertikal
utgångstransformatorn Tr62. Genom ett 
annat hål är ledningar a, b, c ... g upp
tagna tilllinjeutgångstransformatorn Tr63, 
som försetts med ett skärmhölje, som ti
digare beskrivits. Potentiometern P66, som 
användes för att ställa in lämplig arbets
spänning på linjeslutsteget, är monterad 
direkt på chassiplåten. Se fig. 31. Regler
organen för vertikal och horisontell fre
kvens, P64 resp. P65, är anbringade på 
den vinkel som fastsättes på chassiets övre 
kant och som i övrigt uppbär kontrollerna 
för »kontrast», »ljus» och »volym». Led
ningen till P65 bör vara skärmad för att 
man inte skall få störstrålning från denna 
ledning. 

~82 

ELECTROLUBE JETTRON 
kontaktolja 

Nutidens stora krav på driftsäkerhet hos elektriska utrust
ningar av alla slag har bl.a. medfört önskemål att nedbringa 
det ökade kontaktmotståndet som med tiden alltid uppstår i 
omkopplare, strömbrytare, reläer o.d. 
Electrolube bidrar genom sin sammansättning på flera olika 
sätt till att förebygga en sådan ökning av kontaktmotståndet. 

1. Electrolube reducerar genom sina smörjande egenskaper 
det rent mekaniska slitaget på kontaktytan. 

2. Electrolube bildar en oljefllm som skyddar mot luftens ke
miska inverkan och minskar risken för oxidering. 

3. Electrolube är i sig själv elektriskt ledande och bidrar till 
en Jämnare fördelning av ström belastningen i kontakter
nas beröringsyta. 

4. Electrolube minskar gnistbildningen och den därmed föl
Jande materialvandringen avsevärt Jämfört med _torra_ 
kontakter. 

Electrolube tillverkas i två typer, där typ nr 1 till skillnad 
från typ nr 2 även innehåller ett lättflyktigt lösningsmedel 
och är speciellt avsedd för rengöring av kontaktytor. 
Utöver ovan avbildade bruksförpackningar med utdragbar 
»snorkel» kan Electrolube även erhållas i plåt dunkar innehål
lande 5 eller 25 kg. 

Generalagent: 
, 

specialrörhållare 

JeUrons tillverkning av elektromekaniska komponenter är 
speCiellt inriktad på hållare och andra anslutningsanordningar 
för speCialrör , magnetroner o.d. Då i de flesta fall föreligger 
både höga effekter och frekvenser används endast högvärdiga 
isolatlons- och kontaktmaterial. Alla rimliga krav på vibra
tionssäkerhet, motståndskraft mot höga temperaturer o.d. 
tillgodoses genom ändamålsenlig konstruktion, lämpligt mate
riaioch ytbehandling. 

Som exempel på Jettrons tillverkning kan nämnas: 

+ Hållare för keramiska mikro-miniatyrrör och dioder. 

+ Hållare för _lighthouse_-rör samt vissa GE och Elmac sän
darrör. 

+ »Input»-kontakter för mikrovågstrioder och magnetroner i 
stort urval. Vissa typer med aVkopplingskapacitans ingJu
ten I enheten, som tål upp till +200oC (Se figl). 

+ Specialtillverkade högspänningsanslutningar för sändarrör 
och bildrör. 

Jettrons tillverkning följer alltid utvecklingen varför vi kan 
räkna med tillgång på hållare även för nyutkomna typer av 
specialrör _ 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58 

STOCKHOLM Sö 

Telefon 449295 
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I N FO RMA T lON Nr 1{61 

SCALE . I: 1 

BRASS BARB 

'GDH~-:-j~lON 
o • 
~ .~ 

l!!!:JOII •. 

P. T.F.E. BUSH 

+ 
A SECTIONED VIEW OF' 

ASSEMBLED INSULATOR 

CHARACTERISTICS: 
s.rlelS6 

Breakdown Voltoge at se level 5000 V.D.C. 
Working Voltage at se level 3000 V.D.C. 
Maximum current 5 amperes. 
Capocity - less thon .75 pF. 
Operoting temperature -55· C to +200° C. 
Resi5tonce to pull in either direction tested 

at 10 Ibs. 
Chassis thickness - 0.7--{).9 ond 1.2-1 .6 

mm. 
Hale in chassis - dia 5/32"= .156"=4 mm. 

CHARACTERISTICS: 
'.rle 093 

Breakdown Voltoge at se level 4000 V.D.C. 
Working Voltoge at se level 2000 V.D.C. 
Maximum current 1 ampere. 
Capacity - less thon 1 pF. 
Operating temperatur -55· C to +200· C. 
Resistonce to pull in either direction tesled 

015 Ibs. 
Chassis Ihickness - 0.7--{).9 mm 
Hale in chassis - dia 3/32"= .093"=2.4 mm. 

SCALE 1:1 

BRASS BARB 

P.T.F.E. BUSH. 

+ 
SECTIONED VIEW OF ASSEMBLED 

INSULATOR 

GENOMFÖRINGAR 
och KOPPLINGSSTÖD 

o X L E Y : S teflonisolerade genomföringar och 

kopplingsstöd har vunnit erkännande på' världs

marknaden genom sina goda mekaniska och elekt

riska egenskaper. 

Oxley-isolatorn monteras snabbt och säkert genom att den pres
sas in i chassiehålet, varvid teflonbussningen expanderar och 
låser fast komponenten. 

Oxleys isolatorer finns för bl.a. följande chassietjocklekar: 

0,7-0,9 mm - 1,2-1,6 mm - samt 3 mm. 

Oxleys isolatorer finns även i en variant utförda som mät jackar, 
dvs. med teflonisolerad hylsa för inpressning i chassiet samt till
hörande mätpropp för kabelmontage. 

Oxleys samtliga teflonkomponenter finns med teflonet i följande 
färger : vit, röd, grön, blå, gul, violett, orange, brun och grå. 

Vi lagerföra nu ett 70-tal olika typer. 

För säkerhets skull - välj Oxley komponenter. 

Vi sänder Er gärna fullständiga tekniska 
beskrivningar och prover. 

\~j Generalagent: 

SKANDINAVISKA TELEKOMPANIET AB 
!~\ Valhallavägen 114 - Stockholm Ö - Tel. 623443, 622218 
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TUNGSRAM dektronrör och halvledare 
för radi~ TV och andra ändamål 

Ytterligare utvidgat labrikationsprograrn 

Begär katalog 
och offert från 

Moderna och äldre rörtyper 
finns i riklig sonering ! 

ORION FABRIKS- & FÖRSÄLJNIt«iS AB 
Vreten,borg,vägen 10-12, Stockholm 42. Tel. OlD /452910. Göteborg : Tel. 031/117270 

Malmö: Tel. 040/978900. Luleå : Tel. 178 00. Sund,vall : Tel. 060/19959 

~PNIfjjf._-----~"*'''$'''> 

----',....,.~ 

Fordringar 

Anställning 

Utbildning 

Förmåner 
under 
utbildningen 

Förmåner 
som utbildad 
tekniker 

Vidare 
upplysningar 

Ansökan 

antar den 2/5 elever för utbildning till 

ELEKTROTEKNIKER 
Fullgjord värnplikt, yrkesutbildning inom elektrotekniska facket samt flerårig 
praktik. Utbildning och praktik inom radiotekniska facket ger företräde. 
kan erhållas den 2/ 51961 vid något av följande förband: Fl Västerås, F3Malm· 
slätt, F4 Frösön, F5 Ljungbyhed, F6 Karlsborg, F7 Såtenäs, F9 Säve, FlO 
Ängelholm, F11 Nyköping, F12 Kalmar, F13 Norrköping, F15 Söderhamn, 
F16 Uppsala, F17 Kallinge, F18 Tullinge, F21 Luleå. 
Början vid förband ca 3 mån. Därefter vid Flygvapnets Tekniska Skola ca 
10 mån. Omfattning: tekniska ämnen, ca 90 % (främst elektrolära, radio· och 
radarteknik) , samt allmänmilitära ämnen (befälsutbildning). 
Anställningsform: hjälptekniker med furirs tjänsteklass under första tjänst. 
göringen vid förband (ca 3 mån) samt under förberedande utbildningen vid 
Tekniska Skolan (ca l mån). Lön f n 874-1037 kr/mån. 
Efter genomgången godkänd förberedande utbildning, befordran till extra 
flygtekniker med överfurirs tjänsteklass samt förordnande med lön 965-1149 
kr/ mån. Dessutom utgår traktamente under utbildningen vid Tekniska Skolan 
till elever som ej är bosatta i Västerås. 
Efter godkänd utbildning anställning som flygtekniker (civilmilitär) på aktiv 
stat vid resp. förband. Lön f n 1016-1212 kr/ mån. Dessutom erhålles ekipe· 
ringshjälp med 750 kr. 
hos Flygstabens personalavdelning, Stockholm 80, tel 679500 (riks 679600), 
eller närmaste arbetsförmedling. 

med uppgift om 1. namn och ålder, 2. adress och telefonnummer, 3. inskriv· 
ningsnummer (ange även det förband där värnpliktstjänstgöringen fullgjorts 
och vad Ni utbildats till under värnpliktstiden), 4. betygsavskrifter (arbets· 
och skolbetyg) och övriga handlingar Ni vill åberopa, 5. vid vilket förband 
anställning önskas (ange fler alterna tiv). 
Ansökan skall senast den l mars 1961 vara insänd till närmaste arbetsförmed· 
ling eller till personalavdelningen 

'LFGIlJJPNEr Stockholm 80 
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Från avböjningsdelen utgår en hel del 

ledningar till bildrörets rörhållare. Hur 
denna kabling utföres framgår tydligt av 
kopplingsschemat i fig. 25 (i nr 1/ 61), 
likaså framgår det av samma schema hur 
man gör anslutningarna till avböjnings
enheten A TlO08. 

Det är slutligen att anteckna att en jord
ledning för bildrörets skärm får dras ut 
från en jordpunkt på chassiet. Med hjälp 
av tej p kan man anbringa denna ledning 
mot bildskärmens metallhölje. 

Slutligen har man att dra fram en 15 kV 
ledning från högspänningstransformatorn 
Tr63 till bildröret. För detta ändamål får 
man använda den specialkabel som levere
ras med rörhållaren för högspänningsdio
den. Kabeln dras genom ett hål, försett 
med gummibussning. 

l nästa avsnitt genomgås dels hur 
apparaten trimmas, dels kommer här 
anvisningar att ges för hur man till
verkar apparatens trähölje. 

~ 58 Kopplingar och kretsar ... 
gång mellan emitter och bas utbildats ge
nom diffusion av stör ämnen till kristallen. 
Det utbildas en rekristalliserad p·ledande 
zon mellan emitterkontakten och det dif
funderade legerade basskiktet. Kristallen 
som utbildar kollektorn är p.ledande. Kris
tallmaterialet runt emitter- och baskontak
terna på kristallens översida är bortetsat. 
Mesa·transistorn, vars små dimensioner 
ger små kapacitanser och mycket tunt bas
skikt, är en utmärkt HF·transistor. • 

Nu i bokhandeln ~ 

JOHN SCHRÖDER: 

Radiobyggboken 
DEL 3 

Mällekniska 
delen 

Pris: hft. 16:
inb. 18: SO 

NORDISK ROTOGRAVYR 
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FRAN PHILIPS 
Philips presenterar en helt ny serie förstärkare -- 20 W, 35 W och 
lO W - elegant och modernt formgivna, mycket lättskötta och 
med ett nytt utförande av kontrollpanelen, som hittills endast fun
nits på dyrbarare studio-anläggningar. 

Kontrollpanelen har skjutpotentiometrar, som läH manövreras - flera 
på en gång - med en hand! Dessutom har man alltid eli klar över
blick av kontrollernas lägen - även på avstånd! 

SQ-förstärkarna täcker behovet vid praktiskt taget varje aktuell in
stallation genom att en serie tillsatsenheter finns ott tillgå. Enheterna 
kan lätt pluggas in i befintliga hållare, varigenom förstärkarna blir 
mångsidigt användbara t .ex. för långa mikrotonledningar och anslut
ningslinjer, flera mikrofoningångar, olika typer av nålmikrofoner och 
avståndsmanövrerad brytning av anodspänningen (stand-by-relä). SQ
förstärkarna har samma behändiga format som en vanlig reseskriv
maskin. De är lättburna och kan placeras var som helst t.o.m. mon
teras på vägg. Specialutförande på 19"-panel för rack-montage kan 
också levereras. Begär utförliga broschyrer och offert. 

:z, 
SQ = Studio Qua/ity 

SVENSKA AKTIEBOLAGET 

PHILIPS 
6 

o tal-musikomkopplare, kanal 1 

• förinställd nivå kontroll, kanal 1 

e förinställd nivå kontroll, kanal 2 

• tal-musikomkopplare, kanal 2 

., volymkontroll - mikrofon, kanal 1 

O volymkontroll - mikrofon, kanal 2 

• volymkontroll - musik, kanal 3 

e volymkontroll - musik, kanal 4 

• baskontroll e automatisk nivåkontroll (limiter) 

CD diskantkontroll 

48 volymindikator 

e nätströmbrytare 

Förstärkareavdelningen 
Box 6077 Stockholm 6 
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Nytt/rån 

-t.-.... c· .. I. 
Ståltrådsvägen 25 

BROMMA 13 
TEL. 251325-45 

Typdata vid 25° C 

HO 1 - SO VI < SOO /LA 
HO 2 - 20 VI < SOO /LA 
HO 3 - 30 VI < SOO /LA 
HO 4 - 10 VI < 10 /LA 

- 50 VI < 100 /LA 
HO S-la VI < 10 /LA 

-100 VI < 400 /LA 
DN 34a - 10 VI < 30 /LA 

- SO VI < SOO /LA 
DN S6 - 30 VI < 300 /LA 
DN 95 - 50 VI < 500 p,A 
DN 380 - 3 VI < 5/LA 

-100 VI < 400 /LA 
DN 3/20 - 20 VI < 800 /LA 
DN 60 -1,5 VI < 30 /LA 

Allmänna data: 

KUNKLER 
(Kiel, Tyskland) 

guldlegerade 

germaniumdioder 
i subminiatyrutförande 

+O,35V 

> 1 mA > 1 mA > 2 mA >2 mA 

> 1 mA 

+IV 

> 30 mA > 30 mA > SO mA > 50 mA 

>20 mA 

> 5 mA 

> 15 mA > 10 mA > 4 mA 

> 3 mA 

Dimensianer : el 2 mm, längd 2,5 mm 
Anslutningströdar: el 0,25 mm, längd 28 mm 
Skaksäkerhet : 10000 G 
Tillöten amgivningstemp.: -100 till + 1500 C. 
Tillöten belastning : 30 mW vid 250 C. 
Kapacitans: c :a 1 pF vid 25 MHz. 
Vikt: 35 mg 
Andra typer pö förfrögan. 

I 
I 
I 
'1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

HAUFE 
(Usingen I Taunus, Tyskland) 

miniatyrtransformatorer 
med eller utan mymetallskärmning 

E 8 9,8X 8,5X 5,5 mm 
E 10 10 X lO X 8 mm 
E 14 14,5X 11 X 12 mm 
E 1919 X 11,5X 15 mm 
E 21 21 X 17,5X 16 mm 

mymetallskärmar 

Nr. 10 61 XSO X56,5 mm 
Nr. 16 56 X27,5X 44,5 mm 
Nr. 19 33,5X 31 X36 mm 
m.fl. storlekar 

mymetallskärmade mik. -trafos 

T 311 A el 17Xhöjd 20 mm 
1: 15 50-20000 pis 

T 119 A el 19,6xhöjd 23 mm 
1 :20 20-20000 pis 

T 172 A el 29xhöjd 33 mm 
1:1 20-20000 pis 

Andra typer, ytterligare data, priser 
m.m. pö förfrögan . 

Ny modell · 10 transistorer · 335 kr ••. 

• Oöm 

• Elegant 

• Driftbillig 

~~ UKV MV LV 

KV MV LV 

SiiDFUNK 
~~ 

Först med U KV - främst i kvalitet 
En topprodukt från: 

LINDH, STEENE & ca AB 
Ö. Hamngatan 2 - Göteborg C - Telefoner 031 I 11 51 71 11 5776 
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HF . drosslar av MF· transformatorer 
Man kan få utmärkt,a högfrekvensdrosslar 
av spolarna i kasserade MF-transformato
rer. Drosselns induktans L kan beräknas 
om man känner parallellkapacitansen G 
och mellanfrekvensen f enligt formeln: 

L=25000/ f'G 

där L är drosselns induktans i ,uH, f är 
mellanfrekvensen i MHz och G är parallell. 
kapacitansen i pF. 

N O Garlin 

• 
Fel i TV-mottagare 
Vid vissa TV·fel där konventionella mät
metoder inte ger önskat resultat, kan man 
koppla in apparaten med bruten glödspän
ningskedja och med Lex. rörvoltmeter kol
la likspänningsvägarna och även mäta ev. 
läckagespänningar genom kondensatorer. 
Metoden är givetvis endast användbar 
apparater med torrlikriktare. 

LIN 

• 
Snabbkontroll av transistorer 

Simpson n x 100 

Ett bra och enkelt sätt att kontrollera en 
transistor, som man misstänker att ha fått 
sig en »smäll» under laborationerna, är 
följande: 

Anslut en ohmmeter, i' läge .QX IOO, med 
pluspolen till emittern och minuspolen till 
kollektorn. Detta gäller vid pnp·transisto
rer, vid npn-transistorer skiftas polariteten. 
Instrumentet skall visa 50-200 kohm, be
roende på transistortyp. Om sedan den fria 
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färdig 
från 

fabriken .. MONTERA MED 
VANTAR PÅ! 

KATHREIN·antennerna är 
förmonterade och det är så enkelt 
att klara uppsättningen att den till 
och med kan utföras utan att Ni tar 
av vantarna. 

l. Det robusta mastfästet medger 2. Kopplingsdosa - en genial kon
montage i önskat läge. struktion som möjliggör snabb

montage utan avisolering . 

Redan 1919 tillverkades av KATHREIN-fabrikerna de första 
blixtskydden för antennanläggningar. Några år senare när 
rundradion slagit igenom tillverkades och utställdes på 
LEIPZIGER-mässan de första stavantennerna för rundradio. 
Idag är KATHREIN en av de ledande antenntillverkarna i 
världen och dess program upptar flera hundra olika typer, från 
de enklaste för inomhusbruk till de mest avancerade kom
mersiella för militärt och industriellt bruk. På sändarsidan 
upptar tillverkningen antenner för TV med uteffekter från 
några tiondels watt upp till 100 kW. Antennerna har vunnit 
största ex;kännande även på den svenska marknaden för sin 
genomtänkta konstruktion och goda kvalitet. 

••••• 3. 7 elements-kanalantenn för TV. 4. Bilden visar den mycket prak
Finns även för 2 m amatörband. tiska och enkla fastsättningen av 

antennelementen. 

APPARATER 

Skogsbacken 26 • SUNDBYBERG. Telefon YX 010/290335 
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Diplomerad 

(I~lservic 
Godkänt betyg på denna kurs är en 
förutsättning för TVX-auktorisation. 

Sänd in kupongen för närmare 

Efterfrågan på TV-servicemän är 
stor. Hermods erbjuder moderna 
TV-kurser. För dem som så önskar 
kan korrespondenskursen komplet
teras med en kort praktisk kurs. . upplysningar. --------------Sänd mig gratis närmare upplysningar om de kurser jag 

markerat med kryss, och studiehandboken Teknisk ut
bildning. 

Frankeras 
ej 

Hermods 
betalar 
portot 

D Radio } med 
D Television praktisk kurs 

D Industriell elektronik 
D Allmän elektroteknik 

Förkunskaper 

D Telesignalteknik 
D Påbyggnadskurser i tele· 

teknik för ingenjörer 

Namn (Texta helst) 

Bostad 

...... .. .. .. ............ .• 

HERMODS 8 FACK 260 
MALMO 70 

Postadress RoT 2/61 863 

Svarsförsänd. 
Tillstånd nr 36 

Malmö 1 

Surplusrnalerial 
BC-924 F. M. sändare, Frekvens 27--40 
Mc., 35 W telefoni med inbyggd modu
lator kompl. med omformare för 12 v. 

79:-
Mikrofon typ T-17, avsedd för ovan
stående sändare 7: 65 

Mottagare 150-1500 Kc., motordriven 
omkopplare, 11 rör med omformare för 
24 v. 76:-
M. F. förstärkare, 9 steg, 1sta MF. 4 steg 
25 Mc, osc. 19 Mc. samt 2dra MF. 6 Mc. 
Erforderliga spänningar 12 v. glöd samt 
250 v. anodspänning 24: -

Blindlandningsindikator med 2 st ka
todstrålerör 5 FP 7 samt reläer för om
koppling mellan rör.en och 2 rör 6H6 

24:50 
Förstärkare, batteridriven, 6 rör. Erfor
derliga spänningar: 1,5 v. glödspänning 
samt 90-180 v. anodspänning. Ingång 
för dynamisk mikrofon utgång 4-6 
ohm. Startrelä för glöd- och anodström. 
I kåpan finnes plats för batterier. 19: 50 
Mikrofon, dynamisk, lämplig för ovan
stående förstärkare 22:-
Strupmikrofon, magnetisk, lämplig för 
ovanstående förstärkare 2: 50 

Antennavstämningsenhet, ökar i hög 
grad selektiviteten hos varje mottagare, 
med fininställningsskala, helt kapslad 

4:50 
Handmikrotelefon typ LME, med tan
gent 8:-

Knopptelefon, kristall, fabriksny 3: 90 

Strupmikrofon, engelsk tillverkn., dub
bel, fabriksny 2: 50 

Hörtelefonsnören, gummi, 180 cm 2: 90 

Hörtelefonsnören, glansgarn, 180 cm 
l: 25 

Högtalaranläggning, bestående av 6 rörs 
förstärkare, strupmikrofon dynamisk 
mikrofon, marinhögtalare, fästanord
ning för högtalare på biltak samt erfor
derliga kablar, reservrör, transportlåda 
och kopplingsschema 49:-

Relä, vridande, tre växlingar samt en 
brytning, 12 v. 4: 50 

Vridande relä, 5 brytningar, 12 v. 3: 90 

Vridande relä, 3 slutningar, 2 bryt-
ningar, 12 v. 4: 30 

Kraftrelä, 3 slutningar, 12 v . 2: 90 

Summer, 6 volt ac. O: 90 

Specialrör: 
2C34 ... . ..................... . 
705 ........................... . 
721 A . ... . .. . .... . . . . . .... . ... . 
715 A .... . .................... . 
388 A . . .............. . ........ . 
Katodstrålerör 3 BP 1 . ........ . 
PE08j 40 ...... .. ............ .. .. . 
446 A ........ . ... . ............ . 
815 ............... . ... ... . .. .. . 
813 ...................... . .... . 
100 TH. Eimac .... .... ......... . 

7: -
12:-
4:-

35:-
19:-
18:-
4:-
8:-

10:-
25·:-
28:-

DELTRON 
Valhallavägen 67 - STOCKHOLM Ö - Telefon 345705 
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bastilledningen anslutes till kollektorn, 
skall instrumentet visa 100-200 ohm och 
om bastilledningen anslutes till emittern, 
skall värdet stiga mot 500 kohm-l Mohm 
om transistorn är OK. 

Detta förfarande ger intet bestämt värde 
på transistorns ström förstärkning och and
ra data, men man kan kontrollera huru
vida kortslutning eller avbrott föreligger 
eller ej. 

• 
Skydd för vägguttag 

S'ldos t YC Ken Vägg 
: . \ 

i-r----- - - \ --j 
, / -- " \ , 
! / \ ~ 

: o o : 
, ' 

' ..... __ :... ..... 

Väg guttog 
, 

I ' 
\ o o l 

, I I 

~ l_':::::JI ~ 
"-Fost hokor/ 

Fig 1 

(-ART.) 

Om ett vägguttag är så olyckligt placerat 
att man löper risk att krossa det och isit
tande stickproppar när man flyttar någon 
närbelägen möbel, kan man avvärja faran 
med det enkla skydd som visas i fig. L De 
tre sidorna är gjorda av 10 mm plywood 
eller liknande och framsidan av tunnare 

Fäst hai<ar 

Fig 2 

material. »Lådan» skruvas ihop med för
sänkta träskruvar. Storleken bestäms av 
det aktuella uttaget. Skyddet hakas på väg
gen med stålspik och hakar enligt fig. 2. 

N O Carlin 

• 
Bockning av plexiglas 
Plexiglas är ett användbart material vid 
radiobygge. Det bästa och enklaste sättet 
att bocka små plexiglasplattor med upp 
till l dm bredd är att före bockning med 
en stearinljuslåga värma utefter bocknings
linjen på båda sidor av plattan. Det går se
dan lätt att utföra bockningen. 

N O Carlin 

• 



Passar för samtliga kanaler 
inom band III (kanal 5-11)' 
Denna högeffektiva bredbondsontenn med 14-element är en ny konstruktion - ensam i si tt 
slag. Genom avstämning med Hirschmanns patenterade böiän ::Jar får den en enkanalan
tenns egenskaper. Fesa 14 F är idealisk vid svåra mottagningsförh611anden och långa avstånd. 
T redubbel reflektor ger säkert skydd mot bakifrån kommande störningar. Det låga priset -
129 kr - är ytterlig are en fördel. 

Kanalschema lAvstömning I Spönnings- I Fram-bock-I Ö PPningSVinkeli Öppningsvinke l 
Vinst förhå llande hOrISontal vertikal 

I I I I I I I I Bredband 9,5-12 dB 14,1: 1 40° 55° 
KanalS 6 7 8 9 1011 (Leveran s-

I I I I I 
utförande) 

undre 11- 11 ,5 dB 17,8:1 43° 60° 
KanalS 6 7 8 bandet 

I I I I I övre 11,5-12 dB 20: 1 38° 50° 
Kanal 8 9 10 11 bandet 

Generalagent för Hirschmann TV -antenner 

AKTIEBOLAGET iD SERVICE 

Ant 16 6, 60 Servicebolag för Philips Dux Conserton 

universalantenn 

både bredband 

och enkanal 

4 

2 -
B 

6 

t ~ 
dB 

,1 
l I I J-. U_. ,1 I 
,- ,.... 

,1 
I I I I I I I 

I I I 
l 

I I I I 

I I I I I I I 

I I I I I I I 

Kanal 567891011 

KonaIS-n-
Kanal 5-8 -----
Konal 8-11 _.-.- . -

Stockholm 
Tel. 252820 

Göteborg Ö 
Tel. 192680 

Malmö 
Tel. 490635 

Norrköping 
Te l. 34365 

I 

l' 
I 

I 

I 

I 
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o 

MOTSTAND SHALLCROSS g~ 

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

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

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

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Sigtunagatan 6 - STOCKHOLM 21 - Tel. växel 230880 

oar 
Framsida 

Tryckta kretsar på nytt sätt 
Baksida 

VEROBOARD är ett nytt material, som 
ger den tryckta kretsens fördelar till låg kost
nad, oberoende av antalet tillverkade en
heter. Mönstret av hål och parallella koppar
band har 0,2" delning passande för gängse 
komponenter. Veroboard lagerföres i plattor 
med dimensionerna 122x455 mm. 

GENERALAGENT : 

:J ngen1öU~it.man 
GUNNAR PETTERSON 
Östmarksgatan 31 • Stockholm· Farsta 

Telefon 949930-644980 
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~ nyheter 

Miniatyrradioanläggning för poliser 

Schweizisk trafikpolis med enkel -ntiniatyrradio
anläggning = transistormottagare, fast avstämd 
till 2,3 MHz. 

Sedan hösten 1960 har en del schweiziska tra
fikpoliser på motorcykel inom vissa distrikt 
utrustats med miniatyrmottagare genom vilka 
de erhåller order från huvudkvarteret i sam
band med trafikstockningar eller vid tillfällen 
då snabbt ingripande är nödvändigt_ Order 
utgår på frekvensen 2,3 MHz. Apparaten är 
fast avstämd till denna frekvens och är .instop
pad i en väska, som vederbörande bär i en 
rem om halsen. Apparaten, som är en modifie
ring aven transistorfickmottagare »Minibox» 
från Nordmende, är försedd med inbyggd hög
talare och ferritantenn_ 

Med denna enkla anläggning kan man, en
ligt vad som uppges av polisen i Luzern, ge 
order åt motorcykelpoliser inom ett område av 
ca 15 km'. Trots att apparaterna inte behand
lats särskilt försiktigt har hittills inga fel
tillfällen rapporterats. 

Att kostnaderna för radiodirigering blir obe
tydliga j ämfört med kostnaderna för en kom
plett 2-vägs radioutrustning är självklart. Om 
svar önskas från polisen får han ge dessa från 
vissa polistelefonställen, som är utplacerade 
på strategiska punkter inom det distrikt som 
skall övervakas. 

• 
Siffervisande voltmeter hjälp för 
astronauter 
En siffervisande voltmeter, utvecklad av Ge
neral Dynamics Corporation, USA, användes 
för att kontrollera säkerhetsanordningarna i 
raketer av mercurytyp, med vars hjälp ameri. 
kanarna hoppas kunna sända en människa ut 
i världsrymden. Instrumentet, som kombine-

~90 



precisionstillverkade 
•• 

LIKSTROMS 
MOTORER 

för servos 

Storlek 15 Storlek 11 Storlek 08 

Tabellen visor de olika storlekarnas prestanda 

Internationell Spännings- Standard- Tomgångs-
Vridmoment vid viss! 

Utgångs-
standard- amråde : spänningar hastighet 

varvtal 
effekt 

bearbetning V V n/min ' n/min I Oz_ I Gem. w. Ineh. 

07 I 6-28 I 6,12,28 I 13000 I 8000 I 0,4 I 30 I 2,4 

08 I 6-28 I 6,12,28 I 8500 I 5000 I 0,7 I 50 I 2,5 

11 I 6-100 I 6,12,28 I 8500 I 5000 I 1,7 I 120 I 6,1 

15 I 6-100 I 6,12,28 I 7500 I 5000 I 3,0 I 220 I 11,3 

18 I 6-100 I 6,12,28 I 7000 I 5000 I 4,5 I 325 I 16,7 

Vactrie (Controi Equipment) Ltd har snabbt irtagit en ledande ställning inom 

servotekniken, och tillverkningen är i huvudsak inriktad på precisionsservo

komponenter, som förutom likströmsmotorer även omfattar växelströmsmoto

rer, precisionsväxlar, byggsatskomponenter samt snabbroterande omkopp

lare för telemetriska system. 

Vactric (ControI Equipment Ltd) LONDON 

Representant: 

ALLMÄNNA HANDELSAKTIEBOLAGET 
ALSTRÖMERGATAN 20 • STOCKHOLM K • TELEFON 520030 

• • 
• • 
• 
• • • 
• 
• 

Reversibel 

Pe~manent magnet 

Lågt tröghetsmoment 

Chocksäker 

Temperaturoberoende 

Tropiksäker 

Okänslig för tryckförändringar 

Rostfritt materiel 

Korrosionsbeständig 

Internationell standard 

Som framgår av ovanstående har Vae

trie (Controi Equipment) Ltd framställt 

en produkt svarande mot de högst ställ

da kraven inom svårbemästrade använd

ningsområden. De prov som gjorts i 

Sverige har visat dess absoluta tillför

litlighet. 

ALlHABO 
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NYHET från The Acoustical Mtg Ltd 

Begär broschyr! 

Den 

ELEKTROSTATISKA 

HÖGTALAREN 
Ett öppet fönster mot orkestern. 

Återger hela frekvensområdet 

med lägre distorsion än någon 

annan högtalarkonstruktion. 

ACOUSTICAL AM 
radiotillsats 
HF-steg - 3 våglängdsområden 

3 stegs selektivitet - Effektiv AVe 

Riktpris kr 510:-

Hornsgatan 89 - Stockholm Sv. - Telefon 689020 . 693890 

Den svensktillverkade 

Precisionspotentiometern 
• lättgående - små dimensioner 

typ RPV Begär prospekt! 

SVENSKA MÄTAPPARATER FABRIKS AB 
Pepparvägen 26 Stockholm-Farsta 5 Telefon 94 00 90 

MIKROBRYTARE 
TRANSFORMATORER 
RELÄER 
i standard- och specialutföranden 

Begär broschyr 

INGENIÖRSFIRMAN ELEKTRO-RELÄ 
Fyrspannsgatan 107 - Stockholm -Vällingby - 38 58 59 - 38 39 88 
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rats med ett oscilloskop, se bilden, indikerar 
på elektronisk väg varje fel i raketen, som 
skulle kunna göra det nödvändigt för astro· 
nauten att frigöra den »rymdkapsel» i vilken 
han skall vistas under färden. 

Svensk representant: TeleinstTument AB, 
Härjedalsgatan 138, Vällingby. 

• 
Svepgeneratorer 100 MHz /2500 MHz 

Telonie Industries Ine., USA, tillverkar en serie 
svepgeneratorer för meter· och decimetervåg 
med reglerbart svep. Specialmodeller med fast 
svep finns också. Till generatorerna kan an· 
slutas markeringsoscillatorer med variabel 
frekvens, täckande hela frekvensområdet. Mar· 
keringsfrekvensen passerar inte mätobjektet, 
varför svep kurvan inte deformeras. Modeller 
med 4 W uteffekt finns, de är särskilt använd
bara vid undersökningar av objekt med stor 
dämpning. 

Fig. visar en av de fyra SD-modellerna, som 
tillsammans täcker området 100-1250 MHz 
och är särskilt lämpade för kontroll av trim
ningen hos UH F-kretsar, antenner, ledningar, 
bredbandsförstärkare och stående-vågmät
ningar. 

Svensk representant: Robert E O Olsson, 
Strandvägen 3, Motala. 

• 
Fältstyrkemeter för decimetervåg 
En fältstyrkemeter, typ HFU, från Rohde & 
Sehwarz täcker med 3 plug-in-enheter området 
25-900 MHz och har mätområdet 0-120 dB 
över l fl V över ingången. Den kan användas 
med avstämd dipol eller med bredbandsantenn. 
Spegelfrekvensförhållandet bättre än 60 dB. 
MF- och LF-utgång för registrering. Omkopp
lingsbar MF-bandbredd ±12,5 eller ±60 kHz. 

~92 



löser utrustningsproblemen 'ör serviceverkstaden 

( BERNSTEIN ) 

Verkstadsbelysningar 

Arbetet går lätt, 

när ljuset är rätt 

Färg Väggfäste Bordsfäste 

Elfenben 7035E 

Grön 7035G 

7036E 

7036E 

52:-

Nu är problemet löst 

skapar ordning 
bland smådelarna 

'"" 
Kondensatorer, motstånd. kontakter etc. - allt har sin 

givna plats i raaco sortimentsskåp. Med raaco får Ni god 

ordning bland smådelarna. Lådorna är av genomskinlig 

plast och ger därigenom god överblick. Genom att skåpet 

är lättplacerat, kan hängas eller staplas, spar Ni tid, 

pengar och utrymme. Begär prospekt och prisuppgift. 

VERKTYG 

Serviceväskan 

BOY 
Ca 50 serviceverktyg. Infälld spegel i locket. 
Utrymme för 62 rör och serviceinstrument 
med tillbehör. 

Servicemapp nr 2100 
Innehåller 21 enheter. Konstläderhölje med 
dragkedja. Elegant utförande. 

Trimsatser. Skruvmejslar. Tänger 

280:-

102:-

Fakta om raaco sortimentskåp 

• Stoppanordning - förhindrar att 
lådan faller ut 

• Skiljeväggar - på längd och bredd 
ger fler småfack må/grens Göteborg 2 tel. 031/174980 

• Stålram ger hållbarhet 
• Etiketthållare på varje låda, etiket

ter medföljer Vällingby tel. 010/873755 

AB Harald Wållgren Malmö tel. 04019172 00 ,~--------------------------------_/ 
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ANLÄGGNINGAR FÖR 

HÖCiTALARBILAR 
Bouyer & Cie., Frankrikes ledande fabrikant 
på det elektroakustiska området, tillverkar 
bl.a. en serie batteridrivna, transistorbestyc
kade förstärkare och tryckkammarhögtalare 
för användning i högtalarbilar, båtar, flyg
plan etc. 
Förstärkare framställes med 7 W, 10 W och 
30 W uteffekt. Till de större typerna kan leve
reras inbyggt grammofonverk och ett flertal 
olika mikrofoner. 
Högtalare finns i 4 olika utföranden, såväl 
runda som rektangulära. Praktiska och syn
nerligen lättmonterade fästen för biltaket kan 
även erhållas. 
Priserna äro förmånliga. Några exempel: 
Tryckkammarhögtalare 15 W .. .. 134: - kr. 
Kompletta anläggningar från .... 580: - kr. 
Rekvirera gärna utförlig broschyr. 

..... ~NER 
ANTENNER 

sölJes engros 
i Sverige genom 

TRIAL-antenner AB 
Rågsvedsvägen 68 - Tel. 794100. 794176 

MALMÖ - Nederlag 
Helmfeltsgatan 12 - Tel. Malmö 040 22940 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 
INGENJÖRS- OCH TEKNIKEREXAMEN. DAG- OCH AFTONSKOLA. @) 
Teleteknik med telefoni, radio, radar, television. Maskinteknik med verkstadsteknik. Kli 
Llga levnadskostnader. Moderna kursplaner. Höstterminen börjar 1 september och K I 
vlrterminen 9 januari. Angiv fack, praktik, Uder m.m. Aberapa denna tidning! 

Västerösväg. 15. Köping. Tel. 11316 - INGVAR L1LLlEROTH. civiling., rektor 

. . , 
EKNIKERSKOLAN SALA 

k.ommunal skola med statsunderstöd, anordnar 3-terminiga kurser för 
utbildning av Radio- och Televisionstekniker e Statlig studiehjälp 
e Rumsförmedling e Kurser anordnas även för Starkströmselektriker 
re- o. B-beh.), byggn.-tekn. och verkstadstekn. e Terminskurser för 
elektriska montörer (nybörjare). Begär prospekt. e Tel. 0224/11660 
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Inbyggd kalibreringsgenerator. Omkopplings
bar mellan linjär och logaritmisk förstärkning. 
Lämplig även som mätmottagare för AM och 
FM. Batteri· eller nätdrift. Vikt ca 20 kg. Pris: 
ca 28 000: - med tre enheter. 

Svensk representant: Elektronikbolaget, 
Barnängsgatan 30, Stockholm Sö. 

• 
Direktvisande frekvensmeter 

Telemechanics Ltd., Brokenford Lane, Totton, 
Southampton, England, presenterar en porta
bel, direktvisande frekvensmeter med typbe
teckningen TDl. Frekvensområdet är l kHz-3 
GHz med frekvensnoggrannhet 2 ' 10-8 under 
första timmen. Utspänning: grundton 100 mV, 
inspänning: l mV (grundton eller övertoner). 

Svensk representant saknas. 

• 
Transistoroscillator 

En ny heltransistoriserad RC·oscillator COI008 
från Solartron täcker området 20 Hz-200 kHz . 
Utspänningen variabel upp till l V. Inställ· 

. ningsnoggrannheten ±5 % och frekvensstabi· 
liteten under 8-timmarsperiod 0,2 %. Distor· 
sion 0,25 % över 100 Hz och <l % under 100 
Hz. Vikt endast 2 kg inkl. batterier. Pris: 
790:-. 

Svensk representant: AB Solartron, Hedins· 
gatan 9, Stockholm No. 
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* VÄRLDENS MINSTA 
HACKARE 

Bilden visar en 
AIRPAX-chopper 
i subminiatyr
utförande. Den 
har konstruerats 
för 50-60 pIs, 
men kan använ-

. das inom elt 
brelt frekvens
område och den 
har dessutom 
mycket lågt brus. 

Brus i en chopper förorsakas av vissa inuti 
choppern genererade spänningar, som upp
står vid kontakternas slutning. Bruset består 
av elektrostatiska och elektromagnetiska fe
nomen mellan driv-, och kontaktkrelsarna, 
termisk emf. samt kontaktresistans. Det är 
relotivt svårt all mäta en choppers egen
brus, varför AIRPAX använder en brusfallig 
specialmätbrygga för delta ändamål. Där 
mäts först systemets eget brus, varefter 
choppern inkopplas och förnyad mätning 
sker. Nedanstående tabell visar några vär
den på bruset vid olika frekvenser för AIR
PAX chopper typ 33. Som framgår av tabel
len har Al RPAX lyckats framställa en chop
per med mycket lågt brus. I kombination 
med dess storlek och frekvensoberoende 
har Al RPAX här fåll fram en komponent, som 
tillfredställer de högsta tekn iska krav. 

Frekvens 

pIs 

60 

200 

60 

200 

Belastn. Systembrus. Chopper + systembrus kontaktnr. 
motst. p.V, rms 
ohm p.V, rms 7 6 

100 0,36 0,40 0,40 0,42 

100 0,31 0,64 0,64 0,45 

1 MQ 3,30 4,60 3,60 . 3,60 

1 MQ 3,20 4,16 3,46 3,45 

Representant: 

.. 
HANDELSAKTIEBOLAGET ALLMANNA 

ALSTRÖMERGATAN 20 • STOCKHOLM K • TELEFON 520030 
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Kunderna blir kunnigare 
och kräsnare ... 

TCSHIBA 
604 Top.s 23" Riktpris 1.295:-

TCSHIBA 
601 Bri!liant 2)" Riktpri, 1.395:-

TCSHIBA 
502 S.iir 23"" Rikrpris 1.485:-

TCSHIBA 
605 Rubin 23"" Rikrpris 1.385:-

TCSHIBA 
600 Di.l11ant 21" Riktpris 1.445: -

(s" l11 t lig. priser exkl. oms.) 

S}xcif7lbyggd fiir Sverige 
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Kompakt telegrafisändare 

En 60 W telegrafisändare för 80, 40, 20, 15 
och 10 m våglängd, typ 723, är en nyhet från 
E/ CO. Den har bl.a. S/M-kopplare, antennrelä 
och strömförsörjningsuttag för anslutning av 
VFO. TVI·filter ingår. Mått = 21,7 X22,9X15,3 
cm. Kan erhållas i byggsats eller som färdig 
enhet. Pris i USA: 49,95 dollar resp. 79,95 
dollar. 

Svensk representant: ELF A Radio & Tele· 
vision, Holländargatan 9A, Stockholm. 

• 
Radioteleskopantenner 

Under beteckningen »Tetrac» levererar firma 
Telecomputing Corp., USA, formstabila para-

~96 

STOCKa 
introducerar kabelskor 

med til/hårande verktyg 
får kontaktpressning. 

* 
Kabelskorna -
som är gjorda av 
förtent koppar -
erhållas i följande 

dimensioner: 

Isolerade kabelskor: 0,25-6 mm' 

Oisolerade kabelskor: 0 ,25-150 mm' 

Tänger, fotpressar och hydrau· 
liska verktyg är försedda med 
spärr, som garanterar fullgod 

förbindning och kan levereras 
för både isolerade och 

oisolerade kabelskor. 

11111111 11I" " I1::IIi II II
'
I"1 111 11 1111 111111 

Håg kvalitet 

- Låga priser 

Vänd Eder till generalagenterna 

FORSLID & CO AB 
Rådmansg. 56 - Stockholm Va - Tel. 301675 

KOPPARFOLIERAT MATERIAL - lättskött, 
driftsäker, 
bi/dskarp. 

ELOF HANSSON f 
TRYCKTA KRETSAR 

.... tfIII----~ Kopparfolierade laminater: Flexib!a 
Fenol Papper matenai : 

Sandsborgsvägen 49-51 

Stockholm - Tel. 59 01 80 
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E I Papper 
poxy \ Glasväv Vulkanfiber 

Teflon Glasväv Teflon 

AB GALCO 
Gävlegatan 12A - STOCKHOLM - Tel. 349365 



• • -nu I verlge 
Transistorer av kisel- och mesatyp. Finns i olika utföranden, även i s.k. 
mikroblock. 

TRANSISTORER och DIODER 
Alla Rheem-dioder är provade enligt MARK X -normerna, som gäller 
för robusta kiseldioder. MARK X -normer motsvarar de strängaste mili
tära krav. 

Rheem-transistorerna överträffar de militära kraven MIL-S-19500B. 

Alla transistorerna har stabiliserats genom lagring vid 300° C och tre 
olika temperaturområden mellan -65° C och +200° C. 
Programmet upptar även kiseldioder i en mångfald typer för olika 
användningsområden. Förteckningen t. h. över kiseldioder upptar en
dast ett axplock ur ett komplett tillverkningsprogram. 

..... 

..... 

För industriellt och militärt bruk 

DAG E CORPORATION AB INTRODUCERAR HÄR TVÅ 

AMERIKANSKA STORFÖRETAG 
SPECIALISERADE PÅ HALVLEDARE 

Typexempel 

Transistarer 

RT5002 
RT5003 
RT500", . 

e2N696 
e2N697 

2N698 
2N699 
7N717 
2N718 
2N1420 
2N1613 

e eiN497 
ee:iN498 
e e2N656 
e e2N657 

2N1252 
2N1253 
2N706 

eMIL-S-19500 99 A 
(Sig C) 

e eMIL-T-19500 74 (USN) 

Dioder 

IN252 
IN907 
IN908 

*IN457 
*IN458 
*IN459 

IN4828 
IN4848 
IN485 
IN486A 

** IN643 
'* IN658 
" IN662 
" IN663 

IN659A 
IN684 
IN645 

· JAN typer 
·*Signal Corpstyper 

KONSTRUKTÖRER FÖR TIllFÖRLITLIG ELEKTRONISK APPARATUR VÄLJER RHEEM OCH SYNTRON HALVLEDARELEMENT 

Programmet av kisellikriktare omfattar hundratals typer från 0,5 amp. 
upp till 80 amp. De finns även i stacks och för TV-ändamål. 

KRAFTLIKRIKTARE 
Selenlikriktare finns även mycket stort antal varierande typer och 
utföranden. 

Vi lämnar Er gärna närmare informationer, datablad och priser. 

Typexempel Kisellikriktare 

IN248 
IN248A 
IN255 
IN332 
IN343 
IN4448 
IN539 
IN600A 
IN603 
IN605 
IN612 
IN1067 
INllOl 
IN1116 
INll86 

I N1l92 
IN1204 
IN1585 
IN1622 
IN1673 
IN2028 
IN2055 
IN2059 
IN2060 
IN2133 
IN~l57 
IN2157R 
IN2234 
IN2258 
IN2266 

Cedergrensvägen 20 

Fack Stockholm 32 

Telefon 18 70 20 
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r ------

lagerför: 

PHILIPS 
SERVICEKOMPONENTER 

MODULFÖRPACKNINGAR 

Philips modulförpackade komponentpro
gram omfattar f.n. polyesterkondensato
rer i 125 och 400Y arb.sp., keramiska kon
densatorer i Pin·up- och rörform, elektro
lyter i låg- och högvoltsutförande, yt
skikts- och tråd lindade motstånd, kolpo
tentiometrar med och utan brytare somt 
för trimning, keramiska trim ror och kon
centriska lufltrimrar somt bilradiovibrato
rer i 5· och S.poligt utförande. 

MINIFACK 
Philips modulför
packningar ör exakt 
anpassade efter 
dimensionerna hos 
den smidiga och 
söllsynt rymliga 
komponenthyllan 
MINIFACK, vars 11 
st mellanvöggar är 
reglerbara såväl i, 
sid- som djupled. 

Netto 10:-

Rekvirera våra nyutkomna da
tablad. Ni finner massor av in
tressanta uppgifter på dem. 

BiIsdtmann 
BAND SPELARE KONTAKTER 

Följande typer lager/öras för omg. lev. : 

K-MAS30 
K-MAS50S 
K-MAK30 
K·MAK50S 
K.MAB3S 
K-MAB5S 

3-polig honkontokt 
5-polig honkontokt 
3-polig honkontakt 
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. 

Tegnergatan 29 - Stockholm C 

_ _Tel':'23 3:' _ ..J 

~94 
boliska speglar med 10-100 m diameter. Re
flektorspeglarna är lättransportabla och kän
netecknas av stor noggrannhet trots enkelt ut
förande. 

Svensk representant saknas. 

• 
mY-meter för centimetervåg 

mY-meter 411A från Hewlett-Packard Co. i 
USA har mätområde 0-10mV upp till 0-10 V 
(med kapacitiv spänningsdelare upp till 1000 
V) med linjär skala vid frekvenser l MHz-l 
GHz. dB-skala från -42 till +33 dB. God 
temperaturstabilitet. Pris: 2925: -. 

Svensk representant: Erik Ferner AB, Box 
56, Bromma 1. 

• 
Stereoförstärkare i hi -fi -klass 

~ .. .,.. 
"' .. '11( ... _* .. ., ...... ..,. 
""'~~ 

Stereoförstärkaren ASR-6-60 från Stromberg
Carlson, USA, ger 18 W/kanal med l % inter
modulation inom frekvensområdet 20-20000 
Hz, 4 % total distorsion. Högt signalstörnings
förhållande, 90 dB, har erhållits genom lik
strömsmatning av förstärkarrörens glödtrådar. 
Separata kontroller för bas, ±17 dB, och 
diskant, ±15 dB. Valbar utimpedans på 4, 8 
eller 16 ohm. Pris: ej fastställt. 

Svensk representant: Telekontroll AB, Box 
425, Solna. 

• 
Y äxelströmsstabilisator 
Ett frekvensstabilt växelströmsaggregat, mo
dell 601A från K/N TEL i USA, lämnar ut
spänning kontinuerligt variabel från l V till 
501 V. Utfrekvenser är 60, 400 och 1000 Hz 
med en noggrannhet av l 0/0. Uteffekten är 
25 W vid spänning över 5 V och max. 5 A vid 
spänningar under 5 V. Övertonshalten uppges 
till mindre än 0,3 %. Spänningsnoggrannhet 

~98 
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OBS! PRISERNA! 
VRIDKONDENSATORER, A) 2X468 pF, mini-o 
at yr, pertinax, 2.50/st., 4.-/2 st. B) 2X468 pF + 
UKV-sekt. 2X15 pF, ker.isol., 3.50/st ., 6.-/2 st., 
C) 8+ 16 pF f. UKV, miniatyr, ker.isol. 4.50/st., 
8.-/2 st . D) 464+254 pF, 1.50/st., 2.50/2 st. E) 2X 
500 pF, pertinax, 2.50/st., 4.-/2 st. F) 2X450 pF, 
pertinax, 3.25/st., 6.-/2 st. 
MOTSTAND, trådl. A) 1500n, 40 W 0.75/st ., 
2.-/5 st. B) 8000n, 6 W, -.75/5 st. 
EL.LYTKOND., 35 uFI120 V. 0.50/st, 1.50/5 st. 
50 uF/12 V, miniatyr, 0.50/st, 3.-/10 st, 20.-/100 
st. 
MF-FILTER, miniatyr, 465 kc/s, för mellan
steg el. detektor, 2.50/st. 
NÄTTRAFO, A) 127/150/220/240 V, sek. 280 V/60 
mA och 6,3 V/2 A f. halv.likr. 11.50/st. B) D:o 
sek. 270 V/55 mA och 6,3 V/2 A. 10.50/st. C) 
127/220 V, sek. 2X250 V/120 mA, 2X3,15 V/3 A 
och 5 V/2 A. 29.50/st. 
OMKOPPLARE, 35 mm diam., pertinax: A) 
3-gang 2-pol. 4-väg, 4.25/st., 7.50/2 st. B) 2-gang 
2-pol. 4-väg, 3.75/st ., 6.50/2 st. C) 96 mm diam. 
1-gang l-pol. 30-väg, 3.75/st., 5.50/2 st. 
KOND.SATS,100 st . högvärdiga kond. av div. 
typer till en bråkdel av värdet. 8.-/st,. 15.-/ 
2 st. 
MOTST.SATS, 25 st. högklassiga, 470 k-3,9 M 
3.50/sats , 5.- /2 st. 
DROSSEL, 200n/120 mA, 10 H vid 100 mA, 
14.50/st. 
KOPPLINGSSTÖD, sats om 25 st., pertinax, 
1-4 lödöron, 2.50/sats, 4.-/2 satser. 
KOPPLINGSTRAD, plastisoI. mångledare, 
1.-/10 m, 18.-/250 m. 
RÖRHALLARE, 7-pol. miniatyr, pertlnax, 
1.90/sats. (10 st.) 
RÖR, 6AL5, 6AT6, 6H6, 6J6, 6L19, 6SC7, 6SJ7, 
6SL7GT, EF22, 2.75/st ., 5.-/2 st. 
DIODER, original 1N34, 1.25/st., 5.-/5 st. origi
nal 1N35 ( = 2 matchade 1N34), 3.-/st., 5.-/2 st. 
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.-/2 st . 
UTG.TRAFO, A) 6400/4 ohm, 5 W, 4.-/st., 7.50/ 
2 st. B) 14400/4 ohm, 5 W, 3.75/st., 7.-/2 st. 
POT.METRAR, A) 3 Mn log., axel 98 mm, 
-.80/st., 5.-/10 st. B) 1 M(l log. , m. strbr., axel 
60 mm, 2.25/st., 4.-/2 st. C) trimpot. 0,5 Mn 
linj. - .75/st. D) 0,1 Mn log., 1.25/st., 5.-/5 st. 

SWETRONIC Box 204, stockholm l 
Ordertel. : Stäket (0758) 328 60 



SECURITAS ITV 

har i Sverige bl a in

stallerats för: 

• portbevakning med ID
kortskontroll, 

för sjukhusbruk, 

för butikskOl;ztroll, 

för kontroll av; 

ugnar, 

mesafilter, 

spånmatning, 

pappersmassefilter, 

nivåer i silos, 

bandtransportörer, 

valsverk, 

pappersmatning, 

skiptömning, 

malmlastning, 

malmkrossar, 

biltrafik, 

spårbunden trafik, 

dokument, 

omklädningsrum, 

sprängämnes
tillverkning, 

pumpar, 

m.m. 

Linnegatan 38 
Stockholm Ö . 

Tfn 233330 

•• aven 

~~-SAS--~~ "'> 

valde 

'INDUSTRI-TV 
från Securitas 
Elektronik 

För kontrolluppgifter har SAS valt SECURIT AS ITV såväl vid 

Arlanda som nya jetmotorverkstaden vid Bromma flygfält. 

Många svenska industrier och institutioner har funnit att man 

med SECURIT AS driftsäkra ITV -system vinner 

effektiv kontroll 
till lägre kostnader 

Vi har mer än fem års praktisk erfarenhet 'av många anläggningar 

för olika ändamål. Alla specialutrustningar konstrueras och .till

verkas vid egen ~erkstad och anpassas efter varje kunds speciella 

förhållanden. Ständig jourtjänst av ITV -tekniker garanterar 

snabb service. 

SECURITAS 

~ 
ELEKTRONIK 
AB SECURITAS ALARM 

INDUSTRI-TV 
med erfarenhet 

och resurser 

I bevaknings. 
frågor samar
betar vi med 

Avdelningskontor i Göteborg, Malmö, Norrköping, Örebro 
STÄDERNAS FÖRENADE VÄSTSVENSKA 

VAKT AB SVENSKA VAKT AB VAKT AB 
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Sändare rör för 144 Mc QQE 06/40 ...... 48.

Trafikmottagare »National HRO»., I myc-
ket gott skick. Med nio spolsystem. 
Pris kronor ..... , .... , . . . . . . . . . . . . . . .. 500.-

Hi-Fi-förstärkare. HK-20. 20 W med 
förförstärkare , Slutsteg 2 st. KT 66. 
Mycket förnämligt utförande nya i ori
ginaIkartong. Begär broschyr, Pris. ". 385.-

Trafikmottagare AR-8S. Kompl. med in
byggt nätaggregat. I utmärkt skick .", 750.-

Surplussats Radio l. Innehåller radio
sändare med modulator, fem nya radio-
rör i originalkartong, 25 meter kopp
Iingstråd, mikrofon samt nya motstånd 
och kondensatorer. Sändaren är avsedd 
för frekvensområdet omkring 80-me
tersbandet, Den är frekvensstabil samt 
försedd med förnämlig inställningsska-
la, varför den är ett fynd för amatörer. 
Pris kronor .............................. 20.-

Reläsats. Innehåller 5 st högvärdiga re-
läer. Fynd för varje radioamatör, mo
delljärnvägSbyggare m.fl. som har in
tresse av fjärrstyrning. Pris ............ 12.-

Elektrisk motor. Lämplig som motor 
för bandspelare och grammofoner. 127 
volt. Pris ........... . .. . . .. ,...... . ........ 12.-

Kraftaggregat, 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 pis. 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, 
1F5G, 1D7G, RE134, GRI151A, RES164, 
12SA7, IDS . .......................... ..... 1.-
703A Doorknob , .. "., ..... .. .. , . ... ".,. 5.-

KOpplingstråd, EKUX plastisolerad, oli-
ka färger, 1XO,5 mm i rullar om 100 m 5.-

Talgarnityr. 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 6 samt 2 st Rs 287. 
Helt relämanövrerad med HF-instru-
ment i mycket bra skick .. ........ ,..... 48.50 

FR II Pejlmottagare område 1500 kc-
150kc. Högeffektiv mottagare med två 
hfsteg. 12 rör Amerik. stålrör. Lämplig 
att köra in konverter på ................ 87.50 

Telefonlur. Televerkets modell .. . ..... 5.50 

Skala till pejlmottagare. Lämplig som 
indikator för rotabel antenn med be
lysning. Skala i 360 grader. Ett fynd .. 4.75 

Talgarnityr med LME:s högohmiga hör-
telefoner .. , . . ..... ' .............. , .. ,..... 7.75 

Obs.! Till ovanstående priser tillkommer 
oms + frakt. 

AB IMEX, Avd. 15, Borås 
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0,1 % eller bättre än ±5 mV. Utimpedans 0,01 
ohm. Pris: 28 800: -. 

Svensk representant: Erik Ferner AB, Snör· 
makarvägen 35, Bromma. 

, 
• 

Förförstärkare för stereo 

Shure Brothers Ine., USA, tillverkar en stereo· 
förförstärkare M65 för nålmikrofon av magne
tisk typ (RIAA-korrektion). Kan även använ
das som mikrofonförstärkare och förförstär
kare efter bandspelare (NARTB-korrektion). 
Nätanslutning 117 V, 60 Hz. Pris i USA: 24 
dollar. 

Svensk representant: K L N Trading Co., 
Ltd., Sveavägen 70, Stockholm. 

• 
Kataloger och broschyrer 
Ingenjörsfirman Gunnar Petterson, Östmarks
gatan 31, Stockholm-Farsta: 
katalog från Vi bro-Meter AG över släp rings
överföringar med slutna, kvicksilverfyllda cel
ler, högkänsliga töjningsgivare, piezo-elektris
ka miniatyrgivare, mätbryggor, skrivare och 
oscilloskop m.m. (Vibro-Meter AG samarbetar 
med den amerikanska firman Century Eleetro
nies & Instruments Ine.) 

Bo Palmblad AB, Hornsgatan 58, Stockholm 
Sö: 
katalog över flerpoliga kontaktdon från BPG
Industrier AB, Stockholm_ 

Ståhlberg & Nilsson AB, Kocksgatan 24, Stock
holm Sö: 
katalog över polystyrenkondensatorer, »poly
carbonate»-kondensatorer, plast- och nylontråd 
samt systoflex från Suflex Ltd., London. 

Dage Corp AB, Fack, Stockholm 32: 
katalog över halvledare, dioder och transisto
rer från Rheem Semieonduetor Corp.; 
katalog från Syntron Co. över kraftlikriktare 
av selen- och kiseltyp. 

~100 
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ALLEN-BRADLEY 

MOTSTÅND 

1/. W . 

OBS! 
Motstånden 
visas i 
NATURLIG STORLEK 

Alla gångbara värden av effek

terna 1/4 W, 1/2 W, l W och 2 W 
lager för omgående leverans. 

Generalagent: 

tW 

THURE F. FORSBERG AB 
Hägervägen 70, E""i<ede 4 

Tel. 4963 87 - 49 63 89 

Kiseldioder för likriktning in
komna! 400 mA och max 280 V 
växelsp. Pr styck endast .,., Kr. 6.50 

Single Sideband sändarerör typ 1625 
4 st. sådana 75-wattsrör ...... Kr. 15.-

6-1'Ön MF-enheter, utan rör. 
Med schema. Frekv. 9.72 Mc Kr. 15.-

RF 25 Konverter, 3 rör, 5 ka
naler mellan 40-50 Mc. Anslu
tes till kortvågsmottagare in
ställd på 7,5 Mc (40 meter). 
Med schema . . .. ........ , ....... Kr. 24.-

6AG7 Det idealiska osctllator-
och dubblarröret ........ 2 st. Kr. 16.-

3500 KC Bandkantskristan, 
med hållare ., ... .. _. _ .......... Kr. 1'.-

Kristaller i övrigt: 3150 Kes, 4035, 4190, 
5950, 6050, 6075, 6100, 6875, SIOO, fII04i,ln (J 
decimaler), 6925, 6975, 7051, 7500, 7575, 
7975. Samtliga pr stYCk 7.-. 500 kcs 12.-

RE/S RADIO I 
Poihemsplatsen 2 GöTEBORG 

Ragnar von Rels 
Tel. 155833 säkrast 16.00-17.30 

* LIndnings
maskiner 

* Trådstöll 

* Verktyg 

* Maskiner 

AB ERIC FALKHAMMAR 
Tjärhovsgatan 12-14 - Stockholm 

Telefon 445555·65 



7 

Ny 4-speed-skivspelare från PHILIPS 
PHILIPS AG 2256 
4-speed skivspelare till lågt pris. Den har en robust konstruk
tion och uppvisar utmärkta data trots de små dimensionerna. 
Jämn och tyst gång tack vare noggrann balansering av motor 
och skivtallrik. Försedd med Philips välkända löstagbara 
flip-over-pickup för alla slags skivor, även stereo. Reglerbart 
nåltryck. Helt ny växlingsmekanism ger bekväm omställning 
av hastigheterna även under gång. Tonarmen kvarhålles i 
viloläget vid transport. Automatisk stopp efter avslutad spel
ning. Fjädrande centrumdel för spelning av skivor med stort 
centrumhål. Omkopplingsbar för olika växelspänningar. Rikt
pris 122 kr, oms tillkommer. 

Samtidigt' med denna nya skivspelare i populärprisklass in
troducerar Philips en ny automatisk Hi-Fi-spelare, AG I I 16, 
med växlingsmöjlighet för 4 5-varvsskivor med stort centrum
hål, riktpris 178 kr, oms tillkommer. 

PHIUP$ 

PHILIPS märket de flesta väljer e 
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• HOFFMAN 
silikon - tunneldioder 

utöver tidigare annonserade solbatterier 
av detta fabrikat har vi nu nöjet att pre
sentera de nya silikon-tunneldioderna 
som serietillverkas i ett trettiotal olika 
typer. 

Hoffmans halvledare kännetecknas nu 
som tidigare av sin höga kvalitet och en 
mycket noggrann tillverknings kontroll. 

För tunneldioderna vars goda högfre
kvensegenskaper och temperaturstabilitet 
endast kommer till sin fulla rätt vid väl 
definierade parametervärden är till verk
ningsnoggrannheten mer än någonsin av 
stort värde. Samtliga tunnel dioder tål 
vid såväl lagring som drift omgivnings
temperaturer från -850 till +200o C och 
har som standard hölje av typ JEDEC 
TO-18. 

Bland de tillverkade typerna finns även 
ett antal tunneldioder med EIA-beteck
ningarna lN2928-1N2934. 

Kompletterande uppgifter om data och 
priser lämnas på förfrågan. 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm Sö. 

Tel. 44 92 95. 

TRANSISTORTRANSFORMATORER med 
dimensioner 15X16X20 mm. (CT = med mitt
)lttag). 
SToll Ing-tr. 20.000/1.000 ohm. .......... . 9.60 
ST-12 Ing-tr. 100.00011.000 ohm ............ 9.60 
ST-14 Ing-tr. 500.00011.000 ohm. ........... 9.60 
ST-21 Drivtr. 10.000/2.000 ohm CT ........ 9.60 
ST-22 Drivtr. 8.00012.000 ohm CT ........ 9.60 
ST-23 Drivtr. 2.00012.000 ohm CT ........ 9.60 
ST-30 Utg-tr. 12.500150 kOhm, 0,02 W .... 9.60 
ST-31 Utg-tr. 500 CT13,2 ohm, 0,1 W .... . . 9.60 
ST-32 Utg-tr. 1.200 CTI8 ohm, 0,1 W .... 9.60 
ST-41 Utg-tr. 200 CTI4-8 ohm, 0,5 W med 

dimensionerna 26X26X30 mm ...... . .... 9.60 
ST-55 Drivtr. 750 CTI120 ohm CT med 

dimensionerna 27X31X50 mm .......... 10.50 
ST-61 Utg-tr. 90 CT/4-8 ohm, 2 W med 

dimensionerna 35X36X61 mm .... ... ... 12.-
ST-64 Utg-tr. 30 CTI4-8-16 ohm, 5 W 

med dimensionerna 45 X48X76 mm .... 15.-

Komponentsatser till transistormottagare: 
PVC-320 Gangkondensator, ferritantenn, 

oscillatorspole och 3 st MF-trafo i 
subminiatyrutförande. Schema med-
följer ................ . .............. ..... 31.-

TR-IFT Samma utan gangkondensotor 22.
IFT-650 'Osc.-spole och 3 st MF-t,afo .... 14.50 
OC-Kit Transistorsats med 1 st OC44, 2 st 

OC45, 1 st OC71 och 2 st OC72 ............ 42.-
PD-24 'Ovalhögtalare 70XI06 mm, 10 ohm. 18.
PD-15 1,5" högtalare 40X40 mm, 10 ohm. 15.-

KAV-3 TV-kanalväljare för 11 kanaler 
med rör PCC88 och PCF80. MF 39 MHZ 
och anpassning 240--300 ohm. 'OBS! Kan 
även användas som converter för 50--225 
MHz. Dlmens. L = 100, B=80, H Inkl. rör= 
135 mm . .. .............................. 89.-

LTI-IL Lufttrimmer 2-30 pF I Philips
modell för isolerat montage 
OBS! Priset ........... . .... : ........... -.35 

REKVIRERA VÅR NYUTKOMNA, MYCKET 
INNEHÅLLSRIKA KATALOG OVER SUR
PLUSMATERIAL OCH REALISATIONSVA
ROR! Sändes mot kr 1.50 i frimärken. 

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ 

Tel 43 86 84. ' 
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Svenska AB Trådlös Telegrafi, V. Trädgårds. 
ga tan 17, Stockholm 7: 
riktprislista över industriella halvledare tran· 
sistorer, tunneldioder, dubbel.basdiode~ och 
likriktare. 

Elektronikbolaget AB, Barnängsgatan 3D, 
Stockholm Sö: 
katalog över siffervoltmetrar från N on·Linear 
Systems Inc., Calif., USA; 
katalog över elektroniska räknare för industri 
och forskning från Disa Elektronik A / S, Her· 
lev, Danmark. 

International Rectifier A / S, Nannasgade 18-
20, Köpenhamn N: 
ny prislista, omfattande International Recti· 
fi ers produkter. 

Svenska Mullard AB, Strindbergsgatan 30, 
Stockholm: 
preliminära data för nya transistorer och dio· 
der: kiselzenerdiod BZZIO-BZZ13, OAZ222 
-OAZ227, kiseldiod BYZIO-BYZ13, germa· 
niumdiod OA6, skikttransistor ASZ21, OC43, 
germaniumskiktdiod AAZ12, HF·skikttransis· 
tor AFl02, skikttransistorerna BFZlO, ASZ23 
och ACI07. . 

Erik Ferner AB, Snörmakarvägen 35, Bromma: 
katalog från Stoddart Aircraft Radio Co., Inc., 
Calif, USA, över fältstyrkemätare, koaxialkon· 
taktdon, dämpsatser m.m.; 

' broschyr: »Notes on the practical photography 
of oscilloscope displays» från Tektronix; 
broschyr från Brush Instruments över oscillo· 
grafer; 
data över mikrovågsoscillatorer från Labora· 
tory for Electronics, Inc., Massachusetts; 
broschyr från E·H Research Laboratories Inc. 
över pulsgeneratorer m.m. 

Georg Sylwander AB, Kungsgatan 5-7, Stock· 
holm: 
broschyr: »The audiotape recorder directory 
1960-61» över bandspelare med tillbehör. 

AB Kuno Källman, Järntorget 7, Göteborg 7: 
broschyr över transistorprovare och transisto· 
riserade millivoltmetrar av fabrikat Levell. 

M Stenhardt AB, Björnsonsgatan 197, Brom· 
ma 3: 
data för transistoriserade strömkällor från 
Farnell Instruments Ltd., England. 

AB Gösta Bäckström, Ehrensvärdsgatan 1-3, 
Stockholm K: 
industriprislista över lagerförda Texas Instru· 
ments' transistorer, dioder och likriktare. 

EKB·Produkter, Kirunagatan IDO, Stockholm· 
Vällingby: 
nettoprislista för kristaller. 

• 
Firmanytt 
Enligt Ampex International S.A. i Fribourg är 
antalet i drift varande Ampex·anläggningar i 
världen nu uppe i ca 800, därav över 100 i 
Europa. 

Johnson, Matthey & Co. Ltd., London, har för· 
värvat aktiemajoriteten i AB Gösta Nyström, 
Drottninggatan 14, Stockholm, som är firmans 
representant i Sverige. I samband därmed änd· 
rades firmanamnet vid nyåret 1961 från AB 
Gösta Nyström till AB Nyström & Matthey. 

I huvudföretagets tillverkningsprogram in· 
går bl.a. precisionsförsilvrade glimmerkonden . 
satorer, material för tillverkning av precisions· 
framställda transistorer och halvledare samt 
ädla metaller i alla former för elektronik· och 
radioindustrin. 

Dage Corp., USA, som representerar Rheem 
Semiconductor Corp., tillverkare av halvledare, 
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l.tason t 
AM-FM UKV-SUPER JTV2E 

INOM 30 ~ 215 Mc/s 
Upp till 13 fasta frekvenslägen. Angiv vid or
der de frekvenser eller de stationer Ni öns
kar kunna avlyssna. Absolut frekvensstabi
litet. Varje spole kan lätt omställas till ny 
närliggande frekvens genom omställning av 
oscillatorkärnan. Hög känslighet. 
HF-delen är en s.k. diskus-tuner med lätt 
utbytbar spolskiva med rören ECF80 och 
ECC81. MF-delen har 2 st EF89 och ett EF80. 
Foster-Seeley detektor och AM-detektor med 
kristalldioder. Högohmig utgång till förstär
kare. Multiplexuttag. Speciellt lämpad för 
HI-Fl anläggningar. Rekommenderas av 
Svenska LP-Klubben. Elegant lå);: modell. 

JTV2E monterad m. 6 frekv. netto inkl. 
oms kr. 340.-. Byggsats med byggd o. trim
mad HF-del kr. 235.-. ytterligare frekven
ser kr. 5.- pr st. Enbart HF-del med 6 frekv. 
o . rör trimmad kr. 105.-. 
MONITOR är en inbyggnadsmodell utan lå
da och nät del och kostar monterad kr. 270.-, 
byggsats kr. 185.-. Extra frekvensskiva med 
13 frekvenser kr. 55.-. 
Vi sända gärna JASON originalbroschyr över 
föreg. tuner ävensom över Jasons övr. FM
tuners och high fidelity förstärkare i mono 
eller stereo. 
GOLDRING-LENCO GL59 gram.-verk med 
30 cm 4 kg precisionslagrad tallrik, ljudlös 
gång, extremt rum bl e-fri, svaj 0,2 'I" arm
lyftare. Utan arm netto inkl. oms kr . 255.
med G60 stereoarm kr. 320.-, pol. träsockel 
kr. 55.-. 
EMPIRE 88 Stereopickup magnetdynamisk 
netto kr. 140.-. 
KELL Y RIBBON DISKANTHORN för hög
sta ljudkvalitet. Absolut ren och mjuk åter
givning i omr. 3000-20000 pis. 10 watt, 15 ohm. 
Pris netto inkl. oms kr. 185.-. Delningsfilter 
kr. 60.-. 

INGENJÖRSFIRMAN EKO FON 
Vidargatan 7, Stockholm. Tel. 305875, 320473 



~ 
SlEMENS 

ANTEN NMATERI EL 
Inom antennområdet har utvecklingen gått snabbt framåt 
och Siemens kan nu presentera en helt ny antenn, ' av
sedd för rundradio. Den kan vid behov kompletteras 
med en för platsen i fråga lämplig TV-antenn. 
Den nya antennen - SAA 124 - är avsedd för installa
tion av såväl centralantennanläggningar som för mindre 
antennanläggningar i enfamiljshus, villor o.dyl. 
Antennen är uppbyggd enligt en ny princip med för mon
terade byggelement, vilket avsevärt förenklar montage
arbetet samtidigt som lelmöjligheter vid montaget avse
värt reduceras. 

Alla frekvenser 

SAA 124 mottager alla frekvenser Inom lång-, mellan-, kort- och 
ultrakortvågsområdena. 

Utbyggnadsmöjligheter 

SAA 124 erbjuder ökade utbyggnadsmöjligheter inom UKV-omr'ådet. 
Med hänsyn till mottagningsförhållandena på uppsättningsplatsen 
kan UKV-antennen kompletteras med en reflektor, ev. en dubbel 
direktortillsats. 

Ökad antennspänning 

SAA 124 ger ökad antennspänning inom lång-, mellan- och kortvågs
områdena genom en sammankoppling med UKV-antennen. 

Utbyggbar för TY-mottagning 

SAA' 124 kan kompletteras med en för mottagningsplatsen lämplig 
TV-antenn. 

Inbyggt överspänningsskydd och frekvensfilter 

SAA 124 sparar materiel- och installationskostnader, då erforderliga 
överspänningsskydd och filter redan finnes inbyggda i antennens 
kopplingshuvud. 

Yälj antennmateriel med kvalitet. Siemens utnyttjar tekni
kens senaste rön inom antennområdet och bygger på en 
25-årig erfarenhet på den svenska marknaden. Välj 
Siemens antennmateriel med kvalitet. 

Den nya antennen - SAA 124 - lagerförs i 

två utföranden: 

SAA 124/1 för sammankoppling 
med en antenn inom TY-band I 
SAA 124/111 för sammankoppling 
med en antenn inom TY-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 ör följande detaljer kli
klimatsökert 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-band I eller TV-band III. 

Anl/60178 
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DEUTSCH 
miniatyr -kontakter 

Flerpoliga miniatyr kontakter av absolut 
högsta kvalitet, som genom sitt ändamåls
enliga utförande kommit till allt större 
användning t .ex. i robotar och flygplan . 

Kontakterna kännetecknas av: 
• God passning trots små dimensioner. 
• Förgyllda eller försilvrade kontaktytor. 
• Tål extrema temperaturförhållanden. 
• Finns även i utföranden där kabeln 

kan anslutas utan lödning vid kontak
terna . 

• Lätt demonterbart hÖlje i lättmetall. 
• Om så önskas i trycktätt utförande. 
• Tillverkas även med vibrationssäker 

snabbkoppling utan förskruvningar, 
bajonettlåsning e.d. 

Deutsch kontakter används bland annat i 
SAS Caraveller. 
Tillverkas i stort typurval beträffande 
såväl kontaktantal som mekaniskt utfö
rande i övrigt. Rekvirera specialkatalogl 

.Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, stockholm Sö 

Tel. 449295 

Här krävs 

osvikliga 

lödningar i 

varje detalj! 

LITESOLD 
har förtroendet 
och klarar även Edra 
lödprohlem. 
»ETTAN» 10 W 
(Marknadens minsta 
nätanslutna lödverk-

Ii 
el: tyg.) 
g och »TVAAN» 20 W 
~ specialverktyg för in= str.; transistorer m.fl. 
:ri miniatyrkomponen-
.. ter. 
: »TREAN» 25 W ech 

»FYRAN» 30 W är 
speciellt lämpliga för 
TV -radioservice. 
»FEMMAN» 35 W och 
·.oSEXAN» 55 W klarar 
de mera värmekrä
vande lödningarna. 
Värmeskydd, ställ och 
olika typer av löd
spetsar finnes. 
Använd Långlivsspets 

Begär prislista Återförsäljare antagas 
Generalagent: 

SIGNALMEKANO 
Butik och loger : 

Västmannagatan 74· Telefon 332606, 332008 
Stockholm Va 

~100 
och Syntron Co, tillverkare av kraftlikriktare, 
har bildat en svensk filial den l jan. i år under 
firmanamnet Dage Corporation AB, Fack, 
Stockholm 32. 

Erik Ferner AB, Snörmakarvägen 35, Bromma, 
har utsetts till generalagent i Sverige för 
E·H Research Laboratories lnc., USA. 

Elfa Radio & Television AB, Holländargatan 
9A, Stockholm, representerar numera Chimel 
S A, Geneve, tillverkare av elektrolytkondensa· 
torer av tantal. 

• 
Telegraferingslektioner 

från SHQ 
För telegraferingslektionerna från Armens 
Signalskolas sändare med anropssignalen SHQ 
gäller följande sändningsplan från den 9/1 
1961 t.V.: 
kl. 07.30-11.30 månd.-fred. på frekvenserna 

4015 och 7375 kHz (30-80·takt) och på 
frekvensen 7795 kHz (l00-1l5·takt); 

kl. 19.00-22.00 månd., tisd., torsd. och fred. 
på frekvenserna 4015 och 7375 kHz (30-
100·takt) och på frekvensen 7795 kHz (40-
80·takt) ; 

kl. 19.25-21.30 månd. och fred. i veckor med 
udda nummer enligt almanackan på fre· 
kvensen 1895 kHz (45-100·takt) och tisd. 
och torsd. i veckor med jämna nummer på 
frekvensen 4465 kHz (45-100·takt). 

• 
V~Wsekre~en 
Enklare symboler för transistorer 
H r Redaktör! 

I samband med att jag förnyat min prenume· 
ration på Er tidskrift tar jag mig friheten att 
härmed framföra en nyårsönskan, nämligen 
att RT inleder det nya året med att börja an· 

pnp npn 

~ 
Fig 1 

vända de förenklade och klara symboler för 
transistorer (se fig.) som redan används aven 
del andra tekniska tidskrifter. Därigenom skul· 
le RT utan tvivel verksamt bidra till att under· 
lätta förståelsen av och popularisera transis· 
torn hos den mycket stora del av läsekretsen 
som nu tycker att RT:s principscheman med 
transistorer är svåra att förstå. 

A E Alerby 

* 
Denna transistorsymbol har av svenska tekni· 
ker föreslagits bli internationellt antagen ge· 
nom IEC. Förslaget ligger ute på remiss och 
ännu vet man inte hur det kommer att gå. Den 
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• Transistorradiomateriel m. m. • 
MF·trafasats, 3 MF·trafos, lindad ferritantenn, 

osc.spole, mellan· o. långvåg schema .... 18.50 
D :0, för mellanvåg .. . ....................... 14.50 
pve·~ gangkondensator, kapslad .......... 7.50 
TranSIStor oe 6Cf2 (=oe 70) ....... .. ....... 5 . .w 
Transistor oe 72 med kylfläns .......... .... ' 8.75 
Trafas: Ingång ST·ll, drivtrafo ST·21 eller 

ST·22, utgång ST·31 eller ST·32 ............ 6.-
Drivtrafo för 2xOe 72, typ 188 ... . ........ 9.-
Stereoförstärkare färdigbyggd 2X3 W med 

nättrafo och 2 utgångstrafo, dubbla volym· 
och klangfärgskontroller. 220 V .......... 98.-

6 Transistorradio i helt komplett byggsats 
med alla erforde rliga delar samt batteri 98.

Kristall·örphone med plugg och jack ...... 3.80 
D ,o, dynamisk 1200 ohm eller 8 ohm ........ 5.25 
Kristallmikrofon med kabel och fästclips för 

rockslag e.d ............................... 12.50 
Subminiatyromkopplare, 0 17 mm, 6 mm axel 
l·gang lxll el. 2x5 el. 3x3 el. 5x2 ...... 3.50 
2·gang 2Xl Xll .............................. 4.75 
3·gang 3Xlxll ............. . .... ........ .. 6.50 
Polskruv för 4 mm banankontakt ... ... . .... . 0.90 
D ,o, med isolatIonsbrickor ................ .. 1.20 
Submin.·tryckknapp, 1 slutning, 0 10 mm .. 1.20 
Glimlampa , miniatyr, inbyggd i förnicklad 

hållare, för 100-250 V, 0 9 mm. Med röd, 
gul eller klar lins ........................ 2.40 

I nstrumentsladdar med testpinnar, banankon· 
takter, kabelskor, krokodilklämmor parvis, 
i hållbart plostfodral ........... .... ....... 4.80 

KEW-instrument med glasklar front till 
nya, lägre priser: 
Typ P·25, front 6Ox60 mm, diam. 55 mm 

~ g ~ ~ ~ : : ~ ~ : ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ I~~~ 
l mA, 50 mA, 100 mA, 200 mA, 500 mA, l A, 
5 A, 10 A . .. ................................. 18.-
10 V, 50 V, 150 Y, 300 Y, 1000 V ............ 18.-
YU·meter Typ YR·3 P (mått som MR·3 p) med 

dB· och 0/o·skala .......................... 34.50 
YU·meter typ P·25·YU ...................... 29.50 
Stereo·YU·meter med dubbla, liggonde ska· 

lor, toto frontmått 72x41 mm, typ EW·25 .. 52.
Enkel VU·meter med liggande skala, frant-

mått 24X83 mm typ EW·16 ... .... .... .... . 32.-
Begär lagerlista mot 30 öre porto eller gratis vid 
order. 

S dagars returrätt på alla varor 
oms tillkommer å samtl. priser 

INTRONIC AB Avd. Amotörmoteriel 
Bromma 13 Stållrådsväg. 25 Tel'. 25 13 25, 251345 
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LPU2 PP3 PP4 

1.5v. 9v. 9v. 

Diam.34. 26 x 18 25 x 25 

Höjd 61 mm. x 48 mm. x 49 mm. 

batterier varar längre! 
FÖR RADIO, FICKLAMPOR, HÖRAPPARATER OCH FOTOBLIXT AGGREGAT 

'. Illft"'~---"·~'fir 
UP \,,/ I"" ., I ".If ....... ~
.MI • •••• M • .:.,U;~ 

BANDSPELARBITNA 
HI-Fl-ENTUSIASTER 
MUSIKFINSMAKARE 

Inspirerande och vederhäftig 
teknisk handledning för disko
filer 

En bok 1 Internationell topp
klass - den första i sitt slag på 
svenska - skriven av två väl
kända experter på området 

Lennart Brandqvist / Kjell Stensson 

HI-Fl-HANDBOKEN 
Grundläggande teori för ljud
återgivning och förstärkartek
nik. Ger uttömmande tekniska 
data för de olika elementen i 
en hi-fl-anläggning. En uppsjö 
av schemor och anvisningar ger 
utomordentligt underlag för 
eget byggande aven förstklas
sig high fldelity-anläggning. 
184 sidor. rikt Illustrerad häft 16.-

Bandspelarens möjligheter är 
långt större än Ni tror! 

joseph M Lloyd 

ALLT OM BANDSPELNING 
En medryckande och instruktiv 
vägledning vid val och använd
ning av bandspelaren i var
dagsbruk. 
En rik idekälla och en oumbär
lig uppslagsbok! 
»Man får den bästa och lätt
fattligaste instruktion om appa
ratens finesser och hur allting 
rätt skall skötas.» 

GHT 
208 sidor. rikt Illustrerad häft 9.75 

Behändig och lättfattlig band
spelarhandledning 

c j LeBer 

SÅ SPELAR MAN 
IN PÅ BAND 
Ger klara och lättfattliga an
visningar för rnikrofonplace
ring, inspelnlngsteknik, mixing 
etc. 
»Boken är mycket innehållsrik 
och rekommenderas som en rik 
kunskapskälla att ösa ur för 
den intresserade bandamatö-
ren.» QTC 
80 sidor. rikt Illustrerad häft 7.50 

PRENUMERERA NU PÅ 

jan Bellander 

GRAMMOFONAVSPELNING 
I TEORI OCH PRAKTIK 

» ... utmärkt som handbok för 
dem som vill själva bygga en 
grammofon utrustning med hög
sta ljudkvalitet och med minsta 
slitage för skivorna. För övrigt 
kan vem som helst, som är in
tresserad av grammofonspel
ning ha nytta av boken. Den är 
skriven på klart populärt sätt 
med flgurer, skisser och fotos 
på varenda sida.» 

Industritidn. Norden 
128 sido,. kopplingsscheman och 
bygganvisningar häft 9.50 

MÅNADSTIDNING EN RADIO OCH TELEVISION 
I/I-år 25:-, 1/2-år 13:55 (Inkl. oms) r-:-------
I ~N~r· NÖ~di;k· Röiög~~~y~; 'Siöc'kh~i~ ·ii····· bokhandel 

'1 

I 

Var god sänd mot postförskott: 
häft + oms 

.... ex HI-Fl-HANDBOKEN 16.-

.... ex ALLT OM BANDSPELNING 9.75 

.... ex sA SPELAR MAN IN pA BAND 7.50 

... . ex GRAMMOFONAVSPELNING 9.50 
Pren. på RT 1961 D l/l-år 25.-, D 1/2-år 13.55 (Ink!. oms) 

!......-N_O_R_D_I_S_K __ R_O_T_O_G_R_A_V_Y_R __ 1 ::::5" :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ::: : :::::: ::: ::~ 
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PENDAR 
tryckomkopplare med lampa i knappen 

Omkopplare av högsta kvalitet med stor 
driftsäkerhet och lång livslängd, speciellt 
avsedd för kvalificerade användningsom
råden. 
Tillverkas i ett stort antal olika utföran
den, där kontaktfunktionerna kan omfat
ta upp till 6 slutningar eller brytningar, 
där tryck mekanismen kan vara direkt 
återfjädrande eller ta låsning så att nästa 
tryckning löser ut, och där den med lam
pa försedda tryckknappen kan variera 
både beträffande färg och form . Knappen 
som samtidigt är lamplins kan lätt förses 
med graverad text. 
Ett av de enklaste utförandena med en
dast en slutning är avbildad ovan. Som 
exempel på mera komplicerat utförande 
kan nämnas den tangentformade omkopp
laren vars knapp är 75X 18 mm och inne
håller två lampor. 

Begär specialkatalog! 

Generalagent: 

lO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58 - stockholm SÖ, Tel. 44 II! 95 

Antennen av Iwali-Te 
pölitlig för svensk TV 

TOREMA 
ANTENNER 

se bättre - hör bättre 

EN6STRUMS MEK. VERKSTAD K-B 
LINDESBERG 

Telefon 1555, växel 

~102 
nya symbolen har ur många synpunkter obe· 
stridliga förtjänster, och man får verkligen 
hoppas att den kommer att accepteras. Skulle 
så inte bli fallet är det diskutabelt om det är 
lämpligt att vi i Sverige isolerar oss med en 
transistor symbol som skiljer sig från den som 
används i övriga länder. 

Red. 

• 
"Lupp . skalor" för KV· mottagare 
Hr Redaktör! 

Jag antar att det, mest bland sändaramatörer 
och SWL:s, funderas mycket om kalibreringen 
på mottagarna. Speciellt gäller detta »vanliga 
dödliga» BC·DX:are, som oftast inte har råd 
med dyra kommunikationsmottagare o.d. Ef· 
tersom man vill eftersträva minimummått på 
mottagarna, har jag ett förslag, som gör det 
lättare att bestämma rätta frekvenser, även 
på en liten skala. 

200 300 
MV I 

KV 
MHz 12 11 10 9 

Fig 1 

Fig 2 

7-73= 
:42m':" här, 
dvs 6ggr längre .\ 

.\ 
\ 

400 
'(l ~~ 

Pl 7,2 I 
I 

7,3 
I 

! 
8 7.3 1\ 

7-7,3=7m~ 
Amatörband 

I stället för att KV·bandens liksom MV· 
och LV·bandens skalor är raka, görs KV· 
skalan i sicksack· form. Härvid kommer, om 
vinkeln mellan vanlig skala och den nya sick· 
sack-skalan är lagom stor, avståndet 7-8 
MHz, som på en vanlig apparat kanske är 3 
cm, att kanske 3· eller 4-dubblas, tack vare 
detta (se fig. 1). Om samtidigt skalpinnen är 
så tunn som möjligt, kan avläsningen ske 
mycket exakt. Eventuellt kan en vanlig skala 
förses med en sicksackskala på amatör band en 
(se fig. 2). Firmor som säljer transistormotta· 
gare med KV·band kan ju också tänka på 
saken. 

Jan Norin 

• 
Rättelser 
I artikeln »12 W elektronisk nätspännings· 
omformare» i nr 8/ 1960 står i stycklistan på 
s. 55: C5 = C6 = 0,25 .uF, ppr, 500 V. Skall. 
vara: C5 = C6 = 2,5 .uF ppr, 500 V. 

I artikeln »Portabel TV·mottagare för hemma· 
bygge» i nr 1/ 1961, s. 68, skall beteckningarna 
VIII och VII i fig. 16 byta plats. I fig. 19 
skall siffrorna 5 och 6 byta plats i spolen för 
MFl. 
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ANNONSÖRS REGISTER 

FEBRUARI 1961 
Sid. 

Allmänna Handels AB, Sthlm .. . ... 89, 93 
Alpha AB, Sundbyberg ................ 15 
Berec, Greenlys Limited, London .... 103 
Billmanregulator, sthlm .............. 31 
Bergman & Beving AB, Sthlm ...... .. 36 
Bäckström, Gösta, AB, Sthlm ...... 24-25 
Dage Corporation, Sthlm .............. 95 
Deltron, f:a, Sthlm .... .. ...... . ....... 86 
Elfa Radio & Television AB, Sthlm .... 3, 

28-29, 108 
Eia Radio, Sthlm ........ . ....... . ..... 76 
Ekolon, ingenjörsfirma, Sthlm ........ 100 
Eklöf, Ernst, f:a, Sthlm ... . ............ 105 
EKB-Produkter, Vällingby ... ..... .... 22 
Engström Mek. Verkst. Lindesberg . . 104 
Elektronikbolaget AB, Sthlm .. 26-21, 33 
Elekt. Instrument AB Elit, Sthlm 13, 88 
Elektro-Relä, ing. f:a, Vällingby ..... . 90 
Fagersta Bruk, Fagersta .............. 76 
Falkhammarbolagen, Sthlm .......... 98 
Ferner, Erik, AB, Bromma ........ 11, 19 
Ferrofon AB, Sthlm .................... 100 
Flygvapnet, Sthlm .................... 82 
ForSberg, Thure, F., Sthlm........ .... 98 
Forslid & Co AB, Sthlm ............ 26, 94 
Galco AB, Sthlm ............... . .... .. 94 
Grubbens & Co AB, Sthlm..... . ...... 27 
Gylling & Co AB, Sthlm . . . . .. .. 23, 71, 92 

94, 96, 98, 100 
Hansson, Elof, f:a, Sthlm .............. 94 
Hermods Korrespondensinst., Malmö 86 
Imex ,AB, Borås ................. 98 
Inetra Import AB, Sthlm ... .. .. 96 
Intronic AB, Bromma .. . ....... . . 84, 102 
Källman, Kuno, AB, Göteborg ...... 38 
Köpings Tekn. Inst. Köping ........ 92 
Lagercrantz, f:a, Sthlm ....... . 9 
Lind Steene & Co AB, Göteborg ...... 84 
LM Ericsson AB, Sthlm ................ 77 
Luxor Radio AB, Motala ... . ....... 7 
Landelius & Björklund, Sthlm ........ 30 
Nordisk Rotogravyr, Sthlm ...... 103, 105 
Orion, Fabrik & Försäljn. AB, Sthlm 82 
Oltronix Svenska AB, Vällingby ... ... 14 
Palmblad, Bo, AB, Sthlm 80, 100, 102, 104 
Pettersson, Gunnar, ing.f:a, Sthlm... . 88 
Philips Svenska AB, Sthlm 10, 37, 39, 41, 

42, 72-73, 83, 99 
Radiokompaniet, Sthlm . . ...... 12 
Rifa AB, Bromma .................... 8 
Rydin, Arthur, f:a, Bromma.. ........ 92 
Reis Radio, Göteborg .......... 98 
Securitas Alarm AB, Sthlm.. .... . . .. . . 97 
Siemens Svenska AB, Sthlm .......... 101 
Signalmekano, f:a, Sthlm .......... .. 102 
Skandinaviska Telekomp. AB, Sthlm 81 
Solartron AB, Sthlm . ..... . ......... 32, 79 
Stenhardt, M., AB, Stblm ....... 6 
Stern & Stern AB, Bromma _"-" . . . . . 16, 18 
Svenska Mätapparater, Sthlm .. ...... 90 
Svensk Lagerstandard, Sthlm ........ 74 
Svenska Mullard AB, Sthlm .......... 17 
Svenska Pain ton AB, Akers Runö .... 5 
Svenska Radio AB, Sthlm ......... . .. 75 
Sydimport, f:a, Älvsjö ................ 74 
Sylwander, Georg, AB, Sthlm 4 
Swetronic, f:a, Vällingby ..... 96 
Teleinstrument AB, Vällingby ........ 35 
Teleapparater, f:a, Sthlm...... ........ 85 
Teleinvest AB, Göteborg .............. 80 
Thellmod, Harry, ing.f:a, Sthlm .... . . 90 

\ 

Teknikerskolan, Sala ................ . . 92 ' 
Trial-antenner AB, Bandhagen .... .. 92 
TV-Service, Sthlm ... .... .... . ... 87 
TV-UKV-Antenner, Norrtälje ........ 78 
TV-Experten, Sthlm ............ . . .... 34 
Universal-Import AB, Sthlm ...... 2 
Videoprodukter f:a, Göteborg 78 
Wållgren, Harald, AB, Göteborg .. 40, 91 
Zander & Ingeström AB, Sthlm ...... 107 

\ 

IRADANNONS.R 
Önskas köpa: Signalgenerator oscilloskop kö
pes. Svar med typ och pris. G. Carlsson, 
Alundagatan 4, örebro . 

Rekvirera gärna 

annons - prislista 
från Radio och Television, 
Stockholm ~ 1 



Ett tvärsnitt 
ur vårt rikhaltiga program 

av komponenter 

Vi är alltid ett par steg före 

i komponenter 

VAR, NÄR, HUR, 
det finns alltid plats för våra 

komponenter 

Snabbhet - säkrast direkt från 
vårt lager med jättesortering. 

Slå en signal. Bibbi svarar. 

Kocksgatan 5, Stockholm 

r.I.'on ... 406526 - 438243 
Lagar, Bondagatan 2 

RIDIO 
John 
Schröder BYGG 
BOKEN 
allt om praktisk 
radioteknik 
- teorin 
får Ni på köpet 

Enhetligt 
uppbyggda 
konstruktioner 
på normchassier 
för samtliga 
i del 1-3 beskrivna 
apparater förenklar 
och förbilligar 
hobbybygget. 

Del 2 "FORTSÄnNINGSDELEN" 
Ny, utökad upplaga 
212 sidor, rikt illustrerad 
»Boken är i övrigt full av prak
tiska tips och vinkar och man har 
svårt att förstå hur någon tekni
ker skulle ha råd att undvara 
den!» Rateko 

Del I "NYBÖRJARDELEN" 
Ny, utökad upplaga 
I 68 sidor, rikt illustrerad 
»Boken är lättläst och trevligt skri
ven, och den rekommenderas dem 
som utan förkunskaper vill tränga 
in i ett av den moderna teknikens 
mest fascinerande områden.» 

Teknisk Tidskrift 

h/t 13:50 inb 16:-

h/t 16:- inb 18:50 

Del3 "MÄTTEKNISKA DELEN" 
I denna del behandlas hur man 
bygger en toppklassig uppsättning 
mätinstrument som den ambitiöse 
amatörbyggaren har stor nytta av 
när han börjar bli mer fullfjädrad 
och får funderingar på att för
verkliga egna ideer. Vidare ge
nomgås ett stort antal mätmetoder 
och olika varianter av mätupp
kopplingar. 

h/t 16:- inb 18:50 -------------I 
I 

Från .............................................. bokhandel eller 
Nordisk Rotogravyr, Stockholm 21, beställes att sändas mot postförskott: 

ex Radiobyggboken 

I .... ex 

I .... ex " 

del I, inb 16:
hft 13: 50 

del 2, inb 18: 50 
hft 16:-

del 3, inb 18: 50 
hft 16:-

Namn: 

Adress: 

Postadress: .................. . 

I 
I 
I 
I --------------
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• o o o o 
till sist 

Utställningar 

British Radio Show 1961 kommer att 
hållas under tiden 23/ 8-2/ 9 vid Earls 
Court, London. 

• 
Vårmässan i Leipzig anordnas i år den 
5-14 mars. 50 länder är represente
rade med 9000 utställare. 

• 
Satellitfrekvenser 
Enligt amerikanska rymdfartsmyndig
heterna är bärfrekvenserna för några 
av de amerikanska jordsatelliter som 
f.n. är i gång följ ande: 

, 

Echo I 107,94 MHz 
Explorer VII 19,99 MHz, frekvens

Tiros 
Transit 2A 

modulerad bärvåg 
108,03MHz 
54,0 och 324,0 MHz 

• 
RT:s TY-statistik 

Arrtol 
TV-lic 

1000000 

1029791 

»V år vädersatellit 
har nu löst proble
met med exakta 
långtidsprognoser, 
men nu har vi pro
blemet att hela per
sonalen vill ha se
mester vid samma 
tid!» 
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Nordisk Rotogravyr 

Postbox 2. 1 O 6 O 

Stockholm 2.1 

Telefon 2.89060 

Prenumeration 
1) Ring 289060 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 1/1-
år 25: - (därav 1: - oms.) för 1/2-
år 13: 55 (därav 55 öre oms.) (utan
för Skandinavien: helår 29:-). 
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Adressändring 

Denna en smula futuristiska TV-motta
gare, kallad »Explorer», utställdes ny
ligen på Milano-mässan av det italiens
ka Philco-bolaget. 

• 
BBC lär nu efter att ha experimenterat 
flera år med ett modifierat NTSC-sys
tern för färg-TV vara berett att starta 
fär gtelevision. 

• 
Bärvåg, utsänd från Bell Telephone 
Laboratories i New Jersey, USA, har re
flekterats från ballongsatelliten »Echo 
h och har tagits emot i England med 
det stora radioteleskopet vid Jodrell 
Bank. 

Principschemor 
Vid adressändring meddela även 
gamla adressen. Vid postprenumera
tion meddela den ändrade adressen 
till vederbörande postanstalt. 

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. 

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. 

1 nbindningspärmar 

för årg. före 1956 
för årg. fr.o.m. 1956 
Samling.spärm (1 årgång) 
Inb. årgång 1952 och 1954 

3: 4() 

3: 75 
10: 15 
15:-

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 (1 n=lOOO p). 3.u=3 .uF 
osv. Alla motstånd 0,5 W, alla kon
densatorer 250 V provsp. om ej an
nat anges i stycklista. 



N V H E T Nu kan Ni få Heathkit 

välkända service- och laboratorieinstrument, både 

byggsatsform och som färdigbyggda instrument, 

klara för omedelbar användning. 

RORVOLTMETER V - 7A 

Data, Voltmeter 

0- 1,5/5/15/50/150/500/1500 V likström, med mötkropp 30 kV 
0- 1,5/5/15/50/150/500/1500 Veff. vöxelström 
0- 4/14/40/140/400/1400/4000 V topp vöxe lström 
Ingångsmotstånd , II Mohm likström, ca 1,3 Mohm vöxelström 
Könslighet, 7,3 Mohm/V på 1,5 V·området 
Noggrannhet, ± 3 '}'O vid likström; ± 5 '}'O vid vöxelström 
dB·skala med nollpunkt i mitten. 

Ohmmeter, Skola med mittvördet 10 ohm x 1/10/100/1000/10 k/100 k/1 M 
Möter 0,1 ohm - 1000 Mohm. 

Instrument med 110 mm skallöngd, spänningsdelare med 
1 '}'o-precisionsmotstånd. Tryckta kretsar. Tre testsladdar och 
1,5 V stavbatteri medfölier. 
Rör, 1 - 12AU7, I - 6AL5 
Nätanslutning, 220 V, 50 Hz, 10 W 
Dimensioner: 18,5 x 12 x 10,5 cm 

Pris: 

Färdigt Instrument kr. 315:
Tillbehör: 

byggsats kr. 240:-

Högspönningsmötkropp för max. 30 kV modell 336 kr. 50:-
byggsats kr. 45:-

HF-mä tk ropp ökar frekvensområdet ti II 250 MHz modell 309C kr. 45,-
byggsats kr. 35,

ams tillkommer 

OSCILLOSKOP 0-12 

Dato: Vertlka Iförstärkare 
Frekvensområde : 3 Hz - 5 MHz, + 1,5 - -5 dB 

Könslighet: 
Inimpedans: 

8 Hz - 2,5 MHz - 1 dB 
10 mY/cm vid 1KHz; stigtid mindre ön 0,08 ,I/Z 

2; pF över 2,9 Mohm löge x I 
12 pF över 3,4 Mohm löge x 10, x 100 

Hor isonta Iförstörkare 
Frekvensområde : 1 Hz - 400 KHz + 3 dB 

1 Hz - 200 KHz + 1 dB 
Könsli ghet, 
In impedans: 
Svepgenerator : 

Övrigt: 

Näianslutning : 
Dimensioner: 
Pris: 

120 mV/cm vid 1 KHz 
31 pF över 30 Mohm 
10 Hz - 500 KHz I fem steg 
Automatisk synkron iserin g ; Inre +, inre -, nät, eller 
yttre synkroni sering . 
Blanking, fasreglering, spänningskalibrering. 
Z-axelmodulering Tryckta kretsar. 
220 V, 50 Hz, 80 W 
22 x 36 x 41 cm 

Färdig: instrument med mymetallskärmat bildrör kr. 895,
byggsats kr. 705,-

Ti llbehör, 
Lågkapacitiv mätkropp PK-l omkupplingsbar direkt/dämpning 1:10 kr. 55,

byggsats kr. 45:-
Demoduiatormätkrupp 337 -C kr. 45:-

byggsats kr. 35,
oms tillkommer 

Generalagent 

&l ........... , .... . 
H E'AT~iK'IT 

® 

byggsatser nu även som 

färdiga instrument 

AKTIEBOLAGET ZANDER & INGESTRÖM . STOCKHOLM 
Avd. Mätare och Instrument • Box 16078, Stockholm 16, T el. 010/540890 
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TANT ALELEKTROL VTER 
CHIMEL S.A. i Schweiz har specialiserat si~ på 
tantalelektrolyter och är kända leverantörer till de 
flesta tillverkare av militärapparater. 
Temperaturområde : -80 0 C till +860 C och upp till 
+ 1250 med 30 % reducerade data. 
Förlustfaktor: 0,06. 
Läckström : 0,03. C. V [lA, dock lägst 2 ,uA; C i [lF, 
V i volt. 
CHIMEL levereras i nedanstående kapacitanser och 
spänningar: 

0,03 [lF - 4,7 [lF Storlek A = 3,2x 6,4 mm 
4,7 [lF - 60,0 [lF Storlek B = 4,5 X 11,4 mm 

15,0 [lF -150,0 [lF Storlek C = 7,2 X 16,5 mm 
27,0 [lF-330,0[lF Storlek D = 8,7x19,2mm 

Standardspänningar: 6-10-15-25-30-35 Volt. 
Begär offert och broschyrer! 

ELFA- KATALOG NR 9 
distribueras nu 

Nytt i nr 9: 
Färgkod för motstånd och kondensatorer. 
Tekniska tabeller och diagram. 
Den nya ELFA KATALOGEN är en uppslagsbok för 
alla konstruktörer och amatörer. 

Huvudkatalogen sänds utan kostnad, till industrier, 
laboratorier och institutioner. Till amatörer sänder vi 
katalogen mot kr. 2:50 per postgiro eller frimärken. 
Per postförskott kr. 2:90. Postgironummer 251215. 

STOPP 

DYNA-EMPIRE 
YTMÄTARE 

DYNA-EMPIRE D873 PLA TE-GAGE är 
transistorbestyckad och oberoende av 
nätspänning. Ett inbyggt nätaggregat 
medger även inkoppling på nät med 
115 volt 50-60 Hz. För 220 V kan auto
transformator användas. 

D873 mäter snabbt, enkelt samt nog
grant tjockleken på alla former av yt
skikt som anbringats på metallföremål. 
Apparaten är graderad från 0,0001-
0,015" ± 10 %. Kan även erhållas i mm. 

D873 är lämpligt för mätning av Y t
skiktsbehandlingen på bilar, kylskåp, 
tvättmaskiner, fartygsdetaljer o. dyl. 

Med hjälp av referensplatta av järn 
eller stål kan man noggrant också mä
ta tjockleken på glas- och plastskivor, 
glimmer, koppar, mässing, bly m. m. 

Instrumentet är lättskött med direkt
visande skala. 

GAUSS-METER 

DYNA·EMPIRE D 855 är I 11khat med ovanstå· 
ende också transistorbestyckat och därför 
lätthanterJlgt och portabelt. D 855 mäter styr .. 
kan av magnetfält från 0.03-100 KGauss fullt 
skalutslag. 
Innehåller dlv. mätkroppar och tillbehör. 

Rekvirera broschyrer och prisuppgifter 

ETT 
ÖGONBLICK 

ELFA~& ~IÅ$ At3 
Holländargatan 9 A • Stockholm 3 • Box 3075 • Tel. 240280 


