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HOWARD B. JONES 
P306CCT 

FLATSTIFTSKONTAKTER 
- oöverträffade i tillförlitlighet och precision -

SERIE 300 (miniatyr). Max. be lastning 10 amp per kontaktelement. 
För chassi- och sladdmontage, ävensom försänkt chassimontage. 
Levereras från lager med följa nde antal kontakter: 
2,3, 4,6, 8, 10, 12, 18, 24 och 33. 
På beställning kan erhå llas 15-,21-,27- och 30-
poliga i ovanstående utföranden. 

SERIE 400 och 2400. Max. belastning 15 amp 
per kontaktelement. För chassi-, försänkt chassi
och sladdmontage. 2, 4, 6, 8, 10 och 12 
kontakter. 

SERIE 500. Kraftutförande. Belastning 25 amp 
per kontaktelement. Max. spänn ing 3000 volt. 
Samma utföranden och antal kontakter 
som SE RIE 400 och 2400. 

SERIE 101 och 201. En- och 
två-po liga kontakter i chassi
och sladdutförande. 

BEGÄR 
SPECIALBROSCHYR 

52408DB 

5306AB 

Klämiist 
(BARRlER TYPE 

TERMINAL STRIPS.) 

SERIE 140. Svart bakelit. 
Dubbla fastsättningshål i båda 

ändarna, diameter 4 mm, av
stånd mellan hålens mittpunkter 

4,8 mm. Bredd 22 mm. Höjd 10 mm. 
Deln ing 9,5 mm. Levereras från lager 

i 2-, 4-, 6-, 8-, 10-, 12-, 14-, 16-, 18- och 
20-poligt utförande. 

På beställning kan erhållas 1-, 3-, 5-, 7-, 
9-,11-,13-,15-,17- och 21-poligt utförande, 

ävensom utförande 

140-W med dubbla lödanslutningar. 

140-314 W med lödanslutning på ena sidan. 

140-Y med lödanslutning dragen genom listen, så att 
den sticker ut på undersidan. 

Även större typer kunna erhållas: 

SERIE 141 1- -20-polig bredd 28,5 mm höjd 12,5 mm delning 
11 mm 

SERIE 142 1--17-polig bredd 33 mm, höjd 15,5 mm de lning 14 mm 

SERIE 150 l--lO-polig bredd 45,5 mm höjd 19 mm delning 17 mm. 

SERIE 151 1- - 8-polig bredd 51 mm höjd 23,5 mm delning 22 mm 

SERIE 152 1- - 6-polig bredd 63,5 mm höjd 28,5 mm delning 28,5 mm. 

SERIE 141-150 kunna erhållas i utförande -W, -3/4W och -Y. SER IE 151 och 152 
i utförande -W och -3/4W. 

KRONOB ERGSGATAN 19 TE LEFON VÄXEL 520685 
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NY SERIE 
TESTINSTRUMENT med 

SENASTE DESICiNEN 
o 

KOMMER FRAN "EleO" ... 

När det gäller moderna mätinstrument har 
EICO alltid legat en "raketlängd" före ifråga 
om design, precision eller problem på det 
rent konstruktiva planet. 

Typ 250 VÄXELSTRöMSRÖRVOLTMETER och 
FöRSTÄRKARE 

Voltmetern: Mätområden: 0-1-3-1'0-30-100 
-300 mVeff 
0-1-3-10-30-100-300 Veff 
Noggrannhet: ± 3 % ·av fullt skalutslag. 

Förstärkaren: Max utspänning 5 V 
Max förstärkning 60 dB 

Rörbestyckning: 2 st 6EJ7/EFI84, 6FY5/EC97, 
6X4/10A2 

Typ 255 MILLIVOLTMETER FöR VÄXELSTRöM 

Mätområden: 0-1-3-10-30-100-300mVett 
0-1-3-10-30-100-300 Vett 

Noggrannhet: ± 3 % av fullt skalutslag. 

Rörbestyckning: 2 st 6EJ7/EFl84, 6FY5/EC97, 
6X4/10A2 

Typ 260 VÄXELSP ÄNNINGS-UTEFFEKTMETER 

Mätområden: 0-0,01-0,03-0,1-0,3-1-3-10-
30-100-300-1000 Vett 

Noggrannhet: ± 5 %. 
Rörbestyckning: 6BL8/ECF80, 12AT7jECC81, OB2 

GENERALAGENT 

--ELFA,~&~t4tetf8 
HolIBndargatan 9 A, Box 110711 

Stockholm 3, Telefon växel 240280 

o .. 

HELA PROGRAMMET INOM TVA PARMAR 
finns i EICO-katalogen, nu i NY upplaga, helt omredigerad med 

sanftlig'a 'ftyheter och data ••• 

l Med en del av upplagan medföljer bilaga. 
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~v"-O 
~ör 25 år sedan 

Ur PR nr 1/37 

I POPULÄR RADIO nr 1/37 skriver sign. 
»Wireless» i »Radiokrönikan»: »Populär 
Radios tidigare kampanj gent emot hum
bugsantennerna har ej varit förgäves. Nu
mera hör man knappast talas om dylika 
'antenner', och annonserna i veckotidning
arna ha försvunnit. Det har blivit känt att 
borst- och korgantennerna, som voro av
sedda att monteras på fönsterblecket, ej 
göra någon nytta förrän de komma upp i 
toppen aven på hustaket anbragt hög mast 
och att under sådana förhållanden själva 
borsten eller korgen, som är dyrast av allt
sammans, ej har någon nämnvärd betydel
se för resultatet, för så vitt den ej är av 
stora dimensioner eller har en utsträckning 
aven eller annan meter i horisontell eller 
vertikalled.» 

Under rubriken »Radionytt från när och 
fjärran» presenterades för första gången 
en magnetisk inspelnings anordning, en 
»ståltonmaskin» som arbetade med stål
band med 3 mm bredd och 0,08 mm tjock
lek, upprullat på stora utbytbara trummor, 

innehållande 1200 m band. Anordningen 
kallades också »telegrafon» på den tiden. 
I samma artikel omnämns även Lorenz' 
»Textophon», en diktafon, baserad på mag
netisk inspelning. - »En sinnrik kontors
maskin, som gör chefen oberoende av sin 
stenograf.» - Det var en apparat föga 
mindre än 40-talets åbäkiga radiogrammo
foner. 

I PR nr 1/ 3:7 fanns också en beskrivning 
av ingenjör Thorsten Ekström över en lo
kalmottagare och förstärkare för 220 V 
växel- eller likström. Klass AB-slutsteg 
med negativ återkoppling tillämpades. Det 

Fig1 
Ståltonmaskin med mikrofon och högtalare. 

var den första allströmsapparaten av' detta 
slag som beskrivits i Sverige. 

En finurlig lindningsmaskin med auto
matisk styranordning för tråden beskrevs 
av Rick. Klint. Styrmekanismen i denna 
maskin utgjordes aven spindel med 
»gängof», utförda av lättlindad tråd som 
hade samma dimension som den tråd som 
skulle lindas på spolstommen. När spin
deln - som var försedd med vev - vreds, 
matades tråden fram med en tråddelning 
för varje varv. Via en kedja vreds samti· 
digt med spindeln spolstommen runt ett 
varv. • 

Fig 2 
Lindningsmaskin med automatisk styranord
ning för tråden. Lämplig för lindning av trans
formatorer och drosslar. 

~-----c GRUnDIG )--: 
Ny bildmönstergenerator 
SG 3 med UHF-område 
Bildbärvåg 

Ljudbärvåg 
Frekvensnoggrannhet 
Modulation 

Utgångsspänning 

Utgång 
Rärbestyckning 

Pulsgenerator : 

VHF-område UHF·område 

Band I, kanal 2-4 kontinuedigt avstämbar 
Band III, kanal 5-11 470 .•• 790 MHz 
5,5 MHz 5,5 MHz 
2:1xl0-3 ± 1 % 
Bildbärvåg : Amplitudmodulerad med bildmönster 

(negativ modulation) och ljud. 
Ljudbärvåg : Frekvensmodulerad med ton ca. 1000 Hz, 

modulationssving ca. ± 35 kHz. 
Bild och ljud är separat frånkopplingsbara. 
30 p.V .•. 30 mV 10 p.V ... 15 mV 
kontinuerligt kontinuerligt 
inställbart inställbart 
60 ohm asymmetriskt 
2XECC 85 
2xOA 91 

60 ohm asymmetriskt 
2xPC 86 
1 N 82 A 

SIgnaigenerator : 
Bildpuls 50 Hz, längd ca. 3 linjer 
Bildsläckpuls, längd ca. O,06Xl/SO Hz, ulan 

Tryckknappsinslällning av fäljande 
funklianer : 

radsprång 
Linjesläckpuls, längd ca. 0,18Xl/I5625 Hz 
Linjesynkpuls, längd ca. 0,09 X 1/15625 Hz 

med främre svarikani, längd ca. 0,01 X 
1/15625 Hz 

Positiv eller negativ signal 
Vågräla balkar (3,5 • •• 9 si.) 
Lodräla balkar (4,5 ••• 11 si.) 
Rutmönster 

"'Pris: kronor 1.450.-

Rörbestycknlng: 
3xECC 85, 3xPCL 84, 2xECH 81 
Dioder : 2xOA 180, 3xOA 161, OA 160 
Likriktare : B 250, C ISO 
Nätdel: 120/220 V, 40 ••• 60 Hz, ca. 90 VA 
Mått: 420x320x230 mm 
Vikt: ca. 12 kg 

Separata tillbehör: 
Bredbandssymmetreringskabel, typ 6025 ........ 60.-
Mätkabel, typ 6OSO . ............. .. .... .. ...... 25.-
Kapacitiv mätkropp fär kanalväljare, typ 6027 . . 70.-

GENERALAGENT. GEORG SYLWANDER AKTIEBOLAG. KUNGSGATAN 5-7. STOCKHOLM. TEL. 241480 
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tekniker 
med kvalitetskrav 

räknar med 

Firma Muller & Weigert tillverkar en serie 
instrument, vilka täcker allq nutida krav, 
antingen det gäller vanliga s~andardin
strument eller skärpta krav, där veder
börande fordrar att instrumenten skall 
vara stöt- och skaksäkra, kunna tåla tem
peraturer från -30°C till +45°C, tropi
kernas fuktiga heta luft eller vår nord
liga kyla, accelerationer - och alltid 
visa rätt. Ni försäkrar er genom val av 
ett Muller & Weigert-instrument om hög
sta kvalitet och god design, pålitlighet 
och noggrannhet och inte minst viktigt 
snabb leverans och ett konkurrenskraf
tigt pris. Egen serviceavdelning sVlOrar 
för kontroll och genomgång av instru
menten. 

Rekvirera vår katalog! 

ELEKTRISKA ' ~ INSTRUMENT AB ELIT 
, ~ 

I . 

Vi har flyttat till 

lövåsvägen ~42, Bromma. 
Tel. 262720 
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EN NY TONGENERATOR 

AV FABRIKAT 

" 
TILL SENSATIONEllT LÅGT PRIS 

Den japanska firman ,LEADER, har konstruerat en ny tongenerator, 
typ LAG-55, till exceptionellt lågt pris, som lämnar både sinus- och 
fyrkantvåg och dessutom komplex våg. 

Tongeneratorn har ett inbyggt högpassfilt~r för mätriing av distorsion 
förorsakad av intermodulation. 

DATA 
Frekvensområde: 

Sinusvåg : 20 - 200.000 Hz 
fyrkantvåg : 20 - 20.000 Hz 
Komplex våg: över 4000 Hz med nätfrekvensen som grundfrekvens 

Frekvensnoggrannhet: ± 2 % 
Frekvensstabilitet: bättre än 1 % vid 5 % ändring av nätspänningen 

Utgångsimpedans: ca 10 kohm 

Utgångsspänning : 
Sinusvåg: 5 V.tt 
Fyrkant- och komplex våg: 10 V topp-till-topp 

Inbyggt högpassfilter 

Erforderlig nätspänning: 220 V, 50 Hz 

PRIS ENDAST KR 450:-

Begär prospekt och närmare upplysningar från 

TELEINSTRUMENT AB 
Härjedalsgatan 138 - Vällingby - Telefon 871280, 377150 
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rp 41 • problemspalten ., 
Problem nr 10/61 

hade följande lydelse: 

»R2 i fig. l har dubbelt så hög resistans 
som Rl. Om resistansen i R3 ökas med 
0,5 kohm, ökar resistansen mellan kläm
morna till det dubbla. Om i stället re
sistansen i Rl minskas med 0,5 kohm, 
minskar resistansen mellan klämmorna 

. till hälften. Beräkna Rl, R2 och R3.» 

o 

Fig 1 

Detta var ett jobbigt problem och dess
utom var motstånden ritade på ett så kne
pigt sätt att inte så många upptäckt att de 
helt enkelt ligger parallellkopplade. Inte 
mer än ett 10-tallösare har klarat av pro
blemet. 

Bästa lösning presenteras av Fritz Lars
son i Djursholm, som skriver: 

»Den givna figuren ritas genast om till 
en vanlig parallellkrets, varefter nedan
stående ekvationssystem lätt uppskrives: 

R2=2R1 (l) 

l / R= (ljR1)+(ljR2 )+(ljRa) (2) 

lj2R= (ljR1)+(ljR2 )+ 
+lj(Ra+ O,5 ) (3) 

2/ R=lj(R1-O,5)+( l jR2 )+ 
+(l jRa) (4) 

R är den ursprungliga kretsens ekviva
lenta resistans. Sorten är genomgående 
kohm. Av ekv. (l), (2) och (3) fås 

R IfRa= (1,5+3Ra) j2 (0,5-Ra) (5) 

och av ekv. (l), (2) och (4) 

RIfRa= (2,5-3R1)/2(R1-O,5) (6) 

Använd nu korresponderande addition 
resp. subtraktion. Då erhålles: 

RIfRs= [4-3(R1-Ra)j2(R1-Ra)] = 
= [3(R1+Ra)-1]j2[1-(R1+Ra)] 

Inför a=R1+Ra 
b=R1-Ra 

R1=(a+b) / 2 
Ra=(a-b)j2 

(7) 

l:a och 2:a ledet av ekv. (7) ger då 

b2-5ab--4b+4a=0 (8) 

2:a och 3:e ledet ger 

a=1-(b j 2) (9) 

~8 



.. lO"\\e,,s\\~o,e, 
~ _specialltet 

UTMÄRKANDE FÖR RIFAS 
MP-KONDENSATORER ÄR: 

• små format 

• överspänningstålighet 

• liten laddningsåtgång vid självläkning 

• driftpålitlighet även vid låga spän
ningar 

en~J~ 

PMD 200 
PMD 201 

härdplastompressade och avsed
da för normal inomhusanvänd
ning. 

Kapacitansområde: 0,05-2 ,uFo 

Temperaturområde: -40° C till 
+ 85° C. 

Ni kan välja ur ett 
rikhaltigt sortiment: 

PMG 510 
PMG 512 

i aluminium rör med yttre isoier
hylsa av plast. Provade och god
kända för användning i militära 
utrustningar. 

Kapacitansområde: 0,05-4 ,uFo 

Temperaturområde: -55° C till 
+ 85° C. 

PMH 510-513 
PMH 520-523 

i aluminiumbägare med eller 
utan fäst bult • 

Kapacitansområde: 0,5-60 F. 

Temperaturområde: -40° C till 
+ 85° C. 

NÄGRA FORMATEXEMPEL (DxL mm) 

märkspänning 
kap.,uF 200 V = 400 V = 630 V = märkspänning I märkspänning 

kap.,uF 250 V = 400 V = 630 V = kap.,uF 200 V = 400 V = 500 V = 
0,1 9,5 X 22 13 X 22 13 X 35 0,05 10 X 25 13 X 26 0,5 16 X 38 20 X 38 
0,5 13 X 35 16 X 35 21 X 35 0,25 13 X 26 13 X 38 16 X 38 2 25 X 52 30x 52 
1 16 X 35 21 X 35 1 16 X 38 20x 38 25 X 38 4 25 X 52 35 X 52 30X 78 
2 21 X 35 2 20 X 38 25 X 50 8 30x 52 35 X 78 40 X 78 

4 20X 50 16 35 X 78 40 X 110 45 X 110 
32 45 X 78 45 X 148 
60 50 X 113 

Nya katalogblad med närmare uppgifter sändes gärna på begäran. 

* MP = metalliserat papper 
Hela tillverkningsprocessen - från lacke
ring och metallisering av kondensatorpap
peret till de avslutande mätningarna av 
den färdiga produkten - står under stän
dig kontroll av Rifas erfarna specialister. 
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PHILIPS 
batteri
eliminator 
2643 
Frsätter batteriet vid service, 

översyn och provning av 

batteridrivna radio~ändare 

och -mottagare. 

• Omkoppling fc,r 6 V, 12 V, 24 v. 

• Konstant likspänning. 

• Reglerbar likspänn~ng . 

• låg 'brumspänning. 

• Transportabel på hjul. 

• Komplett instrumentering: 

\, 

IndL,striavdelningen 

Box 6077 • Stockholm 6 • Tel. 010/349500 

Fabriksnya Instrument för TV och Radioservice: 
Nedanstående instrument försäljas till synnerligen reducerade priser: 

Taylor AM/FM signalgenerator, FM-gene
rator: Frekvensområde 4-7, 7-12, 70-120 
Mc. Deviation från 0-100 Kc. vid 400 per. 
RF-utgång 100 mV. ± 10 'I,. 

AM-generator RF-frekvensområde: 4-120 Mc 
i fem band. Kalibreringsnoggrannhet ± l '/ •. 
Modulation 35 ' /, vid 400 per. RF utspänning 
100 mV, kontrollerad med kristalldiod volt
meter. Audio upp till IV R.M.S. 

Svepgenerator Område 4-7, 7-12, 70-120 Mc. Bandbredd variabel upp till l mc. 
KristallkaUbrator Tre hållare för kristaller med Omkopplare på panelen. Nätanslutning 
105-125, 200-250 V. 40-60 per. Pris kronor 425.-
Taylor TV svepgenerator: Frekvensområde 5-235 Mc. Utgång 2 mV-40 JLV på andra över
ton, kontinuerligt variabel, och 60 mV till 0,6 mV på grundton, kont. var. Rörbestyckning: 
2 st. ECC 91, l st. 12 AX7, l st. 6X4, l st. Z309. Nätanslutning 110-250 V. 40-100 per. 40 W. 
Pris kronor 345.-
Videogenerator fabrikat UNA Frekvensområde 20-90 och 150-230 Mc. Horis. synkpulser 
15625 per. Vert. impulser 50 per. Kont. videomodulation vertikal, horisontal samt kvadrat, 
kont. reglerade. Videoutgång 2V p.p. reglerbar. Utgång 5,5 Mc. 100 mV. mod. med 400 per. 
BF-utgång IV 400 per. RF-utgång 50 mV inom hela området. Rörbest. 1 st. 6U8, 4 st. 12AU7, 
3 st. 6AJ8, 2 st. 6C4, 1 st. 6X4, l st. OA85. Pris 530.-
Modulationsgenerator fabr. UNA Frekvensområde 400 Kc-220 Mc. i 7 områden. Bandet 
400-500 Kc är breddat för underlättande av MF-kontroll vid radiorep. Noggrannhet l ' /, ±. 
utgångsspänning 1 JLV-SO mV. Inre mod. 400 per. 30 'I,. Nätspänning 110-280 v. 42-60 per. 
Pris kronor 310.-
RCL brygga fabr. UNA: Motstånd: 0,1 ohm till 10 Mohm. Kapacitans 10 pf-lOO jLF. Induk
tans 10 ILH-lOOO H. Förlustfaktor från 0,01 till l, Q-värden från 0,05-1000. Inbyggd generator 
för 1000 per. Galvanometer för motståndsmätn. samt indikeringsinstrument för kapacitans 
och induktans. Rörbestyckn.: EC92, EL90, EF94, ECC82, EZ80. Pris kronor 410.-
Senior Voltohmyst WV-98A RCA kronor 390.-
Telequipment oscillograf i 19" rack: Ett instrument av högsta kvalitet. Kr. 920.-
Airmec Geiger-Miiller instrument, heltransistoriserat, 9 transistorer, med fÖljande probe
enheter: Alpha, Beta-Gamma; Endwindow, Provhållare samt vätskeprobe. Försett med 
högtalare och räkneverk. Ett instrument för fackmannen. Kr. 900.-

Surplusmateriel : 
Fabriksnya högtalareiådor avsedda för snabbtelefon, i teak eller mahogny Kr. 12.-
3-fasmä,tare beg. men i gott skick kronor 6.50 

Stort urval av kondensatorer såväl elektrolyt, papper som olja, komponenter och rör av 
standard och specialtyp. Begär vår nyutkomna katalog som sändes mot 75 öre i frimärken. 

D E L T R O N valhallavägen 67, stockholm O. Tel. 34 57 05 
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Sedan ekv. (9) insatts i ekv. (8) fås slut

ekvationen för b: 

b2--(22b/ 7)4-(8/ 7) ==0 

med lösningarna 

som insatta i ekv. (9) ger 

Positiva roten ger följande värden: 

R3= (3y'65--19) /28=185,2 ohm 

R1 = (25--y'65) / 28= 604,9 ohm 
R 2=2R1= 1209,8 ohm» 

En enkel grafisk lösning anges av Bertil 
Svensson i Örnsköldsvik. Han får fram två 
ekvationer, 

R l =j(R3 ) 

R3=j(R1 ) 

och sätter in värdena i ett koordinatsystem 
med R1 resp. R3 som axlar. I skärnings
punkten mellan kurvorna får han då vär
dena på R1 och R2• 

Hrr Larsson och Svensson kan räkna 
med 10: -- kr tillskott i nästa månads

budget. 

Följande problem har insänts av Torsten 
Eliasson i Spånga: 

Problem nr 1/62 
En rät cirkulär kon med toppvinkeID. 
2 a och basytans radie r meter stympas 
vid höjden h meter från basytan. Be
räkna den stympade konens resistans 
mellan de planparallella ytorna. Re
sistiviteten är e ohmmeter. 

Rätta lösningen på detta problem kom
mer i RT nr 4/ 62. Särskilt eleganta, roliga 
eller intressanta lösningar belönas med 
10: --o Lösningarna skall, för att bli be
dömda, vara red. tillhanda senast den 15 
februari 1962. Skriv »Månadens problem» 
på kuvertet. Adress: RADIO och TELE
VISION, Box 21060, Stockholm ~l. 

• 

KY-DX 

K onditionerna under hösten 1961 var 
ganska skiftande på såväl kortvåg som 
mellanvåg. De fina latinamerikanska kon
ditionerna som rådde på kortvåg under 
september försvann helt, men under no
vember månad började stationer i Latin
amerika åter bli hörbara. 

/ 
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Kontinuerligt avstämbar från 20-20000 
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da frekvenser, SO kHI och 100 kHI. 
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FREQUENCY 

10 20 50 100 Ir 1\ ~ \ 
FREQUENCY 

Typiska brusnivåer som 
funktion av frekvensen 

Känslighet som funktion 
av frekvensen 

~ 20 ~ 100 200 lIOO .~. 2 5 1011e 20 ~ 1(OIIe:roo 

Selektivitet 

• Användbar som avstämd förstärkare, lågfrekvensförstär
kare eller nolldetektor. 

• Hög förstärkning - 120 dB som avstämd förstärkare, 20 
Hz-20 kHz; 100 dB som lågfrekvensförstärkare, 20 Hz-
100 kHz; 106 dB i 50 kHz-läge och 100 dB i 100 kHz-läge. 

• Använd som lågfrekvensförstärkare är utgångsnivån kon
stant inom ±3 dB från 20 Hz-l00 kHz. • Instrumentomkopplare medger val av linjär och logarit

misk känslighet. Kompressionen ökar mätområdet med 
40 dB vid stora instrumentutslag utan att ' påverka käns
ligheten vid små utslag. 

I 

• Helt transistoriserad - liten och kompakt. B X H X D -
20x15x19 cm. 

Telefon 

Växel 63 0790 

Några andra kortfattade data: 

Ingångsimpedans : 

Utgång: 

Distortion: 

Strömkälla: 

FIRMA 

50 kohm till l Megohm beroende på inställd förstärk
ning 

l volt över 10.000 ohm 

Mindre än 5 % läge »Flat» 

12 volt från 9 st kvicksilverceller med en drifttid av ca 
1500 timmar. 

Johan Lagercrantz 
, I 

Värtavägen 57 

Stockholm No 
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Helt naturligt har det varit Asien som 

dominerat senhöstens DX och många trev
liga stationer kunde loggas. Till de bästa 
hör Radio Goa på 6085 kHz i Portugisiska 
Indien och Radio Cambodge på 4907 och 
6091,5 kHz. Den förstnämnda är största 
överraskningen, då den tidigare ej kunnat 
höras i någon större utsträckning i vårt 
land. Bäst har den avlyssnats under efter
middagarna till »close down». Glädjande 
nog har stationen även besvarat rapporter 
med sitt QSL-kort. Radio Cambodge, som 
brukar höras under hösten - även den 
under eftermiddags timmarna - hördes 
hösten 1961 ovanligt bra. Vid goda kon di-

Fig 1 
QSL.kort från UKE·Senderen i Norge. 

I 

tioner har stationen även hörts på kväl
larna. 

Radio Laos på 6150 kHz, Radio Sabah i 
Nord-Borneo på 4970 kHz och Radio Sara
wak på 4950 kHz är några andra Asien
stationer som hörts bra under hösten och 
den förstnämnda och sistnämnda brukar 
heller inte vara omöjliga med att sända 
verifikationer. 

Först i november blev stationer i Syd
och Centralamerika åter hörbara. Dock har 
inte några direkta nyheter inrapporterats, 
men en del bra stationer har tidvis hörts. 
Till dessa kan man räkna de brasilianska 
stationerna Emissora Rio Sao Frrmsisco på 
4915 kHz, Radio Clube de Varginha och 

Fig 2 
QSL-kort från La V oz del Tolima i Colombia. 

Radio Educadora de Parnaiba, båda på 
4825 kHz. 

En oidentifierad station i Costa Rica på 
6225 kHz hördes under november månad. 

Några andra stationer i Centralamerika 
har tidvis haft bra hörbarhet, t.ex. Radio 
Martinique på 3315 kHz, Broadcasting 
N acional i Dominikanska Republiken på 
3245 kHz och Ondas del Yage i samma 
land på 4980 kHz. 

Även på mellanvågsbandet har konditio
nerna mot Latinamerika börjat återkom
ma. En mängd brasilianska stationer har 
dominerat, men även några stationer från 
de andra länderna har hörts, och den star
kaste har varit Radio El Mundo i Argen
tina på 1070 kHz. Däremot är den bästa 
tiden för stationer i USA och Kanada förbi 
och återkommer inte förrän på vårsidan_ 
Vissa stationer i dessa länder har dock tid
vis varit hörbara under hösten. 

UKE-Senderen är en norsk station, till
hörig de norska högskolestudenterna, som 
sänder varje år under den norska student
festivalen. Stationen hade sina program 
under tiden 11 november-3 december 1961 
och hördes som vanligt bra i Sverige. Sta
tionen svarar med ett trevligt och originellt 
QSL-kort, som presenteras här nedan. 

Det andra av månadens QSL-kort kom
mer från den colombianska stationen La 
Voz del Tolima på 6040 kHz. Den nar i 

~12 

Vi.lkel värde önskar Ni ~äla? 

Begär närmare upplysningar från 
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Bruel & Kjwr's högklassiga 

rörvoltmetrar och frekvens

analysatorer mäter verkligt 

effektivvärde, toppvärde eller 

medelvärde. Mätområden från 

} 00 u V fullt utslag till} 000 V. 

Frekvensområden från 

2 Hz - 200 kHz. 



18mm4» 
TYP 454 utan strömbrytare 
TYP457 med 1 eller 2polig widströmbrytare 

1A20V 
BELASTNING: O.2W 

Generalagenter: 
FORSLID &CO.AB 
-Rådmansgatan 56 Stockholm Va tel.32 

... 



~10 
många år tillhört de »omöjliga» stationer
na i ~råga om verifikation, men har den se
naste iiden svarat flitigt oc.h förutom detta 
kort även sänt en trevlig vimpel. 

Många andra trevliga QSL·nyheter kom 
också under hösten. Utom Radio Goa har 
Radio Martinique - som tidigare varit 
helt omöjlig - börjat sända verifikations
brev. Den nya statliga stationen i Equador, 
Radiodi/usora Nacional delEquador börja
de sända brev och en trevlig vimpel och QSL 
kom även från Onda Musical i Domini
kanska Republiken i form av brev och vy
kort. Radio Borborema i Brasilien firade 
12-årsjubileum den 8 december och utgav 
dagen till ära en vacker vimpel som bifo
gades QSL-ko~tet. 

QSL-brev och en vimpel som svar på 
rapport sände även den nya brasilianska 
stationen Radio Sociedade de F eira de 
Santana på 4765 kHz, som den 15 novem
ber sände ett speciellt program till den 
trogna och stora lyssnarskaran i Skandi-
navien. B E 

Om falska DX· rapporter 
DX-ing har blivit en allt populärare hobby 
- enbart i vårt land finns tiotusentals 
DX-are, och allt fler börjar ägna sig åt 
denna hobby. Det har sedan kommit på de 

SHURE Stereo-dynetic studio 
tonarm M 2121M 216. Nåltryck 
endast 1.5-2.5 gr. 

CUSTOM Ml-N21D magnetisk 
pickup med det sensationella 
nålsystemet N21D. Jämn åter
givning inom 40-15.000 Hz. 
Obs I nå Itryck max. 2.5 gr. Re
kommenderat tryck 2 gr. 

PROFESSIONAl M3-N21D med 
nålsystem N21D. Jämn återgiv
ning 15-20.000 Hz. Nåltryck 
max. 2.5 gr. Rekommenderat 
tryck 2 gr. 

\ olika DX-klubbarnas lott att i möjligaste 
mån ta hand om nybörjare för att lära dem 
DX-a på rätt sätt och lära ut konsten att 
korrekt skriva en lyssnarrapport. Studie
cirklar i DX-ing blir allt vanligare inom 
DX-kretsar och har en mycket stor upp
gift att fylla. 

Tyvärr är inte alla rapporter som insän
des till radiostationerna korrekta, i synner
het kommer det en hel del felaktiga rap
porter från nybörjare. Det händer att lyss
nare helt enkelt skickar avskrifter av pro
gramtabeller eller sändningsscheman till 
stationerna eller skriver en rapport på 
måfå. I sådana fall är det naturligtvis frå
ga om falsifikat. 

Låt QSL-kortet bli en symbol för en korrekt 
och bra lyssnarrapport. 

Ett annat exempel är då en lyssnare an
tar att han hört en viss station. Den har 
avlyssnats på en v,åglängd som användes 
av flera stationer, och då lyssnaren ej kan 
identifiera den rätta, gissar han att det är 
en viss station - då i allmänhet d(m mest 
exotiska - och skickar en lyssnarrapport 
dit. Den visar sig vara felaktig - varför 
stationen i fråga naturligtvis blir skeptiskt 
inställd till DX-are och lyssnarrapporter. 

Men en lyssnarrapport kan även bli fel
aktig p.g.a. slarv från DX-arens sida. Det 
är lätt att uppge fel avlyssnings datum eller 
att glömma bort att ange avlyssningstiden 
i GMT (Greenwich Mean Time). Då stäm
mer inte rapporten och verifikation 
uteblir. 

Det skall påpekas att även stationerna 
kan synda. Alltför ofta har det visat sig 
att en del radiostationer inte alls kollar 
rapporter, men ändå sänder verifikation 
- t,o.m. på felaktiga rapporter. Det har 
hänt att en lyssnare erhållit ett QSL-kort, 
då han skrivit och begärt programtidning. 
I ett fall insände en DX-are till en »miss
tänkt» station ett matrecept och erhöll som 
svar på detta ett' QSL-kort. Det är tråkigt 
- både från stationens och lyssnarens sida 
- att sådant skall hända, och naturligtvis 
bör DX-aFe och DX-organisationer upplysa 
sådana stationer om vikten av korrekta 
rapporter och verifikationer. 

BE 

FRÄMST när det gäller 
LJ U D KVALITET 

SHURE - Amerikas ledande tillverkare av mikrofoner och HI-FI
komponenter - har övertygat den svenska marknaden om sin 
höga kvalitet, utomordentliga prestanda och eleganta design. 

Här presenteras SHURE:s två versioner av tonarmar. Dels den 
integrerade dynetiska studioarmen M 212, som genom sin sinn-
rika konstruktion helt utesluter repor, och dels modell M 232 för 
professionellt bruk. Denna arm ger Er möjlighet att IOnvända 
vilken kvalitets-pickup som helst t.ex. M 7 - N 21 D och M 3 - N 21 D. 

Nyhet. M 232/M 236. En tonarm i professionell klass -
precisionskullagrad - plug in-tonhuvud med bajonett
fattning - justerbar i höjdled - inställbar balans- . 
skala - nåltryck O-S gr. 

SHURE ger max. ljudkvalitet - minimalt skivslitage. • Begär katalog och datablad. 

KLN Trading Co Ltd AB Sveavägen 70 
S T O C K H O L M 3, tel. 206275, 21 5205 
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Välj kvalitet och driftsäkerhet vid köp av 

DIGITALINSTRUMENT 
välj instrument av fabrikat 

Electro Instruments, Inc. 

De flesta av dagens forskare och ingenjörer låter ej enbart priset bli avgörande vid inköp 

av mätinstrument utan väljer i första hand kvalitet, precision och driftsäkerhet. Det blir 

också dyrare i längden med ständig service och ständiga störningar och avbrott i arbetet. 

Electro Instruments, Inc. har större erfaren
het än något annat företag när det gäller 
tillverkning av digital'a mätinstrument och 
var den första firma i världen som konstrue
rade en helt elektronisk digitalvoltmeter. 
Elektroniska digitalvoltmetrar äro snabbare 
och noggrannare än någon annan typ av 
digitala instrument men äro givetvis även 
något dyrare. I gengäld blir det betydligt 
mindre service på elektroniska digitalvolt
metrar. 
Electro Instruments, Inc. är även den första 
firma i världen som konstruerat en helt elek
tronisk 5-siffrig digitalvoltmeter. 

4- och 5-siffriga instrument för noggrann mätning 
av lik- eller växelspänning, kvoter, resistans eller 
kapacitans. 

T ransistoriserade kretsar 
Ny, temperaturkontrollerad bryggkoppli"ng med 
zenerdiod som spänningsnormal- stabilitet 0,005 % 
1000 Mohm ingångsimpedans 
Noggrannhet vid likspänning: 0,01 % av avläst vär
de+ 1 sifferenhet • 
Noggrannhet vid växelspänning: 0,1 % av avläst 
värde+2 sifferenheter från 30 till 10000 Hz 
Isolerad ingång 

Känslighet 0,0001 V vid både lik- och växelspänning 
Automatisk omkoppling av polaritet och mätområde 
Distansmanövrering 
Direkt anslutning av printer 

Electro Instruments, Inc. tillverkar givetvis även elektromekaniska digital
instrument, som äro billigare än de elektroniska, samt dessutom scanners, om
vandlare, X-Y skrivare och transistoriserade mätförstärkare för likspänning. 

Begär närmare upplysningar från 

TELEI NS.TRU MENT AB 
Här;edalsgatan 138 VÄLLINGBY Tel. 377150, 871280 

• 
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Börje Eriksson: 

AH föra loggbok 

E n DX-lyssnare som tar sin hobby på all
var bör föra loggbok. Hur en sådan logg
bok kan föras visas i tab. 1. 

DX-aren har numera också möjlighet 
att föra »talande loggbok» genom att ut
nyttja bandspelare. Därvid bör man, varje ' 
gång man DX-ar, ha bandspelaren inkopp
lad. När man väntar ett anrop från en sta-

Tab. 1. Exempel på hur en loggbok kan föras. 

tion, t.ex. varje hel- eller halvtimme, göres 
inspelning. Man kopplar in bandspelaren 
några minuter före och efter ett anrop. 
Därigenom får man alla uppgifter man be
höver angående stationens hörbarhet, sig
nalstyrka, fading och störningar vid den 
tidpunkt den avlyssnades. 

När man efter en tid spelat i.n ett antal 
anrop, kan dessa spelas över och arkiveras 
på ett särskilt band, där man endast sam
lar inspelade stationsanrop. På detta band 
göres mellan varje anrop kommentarer om 
tid och datum då stationen avlyssnats. Sam
tidigt noteras t.ex. räkneverkets siffror. 

JANUARI 

Dog Frekvens Vöglängd Station QSA QRK Tid Program Svor 

6 17820 16,84 Radio Canada, Kanada 3-4 3 20.00-20.30 Dansmusik 8/4 

17 4860 16,84 Radio Kashmir, Kashmir 3 2-3 16.30-17.00 News 21/3 

17 1403 214 EAJ48, Radio Vigo, Spanien 4 4 23.30-24.00 Variete 9/2 

24 4920 60,99 Radio Caracas, Venezuela 2-4 2-3 02.30-03.30 Folksönger 3/8 

24 15115 19,85 Radioslalion HCJB, Equadar 3-4 3-4 22.30-23.00 Svenska 12/5 

27 7185 41,75 Radio Kiev, USSR 4-5 4 17.00-17.30 Konsert 6/7 

27 4775 62,84 Radio Gabon, Gabon 3 2-3 21.00-21.30 Teater 1/3 

31 11 875 25,26 Radio Addis Abebo, Etiopien 4 3-4 19.15-19.45 Testprogram ?? 

00 

Det blir sedan en enkel sak att hitta ett 
visst anrop som man själv eller någon be
sökande DX-vän önskar höra. 

Vilken annan nytta kan man då ha av 
denna inspelade loggbok? Det kan ju hän
da att man någon gång lyckas höra en ny 
station, kanske rent av premiärprogram
met, eller ett specialprogram från en sta
tion, som man senare vill kunna avlyssna 
igen. Inspelningarna kan även tjänstgöra 
som verifikation. Det finns ett otal statio
ner som inte svarar på lyssnarrapporter, 
men har man en inspelning av stationerna, 
är den det bästa beviset för att de avlyss
nats, även om de inte besvarat rapporten 
med QSL. 

Personligen har jag funnit denna form 
av loggbok mycket bra. Jag sätter stort 
värde på den och rekommenderar den till 
alla DX-are. 

• 
Svalans DX-Club 10 år 

Svalans DX-Club i Hälsingborg firar 10-
årsjubileum i år. Klubben tillhör de stör
re lokala DX-klubbarna i Sverige och har • 
omkring 75 medlemmar. T I 

REGATRAN transistoriserat likspänningsaggregat 
COMPACT (half-rack) SERIES "TR" 
DIMENSIONER: 
Höjd 3 1/2" Bredd 9 1/2" Djup 10 1/4" 

Programmerbart från noll till max. utspänning 
med kontinuerligt variabel strömbegränsning. 
Omkopplingsbart till »konstant-ström» aggregat. 
Finns även i portabelt utförande. 
Dessutom i »hel-rack» (bredd 19") för 
strömstyrkor upp till 100 amp. 

MODEl I 
DC OUTPUT 

I 
REGULATlON 

NUMBER 
VOLTS I CURRENT % I V 

TR 212 A 0-100 0-100 ma 0,1 0,01 

TR O 1&-1 0-18 0-1 Amp. 0,1 0,01 

TR O 36-(),2 0-36 0-200 ma 0,1 0,01 

TR O 36-(),5 0-36 0-500 ma 0,1 0,01 

I 
CURRENT LIMITER 

I 
OUTPUT 

I 
RIPPLE 

I CONTo VARIABLE IMPEDANCE 
/LV 

15 ma-l50 ma 250 

200 ma-l,25 A 
Less than: 

150 
0,030 at 1 Kc 

30 ma-280 ma 0,10 at 50 Kc 150 

100 ma-600 ma 250 

SKANDINAVISK REPRESENTANT: 
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NYBOHOVSGRÄND 48, STOCKHOLM SV. 
TELEFON: 182930 

PRICE 

$ 179 

189 

159 

189 



SifferavIäming av tidsskillnader ned till jO picosekunder. 

SifferavIäming av stigtider ned till en halv nanosekund. 

SifferavIäming av amplituder ned till 2 millivolt. 

Med ett Tektronix sifferavläst oscilloskop kan Ni göra produk
tionskontroll snabbare och lättare. Samtidigt med den ana
loga presentationen på ett S-tums katodstrålerör har Ni mät
resultatet direkt avläsbart i siffror. 

Mätningsprogrammet inställes endast en gång för alla föl
jande liknande mätningar. 

För varje kontrollmätning läser Ni direkt det aktuella mät
resultatet med upp till 4 siffror. Indikatorlampor visar om 
n1ätresultatet ligger inom de förinsfällda gränserna, över eller 
under gränsvärdena. 

En typisk tillämpning är vid transistormätningar, där Ni di
rekt kan avläsa sådana värden som fördröjning, stig-, lag
rings- och falltider. Den totala tillslagstiden och frånslags
t iden; pulslängd för puls A och puls B; tiden och amplituden 
mellan två utvalda punkter på endera eller båda kurvfor
merna. Ni får omedelbar vetskap genom den digitala 'pre
sentationen och indikatorlamporna, om det testade provet 
har klarat specifikationerna eller ej. 

Tillverkare: . 
TEKTRONIX, INC. 

Beaverton, Oregon U. S. A. 

I en produktionskedja eller i ett laboratorium kan den digi
tala avläsningen hos typ 567 påskynda och förenkla mät
ningar av pulsamplitud och .tidsintervall mellan procen-

\ 
tueiia värden av utvalda amplitudnivåer på absolut eller 
relativ basis. Dessutom kan Ni också mäta pulsamplitud och 
tidsintervall på differentiella signaler mellan A- och B-in
gången. 

För att uppnå denna snabba och enkla metod för precisions
mätningar innehåller typ 567 många fördelar som är nya 
för oscilloskop. I den automatiska programmeringsenheten 
återfinnes sådana nyheter som t.ex. inställbar referenszon 
till mätningarna, automatisk normalisering, intensitetsmarke
ring av mätzonen, automatisk och manuell inställning av 
start- och stopptider, förinställd gränsväljare och indikato
rer, möjligheter för yttre programmering. Dessa fördelar och 
andra i de två sampling plug-in-enheterna och i själva oscil
loskopet möjliggör för den nya typ 567 att göra mätningar 
mer ekonomiska. 

Del komp/ma !iffero!cillo!kopel bUlör av följande enbeler: 

Typ 567 huvuden het (utan plug-in-enheter) 
Typ 3D1 sifferenhet 
Typ 3S76 tvåkanalig samplingenhet 
Typ 3T77 svepenhet 

4.500:-
16.000: -
7.000:-
4.150:-

Fritt förtullat Stockholm 

Kompletta informationer om karakteristiska data och egen
skaper hos detta nya digital-oscilloskop lämnas på begäran. 

Ensamrepresentant : 

ERIK FERN ER AB 
Box 56 - BROMMA - Vx 252870 
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DX -profilen 
En av de populäraste radiostationerna 
inom DX-kretsar är HCIB, Andernas Röst, 
i Equador, som här i Sverige räknar tio
tusentals lyssnare såväl bland ungdom 
som bland vuxna. 

Mycket av stationens popularitet beror 
på att ledaren för den skandinaviska avdel· 
ningen, Sonja Persson, blivit så omtyckt 
bland lyssnarna. 

Sonja Persson, som är radiomissionär, 
har unddr hösten besökt hemlandet och 

Sonja Persson vid HelB, Equador. 

sina lyssnare. De flesta DX-klubbarna i så· 
väl Sverige och Norge som i Danmark har 
fått besök av Sonja Persson, och överallt 
har hon mottagits med samma entusiasm 
och glädje. En del kyrkliga organisationer 
hade ordnat »Equadoraftnar», där hon var 
hedersgäst. 

Under sina besök har hon berättat om 
radiostationens religiösa, kulturella och 
sociala verksamhet. Föredragen har illu· 
strerats med ljusbilder från besök hos oli
ka indianstammar, bl.a. de vilda auka
indianerna, och bilderna har kombinerats 
med intressanta bandinspelningar. 

I februari återvänder Sonja Persson till 
Equador och sitt arbete på radiostationen, 

. vilket består i att planera de dagliga sänd
ningarna till Sverige och att besvara lyss
narbrevoch upprätthålla kontakten med 
lyssnarna. 

Om Sonja tidigare genom sina program 
varit populär i DX-kretsar så har hon nu 
säkerligen ökat denna popularitet avse
värt; därom vittnar en samstämmig DX
press, som skrivit mycket om besöken de 
haft av henne. En mycket uppskattad DX-
profil. B E 

• 
Sverigetävlingen i DX-ing 1961 
Sverigetävlingen i DX-ing vanns i år av 
Ejner Pedersen, Auning, Danmark, med 

60 watts 

poängsiffrorna 8/ 29. Tvåa blev Eugen Ols
son, Dösjebro, och tredje man blev fjolårs
mästaren Olle Bjurström, Bromma. 

Segraren använder sig av ' en hemma
byggd 9-rörsmottagare och en 40 m dipol-
antenn. T I 

• 
Ny DX-klubb 
Sinus DX-Club bildades den 3 maj 1960 
och hade vid starten endast tre medlem
mar. Nu är medlemsantalet uppe i 24. 
Klubben ger varje månad, utom i juli och 
augusti, ut klubbtidningen »Sinus DX
News», som innehåller informationer om 
aktuella DX-förhållanden och annat som 
kan vara av intresse för DX-are. 

Klubbens adress är Karlskronavägen 23, 
lohanneshov. 

Radio- och TV- nytt från 
hela världen 
Televisionen är på snabb frammarsch i 
Japan. Antalet TV-licenser uppgår f.n. till 
ca 7 milj, vilket betyder att omkring 40 % 
av alla japanska hushåll äger en TV-mot-
tagare. 
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transistorförstäi'kare - typ 050 
för transportabla förstärkaranlägg- Praktiskt taget · rak frekvenskurva 
ningar . - en robust, stötsäker och 70-10000 Hz och låg . distorsion gör 
fuktsäker 'konstruktion, som kan dri· den lämpad även för musikåtergiv •. 
vas direkt från ackumulator, t.ex. bil· ning. Uppfyller militära krav såväl 
batteri utan vibrator eller omformare. mekaniskt som elektriskt. 

Tekniska data Frekvenskarakteristik 
Driftspönning: 
Tomgångsström: 
Ma x. ström: 

·.verkningsgrad: 
Distorsion: . 
Utgångsimpedans: 
Ingångsimpedans; 
Frekvensområde: 
Dimensioner: 
Vikt: 

SATT 

12 V likström 
0,4 A 
8 A vid 60 W ut 
65'70 vid 1000 Hz och 60 W ut 
10'70 vid 60 W ut, mött vid 1000 HZ 
16 St somt 50 V-linje 
50 St och 100 K St 
70-10000 Hz inom 3 .dB 
240x 100x 175 mm 
6,5 kg 

dB 

Jåd 1111. 
12 100 200 500 1000 2000 5000 lOOOO 

Begär referensIista och närmare informationer från 

SVENSKA- AKTIEBOLAGET TRÅDLOS TELEGRAF, 
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A JOUR MED HALVLEDARE 

>Designers Guide> innehåller data om Mullards transistorer och dioder. Stän
dig forskning och utveckling hos Mullard betyder att nya, förbättrade halv
ledare undan för undan blir disponibla. Ar Ni uppsatt på adresslistan för 
>Designers Guide> kan Ni vara säker på att snabbt hålla Er a jour med 
dessa framsteg. Ring fröken Olsson 67'01 20, meddela namn och adress - Ert 
ex ligger och väntar! Svenska Mullard AB, Strindbergsg. 30, Stockholm No. 

ULLAIID 
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Tele/unken GmbH har till BFN (British 
Forces Network) i Berlin-Spandau leve
rerat en modern radiostudio av nytt slag, 
utförd för en-mans-betjäning_ Samtliga 
kontrollorgan samt band- och skivspelare 
finns i hallåstudion och skötes av hallå
mannen. 

Den nya enmansbetjänta radiostudion vid BFN 
i Berlin. 

• 
I Holland löstes den l-miljonte TV-licen
sen i början av november 1961. 

CenterfreKv. 
Typ GHz 

24VlO 24 
3OVlO 30 
35V10 35 

35V11 35 
45V10 45 
50V10 50 

55Vl0 55 
60VlO 60 
70V10 70 

Ensamrepresentant i Sverige.-

Under verksamhetsåret 1960/61 gav BBC 
ut omkring 20,3 milj. pund 'på televisionen. 
Sändningstiden under perioden 1/ 4 1960-
1/ 4 1961 uppgick iill sammanlagt 3300 
programtimmar. 

• 
t'>\~ 

BBC planerar inom kort'utsända ett fjärde 
radioprogram. Vidare skall sändningstiden 
förlängas på morgnarna och efter midnatt. 

• 
Ff~bÖCker' 

Recenserade böcker 
The Radio Amateur's Handbook 1961, 38:e 
uppl. West Hartford, Conn., USA 1%1, Publi
cerad av American Radio Relay League, USA. 
Ca 600 S., ill. Pris: 6 dollar. 

GRAY, L: GRAHAM, R: Radio Transmitters. 
New York, London, Toronto 1961. Mc Graw
Hill Book Comp. Inc. 455 S., ill. Pris: 97 sh. 

VILBIG, G: Lehrbuch der Hochjrequenztech· 
nik, band I, 5:e uppl. Leipzig 1960. Akade· 
mische Verlagsgesellschaft Geest & Portig 
K-G. 949 S., 1176 fig. Pris: 48.- DM. 

PITS CH, H: Lehrbuch der Funkempfangs· 
technik, band l, 3:e uppl. Leipzig 1959. Aka· 
demische Verlagsgesellschaft, Geest & Portig 
K-G. 632 S., 493 fig. Pris: 37.- DM. 

REF.~EXKLYSTRONER 

för 
4 

MILLIMETERVÄG 
24 kMHx - 100 kMHx 

SCHRÖDER, H: Elektrische Nachrichtentech
nik, band I. Berlin 1959. Verlag fur Radio
Foto-Kinotechnik GmbH. 650 s., 392 fig. Pris: 
52: 90 kr. 
SCROGGIE, M G: Principles oj Semiconduc· 
torso London 1961. Iliffe Books Ltd, 156 S., 

ca 130 ill. Pris: 21 sh. 
LAN E, L : How to jix Transistor Radios and 
Printed Circuits, vol. l och 2. New York 1%1. 
Gernsback Library Inc. Ca 160 s. per volym, 
ill. Pris : 3,20 dollar. 

MILEAF, H: TV-trouble Analysis. New York 
1961. Gernsback Library Inc. 220 S., m. Pris: 
3,20 dollar. 

Ar 1926 utgav de amerikanska sändare· 
amatörernas förening American Radio 
Relar League (ARRL) första upplagan av 
»The Radio AmateursHandbook». Denna 
bok är numera ett erkäiI~ standardverk för 
amatörradio, såld i över 3 milj. exemplar 
sedan första utgivningsåret. 38:e editionen 
1961, som nu utkommit (handboken har 
vissa år kommit ut i flera upplagor), har 
i det stora hela samma innehåll som tidi
gare upplagor, men vissa avsnitt har till
kommit eller bearbetats ytterligare. Som 
exempel kan nämnas att kapitlet om enkelt 
sidband avsevärt utvidgats och att flera 
konstruktioner - framförallt mobila appa
rater - blivit transistoriserade. 

En bok, värdefull för professionella ra
diotekniker som sysslar med konstruktion, 

~20 

OKt 
ele~tric industry 
eo .. ltd. TOKYO JAPAN 

Samtliga typer levereras som standard med UG
flänsar men kan på begäran levereras med andra 
flänsar. 

Resonator Uteffekt vid 
Område 

I centerfrekv. Watt Volt mA 

21.5-26.5 2000 12 0.15 
26.5-32.0 2000 12 0.04 
32.0-37.0 2000 12 0.04 

I 32.0-37.0 2000 25 0.10 
41.0-48.0 2300 25 0.08 
43.0-51.0 2300 25 0.08 

50.0-60.0 2300 25 0.04 
55.0-65.0 2500 25 0.04 
65.0-75.0 3250 30 0.02 

F I R MA johan Lagercrantz VÄRTAVÄGEN 57 - STOCKHOLM No. 
TELEFON 63 07 90 
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RESONANS 

FREKVENSMETRA·R 
10 kHz-

WEN 

10 kHz-
30MHz 

12400 MHz 

.... 

WAL 

470-
2500 MHz 

När det gäller frekvensmetrar kan vi erbjuda eH 
kompleH program alltifrån direktvisande för ton
frekvens till kristallstyrda för frekvenser upp till ca 
12000 MHz. Bland våra ca 20 olika frekvensmet
rar och frekvensmätutrustningar visar vi på denna 
sida en serie resonansfrekvensmetrar. Dessa kän
netecknas av litet format, enkelt handhavande 
och oberoende av nätspänning (WEN nätansl.) 

Nedanstående resonansfrekvensmetrar är spe
ciellt lämpliga aH använder, då man vill mäta 
snabbt och enkelt utan de tidskrävande proce
durer som en komplicerad och för ändamålet 
överkvalificerad utrustning för med sig. 
WAl, WAT och WAB är av genomgångstyp och 
levereras med valfri kontakHyp t.ex. Dezifix, N, C, 
BNC m.fl. 

ENKLA och SNABBA 
Typ I Frekvensomride I Noggrannhet I Viktiga data I Pris Sv kr 

Autom. omkoppling ov skala vid mätamrådesbyte. Ingån?s-

WEN 0.01- 30 MHz ± 0.5 % 
spänning ca 5 mV-20 V. Dämpsats Q-6O dB. Bandbredd, re 0-

1.330:-tiv, ca 1-3 % vid 3 dB. Demodulatorutgång. Resonansindike-
ring på inbyggt visarinstrument. Nätanslutning 115/125/220/235 
V, 47-63 Hz. 

WAM 3()-':"" 500 MHz ± 0.5 % 
Frekvensområdet uppdelat på 8 band. Max. känslighet ca 10-90 
mV beroende på frekvensen . Transistorfärstärkare. Demodu-
latorutgång. Batteridrift. Mätkropp medfäljer. Resonansindi-
kering på inbyggt visarinstrument. 

1.250:-

± 0_08 % En enda kontinuerligt inställbar frekvensskala. Ingångsspän-

WAl 470- 2500 MHz till ning ca 60 mV-6 V. UHF-in- och uJBång med liten genom- 2.225:-gångsdämpning. Impedans 50 eller ohm m. valfri kontakt-
± 0.15 % typ . Resonansindikerin~ på inbyggt visarinstrument. Demodu-

latarutgång. Balteridri t. 

WAT 1200- 4200 MHz ± 0.1 % 
Två frekvensband med nonieinställnin~. Ingångsspänning ca 
50 mV-l0 V. Genomgång med valfria ontakter. Impedans 50 
eller 60 ohm. Batteridriven transistorfärstärkare. Resonans- 2.800:-
indikering på inbyggt visarinstrument. 

X/4 avstämning 1500-5450 MHz och 3 X/4 fär 5400-12400 MHz. 
Direkt kalibrering på lång ·cylinderskala. " Resonansindikering 

WAB 1500-12400 MHz ± 0.05% 
på inbyggt visarinstrument. Koaxialgenomgång med typ N-

3.250:-kontakter. An~ven noggrannhet gäller vid +20· C. SVF < 1.05 
under 4000 M z och < 1.2 under 12400 MHz. Relativ band-
bredd < 1.5 X 10-3• Min. ingångseffekt fär fullt utslag ca 
5 mW-80 mW beroende på frekvensen . Demodulatorutgång. 
Balteridriven transistorförstärkare. 

Begär specialprospekt och tlemonstration från: 

MÄTINSTRUMENT. TELEKOMMUNIKATION 
ERSTAGATAN 31 - STOCKHOLM SÖ - TELEFON 440105 
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skötsel eller underhåll av sändare har titeln 
»Radio Transmitters» och är skriven av de 
amerikanska ingenjörerna Laurence Gray, 
som har 25 års erfarenhet av sändare, och 
Richard Graham, aktiv sändaramatör, båda 
knutna till ITT:s sändarelaboratorium. 
Boken behandlar radiotekniken uteslutan
de ur »sändarsynpunkt». Detta är ingen 
bok för nybörjare, den förutsätter vissa 
grundläggande kunskaper; det är en 
»praktisk» bok som lika mycket behandlar 
konstruktion och beräkning som exempel
vis neutralisering av sändare. I kapitlet om 
mätningar på sändare finns det en uppsjö 
av kopplingar och värdefulla tips. Bland 
mera speciella tekniska problem som be
handlas, kan här nämnas anordningar för 
kylning, automatiska regulatorer, skydds
kopplingar, diplexer, riktkopplare, effekt
delare och en del andra mikrovågskompo
nenter. Varje kapitel avslutas med rikliga 
litteraturhänvisningar, vilket bör ge boken 
särskilt värde för dem som vill ha ytterli
gare informationer om olika detaljpro
blem. En matnyttig bok även för avance
rade amatörer! 

• 
Fullt så entusiastiskt -kan man inte ut

tala sig om den nya upplagan av »Lehr
buch der Hochfrequenztechnik», band l, 
skriven av docenten och dr-ing. Fritz Vil-

/ 

big. Det är ett nytryck av femte upplagan 
av detta band, vilken utkom 1953. Man har 
kompletterat boken med tillkomna nyhe
ter genom att förse den med ett bihang 
på ca 75 sidor, varigenom - enligt vad 
som anges i förordet - boken skulle vara 
tip-top modern. Det är den emellertid inte! 
Boken har naturligtvis sina förtjänster som 
lärobok, framförallt i de grundläggande 
avsnitten - tysk grundlighet förnekar sig 
inte. Men dess karaktär av äldre verk är 
omisskännlig. Alltför många radiotekniska 
tillämpningar som behandlar utrustningar 
och antennanläggningar har enbart histo
riskt intresse och de antydningar som ges 
om nyare tillämpningar, exempelvis be
träffande positionsbestämningar och ra
dar, är ytterst knapphändiga och ofullstän
diga. Utvecklingen på det radiotekniska 
området sker ju i rasande takt och mycket 
av det som var modernt 1953 är ju åtskil
ligt mossbelupet 1961. Frågan är om det 
lönar sig att alltför länge ge ut nya upp
lagor av gamla läroböcker. 

• 
Ett annat exempel på svårigheten att 

hålla äldre läroböcker aktuella utgör en 
annan tysk lärobok inom radiogebitet, näm
ligen »Lehrbuch der Funkempfangstech
nik», skriven år 1948 av Telefunken-ingen
jören Helmut Pitsch. 

Denna bok utkom 1959 i ny upplaga, den 

tredje. Boken, som huvudsakligen behand
lar rundradiomottagare, ligger på ett plan 
någonstans mitt emellan högskoleläroböc
ker och mera populärt skrivna radioteknis
ka böcker. Den behandlar grundläggande 
kopplingar på ett beskrivande sätt med 
rikligt och väl utarbetat bildmaterial. Bo
ken har förti fram till den teknik som ka
rakteriserade 1957/58 års tyska rundradio
mottagare. 

Visst är detta en bra bok, som enkelt 
och överskådligt behandlar grundläggan
de fakta och dessutom innehåller en del 
specialdiagram som brukar vara svåra att 
leta fram ur litteraturen (exempelvis dia
gram för beräkning av padding-kondensa
torer i superheterodyner ) men man kan 
inte komma ifrån att boken redan är gam
malmodig. Den behandlar t.ex. elektron
rören fram till rimlockrör-stadiet men in
nehåller inget om transistorer och ingen
ting om den nya kopplingsteknik i motta
gare - från HF-steg fram till slutsteg -
som transistorerna fört med sig, bortsett 
från en sammanfattande översikt som ges 
i verkets band II (recenserat i RT nr 1/61) 
där ett kapitel om transistormottagare in
går. Anmärkningsvärt är att SSB-mottag
ning inte behandlas mera än på ett par 
sidor. Enligt företalet- skulle -dock -boken 
behandla även kommunikationsmottagare. 

• 
~22 

Philips tonband 
• har stor brott- och draghållfasthet 
,. har minimal friktion vid tonhuvudet tack vare 

den jämna, glatta ytan 
'. har metallfolie för automatiskt stopp 
'. har förlängda ledarbond för anteckningar 

Philips tonband 
finns nu i ny elegant förpackning 
• grön kartong för Standard-band 
• röd kartong för Long-Play-bond 
• blå kartong för Double-Play-band 

Philips tonband 
säljs genom radio- och TV-fackhandeln 

AKTIEBOLAGET iD SERVICE Stockholm, Bromma 1 • Postbox 125 • Tel. 252820 
Göteborg Ö • Ronängsgatan 9-11 • Tel. 192680 
Malmö· Sallerupsvägen 227 • Tel. 490635 
Norrköping • Finspångsvägen 27 • Tel. 343 60 
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Ett exempel på en mera tidsenlig läro

bok är den av dr-ing_ Heinrich Schröder 
skrivna »Elektrische N achrichtentechnik», 
som nu utkommit med sitt första band_ Det
ta band omfattar grundläggande kretsteori 
och har bl.a. ett utmärkt avsnitt om mikro
vågkretsar och ca 100 sidor om antenner. 
Det är en bok på högskolenivå, tillkommen 
med mångårig undervisningsverksamhet 
vid en ingenjörsskola som bakgrund. Det 
är en »ingenjörsbok» med mängder av 
fullständigt genomräknade beräknings
exempel och med ett illustrationsmaterial 
i toppklass, föredömligt genomarbetat och 
med fullgod anknytning till texten! Boken 
bör lämpa sig väl även för självstudium, 
texten är utförlig utan att vara irriterande 
omständlig. Man avvaktar med stort in
tresse de fortsatta banden i detta verk, som 
man har anledning hoppas kommer att bli 
ett standardverk inom sitt gebit. 

• 
En annan modern bok av typen populär

teknik »Principles of Semiconductors» är 
skriven av M G Scroggie, som är en väl
känd engelsk fack skribent, känd bl.a. för 
sin medverkan i »Wireless World». Han 
har bl.a. tidigare skrivit en bok »Founda
tion of Wireless», f.n. såld i över 190000 
exemplar. 

Scroggie har en enastående förmåga att 
skriva enkelt om svåra saker. Han krång-

Signalgenerator FSG 957/11 

lar aldrig till framställningen utan utgår 
från att även de mest invecklade samman
hang skall kunna förklaras i enkla ord och 
med liknelser. Denna bok, som förklarar 
hur halvledardioder, transistorer, etc. 
fungerar, innehåller mängder med lättfatt
liga illustrationer men är helt fri från ma
tematiska formler. Det är alltså en lätt· 
fattlig läsebok för den som snabbt vill sät
ta sig in i de grundläggande begreppen 
för halvledarelement. 

Därmed är det väsentligaste sagt om 
denna bok. Den kan rekommenderas för 
alla dem som vill ha lättfattlig orientering 
om vad halvledarna är och hur de fungerar. 

• 
Amerikanarna är som bekant ett prak

tiskt folk och det syns inte minst på att det 
finns en så överväldigande mängd av be
händiga och praktiska läroböcker, som i 
första hand angriper de praktiska proble
men. När transistorerna kom fram, så dök 
det inte bara upp praktiska och bra läro
böcker och handböcker utan också en 
svärm av populärtekniska böcker. 

»How to fix Transistor Radios and 
Printed Circuits» av Leonard Lane är ett 
exempel på en sådan bok. Den är skriven 
på ett »kamratligt» sätt och vill hjälpa 
läsaren att snabbt känna sig hemmastadd 
på ett nytt område. Det är i första hand 
servicemän, som författaren vänder sig till, 
och han förutsätter därför vissa förkunska-

per. Att boken innehåller så skilda saker 
som service på transistormottagare och 
tryckta ledningar är ett typiskt exempel 
på amerikanarnas sätt att ta saker och 
ting praktiskt; transistorer används ju of
tast i apparater med tryckta ledningar. 
Man slår alltså två flugor i en smäll. Sä
kert ett bra sätt när det gäiler att snabbt 
komma tillrätta med de rent praktiska till
lämpningarna och tillvägagångssättet vid 
reparation av transistormottagare. 

• 
Ytterligare en praktisk handbok från 

USA är en bok av Harry Mileaf, »TV
trouble Analysis». Det är också en ren
odlat praktisk servicebok. Den börjar med 
en genomfång av hur man analyserar våg
former ---' en nyttig introduktion. Därefter 
beskrives typiska komponentfel och hur de 
klaras av, och vidare genomgås schema
tiskt hur man ringar in och klarlägger 
olika typer av fel i en TV-mottagare . 

Det är klart att eftersom boken är skri
ven för amerikanska förhållanden, så stäm
mer ju en del saker inte särskilt väl med 
europeiska förhållanden, men å andra' si
dan är ju de grundläggande kopplingarna 
i TV-mottagare inte så förfärligt olika i 
Europa och Amerika. En hel del nyttigt bör 
därför finnas att hämta ur denna bok -
även för en svensk TV-serviceman. 

Sch 

.. . de rätta instrumenten 
för riktig TV- och U KV-

• service 

När Ni sålt en TV- eller radioappa
rat vill Ni naturligtvis ge en fort
löpande service. En förstklassig ser
vice skapar ett gott underlag för 
den goodwill som är så viktig i kon
kurrensen på försäljningsmarkna
den. Men en god service fordrar 
högklassiga instrument. Välj därför 
Nordmende-instrument och Ni är 
säker på att få det bästa på om
rådet. 

Instrumentbord 
på hjul. Synnerligen praktiskt. 
Ni flyttar lätt instrumenten till 
den apparat' Ni skall arbeta 

med. P' 145 riS :-

AB GYLLING fL CO 
Stockholm·GrÖndal, Siöbiörnsvö-

Den. inbyggda HF-generatorn gör instrumen
tet till en korpplett TV-sändare för både bild 
och ljud. FSG 957/11 är i förening med UHV
generator fullt klar även för trimning av 
UH F-bandet ,för program 2. Pris 1.559:-

gen 62. Tel. 010/180000 
Göteborg , Husargatan 30-32. 
Tel. 031/175890 

, Malmö, N. Vallgatan 42. 
T e I. 040/707 20 
Sundsvall, S. Jörnvägsgatan 11 . 
Tel. 060/50420 
luleå, Stargatan 50. Tel. 108 10 
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PRECISIONSKOMPONENTER 

Ferriter och magnetiska material 

M inneskärnor 

Storlek Diam. 
Minnes-

Materiai cykel Ströin 

Ex. l F-764 1,27 mm 
Ex.2 F-394 2,02 mm 

Me-144 2-2,5/-ls 890/540 mA 
Me-1l3 5--6 f-lS 740/475 mA 

Ett stort antal andra minneskärnor av olika material med 
varierande switchtider och strömbehov finns för leverans. 

Microstacks (minnesenheteri finns i 4 storlekar från lOx 
10x8 till 64x64x8 kärnor av storlek F-764: 

Minnesplan finns i 4 storlekar från lOxlO till 64x64 kär
nor av storlek F-764. 

Pot cores för telekommunikationsteknik. 

Ferriter för mikrovågsutrustningar. 

GENERAL 

GENERAL CERAMICS 

PENNY & GILES 

Trådlindade precisionspotentiometrar 

Rotortyper linjära typer 
Mek. vridvinkel 360 0 och 3600 0 6 mm till 230 mm 

(slaglängd) 
El. vridvinkel max. 358 0 

Temp.område -50 0 till + 150 0 e -50 0 till + 150 0 e 
Resistansvärden 10 Q till 100 kQ 9 Qjmm till 200 

Q/mm 
Effektvärden 0,5 W till 3 W 0,25 W/cm 

(150 0 el 
Vridmoment l gcm till 2 gcm 
Upplösning 0,1 % till 0,02 % 0,3 mm till 0,Q25 mm 
Linjäritet 0,5 % till 0,08 % - ±0,75 % till ±0,2 % 
Vikt 17gtil150g 1,1 g/mm 

Trådlindade precisionsmotstånd 

ER-serien 

Hölje Plast 

Temperaturområden 0 0 _+ 1000 e 

P-serien 

Nylon 

-50 0 -+ 1200 e 

Resistansvärden 

Toleranser 

Effektvärden 

0,1 Q till 10 MQ 10 Q till 1,6 MQ 

1/20 1/10 1/4 1/21 % 1/201/101/41/21 % 

0,12 W till 2 W 0,25 W till 0,75 W 

Ashburton 

Resistance Co 

J.M. Frankel S. A. 

Plastfoliekondensatorer 

Dielektrikum Polyester och mylar Styroflex 
Kapacitansvärden 10000 pF till 4 f-lF 20 pF till 2200 pF 
Toleranser 351020% 2,5 5 10 20 % 
A[betsspänningar 100160250 V= 125250500 V= 

(polyester) 
200350450750 V = 
(Mylarl 

Temperaturområde-55°-* 1250 e -10 0 -+71 0 e 
Förlustfaktor l % (vid l kHz och l %0 (vid l kHz och 

+20 0 el +20 0 el ' 
Impregnering Vitanol Vitanal 
Uttag Axiella eller radiella Axiella eller radiella 

TELARE AB 
Industrigatan 4, Stockholm K Telefon 543317, 543318 
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begrepp för god kvalitet och service 

'COLVERN'och BICKSTROM 
• • lägg detta på minnet om COLVERN potentiometrar: • 

CLR 2000 ny pre
cisionspotentio
meter i miniatyr-

• utförande • COL VEBN Wire Wountl preeislonspoten
tio_etrar anvinds i aU elekironisk appa
ratnr, dir noggrannhet och kvalitet il" den . 
viktip&te faktorn. 

LiDjlra preeisionspotentiometrar: 
SERIE 6500 med Jirdär noggrannhet . .. ... ± 1 .,. 

2000»» » ...... ± 0,6 .,. 
'1300»» » .. .... ± 0,1 .'0 
8300»» » .. .... ± 0,1 0'0 
8500"" " .. .... ± 0,05 0/o 
8100»" " ...... ± 1,04 0'. 

SIn-Cosinuspotentlometl'ar: 
SERIE 6600 med noggrannhet • . . . . . . . . . .. ± 3 0'0 

9500» » .. .. .. .. .... ± 1 .,. 
8600» » ............ ± 0,5 .,. 
9600» » ............ ± 0,1 0'. 

HeUcalpotentiometrar: 
SERIE 2300 10 varv, linjär noggrannhet .. ± 0,5 0'. 

2400 10»» » .. ± 0,2 0'. 
2400 10"" » .. ± 0,5 0'. 
2500 10,.» » :. ± 0,2 0'0 
lZ600 1 till 20 varv linjär noggr ..• ± 0,1 .,. 

Angivna noggrannheter är standard oCh,vid SI)e
cialbeställning kan ännu bättre toleranser erh4J.-

• • • 
• • 

• • 
• Generalacent för Sverige: 

l. Tillverkade för den noggrannhets
klass som uppges (ej utsorterade). 

2. Det uppgivna linjaritetsvärdet gäller 
varje punkt på motståndsbanan, ej 
som genomsnittlig procent av totala 
motståndsvärdet. 

3. COL VERN potentiometrar kan fås 
med olika grader av olinjär kurvform 
samt med blandad linjär och olinjär 
kurvform. 

4. COL VERNS nya potentiometrar CLR 
2000 kan även levereras med torodiai 
lindning. 

5. Alla COLVERN precisions-potentio
metrar och 2600 av helicaltypen är 
kullagrade med genomgående axel. 

6. Ni kan få COL VERN potentiometrar 
med s k servomontering för motor
drift eller med axel för manuell kon
troll. 

7. COLVERN tillverkar nato-storlekar
na 11-15 enkla och gangade. 

8. COLVERN potentiometrar kan i stor 
utsträckning fås från lager i Sverige. 

AB GliST4' BÄCKSTRÖM 
Ehrensvärdsgatan 1-3 - STOCKHOLM ~ - Tel växel 54 03 90 
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lranslstor-
TEXAS introducerar NPN-PNP 

- en ny serie varandra kom

pletterande typer för snabba 

förlopp och med identiska data: 

switchar, fasvändare m m. För 

att garantera maximal p&lit

lighet och varaktighet har alla 

enheter ,.&ldrats,. under 100 

timmar vid + 1000 C. Tillverkas 

med metallhölje och hermetisk 

glas - metall- isolering. ]EDEC

utförande TO-5 och E3-H. 

Nu godkända enl. MiI-S-19fOO'; 

116, (NAVY) 

Utförliga tekniska data och 

kopplingsexempel sänds pf! be-

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

FRÅN 

TEXAS INSTRUMENTS 

Data I 
NPN 

I PNP 

I NPN 

I 
PNP 

I NPN I PNP I NPN I PNP 
2N1302 2N1303 2N1304 2N1305 2N1306 2N1307 2N1308 2N1309 

Kollektor-
bas-spänning M 25 --30 25 -30 25 -30 25 -30 

Emitter-
25 -25 25 bas-spänning (V) 

-25 25 -25 25 -25 

Total switchtid 
2 2 1,6 

microsekunder 
1,6 1,3 1,3 1,1 1,1 

Kollektor- , 
förlust (m W) 

150 ISO 150 150 150 150 - 150 150 

Strömförstärkning i 

- typiskt värde 50 50 70 70 100 100 150 150 
vid lO mA (ggr) 

Gränsfrekven. 
4,5 · 4,5 8 8 12 12 20 20 (mcIs) 

Pris 4.10 4.10 S.30 S.30 7.80 7.80 11.- . 11.-

AB GliSTA BÄCKSTRliM . 
Ehrensvärdsgatan 1-3 • Stockholm K • Tfn 540390 

M ••• ~ FRÅN 

>- TEXAS INSTRu.MENTS 

GERMANIUM-HIGH-SPEED-SWITCHING-TRANSISTOR 

KAPA 
JEDEC 
TO-18 

2. N 71UV CB 12 V fab = 300 Mc/s. Obs! Nu till lägre pris 11: 50 
2N711 är ~v germanium - PNP-diffused-base-MESA-typ och har tillverkats speciellt med 
tanke på maximal driftsäkerhet, hög stabilitet och stor livslängd. Alla transistorer är 
grundligt testade efter genomgångna temperatur- (-55° - +95° C) och -fuktighetsprov 
(35 %-95 % relativ fuktighet), och därefter åldrade 250 timmar vid + 100° C. 

symbol I parameter I conditions· I min typ I max 

td+tr Turn-on Time 

I 
V BB(O) =0.5 v, IB(l) =-1 rna I Voo=-3.5 v, Ro=300 ohms - 70 100 

t. Storage Time IB(l) =-1 rna, I B (2) =0.25 rna 
Voo=-3.5 v, Ro =300 ohms - 100 200 

tf Fall Time IB(l) =-1 rna, I B (2) =0.25 ma 
V 00=-3.5 v, Ro=300 ohms - 90 150 

*V BB(O) =prior base-emitter voltage: OFF state 
I B (2) =post base eurrent, OFF state 

IB(l) = ON-state base eurrent 

I unit 

m,usee 

m,usee 

m,usee 

AB GliSTA BlicKSTRÖM 
Ehrensvördsgatan 1-3, Stockholm K, tfn 540390 
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Nu sker,försäljning och service på 

SANBORNS 
erkänt högklassiga industriella instrument 

PORTABLA EN-OCH TVÅ-KANAL
SKRIVARE 
REGISTRANDE MÅNGKANALSYSTEM 
GIVARE 

genom 

HEWLETT-PACKARD 
och dess representanter i Europa 

Noggrann kompakt och pålitlig är San
borns 

350 SERIE 
DIREKTSKRIVANDE 
OSCILLOGRAFSYSTEM 
från Sa[lborn Company, som är ett 
dotterföretag till Hewlett-Packard. 

Här, i en enda enhet är ett 6- eller 8-
kanaligt direktregistrerande system 
som ger Er ovanlig flexibilitet, pålitlig
het och noggrannhet. Sanborns 350-
serie innefattar en skrivaren het och ett 
urval av olika typer av förförstärkare, 
Varje enhet kan användas som en fri
stående utrustning. 

Förförstärkarna j form av utbytbara 
plug-in enheter monteras i ett 10 1/2" 
modul, vilke'n rymmer 4 stycken, Kraft
försörjningsdelen för varje förförstär
kare är placera.d baktill i av varje enhet. 
Transistoriserade effektförstärkare ut
formade som plug-in enheter och pla
cerade bakom skrivarenheten är för
sedda med begränsningskretsar pla
cerade före förstärkarna, för att förhin
dra mättning av dessa och på så sätt 
förhindra att skrivarsystemets elektris
ka dämpning förändras. En 6- eller 8-
kanals kraftförsörjningsenhet är även 
placerad baktill i skrivarenheten. 

Skrivarenheten erbjuder 9 tryck
knappsmanövrerade elektriskt kontrol-

6- och 8-kanals system i en enda en
het med utbytbara förtörstärkare för
sedda med individuell kraftförsörjning. 
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lerade pappershastigheter trå n 0,25 till 
100 mm/sek. Registreringen sker utan 
bläck j rektangulära koordinater på 
plastbelagt papper. Negativ spänning
såterföring från en separat galvano
meterlindning möjliggör verklig hastig
hetsdämpning. Begränsning töre åter
föringskretsarna förhindrar förlust av 
dämpning och skyddar därigenom skri
varsystemet. 

Sanborn 350-serie erbjuder sådana 
fördelar som ett frekvenssvar vid en 
skrivamplitud av 10 skaldela av 3 dB 
nedgång vid 150 Hz. 

Till ett 6- eller 8-kanals bassystem ad
derar Ni de förförstärkare ur 350-
serien, som uppfyller Era fordringar. 
Basenheten för 6-kanaler har en regi
streringsbredd av 5 cm/kanal (grade
rad i mm). Den 8-kanaliga basenheten 
har registreringsbredden 4 cm/kanal 
(uppdelad i 50 delar, varje del 0,8 mm). 
Ett 8-kanaligt system minus två galva
nometrar, två drivförstärkare och två 
kraftaggregat för förstärkare kan köpas 
som ett 6-kanaligt system med möjlig
het att senare utbyggas till 8-kanaligt. 

HÄR ÄR DE FÖRFÖRSTÄRKARE, 
SOM FINNS TILLGÄNGLIGA FÖR 
ATT UTÖKA ANVÄNDNINGS
OMRÅDENA FÖR 350-SYSTEMET: 

Model 350-1100B Bärfrekvens 
Model 350-1200B Faskänslig 
demodulator 
Model 350-1200BT Faskänslig 
demodulator med isolerad ingång 
Model 350-1300 Likspännings
förstärkare 
Model 350-1300A Likspännings
förstärkare utan undertryckt nollpunkt 
Model 350-1400 Logaritmisk/linjär/ 
detektor 
Model 350-1500 Högkänslig förstär
kare med utbytbara plug-in enheter 
Model 350-1800B Differential
förstärkare för likspänning 
Model 350-1800BA Differential
förstärkare för likspänning utan 
undertryckt nollpunkt 
Model 350-2600 För indikering av 
frekvensavvikelse från 400 Hz 

PRISER 
6-kanaligt system 
Model 356-5460 basenhet 
bestående av: , 
1 Mode11356-100W skrivaren het 

inklusive Kr 
a Model 356-100W'skrivare 15360.
b Model 356-400PW 

kraftenhet ______ 2437.50 
c 6st. Model 350-2ooB 

effektförstärkare 
(per st. Kr. 910. -) 5 460. -

2 6st. Model 350-500A kraft-
enhet (per st. Kr. 1137.50) 6825.-

3 Model 358-1100 rack på 
hjul inklusive panel för 
kraftaggregat och fläkt_3 575. -

Totalt 33657.50 

8-kanaligt system 
Model 358-5460 basenhet bestående 
av: 
1 Model 1358-100 skrivaren het 

inklusive Kr 
a Model 358-100 

skrivarsystem 17280.-
b Mode1358-400P kraften het 3250.-
c 8st. Model 350-200B 

effektförstärkare 
(per st. Kr. 910. -) 7280.-

2 8st. Model 300-500A kraft-
enhet (per st. Kr.1137.50) 9100.-

3 Model 358-1100 rack försedd 
med hjul inklusive panel för 
kraftaggregat och fläkt _ _ 3 575.-

Totalt 40485.-

Priserna gäller fritt Stockholm, exklu
sive omsättningsskatt. 

För ytterligare upplysningar om dessa registrerande system från Sanborn såväl 
som data på andra instrument från detta företag eller andra Hewlett-Packard 
företag kontakta generalagenten j dag: 

H EWLETT-PACKARD 

Huvudkontor i USA: Palo Alto (Galit.), Huvudkontor i Europa: Geneve (Switzer
land), Europeisk fabrik: Bedford (GB), Böblingen (Germany) 
Ensamrepresentant : 
ERIK FERN ER AB, BOX 56, BROMMA 1, TEL. 252870 
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FÖR SÄNDARAMATÖRER OCH DX.LYSSNARE 

Radioprognoser för januari 
Kortdistansprognosen 
Prognoskurvorna är uppgjorda för två 
huvudområden, norra resp. södra Sverige. 
För varje område anges prognos för för
bindelser dels i nordlig riktning, dels i 
riktning öst-syd-väst. För riktningar som 
ligger inom sektorn väst-nord eller nord-

Norra Sverige 

'5 

'0 
9 
B 

ost får man interpolera linjärt mellan nord
resp. öst-syd-västkurvorna. Under vissa de
lar av dygnet behöver man inte göra denna 
interpolation, enär skillnaderna mellan 
de båda kurvskarorna endast uppgår till 
några få procent. I fig. anger de heldragna 
kurvorna låg effekt, 0-10 W, streckade 

M-Iz 

'5 

'0 
9 
B 

"5001104110811,121,1611201124 ,.5001104110BII,12111611201124 04 08 12 
SNT SNT 

kurvor låg till måttlig effekt, 10-100 W, 
streckprickad kurva måttlig till stor effekt, 
100-1000 W, och prickad kurva hög ef
fekt, större än 1000 W_ 

De visade kurvorna avser optimal ar
betsfrekvens oC;;h är att anse som genom
snittsvärden för månaden. 

Södra Sverige 

15 
'0 
9 
B 

--II 20 24 1
500 04 08 '2 1i 20 24 

SNT SNT 

INTRESSANTA SMÅFLÄKTAR 
lör effektivare värmeavledning 
i elektroniska anläggningar 

Skala 2:1 

• Små dimensioner • Mycket tystgående 

• Effektiv värmebortledning • Finnes i olika storlekar 
och spänningar 

• Stor driftsäkerhet • Lång livslängd 

Kontakta oss för närmare informationer, datablad och priser. 

AB D.-J.STORK 
28 R A D 10 o C H T E L E V I S lON - N R l - l 9 6 2 

Vidstående avbildning visar fläkt för
sedd med D U N K E R-motor, lämp
lig för inbyggnad i komponentskåp 
där allt för hög värme alstras. 

Våra nya fläktar har små dimensioner, 
men ger mycket stor effekt. 

Skona Edra komponenter genom ef
fektiv kylning. Lägre temperatur ger 
ökad livslängd, högre verkningsgrad 
och säkrare funktioner. 

Utöver dessa centrifugalfläktar upptar 
vårt försäljningsprogram specialfläktar 
för olika ändamål. 

Holländargatan 8, Stockholm 3 
Box 3227 • Tel. 102246 - 21 7316 



Data 

Vikt 

Mätnoggrannhet 

Mätbar driftstia 

Max ström 

Längd utan lödtrådar 

Max diameter 

4,8 g 

20% 

1000-8000 timmar 

0,8 mA 

50 mm 

15,0 mm 

t 
SlEMENS 

Ekonomisk 
matning av 
driftstiden 
för elektrisk 
apparatur 

Att känna den verkliga driftstiden för elektriska ut
rustningar är av stor vikt av såväl ekonomiska som 
tekniska skäl. 
Garanti kan därigenom lämnas för ett visst antal 
drjftstimmar. 
För utrustningar som kräver tillsyn efter viss driftstid 
kan service ske vid rätt tidpunkt. 
Siemens driftstidmätare SZ 201 är elektrolytisk: vid 
konstant ström utfälles i det smala graderade röret 
en kopparpelare, vars längd är proportionell mot 
den totala inkopplade tiden. När den maximala 
driftstiden uppnåtts kopplas mätaren automatiskt från. 

För närmare upplysningar kontakta vår avd. TK. Tel. Stockholm 229640,010/229680. Tillv. Siemens & Halske AG. 
TK/61243 

SlEMENS AKTIEBOLAG , 
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Långdistansprognosen 

Månadens prognoser för långdistansförbin
delser i sex olika riktningar, räknat från 
Mellansverige, är baserade på senast kända 
och bearbetade jonosfärdata och på ett av 
Ziirich-observatoriet förutsagt solfläckstal 
R = 60. Detta solfläckstal förmodas ligga 
en aning för högt, R =38 är sannolikare 
och skulle innebära en obetydlig sänkning 
av MUF (Maximum Usable Frequency) 
och FOT (Optimal Traffic Frequency). 

Kapstaden. I riktning mot Los Angeles är 
öppningstiden mycket kort. Under dagtid 
bör det gå bra att nå södra Europa och 
1500 km österut. 

riktningar. Kortdistansförbindelser inom 
Europa under dagtid. 

3,5 MHz: 

7 MHz: 

Långdistansförbindelser under nattid i alla 

Förbindelse under nattid och i alla rikt
ningar på distanser mellan 1000 och 1500 
km. Under dagtid är frekvensen för låg. 

I stort sett blir konditionerna ganska 
lika förra månadens men med en viss obe
tydlig sänkning av värdena på MUF resp. 
FOT. 

28 MHz: 
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Normala radioförbindelser på detta band 
får anses uteslutna. 00 ~ ~ u ~ W H 

21 MHz: 

Under dagtid bör det gå bra att få förbin
delser på detta band i riktning mot Kap
staden, Melbourne och Buenos Aires under 
flera timmar. Mot New York är bandet 
öppet endast ett par timmar på eftermidda
gen. Den amerikanska ostkusten lär man 
inte nå. 

14 MHz: 

MHz 
20 

15 

10 

6 

L":">. 
f'f.F 

1,1"'"'. 
För 

Detta band är öppet längst i riktning mot 
00 04 08 

5ABAFON TK 125-4 
Bandspelaren med 4-spårsteknik 

. 5ABAFON TK 125-5 
Stereo-bandspelaren 
med duospårskoppling 
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Redan till det yttre vinner SABAFON TK 125 genom sitt smak
fulla, moderna utförande och sina lättåtkomliga manöver
organ. 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 bl.a. genom ett 
transistorkopplat, brusfathgt ingångssteg samt likströmsupp
värmning av glödtrådarna. Det höga frekvensområdet är ett 
resultat av super-hi-fi-tonhuvuden med tredimensionell juste
ring. Fyrspårstekniken hos SABAFON TK 125 är i upptag
nings- och återgivningskvalitet fullt likvärdig med dubbel
spårstekniken - vilket också den exakta bandföringen garan
terar. Användes stereo-playbacktillsatsen SPZ-l25, är trick
upptagni~.Q~r i ,playback-förfarande, och stereoåtergiv
nmgar mOIlIga. 
En av TK 125-4 specialiteter är en inbr.ggd s.k. mix-brygga. 
Utan någon tillsatsapparat kan två olika ljudkällor - t.ex. 
tal i förening med musik - blandas godtyckligt. SABAFON 
är liten och bekväm och kan lätt bäras med överallt. Bär
handtaget är avtagbart. 

TK 125-4 Pris kr. 875:-
inkl. mikrofon, tonband och radioslodd. 

TK 125-S Pris kr. 945:-
inkl. tonband och radiosladd. 

Ett utförligt specialprospekt över bandspelarna med olika tillbehör, som informerar Er om 0110 detaljer, söndes på begäran. 

må/(grens 
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G.~.e Katodstrålerör 
En: av Europas största tillverkare av Industriella och militära elektronrör 

5 ADP 1-11 
S" rör med 

Vertikal avI. 13,7 V Icm 
Horisontal avI. 17,5 V Icm 

Glöddata Vh 6,3 Volt 
Ih 0,6 A 

5 BHP 1-11 
S" rör med 

Vertikal avL 5,9-7,2 V Icm 
Horisontal avI. 27,5-33,5 V Icm 

Glöddata Vh 6,3 Volt 
Ih 0,6 A 

1600 G 

»A-scan» radarrör 
Vertikal avI. 17,4 V Icm 

Horisontal avI. 22,5 V I cm 
Glöddata Vh 6,3 Volt 

Ih 0,6 A 

3000 M 

12" radarrör PPI 
El-magnetiskt 

focuserat och avlänkat 
Glöddata Vh 6,3 Volt 

Ih 0,6 A 

Abonnera på vår kompletta dataservice 
på elektronrör och halvledare omfat
tande 5+3 band varav l + l band 
innehåller tillämpningar. 

• v, < 

• • •• ••• ••• • ••• • ••• • •••••••• ••••••••••••••• • •••••••••••••• •• • •• •••• •• •• •• • • • ••• • ..........•••....•.•.•.•.•..........••....... . . . v... . ... . •.. .... 
•• •• < . ~' .. •••• •••••••••• •• •• • • •• • •• • ••••• ••• •• 

Generalagent 

SCANTELE AB 
Tengdahlsgatan 24 - Stockholm Sö • Telefon 422801 - 422802 
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Jonosfärdata för oktober 
1961 
I vidstående diagram är sammanställda 
jonosfärdata som under oktober 1961 upp
tagits vid Uppsala lonosfärobservatorium. 
I kurvan överst i diagrammet visas kritiska 
frekvensen fOF2 för F2-skiktet över Upp-
sala. • 

Om man multiplicerar den kritiska fre
kvensen för F-skiktet med en distans faktor 
kan man få fram värdet på skiktets MUF 
(=Maximum Usable Frequency) för viss 
önskad distans. Under dagtid är denna fak
tor för 3000 km ungefär 3,2 men sjunker 
under natten till ca 2,6. Det betyder att om 
F2-skiktets kritiska frekvens är 5 MHz är 
MUF på dagen 3,2X 5, dvs. 16 MHz; sam
ma värde på kritiska frekvensen under nat
ten skulle ge MUF= 2,6X 5, dvs. 13 MHz. 
De MUF-frekvenser som man räknar fram 
på detta sätt är naturli~tvis approximativa. 

I diagrammet visas även hur solfläcks
talet (=det av Ziirich-observatoriet angiv
na provisoriska solfläckstalet) varierade 
under oktober månad. Medelvärdet för 
solfläckstalet för hela oktober är 36,4. 

Längst ner i diagrammet är angivet före
komsten av sporadiska E-skikt med kritisk 
frekvens fEs över 5 MHz. Det är dessa spo
radiska E-skikt som stundom ger tillfällig 
långdistanskommunikation på UKV -

exempelvis går TV-DX in via dessa. Det 
framgår av diagrammet att den 28 oktober 
måste ha varit en särskilt gynnsam TV-DX
dag, vilket också framgått av till RT in-

l 
Störningar SO 
Solfläcks-

11 
II 

BL 
lA 

- - -

-

sända TV-DX-rapporter. 
Av diagrammet framgår även de jono

sfärstörningar som förekommit under må
naden. .. 

-
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AW 36-80 ]4" 90 ' AW 53-80 21 " 90' MW 36-44 14'· 

A W 43-80 17" 90' AW 53-88 21 " 110' MW 43-69 17" 

A W 43-88 17" 11 O' AW 53-89 21 " 110' MW 53-20 21 " 

A W 43-89 17" 110' AW 59-90 23" 110' MW 53-80 21 " 
AW 47-91 19" 110' AW 61-88 24" 110" MW 61-80 24" 
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LM Ericssons transistorer 

är i första hand konstruerade 

för industriella 

och militära utrustningar 

där man ställer högsta krav 

på livslängd, funktionssäkerhet 

och lagringsbeständighet. 

LM Ericssons industritransistorer 

genomgår fullständiga kvalitetsprov 

enligt MIL-föreskrifterna 

bl.a. följande speciella kontroller 

vid sidan av de vanliga 

datakontrollerna: 

I 000 timmars driftprov 
vid max.effekt 

2N524 2N525 2N526 2N527 
2N526 MIL 

2N322 2N323 2N324 2N508 
2Nl097 2Nl098 2N1175 2N1413 

2N1414 2N1415 

/ 



TRADLINDADE 
MOTSTAND 

Motståndsvärden 
\ 

Typ OHM Tal. ~ATURlIG STORLEK 

Min. Max. 

301 NI 2 68K ± 5% 

302 NI 4 140 K ± 5% 

306 NI 33K ± 5% 

MV1 A 
9,9 ±10% 

10 6,8 K ± 5% 

5306 10 33K ± 5% 

5101 
1 9,9 ±10% 

10 6,8 K ± 5% 

*1 Kan även erhållas med toleransen ±1 %. 
Paintons tillverkningsprogram är omfattande. 
Utöver trådlindade motstånd tillverkas: dross
lar, dämpsatser, ytskiktsmotstånd, potentio
metrar, trimpotentiometrar, flatstiftskontakter, 
kontaktdon för tryckta kretsar, omkopplare, 
tryckknappar, vippströmställare, rattar. Pain
tons komponenter genomgår före leverans 
en minutiös kontroll, som bidrager till högsta 
tekniska kvalitet - detta ger Er garanti för 
driftsäkerhet. 

i 

SVENSKA PAINTON AB 
STOCKHOLM - ÅKERS RUNÖ TELEFON 0764/20110 
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STÖRSTA EFFEKT 

STÖRSTA RESISTANS 

STÖRSTA SÄKERHET 

MINSTA STORLEK 

Belastning 
Max. arb.-Watt 

20· C 70· C 

12 9 

16 12 

8 6 

5 4 

5 4 

10,5 8 

6 5 
6 5 

KONTAKTA OSS 

FÖR NÄRMARE 

TEKNISKA 

INFORMATIONER 

temp. 

350· C 

350· C 

350· C 

350· -C 

350· C 
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På omslaget till detta nummer visas i 
en dramatisk ögonblicksbild monte· 
ringen aven centimetervagsstrålare i en 
parabolspegel. Antennspeglar av detta 
slag utnyttjas bl.a. för den utrustning 
som ingår i radiolänkförbindelserna för 
programöverföringen i det svenska TV· 
natet. (Foto: Siemens.) 

• 
I kommande nummer: 
Om störningsnivå, dess mätning 
och vägning i anläggningar för 
ljudåtergivning D Stereoförstär
kare i hi-fi-klass D Bygg själv 
en reverbeo-tillsats. 

3 

. Royalty på tekniska facktermer? 

S venska Elektriska Kommissionen (SEK) är en gren av Sveriges Standardise· 
ringskommission (SIS) som är det centralorgan som har hand om standardise· 
ringsverksamheten i Sverige. SEK har till huvudsaklig uppgift att utarbeta normer 
inom det elektrotekniska området. Normarbetet är uppdelat på ett hundratal 
normkommitteer med experter som utses från fall till fall och som bearbetar olika 
specialsektioner inom det elektrotekniska området. 

Det är inte bara normer utan även terminologi för reläer, halvledare, data
maskiner m.m. som SEK:s normkommitteer arbetar fram. SEK har också tagit 
som sin uppgift att standardisera grafiska symboler inom elektrotekniken. Även 
andra standardiseringsuppgifter har SEK tagit på sig, exempelvis har de utfärdat 
anvisningar om hur TV·mottagares egenskaper skall anges. 

Som ett exempel på omfattningen av SEK:s norm arbete kan nämnas att under 
1959 medverkade 600 experter i de olika normkommitteerna. Normkommitteernas 
arbete resulterar så småningom i förslag som utsändes på remiss till olika instan
ser. Efter bearbetning kommer efter hand resultatet ut i form av »Svenska 
elektrotekniska normer» (SEN). Det är små häften som utges och försäljes av 
SIS. Härvid erhåller SEK en viss del av försäljningssumman som bonus. Försälj
ningssumman för SEN·publikationer år 1959 utgjorde 88202: -, varav 10 % 
gick till SEK. 

Det skall genast sägas att den verksamhet som bedrives av SEK är utomordent· 
ligt viktig för vårt lands elektrotekniska industri, inte minst när det gäller de 
elektroniska och radiotekniska sektorerna, där utvecklingen sker i forcerat tempo 
och där det är särskilt angeläget~ att man så snabbt som möjligt får normer och 
beteckningar fastställda som accepteras av alla tekniker inom dessa gebit. 

För tidskrifter av den typ som RADIO och TELEVISION tillhör är enhetliga 
normer, symboler och nomenklatur utomordentligt värdefulla, de utgör ju det 
formella underlaget vid redigeringen. 

Man kan inte bortse från att tidskriften utövar ett visst inflytande på språk
vanorna hos teknikerna inom den radiotekniska sektorn, inte minst med hänsyn 
till RT:s stora upplaga - över 20000 ex. RADIO och TELEVISION har därför 
i görligaste mån sökt följa de normer och rekommendationer som utarbetats av 
SEK och har också ansett det vara mycket angeläget att ge publicitet åt SEN
publikationerna, för att de på kortast möjliga tid skall delges landets tekniker. 

Nu har emellertid SIS meddelat redaktionen att man på inga villkor tillåter att 
utdrag publiceras av de normer som fastställts av SEK. Detta innebär nämligen 
- anser man - risk för minskad försäljning av normpublikationer och därmed 
risk för inkomstbortfall! Symboler m.m., som fastställts av SEK, får icke publi
ceras, ej heller utdrag ur ordlistor. Att SIS med nit och allvar går in för att 
bevaka sina intressen i detta sammanhang, framgår av att tidskriften ELEKTRO
NIK, som nyligen i ett specialnummer för elektroniska datamaskiner infört ett 
utdrag ur SEK:s ordlista för datamaskiner, anmodats att betala skadestånd till SIS. 

Det är naturligtvis fullkomligt befängt detta, att den institution, som har till 
uppgift att få svensk nomenklatur och svenska normer att tränga igenom hos 
landets tekniker, själv lägger hinder i vägen för att dessa normer bekantgörs 
genom fackpressen, med den motiveringen att de egna försäljningsinkomsterna 
minskar. 

Det är på tiden att SEK:s finansieringsunderlag ändras så att inte ett ovärdigt 
schackrande med publikationer äventyrar normernas spridning. Annars kommer 
kanske en vacker dag SIS - för att bredda sitt ekonomiska underlag - att ut
kräva royalty av landets facktidskrifter när dessa använder av SEK utarbetade 
facktermer. (Sch) 
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AKTUELLT 

Karl T etzner : 
RT:s västtyske korrespondent 

För ca l år sedan kom G r u n d i g med 
efterklangsenheter - »Grundig Hall
system» - i en del av sina apparater. 

T e le f u n k e n har nyligen introdu
cerat en efterklangs-tilIsatsutrustning, 
avsedd för tonbandamatörer. 

S A B A och B I a u p u n k t levererar 
numera sina musikmöbler med efter
klangsenheter . 

F yra västtyska radiofabrikanter har i 
sina senaste modeller infört konstgjord 
efterklang eller »reverboe», som reklam
termen lyder. Det är särskilt större musik
möbIer som utrustas med anordningar för 
efterklang, men i ett par fall har man även 
infört sådana anordningar i bordsmotta
gare. I samtliga fall har man använt sig av 
efterklangsenheter som levererats av Ham· 
mond Organ Co. i USA. Dessa efterklangs
enheter består aven mekanisk enhet med 
torsionsfjädrar+en med transistorer eller 
rör bestyckad förstärkare. 

Principen för den av Hammond Organ 
Co. utvecklade efterklangsanordningen är 
följande: 

I den mekaniska efterklangsenheten in-

T I 

Konstgjord efterklang 
- ny finess i västtyska radiomottagare 

går en »ingångstransformatof» och en »ut
gångstransformator», se fig. 2. Transfor
matorerna består aven lindning, anbringad 
på en U-formig lamellerad kärna, mellan 
vars ben är anordnade cylinderformade, 
vridbara magneter. Mellan de rörliga mag
neterna på ingångs- och utgångstransfor
matorn är anordnade torsions f j ädrar. Dessa 
överför från ingångssidans magneter en 
vridrörelse till motsvarande magneter på 
utgångssidan - ehuru fördröjd. (Fig. 3.) 

När transformatorlindningen på ingångs
transformatorn påföres en tonfrekvent sig
nal magnetiseras järnkärnan i takt med 
signalen och åstadkommer därvid en vrid· 
ning av de cylindriska magneterna - en 
vridning som är direkt proportionell mot 
polaritet och amplitud hos ingångssigna
len. Den tonfrekventa signalen förvandlas 
alltså till en mekanisk vridrörelse, denna 
överföres via de båda efterklangsfjädrar
na till utgångstransformatorns vridbara 
magneter mellan utgångstransformatorns 
skänklar. Härvid återvinnes ingångssigna
len, ehuru med en viss tidsfördröjning. 

Fördröjningstiden i de båda fjädrarna 
är olika lång, 29 resp. 37 ms, varigenom 
vissa icke önskade frekvenser undertrycks. 
Den verkliga efterklangstiden är emeller-

tid större än den här angivna, enär de me
kaniska svängningarna kommer att passe
ra flera gånger fram och tillbaka mellan 
fjäderns in- och utgång, varvid varje gång 
en del av den mekaniska energin omvand
las till elektrisk signal. På detta sätt er
håller man en efterklangseffekt hos toner
na som mycket påminner om den som er
hålles i en konsertsal. 

I allmänhet har man arrangerat det hela 
på så sätt att en .av de båda stereo-LF
förstärkarna kopplas om som efterklangs
förstärkare, varvid en extra volymkontroll 
utnyttjas för att »dosera» efterklangen_ 

Fig. 2 visar en Philips bordsmottagare 
med höljet kring den mekaniska efter
klangsenheten borttaget. Anordningen är, 
som framgår av bilden, så liten, att den 
utan svårighet kan byggas in även i mind
re stereo-bordsmottagare. 

Fig. 4 visar schemat förefterklangstill
satsen i Philips musikmöbel »Stella 612 
Reverbeo». Från en tillsatslindning på 
vänstra stereokanalens utgångstransforma
tor uttages LF-spänningen och påföres 
vid T. Den i ett transistorsteg med tran
sistorn OC75 förförstärkta efterklangs
spänningen påföres en särskild volymkon
troll i musikmöbeln, det s.k. efterklangs-

l[~ 
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Principen för e/terklangsen
hetens »ingångstrans/orma
tor» och »utgångstrans/orma· 
tor» med vridbara perma
nent-magneter. 
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Kurvorna visar /rekvensgången i en (i.el kända konsertsalar i Europa. 
Större kSnsertsalar uppvisar e/terklangstider mellan 1,2 och 2,3 sekun
der. Det är denna efterklang som e/ter'bUdas på konstgjord väg med 
torsions/jädrar i en del nyare västtyska radioapparater. (Enligt Grundig. 
Technische In/ormationen.) 

; 
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Konstgjord efterklang är en 

finess som börjar införas i allt 

fler västtyska radiomottagare 

och fÖ'rstärkare. Principen för de 

anordningar som utnyttjas för att 

åstadkomma den konstgjorda 

efterklangen genomgås här. 

reglaget, R, se fig. 5. I denna apparat kan 
man alltså inte utnyttja efterklangsanord
ningen vid stereoåtergivning från skiva el
ler tonband. 

Den vid Hammond Organ Co. tillverka
de fjädersatsen arbetar endast inom fre
kvensområdet 150-4000 Hz. Det är alltså 
endast inom detta frekvensband som efter
klang erhålles. Därför har man parallellt 
med fjädersatsen, se fig. 4, inkopplat ett 
RC-filter bestående av R2, R3, Cl och C2. 
Transistorn OC75 utstyres sålunda dels på 
basen via Rl och dels på emittern via RC
filtret. 

Fig. 6 visar frekvensgången dels för RC
filtret (streckad kurva), dels för efter
klangsenheten (heldragen kurva). Båda 
kurvorna kompletterar som synes varand
ra. Distorsionen i efterklangsförstärkaren 
är inte störande; vid kraftig utstyrning är 
distorsionen inte större än ca 0,5 %. 

Om efterklangsanordningar verkligen 
har försäljningsbefordrande verkan är inte 
riktigt klart; musikälskare anser emeller
tid denna utrustning absolut överflödig. 
Klassisk musik kan inte fördra starkare 
ekoverkan, och dansmusik är redan vid in
spelningen försedd med - ofta alltför 
kraftig - efterklang och ekon. • 

Fig 5 

Fig 2 
Philips stereo·bordsmottagare »Capella Reverbeo B7X14A» med öppnad efterklangsfjädertillsats, 
levererad av Hammond Organ Co. i USA. 
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Schema för efterklangstillsats i Philips musikmöbel »Stella 612 Reverbeo». 
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Blockschema för LF·delen i musikmöbel11- »Stella 612 Reverbeo» .. Frekvenskurvor för efterklangsenheten (heldragen kurva) och delnings-
filtret (streckad kurva) enligt fig. 4. ' . 
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TE O RI 

Civilingenjör K Wikström: Om räkning med komplex frekvens 
- kretsanalys på nytt sätt 

F ör de flesta elektrotekniker har jw
metoden blivit ett bekvämt räkneförfaran
de vid behandlingen av elektriska kretsar, 
där strömmar och spänningar är stationära 
och sinusformiga. Från den välkända jw
metoden är det lätt att gå vidare till en 
mera generellt giltig räknemetod med kom
plex frekvens och de med denna metod för
bundna begreppen poler och nollställ en. 

jw-metoden 

Man kan betrakta jw-metoden som ett spe
cialfall av metoden med komplex frekvens. 
Det kan därför vara lämpligt att till en 
början rekapitulera det viktigaste om j w
metoden genom att tillämpa den på ett 
enkelt exempel. 

Seriekretsen i fig. l matas med en sinus
formad spänning O cos wt, och vi söker ut
trycket för strömmen i genom kretsen. Ge
nom att addera spänningsfallen över de 
olika elementen får vi följande ekvation 
för kretsen: 

R · i+L. di/dt+(l / C) . 
. Si dt= O cos wt (l) 

Högra ledet i denna ekv. kan vi betrakta 
som reella delen av O· ejw t , ty 

eiwt=cos wt+j. sin we (2) 

Q·cos wt 

Fig l 
Exempel på krets, på vilken jw-metoden är till
lämpbar, enär den drivande spänningen har 
sinus/orm. 

Om vi kompletterar högra ledet i ekv. (l) 
med imaginärdelen jO sin wt, kan vi skriva 
ekv. som 

R· i+L· di/ dt+(l / C) . 
. Si dt=O . eM (3) 

Denna komplexa ekv. har en komplex lös
ning för i, vars realdel är lösningen till 
den ursprungliga ekv. (l). 

För ekv. (3) kan vi ansätta lösningen 

i=l . eiwt (4) 

Insättes denna i ekv., får vi 

Genom att definiera seriekretsens impe
dans som Z=R+jwL+1/ jwC kan vi slut
ligen skriva lösningen till ekv. (l) som 

(6) 

Av detta exempel framgår, att jw-meto
den är begränsad till sinusformiga perio
diska förlopp, där det är möjligt att göra 
en ansats sådan som den enligt ekv. (4) . 
Godtyckliga tidsförlopp kan visserligen 
med hjälp av Fourier-serier uppdelas i 
sinusformiga komponenter, men detta är i 
allmänhet inte något bekvämt förfarings
sätt. 

Fig 2 
Exempel på krets som måste behandlas med 
räknemetod, utnyttjande komplex frekvens. jw
metoden kan inte tillämpas på denna krets. 

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

Uttrycket enligt ekv. (6) illustrerar jw
metodens välkända tillämpning:· Vid sinus
formiga tidsförlopp aven viss frekvens er
sätter vi resistanser, induktanser och kapa
citanser med deras respektive impedanser 
R, jwL och 1jjwC, varefter vi kan tillämpa 
Ohms och Kirchhoffs lagar på kretsen. 

Komplex frekvens 

Vi kan lämpligen bekanta oss med begrep
pet komplex frekvens genom att behandla 
ett problem, som inte kan lösas med jw
metoden. 

Vid tiden t=O anslutes en konstant 
spänning E till seriekretsen i fig. 2, och vi 
vill veta strömmens förlopp därefter. Kret
sen ger i detta fall ekv. 

R· i+ L. di/ dt+(l / C) . 
. Si dt=E (7) 

När vi söker efter lösningen till denna 
ekv., kan vi inte göra en ansats sådan som 
den i ekv. (4), eftersom den drivande spän
ningen här inte är stationär och sinus for
mad. Vi väljer att göra en liknande, men 
mer allmän ansats för lösningen, nämligen 

i=l. est (8) 

Storheten s benämnes komplex frekvens 

." i=loe
at 

sin wt 

lo= ';L 

Fig 3 
Kurv/ormen för strömmen i en krets enligt /ig. 
2, till vilken en likspänning E inkopplas vid 
tiden t=O. De streckade kurvorna är ström
kurvans envelopp. 



I kretsproblem som inte kan lösas med jw-metoden, är det 
nödvändigt att tillgripa den mer generella metoden med komplex 
frekvens. Varje .linjär krets företer vissa karakteristiska komplexa 
frekvenser, benämnda poler och nollställen, vilkas lägen i det komplexa 
frekvensplanet ger en entydig grafisk bild av kretsens egenskaper. 
Studium av poler och nollställen i det komplexa frekvensplanet 
underlättar avsevärt undersökningar på mera invecklade impedansnät 
och utgör därför en ovärderlig metod för analys av dylika nät. 
I föreliggande artikel kommer att redogöras för den teoretiska 
bakgrunden till denna på komplex frekvens baserade undersöknings
metod och vidare kommer med hjälp av exempel att visas dess 
praktiska användbarhet. 

(egentligen komplex vinkelfrekvens) och 
definieras som 

(9) 

Den komplexa frekvensen innehåller även 
en real del, a. Räkning med komplex fre
kvens representerar därmed en mer allmän
giltig räknemetod än jw-metoden, som, ut
går från a=O. (Den komplexa frekvensen 
betecknas av många författare med p.) 

Imaginärdelen w har fortfarande den 
fysikaliska betydelsen av svängnings(vin
kel) frekvens. Vad realdelen a skall repre
sentera, kan vi få en uppfattning om ge
nom att söka lösningen till strömmen i 
ovanstående exempel. 

Vi deriverar ekv. (7) med avseende på t, 
vilket ger 

som är en linjär differentialekvation av 
andra graden. 

Sätter vi i denna in den ansatta lösning
en enligt ekv. (8), erhåller vi 

Eftersom detta samband skall gälla för 
alla t-värden får vi följande andragrads-

Vänstra halv planet 
Exponent iellt 
avtagande 
strömmar och 
spänningar 

Fig 4 

j w Högra halvplanet 
ElCponentiellt 
-tilltagande 
strömmar och 
spänningar 

l det komplexa frekvensplanet avsättes den 
komplexa frekvensens realdel a längs den 
horisontella axeln och dess imaginärdel jw 
längs den vertikala axeln. 

ekvation för s (karakteristiska ekvationen 
till ekv. 10) 

(12) 

Denna ekvation har två rötter: 

SI} =-R/ 2L± Y(R / 2L)2-(1/ LC) 
S2 (13) 

Vi ser av detta uttryck det ändamåls
enliga i att tilldela den komplexa frekven
sen en realdel. Om l / LC> (R / 2L)2 får des
sa rötter en imaginär del. 

Rötterna till den karakteristiska ekva
tionen representerar kretsens egenfrekven
ser, och uttrycket för strömmen som funk
tion av tiden blir här 

i=Ae81t+Be82t (14) 

där A och B är konstanter. Om vi skriver 
SI och S2 som 

(15) 
där 

a=-R/2L (16) 
och 

samt beaktar kretsens begynnelsevillkor, 

Fig S 

\'" -- ---
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

jw 

-----4----~~------__ ~ 
R 

-2L 
I 
I 
I 
I 

I • I 1 R 2 
6..---- -jVLc"-(2L) 

Singularitetsdiagrammet för impedansen hos 
seriekretsen i fig. 2. l ett singularitetsdiagram 
betecknar man en pol med ett kryss och ett 
nollställe med en cirkel. 

Civilingenjör Kurt Wikström, anställd vid 
Kungl. Tekniska högskolan, institutionen 
för radioteknik. 

att i=O för t=O, får vi ur ekv. (14) efter 
något räknande 

(18) 

där Io=E/ wL. 
Denna oscillerande tidsfunktion är upp

ritad i fig. 3. Huvudfunktionen är inneslu
ten av den streckade kurvan lo' ecrt , dess 
envelopp. Den komplexa frekvensens real
del a !bestämmer tydligen förändringen hos 
svängningsamplituderna. 

När vi räknar med komplexa frekvenser 
behöver vi tydligen inte enbart inskränka 
oss till stationära sinusformiga tidsförlopp 
som vid jw-metoden (a=O), utan vi kan 
även behandla exponentiellt avtagande och 
tilltagande tids funktioner (a<O resp. 
a>O). Sådana uppträder alltid vid plöts
liga förändringar i en krets och är alltså 
av mycket stor betydelse i alla pulsteknis
ka sammanhang. 

Immittansfunktion 
Den vid jw-metoden definierade impedan
sen är en funktion av frekvensvariabeln jw. 
Vid komplexa frekvenser kan man definie
ra en generaliserad impedans, som blir en 
funktion av den komplexa frekvensen s. 

~s jw 

, I'-~ 
-----------4z~------+------~ 

Fig 6 
Singularitetsdiagrammet kan utnyttjas vid be
räkning av absolutbelopp och fasvinkel för 
godtycklig komplex frekvens, s. Absolutbelop
pet representeras av visarens längd från singu
lariteten till punkten s. Fasvinklarna definie
ras positiva i motursriktningen från a-axeln. 
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Fig 7 Fig 9 
Bilden visar en massiv modell av beloppsytan för en ensam pol. Massiv modell av den totala beloppsytan för två poler nära jw·axeln. 

Den längs jw-axeln gjorda genomskärningen av beloppsytan visar 
absolutbeloppet som funktion av frekvensen. Denna modell representerar 
två kopplade kretsar vid överkritisk koppling. 

Log Is-zl 

~ Fig 8 

I--+=';:o'i:~---s-plonet Genomskärning av den logaritmiska beloppsytan för ett nollställe resp. 
en pol. Genomskärningen ä~ lagd genom resp. singularitet. 

För att bestämma immittansfunktionen 
(med immittans menas impedans eller ad
mittans) för ett godtyckligt nät förfar man 
på analogt sätt som vid jw-metoden. Re
sistanser, induktanser och kapacitanser 
tillordnas sina resp. impedansfunktioner 
R; sL och l / sC (eller admittansfunktioner 
l / R, l / sL och sC), varefter man tillämpar 
välkända regler för serie- och parallell
koppling av impedanser och admittanser 
för att erhålla hela nätets totala immittans
funktion. 

Med hjälp av impedansfunktionen för 
seriekretsen, Z(s)=R+sL+l/sC, kan vi 
skriva ekv. (7) på följande sätt, jfr ekv. 
(6): . .. 

i(s)=u(s) j Z(s) (19) 

För att vi ur detta enkla samband skall 
kunna erhålla ett uttryck för strömmens 
tidsberoende, erfordras att vi kan gå över 
från komplex frekvens s till tid t och om
vänt. Detta förfarande kallas Laplace
transformering. 

Poler och nollställen 
Seriekretsens impedansfunktion kan vi om
forma till 

som synes ett uttryck med en täljare av 
2 :a graden i s och en nämnare av l :a gra
den i s. 

Man kan lätt övertyga sig om att immit
tansfunktionen för ett godtyckligt nät all
tid kan uttryckas som en bruten, rationell 
funktion. av s, som kan skrivas 

F(s)=K· 
. [sm+am_l· s"l-I+ .. . +als+aO]/ 

j [ s"+bn _ 1Sn--l+ . .. +b1s+bo] (21) 

där K är en reell konstant. Alla koefficien
terna a och b är reella tal, ty de består av 
uttryck innehållande R, L och C. 

Överföringsfunktionen F (s) för en f yr
pol, dvs. förhållandet mellan en utstorhet 
(ström eller spänning) och en instorhet 
(ström eller spänning) blir också ay sam
ma typ som ekv. (21). 

Täljaren i ekv. (21), satt=O, är en m:te 
gradens ekvation i s. Den har m stycken 
rötter, dvs. m stycken s-värden, för vilka 
täljaren och därmed också F(s) är O. Des
sa s-värden kallas nollställen till F (s). 
Nämnaren, satt=O, har n stycken rötter, 
för vilka nämnaren är ° och F (s) därmed 
oändlig. Dessa s-värden kallas F (s) :s 
poler_ 

Seriekretsens impedans enligt ekv_ (20) 
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har exempelvis två nollställen givna av ekv_ 
(15), (16) och (17) och en pol för s=O_ 
Strängt taget har seriekretsen också en pol 
i oändligheten, ty dess impedans blir oänd
ligt stor, när frekvensen går mot oändlig
heten_ 

I samband med impedansfunktioner är 
polerna och nollställena fysikaliskt sett nä
tets egenfrekvenser vid öppen resp. kort
sluten ingång. 

Låt oss beteckna de m st. nollställena i 
ekv. (21) med Z1> Z2 ••• Zm (z för zero) och 
dess n st. poler med PI' P2 •.• Pw Vi kan 
då skriva ekv. (21) som 

F(s)=K · [(S-ZI) (S-Z2) ... (s-zm)] / 
/ [(S-PI) (S-P2) ... (S-p,,)] (22) 

Så när som på konstanten K är F (S) som 
synes helt och hållet bestämd av sina poler 
och nollställen. 

Poler och nollställen är inte alltid enk
la. Ofta träffar man exempelvis på ett dub
belt nollställe eller en dubbelpol, vilket 
betyder att två z-värden resp. två p-värden 
är lika. 

Komplexa frekvensplanet 
Genom att avsätta den komplexa fre
kvensens realdel (J längs en horisontell axel 



och imaginärdelen jw längs en vertikal 
axel, erhåller man ett komplext frekvens
plan enligt fig. 4. 

s-planets vänstra halva, vänstra halv
planet, representerar exponentiellt avta
gande tidsfunktioner (a<O), dess högra 
halvplan exponentidlt tilltagande tidsfunk
tioner (a>O) och jw-axeln (a=O) statio
nära sinusfunktioner (jw-metoden). 

Ett uttryck sådant som ekv. (22) kan 
man ge grafisk åskådlighet, genom att man 
på något sätt markerar polernas och noll
ställenas lägen i s-planet. Man brukar be
teckna en pols läge med ett litet kryss och 
ett nollställe med en liten cirkel. Ett på så 
sätt erhållet diagram kallar man singula
ritetsdiagram. Polerna och nollställena kal
las funktionens singulära punkter eller 
singulariteter. 

För seriekretsens impedans enligt ekv. 
(20) får man sålunda ett singularitetsdia
gram enligt fig. 5. Så när som på konstan
ten L är detta diagram en entydig fram
ställning av seriekretsens impedans. 

Beräkning av absolutbelopp och 
fasvinkel 
Man är ofta intresserad av att veta absolut
beloppets och/eller fasvinkelns variation 
med frekvensen för en given immittans el
ler överförings funktion. Denna kan alltid 
skrivas i den form som ekv. (22) anger, 
dvs. framställas enbart med faktorer av ty
pen (s-z) och (s-p). Varje sådan faktor 
kan i s-planet behandlas som en visare 
med längden=absolutbeloppet Is-zl resp. 
Is-pi och fasvinkeln ({J resp. 1fJ relativt den 
reella a-axeln (fig. 6). För varje nollställe 
resp. pol får man sålunda ett uttryck 

s-z= Is-zl . ej", (23) 

resp. 

1/ (s-p) =e-jif; /ls-pl (24) 

Av praktiskt intresse är absolutbeloppets 
och fasvinkelns storlek för fysikaliska fre
kvenser, w. Man väljer då s=jw och stu
derar Ijw-zl och ({J längs jw-axeln. 

Vi kan tänka oss en abstrakt beloppsyta 
uppspänd över det komplexa frekvenspla
net, vars höjd över planet i varje punkt s 
är bestämd av Is-zl resp. l/Is-pi. Ett 
nollställes beloppsyta utgöres tydligen av 
en »krater» omkring s=z, för vilket s-vär
de beloppet är noll. En pols beloppsyta är 
en »kägla» som höjer sig till oändlig höjd 
för ·s·=p, ·Fig. 7 visar en massiv modell av 
en pols beloppsyta_ 

Genom att utnyttja ett logaritmiskt mått 
för absolutbeloppet (alltså dB eller Ne
per) får man en likformig beloppsyta för 
både nollställen och poler fast med om
vända tecken. Fig. 8 visar vertikala genom
skärningar genom singulariteten aven dy
lik beloppsyta för ett nollställe och en pol. 

Man kan också tänka sig fasvinkelns 
storlek för varje punkt i s-planet represen
terad aven fasytas höjd över s-planet. Fas
ytan kan man emellertid inte lika lätt »se 

med sin inre blick», eftersom den tydligen 
måste utgöras aven mångtydig spiralfor
mig yta runt varje singularitet. 

De resulterande belopps- och fasytorna 
för immittans- eller överförings funktionen 
F(s) blir en sammanlagring av de ingåen
de polernas och nollställenas belopps- och 
fasytor. Fig. 9 visar ett exempel på detta 
med en massiv modell av den totala be
loppsytan för två poler nära jw-axeln i 
s-planet. Beloppsytans genomskärning 
längs jw-axeln ger då frekvenskurvan_ 

En stor förtjänst hos metoden med poler 
och nollställen är just detta, att man, ge
nom att tänka sig in i hur genomskärning
en av belopps- och fasytan längs jw-axeln 
ser ut, kan få en överskådlig kvalitativ bild 
av absolutbeloppets och fasvinkelns varia
tion med frekvensen. 

Med hjälp av uttrycken i ekv. (23) och 
(24) kan vi erhålla ett kvantitativt mått 
på det resulterande absolutbeloppet för 
F (s), nämligen 

IF(s) I=IKI' [IS-ZI I ·ls- Z2! '" Is-z", I] / 
![j S-PI I . IS-P21 .. . Is-Pnl] (25 a) 

Den totala fasvinkeln blir 

({J=({JI+({J2+' •• +({Jm-

-(1fJl+1fJ2+' .. +1fJn) (26 a) 

Med hj älp av produkt- och summa tecken 
kan vi skriva dessa relationer kortare som 

IF(s) l=iKI' C':I!S-ZP!)/ C:I Is-pv l ) 

(25 b) 

m n 
({J= 2 ({Jp- 2 1fJv 

jL- l 1'= 1 (26 b) 

Om K är negativ (t.ex. i ett fasvändan
de förstärkarsteg) , tillkommer en vinkel 
-180° i totala fasvinkeln ({J. 

Approximationer i singularitets
diagrammet 

Även i samband med singularitetsdiagram 
kan och måste man i komplicerade fall 
med många poler och nollställen införa 
vissa approximationer, om inte räknearbe
tet skall bli alltför betungande. 

I många sammanhang utför man en di
mensionering så, att en pol och ett noll
ställe tar ut varandra, dvs. hamnar i sam
ma punkt i s-planet. Både täljare och näm
nare i ekv. (22) innehåller då en gemen
sam faktor, som kan förkortas bort. 

En pol och ett nollställe, som ligger nära 
varandra men på stort avstånd från aktuellt 
frekvensområde på jw-axeln, kan approxi
mativt betraktas som om de tog ut varand
ra. Detta kan utvidgas till att omfatta en 
klunga med q st. poler och r st. nollställen 
på litet avstånd från varandra. Inom ett 
litet frekvensområde på jw·axeln på stort 
avstånd från klungan kan denna approxi-

~64 

+ 

o-~--~--~--~--~-----

Fig 10 
Re·kopplat förstärkarsteg. Kapacitansen e 
symboliserar summan av läckkapacitanserna. 
Singularitetsdiagrammet för överföringsfunk. 
tionen U2/ U1 framgår av fig.11. 

Fig 11 

, 
P,-- ;::(R:-+=Rg'-=)":;C:-

g 

i.., Låga frekvenser 

-"*""~-"------- IS 

Singularitetsdiagram för det i fig. 10 visade 
Re-kopplade förstärkarsteget. Om Ip21~ Ipll 
kan detta diagram approximativt delas upp i 
två diagram enligt fig. 12; det ena gäller för 
låga frekvenser, det andra för höga frekvenser. 

jw 

Låga frekvenser 

jw 

Höga frekvenser 

I ' 

Fig 12 
Det totala singularitetsdiagrammet enligt fig. 
11 för ett Re-kopplat förstärkarsteg. kan ap
proximativt delas upp i två deldiagram. l dessa 
kan den undre (a) och den övre rb) gräns
vinkelfrekvensen, W1 resp. W2, bestämmas ge
nom en geometrisk konstruktion. Genom resp. 
poler drages en linje med 45° lutning. Linjens 
skärningspunkt med jw·axeln ger resp. gräns
frekvens. 
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TRAN S I STO RK U R S 

Experiment med transistorer (4) 

(Forts. från nr 12/61) 

Experiment nr 8 

Uppvärmning på grund av kollektor
förlusten 

S om vi konstaterat vid tidigare experi
ment ökar vid konstanta arbetsspänningar 
kollektorströmmen med temperaturen. Ut
slagsgivande är därvid temperaturen i halv
ledarelementets inre, framförallt inverkar 
kollektorspärrskiktets temperatur. 

Då kollektorström flyter, omvandlas i 
spärrskiktet elektrisk effekt i värme. Följ
den härav är att spärrskiktstemperaturen 
och därmed även kollektorströmmen ökar. 
Fig. 37 och 38 visar exempel på denna ök
ning i kollektorströmmen efter inkopp
lingen. Dessa kurvor har upptagits med 
hjälp av den här beskrivna experiment
apparaten och ett armbandsur. De enskilda 
mätpunkterna på den brant stigande delen 
av kurvan måste bestämmas en i taget. Vi 
måste alltså koppla in transistorn på nytt 
för var och en av dessa mätpunkter. Efter 

det att en mätning utförts måste vi vänta 
åtminstone två minuter, innan vi utför 
nästa mätning, så att transistorn hinner bli 
avkyld efter den föregående mätningen. 

Strömökningen är till en början mycket 
snabb, sedan blir den långsammare. Slut
värdet, som lämpligen utväljes i förväg i 
stationärt tillstånd genom inställning av 
R4, uppnås först någon minut efter in
kopplingen. 

Kollektorströmmens temperatur
genomverkan 
När man har med transistorer att göra spe
lar temperaturberoendet stor roll. Av stort 
intresse är att känna till hur kollektorvilo
strömmen beror av temperaturen. I det 
sammanhanget kan det - vara fördelaktigt 
att införa begreppet temperaturgenom
verkan. 

Med temperaturgenomverkan förstås det 
belopp med vilket bas-emitterspänningen 
måste minskas för att en av 1°C tempera
turförhöjning betingad ökning av kollek-

/' v SLut örde 
le 5 

(mA) 49 

t 4:8 

4,7 

4,6 

4,5 

4,4 

4,3 

/ 
I 
I 

----"" / 
le 1 

Al 0,98 

t 
l" 

0,96 
I 0,94 

L 0,92 

Cm 

0,90 

torströmmen skall kompenseras. Denna 
temperaturgenomverkan, DT , kan vara bra 
att känna till då man står inför uppgiften 
att stabilisera' kollektorviloströmmen mot 
temperaturvariationer. 

Med hjälp av den här utnyttjade experi
mentapparaten kan man approximativt be
stämma DT • Därvid måste beaktas att den
na storhet är beroende av värdet på kol
lektorströmmen och den måste därför mä
tas för flera olika värden på kollektorvilo
strömmen l o. Vi begagnar för detta ända
mål en tidigare använd koppling, se fig. 14 
i RT nr 11/ 61. Som utgångstemperatur 
väljer ' vi rumstemperaturen och som slut
temperatur den temperatur transistorn er
håller, om man fattar om den med finger
topparna. Den sistnämnda temperaturen 
bestämmes genom att man med fingrarna 
fattar om en termometerkula på samma 
sätt som man gjorde med transistorn. Fing
rarna måste hållas kvar så länge på termo
meterkulan resp. transistorn att fortfarig
hetstillstånd uppnås . • 

SLutvfrde /' 

---

O,El:l 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 00 lXl 11 4,~ ; ° 10 20 30 40 50 60 70 80 00 100 110 sek. 

o sek. 

BegynneLsevörde - Tid 

Fig 37 
Ökning av kollektorströmmen lo p.g.a. uppvärmning av transistorns 
spärrskikt genom kollektorströmmen. Begynnelsevärde 4,2 mA. 
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Begynnelsevärde -Tid 

Fig 38 
Ökning av kollektorströmmen lo p.g.a. uppvärmning av transistorns 
spärrskikt genom kollektorströmmen. Begynnelsevärde 0,89 mA. 



I detta avsnitt - det sista -
genomgås fyra experiment, som kan 
utföras med den i RT nr 10/ 61 
beskrivna transistorprovapparaten, 
nämligen följande: 

8) Undersökning av uppvärm
ningen hos kollektorspärrskiktet 
p.g.a. kollektorförlusten. 

9) Stabilisering av kollektorvilo
strömmen gentemot temperatur· 
variationer. 

10) Studium av arbetssättet hos 
/örstärk'arsteg med transistorer. 

11) Studium av arbetssättet hos 
temperaturstabiliserat förstärkar
steg med transistorer. 

12) Studium av transistorns ljus. 
känslighet. 

Vid försöket finner vi till exempel att 
för -10 =2 mA måste vi vid 20° C ställa 
in bas·emitterspänningen på -U BE=200 
mV (R4 i läge 6,5; se fig. 8 i RT nr 11) 
och vid 32° C på -UBE=170 mV (R4 i 
läge 5,5). Detta betyder att för 12° C tem
peraturskillnad har vi en differens i bas
spänningen om 30 m V. För 1° C tempera
turhöjning får vi alltså en temperatur
genomverkan av 30 m V j 12°C=2,5 m V rC. 

Kurvan i fig. 39 visar uppmätta värden 
på temperaturgenomgreppet i transistorn 
vid kollektorströmvärden från 0,1 till 5 mA. 
Varje punkt på kurvan bestämmes på sam
ma sätt som den för -10 =2 mA. 

I 

Experiment nr 9 

Stabilisering av kollektorviloströmmen 
gentemot temperaturvariationer 
Arbetsförhållandena för en transistor kan 
stabiliseras på sådant sätt att kollektor· 
viloströmmen blir tämligen oberoende av 
temperaturen. 

mV 3,8 e-

r 
3,6 

3,4 

3,2 

3 

2,8 

2,6 

'" "'\ I\.. 
~ 

" I\.. 
~ 
~ 

'\ 
2,4 " 
2,2 

2 

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

g 

h 

j U1 U2 i 

_I + + 1I1I1 1 

B1 B2 

Detta är kopplingen för den experimentapparat för transistorer som utnyttjats 
vid de experiment som beskrives i detta avsnitt. Utförlig beskrivning av appa
raten i RT nr 10/ 61. 

Om vi kopplar på följande sätt (se fig. 
40; omkopplare f tillslagen) : 

a b c d e f g h i 
A. 

erhåller vi för en temperaturhöjning hos 
transistorn från 20 till 32° C en ökning av 
kollektorlikströmmen från säg 0,8 mA till 
ungefär 1,6 mA. 

Stabiliseringen kan ske på tre olika 
sätt: genom likströmsmotkoppling med 
hjälp av emittermotståndet R6, genom lik· 
spänningsmotkoppling, samt genom blan
dad motkoppling. 

Likströmsmotkoppling åstadkommes med 
en koppling enligt följande schema (fig. 
40; omkopplare f frånslagen) : 

a b c d e f g h i 
.A 

I denna koppling har ett emittermotstånd 
R6 inkopplats. 

Eftersom den över R6 uppträdande spän
ningen motverkar den från spänningsdela-

~ Fig 39 

~ 
" 

R2 

Fig40 
Med hjälp av denna koppling kan konstateras, 
att ett motstånd R6 i emitterledningen kan av
sevärt reducera kollektorströmmens temperatur
beroende. Detta motstånd åstadkommer en lik
strömsmotkoppling. 

H 

Fig 41 
Likspänningsmotkoppling kan utnyttjas för 
stabilisering av kollektorlikströmmen gentemot 
variationer i omgivningstemperaturen. Lik
strömsresistansen (ca 1 kohm) hos hörluren H 
utnyttjas här som kollektormotstånd. 

R2 

H 

Fig 42 

O,, 0,2 0,5 2 5 

Temperaturgenomverkan i mVr 
C hos en transistor som funktion 
av kollektorströmmen lo. Detta 
är resultatet aven mätserie, g_e· 
nomförd med den i artikeln be· 
skrivna experimentapparaten. De 
små cirklarna anger enstaka 
mätpunkter. 

En kombination av likströms- och likspännings
motkoppling begagnas i denna koppling för 
stabilisering av kollektorlikströmmen gentemot 
temperaturvariationer. Hörluren H tjänstgör 
här i stället för ett vanligt motstånd på 1 kohm. 

- - IC(mAl 
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ren R2-R4 uttagna baslikspänningen, 
måste vi öka R4 och därmed basspänning
en, för att komma tillbaka till 0,8 mA_ Vid 
uppvärmning av transistorn från 20 till 
som förut 32° e, ökar nu kollektorlikström
men endast med ca 0,04 mA, mot tidigare 
0,8 mA_ 

Likspänningsmotkoppling förutsätter ett 
likströmsmotstånd i kollektorkretsen, över 
vilket uppstår ett spänningsfall lika med 
åtminstone 1/5 av kollektorns matnings
spänning_ Som motstånd i kollektor kretsen 
kan vi utnyttja hörluren. 

Vi kopplar alltså på följande sätt: 

a b c d e f g h i 
• A . H 

där H betecknar hörluren. Denna koppling 
visas i fig. 41. Då kollektor likströmmen 
ökar p.g.a. den stigande temperaturen, 
ökar även likspänningsfallet över hörtele
fonen H. Härigenom sj unker kollektor- och 
baslikspänningarna, varigenom strömök- , 
ningen motverkas. I vårt fall erhålles en 
ökning från 0,8 till kanske 1,1 mA, alltså 
en betydligt mindre strömökning än för 
det fall att ingen stabilisering införts i 
kopplingen. 

Vid blandad motkoppling kombinerar vi 
båda slagen av motkoppling. Schemat blir 
följande: 

le 5 
mA) 

f 4 '-

Fig 43 
Grundschema för experimentapparaten med 
inbyggda extra elektrolrtkondensatorer G1, G2 
och G3 (=100 !tF, 6 Varbetsspänning). Dessa 
kondensatorer erfordras då apparaten begag
nas som förstärkare. 

Fig44 
Experimentapparaten nyttjad som lågfrekvens
förstärkarsteg. Hörluren H användes som lik
resp. växelströmsbelastning i kollektorkretsen. 
Kollektorviloströmmen är ungefär 1,9 mA. Se 
fig.45. 

a b c d e f g h i 
.A H 

vilket svarar mot kopplingen i fig. 42. H 
anger att hörluren inkopplats. Kollektor
likströmmen ökar i detta fall blott från 
0,8 till 0,83 mA. 

Experiment nr 10 

Förstärkarsteg utan temperatur
stabilisering 
Till att börj a med bygger vi i experiment
apparaten in tre kondensatorer, el, e2 och 
e3 så som visas i fig. 43. Vi utför sedan 
följ ande koppling 

a b c d e f g h i 
• M H (.) • A 

Se fig. 44. H=hörlur, M=högtalare, ut
nyttjad som mikrofon. 

Punkten inom parentes anger att sträc
kan f är kortsluten. Följaktligen skall ex
perimentet genomföras en gång med och en 
gång utan denna förbindning. 

Som ljudkälla begagnar vi antingen en i 
ett annat rum befintlig rundradiomottaga
re, varvid högtalaren måste vara försedd 
med en tillräckligt lång ledning, eller 
också kan vi använda en kraftigt tickande 
väckarklocka, som plifceras på högtalaren. 

5 
UBE-

- 250mV 
4 "-

IK 

M 

Vid kortsluten sträcka f är det i emitter
ledningen inkopplade motståndet R6 kort
slutet och har alltså ingen effekt. Därmed 
bortfaller den eljest genom R6 åstadkomna 
stabiliseringen. I praktiken skulle man 
kunna klara sig utan sådan stabilisering 
om - arbetstemperaturens variationer är 
j ämförelsevis ringa, och om det rör sig 
om förstärkning av mycket små signaler. 

Det är motiverat att vi studerar denna 
koppling, emedan vi lätt kan analysera 
den med utgångspunkt från transistorns 
utgångskarakteristikor, som vi kan mäta 
upp på sätt som visats tidigare. Dessutom 
kan vi i denna koppling lätt bestämma bas
emitterspänningen. 

I praktiken kan dock, då sträckan f är 
kortsluten (dvs. då R6 inte är inkopplat) , 
vissa svårigheter uppstå. För det första 
kan inställningen av förspänningen på ba
sen gentemot emittern vara något kritisk 
vid starka signaler, och för det andra kan 
genom temperaturförändringar - t.o.m. 
sådana som förorsakas genom att man fat
tar omkring transistorn med fingrarna -
förstärkarens arbetspunkt förskjutas så att 
kraftig distorsion uppstår eller rent av 
spärrning inträffar. I 

Fig. 45 visar kurvskaran för R6 kort
slutet (sträckan f sluten). Den inritade 
belastningslinjen (för likström) konstrue-

--:: ~ , 
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--- -
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220mV 
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" '" 225mV 3 
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Fig 45 
Utgångskarakteristikor för en transistor. Belastningslinjerna för lik
ström (rät linje) och växelström (ellips) är inritade. 
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Kurvskaran från fig. 45 (fina linjer) samt motsvarande kurvor för högre 
omgivningstemperatur (grova linjer). För en höjning. av temperaturen 
från 20 till 32° G har arbetspunkten drivit från 1,9 till 2 mA. 



ras på följande sätt. Från punkten U OE= 

=4,5 V (=batterispänningen) drages en 
rät linje till punkten lo=den ström som 
erhålles om hörtelefonen anslutes direkt 
till 4,5 V·batteri. Denna ström kan i experi· 
mentapparaten mätas upp med användan· 
de av följ ande koppling: 

a b c d e f g h i 
A ' K 

Belastningslinjen för växelström har 
mindre lutning än den för likström, eme
dan hörlurens impedans (dess motstånd 
för växelström) är högre än dess likströms
resistans. P.g.a. reaktansen blir belast
ningslinjen för växelström en ellips i stäl
let för en rät linje. 

Som synes av fig. 45 är, vid den givna 
JJelastningslinjen, en kollektorviloström lo 
av ca 1,9 mA gynnsammast. Detta är den 
i fig. angivna arbetspunkten. Vid förstärk
ning av svaga signaler (när t.ex. väckarur 
används som ljudkälla) ändrar sig dock 
ej ljudstyrkan i hörluren, även om vi kraf
tigt förskj ute r arbetspunkten från dess 
gynnsammaste läge. Endast vid värden på 
kollektorviloströmmen som ligger nära noll 
eller nära 4 mA blir ljudstyrkan (och där
med förstärkningen) avsevärt mindre. 

Vid förstärkning av starka signaler, allt
så vid någorlunda full utstyrning - som 
kan åstadkommas exempelvis med en rund
radiomottagare med starkt pådragen vo
lym som ljudkälla - märker vi emellertid 
tydligt att en kollektorviloström litet under 
2 mA är gynnsammast. Vid större avvi
kelser uppåt eller nedåt uppstår distorsion. 

Om vi studerar mA-meterns utslag skall 
vi finna följ ande: 

1) Vid kollektorviloström=2 mA: ut
slaget förblir konstant, oberoende av 
signalstyrkan. 

2) Vid kollektorviloström avsevärt hög
re än 2 mA: utslaget sjunker då 
signalstyrkan ökas ( emedan koll ek
torströmmen ej kan utstyras över 
4 mA). 

3) Vid kollektorviloström avsevärt lägre 
än 2 mA: utslaget stiger då signal
styrkan ökas (emedan kollektor
strömmen ej kan utstyras utöver O 
mA). 

Experiment nr 11 

Förstärkarsteg med temperatur
stabilisering 
Motståndet R6 inkopplas nu i emitterled-

Fig 47 
Annan variant av jörstärkarkopplingen i jig.44. 

Fig48 
Koppling jör mA-metern (0-1 mA, 70 ohm) 
med tillhörande shuntar, som ger mätområden 
0-2 mA resp. 0-5 mA. 

ningen genom att vi tar ur pluggen f. Här
vid måste vi samtidigt höja den från R4 
till basen uttagna likspänningen, så att 
vi åter erhåller ungefär -200 m V effektiv 
bas-emitterförspänning. 

Vid 20° C gäller, med värdet 200 mV, 
samma kurvor som visas i fig. 45. (Kurv
skaran i fig. 45 är uppmätt vid 20° G.) För 
växelström är nämligen motståndet R6 i 
emitterledningen effektivt överbryggat av 
kondensatorn C2. 

När nu transistorns temperatur stiger, 
så ökar kollektorströmmen. Vi kan före
ställa oss detta på följ ande sätt: kurvorna 
förskjuter sig uppåt, och nedtill dyker nya 
kurvor upp,_precis som om de höjde sig ur 
den vågräta axeln. Härvid är avstånden 
mellan kurvorna - kurvorna · har här lik
som tidigare uppritats med konstant diffe
rens i bas-emitterspänning - mindre ned
till i diagrammet och blir allt större ju 
högre upp vi kommer. 

Låt oss nu öka transistorns temperatur 
genom att fatta den med fingrarna. Därvid 
förblir likströmsresistansen hos hörluren 
givetvis opåverkad. Om det däremot vore 
fråga om en allmän temperaturhöjning, 
som innefattar även hörluren, skulle den
nas resistans öka (för en höjning från 20 
till 32° C med ca 4,8 %). Därmed skulle 
lutningen hos belastningslinjen för lik
ström bli något mindre. (Punkten 10 =4,25 
mA i fig. 45 skulle, i stället för vid 4,25 mA, 
falla vid 4,25/1,048=4,05 mA.) En sådan 
förändring skall vi emellertid ej här be
fatta oss med. Belastningslinjen för lik
ström antages alltså oförändrad. 

Som vi redan har fastställt, ökar· kollek
torviloströmmen något. Ökningen är vid en 
temperaturhöjning från 20 till 32° C i runt 
tal 0,06 mA. Detta kan vi räkna ut med 
hjälp av siffran för temperaturgenomver
kan (2,5 mVr C vid -10=2 mA), tem
peraturlJöjningen på 12° C, samt med ut
gångspunkt från att motståndet i emitter
ledningen har resistansen 510 ohm: 

12° CX2,5 m V/o C=30 m V; 
30 mV : 510 ohm=0,06 mA 

Värdet på bas-emitterförspänningen blir 
alltså ungefär 200-30=170 mV. 

Fig. 46 visar kurvskaran vid en tempe
ratur av +32° C (grova linjer). Kurvorna 
för 20° C har ritats in med fina linjer i 
samma diagram. Avstånden mellan kur
vorna är som synes mindre likformiga vid 
+32° C än vid +20° C. Detta betyder, att 
visserligen åstadkommer motståndet i 
emitterledningen att kollektorviloström-

0-1 mA 
'lIlA 

men, och därmed arbetsförhållandena, blir 
oberoende av temperaturen, men distorsio
nen tilltar i viss mån, då temperaturen 
stiger. 

Denna distorsionsökning kan endast be
kämpas med en motkoppling, som är verk
sam även vid växelström, men då krävs 
också högre ineffekt till transistorn. 

Fig. 47 visar en annan förstärkarkopp
ling som erhålles med endast ett batteri. 
Den erhålles på följande sätt: 

a b c d e f g h i 
• (.) . M H (.) A 

Observera här att om R6 kopplas in genom 
att proppen f tas ur, måste samtidigt prop
pen b tas ur om man vill arbeta vid högre 
värden på kollektorströmmen. 

Denna koppling lämpar sig inte så väl 
för mätningar som kopplingen i fig. 44, 
enär mA-metern här mäter både lo+den 
till basförspänningsdelaren tillförda ström
men. 

Experiment nr 12 

Transistorns IjuskäBslighet 
I den mån vi har möjlighet att efteråt på 
nytt svartlackera vår transistor, kan vi 
skrapa av lacket för att studera transistorns 
ljuskänslighet. Vi kan därvid utnyttja föl
jande koppling: ' 

a b c d e f g h i 
• A • 

och ställer med hjälp av R4 in en kollek
torström av t.ex. 0,4 mA. Därefter belyser 
vi transistorn med exempelvis en 100 W 
glödlampa, och begagnar en lupp eller ett 
förstoringsglas för att fokusera ljuset på 
transistorn. 

Om vi belyser transistorns kollektorsida, 
ökar kollektorströmmen blott obetydligt, 
säg med 0,03 mA. Denna ökning inträder 
omedelbart. Även om vi låter belysningen 
fortgå en längre stund, uppnås inte någon 
nämnvärd ytterligare ökning. Detta bevisar 
att värmen här ej har något inflytande, 
utan endast ljuset. 

En långt större strömökning erhålles vid 
belysning av transistorns emittersida. Kol
lektorströmmen kan härvid, från begyn
nelsevärdet 0,4 mA, drivas upp långt ut
över 1 mA. Ljuset påverkar kanten av 
emitterspärrskiktet och frigör där lad d
ningsbärare. 

Att man erhåller en viss ringa strömök
ning även vid belysning av kollektorsidan 
beror på ljusreflexioner, som gör att en 
del av ljuset indirekt når emittersidan .• 
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FÖR SÄNDARAMATÖRER 

Ingenjör Bo Samuelsson: 
SAAB, Linköping 

Komplettera mottagaren för ESB! 

Under de senaste åren har sändaramatö
rerna i allt större utsträckning börj at till
lämpa sändning med undertryckt bärvåg 
vid telefonisändning. Antingen sändes en
dast ett sidband (ESB) eller båda (DSB). 
Principen för alstrande av ESB-signaler 
och de fördelar som vid kommunikation 
står att vinna med sådana förutsättes be
kant. Ämnet har tidigare behandlats i 
denna tidskrift.' 

En ordinär kommunikationsmottagare 
kan användas för mottagning av ESB-signa
ler om man i detektorsteget sätter till den 
felande bärvågen med hjälp av beatoscilla
torn. Dennas frekvens justeras då in så, 
att den kommer att falla exakt på den fe
lande bärvågens plats. Det är emellertid 
inte alltid man lyckas demodulera ESB
signaler på detta sätt. Beatoscillatorn har 
ofta för låg amplitud för att demodule
ringen skall bli tillfredsställande. Oscilla-

l MEYERSON, G: ESB enkelt förklarat. RA· 
DIO och TELEVISION 1959, nr 11, s. 61. 

Sista MF
steget 

torstabiliteten är sällan tillräcklig, vilket 
leder till att kontinuerlig efteravstämning 
av beatfrekvensen fordras för att den fals
ka bärvågen skall kunna hållas på sin 
rätta plats. 

I det följande beskrives en del anord
ningar som underlättar mottagning av 
ESB- och DSB-signaler. 

Den vanliga diod detektorn har en benä
genhet att vid demoduleringsprocessen 
rätta sig efter den starkaste bärvågen. 
Skulle nu en störande signal vara starkare 
än beatoscillatorns signalspänning spolie
ras därför mottagningen lätt av ESB-signa
len. För god demodulering av ESB-signa
ler måste därför beatoscillatoramplituden 
vara avsevärt starkare än den starkast före
kommande störsignalen. I praktiken bety
der detta att man vid detektorn måste ha ca 
10 ggr större amplitud hos beatoscillator
spänningen än hos signalspänningen. Där
med har man också försäkrat sig om att 
man inte vid ESB·mottagning - annat än 

+250V 

1-'-""-'---+-------<>LFut 

Från BFO 

______________ -----.J 
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undantagsvis - får distorsion av princi
piellt samma karaktär som den som upp
träder vid övermodulering vid AM. 

Produktdetektorn 

För att på ett tekniskt tillfredsställande 
sätt kombinera signalspänningen med en 
så kraftig oscillatoramplitud s~m fordras 
vid ESB.mottagning måste en annan de
tektorkoppling än den vanliga tillgripas. 
Den s.k. produktdetektorn har härvid visat 
sig vara den lämpligaste detektorkopp
lingen. Dess funktion påminner i viss mån 
om den s.k. synkrodynens - för något de
cennium sedan föreslagen som detektor för 
lokalmottagning av AM-signaler. 

För en produktdetektor kan man använ
da en normal blandarkoppling med sepa
rat oscillator, men den typ som hittills bli
vit mest populär är en av Crosby angiven 
tre·triod·koppling, vars principschema vi
sas i fig. 1. I princip utgöres den av två 

Fig l 
Principschema för produktdetektor angiven av 
Crosby. 

Fig 2 
Principschema för produktdetektor med RCA
röret 7360. 



Varje kortvågsmottagare med 

god frekvensstabilitet kan - om 

den är försedd med beatoscillator 

- utnyttjas för enkelt sid· 

bandsmottagning. Bästa resul· 

tatet uppnås dock om man 

bygger om mottagarens detektor 

m.m. på sätt som beskrives 

i denna artikel. 

anodjordade steg, VI; det ena av dessa 
tillföres signalspänningen från mottaga
rens MF-del, det andra påföres beatoscil
latorspänningen. Eftersom de båda rör
systemen arbetar med gemensamt katod
motstånd återfinnes båda dessa spänningar 
över katodmotståndet. 

Till det för de båda trioderna i VI ge
mensamma katodmotståndet är också 
växelspänningsmässigt katoden i den 
vänstra triodhalvan V2 ansluten_ Denna 
triods st yr galler är jordat. Likspännings
mässigt får denna triod större negativ 
gallerförspänning än trioderna i VI och 
kommer att gå närmast som anodlikriktan
de detektor. På grund av det olinjära ar
betssättet i denna triod erhålles erforder
lig blandning, varvid modulationen kom
mer att återfinnas som lågfrekvensspän
ning över den gallerjordade triodens anod
motstånd. Det andra triodsystemet, V2, an
vändes för lågfrekvensförstärkning. 

Produktdetektorn bör matas med en 

signalspänning som ligger mellan 0,1 och 
0,3 V och den beatoscillatoramplitud som 
påföres bör ligga mellan 2 och 3 V. Större 
inspänningar ger distorsion. 

För att enkelt prova att allt fungerar 
som det skall, kan man koppla bort beat
oscillatorspänIlingen. Härvid skall prak
tiskt taget ingen demodulering uppstå. 

En annan typ av produktdetektor, som 
bygger på det av ReA speciellt för kopp
lingar med undertryckt bärvåg utvecklade 
röret 7360, visas schematiskt i Hg. 2. Detta 
rör är betydligt dyrare än två ECC82 men . 
det har uppenbara fördelar i det fall man 
har ont om utrymme i mottagaren eller 
måste spara på glödeffekten. 

Först några ord om röret vars inre upp
byggnad framgår av fig. 3. Röret har 
9-polig novaIsockel och två avböjnings
elektroder framför var sin anod. I ordning 
följer sedan skärm galler, styrgaller och 
katod ungefär som i en konventionell pen
tod. Tillföres signalerna från beatoscilla
torn och MF-delen styr gallret respektive 
ena avböjningselektroden, verkar röret 
som blandare. Tas oscillatorspänningen 
från en beatoscillator, fungerar det ·hela 
som detektor och man får ut lågfrekvens 
på ena anoden. Denna kopplings fördelar 
ligger i hög utspänning och utmärkt för
måga att begränsa störningar. Överstiger 
den spänning som tillföres avböjnings, 
elektroden 8 V topp till topp, klipps näm
ligen utspännings amplituden. Håller man 
signalnivån nära det maximala värdet 8 V 
kommer störpulser med t.ex. 10 ggr större 
amplitud än signalen att vara endast dub
belt så stora som signalen efter detektorn. 
Den begränsande funktionen klargöres av 
fig. 4. Eftersom röret .är känsligt för mag
netiska fält, som kan påverka dess balans, 
bör det skärmas. 

Tillsättning av bärvågen 

F.ör att klargöra principen för hur den 
undertryckta bärvågen återinsättes i en 
mottagare för ESB-signaler utgår vi från 

+250V 

6ak 

I:;;:--j---o LF ut 

hur en vanlig AM-signal behandlas i en 
super, se fig. 5 a. Vi antar att oscillator
frekvensen f08e ligger över bärvågens fre
kvens, fbV> och vi kan vidare anta att bär
vågen modulerats av ett talband med om
fånget 300 till 3000 Hz. Sidbanden utgöres 
ju som bekant av summa- resp. skillnads
frekvenserna mellan tonfrekvensen och 
bärvågen. Vid avstämning av mottagaren 
till AM-signal placeras bärvågen mitt i 
mottagarens MF-passband. 

Efter blandningen blir övre och undre 
sidbanden spegelvända som framgår av 
fig. 5 d. Men eftersom sidbanden ligger 
symmetriskt omkring bärvågen har denna 
spegelvändning ingen betydelse. 

Vid mottagning aven ESB-signal ställer 
sig det hela annorlunda. Då placeras cent
rum i mottagarens MF-passband ungefär 
mitt över det mottagna övre eller undre 
sidbandet, se fig. 5 b och 5 c. Innehåller 
inkommande signalen från antennen en
dast det övre sidbandet, måste oscillatorns 
frekvens höjas j-ämfört med det fall att 
den är inställd för AM-mottagning, medan 
den måste sänkas om det rör sig om mot
tagning aven signal som omfattar endast 
det undre sidbandet. 

Efter blandaren med dess spegelvänd
ning måste nu den felande bärvågen vid 
mottagning av det övre sidbandet insättas 
vid en frekvens som är lika många Hz 
högre som det antal Hz oscillatorfrekven
sen måst höjas för att det övre sidbandet 
skall falla mitt i mo):tagarens MF-pass
band, se fig. 5 e. Analogt fordrar mottag
ning av det undre sidbandet en beatoscilla
torfrekvens som ligger lika många Hz lägre 
(=k i fig. 5 b, 5 c och 5 e). 

Frekvensavståndet k resonerar man sig 
till på följande sätt: Den mottagna infor
mationens medelfrekvens blir (3000-300) 
/ 2=1350 Hz. Därtill måste läggas den 
bortskurna delen av basområdet, 300 Hz. 

• Sålunda bör man räkna med ett frekvens
avstånd k=1650 Hz. Beatoscillatorn mås
te alltså kunna avstämmas till frekvenser 

Fig 3 

AvböjningseLektroder(b). 

Irr----'t\'I.-----L-Anoder (o) 

Skärmgaller 

--,,L-- Styrgaller 

Katod 

På detta sätt är produktdetektorröret typ 7360 
uppbyggt i princip. 
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Principen för den störnings begränsning som uppstår röret 7360. Principen för tillsättande av den felande bärvågen vid ESB-mottagning. 

som är = mellanfrekvensens centrumfre
kvens (exempelvis 455 kHz) ± 1650 Hz för 
att både övre och undre sidbanden skall 
kunna tas emot. 

leatoscillatorn i ESI· mottagare 

Som beatoscillator i ESB-mottagare kan en 
ordinär LC-oscillator användas -- om den 
är tillräckligt frekvensstabil. Är den inte 
det kommer -- som tidigare antytts -- det 
demodulerade talet minst av allt att likna 
mänskligt tal. Man måste då ständigt 
stämma efter med beatoscillatorns fre
kvensratt, vilket man snart tröttnar på. 

Med kristallstyrning av beatoscillatorn 
bortfaller en betjäningsratt, så att en av
stämning på en ESB-signal blir enklare. 
Frekvenserna hos de erforderliga två kri
stallerna (.l<n för övre och en för undre 
sidbandet) bestämmes som ovan antytts. 

Det finns lyckligtvis på marknaden bil
liga surplus-kristaller med ett inbördes 
frekvens avstånd av ± 1850 Hz kring de 
aktuella mellanfrekvenserna. Egentligen 
skulle enligt vad ovan anförts frekvens
avståndet vara ± 1650 Hz, varför man får 
räkna med ett fel i avstämningen på 200 
Hz. Detta frekvensfel märks dock inte så 
mycket i praktiken. 

I fig. 6 visas en koppling, lämplig att 
använda till en kristallstyrd beatoscillator 
för ESB-mottagning. De två kristallerna 
-- eller en LC-krets för CW-mottagning -
kan kopplas in med en sektion på samma 
omkopplare som ingår i princip schemana 
i fig. l och 2. 

Kopplingen mellan produktdetektorn 
och beatoscillatorn är fast och för att und
vika ömsesidig påverkan användes pentod
delen i röret (6U8) som buffertrör. Yt
spänningen uppgår maximalt till cirka 30 

+25OV l-1SOV 

"kDk 
Till produkt
detektor, 
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volt topp till topp, varför en potentiometer 
införts som reglerar inspänningen på pro
duktdetektorn till optimalt värde. 

Man bör lämpligen bygga in oscillatorn 
i en separat skärmburk, placerad ovanpå 
chassiet, se fig. 7. Kristallerna har emel
lertid med hänsyn till omkopplaren place
rats under chassiet så- som framgår av 
fig. 8. Ledningarna bör hållas så korta 
som möjligt. 

Frekvensdriften hos en beatoscillator 
med schema enligt fig. 6 har undersökts 
med hjälp av frekvensräknare. Resultaten 
framgår av kurvorna i fig. 9, som också vi
sar att en Le-oscillator kan fås att »lugna 
sig», men det tar rätt lång tid innan så 
sker -- här ca en halvtimme! 

De i schemat i fig. 6 angivna komponent
värdena är avsedda för en mellanfrekvens 
=470 kHz. Ändrar man spolinduKtansen 
och använder andra kristaller kan kopp-

Fig 6 
Principschema för beatoscillator, lämplig att 
använda vid ESB-mottagning. Vid ESB-mot
tagning användes kristaller med frekvensen 
+1650 kHz eller -1650 kHz från mellan
frekvensfiltrets centrumfrekvens. Vid CW-mot
tagning inkopplas en avstämbar LC-krets för 
kontinuerlig avstämning av beatoscillatorns 
frekvens. 

Fig 9 
Uppmätt frekvensdrift hos beatoscillator enligt 
fig. 6 och 7, som funktion av tiden efter oscilla
torns inkoppling. 



lingen givetvis tillämpas för andra före
kommande mellanfrekvenser_ Observera i 
detta sammanhang att kristaller av sur
plustyp inte alltid stämplas med grund
tonsfrekvensen utan med den frekvens som 
kristallen skall styra efter diverse frekvens
dubblingar_ För kristaller, avsedda för 
frekvenser inom området 20,0- 27,9 MHz, 
får man dividera den påstämplade fre
kvensen med 54 för att få kristallens grund
ton_ För kristaller, avsedda för 28,0-38,0 
MHz måste man i stället dividera med talet 
72 för att få grundfrekvensen_ Surplus
kristallerna är oftast försedda med kanal
nummer.' 

Skulle mottagaren vara dimensionerad 
med oscillatorfrekvensen liggande under 
signalfrekvensen kan man använda sam
ma beatoscillatorkristaller, men de måste 
då byta plats, dvs_ den med högre frekvens 
ger det undre sidbandet och vice versa_ 

Kristallbandfilter för ESS· mottagning 

Fördelarna med ESB utnyttjas bäst om 
mottagaren är mycket selektiv_ Mottag
ningen störs då inte av ev. närliggande bär
vågor. 

En välkänd metod för att förbättra selek
tiviteten vid CW-mottagning är att använda 
kristallfilter i MF-delen. För telefonisigna
ler lämpar det sig emellertid inte med 
kristall filter av CW-typ, de är för smalban
diga. Använder man två kristaller, se fig. 
10 a, får man bandpasskaraktär hos filter
kurvan. Fyra kristaller i ett filter enligt 
fig. 10 b ger brantare flanker på MF-kur
van och starkare dämpning utanför pass
bandet. Se kurvor i fig. 11 a och b. 

De serieinkopplade kristallerna ger top
par i bandpasskurvan för sina respektive 
serieresonansfrekvenser, medan parallell
resonanserna ger minimum genomsläppt 
signal. De två .parallellt över sekundären 
inkopplade kristallerna kortsluter genom 
serieresonans frekvenser någonstans i de 
»sekundära» toppar som fås utanför den 
egentliga bandpasskurvan. Se fig. 11 b. 

l Uppgifter om kanalnummer jämte motsva
rande grundtonsfrekvens hos surpluskristaller 
ges i annan artikel i detta nummer. 

rekvensdrift 
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Kristallerna X2 och X3 väljes så att de har 
samma frekvenser som beatoscillatorns 
kristaller. 

Kristallerna Xl och X4 väljes med ett 
kanalnummer högre resp. lägre än de båda 
andra. För en beatoscillator med kristaller 
med kanalnumren 51 (464,815 kHz) och 
53 (468,519 kHz) bör alltså kristallerna 
X2 och X3 ha samma kanalnummer. Skul-

C1 

L1 

Fig 7 

le filter med fyra kristaller användas, se 
fig. 10 b, skulle kristallerna Xl och X4 ha 
kanalnumren 50 resp. 54. Ytterligare 
dämpning av sidomaxima utanför passban
det kan erhållas genom att ytterligare ett 
par kristaller med kanalnummer 49 resp. 
55 inkopplas, men enligt lagen om den av
tagande avkastningen torde detta knappast 
löna sig. 

Exempel på beatoscillator, byggd efter schemat i fig. 6. Den är ut
formad som en separat enhet i en skärmlåda, som sedan skruvas fast vid 
mottagarens chassi. 

01L.---~ 

KristoLLer _ _ _ 

Fig 8 

-detektor Produktdetektor 

01A 018 

Sista MF
steget 

Exempel på en mottagare kompletterad med beatoscillator (t.v.) och 
produktdetektor (Vi och V2). 'Omkopplaraxeln för OlA och OlB har 
förlängts ut till beatoscillatortillsatsen (OlG). 
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Serieresonans X2 och X3 
1\ ~ 

Parollell -

" / Serieresamns X 1 och X l. 

Enbart soriekristaller Shunt och seriekristaller 

AFR 

Fig 10 Fig 11 
Principell u,ppbyggnad av kristalljilter lämpligt jör användning i ESB
mottagare. aj Filter med seriekristaller. bJ Filter med serie- och shunt
kristaller. 

Frekvenskurvor jör kristalljilter enligt schema i jig. 10. aj Filter med 
enbart seriekristaller. bJ Filter med shunt- och seriekristaller. 

MF-kurvans toppar kommer med sur
pluskristaller att ligga på ca 3,5 kHz in
bördes avstånd. Med hänsyn till att kristal
ler med fixa frekvenser utnyttjas måste i 
praktiken mellanfrekvensen oftast trimmas 
om för att kristallfiltrets passband skall 
hamna symmetriskt kring mellanfrekven
sens centrumfrekvens. 

Lågpassfilter 

Ett utmärkt hjälpmedel för att slippa från 
interferensstörningar och brus både vid 
ESB-mottagning och mottagning av övriga 
telefonityper är det i fig. 12 schematiskt 
visade lågpassfiltret. Dess frekvenskurva 
återges i fig. 13. Som synes skär den skarpt 
av mellan 3 och 4 kHz. För att filtret skall 
ge bästa verkan bör det kopplas in mellan 
LF-steg och slutsteg och mellan impedan
serna 3 kohm. Filtret kan exempelvis an
slutas mellan uttagen LF ut i fig. l resp. fig. 
2 och efterföljande LF-steg. Man bör där
vid koppla in en anpassningstransformator 
med varvtalsomsättningen 5: L Se fig. 15. 

+ 

Spolarna lindas på Philips ferroxcube
kärnor typ S25/ 1600-3B2, de får för 340 
resp. 400 varv induktansen 200 resp. 300 
mH; 0,2 mm emaljerad koppartråd an
vändes. 

Avstämning vid ESa-mottagning 

Vi skall först se hur en mottagare som inte 
har speciella anordningar för mottagning 
av ESB-signaler skall avstämmas vid ESB
mottagning. 

ESB-signalen igenkännes lätt på att ta
let är fullkomligt oförståeligt och att S
metern slår i takt med talet. Mottagarens 
avstämningsratt inställes till en början för 
bästa signalstyrka (vilket kan vara besvär
ligt, eftersom S-metern »slår» i takt med 
moduleringen). Sidbandet ligger då i MF
delens passband. 

På grund av frånvaron av bärvåg funge
rar inte mottagarens AFR-system vid ESB
mottagning. I stället måste HF-volymen 
användas så att rätt signalnivå erhålles vid 

d lE 

O 

- 1 O 

-2 O 

-30 

O 

-so 

-60 

detektorn och därmed minsta distorsion. 
Skruva först ned HF-volymen i botten, drag 
på full LF-volym och öka åter HF-volymen 
tills signalen hörs svagt. Slå därefter på 
beatoscillatorn och justera dennas frekvens 
tills talet blir förståeligt. Vid felaktig in
ställning av beatfrekvensen låter talet an
tingen högt och pipigt eller lågt och dovt. 
Det kan till och med bli »inverterat» om 
beatfrekvensen ligger på fel sida om mel
lanfrekvensen. När beatoscillatorns fre
kvens är rätt inställd behöver den inte änd
ras förrän vid mottagning aven sändare 
som använder det andra sidbandet. De 
båda lägena på beatoscillatorns frekvens
ratt, som motsvarar rätt inställning för 
mottagning av övre resp. undre sidband, 

_ kan. med .fördel märkas ut för att under
lätta inställningen i fortsättningen. 

Avstämningen aven för ESB-mottagning 
modifierad mottagare är enklare. Centrera 
med avstämningsratten signalen i MF-pass
bandet, slå om vågtypsomkopplaren 01 till 
ESB, övre eller undre sidband, beroende 
på vilket som utsänds, samt finjustera av-

r--. 

20 50 100 200 500Hz 1 5 10 20kHz 

Fig 12 Fig 13 
Lågpassjilter med övre gränsjrekvens ca 3000 Hz. Filter av denna typ Frekvenskurva jör lågpassjilter enligt tig. 12. 
minskar interjerensstörningar och brus. 
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Fig 14 Lågpassjilter enligt jig. 12 och 13. 

stämningen så att talet låter naturligt! Om
kopplaren 01 sköter dels inkopplingen av 
produktdetektorn, dels valet av kristall i 
beatoscillatorn; all avstämning sker så
lunda med mottagarens ordinarie avstäm
ningsratt. 

Det inses lätt att mottagarens lokaloscil
lator måste vara mycket stabil. Redan någ
ra hundra Hz frekvensdrift från inställt 
värde ger oförståeligt tal. Efter uppvärm
ningen bör en god ESB-mottagare hålla 
avstämningen med en tolerans på ca ± 100 
Hz. Detta är speciellt svårt vid högre fre
kvenser, men man kan komma långt med 
omsorgsfull temperaturkompensering. 

Mottagarens temperaturdrift kan lätt 
uppskattas på följande sätt: Med beatoscil
latorn i ett av sina kristallstyrda lägen noll
svävas mottagaren på en stabil bärvåg, 

-I-250 V 

"'"---" LF-ut 

Fig IS 

exempelvis normalsändaren i Rugby på 
5,0 MHz. När mottagaren driver hörs en 
interferenston med ökande frekvens. Ge
nom att uppskatta tonens frekvens eller 
uppmäta den t.ex. genom nollsvävning med 
en tongenerator har man ett direkt mått på 
hur mycket mottagarens lokaloscillator 
driver_ 

En glappfri och ordentligt utväxlad av
stämningsratt på mottagaren är också en 
förutsättning för att gott resultat skall 
uppnås vid ESB-mottagning. • 

litteratur: 

Single Sideband lor the Radio Amateur. Ut
given av The American Radio Relay League 
(ARRL), USA. 

+250V 

LF-ut 

Schema lör inkoppling av lågpassjilter enligt lig. 12 i LF-steget (V2B) 
i lig. 1. 

(Tillhör artikel på nästa sida.) 

Tab. 1. Mest användbara kristalllrekvenser lör 
MF-kristall/ilter. 

Kanal Grundtons-
frekvens nr (kHz) 

O 370,370 
l 372,222 
2 374,074 
3 375,926 
4 377,778 
5 379,630 
6 381,481 

fil 383,333 
8 385,185 
9 387,037 

10 388,889 
11 390,741 
12 392,593 
13 394,444 
14 396,292 
15 398,148 
16 400,000 
17 401,852 
18 403,704 
19 405,556 
20 407,407 
21 409,259 
22 411,111 
23 412,963 
24 414,815 
25 416,667 
26 418,519 
27 420,370 
28 422,222 
29 424,074 
30 425,926 
31 427,778 
32 429,630 
33 431,481 
34 433,333 
35 435,185 
36 437,037 
37 438,889 
38 440,741 
39 442,593 
40 444,444 
41 446,296 
42 448,148 
43 450,000 
44 451,852 
45 453,704 
46 455,556 
47 457,407 
48 459,259 
49 461,111 
50 462,963 
51 464,815 
52 466,667 
53 468,519 
54 470,370 
55 472,222 
56 474,074 
57 475,926 
58 477,778 
59 479,630 
60 481,481 
61 483,333 
62 485,185 
63 487,037 
64 488,889 
65 490,741 
66 492,593 
67 494,444 
68 496,296 
69 498,148 
70 500,000 
7l 501,852 
72 503,704 
73 505,556 
74 507,407 
75 509,259 
76 511,111 
77 512,963 
78 514,815 
79 516,667 
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Fig 1 
Exempel på seriekoppling av två motstånd. 

R 2R I.R eR 16R 

Fig 2 
Exempel på seriekoppling av fem motstånd. 

Exempel: 

Förenkla uttrycket 
R=Ra+2Rl+R2+Rl+5R3-3R2+Rl 

Lösning: 

Samma bokstavsstorheter adderas var 
för sig. Man får alltså 

R=R3+2Rl+R2+Rl+5R3-
-3R2+R1 =4Rl-2R2+6R3 

dvs. 
R=4Rl-2R2+6Ra 

Multiplikation 
En multiplikation mellan två si//er/aktu
rer, t.ex. 5 och 6, tecknas 

5·6 
eller 

5X6 

På samma sätt tecknas en multiplikation 
mellan två bokstavsfaktorer, t.ex. a och b 

a·b 
eller 

aXb 

Vid multiplikation av bokstavsstorheter 
är det dock inte nödvändigt att utsätta 
multiplikationstecken (.) eller (X). Pro
dukten a' b skrives alltså enklare ab. 

Vid multiplikation av två bokstavsfakto
rer gäller samma teckenregler som vid 
multiplikation av två sifferfaktorer. 

R e g e l: Produkten blir positiv om 
faktorerna har samma tecken och ne
gativ om faktorerna har olika tecken. 

Exempel: 

Bestäm produkten av a och -b samt av 
-a och-b. 

Lösning: 

Då man skall teckna produkten av a 
och -b måste man utsätta parentes 
kring -b; detta för att uppställningen 
annars kommer att se ut som om det 
vore fråga om en subtraktion mellan a 
och -b, dvs. 

a·-b 
eller 

21 
A B 

R1 2 R1 

R2 2R2 

R R3 

31 

Fig l 
Spänningen mellan punkterna .A och B skall 
beräknas. Se texten. 

aX-b 

Den korrekta uppställningen är alltså 

a(-b) 
eller 

aX (-b) 

Eftersom faktorerna har olika tecken 
blir produkten negativ, dvs. 

a(-b)=-ab 

På samma sätt tecknar vi produkten av 
-a och-b 

-a (-b) 

. Kring en negativ faktor som står först 
i en produkt behöver man inte utsätta pa
rentes då ett utelämnande av parentes här 
inte kan leda till någon förväxling. 

Eftersom faktorerna har samma tecken 
blir produkten positiv, dvs. 

-a(-b)=+ab 

Tecknet (+) i +ab har vi utsatt för att 
särskilt markera att produkten blir positiv. 
Annars brukar man i allmänhet inte ut
sätta plustecken framför positiva termer 
som står helt fritt eller först i ett bokstavs
eller sifferuttryck. 

I förra avsnittet gick vi igenom hur man 
multiplicerar in en sifferfaktor i en paren
tes. Samma tillvägagångssätt gäller då man 
har att göra med bokstavsstorheter : 

R e g e l: Vid multiplikation aven pa
rentes med en faktor, skall varje term 
inom parentesen multipliceras med 
faktorn. 

Exempel: 

Lösning: 

Multiplicera i tur och ordning varje 
term inom parentesen med faktorn -a. 
Då erhålles i detalj 

-ab-a ( -c )-a (+d)-a (+e) 

För de positiva faktorerna (+d) och 
(+e) är det emellertid helt onödigt att 
utsätta vare sig plustecken eller paren
tes. De uppkomna delprodukterna skri-
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A 

2R 

U ~ R ( 

U"' Bb 
Fig 4 
Spänningen Ut skall beräknas. Se texten. 

ves därför enklare 

-ab-a (-c )-ad-ae 

Med tillämpande av teckenreglerna 
på produkten -a(-c) fås till slut 

-ab+ac-ad-ae 

Om man jämför termerna i resultatet 
med de ursprungliga termerna inom paren
tesen, finner man att dessa växlat tecken. 
Vid multiplikation aven parentes med en 
negativ faktor kommer alltså samtliga ter
mer inom parentesen att växla tecken. Mi
nustecknet framför en negativ faktor fram
för en parentes kan därför strykas om 
man samtidigt växlar tecknen på samtliga 
termer inom parentesen. Om vi tillämpar 
detta förfarande på den givna uppgiften 
får vi den enklare räkningen 

-a( b-c+d+e) =a (-b+c-d-e) = 
=-ab+ac-ad-ae 

Exempel: 

Förenkla uttrycket 

a (2b-c+be)-b(2a-c+ae) 

Lösning: 

2ab-ac+abe-2ah+bc-abe 

Termerna 2ab och -2ab samt ter
merna abe och -abe tar här ut var
andra. Alltså erhålles som resultat 

-ac+bc 

eller, vilket är samma sak 

bc-ac 

Exempel: 

Beräkna den spänning U som uppträder 
mellan punkterna (A) och (B) i fig. 3. 
Hur stor är spänningen för de speciella 
värdena I=2A, R 1=3,8979 ohm, R2= 
=2,3598 ohm och R3=4 ohm? 

Lösning: 

Spänningen U1 över den vänstra mot
ståndskedjan är (enligt Ohms lag) 



Fig 5 

D
I 

Ul 

U2i R 
U3 _ 

Strömmen l genom motståndet R skall beräk· 
nas. Se texten. 

Spänningen U 2 över den högra mot· 
ståndskedjan är 

Den sökta spänningen U mellan 
punkterna (A) och (B) är skillnaden 
mellan spänningarna U 1 och U 2, alltså 

Förenkling av ovanstående bokstavs
uttryck ger 

U =21Rl +2IR2+2IRa-
-2IRl-2IR2-IRa 

U=IRa 

Med de insatta värdena 1=2 A och 
Ra=4 ohm erhålles alltså till slut 

U=2·4=8V 

Resultatet blev som synes oberoende 
av resistanserna Rl och R2• De siffer
värden som är angivna på dem i upp
giften är alltså helt obehövliga. Tack 
vare att vi använde oss av bokstavsräk
ning slapp vi dock att utföra krångliga 
och onödiga sifferräkningar. 

Division 
En division (kvot) mellan två bokstavs
storheter, t.ex. mellan a och b tecknas 

a 
- eller a:b eller a/b 

b 

och utläses »a dividerad med b» eller »a 
genom b». Uppställningen kallas ett bråk; 
talet ovanför resp. nedanför bråkstrecket 
kallas täljare resp. nämnare. 

Vanligen användes i teknisk litteratur 
snedstreck i stället för bråkstreck, detta 
p.g.a. vissa svårigheter att med maskin sät
ta uttryck med bråkstreck. I uttrycket a/b 
utgör talet t.V. om snedstrecket täljare, 
talet t.h. om snedstrecket nämnare. Om 
flera termer ingår i täljare resp. nämnare 
sättes parentes om täljare resp. nämnare 
med snedstreck emellan 

Består täljare resp. nämnare av ett an
tal faktorer utelämnas parentesen 

ab 
-=ab/(e+d) 
e+d 

a+b = (a+b) /ed 
ed 

I mera komplicerade bråk får man 

e 
a+b+T 
---= [a+b+ (e/d) ] / [ (e/f) +gh] 

Vid division av bokstavsstorheter gäller 
samma teckenregel som vid division av 
sifferfaktorer . 

R e g e l: Kvoten blir positiv om täl
jaren och nämnaren har samma tec
ken och negativ om täljaren och 
nämnaren har olika tecken. 

Exempel: 

Bestäm spänningen UlmelIan punkter
na B och C i kretsen i fig. 4. Hur stor 
blir denna för de speciella värdena 
R=2 ohm och U=30 V? 

Lösning: 

Den sammanlagda batterispänningen 
kretsen är 

Den totala resistansen i kretsen är 

Enligt Ohms lag blir då strömmen 1 ge
nom motstånden 

3U U 
1----3R - R 

Spänningsfallet över resistansen R är 
produkten av strömmen U/R och ifrå
gavarande resistans R, alltså 

Den sökta spänningen U 1 är summan 
av spänningen -2U (fig. 4) och det 
beräknade spänningsfallet U, alltså 

Ul =-2U+U=-U 

För det speciella värdet U =30 V blir 

Som framgick av föregående exempel 
kunde man förkorta bort storheten R. Den 
sökta spänningen är alltså helt oberoende 
av resistansvärdet R. 

På samma sätt som man kan multipli
cera in en faktor i en parentes genom att 
multiplicera varje term inom parentesen 
med faktorn, kan man bryta ut en faktor 

ur en summa termer ~enom att dividera 
varj e term med en för dessa gemensam 
faktor. 

Exempel: 

Bryt ut eventuellt gemensamma fakto
rer ur bokstavsuttrycket 2abe+4abe+ 
+8abf. 

Lösning: 

Om man granskar varje term i uttryc
ket, så finner man att faktorn 2ab är 
gemensam för varje term. Denna kan 
således brytas ut på följande sätt 

Att resultatet är korrekt kan man över
tyga sig om genom att multiplicera till
baka faktorn 2ab in i parentesen. Vi 
återfår då det ursprungliga uttrycket 

2ab(e+2e+4f)=2abe+4abe+8abf 

Exempel: 

Ett motstånd med resistansen R inkopp
las i tur och ordning till tre batterier 
med spänningarna UI> U2 och Ua. I 
resp. fall uppsättes strömmarna 11= 
=1 A, 12=2 A, och la=3 A. Hur stor 
blir strömmen om de tre batterierna 
seriekopplas och anslutes till samma 
resistans R? 

Lösning: 

Se fig. 5. För strömmarna Il' 12 och la 
erhålles 

Il=UdR 
12=U2/R 
la=Ua/R 

Om dessa strömmar adderas erhålles 
uttrycket 

I l+12+/a= 
= (Ul /R)+(U2/R)+(Ua/R) 

Eftersom faktorn (l/R) är gemen
sam för samtliga termer på högra sidan 
om likhetstecknet, kan denna brytas ut. 
Då erhålles 

Om å andra sidan de tre batterierna 
seriekopplas och anslutes till R, blir 
strömmen I 

Detta uttryck överensstämmer helt och 
hållet med det tidigare funna uttrycket 
för I l+12+/a. Den sökta strömmen l 
är alltså helt enkelt lika med summan 
av de strömmar som flyter då R in
kopplas till vart och ett av de tre bat
terierna, dvs. 

Med insatta värden erhålles alltså till 
slut 
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~\eI!l!:'eIftbIieh~?1IlmmÖI1a lÖ'O{ .G .8H 9G 

89HBfh9 
En tonfrekve~cw~a\or kan byggas upp 
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~\:\l=&l 
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s 
.!\~+
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Fig l 
j>rll,yttBl{!n~i~J.1~fh,mIJJust!llglt'öt JtJt~on" 
frekvens (fast frekvens). Koppli:tfg6W?jtJtWsät. 
ter hög strömNf.ff,{EJ,p,i.nrsdaktor i transistorn 
och inställninge7i arr'-efubfv'r kritisk. Med hjälp 
av pot,t;ntiometer~ PI kontrolleras arbetslJUnk
tens lägf!..3?JmMJ Pll~~~iTa§Ia~ll_än· 
ningens storlek. 

~E=~~+~ 

"9;g \ f13mmÖ'lJa Bh lHd ),lEI amdO 19iIfla 
ilsbnfh2JOJii liiUil 

\l \lE 
=r,\+!:l+1\ 

Ko-m.mewtID\!:'1il'l- (<p'nmeipschemat 
- - - - l 
~ - ~E-

-fl9m9),l "IS (~\I) Cll01.alll m0819Jla 
fthiei~rå!Itl~6l'19~emittmHe~fl!gene
rlR@~ ~DPi.~i ,tM~1l\tfililn'Hll är 
intressant och förtjänar k!MW'eI~~ten 

komIJ\,qt"~+ \l+r\l) =8\+"\+1\ 
Man ' kan tru en början fråga sig, hur 

ftllilfli i%leluJffiliIf fl ftig\ll»iih~4ffrdisflt\)å eR
likba iIItn~J'å~st{~flt~gai>;;\ffln~ är 
<90°, kan få transistorn attlswmgIP,1:!Nl0° 
fasförskj~nin~ ntå~eli~AlJ{ireligga mel-

\~E ::T!:. T! 7 o lan kolle torspannmgen och den aterma-
tIure l lliJsspännmgwndVÖf klhfringrenJ1h årtill 
icl~1indnktdmertliliillf:»bsfm.tmåMfirl Tr 
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e:rih&gdn aal/i(J:kcra. fleurhenyl'1elJmtt,man 
ffmleiilItekWm611ll shlrem&veD!Eigealirgqdll ne
dan. Här betecknar Lp priMåir~kitm:tsen 
hos utgångst~~nsf.~~l\.t2:r"f' Inre resistan
sen, Ri, i transTsrorn rutgör då serielänk i 
{fu Rbllänlo,llDe5tåm&fuvnRM-aLp9M 

Vidare har man en seriekondensat0li.e el 
ad ett vaDia~elf:-~hiiret\;tånd Rl samt 

".\i)190 lhnh }\ 13h!lnl~1()m mO!l3"gj \ .\\3mmÖl1G 
.l\~l:t.~l 3G .~\}!I 

fig. 1. Den fungerade, men visade sig vara 
ganska kritisk, den fordrade hög förstärk
I}mg :i>1i~f;iÄtru"Il[grtJ. t\!PfM~niml~tarkt 
beroende av belastning~rfi~~bnllJa 

-s~\S:+!:~\S:+r~ns:= \l 
Fig 2 s~\-I!~\S:-r~\S:-
Principschema föt'iiMrrsY!;toroscillator för ton
hekve[ls (vpriabej jrekvens) .. Med k.oppling 
enRgtf:'d~ffä Isdh~ma"I§ifilWllilft\lr~fkr~~~ tran· 
sistorru[i/StilimfDf$flil;kfflI/i.J:J{iJdfll1ari~ be· 
lastningsvariationer på transformatorns sekun
därsida mindr}/ 13å=.lTe~~n. Med potentio· 
metern P2 varieras frekvensen, med P3 utspän" 
l)~tIlCb TJretlr.i' lrlaWl1åiVWlI.laBfIlue9.H 
"191Ha 9G .!:~ rbo !~ Efl198nl3j8i891 VE 
-qqu i msb Bq Envignfl lS m08 n9h'rsv 
i OE I .s~dvoR9aO fbR sam s lE f19JII;g 
"a\i)Yl.\fn~doo vs 8ao 9hnsvu13 iv ljE 91EV 
ll),liI~flJhi rnöbu 11s xoob iv qqnla ~nln 

samtidigt kOffiHl.R1ir#JR:j~i8nrpfOrs
ta RL- resp. sista eR-länken att öka. Där
jämte blir dämpningen i första <1IbiåWG 
länk~~ stötre, så,att m~n f~~ min<h"e båte3: 
ifi~n'ir~d äRXi n f1s~ilFde 1~ägte W~~~~ gno 

P .eSfl'E:>91 ~ H~o l). ,l1E 9ffi .. X9.J ii:i19J9~oJii a grund av aen OKa e aampn gen VIa 
högre och Jägre frekl.e_nse~lår ron frekvens
oscillatorn ~lt 1fJiitt}VrUlMgt'ånw frekvens
område. I den här beskrivna tonfrekvens
Mcilt.it%:rfiO äl;9JftirhtThhlmh ~~IIiO~t§ 
,,~'fä~~Elföl<I~i\l!nia[I41ahUmAfeffl§t1§k 
~~w'.tIdopPl~ i.qfi~ ~Wtv<kdtlffii 
ge anvisning GM~~ekWIlsQi\\\\Å~1fl!i~ 
mtmlljtiiö~rDh1 i 89bnsvnfl n9),liIns Y • 
EJJ9b ,:a0911dsld 1öl JsII]18 i x091Jah9f18 
·:tsa nbI8sffI bsm jl~1 j9rlgh O 

o\n 19X '(11111 ." 09 a Sl 9 
,91E(IIII 19:11091 ah911a mo .v.1 
illO .91 flm~ 19:;[091Ja mo Ro 

.q89 918 (Ist i lB i Ism' l fl19Jl 

.qa91 911l(ISJ mo 891n9'11l 89J1sa 
'----J..-rrs:lfbtm-~r:mleMfl8 b9Ifl 

Fig 1 o:f-l:l 
Ekvivalent (jt'~en)a. (M-n~refflJensoscillator 
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Fig 3 
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Fig 5 

Fig 6 

Om endast en fast frekvens önskas från 
tongeneratorn kan potentiometern P2 er
sättas med en trimpotentiometer som lödes 
i tryckta ledningen på samma sätt som PI. 
Plats finns reserverad för denna trimpo
tentiometer. Kondensatorn C3 skyddar po
tentiometern P3 och sekundärlindningen 
på Tr för höga spänningar, exempelvis då 
man i rör bestyckade apparater går in med 
provspetsen i punkter som har hög anod
spänning mot chassiet. 

58 R A D I O O C H r E L E V I S lON 

Mekanisk utformning 

Tonfrekvensgeneratorn är byggd på en 
tryckt ledningsplatta som finns att köpa 
färdig, se stycklistan. Komponentplace
ringen framgår av fig. 3. Fotografierna i 
fig. 5 och 6 visar den färdiga enheten och 
i fig. 6 visas hur man kan förse den med 
ett plasthölje med yttermått 10,5X7,5X4 
cm (se stycklistan) för att den bekvämt 
skall kunna bäras i fickan. 

NRI-1962 

Fig 7 
Måttskiss för de små aluminiumvinklar som 
används för potentiometrarna P2 och P3 samt 
för den telefonjack som utnyttjas som kontakt
don för utgångsspänningen. 

Fig 5 
Den färdiga transistor·tonfrekvensoscillatorn, 
sedd från komponentsidan. De tryckta led
ningarna skymtar genom plattan. 

Fig 6 
Den färdiga transistoroscillatorn försedd med 
plasthölje. 

Potentiometern PI används för att regle
ra frekvensen, P3 är »volymkontroll» med 
vars hjälp man varierar utgångsspänning
ens storlek. Tonfrekvensspänningen tas 
från en jack. Potentiometrarna P2 och P3 
monteras på två vinkelböjda aluminium
vinklar med mått enligt fig. 7. 

Monteringen av apparaten bör inte er
bjuda några svårigheter, om man iakttar 
vanliga försiktighetsmått när transistorn 
och komponenterna lödes på den tryckta 
ledningsplattan. 

Vilken typ som helst av småsignaltran
sistor kan användas (exempelvis OC7l, 
OC604, TF65, 2N34, etc.) under förutsätt
ning att den har strömförstärkning av 
minst ca 30 ggr. Vid mindre förstärkning 
kommer svängningarna inte igång. 

Inom parentes sagt: apparaten kan ock
så fungera som transistorprovare i det att 
en dålig transistor med lägre förstärk
ningsfaktor än ca 30 inte svänger i denna 
koppling. Vill man använda apparaten som 
transistorprovare är det lämpligt att löda 
in en transistorhållare på den tryckta led
ningsplattan; i transistorhållaren stoppar 
man då in provtransistorn. • 



RT TESTAR 

Kommunikationsmottagare med transistorer 
Eddystone, modell 960 

Stratton & Co. Ltd. i Birmingham, kända 
för sina kommunikationsmottagare av mär
ket »Eddystone», har nyligen kommit ut 
med en heltransistoriserad kommunika
tionsmottagare, modell 960 - den första 
i sitt slag i världen. Den täcker frekvens
området 500 kHz-30 MHz i sex frekvens
band och drivs med 12 V, som kan erhållas 
från 8 inbyggda 1,5 V standardceller. 

Ett delvis förenklat principschema för 
mottagaren visas i fig. 1. Som synes ingår 
det i mottagarens ingångsdel ett HF-steg 
med transistorn OCl71 (Tl), ett blandar
steg med transistorn OC170 (T2) och en 
separat oscillator med transistorn OC170 
(T3). 

Efter blandarsteget följer ett kristall
filter (som kan kopplas ur) därefter tre 
MF-steg (T4, T5, T6) med transistorn 
OC45. Efter sista MF-transistorn följer en 
signaldiod D3. LF-delen, består .av två LF
steg med transistorerna OC71 och OC83 
samt ett mottaktkopplat slutsteg med tran
sistorerna OC83; slutsteget ger ca l W 
uteffekt vid 10 % distorsion och vid fre
kvensen l kHz. Det finns också ett urtag 
för telefonjack, där 2 mW i 2000 ohm kan 
erhållas. (LF-delen, som är konventionellt 
kopplad, är ej medtagen i schemat i fig. 1.) 

Till sista MF-steget är kopplat ett sär
skilr AFR-förstärkarsteg med transistorn 
T7; det matar två AFR-dioder Dl och D2, 
av vilka Dl levererar AFR-spänning till 
de två första MF-transistorerna, under det 
att D2 levererar AFR-spänning till HF
transistorn T1. 

En mycket enkel typ avamplitudbegräns
ning tillämpas: en diod D4 i serie med ett 

Fig 2 
Eddystone kommunikationsmottagare, modell 

.960, har stor och lättläst skala utan glapp. 
Högtalare på högra gaveln. 

RT analyserar och avprovar här en ny kommunikationsmottagare, helt 

igenom bestyckad med transistorer. Såvitt känt den första transistoriserade 

kommunikationsmottagaren i världen. 

motstånd på 3,3 kohm inkopplad över in
gången till första LF-transistorn. 

Beatoscillatorn (T8) med transistorn 
OC45 är kopplad kapacitivt till andra tran
sistortIs kollektorkrets. Frekvensen i beat
oscillatorn ändras helt enkelt genom att 
kollektorspänningen ändras med en poten
tiometer. 

Schemat för beatoscillatorn är rätt origi
nellt; transistorn går i jordad baskoppling 
och amplitudstabilisering sker med hjälp 
aven diod D5. 

HF-förstärkningen kan regleras ma
nuellt med en potentiometer på 20 kohm i 
AFR-kretsen till HF-stegets transistor. 

Mellan blandartransistorn T2 och första 
MF-steget kan ett kristallfilter inkopplas. 

Känsligheten för mottagaren anges till 
2 m V utom på högsta frekvensbandet, där 
den är 6 m V. Den angivna känsligheten 
gäller för 15 dB signalbrusförhållande. 

Bandbredden vid urkopplat kristallfil· 
ter anges till 2,5 kHz (6 dB fall). Med 

kristallfilter inkopplat är bandbredden 
av storleksordningen 500 Hz (6 dB fall). 
För spegelselektiviteten anges följande 
dämpningsvärden : 20 dB vid 18 MHz, 65 
dB vid 1,6 MHz. 

Batterierna är insatta i ett batterihölje 
och kan lätt bytas ut. Apparaten kan också 
anslutas till ett yttre 12 V batteri. 

Effektförbrukningen från 12 V likspän
ning är 65 mA vid 50 m W LF-uteffekt och 
210 mA vid l W LF-uteffekt. 

Omdöme 

RT har haft tillfälle att prova ett exemp
lar av denna kommunikationsmottagare. 
Det allmänna intrycket är att mottagaren 
presterar ungefär vad man väntar sig aven 
rör bestyckad kommunikationsmottagare i 
mellanprisklassen ; känsligheten är dock 
inte riktigt i nivå med den hos en sådan. 
Den har också vissa andra s~agheter, men 
apparaten är för den skull inte mindre an
vändbar. 
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Tab. 1. Data för kommunikations
mottagare Eddystone, modell 960 

Frekvensområde 

)lIYDI3T·VT 

Områje 1 

aln~·~ bsbosld 
Område 4 2,2-4,2 MHz 
Område 5 1130 kHz-2,2 MHz 
Område 6 500-1130 kHz 

4~~&.~\ö\o~ Im~e[«~1tU~~ ~ 
serad_ 

Känslighet: 6 fl-V vid 15 dB signalbrusförhål
lande på område 1-5; 20 fl-V vid 15 dB 
signalbrusförhållande på område 6. 
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TV.TEKNIK 

Karl Tetlimer: TV· mottagare med blandad bestyckning 
- rör Dcll transistorer 

11 transistorer ingår i en »hybrid-TV~mottagare», som på försök byggts 
av V alvos applikationslaboratorium. 

I Västtyskiand är för närvarande prak
tiskt taget alla laboratorier inom TV
apparatfabrikanternas krets sysselsatta 
med att bygga upp heltransistoriserade 
TV-mottagare - i första hand är det na
turligtvis ännu fråga om försöksapparater. 
Experiment utförs också med blandad be
styckning i TV-mottagarna; man vill klar
lägga om det är fördelaktigt att förse vissa 
steg i TV-mottagare med transistorer i stäl
let för med rör. 

Applikationslaboratoriet vid Valvo i 
Hamburg har byggt en sådan »hybridappa
rat». I en Philips TV-mottagare i lyxklass 
har man utrustat VHF-kanalväljaren, 
UHF.kanalväljaren (!) och de båda MF
förstärkarna med transistorer i stället för 
med rör. 12 rörsystem ersättes här med 11 
transistorer, därtill kommer 4 dioder. Upp
bådet av material är för båda utförandena 
ungefär detsamma, men transistorbestyck
ningen medför mindre värmeutveckling, 
vilket är en fördel. 

De elektriska egenskaperna hos Philips 
hybridapparat avviker inte från dem som 
karakteriserar konventionellt kopplade TV
mottagare. Beträffande de transistortyper 

HF -steg 

I.SnF 

som kommit till användning är följande 
att anteckna: Kanalkopplaren innehåller 
tre transistorer AF102 samt dioderna 
OA91 och BA102, se fig. 1. UHF-tunern är 
försedd med två transistorer AF102, en 
kiseldiod IN82A i blandarsteget och en 
germaniumdiod OA90. Bild-MF-förstärkar
na är utförda i fyra steg 4X AFI14, ton
MF-förstärkaren för 5,5 MHz innehåller 
två transistorer AFI16. 

De fyra nämnda transistor grupperna 
kräver ca 50 mA arbetsström vid ca 12 V 
arbetsspänning, dvs. ca 0,60 W. Denna ef. 
fekt kan lätt tas ut från horisontalavböj
ningsdelen. Fig. 2 visar den enkla kopp
ling som utnyttjas för likriktning och filt
rering av linjefrekvensen 15625 Hz. För 
detta ändamål innehåller linjeutgångs
transformatorn Tr, se fig. 2, en speciell 
lindning. Motståndet på 8 ohm framför 
dioden OA9 begränsar toppströmmen. Ef
ter filtermotståndet på 86 ohm erhålles ca 
12 V likspänning för alla de transistorer 
som är inbyggda i TV-mottagaren. 

VHF-kanalomkopplaren, se fig. l, be
står av ett HF-steg (Tl), ett blandar- och 
ett oscillatorsteg (T2) och (T3) med var-

Blond-steg 

.... r------o MF (38 g MHz 
335MHz) 

~~_-r~~~-+_-+ ____ -4_~ _____ ~~'~nF_~~.'2V 

Fig l 

lnF 
~~~-~=r+-----~-,r---------~~AFR 

JpF 

Oscillator 
3pF 180kO 

AFK 

VHF-kanalomkopplare med transistorer i en TV-mottagare, byggd på försök av Valvo . 
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dera en transistor AF102. Uppbyggnad och 
avskärmning är av samma slag som i rör
bestyckade kanalomkopplare. Oscillatorn 
är automatiskt frekvensreglerad med en 
AFR-diod BA102. Den automatiska för· 
stärkningsregleringen av HF-försteget sker 
inte genom branthetsreglering, man regle
rar i stället kollektorströmmen, som blir 
större vid stigande signal. I kollektorkret
sen ligger ett stort likströmsmotstånd, 
spänningsfallet över detta för vid förstärk
ningsreglering över transistorn i en arbets
punkt där den blir överstyrd. Utgångskon
duktansen tilltar då raskt så att dämpning 
uppträder, den samtidigt starka ökningen 
av utgångskapacitansen har man oskadlig
gjort genom en motsvarande ökning av 
bandbredden hos kretsen i kollektorkret
sen. Dioden OA91 används för att åstad
komma en fördröjd reglerinsats. 

Det är inte klart ännu när de första del
vis transistoriserade TV·mottagarna kom
mer i handeln, uppenbarligen föreligger 
ännu vissa psykologiska hämningar; man 
drar sig för att lämna de väl utprovade rör
kopplingarna och ge sig ut på det äventyr 
som - trots allt - en transistorisering på 
detta område måste innebära. • 

Nr-...----{=--- + 16 kV 
220 k 

Fig 2 
Utdrag ur Valvos schema för linjeslutsteget i 
hybrid-T V-mottagaren. Tr är linjeutgångstrans
formatom på vilken en separat lindning är an
ordnad för strömförsörjningen (12 V, 50 mA) 
av de 11 transistorer som ingår i mottagaren. 
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plaslingjulna Iransformatorer 

Vår nya serie har utarbetats med tanke på att ge den elektroniska industrin en liten och 
behändig transformator, som är lätt alt anpassa i olika konstruktioner. Genom pIastingjut
ningen är transformatorn väl skyddad mot såväl mekanisk åverkan som fukt och korrosion, 
samtidigt som den har hög prestationsförmåga. 

Serien omfattar 12 olika typer upp till 600 VA vid 50 Hz och är uppbyggd på C-kärnor, 
vilket ger små dimensioner, låga förluster och obetydligt läckfäl!. Anslutning till transfor
matorns lödstill sker på chassiets undersida, direkt från kabelstammen. 

Utförandet uppfyller fordringarna enligt IEC 68-2. 

Fråga vår ingenjör ThorelI om Erltransformatorproblem. 

Måttabell Målt i mm 

Effekt 

I L I B I H I C1 I C2 I D I d I Max ant.1 
VA lödstift 

6 58 48 55 38 28 30 M4 10 

12 74 65 54 54 40 45 M4 14 

25 74 65 60 54 40 45 M4 14 

40 74 65 66 54 40 45 M4 14 

60 74 65 79 54 40 45 M4 14 

85 90 90 75 68 68 50 MS 19 

115 90 90 82 68 68 50 MS 19 

165 110 105 90 84 79 55 MS 19 

220 110 105 100 84 79 55 MS 19 

300 110 105 112 84 79 55 MS 19 

420 135 - 120 

I 
105 105 90 55 M6 19 

600 135 120 120 105 90 55 M6 19 

NYDQVIST & HOLM AB TROLLHJlTTAN 
Telefon 0520/18000 Telex 5284 Telegram NOHAB 



mativt bphandlas som en pol~ed multipli
citeten 'q-:--r, Öm q>r, ell~~· ett nollställe 

multil!lidteten r-q, 'om r>q. 
lir också att · approximera .en 

stort avstånd .från aktuellt 
j(»-axein med. en kon-

olika signal~~heman för låga och 
ftekvenser. ,,,. \iX> 

- I det ' singularitets diagram, J;?om g~ller 
vid höga fr6benser kart man ' bestäihma 
övre gräns (vinkel) frekvensen W2 'genom 
att utföra den konstruktioji soni villas i fig. 

'12 b. Om 'man genom poi~'lD i P2 d~ar en 
linje IX!.ed 45° .,]utn,ing, s~är den jw-axeln 
i punkten iW2, ty '~härvid ' är ' längdtm av 

ngsaåA.HOM: .~&rt ',U 

~.peJ.l&ai~llrira_ VS eHwa=ti'-bn 
I singular,iJetsdhigrammet för låga 

kvenser kan man konstruera" undre 
(vinkel) frekvensen W1 på det 
sas i fig. 12a, En· 45 Q-linje 
~ Pl skär jWtax,elq. i 
punkten är nämligen 
~ 1/Y2, ~edan . 
w~Wl; . 

I samband 

som en konstant faktor= 1/ P2' sa komponenter två nya singulariteter i 

~er, att man kan dela upp s.p~t,. ett nollställe i Z~~l/~k och 

ligt fig. 11 i tv~ d~~~~~e" ~ ror~nnrj~rma~ment9 
frekvenser och det andra vid höga frekven- nng lIgger Z2 och P3 pa negatIva a-a~eln 

~
r (fie:.. 12). Denna lll?j>delniQp: motsvarar mellan Pl och origo. Z2 och Pi!: är allts a • av 
o 'riSTII ns nJ)l2 IbOl Pc:I2 O']LkI3'I~ ns b r~ tl6 fl@t~~ Ie%lfast~lN~'ftb}tlfl~is~n '6V 

- SrrlOrnr~~aM~~~~r.,~hoi·&~Wwrg~~JlW6 ~~22 6qn6 tl 6 tl61 ' 6 mOl " ot6m,olzn6,t w,bn 6rl!d 
w·meto d an de a u :kret en , • .. (.Jj orts. . !nOllO"O !lo tJim mOl n6I,s~PJl21n6\fsm f6V6Z tom b6bbXJlz Isv mot6m,ohns,t '6 nse In 

som tack vare sina små dimensioner även 
kan placeras på svårtillgängliga ställen. 
Dimensionerna är: bredd 58 cm, höjd 41 
cm och djup (ink!. utskjutande bildrör) 
endast 33 cm. 17 rör ingår med 30 rörfunk
tioner, två framåtriktade 10 cm högtalare 
ingår. Pris: 1095 : -. 

(78) 

nningj kalibreringsnog-

:+-1---=':+_I---.::itC1.IlJ~nstc~r.:=~p 000: 1 

H---+-.I-........,."-'-'r----I--~r mV pIp 
1 % av max. utspänning. 

SA M.JOH" T21VPOVM 

AS 1164 8AHOH m6'es'1B8~diXR'i~~~o H;~:~~g. 9, 06 
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Jan Bellander 

TELEVISIONS -
• konstruktion 

• verkningssätt MOTTAGAREN • installation 

3:e omarbetade och moderniserade 
upplagan 

En oumbärlig handbok för alla kategorier tele

visionsintresserade såväl yrkesmän, radiokon

struktörer, radioservicemän som amatörer och 

»TV-tittare». 

Riktar sig främst till dem som har förkunskaper 

i elementär radioteknik, men många av kapitlen 

kan läsas med full behållning även av den som 

saknar denna grund. 

Antenn- och installationsproblem ventileras. 

Färgtelevisionens framtidsmöjligheter, tabeller 

och ordlista över TV-termer är andra av bokens 

avsnitt. 

I tredje upplagan behandlas även de senaste tek

niska framstegen på TV -området, bl.a. finns här 

allt om »110· -tekniken» och det nya 23" -röret. 

Ett antal TV -mottagare av senaste årgång ana

lyseras. 

»Boken är alltigenom väldisponerad, framstäLlningen 

lättfattlig och bildmaterialet instruktivt.» 

Teknisk Tidskrift 

Tredje upplagan i 8 000 ex 

. 
>'-

:1t - .... 

~~:i~: NORDISK ROTOGRAVYR 
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240 sidor, ca 260 figurer plus schemabilagor. 

hit 18:50 

r:;ill~ .. =.= .. = .. ~ .. = .. =.= .. ~ 
eller Nordisk Rotogravyr, stockholm 21 

I Sänd per postförskott: 
. . . . .. ex Bellander: 
hft 18: SO plus oms 

TELEVISIONSMOTTAGAREN I 

I Namn .. . ........... .. .. .... . .. .... . , ............... . 

Adress ........ .. .... ... .. ..... . •. . ".'. .... .......... . . 

I Postadress ....... . .... . . ..... ... . 1: .,'" .. '.' .. :<. ~ • • • • • • • • I 

------~--~ 



Skogsbacken 26 
Sundbyberg 

A p P A RA T E R Telefon vx 010/ 290335 
- - -

5 

snabba 

order 

är sparade 

pengar 
Nu kan Ni ögonblickligen via privat
och kommunikationsradio nå Er for
donsförare under färd och ge direktiv_ 
Därigenom undvikes tomkörningar, onö
diga returkörningar, etc. 
Men var uppmärksam vid antennvalet. 
Endast en rätt avvägd antenn ger Er 
tillförlitlig kommunikation - den ger 
också ökad räckvidd. KATHREIN
fabrikerna är ledande inom antenn
området, och Ni tillförsäkras därför an
tenner för de mest krävande och skif
tande användningsområden. 

~ 
KATHREIN 

- specialist även 
på kommersiella 
antenner. 

KATHREIN 
ANTENNEN 
alltid på 

TOPPEN 

Ni häller effektiv kontakt med fordon 
även när de är utom synhåll. 

200 ST. KATHREIN-ANTENNER 
TILL SUEZ. 

I Suez-kanalen, där botten förhållandena 
ofta ändras på bara några timmar, är 
det angeläget att lotsarna kan hålla kon
takt med varandra för säker navigering: 
Fartygets radio får inte användas, var
för lotsarna är hänvisade till egna sän
dare, och de antenner" som används är 
specialkonstruerade av KATHREIN.' 

RADIO OCH TELEVISION- - , NR l - 1962 67 



~64 Likspänningsaggregat för lågspänning 
Likströmsmätare av "clip-on-typ" 

brerade mätområden. Fasvinkel kan mätas med 
en noggrannhet ca ±0,02°. 

Svensk representant saknas. (15) 

Advance Components Ltd_, Ilford, Essex, Eng
land, har översänt uppgifter om ett par nya 
stabiliserade likspänningskällor, bestyckade 
med transistorer. Typ PP2 ger utspänning 
0-50 V med ström upp tm 10 A. Typ PP4 
ger 0-80 V vid strömmar upp till 6 A. Appa
raten har inbyggt skydd för överbelastning och 
en höggradig stabilisering_ Utgångsresistansen 
är lägre än 0,01 ohm och utgångsimpedansen 
lägre än 0,2 ohm. Brumspänningen är lägre än 
l mV topp-till-topp. Apparaten är avsedd att 
anslutas till växelspänning mellan 100 och 
250 V, 50 Hz_ 

Svensk representant: Firma Pär Hellström, 
Box 279, Göteborg 1. (18) 

Oscilloskop för fasmätning 

Noggrann likspänningsvoltmeter 

Hewlett-Packard Co_ i USA har introducerat 
en milliamperemätare, modell 428B, som mäter 
likströmmar från 0,3 mA till 10 A utan att den 
behöver anslutas i strömkretsen_ Den har 
nämligen en mätkropp som helt enkelt anord
nas som en klädnypa runt omkring den ström
genomflutna ledaren_ För att mäta lägre ström
mar måste man anordna flera varv omkring 
den strömförande kretsen, varvid känsligheten 
ökar med antalet varv_ Pris : 3575:-. 

Svensk representant: Erik Ferner AB, 

North Atlantic Ind., Inc_, USA, har utvecklat 
ett oscilloskop, »Liss-a-scope», avsett att använ
das för upptagning av Lissajous-figurer vid 
fasmätningar. Modell OS-601 .kan användas 
från 5 Hz till 100 kHz och har en känslighet av 
5 m V/cm till 300 V/cm, uppdelat på 100 kali-

Simpson Electric Company i USA har introdu
cerat en likspänningsvoltmeter, typ 1700, med 
stor mätnoggrannhet. Instrumentet har 10 mät-

Box 56, Bromma. (79) ~70 

r--------------------------------------------------------------------------------------------------, 

llllJ * 
** 

*** 

Spetiolkontokter Iör trytkto kretsor 
Miniotyrkontokter enligt MIL-normer 
Tronsistorllållore 

* För tryckta kretsar tillverkar Elco ett stort urval olika kontakter avsedda dels för 
anslutning av underenheter i den tryckta ledningsdragningen dels för anslutning av 
den tryckta enhet som sådan till yttre kabla ge eller angränsande enhet. Kan erhållas i 
olika format och med individuella stift som nitas direkt i plattan eller med kompletta 
stiftstrips. Kontakterna är även lämpliga som utbytbara programmeringsfält. An
vänds i USA av bl.a. Philco, Westinghouse, Norden och Packar d Bell för computer
till verkning. 

** EM-kontakterna tillverkas 3- och 6-poliga för Signal Corps och är avsedda för 
miniatyriserade utrustningar där kontakter med stor funktionssäkerhet krävs. Kan 
erhållas för både chassi- och kabelmontage i både rak och vinkelböjd modell. Har 
hölje av lättmetall utom i de hermetiskt slutna utförandena som har hölje av stål. 
Varje kontakt kan belastas med 7,5 A med högst 30° C temperaturstegring och över
slagsspänningen är minst 1300 V växelspänning. 

*** För transistorer med 3 eller 4 anslutningar ordnade triangulärt, i ring eller i rad. 
Tillverkas i glimmerbakelit med fästfläns, monteringsring eller med stift för direkt 
inlödning i tryckt ledningsdragning. 

REKVIRERA SPECIALKATALOGER FRÅN: 

BO PALMBLAD AB 
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Hornsgatan 58 

STOCKHOLM Sv 

Telefon 449295 



NYHETI TRAFIKMOTTAGARE 
I VÄRLDSKLASS 

Oöverträffad känslighet, selektivitet och stabilitet. Mycket hög signal-brusförhållande. 

S M ETER 

FUNCTION 
SWITCH 

TER 

AVC/ MVC SWITCH 

380x250x180 mm. Vikt 9,3 ' kg. Nätspänning: 220 V 50 p i s. 

CUM 

v, 6BA6 
"""-T 

v.6AVS v. 6AVS Of!......... v.6AQS 

Frekvensområde: 540-1650 Kc, 1,6-4,8 Mc, 4,8-14,5 Mc, 10,5-30 Mc. 

Känslighet: 

Selektivitet: 

Uteffekt: 

0,5 flV vid 50 mW, 10 flV vid 20 db signal-brusförhållande. (Gäller 
för högsta frekvensområdet. Ändå bättre på de lägre frekvensom
rådena.) 

Max ± 500 p/ c vid 3 db. 93 dB vid ± 9 Kc. 

1,5 W. Effektförbrukning 50 VA. 

Bandspridning av banden 80 m, 40 m, 20 m, 15.ffi, 10 m. Direkt avläsbara frekvenser 
med mycket stor noggrannhet. Q-multipler och variabel selektivitet. Bruslimiter, 
S-meter, Manuel volymkontroll (kontrollerar MF-först.) Ave, BFO, Standbayom
kopplare, antenntrimmer m.m. Se fig. Möjliggör mottagning av SBB. (Single side band.) 

Prova denna mottagare och Ni blir mycket angenämnt överraskad. 

Högtalare HE-12 Riktpris Kronor 39:
Högtalare 1TK-17 Riktpris Kronor 19:-

Riktpris Kronor 595:-

Aterförsäljare sökes: goda rabatter vid hög försäljning. Rekvirera vår instrument
katalog mot Kr 1: - i frimärken. På samtliga apparater lämnas 6 m ånaders garanti 
och 8 dagars returrätt. Komplett reservdelslager och service. 

Högtalare HE-12 

Högtalare 1TK-7 

220x250x165 mm. Vikt 5 kg. 

Preselektor SM-1 
Frekvensområde: 3,5-7,5 Mc, 7-15 
Mc, 14,5-30 Mc. Först. 30 dB. 
Rörbestyckning: 2 st 6BA6 celenlik
riktare. Nätspänning 220 V 50 p/s. 
Kan med fördel användas för att 
ytterligare förbättra mottagningen 
med trafikmottagare eller vilken an
annan mottagare som helst. 

Riktpris 235:-

F:a SYDIMPORT Vansövägen 1 Ä/vsiö - T e/e/on 47 61 84 
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~68 
områden: från 0-1,5 V upp till 0-1500 V. 
Det är temperaturkompenserat från 15°C till 
35°C och har % eller l % maximalt fel. Pris i 
USA: 160 dollar. 

Svensk representant : AB Champion Radio, 
Box 21028, Stockholm 21. '-91) 

Vixelspänningsmätare 

Solartron Laboratory Instruments, Ltd. i Lon· 
don har introducerat en s.k. växelspännings· 
konverter, typ LM903, avsedd att arbeta till
sammans med Solartrons siffervisande volt
meter LM902.2 för att ge 4-siffrig digital av
läsning av växelspänning från 100 p.V till 
500 V i fem områden. Konvertern kan också 
användas separat som växelspänningsmätare 
och täcker då området 0-15 mV till 0-500 V 
i tio områden med ±2 % noggrannhet inom 
frekvensområdet 20 Hz-5 MHz. Ingångsimpe-

dansen är l Mohm parallellt med 40 pF. Pris: 
4450:....,.... 

Svensk representant: AB Solartron, Hedins-
gatan 9, Stockholm No. (90) 

Oscilloskop med sifferavläsning 

Tektronix har fått fram ett nytt dubbelstråle
oscilloskop, typ 567, som samtidigt som det 
presenterar två förlopp i analog form på bild
skärmen ger en digital representation av vissa 
mätvärden knutna till de på bildskärmen åter
givna förloppen. Man erhåller med fyra siffror 
och med decimalkommat på rätt plats uppgift 
om tidsfördröjningen mellan två utvalda punk
ter på endera-eller på båda de vågformer som 
alstras på katodstråleoscilloskopets skärm. På 
så sätt erhålles siffervärden på pulsbredd, stig
eller falltider, tidsfördröjning, etc. I samband 
med sifferavläsning markeras automatiskt på 
bildskärmen de inställda punkter eller zoner, 

~;;i 

Dlmen,ianer 
BredB.310 mm 
D(I(*",45 mm 
Höjd", 1'10 till 425 mm 
.pri, Kr. 67:-

• LÅDORNA i flera storlekar av genomskinlig special plast. 
• STOPPANORDNING förhindrar att lådan åker ur. 
• SKILJEVÄGGAR på längden eller b~edden ger flera fack. 
• KRAFTIG STÅLRAM - skåpet kan hängas eller staplas. 
• BYGGSYSTEM "för individuella kombinationer. 

-~egär prospekt över ,-åra många modeller liII priser frå .. Kr. 18:- till 70:-. 

Finns bOl Er 
"anliga 
leH,ranlör. må/grens Göteborg 2, tel. 174980 

Vällingby, tel. 873755 
Malmö, tel. 917200 AB HARALD WALLGREN 
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mellan vilka tidsintervallet mätes. Pris: Ej 
fastställt. 

Svensk representant: Erik Ferner AB, Box 
56, Bromma. 

(110) 

Varmnålsoscillograf 

Sanbqrn Co., Industrial Div., USA, har utveck
lat en portabel tvåkanals varmnålsoscillograf. 
Frekvensomfång 0-125 Hz. Apparaturen som 
är bestyckad med transistorer, har maximal 
känslighet 0,5 mY/mm utslag. Ingångsimpe
dansen 0,5 Mohm, stigtid 4 ms och mindre än 
4 % översväng. Pris: 11250:-. 

Svensk representant: Teleinstrument AB, 
Vällingby. (21) 

~72 

;-------------------------------~, 

LÅDFACK typ LF 
för smådelar 

Flera typer att välja på 

Begär katalog frön 

"$peåalisten i hyllor, lådor o. skap" 

AB Svensk 

Lagerstandard 
SKANEGAT AN 40, STOCKHOLM SO 

TEL växel 400050, 422090, 4343 80 

MALMÖ. (040) 13500 GÖTEBORG. (031) 121151 

IUNDIVALL.060/51140 



Assoclaled Eleclrlcal Induslrles LllTllled 
England 
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- I PRIS 

- I ERFORDRAD TRIGGEREFFEKT 

med -

AE I Kontrollerade kisellikriktare 

Ni som använder kontrollerade kisellikriktare får dub
bel kostnadsbesparing genom avsevärda prissänkningar 
och genom förbättrade prestanda varför triggerkretsen 
kan konstrueras mera ekonomiskt. 

1\ 
I \ 

I\. 
'\ 

rvORKI " AREA 

" i'--. 
-....;, 

.............. 

r---
3 · ~ I1II11I11 

: . ~ .a. ~V In, Ifl er vo ! to g'l'o I re : )'251' 
O' 0'/ 0'2 0'3 0'4 0'6 0'8 1'0 / '4 1'8 

Instanta~.eous 'tr/ gger (urrenl-amperes 

Ring oss eller skriv om Ni vill ha fullständiga tekniska data eller priser. 

TE'LEINVEST AB 
R O S E N L U N D S G AT A N 8, G Ö T E B O R G C 

T E L E F O N 031/116101, 135154, 131334, 131700 

R A D I o o C H T E L E V I S lON - N R l - l 9 6 2 71 



Klassikern bland förstärkare. 
Oöverträffad för såväl hem bruk 
som kommersiellt bruk. 
Direkt anpassad till denna -
den elektrostatiska högtalaren, 
som är överlägsen genom 
sin distorsionsfrihet och 
sin resonansfria bas. 
Genom sin direktstrålande 
karaktär den idealiska 
stereohögtalaren. 

Yn;?e~nu>; 

HARRY THELLMOD 
Hornsgat. 89, Stockholm Sv. 
Tel. 689020, 693890 

.. 

För exaktare 
återgivning av 
originalljudet 

ACOUSTICAL 

QU4D 

S-märkt 

TUNGSRAM elektronrör och halvledare 
för radio, TV och andra ändamål 

,YHerllgare utvidgat labrikatlonsprograrn 

Begär katalog 
och offert från 

Moderna och äldre rörtyper 
finns i riklig sortering! 

ORION FABRIKS- & FÖRSÄLJNINGS AB 
Vretenlborglvågen 10·12, Stockholm 42, Tel. 010/452910. Gåteborg : Tel. 031/117270 

Malmö : Tel. 040[971900. Lule&: Tel. 17800. Sundsvall: Tel. 060/19959 
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Q-meter för UHF 

Boonton Radio Corp. i USA har utvecklat en 
ny Q-meter, typ 280-A, som täcker frekvens
området 210--610 MHz. Mätområdet för Q är 
10-25 000 och noggrannheten ±20 %. Appa
raten kan även användas för mätning av induk
tanser från 2,5 till 146 m,uH och kondensato
rer från 4 till 25 pF. Pris: 15500:-. 

Svensk representant: Firma Erik Ferner, 
Box 56, Bromma. (16) 

Bärbar radiosändare 

En liten »transceiver», avsedd för industriellt 
bruk samt för brandkårer och polis har ut
vecklats av General Electric Co. i USA. Appa
raten, som har beteckningen »Voice Comman

. der», är helt transistoriserad och väger endast 
1,2 kg, uteffekten är 1 W och dimensionerna 
23 X 13 X 4 cm. Pris ännu ej fastställt. 

Svensk representant: Svenska AB Trådlös 
Telegrafi, Tekniska avdelningen, Stockholm 32. 

(97) 
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FUBA SUPER 
Lätt att montera - lättast att sälia 
Den nya FUBA-antennen FSA 591 Super X för kanalerna 5, 6, 7, 
8, 9, 10 resp. 11 ger ännu säkrare och bättre mottagning och 
är ännu lättare att montera. Dess utomordentliga fram/back
förhållande, 50: l, ger bästa tänkbara skydd mot bakifrån kom
mande störningar och reflexer. 

FUBA har landets största 
sortering av antenner och 
tillbehör. 

Ni vet väl att FUBA-köp 
inräknas i Centrum, bonus
kombination - och ger 
Er högre vinst. 

Ange önsklIt! klInIII 

Tekniska data 

Spänningsvinst: 13 dB = 'Il5 % 
Fram/backförhållande: 50: 1 

Oppningsvinkel: 
horisontalt 
vertikalt 

Längd: 

30· 
M-
360 cm 

x 
y 
c 

fram I back - förhållande 

50:1, 
profilen betyder 
ännu lättare 
montering - allt 
är förmonterat 

dipolen är världs
berömd och 
oöverträffad i 
effektivitet. 

Riktpris 135:-

AB GYLLING & CO 
STOCKHOLM-GRöNDAL FUBAfrån~ 

GÖTEBORG • MALMÖ • SUNDSVALL • LULEÅ 
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,BY66 IN ER ELEKTRONIK I 
Tftan s ,., :: c k"-___ / __ _ 
Nedanstående bilder visar några representativa exempel ur 
TRANSRACK's rikhaltiga sortiment av skåp, lådor, chassin och 
rackkombinationer. 

Låda i 1,2 mm stålplåt. För
sedd med ventilationsgälar på 
fyra sidor. Tio storlekar med 
totalhöjd från 149 till 548 mm. 
samt djup 260 och 360 mm. 
Totalbredd 491 mm. 

Denna kombination möjliggör 
»skräddarsydda» monteringar. 
Användandet av sidogavlar 
i perforerad plåt gör 
det nämligen möjligt 
att fästa mellanplåtarna 
i horisontellt eller 
vertikalt läge på den plats 

Skåp i 1,5 mm stålplåt för enheter 
med 19" frontpanel. Fyra vertikala, 
sidledes borrade och innergängade 
balkar möjliggör önskad 
inställning av fasta eller 
teleskopiska gejdrar. 
Dörr på baksidan. 
Finns i sju storlekar. 

Rackenhet för montage i 19" rack. 
Försedd med vertikala, utdragbara 
instickschassin med plug-in kontakter 
på baksidan. Enheten kan erhållas med 
antingen 132 eller 177 mm höjd, och 
med en till åtta instickschassin, vilka 
är utförda med lackerad front, 
förkromade låsande handtag och 
ramverk i perforerad stålplåt. 

man anser mest lämplig. Tillhanda
hålles i två höjder och två djup. 

Begär vår katalog! 

Järntorget 7, Göteborg SV. Tel. 17 01 20 vx 
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Känsliga kontrollförstärkare 

-I 
,..ö_eA F4~L.AV •• ~~. 

l 
t~ V·. ~ I'H el .. . 

1 N ~ I r.' \ .... I ... ~ . ... 

711 
M'LlAvQl.T 

( ;U$C RtMINATQR 

Keithley Instruments, Ine., i USA har utveck
lat två högkänsliga kontrollförstärkare, typ 
710 och 711, som är så konstruerade att de ger 
larm när en spänning överstiger en på förhand 
inställd nivå. De är avsedda för automatisk 
testning, processkontroll m.m. och kan även 
användas för att testa dioder, kondensatorer 
m.m. Typ 710 är avsedd att ställas in mot yttre 
spänningsnormal, typ 711 har inbyggd spän
ningskälla - ett kvicksilverbatteri. »Diskri
minatornivå» : 0,2-10 m V (kan med spännings
delare höjas upp till l kV). Pris för typ 710: 
2925: -, för typ 711: 3060:-. 

Svensk representant: Erik Ferner AB, Box 
56, Bromma. 

(!'>2) 

Kristallfilter 

, , 'Ioit::::"' ... " .. ' _:.:.' 

:~""""'j 

Kristallfilter för frekvensområdet 1,0--30 MHz 
och med bandbredden 0,01 % upp till 4 % av 
centrumfrekvensen tillverkas nu av MeCoy 
Eleetronies Co. i USA. 

Svensk representant: Ing.enjörsfirman Ro
bert E O Olsson, Trädgårdsgatan 7, Motala. 

(96) 
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precisionstillverkade 
•• 

LIKSTROMS 
MOTORER 

för servos 

Storlek 15 Storlek 11 Storlek 08 

Tabellen visar de alika starIekarnas prestanda 

InternatianelI Spännings- Standard- Tomgångs-
Vridmament vid visst 

Utgångs-
standard- område : spänningar hastighet 

varvtal 
effekt 

bearbetning V V n/min n/min l Oz_ l Gem. W. Ineh. 

07 1 
6-28 

1 
6,12,28 

1 
13000 1 8000 1 0,4 

1 
30 1 

2,4 

08 1 
6-28 I 6,12,28 

1 
8500 1 5000 1 0,7 

1 
50 

1 
2,5 

11 
1 

6-100 
1 

6,12,28 
1 

8500 
1

5000 
1 

1,7 I 120 
1 

6,1 

15 
1 

6-100 
1 

6,12,28 
1 

7500 1 5000 1 3,0 
1 

220 
1 

11,3 

18 I 6-100 I 6,12,28 I 7000 I sooo I 4,5 
I 

325 I 16,7 

Vaetric (Controi Equipment) Ltd har snabbt intagit 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 

Permanent magnet 

Lågt tröghetsmoment 

Chocksäker 

Temperaturoberoende 

Tropiksäker 

Okänslig för tryckförändringar 

Rostfritt materiel 

Korrosionsbeständig 

Internationell standard 

Som framgår av ovanstående har Va e

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 
RADIO OCH TELEVISION - NR 1 - 1962 75 



1000-
tals 

KOMPONENTER 
I LAGER 

för omgående leverans 
löser Era serviceproblem. 

Slå bara en signal till Bibbi, 
tel. 010/43 82. 43 

I 
I • 

l 
OCH PRAKTIK 

Ny svensk facktidskrift t 

internationell toppklass! 

Prenumerationspris helår (4 nr) 11: 25 inkl. oms 

lril\-;kt;:k,7t:k;:;:;- - --, 
I Jag prenumererar för helår fr o m I 

redan utkomna nr 1/61. Avgiften, kr 

I 
11: 25 inkl. oms, uttages per postför- I Nordisk Rotogravyr skott. . 

I Namn .................................... I 
Adress .................................. . 

I Postadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
-------~ 
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Direktvisande f· C • mätare 

En portabel, batteridriven mätare, typ 
MMloo9, för uppmätning av frekvens och ka· 
pacitans har utvecklats av Solartron Laboratorr 
Instruments, Ltd. i England. Den mäter fre· 
kvens 0-100 Hz till 0-100 kHz och kapaci· 
tans 0-1000 pF till 0----0,3 p,F med direkt av· 
läsning på en skala. Pris: 980: -. 

Svensk representant: AB Solartron, Hedins· 
gatan 9, Stockholm No. (89) 

Strömkälla 6-12 V, 10 .A 

EICO, USA, kommer inom kort med en bygg· 
sats för en »batterieliminatoD>, som ger 6 el· 
ler 12 V. Den är företrädesvis avsedd att an· 
vändas vid service på transistoriserade appara· 
ter. Genom en extra kraftig järnkärna och 5000 
p,F filterkondensatorer har man kommit ifrån 
allt brum. Apparaten ger 0-8 V resp. 0-16 V, 
10 A kontinuerligt resp. 20 A intermittent. 
Apparaten är avsedd att anslutas till växel· 
spänning 105-125 V, 50/ 60 Hz. Pris: 385:-. 

Svensk representant: ELF A Radio & Tele· 
vision AB, Holländargatan 9 A, Stockholm. 

(72) 
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1FT 
Med FSM-3, den kompletta fältstyrkemetern med 
kalibrerad superheterodynmottagare och polari
sationsoberoende bredbandsantenn, kan man 
förutom fältstyrka även kalibrera dämpsatser, ta 
upp dömpningskurvor för filterkretsar och mäta 
ståendevågförhållanden på ledningar. Den kan 
också användas som nol/indikator i mätbryggor. 
Mätområden: 
Frekvens: 87-300 MHz 
Fältstyrl«l: 2,4 pV/m - 0,22 V/m (noggrannhet 
2 dB) 
Spänning : 3,16 p,V - 31,6 V ful/t utslag (nog
grannhet l dB) 

=--------

För ytterligare upplysningar, skriv till 

Tyska Demokratiska Republikens handelskam
mare i Stockholm, Kocksgatan 47, Stockholm Sö, 
eller direkt till 

r ,t:L4..~i.L ) 

EXPORTÖR 
Deutsche Innen- und Aussenhandel (Elektrotech
nik},Chausseestrasse 111/112 (NM 13), Berlin N 4. 
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MA K R O F O L kondensatorer 
är Fischer & Tausches senaste ut
veckling på kondensator-området 
fär att tillfredsställa behovet av 
kondensatorer med små dimensio
ner men av hög kvalitet. Genom 
sitt gynnsamma pris är de även 
givna fär användning inom univer
sella områden. 
Kondensatorerna hor ett dielektri
\cum av polykarbonatfolie (Makro
fol). Genom krympning av folien 
blir beläggningen mekaniskt fixe
rad, så att en häg stabilitet av de 
elektriska egenskaperna uppnås". 

Kapacitetstolerans : ± 10 '/, 
Temperaturområde : -40·C

+125' C 
Provspänning : 2,5 X märkspän

ning Xlsek. 
Förlustvinkel : Vid 800 Hz/20 °C : 

2x10·l 
Isolationsdato vid 110 V och 20°C 

efter 1 min: 
>0,01 JLF tidskonstanten bättre 

än 20000 sek. 
<0,01 JLF bättre än lO' MO 

Fischer & Tausche har även parallellt utvecklat en 

RÖD SERIE 
som täcker samtliga allmänna behov. I förhållande till gängse 
typer uppvisar dessa en absolut beständighet i varje förekom
mande klimat och 0110 praktiskt förekommande temperaturer 
från -40 till + lOO°C. Särskilt kon deras växelströmsbestän
dighet framhållas. 

Frin lager 
levererar vi som tidigare Fischer & Tausches miniatyr- och 
högvoltselektrolytkondensatorer och under jan./febr. MAKRO
FOL och den RODA SERIEN. Genom starkt automatiserad pro
duktion och ökad maskinpark kon Fischer & Tousche idog 
erbjuda leverans från fabrik inom max. 4 veckor för i Stock
holm ej lagerförda värden och typer. 
Räkna redan från början med F & T kvalitetskondensotorer -
Ni får omgående kompletterande uppgifter från gen.-agenten 

ABtHEFAB] Biillstaviigen 20, 5tockholm-Mariehiill 
Tel. 010 /28 50 00 

- - - - - - - - - - - - - - - -.. -
ROLLO KABELSTALL 

- -

ROLLO kabelställ är avsett att rymma 5 st kabel-
trummor, vor och en med en max diam. av 225 mm. 
ROLLO kon ställas på bänk eller hängas på vägg . 
ROLLO är utfört i grågrön hammarIackerad metall. 
Ställets gummi/ötter ~er ett glid/ritt underlag och 
repor ej heller bän or eller bord. Bilden visor 
ROLLO utbyggt på höjden med hjäl~ ovett kopp-
lingsiärn. Dimensioner: 60x24 cm, vi t 4,4 kg. exkl. 
kabe trummor. 

De kabellyper Il; lagerför är uppspolade p". trummor 
som passar detta ROLL O-ställ. 

IMPORT AB INETRA 
Tegno'rgatan 29 - Sto~kholm C - teJ. 010/23 35 00 

- - - - - - - - - - - - - - -
WATTMETER 

för tonlrekvens 

125:-
Bra tips! om Ni har ett 

Nya tidskriften 
ELEKTRONIK - oumbärlig 

också för radiotekniker! 
Prenumerationspris helår 11: - (4 nr) 

ELEKTRONIK i teori och praktik 
Stockholm 21 - postgiro 65 1110 

tel. 545462 
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Mikrofon med inbyggd förstärkare 

Radio Corporation o/ America (RCA) har in· 
troducerat en ny mikrofon med inbyggd för· 
stärkare och jack för örlur. Den kan användas 
i samband med radiointervjuer på gatan och 
för andra liknande rundradiobruk. Via örluren 
kan reportern få instruktioner eller avlyssna 
vad som tas upp med mikrofonen. Pris: 475:-. 

Svensk representant: Firma Erik Ferner, 
Box 56, Bromma. (75) 

Förförstärkare för oscilloskop 

t f' 
a~J.. t.r:\I"·~ 

e 

Keithley Instruments i USA har introducerat 
en förförstärkare, modell 103, för oscilloskop. 
Förförstärkaren, som har 1000 gångers för· 
stärkning, har en brusnivå som, mellan 10 Hz 
och 10 kHz, ligger någonstans vid 0,8 fl. V 
(effektivvärde). Övre och undre gränsfrekven· 
sen kan inställas på 11 olika frekvenser mellan 
O l Hz och 100 kHz. Förstärkaren lämpar sig 
bi.a. att använda vid studium av piezoelektris· 
ka kristaller och för undersökningar av låg
frekvensbrus i halvledarelement. Vid biofysi. 
kalisk undersökning kan denna anordning ge 
väsentlig förbättring av signalbrusnivån. Pris: 
600:-. 

Svensk representant: Firma Erik 
Box 56, Bromma. 

Ferner, 
(77) 

80 



Finns nu i 3 utföranden 

- för ännu fler anvandningsområden 
Oumbärlig vid instruktion och ordergivning inom 
exempelvis försvarets olika grenar, polisen och 
brandkåren, i skolor och läroanstalter, vi-{ idrotts. 
tävlingar, demonstrationer och guidning. 

SATTOPHONEN 

har. många fördelar: 
• . Små dimensioner och låg vikt 
• Drivs med standardbatterier 
• Mycket låg strömförbrukning 
• Frekvensriktig karaktäristik 
• För avstånd från 500 till över 1000 .meter 
• En enhet utan sladdar och andra tillbehör 

3,5 W 
Ca 600-1000 meter 
5 st 1,5 volt, 33 X 60 mm 
350 mm 
280 mm 
2,5 kg inkl. batterier 

Samma data som typ l, men tål temperaturer mel. 
lan - 30° och + 55°C samt chocker upp till 50g. 
Ä.ven.Yttre batteri kan anslutas. 

r----~---------------
I TYP3 

NYijET med laddningsbar ackumulator, I 
I I lägre vikt och mindre dimensioner 
I Uteffekt: 2 W 
I Räckvidd: Ca 500 meter 
I Strömkälla: Ackumulator, placerad i handtaget 

I 
Längd: 280 mm 
Max.0 250 mm 

I Vikt: 1,5 kg ink!. ackumulator I . 
-----------------------------~-------~ 

Begär referenslista och närmare informationer frön 

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRADLUS TELEGRAFI 
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IngeniÖl'slirman 

ELEKTRO- RELÄ AB 

För automatik 
tu ett märke som 

förpliktar 

WILHELM NASS 
HANNOVER 

MAGNETER 
för alla ändamål 

från mikroteknik 

och uppåt 

Generalagent: 

AB D • .J. Stork 
Box 32 27 Stockholm 3 
Tel. 102246 • 2173 16 

För Er som kräver 

erhiutler vi 

~oclu 
rrtiJvwb~taJt0 
av fabr. E. Haller & Co. och H. Kissling 

_ Fjugestagränd 3 - Stockholm- Bandhagen 
I Telefon : 010 - 47 8376 - 47 8476 

Begär katalog över vlirt 
omfattande program! 
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Transistoriserad radiotelefon 

Apelco i USA har utvecklat en radiotelefon 
avsedd för mindre båtar. Den är helt transisto
riserad och görs i två olika typer, en för 17 W 
och en för 150 W. Den täcker frekvenserna 
2-3 MHz. 

Ytterligare upplysningar kan erhållas från 
Ad. Auriema-Europe S.A., 172A Rue Brogniez, 
Bryssel 7, Belgien. 

(83) 

Testapparat för transistorer och dioder 

En testapparat av precisionstyp, modell TDT-
200 A, för uppmätning av likströmsdata för 
transistorer och dioder har utvecklats av Tran
sistor Electronics Corp. i USA. Apparaten har 
inbyggt nätaggregat för alla förekommande 
arbetsspänningar för transistorer och dioder. 
Pris 2750: -. 

Svensk representant: Teleinstrument AB, 
Härjedalsgatan 138, Vällingby. 

(88) 

Stabil LF -oscillator 

En Re-oscillator, modell 446, för mycket låga 
frekvenser har utvecklats av Krohn-Hite Cor
poration, USA. Den täcker området l Hz-I00 
kHz och har en amplitud stabilitet av 0,01 %, 
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U
tvecklingen inom teleteknik-elektronik går med hög fart. 

Ett nytt stort arbetsområde vidgas snabbt för den praktiskt 

och teoretiskt skolade. Här kanske just Ni har Er chans. 

Hermods har moderna nya kurser på detta område: 

RADIO-TV-ELEKTRONIK. Tag kontakt redan i dag med Hermods 

och diskutera lämplig utbildning. 

Kurserna i radio- och TV-teknik ger de teoretiska kunskaper om 

radio- och TV-mottagare som en serviceman måste ha. Dessutom ord

nas korta muntliga kurser för dem som önskar förvärva Statens Hant

verksinstituts diplom (en förutsättning för TVX-auktorisation). 

Hermodskursen Industriell elektronik är en modern orienteringskurs 

som samlat många deltagare. Ni kan hos Hermods få utbildning till 

teleingenjör med statlig examen vid tekniskt läroverk. Till förfogande 

står också en serie påbyggnadskurser i tele-, servo- och mikrovågteknik 

för dem som redan har teleteknisk utbildning men vill komma vidare. 

Teletekniken ger nya chanser till 

Radio Television med praktisk kurs 
Industriell elektronik 
Telesignalteknik 

Allmänna Bli· och motorteknik Byggnadsteknik .fALJlOLA -PSYIOLOGI 
tekniska kurser Kurser för G S 
Matematik _ Fysik Kurser för Byggmästcre YMMA IUM TE(KNING· MALNING 
- Kemi _ Atom- och Arbetsledare Verkmästa re med tIamensritt TEXTNING 
elektronfysik MBilmekankikekr Färmän Bokförings-

Svängnings- och atarte ni er Konstruktörer UNlYElSlms. PUKTlSI BILlUIS 
vögrärelsela- ro Motormontörer Arbetarskydd organisation Påbyggnadskurser i tele-, servo- och 

mikroyågteknik för ingenjörer 
Räknestickans an- Förbränningsmot. Material/äro UTBILDNING Färetagsstatistik FOTOTlKNII 

vändning Flygmotorer Betongteknik Kontorsteknik Kamerateknik 
Ritteknik _ Ritn.-Iäsn. Husbyggnadsteknik SPRAIUTBILDNIMG Personalorgani- Fromkal/ning 

Ingenlörsutbildnlnl 
1111 statlig 

prlvatistelamen -

liroverksingenjör 
Gymnasium eller fack
skola inom 
Ma><inteknik 
Kraft- och 

värmeteknik 
Verkstadsteknik 
Elkraftteknik 
Teleteknik 
Byggnadsteknik 
Kemiteknik 
Merkantilteknik 

för mek . el/er Kraft- och Beräkningskurser sation och kopiering 
byggnadsyrken virmeteknlk Byggmaskiner Svenska - Engelska Foto med färg ' 

TV - Radio Material/äro BY(lgnadsutform- Tyska - Franska Integrerad 
Industriell Mekanik _ Höllfast--Beskriv. moskinlöra nlOg Spanska - Ryska databehandling Mwlkteori 
elektronik hets läro Förbränningsmotor- Värme. ventilations- Finsko - Italienska Elektronisk Studier lill slöss 
Svagsträmsteknik Nomografi teknik och sa~ltetsteknik Latin - Grekiska ' datab.ehandling 
Mikrovögteknik Grafostotik Gasturbiner Uppvärmningstek- Lätta nybärjar- Socialpolitik Kust· och skirgllrds-
Pulsteknik Di!ferential- och Vattenm.otorer _ nik Iberäk!,ingarl kurser , Proktisk nlvlgatlon 
VÖ tb d ' lOtegraikalkyl Vattenrorpannor Centraluppvarm- English I-I II marknadsföring 

gu re nlOg o. Skötselo. drift av ning Tyska I m. gram- Blommor i hemmet 
antennt?knik .Itlonallserlngsteknlk ö~gpa".nean.l~ggn. Oljeeldning mofonskivor Distributions- VIIr tridgllrd 
TelefonI Arbetsstudier _ Sta- Varmeoverfo~IOg Ventilationsteknik Je parle fran~ais ekonomi 
Servoteknik tistisk behandl. av TermodynalTllk Sanitetsteknik Spanska l .L _____ -J Studledrkelkurser 
Transistorteknik siffermaterial Pumpor .- Floklar 
Radar Funktionell tid- Angtur~,ner 
Teleteknisk bestämning Kyltekn.,k _ . 

'" Arbetsanalys och Industrr. mattekn lk 
matteknlk arbetsförenkling 

Kurser i 

---"",,-
60- ', ----- .... , ... 

Fackingenjörsulbild- flkrattteknlk I nform .-kurs i MTM 
.ning med examen Installatörskurser In~~ti~~ organi- NYHET 

" H t ... a ...... '. et. k .. '· .. räv.er ? S. änd mig gratis bildrevy'~ Hur . . 
;bWre .. u vi arbetar, Hermods manads- . 

.. ning t.idning Korrespondens under ~E 
Matematik: stiirre kurs fär B- och C- Arb.- Iedningens 
vid teknisk högsko.1 behörighet psvkalogi - Ar- rienterande kurs 
Teknikerutbildning El. verkmöstarkurs betsfysiologi - i reglerteknik 
pli olika taCklInjer Maskinistkurser 'Arbetarskydd Servoteknik 

Arbetsledarekurser 
I samarbete med 
branSChorganisationer 

Teleteknik 
Kurser fär 

TV- och radio
tekniker med 
praktisk kurs 
Mästarbrev 
Färsäljnings
personal 
Sändaramatörer 

Teleteknisk verk
mästarkurs 

. Arbets- och merit- ingenl'örskurs 
vattenkraft värdering 
öngkroft Arbetsledning 
diesel 'rkeslirarekurser med praktikfall 

Kurser fär Fortbildningskurser för Matematik för 
Elmontärer Ingenjörer _ Arbets- yrkeslärare 
Lärlingar ledare _ Yrkesar- L... _____ --l 

Bilelektriker betare - Lärlingar 
Linjemästare Maskln- och 

Elektricitetslära verksIIdsteknik 
och mätteknik 

Elektromaskinlära 
Anläggningsteknik 
Installationsteknik 
Belysningsteknik 

Verkstads industri ns 
grundkurser i 
Verkstadsteknik 
Gjuteriteknik 
Arbetsledning 

Verkstadst.knik 

Ritsning och ritsdon 
Ytbehandling 
Smidesteknik 
Svetsning 
Gjuteriteknik 

Flygt.knlk 

I ett år och studiehandbok över 

1:::: :: ::::: ::::::::: ::::::::::: ::::::::::::::::: 8 
I ··· ·· ·· ···· ····· ·· ··· ············· ···· ······· ··· :M 

I ",k"",",,:":' '~dl'::'T:':' ::'" H H H H ~ 
. ... .. .............. .... .. . . .... Ålder ........ ,D 

I ::.:::: .: IS 
Postadress .... .. . . ........ . . .• Il o T 1-6. tlJ.&~ ~" 

R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R l - 1962 81 



Komponentfack 
KomponentIådor 

Ställ av förnicklad ståltråd med 4 st. lå
dor av glasklar plast. Lådorna ha lock 
med gångjärn, samt olika fackindelning 
(47 fack) för att passa olika storlekar av 

, kompo'nenter. 
Lådstorlek 253x173x45 mm. 

Kr. 37: 50 nto+oms. 
Komponentiåda av glasklar plast, 253x 
173x45 mm. Lock med gångjärn. Kan le
vereras med 8, 13 och 18 fack. 

Kr. 6: 75 nto+oms. 
Do 212x 120x35 mm. med lock 18 fack. 

Kr. 4: 75 nto+oms. 
Do 210x 130x25 mm. utan lock 15 fack. 

Kr. 3: 50 nto+oms. 
Lock till do Kr. -: 80 nto+oms. 

RADIOKOMPANIET 
Avd. Radiorör och komponenter 

Regering_gatan 87. Stockholm 
Tel. 219035. 219036 

WILH. QUANTE 
WUPPERTAL-E. 

SPECIALFABRIK FÖR TELEKOMMUNIKA

TIONS KOMPONENTER 

;;:~;,~'}:~~~~cK~:\,W1;r;;~~;f~1l"14' 

.... !~I~t"!~t·'I;' " :l~!-to \'!~."" ~l~~l\~l;;!*':~\' : 
'!> ) r -;1'-'. ","I;'l~L.!..J:lj,l .. ,.I:all .... l;t ~1.JJ.~jI4V'..-~; 

____ 179mm ~ 

Koppling_lister - 40 pollga 
Typ 60681 60682 60680 

u,. "å,. till",,.kn;ng: 

Apparallådar - kabelför
greningar - kabelöndboxar 
- kopplingslisler - telefon
lackar. 

Gene,.alagent: 

AKTIEBOLAGET 

RENIL 
STUREGATAN 18 STOCKHOLM 5 

TEL. 620750 - 625750 

~80 

0,05 % amplitudmodulering och låg distersion 
(0,01 %). Brumspänningen utgör max. 0,01 % 
av utspänningen. Frekvensen ställes in med 
tre tryckknappar plus dekadomkopplare. Fre
kvensnoggrannheten är ±1 %. Pris: 9850:-. 

Svensk representant: Teleinstrument AB, 
Härjedalsgatan 138, Vällingby. 

(86) 

RadiopejlmoHagare 

Hammarlund Manufaeturing Co. [ne_, USA, 
har introducerat en batteridriven, heltransisto
riserad radiopejlmottagare, typ RDFI0. Den 
täcker frekvensområdena 185-410, 550-1600 
och 1700-3tWO kHz och arbetar på 9 V in
byggda batterier. Känsligheten för 6 dB signal
störningsförhållande ligger mellan 70 och 125 
flV. Pris: 1260: exkl. oms. 

Svensk representant: AB Bo Palmblad, 
Hornsgatan 58, Stockholm Sv_ 

(94) 

Transistorer för kontro" 

Erni & Co_, Briittisellen, Ziirich, tillverkar 
transistor-kontrollelement för olika använd
ningsområden. De går under namnet » Trans
unit»_ Transistorn erbjuder här betydande för
delar genom sina små dimensioner, sin höga 
driftsäkerhet och stora livslängd. Ett antal 
olika typer finns för speciella ändamåL 
TSU50/ A/ 12 är en förstärkare, avsedd att öka 
känsligheten hos elektromagnetiska reläer och 
andra apparater. Erforderlig ineffekt är l m W 
och uteffekten 0,3 W. Batterispänningen är 
12 V. TSU50/ A/ 24, som matas med 24 V, har 
en uteffekt av 0,7 W. En annan serie av 
»Transunit» har högre känslighet_ De fordrar 

~84 
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Forskaren behöver 

ELEKTRONIK lör att lå uppslag till 
elektronisk apparatur eller tekniska 

specialarrangemang. 
Prenumerationspris helår 11: - (4 nr) 

ELEKTRONIK i teori och praktik 
Stockholm 21 - postgiro 651110 

TRYCKTA KRETSAR 
FÖR TRANSISTORBLOCK 
storlek lOOx50 mm, uppbyggda efter be
skrivning i RT_ 
Slutförstärkare SF1, l x0C75+2x0C72 
Förstärkare FF1 och 
Testförstärkare FF1-T, 1 xOC75+ l xOC71 
Tongenerator TG1-, l XOC71 

Nya TK-plattor förberedes : 
Nätaggregat för transistormottagare 
Transfilter super 
AM, MF signalgenerator 
Pris per platta kr. 8.50 
,l>;ven byggsatser eller delar därav 
Kontoktfärg 20 g kr. 8.-

w. Kleinert TV Radioservice 
Sollentuna 3 

TRANSISTORPROVARE 

175:-
om Ni har ett 

Konstruktören behöver 
ELEKTRONIK lör att lå tips om nya 

komponenter och kopplingar på 
elektronikområdet. 

Prenumerationspris helår 11: - (4 nr) 
ELEKTRONIK i teori och praktik 

Stockholm 21 - postgiro 65 1110 



BANG & OLUFSEN 
ledande dansk tillverkare av radio, TV, bandspelare, förstär
kare, musik- och kinoanläggningar presenterar i denna an
nons Sin nya 

STEREO-MIKRO 'FON 

Intressanta fakta om 15/5 

I princip består den nya Stereo-mikrofonen aven nor

mal mono bandmikrofon och en omkopplarenhet som 

tillsammans med en extra mikrofonenhet automatiskt 

ger en Stereo-mikrofon. 

Frekvenskurvan är osedvanligt jämn och har samma 

upptagningskaraktäristik både from- och bakifrån. 

Karaktäristik: 8. 

Försedd med omkopplare för musik och tal (M och TJ, 

Bandet är endast 0,0025 mm tjockt och väger endast 

1,3 mg. Denna försumbara svängmassa hindrar alla 

resonanser inom Audio-området. 

Stöt- och vindsäker. 

) 

Tekniska data 

Frekvenskaraktöristik: ± 2,5 db från 20 p/s 
till 13 kp/s vid M 

Könslighet: -84 db V/ftbar vid M 

Impedans: 150 ohm vid 1.000 p/s enligt 
RMA-standard 

De sedan tidigare välkända monobandmikrofo

nema typ BM/3 och BM/4 produceras fortfarande 

Grossistförsäljning genom: Detaljförsäljning genom branschföretagen 

SKANDINAVISKA GRAMMOPHON AB STOCKHOLM 

GÖSTA BÄCKSTRÖM FÖRSTÄRKARE AB STOCKHOLM 

6 

Generalagent : • 

AB E WESTERBERG 
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" ARUN DEL" 
REPRODUCER 
Det nya högtalarsystemet som väckt 
sensation inom fackvärlden i England för 
sin extrema ljudkvalitet 

Konstruerad för musikstudios och musIk
älskare av Norman Mordaunt 
(en av Englands förnämsta experter på avan
cerade högtalarkonstruktioner) 

För bas- och mellanregistret (30-3000 pIs) an
vändes en specialkonstruerad 12" högtalare 
med extra kraftigt magnetsystem. Denna hög
talare har en exceptionellt jämn återgivning. 
För högtonsregistret används ett KELLY 
RIBB ON högtonshorn, som ger en jämn, ren, 
kristallklar återgivning inom 3000-25000 p Is. 
Sedan flera år av fackmän erkänd som Eng
lands förnämsta perm. magn. högtonshögta
lare. 
85-liters basreflexlåda i elegant rektangulär 
form. Höjd 90 cm, bredd 37 cm, djup 30 cm. 
Kan erhållas i valnöt eller mahogny. (Ev. 
annan finish enl. order) 

Ur auktoritativa testrapporter: 
»Hi-Fi NEWS. dec. 60: Högtalaren röjer för
visso en mästares hand. »Arundel» tillhör 
den fåtaliga toppen av superba högtalare. 
.THE GRAMOPHON. jan. 61: Mr. Mordaunt 
har varit synnerligen framgångsrik i sin strä
van att skapa ett högtalarsystem i toppklass. 

Vårt special nettopris inkl. oms endast kr. 
675.-. Reservation för ev. tillägg 1962. 
Allt i high fidelity , stereo eller mono, bäst 
och billigast! 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7, Stockholm. Tel. 305875, 320473. 

INTRONIC 
flyttar den 15 januari 

till 
Birkagatan 17 (vid S:t Eriksplan) 

• Stockholm Va 
Tel. 308220, 320024 

Vi visar Upp . .. 

Birtcher transistorky lare 
Cehess sökringsmateriel 

C.W.c. Strömbrytare 
Eberle kiselhalvledare 

D.G. drifttidmötare 
Gruner relöer 

Jeanrenaud omkopplare 
KEW instrument 

Ohmic potentiometrar 
Resista matstc'lnd 

J.N. Som ers kantokter 
UMD rattar, rörhc'lllare 

Wl Elektrolytkondensatorer 
samt transformatorer, lampor, 

lamphc'lllare, eltape m.m. 

Välkommen in! 
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endast 0,1 m W på igångssidan för samma 
uteffekter som ovan angivits. Vidare märkes 
typ TSU9Q/ A/ 24 för åstadkommande av för
dröjning vid reläer osv. upp till 60 sek. Tem
peratur- och spänningsvariationer har obetyd
lig inverkan. 

Enheterna har små dimensioner och kan 
monteras direkt på reläerna. De kan även er
hållas för andra ändamål än de ovan nämnda, 
t.ex. såsom lik- eller växelströmsförstärkare, 
frekvensdelare, oscillator, multivibrator, elek
troniskt filter osv. De är helt inkapslade och 
därför mindre känsliga för yttre förhållanden. 
Pris för typ TSU50/ A/12 och TSU50/ A/24: 
56: -, typ TSU90/ A/ 24: 97:-. 

Svensk representant: AB Kuno Källman, 
Järntorget 7, Göteborg 7. 

Nya bandspelare från Ampex 

Ampex International SA, Schweiz, har introdu
cerat en serie nya fyrspårsbandspelare -
»1200-serien» - för professionellt bruk. Serien 
omfattar tre enheter: modell 1251, avsedd att 
byggas in i möbler, en portabel modell 1261 
samt modell 1271 med inbyggda högtalare. Alla 
tre enheterna kan användas för monoåtergiv
ning (med speltiden 8 timmar och 32 minuter 
vid bandhastigheten 9,5 cm/ s), eller för stereo
återgivning. 

Svensk representant: Elfa Radio och Tele
vision, Holländargatan 9 A, Stockholm. 

Fig l 
Ampex frrspårs-bandspelare modell 1251 för 
professionellt bruk. Spårbredd 0,109 cm 

Fig 2 
Närbild av magnethuvudena i bandspelaren en
ligt jig. 1. 

• 
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ETSADE 
KRETSAR 

Tillverkas 

med korta 

leveranstider 

och hög 

kvalitet 

av 

FIRMA E. R. MULLER 
Sandsborgsvägen 53 

ENSKEDE • Stockholm 
Tel. 492505 

D900 
DYNAMIC TRANSISTOR TESTER 

AND POWER SUPPLY 

Med D 900 kan Ni utlöra olla provningar 80m öro möjliga 
med andra i marknaden förekommande 'ranai.'orprovare. 

PLUS 
D 900 kan prova och felsöka Transistorappa
ra ter under drift. 
Den har inbyggd, stabiliserad likriktare för 
batterispänning kontinuerligt variabel från 
0-25 V-25 mA med mittuttag (12 .5+12.5). 
Den har inbyggd tongenerator för provning 
av lågfrekvensförstärkare, högtalarprovning, 
skrammelsökning m.m. 
A.C.Gain, (Beta) kan avläsas direkt vid prov
ning av H.F., M.F. och L.F. transistorer när 
apparaten är under drift. 
Ni kan lätt upptäcka transistorernas karakte
ristik enligt tillverkarens specifikation. 
Mäter Germanium- och Silikondiodens back
ström, kollektorström och förstärkningsfak
tor med inställbar bas ström från 10 ",A-l mA. 
Servicepackning av 12 Transistorer och 6 Dio
der medföljer gratis. PRIS KR 200 NETTO. 

GENERALAGENTS 

ELEKTRONISKA INSTRUMENT 
LJUSDAL - TEL. 11 5 19 
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LJUSPUNKTSGALVANOMETRAR 

ett i många 
länder erkänt 
kvalitets
begrepp för 
elektriska 
mätinstrument. 

KVADRATISKA PANELINSTRUMENT 

av vridspole- och mjukjärnstyp för mätning av 
ström och spänning, resistans och temperatur 

för mätning av ström och spänning, 
temperatur och magnetiskt flöde 

SUMMER-GALVANOMETRAR 

för bryggmätning, isolationsprov 
och universalmätningar 

Närmare upplysningar genom: 

UNIVERSALMETRAR 

serviceinstrument för radio och TV. Precisionsin
strument i klass 0,2 (en!. DIN) med mätområdes
omkopplare och shuntar för mätning av likström 
och -spänning 

Tyska Demokratiska Republikens handelskammare i Stockholm, 
Kocksgatan 47, Stockholm sö. 
EXPORTÖR 
Deutscher Innen- und Aussenhandel (Elektrotechnik) 
Chausseestrasse 111/112 (NM 13), Berlin N 4 
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DOT 
värmeavledande 

isolationsbrickor för 
e//ektha lviedare 

DOT's isolations brickor för effekthalvle
dare är tillverkade av anodoxiderad alu
minium och har 400 'I, bättre värmeled
ningsförmåga än de vanliga glimmerbric
korna. 

Aluminiumbrickan med sin glashårda 
oxid yta kan tillverkas med stor mekanisk 
noggrannhet och kan ej brytas med sam
ma lätthet som en glimmerbricka. Oxid
ytan ger en elektrisk isolation som tål 
mer än 500 volt medan den gOda värme
avledningen medger ett effektivare ut
nyttjande av halvledaren. 

Kompletterande uppgifter om typur
val, priser m.m. lämnas på förfrågan. 

RECTRONIC 
Hornsgatan 58. Stockholm Sv. Tel. 449295 

KON
TAKT 

-60--
marknadens tillförlitligaste rengö
rings- och korrosionsskyddsmedel i 
praktisk sprayflaska med sprutrör. 
Även ett medel för nya kontakter i 
sprayform lagerföres hos oss. På 
begäran översända vi en informa-
tion om KONTAKT 60. 

AB Mårtenson & (o 
Fack 530, Karlstad. Tel. 054/13480, 55380 

Kataloger och broschyrer 
Teledata ABN AB, S:t Eriksgatan 115, Stock
holm 21: 
katalog över firmans tillverkningsprogram av 
elektriska komponenter, huvudsakligen reläer. 

Allmänna -handelsaktiebolaget, ALLHABO, 
Alströmergatan 20, Stockholm K: 
lagerprislista över enkelIackerad koppartråd 
»Diposyn U». 

AB Gösta Bäckström, Ehrensvärdsgatan 1-3, 
Stockholm K: 
industriprislista och data blad över lagerförda 
halvledare från Texas Instruments, USA. 

Rohde & Schwarz, Svenska Kontor, Erstaga
tan 31, Stockholm Sö: 
katalog från Rohde & Schwarz, Tyskland, över 
mätinstrument, bl.a. ståendevågmetrar, fält
styrkemetrar och provapparatur för TV-sända
re och -mottagare på band III-V. 

Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten 
(SEMKOJ, Box 30049, Stockholm 30: 
tillägg till katalog över godkänd elektrisk ma
teriel. 

AB p H Frisenfelt & Co., Malmköping: 
katalogblad över MB·apparaten HE-23, från 
La/ayette Radio, New York, USA. 

Svenska AB Trådlös Telegrafi, Box 7080, 
Stockholm 7: 
riktprislista över halvledare från General 
Electric Co., USA. 

Standard Radio & Telefon AB, Framnäsbacken 
2, Solna: 
kataloger från Standard Telephones and 
Cables Ltd., England, över kondensatorer, mi
niatyrlikriktare av selen och över switchtran· 
sistorer - den sistnämnda katalogen uppta
gande även tillämpningsexempel; 
katalog över rör från Brimar, England; 
prislista över rör och halvledare samt reläer 
från ITT Standard, USA; 
rörkatalog från Standard Elektrik Lorenz AG, 
Tyskland. 

Svenska AB Philips, Box 6077, Stockholm 6: 
datablad över det nya oscilloskopet GM5603 
och över en sinus- och fyrkantsvågsgenerator 
PP6050 för frekvensområdet 2-200 kHz; 
datablad från Philips i Holland över sub
miniatyrröret ZZ1000 och fotomultiplikatorrö
ren 56AVP och 56UVP. 

AB Harald Wållgren, Göteborg: 
broschyr över den tyska firman SABA:s till
verkningsprogram av radio, TV, bandspelare 
m.m. för 1961-62. 

Loewe Opta, Kronach, Tyskland: 
specialnummer av firmans tidskrift »Loewe 
Opta Kurier», behandlande Berlinutställningen 
1961. 

Körting Radio W erke GmbH, Grassau/ Chiem· 
gau, Tyskland: 
broschyr över radioapparater, speciellt sådana 
för stereo återgivning. 

M ullard Overseas Ltd., England: 
»Mullard Pocket Data Book 1961/1962.» 
(Svensk representant: Svenska Mullard AB, 
Strindbergsgatan 30, Stockholm No. 

• 
Radio- och TV-kurser 
Statens Hantverksinstitut anordnar följ ande 
radio- och TV·kurser under våren 1962: 

Dagkurser i Stockholm 
26/ 3-14/ 4: Televisionsteknik I 
21/ 5-30/ .'i: Televisionsteknik Il 
19/ 3-23/ 3: Transistorteknik I 
16/ 4-19/ 4: Transistorteknik Il 
16/ 5-19/ 5: Bandspelare och grammofoner 
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RADIOMATERIEL 
Heathkit AR-3 amatörrnottag. i bygg
sats 235.- nto. 
Heathklt AV-2 rörvoltmeter i byggsats 
175.- nto. 
Heathkit HD-l klirrfaktormeter i bygg
sats 400.- nto. 
Heathkit mät kroppar 337C, 342, 338C 
25.- nto. 
Heathkit TS-4, färdigbyggd, obet. beg. 
385.- nto. 
Heathkit o--n oscilloskOp, färdigbyggt, 
obet. beg. 485.- nto. 
Servomotorer 50 kpcm, 220 V, 50 Hz, 
175.- nto. 
APN-l höjdmätare, 420-460 MHz, fa
briksnya, med rör och omformare, 
65.- nto. 
RF-instrument 3A 10.50 nto. 

lA 12.- nto. 
RF26 converter 40-50 MHz, 3 rör, 37.50 
nto. 
Tuning units avstämnings enheter för 
sändare, TU5B ny med låda 52.- nto, 
TU5B beg. utan låda 32.- nto, begär 
prislista över övriga TU-enheter TU6-
TU26. 
AN/PPN2 sändare-mottagare 214-234 
MHz, komplett med hörtelefon, antenn 
och alla delar utom ackumulator 125.
nto. 
Rör, motstånd, kondensatorer m .m. 
enligt katalog 

VI DEOPRODU KTE R 
Olbersgatan 6 A, Göteborg ö. 

Tel. 031/21 37 66, 25 76 66 
Sänd katalog och uppgifter om amatörra
batter samt upplysningar om Geloso mot
tagare G208 och G209 och komponenter för 
trafikrnottagaren i RT nr 1/59 

8 mot postförskott 2.25 
mot 1.50 bif. i frimärken 

HÖGSPÄNNINGSAGGREGAT 
för forskning och industri tillverkas i olika utför_ 
anden från 2000 till 150000 volt l ma. stabiliserad 
likspänning. HSP-transformator och likriktare i tät 
oljebehållare. Försedd med instrument för direkt 
avläsning av utgångsspänningen. 

Vi tillverkar dessutom 
Drosslar (I1F, UKV, Nät, Ton och Vi

deo). 
Spolar och HSP-transformatorer. 
Spolar i specialutföranden. 

Ingeniörsfirma ETRONIC 
Slottsvälan , - Näsbypark - Tal. 561828 

, 

Medicinaren behöver 
ELEKTRONIK för att följa utveck

lingen inom de elektroniska hjälpmedlen 
för diagnostisering och medicinska 

undersökningar. 
Prenumerationspris helår 11: - (4 nr) 

ELEKTRONIK i teori och praktik 
Stockholm 21 - postgiro 6511 10 



nu en svensk BATTERIELIMINATOR 
• Naggrann utspänning • Väl spänningsstabiliserad 

TEKNISKA DATA: 

Utspänning: l. 5,5-7,5 V 

2.8,25-11,25 V 

3.11-15 V 

4. 22-30 V 

Vid max. ström och 
I Stabilitet : < 10 mV brumspänning : 

Område 1: 8,5 A I ± 5 mV 

Område 2: 6,5 A I ± 5 mV 

Område 3: 6,0 A I ± 10 mV 

Område 4: 4,0 A I ± 100 mY 

Ström vid < 5 mV 
brumspänning : I Stabilitet : 

Område 1: 3,5 A I ± 5 mV 

Område 2: 3,5 A I ± 5 mV 

Område 3: 3,5 A I ± 5 mV 

Område 4: 2,0 A I ± 5 mV 

Kontakta oss om Ni har speciella 
ö"nskemål angående avvikande data 
fö"r Edra ändamål. 

• låg brumspänning 

BATTERIElIMINATORN är avsedd för labo
rotorier, provrum och serviceverkstäder och 
är speciellt lämpad för arbete med bilradio, 
såvöl vanliga rörapparater som transistor
apparater. Den ersötter helt batterier och 
ackumulatorer och ör, bortsett från de rent 
praktiska fördelarna, även överlögsen dessa 
spänningskällor. Den ger t.ex. mäjlighet all 
ställa in önskad spönning, vilken i det nör
maste ör apåverkad av belastn ingsvariatio
ner. 

Strömfärbrukningen avlöses på ett kvadra
tiskt vridspoleinstrument 0-10 A. 
Inbyggd polaritetsomkopplare. 
Kortslutningssöker . 

Stabiliseringen åstadkommes genom att lik
spänningsförstörkaren jämför utspänningen 
med en referensspönning från ett stabil isa
torrör 75 el . Den förstörkta skillnadsspön
ningen styr krafllransistorerna kopplade som 
serie regulator • 

Dimensioner: höjd utan handtag 280 mm, 
bredd 180 mm, djup 320 mm . 
Vikt: 13,5 kg. 
Nötanslutning 220 V 50 Hz. 
Pris kr. 950:- nello exkl. oms. 

AB ERIK WALLBERG 
TULEGATAN 16 - STOCKHOLM Va .,.. TELEFON VÄXEL 241930 

Lämplig som spiinnillgskälla 
vid experimettlarbeten - BI.'Ä-~_ 
med 
Iransislorkopplingar. 

OCH 

television 
Årgång 1961 elegant inbunden 

i grå pärm med tegelröd klotrygg 

Har given plats 
i samlarens bokhylla! 
Inbindningspärmar enbart, samma utförande som 
ovanstående, finns för årgångarna 1951-1961. 

Per styck 3: 60 (plus oms) 

Till Radio och Television, expeditionen, Stockholm 21 

Var god sänd mot postförskott: 

ex RoT, årgång 1961, inbunden fl 32:-. 

Inbindningspärm för årgång .. .. .. . .. . . ... ... . .. . . ... . ....... . 
per styck 3: 60 (oms tillkommer). 

Namn 

Adress 

Postadress 

I 32:-
(plus oms) 
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FÖR MEDIORGARIANDET 
Viking Messenger 5 W sändare/mottagare för 
det s.k. medborgarbandet på 27 MHz med om
kopplare för val av 5 olika frekvenser inom 
bandet. Låg vikt och små dimensioner gör 
stationen lämplig för montering i bilen eller 
båten (145 X180 X290 mm), men passar lika bra 
som bordl\pparat för stationärt bruk. Har in
byggd högtalare och mikrofon medföljer. Till
verkas för 6 eller 12 volt. Riktpris kr 1.375.-

Viking Personal Messenger är en heltransisto
riserad handie-talkie för medborgarbandet. 
En verklig kvalitetsprodukt som blivit m y c
ket populär genom sitt gedigna och driftsäkra 
utförande. Är bl.a. försedd med elektronisk 
squelch (brusspärr) och drivs med standard 
1,5 V batterier. Pris kr 895.-

ECHO-9 Japansk heltransistoriserad handie
talkie för medborgarbandet med dimensioner 
38 X67 X175 mm. Innehåller 9 st transistorer 
och 1 st diod , är försedd med 130 cm lång tele
skopantenn och har uttag för öronpropp. 
Pris endast kr 320.-

James Knight styrkristaller för samtliga ka
naler inom medborgarbandet kan som regel 
levereras från lager. Pris/st kr 29.-

Vi tillhandahåller trafikbestämmelser och 
ansökningsformulär för medborgarbandet. 
Sändes mot 30 öre i frimärken. 

MAX populär extra högtalare av det välkän
da fabrikatet Lorentz med låda i slagtålig 
plast och med tilltalande formgivning. Inne
håller en 4" högtalare med 4,5 ohms talspole 
och kan belastas med 2-3 W. Dimensioner 
65 X140X160 mm. Kan erhållas i färgerna grått, 
beige, brunt ellElr karminrött. Passar även i 
bilen. Kr 24.50 

Rekvirera vår innehållsrika, ilIl1strerade katalog, 
som även omfattar vårt surpluslager. Sä ndes mot 
1 :95 i frimärken. 

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29 , Stockholm SÖ, 

Tel. 43 86 84. 

STYRKRISTALLER 

tillverkare Krlstall ·Verarbeltung Nbhm GMBH 
Sändare-, Mottagar.-, UltralJud- och 

Tryckmätningskristaller 
Hö, pr.cillon - .nabb leveron. - Mgo priler 

Generalagent I 

Ingf:o EKB-PRODUKTER 
Sandfjordsg.tan 86, Johanneshov Tel. 812800 

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

Garanterat aktiva 

KRISTALLER 
surp/us och fabriksnya 

100 Kc - 135 Mc 

låga pris~r - snabb service 
Frekvensförteckning gratis 

10 HELLSTRÖM 
SM5CXF 

VÄS BY, ~AllENTUNA - 0762-24416 

~86 
Dessutom anordnas dagkurser i Televisions· 

teknik I i Arvidsjaur 29/ 1-17/ 2 och i Tran· 
sistorteknik I i Malmö 24/ 4-28/ 4. 

Kvällskurser i Stockholm 
20/ 2-19/ 5: Televisionsteknik I 
5/ 2- 2/ 3: Transistorteknik l 
9/ 4-11/ 5: Transistorteknik Il 

Vidare anordnas speciella kurser i bl.a. 
elektronisk databehandling och servoteknik för 
försvarsgrenarna och korrespondensinstituten. 

Vidare upplysningar kan erhållas från Sta· 
tens Hantverksinstitut, Box 4012, Stockholm 4. 

• 
Firmanytt 
82 engelska TV· sändare till Sverige 
Svenska televerket har placerat en stor order 
på TV· och ljudradiosändare hos Marconi 
Wireless Telegraph Co, Ltd. i England. Ordem 
avser leverans av 21 bildsändare, 21 ljudsän· 
dare och 40 FM·ljudsändare, dessutom en avse· 
värd kvantitet extrautrustning för dessa sän· 
dare. Leveransen skall fördelas under en tid 
av ca 4 å r. Tidigare har Marconi levererat 23 
bildsändare, 23 ljudsändare samt 56 FM·sän· 
dare till Sverige. 

• 
Ny man på ny post 

Civilingenjör 
Bertil Ekelöf 

Till chef för ReA·avdelningen hos Erik Ferner 
AB har utsetts civilingenjör Bertil Ekelöf, 
tidigare verksam vid Kungl. T ekniska högsko· 
lan, avd. för elektrisk mätteknik och regle· 
ringsteknik. 

ANN O N S Ö R SRE GI STER 

JANUARI 1962 
Sid. 

Allmänna Handels AB, Sthlm ........ 75 
Amerikanska Teleprodukter AB, Sthlm 14 
Bruel & Kjaer AB, Sthlm ... ..... ...... 10 
Bäckström, Gösta, AB, Sthlm ... .. . 24-25 
Champion Radio AB, Sthlm. . . . . . . . . . .. 91 
Conserton AB, Sthtm .............. 32-65 
Deltron, f:a, Sthlm. . .. .... ... ..... ..... . 8 
EKB-ProduKter, ing.f:a, Sthlm........ 88 
Eklöf, Ernst f:a, Sthlm ........ . ...... . 76 
Ekofon, Ing.f:a, Sthlm ... ' " .. . . . . . . . ... 84 
Elfa Radio & Television AB, Sthlm 3, 92 
Elit, Elektriska Instrum. AB, Bromma 5 
Elektroniska Instrument, Ljusdal .... 84 
Elektrorelä, ing.f:a, Vällingby ........ 80 
Etronic, f:a,Näsbypark .... . ........... 88 
Ferner, Erik, AB, ' Bromma .... 15, 26-27 
Ferrofon Radio AB, Sthlm ......... . .. 88 
Forslid & Co AB, Sthlm... . . . . . . . . . . . .. 11 
Galco AB, Sthlm . .. .. ......... . ......... 80 
Gylling & Co AB, Sthlm ........ . . 22, 73 
Hefab, MariehälJ ........... .. . .. ........ 78 
Hellström, Bo, Vallentuna ............ 88 
Hermods Korr. Inst., Malmö ..... ..... 81 
Inetra Import AB, Sthlm ........ . ..... 78 
Intronic AB, Bromma .................. 84 
Kleinert, W., TV Radloserv., Sollentuna 82 
K.L.N. Trading & Co AB, Sthlm. .... . 12 
Källman, Kuno, AB, Göteborg .... .. .. 74 
Lagercrantz, Joh., f:a,Sthlm ... . . . . . 9, 18 
Mårtenson & Co AB, Karlstad . .. . .... 86 
Muller, E. R., f:a, Sthlm.. . .. ... .. ..... . 84 
Nordisk Rotogravyr,Sthlm .. 66, 76, 78, 87 
Nydqvist & Holm AB, Trollhättan.. .. 63 
Palmblad, Bo, AB, Sthlm . ......... 68, 86 
Philips Svenska AB, Sthlm .......... .. 8 
Radiokompaniet, Sthlm ................ 82 
Renil AB, Sthlm .......... .. ............ 82 
Rifa AB, Bromma ... ... ........... ..... 7 
Rohde & Schwarz, Sthlm ....... .. ..... 19 
Scantele AB, Sthlm ..... .. ..... . . .... .. 31 
Siemens Svenska AB, Sthlm .......... 33 
Siewers Lab., Sthlm ... ... .............. 21 
Solartron AB, Sthlm ................ 64, 89 
Statens Hantverksinstitut, Sthlm ..... . 88 
Stork, D. J., AB, Sthlm ........... . 28, 76 
Svensk Lagerstandard f:a, Sthlm...... 70 
Sv. AB TrådlÖS Telegrafi, Sthlm .. 16, 79 
Svenska Elektronrör AB, Sthlm ... . . . 29 
Svenska Mullard AB, Sthlm .......... 17 
Svenska Pain ton AB, Akers Runö ... . 34 
Sydimport, f:a, Älvsjö .... . .... ......... 69 
Sylwander, Georg, AB, Sthlm ...... .. 4 
Telare AB, Sthlm ...................... 23 
Teleapparater, f:a, Sundbyberg ... ... 67 
Thellmod, H., ing.f:a, Sthtm .......... 72 
Teleinstrument AB, Vällingby ...... 6, 13 
Teleinvest AB, Göteborg . .. . ..... ... . . 71 
Tungsram, Sthlm .. ... ........ .... ...... . 72 
TV-Experten, Sthlm... .. ... ........ 78, 82 
TV-Service, Sthlm. . . . ............ . . 20, 89 
Tyska Dem. Rep. Handelsk., Sthlm 77, 85 
Universal·Import AB, Sthlm .......... 2 
Wallberg, Erik, AB, Sthlm ..... . .. .... 87 
Westerberg, E., AB, Sthlm .... . ... .... 83 
Videoprodukter, f:a, Göteborg ........ 86 
Wållgren, H., AB, Göteborg. ....... 30, 70 

r RADIO- och TV-LITTERATUR :. t;!~':~r j' 
I NORDISK ROTOGRAVYR -STOCKHOLM 21 
\, 

ww TELETEKNISKA KURSER 
VÄREN1962 

Under vårterminen an rodnar Statens Hantverksinstitut fortbild
ningskurser i följande ämnen: 

TELEVISIONSTEKNIK (Stockholm, Arvidsjaur). 
TRANSISTORTEKNIK (Stockholm, Göteborg, Malmö). 
CENTRALANTENNER (Stockholm). 
BANDSPELARE och GRAMMOFONER (Stockholm) . 

Närmare upplysningar om inträdesfordringar, tider och kursinnehåll, stipendiemöjligheter, 
bostadsanskaffning m.m. lämnas i ett Informationscirkulär som sändes. på begäran. 

STATENS HANTVERKSINSTITUT 
Kursverksamheten 

Box 4012 - Stockholm 4 - Tel. 24 14 00 
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• TV-ANTENNER 
från 

(D BiISdlmann 
PRINCE - medeldistansantenn 

Denna W-elements bredbondsontenn är avsedd för medelsvåra 
mottagningsförhållanden. Användbar på samtliga kanaler inom 
band III (5-11). Den har dubbelreflektor, som ger bra skydd mot 
reflexer. Helt förmonterad - inga lösa delar. Spänningsvinsten 
ör 9 dB och fram-bock-förhållandet 12,6:1. 
Typnummer : Fesa 10 BH. 
Pris: 80 kr. 

KING - långdistansantenn 
• En 12-elementsantenn med utomordentligt hög effekt, avsedd för 

mycket svåra mottagningsförhållanden. Den har tredubbel re
flektor och är avstämbar till exakt frekvens med Hirschmanns 
patenterade böjändar. Spänningsvinsten är 11-12 dB. Fram-back
förhållande 20:1. 
Typnummer : Fesa 12 H:kanal 5-7, Fesa 12 H/ka nal 8- 11. 
Pris: 12.0 kr. 

AKTIEBOLAGET iD SERVICE 

PRINCE 

Stockholm Tel. 010/25 28 20 

Göteborg Tel. 031/192680 

Malmö Tel. 040/490635 

Norrköping Tel. 011/343 60 

.. . ,....,.".... 

STABILISERAD NÄTSPÄNNING 
Vi erbjuda nu växelspänningsstabilisatorer av Claude Lyons välkända fabrikat. 

Den nya TS-serien utmärker sig för: 

SNABBHET - upp till 40 volt/sek. korrektionshastighet 

NOGGRANNHET - bättre än ±O,5% 
SÄKERHET - transistoriserad kontrollenhet, inga rör och reläer 

TS-serien täcker området 1 KV A - 110 KV A 

i 7 kompakta modeller som korrigerar 25 % 
spänningsvariation utan distorsion. 

Begär fullständiga data! 

Hedingatan 9 - Stockholm No 
Tel. 600906,605110 
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• o o o o 
till sist 

Ett videojonsystem, dvs. en bildtelefon, 
togs i bruk i Sovjet den 17 oktober. 
Systemet medger överföring av telefon· 
samtal med tillhörande bild mellan stä
derna Moskva, Leningrad och Kiev. 
Ännu så länge är det endast de centra
la telestationerna i dessa tre städer som 
är utrustade med anläggningar för dy
lik överföring. Samtalsavgiften är dub
belt så hög som för ett vanligt samtal. 
Installation av videofoner kommer se
nare att ske även i hem och på kontor. 

• 
Den 4 november startade den italienska 
televisionen RA I-TV sitt andra TV-pro
gram. lV-program 2 utsändes över 14 
sändare och 40 % av den italienska 
befolkningen har möjlighet att se det. 
Kostnaden för vidareutveckling av det
ta program beräknas uppgå till 55 milj. 
lire. 

• 
Eurovisionsnätet .har nu en längd av 
43 430 km. De 17 västeuropeiska län
der som är anslutna till eurovisionen 
har sammanlagt 1052 TV-sändare, vil
ka förser 23,5 milj. TV-mottagare med 
program. 

• 
För koordinering av TV-programmen 
från Danmark, Norge och Sverige öpp
nades den l januari en koordinations
byrå i Köpenhamn. Den har fullmakt 
att i de tre ländernas namn träffa avtal 
med eurovisionen. 

• 
På radio- oC;h TV-utställningen i Milano 
visades en väggspegel, som kunde för
vandlas till en TV-bildskärm genom att 
man tryckte på en knapp. Själva mot
tagaren kan byggas in i väggen. 

Prenumeration 

»Kan doktorn vänta 
ett ögonblick? Foto· 
grafen svimmade!» 

1971 års TV-mottagare 
Den i RT nr 11/61 utlysta idetävlingen 
om 1971 års TV-mottagare har bl.a. re
sulterat i ett förslag från Matts Petters
son i Hedernora. Han tänker sig en 
miniatyr-TV-mottagare, som projicerar 
TV-bilden (se fig.). 25: - kronor till 
hr Pettersson för den iden. 

Även andra läsare är välkomna med 
skisser som visar hur de föreställer sig 
framtidens TV-mottagare. Skriv »TV 
197b på kuvertet, som adresseras till 
RADIO och TELEVISION, Box 21060, 
Stockholm 2. 

Adressändring 

1\ 
\ 
\ 

\ 

l) Ring 28 90 60 och begär prenu
meration. 
2) Skriv till RADIO och TELEVI
SION, Nordisk Rotogravyr, Stock
holm 21, och anmäl prenumeration 
för hel- eller halvår. Ange från vil
ket nummer Ni vill att prenumera. 
tionen skall börja. (Prenumerations
kostnaden uttages mot postförskott, 
varvid första numret medsändes.) 

Vid adressändring meddela även 
gamla adressen. Vid postprenumera
tion meddela den ändrade adressen 
till vederbörande postanstalt. 

Äldre nummer 

Nordisk Rotogravyr 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. 

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. 

Postbox 2.106 O 

Stockholm "1 

Telefon 2.89060 

4) Postprenumerera på närmaste 
postanstalt. 
5) Prenumerationspriset är för l / l
år 26: 55 (därav l: 60 oms.) för 1/ 2-
år 14: 25 (därav 85 öre oms.) (utan
för Skandinavien: helår 29: 95). 
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för årg. före 1956 
för årg. fr.o.m. 1956 
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Principschemor 

, 

Principschernor i RT är uppritade 
enligt följande riktlinjer : 

Komponentnumren som korres
ponderar med motsvarande nummer 
i ev. stycklista, är placerade till 
vänster ovanför resp. komponenter. 
I de fall komponentvärden anges i 
principschemor å'terfinnes värdena 
till höger under resp. symboler. 

Beträffande komponentnumren i 
schemorna gäller att för motstånd 
och kondensatorer föregås ej num
ret av R resp. C. 

Beträffande komponentvärdena i 
schemorna gäller att för motstånd 
utelämnas ohm·tecknet, och för kon
densatorer utelämnas F. Således är 
100=100 ohm, 100 k=lOO kohm, 
2 M=2 Mohm, 30 p=30 pF, 30 n = 
=30 nF (l n=IOOO p), 3,u=3 ,uF 
osv. Alla motstånd 0,5 W, alla kon
densatorer 250 V provsp. om ej an
nat anges i stycklista. 



HEATH-NYT T 
IM -11 Rörvoltmeter 

Denna rörvoltmeter ör en efterföljare till den 
völkönda V-7A. En vösentlig förböttring ör ott 
denna modell endast har en probe för sövöl 
AC- som DC-mötningar. IM-ll ör ett vackert 
instrument med hög kvolitet. Data identiska 
med V7-A - bestölI specia lkatalog . Tillverkad 
fö r 220 V SO Hz. 

Pris kronor 285:
lärtligmonteratl 385:-

IT -11 Kondensatorprovare 

Kopacitet : 4 om röden + yttre anslutning 
Resistans : 3 omröden S-S kohm, SOO-SOO kohm, 
50 kohm-SO mohm 
Induktans : yttre onslutning 
Löckage DC-volt : 3, 6, 10, 15, 2S, 50, 100, lS0, 
200,250,300, 350,400, 450, SOO, 600. Könslighet: 
ely ter 2 ma; miniatyrelyter lS ma, pappers
keramiska etc. 2 ma . Indikator : magiskt öga . 
Tillverkad för 220 V 50 Hz. 

Pris kronor 325:-

ORDERTEL: 545462 SERVICE: 542544 

generalagent. 
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hanscelver 'ör privatradiobandet mod. GW-10 

S W söndare kristallstyrd, frekvenskontrollerad . 
Mottagaren 4-rör super med 1 J1.V könslighet. 
Variabel över hela bandet eller krista llstyrd. 
Mikrofonen ör försedd med tryckomkopplare 
tal /avlyssning varför söndaren kan manövreras 
med en hand. 

GW-10 ATE för 220 V 50 Hz kronor 895.
GW-10 DT för 6 el. 12 V kronor 875.-

10-10 DC-osci"oskop 3" 

Ett prisbilligt och praktiskt DC-oscilloskop med 
böda förstörkorna identiska. OBS_ mötten. 
12 X 19 X28 cm 
Frekvensområde : DC- 200 kHz (± 1 dBI 
Könslighet : 0,1 V t .t.!. Fasförskjutning mellan 
kanalerna mindre ön So . Skörmat bildrör. 
Tillverkat fö r 220 V SO Hz. 

Pris kronor 845:
lärtligmonteratl 1095:-

10 - 30 Bredbandsosci"oskop 

Ett S" oscilloskop med vertikal könslighet : 
O,02S V. Frekvensområde : 8 Hz-2,5 MHz±l dB. 
Hor.könslighet : 0,3 V. Frekvensområde : 1 Hz-
200 kHz±2 dB. Automatisk synk((ösning) . Til l
verkad för 220 V 50 Hz. 

Pris kronor 695:
lärtligmonteratl 995:-

BESTÄLL NY HEATtiKATALOG 

STOCKHOLM Rörslrandsgatan 37, tel. 010/ 227820 
G Ö T E B O R G Södra Vägen 69, tel. 031 / 2003 25 
M A L M ö Regementsgatan 10, lel. OLlO/ 12975 
S U" D S V A LL VaHugatan 3, tel. 060 /50310 

R A DI O OC H TELEV I S I ON - N R l - 1 962 91 
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den ledande tillverkaren av 
bandspelare · och studiout-
rustningar ger Er kvalitet och 
driftsäkerhet utöver det vanliga 
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ELFA~& fl!p,uiJibIt,413 AMPEX bandspelare är i dagligt bruk hos bl.a.: 
Europafilm, Metronome, Sandrews, Radio Nord, 
Radio Mercur •.. HoUiindargatan 9A - Box 3075 - Stockholm 3 - Tel. 240280 


