
television 

Den första amatörsatelliten, ,Oscar l" placeras in i sin drivraket. • 

Bygg själv: TRANSISTORISERAD · KLOCKA (kan byggas av ett kasserat väckarur. I 
Se sid. 70 

Läs ocks~i: Plastskydd ·för TV- biltlrör s.! sid. 48 

.. 
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73e Right with 

OHMOTIE 

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

Emaljerade tråd lindade stavmotstånd 
Fasta: 1- 200 watt, 0,4 - 250 000 ohm. 
Justerbara (flyttbart uttag ) typ DIVIDOHM: 10 - 200 watt 

Kolpotentiometrar 
Typ AB. 2 watt. Diameter 27 mm. 
linjär eller logaritmisk kurva. 
50 ohm - 5 megohm. 

KRONOBERGSGATAN 19 
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l - 100000 ohm . 

Reglermotstånd 
12 1/ 2 - 25 - 50- 100- 150- 225- 300- 500 watt 
0,5 t.o.m. 10000 :ohmHfrån lager 

75- 750- 1000 watt 
på beställning 

TELEFON VÄXEL 520685 
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DANOTHERM 

Typ I 
Max. belastning W 
Motståndsvärde 
Motståndsfärlopp 
Tolerans 
Temp. vid max. be-
lastning mätt med 
motstånden helt in-
skjutna (i fritt cir-
kulerande luft) 
Vridningsvinkel 
Dimensioner i mm 

Axellängd 
Stärsta monte· 
ringsdjup 
Höjd inkl. axel 
Diameter 

Montering 
Vikt ca g 

22140 I 
25 

2-4.000 ohm 
linjär 
10% 

190° C 
ca 300° 

33 
, 

35 
68 
39 

högklassiga 
vrid

och 
skjut-

ll10tstånd 

DANOTHERM vridmotstånd är 
konstruerade med hänsyn till hård 
belastning och lång livslängd. Alla 
modeller har isolerad axel samt 
låsanordning, som förhindrar att 
motstånden vrider sig efter mon
tering. Motståndstråden är lindad 
på en solid keramisk ring. Varje 
enkel lindning är skyddad och låst 
av sintrad glasyr, sa att vridmot
stånden inte tar skada vid stora 
överbelastningar. 
Koppargrafit-kontakten glider li
ka längs hela motståndsytan och 
ger den bästa möjliga kontakt 
utan slitage på tdden. 

22/SO I 20lBO I 221120 

50 100 200 
2-7.000 ohm 3-15.000 ohm 3-30.000 ohm 

linjär linjär linjär 
10 % 10% 10% 

220° C 240° C 2WC 
ca 300° ca 300· ca 300° 

33 40 40 

38 ~ 47 
71 86 87 
SO 79 115 

Enhålsmontering 10 mm 0 
90 I 120 I 280 510 

SKJUTMOTSTÅND framställes i storlekar från 60 Watt till 1.000 Watt. 

Storlekarna 800 och 1.000 Watt-dock som två s~mmanbyggda motstånd 

med skilda manöverhandtag. Alla motstånd är försedda med 3 klämmor, 

och kan användas vid potentiometerkoppling eller vid seriekoppling. 

önskas ett fast motstånd ay samma utseende levereras motstånden även 

utan skjutkontakt. 

GENERALAGENT OCH FÖRSÄLJNING: 

Holländargatan 9 A - stockholm 3 -
Box 3075 - Tel. 24 02 80 

Med delta nummer medföljer bilaga. 
RADIO OCH TELEVISION - NR 4 - 1962 3 



~;fs år sednn 

Ur PR nr 4/37 

I POPULÄR RADIO nr 4/ 37 återfanns en 
intressant artikel av ingenjör H Stockman 
om ultrakortvågsmottagning. »Fortfarande 
är ju inte ultrakortvågen nämnvärt avance· 
rad vid sidan av kortvågen», skriver förf., 
»men situationen av i dag är dock en helt 
annan än tidigare. Vi befinner oss just nu 
i en stark utvecklingsperiod, där varje dag 
för med sig nya rön och upptäckter. En 
del nya principer för sändar- och mottagar
konstruktion skönjas vid horisonten, och 
det är icke lätt att förutsäga, vad morgon
dagen bär i sitt sköte.» 

Det dröjde dock ca 15 år innan man 
började utnyttja de ultrakorta vågorna för 
rundradiodistribution. I Sverige fördröjdes 
utvecklingen som bekant ytterligare några 
år p.g.a. det numera lyckligtvis avskrivna 
trådradioprojektet. 

Under rubriken »Kortvågen just nu» be
rättas bl.a.: »Vid avlyssnandet av ett par 
amerikanska amatörers samtal framgick 
det att engelska amatörstationer varit hör
da i USA på 5 meter. De senaste månader
na har 10-metersbandet praktiskt taget 

varit överbefolkat. Amerikanarna på tele
foni ha hörts här i landet med full hög
talarstyrka och nästan utan störningar, 
ehuru många av dem endast använda 20 il 
30 watts effekt. Bästa tiden att avlyssna 
dem är kl. 15- 18.» 

Rapporten visar att det var glänsande 
»conds» vid denna tid, det var ju också 
solfläcksmaximum 1937. 

PR nr 4/ 37 innehöll även en beskrivning 
på ett 3-rörs chassi för en enkel resemotta
gare med högtalare. De begränsande an
vändningsmöjligheter som den gången 
stod 'till buds för en reseradioägare fram-

Sammanställningsritning för den i P R nr 4/ 37 
beskrivna kondensatormikrofonen. AJ Mikro
/onkapsel. BJ Bakstycke, ej Skruv med mut
ter, DJ Skruv för anslutning av mikr%nled
ningen, EJ Motelektrod, FJ Framstycke, 
GJ Dämpande luftkudde, l) Isoleringsring, 
KJ Kontaktring, LJ Mikr%nledning, MJ Mem
bran, SJ Skärmring. 

går med all önskvärd tydlighet av kommen
taren som på ledarsidan görs till beskriv
ningen. »Apparaten är närmast avsedd för 
mottagning av lokalsändaren samt de star
kaste utländska stationerna, och antennen 
bör, när man är ute i det fria, göras så 
effektiv som möjligt, dvs. den bör ha en 
längd av 10 il 15 m och bör hängas upp så 
högt som möjligt över marken.» 

I PR nr 4/ 37 fanns även en beskrivning 
av S Thurlin på en hemmatillverkad kon
densatormikrofon. Samtliga de ingående 
delarna kunde tillverkas av hobby bygga- I 

ren själv. • 

B 

2 

~--c GRunD.G) 

Typ I Område I 

RO 1 10-11 ,1 kohm I 

RO 2 

COl 

lO 1 11-11 mH I 
lO 2 110-110mH 1 

L03 1100mH-1H 1 

Dekader 
Motståndsdekader HD l HD 2 

Kapacitansdekad 
Induktansdekader 

CD l 

LD l LD 2 

Storlek 190X130X60-90 mm 

Vikt 750-850 gram 

LD 3 

Steg INoggronnh·1 Temp.koeff. I Belastning I Förlustfaktor I Driftspänn. I Q-vä rden I Pris 

10 ohm I ± 1 % I < -3 % 'Il watt' 1- 1- I-100° C delmotst. 1 150:-

10 kohml ± 1 % I < -6 % 'Il watt' 1- 1- I-
100° C delmotst. 1 150:-

lnF 1±2% 1- 1- 1'-l00nF<lQ-3lmax500V=I-
100 nF-l !tF < 10-2 1 215:-

1 mH 1 ± 2 % 1- 1 max 280 mA 1- 1- 1 vid 5000 
ffirAl=2% >100 

HzI275:-, 

10 mH 1 ± 2 % 1- 1 max 89 mA 1- 1- 1 vid 5000 
ffi r Al=2% >100 

HzI275:-

100mH 1 ±2% 1- 1 max28 mA 1- 1- 1 vid 5000 
ffirAl=2% >100 

HzI275:-

GENERALAGENT. GEORG SYLWANDER AKTIEBOLAG. LlDINGOVÄGEN 75 • TEL. 670700 

4 RADIO OCH TELEVISION - NR 4 - 1962 



--I.,rush INSTR.UMENTS 

-

gäller det 

direktskrivande 

system 

DIVISION OF 

endast Brush 
utesluter 

kompromisser 

GENERALAGENT: 

MARK ,II 

DATA FÖR MARK II 
Känslighet: 10 mV/skaldel (mm). Fullt skal utslag från papperets mill 

±200 mY. 

Mätområden: 0,010-400 V i nio områden. 

Ingångsimpedans: 10 megohm balanserad; 5 megohm osymmetriskt. 

Bandbredd: likström-1OO Hz. 

Registreringskanaler: Fyra; varav två vridspolemätsystem plus 2 lid
markeringspennor. 

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

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

Nätanslutning: 220 V, 50 Hz. 

M. STENHARDT AB 
Björnsonsgatan 197, Bromma 3, Tel. 875135 
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STE REO- FÖ RST ÄRKARE 
i byggsats 

PACO Typ SA-40, 40 watt 

Pacos stereoförstärkare typ SA-40 är lika lätt att montera för ny
börjaren som för den mera erfarne radioteknikern. Utförliga monte
ringsanvisningar med förbindningsschema i full skala medlevereras, 
som steg för steg beskriver varje koppling så klart och detaljerat att 
skillnaden i erfarenhet praktiskt taget ej har någon betydelse. 

Tekniska data: 

TOPPEFFEKT: 2X20 watt 

FREKVENSOMRADE: 30 Hz-90 kHz 

HARMONISK DISTORSION: mindre än 0,2 ". vid 20 watt per kanal. 

INTERMODULATIONSDISTORSION: mindre än 0,1 ", vid 10 watt per 
kanal. 

INGANGAR: 3 dubbla för hög nivå och 4 dubbla för låg nivå 

UTGANGAR: dubbel bandspelarutgång, separat förstärkarutgång 
samt dubbla högtalarutgångar. 

BRUM OCH BRUSNIVA: 
över högnivåingången: 80 db under märkdata 
över lågnivåingången: 70 db under märkdata 
över bandspelaringången: 65 db under märkdata 

HöGTALARANSLUTNING: 4, 8, 16 och 32 ohm. 

DÄMPNINGSFAKTOR: 22 

INGANGSKÄNSLIGHET: tuner 0,75 V 
magnetisk nålmikrofon 5 mV 

MOTKOPPLING: 25 db 

BASKONTROLL: ±15 db vid 50 Hz 

DISKANTKONTROLL: ±15 db vid 10 kHz 

RUMBLE FILTER: 6 db per oktav under 50 Hz 

FILTERKORREKTION: för CCIR, RIAA och NARTB kurvor samt 
för olika bandhastigheter 

BANDSPELARUTGANG: 2 V per kanal oberoende av volym och 
klangfärgsinställning. 

EFFEKTBEHOV: 175 watt vid 220 V, 50 Hz 

För omgående leverans 

Begär prospekt och närmare upplysningar från 

TELEINSTRUMENT AB 
Härjedalsgatan 138 - Vällingby - Tel. 871280, 3771 50 
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Radio från 1924 

1924 kom de första detektormottagarna med 
högtemperatur·elektronrör. Rören, som drog 
någon ampere i glödström och som matades 
med stabila ackumulatorer, bidrog verksamt 
till att förbättra allmänbelysningen i rummet. 
Bilden visar en mottagare från denna tid, en 
rak mottagare med tre rör. Högtalartratten är 
som synes ansluten till en hörtelefon. (Foto: 
Telefunken.) 

• 

I' eJ • problemspalten 
ed 

Problem nr 1/62 

hade följ ande lydelse: 

En rät cirkulär kon med toppvinkeln 
2a 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 {! ohmmeter. 

Detta problem gav inte upphov till allt
för arbetssamma räkneoperationer om man 
liksom Anders Vedin i Trollhättan på för
hand klart och tydligt gjorde vägen till 
lösningen klar för sig. Han skriver: ,Ko
nen tänkes uppbyggd ,av ett stort antal 
skikt med den infinitetssmala tjockleken 
b"X och resistansen b"R, se fig. l. Dessa 
skikts resistans adderas sedan och den sök
ta resistansen R erhålles. 

{!dx 
b"R= ------

;If[r-h. tga{x-hJ]! 

Då dx--*O erhålles 

{! dx 
dR=-------

;If [r+tga{x-h}]2 

Båda leden integreras mellan respektive 
gränser: 

Il {! /, " dx 

IdR= -;;- i [r+{x-h}tga]2 

10 



.. UXDIf.. 
BANDSPELARE MP 411 J(. med 4 - spårsteknik 

MP 411 är ett resultat av mångårigt utvecklingsarbete. Målet har varit 
en allround bandspelare med stereo och 4-spårsteknik, så driftsäker och 
lätthanterlig att manövreringen blir en lek och inspelningsres~ltatet en 
positiv överraskning. 
"Som en kompakt version aven bra bil - allting man behöver, inget 
bjäfs och ett modest pris" kommenterar AUDIO* på ledande plats. 

* Succe i USA 

Mr. G McProud, välkänd Hi-Fi-expert och chefredaktör för tid

skriften Audio - ett av Amerikas ledande fackorgan på området 

- blev sannspådd när han förutsåg succe för MP 411 i USA. Ex

porten är redan i full gång och MP 411 har blivit en klar fram

gång på den amerikanska marknaden. 

f.J 
. . . , . ~ ( 

uJta 
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Räknaren 
med 

• minne 

Minnet i denna räknare är ett värdefullt hjälpmedel till en ny och viktig mätmetod. 

Fyra av instrumentets åtta dekader används för att lagra och kontinuerligt presentera mätvärdena 
medan resterande fyra dekader räknar kontinuerligt. I slutet avvarje räkningsintervall överföres den 
totala summan av de räknade dekaderna automatiskt och snabbt (endast 100 ,usek.) till lagrings- och 
presentationsdekaderna. Kontinuerlig räkning erbjuder många fördelar - informationerna samlas 
oftare; trimning av frekvens blir lättare; analog registrering förenklas och operatörens ögon irriteras 
ej som tidigare av blinkande ljus och intermittent siffervisning. 

Typ 1130-A är inte bara :.ännu en räknare:. utan innehåller eH fler
tal tekniska nyheter av grundläggande betydelse. 

Instrumentet är konstruerat så aH samma höga grad av pålitlighet 
återfinnes alltigenom. Servicetiden är därför nedbringad till eH 
minimum. 

Oöverträffad pålitlighet uppnås genom: 

1. Dekadräknare av helt ny typ. 

2. Kretsarna är dimensionerade för aH arbeta oklanderligt under 
svårast tänkbara kombinationer av sammanlagda toleranser hos 
rör, komponenter och spänningar. Räknaren fungerar perfekt 
även med rör som är långt ifrån fullgoda. 

3. Speciella multivibratorer användes, som ger en exceptionellt 
hög stabilitet. De eliminerar behovet av regelbunden justering 
av tids-axelkretsarna. 

4. Eliminering av kritiska spänningar. Varken anod- eller glöd
spänningarna är eller behöver vara stabiliserade. 

Generalagent 

• 
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Mätområde: 
Frekvens: DC-lO MHz 
Periodtid : 10 J's-lO' s 
Tidsintervall: 1 J's-107 s 
Mäter även medelvärdet över 
10 perioder frekvensförhöllan
den, fasvridning, pulsbredd 
och pulsavstönd samt sporo
diska pulser. 

Känslighet: 0,2.5 V." 
Antal siffror I 
4 siffror kontinuerligt l 8 siff
ror vid räkning och därp~ fol
jande visning med visninosti
den variabel frön 0,1-10 s 
och 00. 

Noggrannhet: ± 1 räkning ± 
tidsnormalens stabilitet. 
Kan levereras med flera olika 
tidsnormaler. 
Välj den stabilitet Ni behöver. 

Korllidsslabilitet I Löngtidsstabililet 
1130-A4 1 del av lO'/min 5 delar av lQ8/vecka 

Inre normal 11130-A3 1 del av lQ8/min 2 delar av 10'/vecka 

1
1130-A2 Stabilitet som ll30-A3 men kan ocksö an

slutas till yttre normal, 0,1, 1 och 5 MHz. 
Yttre normal 1130-AI För yttre 5MHz·normal t.ex. General Radio 

modell l1l3-A5 MHz Frekvensstandard med stabili
teten 1 del av lO'D/min och 2 delar av IO'/vecka. 

Digital registrering: 
1132-A Siffertryckare 
registrerar 8 siffror frön räknare plus 4 siffror frön klocka eller annan 
källa med en hastighet av 3 rader per sekund. Ingen modifiering 
av räknaren behövs. 

Analog registrering: 
llJ.4-A Digital till Analog-omvandlare 
medger analog registrering av mätvärdena. Hög noggrannhet 0,1 %. 
Ytterligare tillsatser är under utveckling t.ex. frekvensomvandlare 
för upp till 500 MHz. 

• 



Data för 404·B 
Utspänning: 
Stig- och folltid : 
Utgång : 

Attennator: 
Dömpsats: 

Medelpulseffekt : 
Toppulseffekt : 
Toppuisström : 
Pulsbredd: 
Minsta pulsbredd : 

Presenterar en ännu 
bättre PULSGENERATOR 

Den nya pulsgeneratorn typ 404 B har repetitionsfrekvenser från enkelförlopp, som utlöses 
med tryckknapp till 250 000 Hz med godtycklig bredd och amplitud. Stig- och falltiden 
13 ns möjliggör exempelvis anslutning direkt till ett samplingoscilloskop. Pulsbredden kon
tinuerligt variabel mellan 0,05 och 105 p,s. Pulsens start kan förläggas före eller efter trigg
signalen. En utgående trigg-signal medger synkronisering av anslutna utrustningar. Dämp
sats stegvis variabel med tryckknappar. Upp till 95 volts utsjänning över 90 ohm. 

60 volt ± 10 % äver 50 ohm. 
13 nanosekunder. 
Omkopplare för utgång direkt eller över 
dömpsats, pos. el. neg. puls. 
(}-59,5 dB i steg om 0,5 dB. 
Direkt eller genom dämpsats 50 ohm. 
Utan dämpsats 30-55 ohm. 

.Duty Cycle.: 
Intern repetitionsfrekvens: 
Extern repetitionsfrekvens: 
Minsta triggeramplitud : 

9 %-12 % med automatisk skyddsanordning. 
10 Hz-250 kHz kontinuerligt variabel. 
Enstaka pulser - 250 kHz. 
" volt toppspönning. 

Extern triggerpolaritet: Positiv eller negativ. 
MonuelI triggning (enkel puls): Utföres med tryckknapp. 

I nre impedans beroende på driftsförhållan
den. 
5 watt max. 
50 watt max. 
1 A max. 

Triggerfördröjning : Intern, extern eller monuelI. Pulsen kan star
tas från 2 JLS före till 12,5 ms efter triggersig
nolen. Kontinuerligt variabel fördröjning i 5 
områden. 

0,05-105 JLS i tre kalibrerade områden. 
25 ns. 

Generalagent 

Amplitud, trigger: 
Polaritet, trigger: 
Pris: 

Over 10 volt över 91 ohm. 
Positiv eller negativ. 
Kr. 4.985.-

• 
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Fig l 

}I 
:lA 

la I ex\ , I 
, I 

" I 
, • I 

, I , \ 
/ I 

x 

R=!!.- 7. [-l l ] 
:n b [r+(x-h)tga]' tga 

-- -+ .-e [-l l] l] 
:n r r-htga tga 

R- e [r-r+h. tga] 
ntga r{r-h) . tga 

e·h 
R = -----

n· r{r-h· tga) 

vilket skulle vara den sökta resistansen., 

En annan rätt och dessutom föredömligt 
kort lösning har influtit från Bo Unander 
i Djursholm. Han resonerar som följer: 

- - .- - -- ----1f--''--

l----h 

Fig 2 

, Resistansen hos en cirkulärcylindrisk le
dare med resistiviteten e, längden l och 
radien r är e1lnr2. Eftersom generatriserna 
hos konen är räta linjer och konen är rota
tionssymmetrisk liksom ovannämnda leda, 
re, bör den stympade konen kunna ersättas 
med en cirkulärcylindrisk ledare med ra
dien R lika med geometriska mediet av 
radierna hos de båda planparallella ytor
na (rl och r) och med längden h. Se fig. 2. 

R2=r - rl =r(r-htga) 

"Resistansen är 
eh 

-----ohm.» 
:nr (r-htga) 

De båda herrarna får 'nom kort ett till
skott i budgeten på hela tio kronor var. 

Denna månads problem har insänts av 
Kurt Wiksten i Umeå. 

Problem nr 4/62 

Motstånden kopplas i en »pyramid» 
enligt fig. 3. För varje rad utökas an
talet med ett motstånd. Antalet ~ot-

Fig 3 A 

2 

21. 21. 

/(n-2) (n-2) (n-2) (n-2) (n-2) (n-2)'" 

~~~~~~~ 

stånd i en rad, multiplicerat med re
sistansen i ohm på ett av de ingående 
motstånden, ger värdet på nästföljande 
rads motstånd. Vi tänker oss en sådan 
pyramid med oändligt antal rader. Vil
ken, resistans kan då uppmätas mellan 
A och B? 

Rätta lösningen på detta problem kom
mer i RT nr 7/62. Särskilt eleganta, roliga 
eller intressanta lösningar belönas med 
10: -, Lösningarna skall, för att bli be
dömda, vara red. tillhanda senast den 10 
maj 1962. Skriv »Månadens problem» på 
kuvertet. Adress: RADIO och TELEVI
SION, Box 21060, Stockholm 21. 

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

FRAMGÅNGEN MED VÅRA 

6201 

RÖR VOLTMETRAR 
beror på att de är effektivvärdeskännande, därför har vi 
modifierat vår TONFREKVENSRÖRVOLTMETER 

typ 2410 så att även den mäter effektivvärdet. 

Frekvensområdet : 5 Hz - 50000 Hz 

Mätområde : 10 m V - 1000 V 

Effektivvärdesvisningen bättre än 0,5 dB för vitt brus och 

osymmetriska pulser med toppfaktorer upp till 3. 

OBS. PRIS Kr. 650: - OBS. 

Begär närmare upplysningar från 
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SOUTHERN INSTRUMENTS LTD. PRESENTERAR 

KOMPLETT SYSTEM FÖR MÄTNING 
OCH REGISTRERING ETT SYSTEM ATT BYGGA VIDARE PÅ 

TRANSDUCERS 
Givare Transducerprogrammet bestör av över 50 olika typer, med vars hiölp man kan lösa de 
flesta mätprablem inom forskning och industri. De användes för mätning ov bl.a.: 

TRYCK 
VIBRATION 
ACCelERATION 
RORElSE 
TORSIONSVIBRATION 
BELASTNING 

FÖRSTÄRKARE 
Förstärkare Bilden visar ett mätsystem bestöende aven frekvensmodulerad förstärkare som 
är speciellt lämpad för komplicerade mätningar. 
Den nätanslutna förstärkaren förser den separata oscillatorenheten, till vilken givarna an
slutes, med spänning via en koaxialkabel, max. längd 200 m. Ett stort antal typer av kapaci
tiva och induktiva transducers för de mest skiftande mätproblem kompletterar detta system. 

DATA: bärfrekvens 
fre kvensrespons 
max. utspänning 

2 Mp/s 
50 kp/s 
±5V 

Denna enhet levereras antingen för 14" panel montage eller monterad separat chassi, se 
vidstöende bild. 

OSCIUOSKOPKAMEROR 
• Kameror M 906/M 1020 Huvudkarakteristika för denna trumkamera för registrering av snabba 
förlopp är: stort hastighetsomröde, nätanslutning, anordning för tidsinställning, kassetter för 
bekväm laddning samt hastighetsindikator. 

DATA: pappersbredd M 906 120 mm 
M 1020 70 mm 

kassettkapacitet 30 m 
pappershastighet 0,6-60 m/s 
papperslängd 1270 mm I=trummans omkrets) 
optik M 906 ljusstyrka 1,9, brännvidd 127 mm 

M 1020 ljusstyrka 1,9, brännvidd 76 mm 

FLER KANALSYSTEM 
Registrerande flerkanalsystem ,MUR,-serien Dessa unika utrustningar är konstruerade för 
maximal flexibilitet och är resultatet av mer än 20 örs samlade erfarenhet inom detta speciella 
omröde. Systemet är lätt utbyggbart; man kan börja med ett mindre antal kanaler. Grund
enheten medger komplettering med ytterliqare katodströlerör, vilket ökar antalet möjlig
heter. Genom att använda olika typer av forstärkare ökar man ytterligare mångsidigheten, 
som gör det till ett av de mest tillämpbara av registrerande mätsys!em. 

Utrustningen levereras normalt i två huvudenheter : 
Den hjulförsedda registreringsenheten innehöller från 3 till 14 katodströlerör, deras respek
tive platt- och strölkontroller samt optik och kamera. Avlänkningssignalerna för varje katod
strölerör erhölles frön den gemensamma monitar- och förstärkarenheten. 
Monitorenheten, som är monterad pö svängbara hjul, innehöller även förstärkare, tidavlänk
ning, tidmarkerare samt nätdel. Panelerna bestör av standardenheter ur Southern Instruments 
ltd:s Minirack Units-.system, vilket gör att alla typer av Southerns förstärkare kan användas 
söväl DC som FM. 

KURVLÄSARE 
Kurvläsare, serie N.TRE 12 förenklar analysarbetet av komplicerade registreringar. Den ana
lyserar upp till 12 förlopp pö samma papper. Max. pappersbredd 30 cm, max. längd 60 m. 
Kan kompletteras med anordning för analysering av registreringar pö film. 
Utvärdet avläses lätt pö ett digitalinstrument, som är försett med uttag för anslutning av 
elektrisk skrivmaskin, remsperforator eller hölstans för hölkort. De manuella operationerna 
begränsas till ett minimum av den möngsidiga programmeringsenheten. Dessutom är funktions
kontrollerna mycket bekvämt placerade. 

Representant: 

Camberley England 

A LLMÄNNA HAN DE LSAK TI EBOLAGET 
ALS T RÖMER G A T A N 2 0 • ST O CK HO L M K • TELEF O N 520030 
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Antenner för kortvågs mottagning 
God mottagning på kortvåg är inte enbart 
beroende på om man har en bra mottagare, 
utan antennen spelar också en mycket stor 
roll. En utomhusantenn är avgjort att re
kommendera, särskilt när det gäller extrem 
långdistansmottagning. Många olika typer 
av antenner kan komma ifråga. Här några 
tips hämtade ur en bok av G Siot, »Short
wave Radio Reception Guide, 1961-1962». 

Vertikalantenn 

En sådan antenn, se fig. l , är känslig i 
alla riktningar och arbetar tillfredsställan-
de på de flesta rundradiobanden på kort- Fig l 
våg. Vertikalantennen skall vara 3-5 me
ter hög och skall monteras så högt som 
möjligt ovanför jorden. 

Inverterad L-antenn 
Även denna antenn, se fig. 2, har god 
känslighet i alla riktningar ~ch arbetar 
tillfredsställande på de flesta rundradio
banden på kortvåg. Horisontella delen 
skall vara åtminstone ca 6 m lång och skall 
vara upphängd så högt som möjligt över 
marken. 

T-antenn 
En sådan antenn ger samma egenskaper 
som den inverterade L-antennen, valet mel-
lan T- och L-antenn är naturligtvis i första Fig 2 

Belcanto är en z-spårig push-pull-kopplad band
spelare med Bang & Olufsen-tonhuvuden • Bel
canto har 1 hastighet: 3 3/ 4" (9 II z cm/ sek), 
byggd för perfekt återgivning av musik och tal . 
Belcanto använder alla spolstorlekar upp till 6" 
(maximal speltid 3 timmar) • Belcanto kan spela 
upp till dans i en sal, som rymmer ca 200 personer, 
eftersom utgångs effekten är 6 watt med mindre än 
z % förvrängning • Belcantos frekvensområde är 
40-11.000 Hz • Belcanto har snabb fram- och 
tillbakaspolning • Belcanto har utstyrningsindi
kator • Belcanto har separata bas- och diskant
kontroller • Belcanto kan användas som självstän
dig grammofon- eller mikrofonförstärkare. 
Pris 695: - exkl. oms. För dynamisk mikrofon 
tillkommer 65: - exkl. oms. 

BELCANTO- en bandspelare av klass 

Använd alltid HMV:s Emitape tonband, som 
finns i tre olika typer. Högkänsligt, antista
tiskt, vrider sig ej, låg ekoverkan. Emitape finns 
i alla spolstorlekar, passande till alla enkel- och 
dubbelspåriga bandspelare. Begär specialpro
spekt hos Eder radio- eller musikhandlare. 

Dimensioner: höjd 200 mm, bredd 380 mm, djup 252 mm. Vikt II, 4 kg. 

SKANDINAVISKA GRAMMOPHON AB 
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BAND· PASS· Fl LTER 
och 

TRYCKKNAPPSOSCI LLATOR 
av fabrikat 

KROHN-HITE CORP. USA 

Krohn-Hite Corp. USA är världens ledande tillverkare av elektroniska band· 
passfilter och tryckknappsoscillatorer och tillverkar ett flertal olika typer för skilda 
behov. Här några exempel. 

Bandpassfilter typ 330-M 

Tryckknappsoscillator typ 446 

Krohn-Hite Corp. har konstruerat en ny tryckknapps
oscillator, typ 446, med extremt låg distorsion och hög stabi
litet, avsedd för kalibreringsändamål eller för distorsions
mätningar inom frekvensområdet 1 Hz-1oo kHz. 

Frekvensinställningen sker med hjälp av 3 rader av tryck
knappsomkopplare med tio omkopplare i varje rad. Dess
utom kan frekvensen varieras kontinuerligt inom varje steg 
med hjälp aven fininställningsratt. 

DATA: 

Amplitudstabilitet: 0,01 % 
Amplitudändring : vid ± 10 % 

ändring av nätspänningen: 
0,005 % 

Amplitudmodulering: 0,05 % 
Distorsion: 0,01 % 
Brum: 0,01 % 
Frekvensområde; 1 Hz-1oo kHz 
KalibreringsnoggrannhetI ± 1 % 

Bandpassfilter typ 330-M 

Krohn-Hite Corp. tillverkar ett variabelt, elektroniskt 
bandpassfilter, typ 330-M, vars förstärkning inom passbandet 
är= 1 och minskar utanför detta med 24 dB/oktav. 

Filtret består av ett variabelt hög pass- och ett variabelt låg
passfilter, kopplade i serie. Både övre och undre gränsfre
kvensen kan, oberoende av varandra, varieras mellan 0,2-
20000 Hz. Centerfrekvens och bandbredd kunna således väl
jas godtyckligt och inställningen begränsas endast av filtrets 
gränsdata. 

Gränsfrekvensen inställes med två identiskt lika skalor. Var
dera skalan har logaritmisk gradering från 19 till 210 och är 
belyst inifrån. 

Tryckknappsoscillator typ 446 

Krohn-Hite Corp. tillverkar även ett flertal and

ra typer av bandpassfilter och lågfrekvensgenera

torer samt dessutom stabiliserade nätaggregat och 
mätförstärkare för lik- och växelspänning. 

Begär närmare upplysningar från 

GENERALAGENTEN 

TELEINSTRUMENT AB 
Härjedalsgatan 138 - Vällingby - Tel. Stockholm 377150, 871280 
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hand beroende av de lokala möjligheterna 
för antennuppsättning. 

Enkel dipol 
En enkel dipolantenn har maximal käns
lighet för signaler som anländer i en rikt
ning vinkelrätt mot antennens längdaxel. 
Längden av varje halva av antennen skall 
vara ca 1/4 våglängd av den önskade fre
kvensen. Antennen fungerar inte så bra 
på andra frekvenser än de till vilka den är 
avstämd. Antennens bandbredd är ca lO % 
av »resonansfrekvensen». Dipolantennen 
fordrar en speciell ingångskoppling till 
mottagaren. 

Inverterad V-antenn 

Detta är en antenn som har mycket stark 
direktivitet och maximal känslighet för sig
naler som kommer i den riktning som i fig. 
4 anges av pilen. Lämpliga dimensioner 
för 19 m-bandet är följande: 

h=20 m, L=25 m, A=15 m, R=400 ohm. 

Antennen fungerar bra även på andra 
band. 

Allmänt gäller om antenner att rikt
antenner av den typ som visas i fig. 3 och 
4 är mindre känsliga för störningar och 
de är därför att rekommendera för KV
mottagning av rundradio. Den som inte har 
särskilda önskemål beträffande infallande 
strålning bör kanske helst använda sig av 
inverterad 1- eller T-antenn, eventuellt en 
vertikalantenn. • Fig 4 

NEOSID LTD., 
Stonehill's House. 
Howardsgate. 

Welwyn Garden City, 
Harts-England 

Vår huvudfirmas program omfattar 

ett stort antal olika standardtyper 

av kärnor och spolstommar. 

illustrationen visar ett urval av 

järnpulver- och ferritkärnor, som är 

speciellt avsedda som störningsskydd 

för televisions- och andra frekvens

band. 

Specialutförande på beställning. 

GENERALAGENTER 

RADMANSGATA~~ 55 - STOCKHOLM - TEL. 329245, 301737, 301675 

, 
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77?OjJf/G: _ 
/1ARCOIY/ III/R ANNO 

KANSL/GAJ?E 
/!YSTRtJMENT/ 

M A R C O N I 1/4 <fo Universalbrygga Iyp TF 1313 
En ny, precisionsbetonad universalbrygga för 
mätning av induktans, kapacitans och resistans 
med en mätnoggrannhet av 1/4 %. 
Mätområden : Induktans 0,1 · .uH -lID H 

Kapacitans 0,1 .u.u F -lIO.uF 
Resistans 0,003 Q - lID M Q 
Q 0,1-1000 
Tang. S 0,001-10 

Mätfrekvenser för L och C är l och · 10 kHz. 
Anslutningsmöjlighet finns för )'ttre oscillator 
och detektor SO Hz - IS kHz. Resistansmätning 
sker vid likström. Som extra tillbehör finns en 
likströmstillsats TM 6lI3, som möjliggör induk
tansmätning vid tillförd likström. 

Pris Kr. 3.100:-

Eli flertal bryggor av olika slag ingår i Marcanis program. Några av dem presenteras i korthet här: 

Typ 

TF 8688 

TF 1342 

TF 1245 

Mätområden 

Induktans 

Kapacitans 

Resistans 

Q 

Tang. S 
Kapacitans 

Q 

Kapacitans 

Mätnoggrannhet Frekvens 

l .uH-IOOH 1% lo. 10 kHz 

l .u.uF - 100 .uF. 1% 

0,1 SJ -100 M SJ 1% 

0,1 - 1000 

0,001 - 10 

0,002 -llll .u.uF. 0,2 % 1kHz 

5 -1000 Se spec. 1kHz - 300 MHz 

7,5 - 500 .u.uF. med osc. TF 1246 
och TF 1247 

Pris 

2.010:-

2.010:-

3.190:-

Begär prospekt och närmare upplysningar om dessa och andra MARCONI-instrument. 

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
Fack, Stockholm 12, Tel. 223140 
Filialer i Göteborg, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Örebro 
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RT utökar sin redaktion ,. 
RT har under senaste året utökat sina re
daktionella resurser och bl.a. har redak
tionspersonalen utökats. Sålunda har 
ingenjör Kjell l eppsson, konsulterande 
ingenjör på radio- och elektronikområdet, 

Ett ellektivt skyJJ tillltigt pris! 

AllHABO 

knutits till redaktionen fr.o.m. l januari. 
Kjell Jeppsson är väl känd för denna tid
skrifts läsare bl.a. för sina artiklar i ser
viceteknik och sina aktuella inlägg i den 
radiotekniska debatten. Han är också 

Bilden visar de tre nya re
daktörerna på RT:s redak
tion, fru Anna-Lisa Norrsäter 
flankerad av ingenjör Kjell 
J eppsson (tk) och ingenjör 
Thore Rösnes. 

ALLMÄNNA HANDELSAKTIEBOLAGET 
0_ I 

Alströmergatan 20, Stockholm K Tel. 520030 ..... 200 . 400 
OYlItLOot.O IN ~NT OF ItATED ClMflENT 
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framstående transistorexpert, och han kan 
radio- och TV-gebitet, dess tekniska och 
inte minst ekonomiska aspekter, på sina 
fem fingrar. 

I februari i år inträdde också ingenjör 
Thore Rösnes i redaktionen, han efterträd
de redaktör Otto Ringheim som tillträtt en 
befattning som lärare i elektronik vid, en 
teknisk läroanstalt i Columbia. Ing. Rös
nes, tidigare verksam som teknisk skribent 
vid LM Ericsson, är född i Norge, men har 
fått sin tekniska utbildning i Sverige, där 
han vistats i 7 år. Han är speciellt intresse
rad av bl.a. rymdradio och elektronisk mu
sik, vilket säkerligen kommer att sätta sina 
spår i RT:s spalter i framtiden . 

. Fru Anna-Lisa Norrsäter, knuten till RT 
sedan 1956, har nyligen avancerat till re
daktör vid RT. Fru Norrsäter ansvarar för 
språkgranskningen av manuskript och kor
rekturläsning. Dessutom kommer hon att 
handlägga vissa administrativa uppgifter 
på redaktionen. 

RT:s layout sköts av Roto-service, där 
huvudsakligen hr lohan Ogden ser till att 
tidskriften får ett typografiskt tilltalande 
yttre. 

På RT:s laboratorium utför Christer 
Eriksson laboratorieprov och arbetar med 
RT-konstruktioner. Han renritar också till
sammans med Björn Westrell scheman, 
diagram m.m. som publiceras i RT. • 

MAGNETISK 
SÄKRINGSSTRÖMBRYTARE 

Airpax nya säkringsströmbry-
, tare typ C SOO ger en högre 

säkerhetsfaktor än vad som nor
malt kan erhållas med exem
pelvis trådsäkringar, reläer och 
termobrytare. Den bryter vid 
125 % överbelastning av märk
strömmen. I ett specialutförande 
kan brytning även erhållas vid 
lS0 % överbelastning. 
Typ C SOO kan erhållas i ut
förande A med kort tidsfördröj
ning, ca 3 sekunder. Detta ut
förande användes bl.a. för skydd 
av elektroniska komponenter. 
Utförande B med lång tjdsför
dröjning, ca 30 sekunder, kan 
användas för att skydda fläktar, 
småmotorer e.d. 
Diagrammet visar tidsfördröj
ningen som funktion av den pro
centuella överbelastningen. 

DATA 
Max. spänning: 

SO V likspänning, 
120 V växelspänning, 
50-400 pIs • 

Strömbelastning: SO mA-15 A 



ED 

• För att möta den ökade efterfrågan på mångpoliga kontaktdon av 
hög kvalitet har L M Ericsson konstruerat en proppenhet, RPV 2°5 I, och 
jackenhet, RNV 2°51. 
Karakteristiskt för dessa nya 20-deliga anslutningsdon är kontaktbildarna, 
som består av plana stift. Det ena är utformat till en gaffel (a) och placerat 
i vinkel till det andra - ett knivformat flatstift (b). Genom torsion i gaf
felkontaktens tungor får man två fjädrande kontakter vid varje kopplings
punkt. Både gaffel och flatstift är rörligt fixer~de i stommarna och blir 
därigenom självcentrerande. Utmärkande för kontakterna är deras låga 
övergångsmotstånd - endast 0,028 ohm - och det höga kontakttrycket 
- 25° g. 
Dessa propp- och jackenheter kan genom montering i speciella höljen kom
bineras till större kontaktdon: 40-, 60-, 80-deliga osv. 
Proppenheten RPV 20P och jackenheten RNV 20P är endast ett exempel 
på de många anslutningsdon som L M Ericsson tillverkar lämpade för de 
mest varierande krav inom modern teknik. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

~ Tänk efter hur drifts ä
". ker en telefon i själva 
verket är ... Låt samma 
säkerhet prägla de områden, 
där just preClSlonen och 
driftsäkerheten spelar en av
görande roll, såsom automa
tion, kontrollsystem, fjärr
manövrering etc. Tar Ni 
L M Ericsson-komponenter, 
har ni garanti för telefon
kvalitet med decenniers tele
teknisk erfarenhet som grund. 

Använd LM Ericssons 
komponenter: 

• koordinatväljare 

• rund gående väljare 

• reläer 

• omkastare 

• räknare 

• proppar 

• jackar 

• säkringsmateriei 

LM ERleSSONS SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AB 
STOCKHOLM l : Kungsgatan 33, Box 877, tel. 010/22 31 00 

MALMO 4 : St. Nygatan '29, Fock, tel. 0401711 60 

GOTEBORG 2 : St. Badhusgatan 20, Fock , tel. 031/170990 

SUNDSVALL : R6dhusgatan l, tel. 060155990 
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Halvledarsensation : 

RT:s Tokyo-korrespondent meddelar- att 
Shibaku-koncernens laboratorier efter ett 
intensivt forskningsarbete under ledning 
av b1.a. dr Esaki kunnat framställa en fre
kvensselektiv tunneldiod. Den nya dioden 
har förslagsvis benämnts filterdiod. 

Dioden bygger på den s.k. Mössbauer
effekten' och enligt vad förhandsmeddelan
dena säger hänger dess frekvensselektivi
tet samman med valet av lämpliga halv-

Frekvensselektiv tunneldiod 

ledarematerial och doping-ämnen. Det är 
känt att man i Japan gjort försök att me
delst bestrålning i atomreaktor omvandla 
vissa plastmaterial till halvledande ämnen; 
huruvida detta skulle gälla även utgångs
materialet för filterdioden är ännu inte 
bekant. 

I praktiken ersätter en filterdiod ett helt 
MF-steg med såväl transistor som band
filter, och förstärkningen uppges vara av 

SE 

samma (storleksordning som i ett ordinärt 
transistorbestyckat steg, dvs_ omkring 20 
dB. En 'fördel är att all neutralisering bort
faller, vilket medför enklare trimnings
arbete i filterdiodbestyckade mottagare. 

, Mössbauer fick Nobel-priset i fysik 1961 för 
sina banbrytande forskningar rörande energi· 
omvandlingar inom atomerna. Med den på
visade resonansabsorptionen - grundprincipen 
för filterdioden - har vissa av Einsteins teo
rier erhållit ytterligare stöd. • 

Fig l 
Tre av de nya filterdioderna. 
Den övre raden japansk text 
betyder »Head Laboratory of 
the Shibaku Electronic So
ciety» och åtföljs aven ur 
teknisk synpunkt ganska 
ointressant reklamtext. 

Fig 2 
Storleken av de nya filter
dioderna framgår bra vid en 
jämförelse med en helt van
lig pappersklämma, ca 20 
mm lång. 

~OCH HÖR 
.~-~CI!!: MED 
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VALVOROR 
VALVO RÖRÖVERSIKT får Ni gratis. 
Ring eller skriv så kommer den på posten. 

VAlVO BILDROR , 

AW 36-BO 14" 90" AW 53-BO 21 " 90" MW 36-4414" 

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

AW 43-88 17" 110" AW 53-89 21" 110" MW 53-20 21" 
AW 43-8917" 110" ' AW 59-90 23" 110" MW 53-80 21" 

70· 
70· 
70· ' 

90· 
AW 47-91 19" 110" AW 61-88 ,24" 110"' MW 61-80 24" JQ. 

C:ONSERTON Avd. Valvorör 



Det är de enkla och snabba mätmetoderna som 
~ . 

gjort POL YSKOP ~ch SELEKTOMAT så _populära 

2 

Här visas några av de otaliga mätmöjligheterna 

Standardkurva 

fi;::-" t:t:2!:......::===~-+:::.J ., 
Il II RefJtl'enskabel 
l! '0 m lång Z.50 il 

II 
l. ,. 
" " l L_J 
~---1 

l .L L ___ _ 

T-stycke 

Testkufw 

Polyskopet möjliggör mätninll på två objekt samtidigt. 
Testobjektet trimmas därvid hll dess kurva sammanfaller 
med stondardkurvan. 

G.,..rator 

Punkt-för-punktmätningar på en fyrpol. Selektomat ställer 
automatiskt in sig på generatorns signal och indikerar 
direkt frekvens och amplitud. 

. ~o~® .m. rn:o • o 

• • ••• 

POLVSXOP 

Selektomaten ökar känsligheten betydligt hos Polyskopet. 
Denna kombination Q.er även DIREKTA mätvärden i dB med 
logaritmisk eller linjar karakteristik. 

POlV$KOP 

::0:: 
• • • • • li)0~® 
• •• 
• , ••• il ; 

I Strädca 1 m-at '-----------
Nivålinje 

Mätvärde 

Dubbelstråle - osciUoskop 

_m_ a:tD • . 0 

• • ••• a 

• 

Mätning på transmissionssträckor av nästan obegränsad 
längd. Dampningskarakteristiken upptecknas på elt van
ligt lF-oscilloskop. 

Selektomat 

• liIoW® 
Nivålinje 

-Mätvärde 

POLVSKOP 

Reflek!ome!er 

typ ZUP 
eller motsvarande 

Polyskop och Selektomat kan med lämplig riktkopplare 
användas för reflektionsfaktormätningar med hög nog
grannhet ned tm mindre än 1 %. Delta gäller även där 
endast en mycket liten signal, på grund av överbelast
ningsrisken, kan matas in på obiek~et, t.ex. en mottagare. 

POLYSKOP 
Kortfattade data för: 

SELEKTOMAT 
Frekvensområde : 
Svepbredd: 
Utspänning: 
Impedans: 

0.5-1200 MHz 
± 0.2 till ± 50 MHz 
max. 0.5 V 
SO, 60 eller 75 ohm 

Begär prospekt eller demonstration från: 

SVENSKA KONTOR 
ERSTAGATAN 31 - STOCKHOLM SÖ - TELEFON 440105 

Frekvensomröde: ~400 (400-1200) 
MHz 

Känslighet: 
Automatisk 
avsökning: 

lO.uV-1 V 
frekvens-

10 ggr/s 
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FUBA UPER 
Län att montera - länast att 5älia 
Den nya FUBA-antennen FSA 591 Super X för kanalerna 5, 6, 7, 
8, 9, 10 resp. 11 ger ännu säkrare och bäHre moHagning och 
är ännu laHare aH montera. Dess utomordentliga framfback
förhållande, 50: 1, ger bästa tänkbara skydd mot bakifrån kom
mande störningar och reflexer. 

FUBA har landets största 
sortering av antenner och 
tillbehör. 

Ni vet väl aH FUBA-köp 
inräknas i Centrum, banus
kombination - och ger 
Er högre vinst. 

An._ önsbtl klInIII 

Tekniska data 

Spänningsvinst: 13 dB - '05 % 
Framlbackförhållande: 50: 1 

Oppningsvinkel: 

horisontalt 
vertikalt 

Längd: 

30-
,u-
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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Kåpa 

Katodskiktbärare 

Glödtråd 

Anod ---it----Ik LlI 
Anodhållare 

Galler ---i-"'::::::::;~ 
Gallerhållare ---1:~~~~~ 

Katodbärarrör 

Katodhållare 

Keramikbricka 

Anslutningsstift --~I-l-. __ IH 

t 
SlEMENS 

Nuvistorn 
ett resultat 
av modern rörteknik 

Ett nytt rör som revolutionerar apparattekniken. 
Siemens nuvistor har förnämliga elektriska och me
kaniska egenskaper, baserade på metallkeramisk 
teknik, automatiserad tillverkning samt en rad nya 
konstruktionsdetaljer. 

Liten spridning i elektriska data, hög branthet vid 
låg anodström. Stort isolationsmotstånd. Stor stöt
och vibrationsfasthet till följd av stabil uppbygg
nad av elektrodsystemet. Okänslig för tryck och 
temperaturväxlingar. 

Nuvistor-triod 7586 
för universell användning 

Huvuddata 

Uf = 6,3 V 

I f =0,14A 

Ua = 40 V 

Rg = 0,5 Mil 

10 = 6,8 mA 

S = 11 mAN 

fl = 35 

Rj = 3,2 kil 

Gränsdata 

Ua max = 110 V 

Qamax = 1 W 

I k max = 20 mA 

För närmare upplysningar kontakta vår avd. TK. Tel. Stockholm 229640,0101229680. Tillv. Sie mens & Halske AG. 
TKl62065 

SVENSKA S l E M. E N S .A KIT I E B O L A G 
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Danbridge KVALITETS· 
INSTRUMENT 

för produktionskontroll - servIce - forskning - undervisning 

DEKADDl(MPSATSER 

DEKADINDUKTANSER 

DEKADKONDENSATORER 

DEKADMOTSTAND 

I SO LA TI ONSMl(T ARE 

IMPEDANSKOMPARATOR 

KAPACITANSBRYGGA 

KONDENSATORPROVARE 

KONDUKTANSBRYGGA 

RCL-BRYGGOR 

RCL-NORMALER 

Universal brygga, typ UB 3 
En nätansluten brygga för uppmätning av olika 
enheter sösom : likströmsmotstönd, kapacitans, 
induktans och förlustfaktor. Bryggan är kom
plett med normaler : 1000 pIs oscillator, lik
strömsmatning frön effektuttog, för.stärkare 
och indikeringsinstrument. 
Omröde: R: 1 milliohm-3 megohm 

C: 1 pF-300 JLF 
L: 1 JLH-300 H 
Förlustfaktor: 0.001-10 

Noggrannhet : R: V2 % 
L och C : 1 % 
Förlustfaktor: 15 % 

Dimensioner : 45x30x15 cm 

12. kV isolationsprovare, typ Jp 2. 
Detta instrument är' avsett att prova isolering
en utan att skador uppstör pö provföremölet. 
I nstrumentet indikerar den spänning, vid vil 
ken jonisering uppstör, och visor sölundo den 
maximala isolationsspänningen. Joniserings
strömmen förstärkes medelst en högförstärkare 
sö att en hörbar indikering erhölles i en in
byggd högtalare. Instrumentets manövrering 
sker riskfritt om det blott installeras och an
vändes korrekt . 
Provspänning inom 2 omröden frön 400 V till 
6 kV och 400 V till 12 kV dc. 
Max. ström: 0,5 mA. 

lipof PRECISIONS· 
POTENT10METRAR 

ett världsmärke i fråga om kvalitet och precision 

Tillverkningprogrammet upptar ett stort urval av såväl envarviga som fler
varviga typer, avsedda för antingen manuell- eller servodrift. 

Envarviga potentiometrar 
Typ G - upp till 30000 ohm, ca 33 mm diam. 
Typ T - upp till 100000 ohm, ca 22 mm diam. 
Typ5510 -upptill 146000 ohm, ca45mmdiam. 
Typ 5610 - upp till 80000 ohm, ca 51 mm diam. 
Typ 5710 - upp till 163000 ohm, ca 76 mm diam. 

Flervarviga potentiometrar 
Typ A -10 varv 450000 ohm, ca 46 mm diam. 
Typ 7220 -10 varv 125000 ohm, ca 22 mm diam. 
Typ 7600 -10 varv 650000 ohm, ca 46 mm diam. 
Typ B - 15 varv l Mohm, ca 84 mm diam. 
Typ C - 3 varv 130000 ohm, ca 46 m,m diam. 
Typ 9300 - 3 varv 195000 ohm, ca 46 mm diam. 
Typ D - 25 varv 1,5 Mohm, ca 84 mm diam. 
Typ E - 40 varv 2,5 Mohm, ca 84 mm diam. 

Specialutföranden 

offereras 

på 

begäran 

ELEKTRISKA INSTRUMENT 
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PRECIS;;/( INSTRUMENT 

AB 
Ny adress: 

Lövåsvägen 40-42. 

Fack, Bromma 12 
Tel. Vx 262720 



Oscilloskopet lör tlllgens ocll 
morgontIllgens mötningllr 

MEMO·SCOPE 105 
0-10 MHz 

Ensamförsäljare: TELAREAB 

Typ 05-1 

Typ 05-2 

Typ 05-3 

Industrigatan 4 - Stockholm K 
Tel. 543317-18 
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KOMPLEMENTÄRA TYPER I KISEL 

25300 

I 
VKE 

I 
IK 

Typ nr max max 
V mA 

PNP 
25301 60 50 
25302 25 50 
25303 25 50 
25304 15 50 
25305 125 50 

NPN 
25701 25 20 
25702 25 20 
25703 25 20 

några 
applikations
exempel 

L�KspÄNN�NGs

FÖRSTÄRKARE (fig 1) 
Denna mångsidiga krets visar kombina
tionen av två TEXA5 kiseltransistorer av 
industrityp, 25302 (PNP) och 25702 (NPN), 
i en likspänningsförstärkare för låg drift 
med stort användningsområde. Den kan 

+25V 

Vin l l" 
OV 

-2SV 

F/G l 

25700 

I h,. I f T resp f. I Pris 
Mcfs 

10-40 1,0 11:60 
15-50 1,0 8:-
25-75 2,0 21:-
45-120 1,5 40:-
10-30 0,75 45:-

15-50 8 14:-
30-90 12 21:-
60-250 16 28:-

användas i termokretsar och till mätför
stärkare och är idealisk som feldetektor 
i bryggkretsar. Genom motkoppling (se 
fig 1) kan kretsen fås att utföra enklare 
matematiska operationer för analogi
ändam.ål och för andra reglerkretsar. 

Utan motkoppling 
5pänningsförstärkning = 200 
Ingångsresistans = 40 kO 

I.,\ed motkoppling 
5pänningsförstärknin~ (beroende på 
motkopplingsgraden ri) = 20 

Ingångsresistans = 11 kO 
Vid bandbredd 3 dB= liksp till 100 kHz 
Drift i utspänning vid tempändring från 
+250 C till +750 C har uppmätts till 
3 m/pV. 

PULSGENERATOR (fig 2.) 
Denna krets visar en fyrkantsgenerator, 
bl a användbar för styrning av styrda 
kisellikriktare i binära kretsar inom digi
tal- och analogitekniken och i testenhe
ter. I punkt A uttages spänningspulser 
och över resistansen R5 strömpulser. Puls
frekvensen är naturligtvis beroende av 
variationer i batterispänningen och kan 
i hög grad varieras utan att man på
verkar pulsbredden. 

V
HT

:+2SV 

, ~ IM-'M 
Rt""\Ok R3"'\.I<, 

R2 -1Ok 

C=O.O'r
F ~2S3~2S7'" A 

" lJUl lOV 
R~""'k 

" lJlJl 2V RS 100 ~ . 
OV 

FIG2 

Pulsfrekvens (varieras med RV1) = 250 
Hz-15 kHz 
Pulsbredd =25 fiS Pulsstigtid = 0,5 ,us 

IMPEDANSOMVANDLARE (fig 3) 
Detta enkla kretsarrangemang ger en 
extremt hög transformation från ingångs
till utgångsimpedans. låg drift och låg 
brusnivå är utmärkande för denna krets, 
som också har den fördelen att ingång
en och utgången har samma likspän
ningsnivå. Den har ett stort använd
ningsområde där ett impedansomvand
larsteg behövs för hopmatchning av en
heter. 

Typiska data för kretsen 
Ingångsimpedans = 2 MO 
Utgångsimpedans = 1 kQ 
Bandbredd=till liksp 150 kHz 
Ingångskapacitans = 15 pF 
Drift (250 C-75° C) = 1 flA 

. I 

3" 
'M 

1570338 
Zenerdiod 

Zin l 25702 

Fl6-;j 

"-25V 

lz~ 
OV 

+.25V 

AB GtiSTA~BÄCKSTRtiM 
EHRENSVÄRDSGATAN 1-3 • STOCKHOLM K • TELEFON 540390 
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~ tAt ____ ~6MPON ENT 

~ ~ESEARCH 

PRECISIONS - TEFLONKONDENSATORER 
för stora temperaturväxlingar 

CR-teflonkondensatorerna typ TA och TF har framställts 
för att möta de ökade kraven på kondensatorer i enheter 
som arbetar vid låga spänningsnivåer och som utsätts 
för stora temperaturväxlingar (temperaturområde -62° C 
till + 125° C). De skiljer sig från vanliga pappers- och 
mp-kondensatorer främst genom sin höga kapacitans
stabilitet (max kapacitansändring inom temperaturområdet 
mindre än 1 %). 

par. De tål 200 % överspänning vid 25° C och är vibra
tions- och chocktestade enligt Mll-C-25 A eller Mll-E-5272. 

Allmänna data 
Temperaturkoefficient (vid _40° C till + 100° C) 

50 PPM/o C 
Isolationsresistans: 105/.uF min vid 25° C 

1Q4/.uF vid 125° C 
Dielektricitetsabsorption: 0,05 % max vid 25° C 

Kondensatorerna är hermetiskt inneslutna i en förtent 
mässingskåpa och har anslutningstrådar av förtent kop-

Effektfaktor: 0,03 % max vid 25° C 
Tolerans (standard): från 5 % till % % 

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

CANNON 
PLUGS 

MICRO-D - mikrokontakter för mikrominiatyrkretsar 

Kontakterna i MICRO-D-serien har liten vikt och liten massa. De är 
motståndskraftiga mot slag och vibrationspåkänningar. 

MICRO-D-kontakterna har stor kontakttäthet, d v s många kontaktpunk
ter (upp till 420 per tum2). Detta uppnås genom att stiften är utförda 
av berylliumkoppartrådar, som virats i spiral runt en kärna av samma 
material. Kontakterna är förgyllda. Provade och godkända enligt Mll
C-8384B. 

ELEKTRISKA DATA 

Ström: 3A 
----.~~!!tll)' Spänning: 900 V (test-) 
:: . ~ Test vid 2.300 m höjd 300 V 

Temperaturområde: -55°C till + 150°C 
Overgångsmotstånd/Stift 2,6 mQ vid 3 A 
Material och dielektrikum ftalatharts 

• 

AB GtiSTA BXCKSTRtiM 
EHRENSVÄRDSGATAN 1-3 • STOCKHOLM K • TELEFON 540390 
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instrument och komponenter för mikrovåg 

rnätlednlngar 'ör rektangulära vågledare 

SIVERS LAB:s högprecisionsmötledningar ör i första hand av- och är försedda med en sond som har två anpassningsstubbar. 

sedda för noggranna laboratoriemätningar av SVF ochimpe- De kan därför användas för mätningar där hägstQ precision 9ch 

dans. Mätledningarna har ett resterande SVF mindre än 1.005 känslighet erfordras. 

med lillsals för 
mOlordrivning 
Mätledningarna är försedda med fästen för motordrivningen 

SL 5M5, vilken är avsedd att användas tillsqmmans med indika

torförstärkaren SL 5400. Om dessa instrument användes är det 

möjligt att kontinuerligt möta och på förstärkarens instrument 

indikera SVF av storleken 1,02-2. Metoden med användande av 

motordriven mätledning är synnerligen enkel och tidsbesparande. 

Motordrivningen ger mätledningens sond en from- och återgående rörelse 
med konstant hostighet längs vågledatslitsen. Utspänningen från mätled
ningens diod är normalt en 1000 Hz signal, motsvoronde högfrekvensens 
modulation. 1000 Hz spänningen blir på grund av rörelsen i sin tur module
rad med en lågfrekvent spänning, som erhålles då sonden passerar stående
vågmönstret i mätledningen. Den modulerade 1000 Hz spänningen förstärkes 
i SL SIOO och demoduleras. Amplituden hos denna lågfrekventa modulaiion 
är proportionell mot SVF. Efter ytterligare en likriktning som tar hänsyn till 
spänningens dubbel amplitud, indikeras SVF på förstärkarens instrument. 
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J. LANGHAM THOMPSON LTD. 

UNIVERSALRÄKN~RE 6010/7 1 MHz 
/ 

Trllnsistoriserlld med 7 deklIder 
Frekrensmiitning - titlmiitning - enbart riikning 

Räknehastighet 

* 
upp till 1 MHz 
Tidmätning till 
1 ,uS. 

Noggrannhet 

* ± 1 räkning ± en 
del av 10. 

* 
Uttagbara stan-
dardfrekvenser 
1 MHz-1 Hz. 

* 
Enkel manövrering 
medelst tryckknapp-
system. 

J. LANGHAM THOMPSON LTD. 
-

OSCILLOSKOPKAMEROR 
med huver med fiisten för alla i markna_n förekommantle oscilloskop. 

PO!lIroidkllmerll 410 

Framkallning sker inne i kameran och 
bilden är klar på några lO-tal sek. 

Filmformat: 3"x4". 
Slutarhastighet: 1, 1f2, 
1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 
1/125 sek. eller manuellt. 
Ljusstyrka: f/2,8 eller 

f/3,5. 

/Je,iir specialprospekt 

Serie 200 

En kamera kombinerad för 
enbildstagning och rullfilms
tagning, där drivmotorn är 
en separat enhet och transmissionen 
utgöres aven böjlig kabel. 
Elektrisk manövrering. 
Filmbredd : 35 mm. 
Ljusstyrka f/1, f/1 ,5, f/1,9 och f/3,5. 

Serie 600 

En snabbkamera för 1000-150.000 
bilder per sek. 
Ljusstyrka f/6,3. 

SCANTELE AB 
Tengdahlsgatan 24 - Stockholm Sö - Tel. 245825 
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x för 
Sellotape 
blir · 
+ för Er 
Det finns mängder av x-faktorer i varje 
kalkyl - "obekanta" faktorer, som 
kan bli utslagsgivande både för 
resultatet och för Er vinst. Det är 
därför som så många industri-, 
kontors- och butikschefer i dag sätter 
kryss för SELLOT APE i sina kalkyler. 
Ty där x står för SELLOT APE -
där når man högsta arbetstempo, 
största säkerhet, lägsta kostnad. 
Studera praktikfallen här nedan -
de visar hur x för SELLOTAPE 
kan bli + också för Er! 

Elektrotejp 

SELLOTAPE POLYETEN ELEKTROTEJP 
är en vattenbeständig, självhäftande tejp med 
bl.a. mycket goda elektriska egenskaper. Stor 
elasticitet, goda åldringsegenskaper, motstånds· 
kraftig mot solljus, saltvatten, motoroljor och 
syror, icke korroderande, Ph·neutral. Finns 
i olika kulörer och bredder. Elektrotejpen har 
stor användning inom en rad områden - bland 
reparatörer och motorfolk, yrkesmän och ama
törer . - för effektiv el-isolering. 

Textiltejp 

SELLOTAPE TEXTILTEJP är en självhäf
tande tejp på bomullsbas av högsta kvalitet 
i vitt och kulörer. Vid försegling av större 
kartonger eller förslutning av burkar och 
plåtkärl är denna tejp ett utomordentligt hjälp
medel tack vare stor smidighet och styrka. 
Texliltejpen lämpar sig också väl för bunt
ning av rör, verktyg m. m. Den kan med för
del användas som förstärkande stomme vid 
t. ex. skärptillverkning. 

Vinyltejp 

SELLOTAPE VINYLTEJP är en tunn, smi
dig och stark tejp, som tål vatten och fukt 
och är motståndskraftig även mot syror och 
alkalier. Transparent och i kfllörer. Den är 
idealisk för förslutning - ger en luft-, damm
och fukttät tillslutning, lätt och snabb i an
vändningen, effektiv och säker. Tejpen kan 
användas även som skydd för e iketter. Vinyl
tejpen tillgodoser behovet aven tunn, själv
häftande tejp med stor hållbarhet. 

När det gäller ~~/JIJ,. ~~ 
industritejp kontakta -experten 

Generalagent: GRUBBENS & CO AB Stockholm, tel. 010/228840. Malmö, tel. 040/934765 
Göteborg, tel. 031/200990. Norrköping, tel. 011/343 80 
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Sylvania erbjuder branschens mest omfattande program 

1. 

MIXER· DETEKTOR· VARAKTOR· 
och ,TUNNELDIODER 

100 till 140000 MHz 

I mlXer- och detektordioderna utnyttjar SYL V ANIA spetskon

taktstrukturen och i varaktortyperna Mesastrukturen. Tunnel

dioderna är gjorda av legerad germanium och uppbyggda för 
användning som mixers, förstärkare och oscillatorer inom mikro

vågsområdet. De avancerade tillverkningsmetoder, som Sylvania 

har utvecklat, gör mikrovågsdioderna väl skickade för svåra 
arbetsförhållanden med stora mekaniska påfrestningar som stötar 

och vibrationer, samt även stora temperaturvariationer. Många 

och noggranna kvalitetskontroller garanterar låg brusfaktor, hög 

känslighet och högt Q-värde. 

G. KUllBOM AB, 
Klippgatan 11 Stockholm SÖ Tel. 445728,445729 

MIXER TYPER 
YARACTOR. DETECTOR 

and TUNNEL 
DIODE TYPES 

6Hz 

140. H-BV} 04200K 
(-BY) 04300K 

128. (-BY) 043001 t=1
-BV} 042001 

(-BV) 04200H 
180. (-6V) 04300H 

• (-BV) 04380f 
{-BV} 042000 

&0. (-BY) 043000' 

10 

~
_By) 04200f 

(-45V) 042400 

. 40. 

IN53B'BRJi 
IN53C.CR 35. 
IN530.0R 

D4074 (-45Y) 043400' 
l-BV} 042008 
(-BV) 043808' 
(-45V) 042401 
C-45Y) 043408' 

IN26A,AR 
IN26B,BR 
IN26C,CR 

IN78B.BR 
IN78C,CR 
IN780,OR 
IN918 
IN3205/R 
D4081,R 
D4081A,AR 

IN286,A 

04092 

IN23f /Rf 
IN23E,ER 
IN23WE 
IN415E 
IN832 
IN2510,R 

IN1l32,R 

INZ1E,ER 
IN21f,Rf 
IN21WE 
IN416E 
IN~3 1A 

IN25A,ARl ~ 
D4084,AP 

30. 

10. 1F'p=.--=-1--t 

I, 

3. 

IN35BA,AR 
IN369A,AR 
IN630,R,A 
IN2127 

=r 
2. 04168A,B.C,D 

1.~ 
.1 t-IN830,A 

,:. Miniatyrutförande KMC 

hal~feta typer anger 
cutoff·frekvensen 
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SNABBA, NOGGRANNA 
•• 

MATNINGAR AV FREKVENS 
OCH TID 'MED r!j) RÄKNARE 

SOM NUMERA TILLVERKAS I ENGLAND FÖR ATT GEER 

- lägre kostnader 
- bättre 'service 
- snabbare leveranser 

när det gäller högkvalitativa, mångsidigt användbara r!jJ 
elektroniska instrument. 
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$ 524C Elektronisk räknare 
... ~ siffror i Ilrtje 

- Mltnlngar med IlllbeMrtil118 GHz 



,~ 

Utöka mätområdet för 524C med plug-in enheter: 

Eller uppfyll Era frekvens- och tidmätningskrav 
med någon av dessa c!jJ räknare: 

4# $Q1..ftr1enamdustrl.11a räknare. I t.m olika typer.,. • ~ ~ tilOUIr. mater ~~ .. 
~r Er direk.tavlåsnlng av frekvens. slumpvisa förlopp ten 0.1 V f. 10 Hz ,"~ '1.t.MIU. Utf6rda med ~g 1 
per tJdsenhet o<;ta med tAmp.liga givare en mängd tys1- linje (52$C) elter i kOIW'nrter (~) mäter dMsa ~ 
kallska storheter. Fyra av 521-8eriens instrument tåoker även N8intervall fr6Q 1 #4S till 10' s och periOdfid fOt 
området 1 H2: -120 kHz och den, femte mäter uPp till :ta ~ f,lz tn, 100 kHz pJU$ fasvinkel. Stabit.. at 
MHz. Två erbjuder ljuS$tark avläsning med siffrorna I rad, 2 x 1()..6'vecka. Resultatet avliaea t Sf me, tA-$ elter kli: 
de andra har siffrorna i kolumner. med automatisk placeringav ' 
PrIs från kronor 3.090: - till kronor declmåtkomma. • 5230 t ' 
6.210:- i kåpa eher för rad<mon- ktpa (.f(fonor 10.080:-) 
tage. • $23CR för rack 

(Kronor t.920: -) 
.5230 l kåpa 

För utförlig information om dessa räknare eller an ra 

(Kronor 8.390: - ) 
• 623DR f6t rack 

(Kronor &225;-) 

H EWLETT-PACKARD 
Huvudkontor i USA: Palo Alto (Calit), Huvudkontor i Europa: Geneve {Schweiz), 
EuropeiSk fabrik: Bedford (England), Böblingen (Västtyskiand) 
E n sam representant: 
FIRMA ERIK FERN ER, BOX 56, BROMMA 1, TEL. 25 28 70 

• 
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MARINEN VALDE CD 1014-2. 

CD 1014-2 levereras nu i större antal 
till Marinen efter att ha genomgått 
omfattande prov_ 
Den är även i bruk 
internationellt bl.a. i NATO. 

' '' " 

CD 1014-2 används även i stor 
utsträckning på svenska laboratorier 
och institutioner. 

CD 1014-2 är genom sin mångsidighet 
och sitt låga pris ett gott val även 
för utbildningsändamål 'och har blivit 
ett uppskattat hjälpmedel i 
skolor världen över. 

TEKNISKA UPPGIFTER 

~ DC--5MHz(-3dB); Yl och Y2 (100 mY/cm) 

~ Max. känslighet 1 mY/cm på Y2 (a.c.-koppl.) 

* Svepområde 0,1 fls/cm-1 s/cm 

AB SOLARTRON 
HEDINSGATAN 9 
STOCKHOLM No 
Telefon 600906 
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CD·1014·2 
BÄRBART 
DUBBELSTRÅLE 
OSCILLOSKOP 
NU MED ÄNNU BÄTTRE 
TRIGGEGENSKAPER 

Dimensioner: Höjd 240 mm. Bredd 220 mm. Djup 330 mm. 
Vikt: 10 kg. 

* AUrO och NORMAL trigg, TV-bild- och linje-synk 

* Stabiliserad högsp. Yttre Z-ingång 

* Finns även i rackutförande CD 1016 



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. 

Detta innebär 
bI.a. följande speciella kontroller 
vid sidan av de vanliga 

datakontrollerna: 

: 



NYTT 
GM 5600 

Tekniska data: 

Förstärkare Y-förstärkare 
Bandbredd ••••••• 0-5 MHz 
Stigtid •••••••••• < 0,{)75 f-l sek 
Könslighet ••••••• 50 mV/cm-20 V/cm 
Noggrannhet ••••• 4 '}"o 
Ingångsimpedans •• 1 Mohm/45 pF 

Tidsaxel 
Svephastighet •••• 0,5 f-l sek/cm-30 msek/cm 

. Noggrannhet ca •• 7 '}"o 

X-förstärkare 
5 Hz-2 MHz 

3 V/cm -50 V/cm 

80 kohm}15 pF 

Triggning ••••••• yttre, inre eller nötfrekvens, positiva eller negativa pulser 
med instöllbar nivå eller automatisk triggning 

Bildrör •••••••••• DH 7-78 med 7 cm plan skörm 

Dimensioner _ .. 160 x 250 x 340 mm 

Pris . .......... 1025 kr 

Tillbehör 
Mötprob •••••••• GM 4600A/l0 med dömpDlng 10:1 IngångsImpedans 10 Mohm/6 pF 

Pris 50 kr 
I . 

Auto-triggning med 
perfekt stabilitet 

GM 5600 är · ett bärbart pulsoscilloskop särskilt 

lämpligt för service på datamaskiner, industriella 

utrustningar och övriga apparater, där god 

pulsåtergivning och perfekt triggning är 

ofrånkomliga krav. 

PH I LI PS ?o "0' 'ev:l. ".J ~'r"' 
f' elJ )1 • .; iJ 

MA T I N S T R U M E N T AV D E L N I N G E N 
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NY KATALOGIII 
LÖDNING 
ELEKTRONIK 
BELYSNING 

Adcola - lödpennor. 

Victor och Venum - lödtänger. 

Quik·shot - patronuppvärmda lödkolvar. 

Hivac - signallampor, subminiatyrrör. 

Oxley - trimrar, lödstöd, släpp- och 

lösningsmedel för plaster. 

med utförliga uppgifter och måttskisser 

som visar ett tvärsnitt genom vårt för. 

säljningsprogram enligt nedanstående. 

_1ntIIk._. 
... .-...por. 
1U ...... "rr~, 

kallk._. -

Reliance - trådlindade potentiometrar. 

BoneIla - strömställare. 

DR - belysnings- och dekorationskabel 

samt glödlampor. 

Correx - fjädervågar. 

... ,........·och . 
_ ... tIoMk ...... 

. .. ...... 

Från vårt lager kan Ni omgående erhålla önskade komponenter för Er prototyptillverkning 

Katalogen sändes gratis till företag och institutioner 

SKANDINAVISKA TELEKOMPANIET AB 
Valhallavägen 114, Stockholm Ö, tel. 635260 
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FÖR SÄNDARAMATÖRER 

Radioprognoser för april 
Kortdistansprognosen 

Prognoskurvan är uppgjord för två huvud
områden, norra resp. södra Sverige. För 
varje område anges prognos för förbindel
ser dels i nordlig riktning, dels i riktning 
öst-syd-väst. För riktningar som ligger 
inom sektorn väst-nord eller nord-ost får 

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

till måttlig effekt, 10-100 W, streck
prickad kurva måttlig till stor effekt, 100 
-1000 W, och prickad kurva hög effekt, 
större än 1000 W. 

MHz 
25 

20 

15 

10 
9 
8 . 

7 

6 

Norra Sverige 

MHz 
25 

20 

15 

10 
9 
8 
7 

OJ. 08 12 16 20 24 
SNT 

Vi står med nöje 

till tjänst med prospekt 

och upplysningar 

De visade kurvorna avser optimal arbets
frekvens och är att anse som genomsnitts
värden för månaden. 

Södra Sverige 

ÖSt - syd - väst MHz 
25 

20 

15 

10 
9 
8 
7 

',5
00 08 12 16 20 24 

SNT 
20 24 

SNT 
OJ. 08 12 16 

för laboratoriet ... 
Precision och stabilitet kräver utsökt 
material och avancerad tillverknings
teknik. 

sWEMA LABORATORIEOsCILLATOR 

Sinus- och fyrkantvåg. 19-220.000 p/s Frek
vensnoggrannhet ± 1,5 OJa. Direkt utgång för 
sinus- och fyrkantvåg i 5 dekadiska steg . Kont. 
variabel utspänning upp till 30 V. Förstärkar
steg för sinusvåg. 

sWEMA TRÄDLINDADE MOTsTÄND 

Dekadmotstånd RDP från lOxO,l ohm till lOx 
100.000 ohm. Noggrannhet ± 0,05 %. Fasta 
motstånd RPF för lik- och växelström. Lager
föres i standardvärden. 

MHz 
25 

ös id-vös 

20 

15 
r ' 

10 
9 
8 
7 
6 

~~ 
-3 II I 

',5
00 08 12 16 20 24 

III 

K; .. t~i:~ ~;,'_ ' 
rJ1Jff:<:'. , 
~. \.,..,,' , 

/. 

Oscillator GT 80 

Fasta 
motstånd 
typ RPF 

SNT 

SVENSKA MÄTAPPARATER FABRIKS A.B. 
Pepparvägen 26 - STOCKHOLM-FARSTA 5 - Tel. 010/940090 
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FCJRnf AVO 
O _ 

};lq E7T RJRa:4G 
(la? I/Ffl-!OV 
7ltL AVOGI/ET/ 

Storföretag är eniga om AVO 

, 

Pris Kr 425:
Beredsk.väska Kr 45:-

AVOMETER MOD. 8 är det rätta universalinstrumentet 
för den anspråksfulle teleteknikern. Det är lätt att hand
ha, lätt att avläsa, har god noggrannhet och tål tack vare 

. en robust konstruktion och ett speciellt överbelastnings
skydd alla rimliga elektriska och mekaniska påfrest
ningar. AVO 8 är högohmig, 20000Q iV, har polvändare, 
spegelskala och 28 mätområden. Mäter även växelström 
upp ti1l10 A. För 25 kV likspänning finns separat tillsats. 

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

V i levererar till bl.a. 
följande företag: 
AB Addo 
AB Atomenergi 
AB Stockholms Spårvägar 
AB Svenska Metallverken 
AB Bofors 
ASEA 
Kockums Mek. Verkstads AB 
LKAB ' 
LME 
SAAB 
Standard Radio och Telefon AB 
Svenska AB Trådlös Telegrafi 
Svenska Flygmotor AB 
T.G.O.J. 
Uddeholms AB 

och dessutom till: 

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

AVO MULTIMINOR AVOMETER MOD. HD AVO TRANSISTOR AVO RÖRMÄTBRYGGA 

MOD. 1 10000 Q IV. är det rätta instru-
19 mätområden. Det .mentet för den ford-
rätta universalinstru- rande starkströms-
mentet i fickformat teknikern. 1000 Q IV. 
för varje serviceman. lik- o. växelström 10 
Kr· 105:- amp. Kr 295:-

ANALYSER MOD. TA MOD. VI4 mäter 
för likströmsmässig 
mätning av IcEo o. 
B samt dyn. mätn. av 
f3 o. brus/akt or meu 
hjälp av referensos
cillator. Kr 1350:-

"konditionen" hos 
alla standardrör och 
upptar deras karak
teristikor. Kr 1500:-

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
Alströmergatan 14. Stockholm 12. Tel. 223140 Filialer i Göteborl!. Malmö. NorrköoinI!. Sundsvall. Örebro 
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Långdistansprognosen 

Månadens radioprognoser för långdistans
förbindelser är baserade på senast kända, 
bearbetade jonosfärdata och på det av 
Ziirich-observatoriet för april förutsagda 
solfläckstalet R=33_ Solfläckscykeln är 
fortfarande i nedgående fas och beräknas 
nå sitt minimum i början av 1965. För maj 
är det förutsagda solfläckstalet R=31, för 
juni R=30. 

Prognosen anger beräknade värden på 
MUF (Maximum Usable Frequency) re
spektive FOT (Optimal Traffic Frequency) 
och avser radioförbindelser i sex olika 
riktningar, räknat från Mellansverige. 

På grund av årstidsvariationen avtar 
dagtidsjoniseringen i det för DX-förbin
delser så viktiga F 2-skiktet. Detta innebär 
att MUF genomgående blir lägre i alla 
riktningar under dagtid. Däremot ökar 
natt joniseringen, vilket kan äventyra radio
förbindelser på de låga frekvensbanden. 
Den atmosfäriska störningsnivån ökar un
der månaden och har till följd att signa
lerna på de låga frekvensbanden blir svå
rare att uppfatta. 

Förekomsten av sporadiska E-skikt ökar 
under månaden, och man kan förvänta 
kortdistansförbindelser - 1000-2000 km 

- på de högsta amatörbanden och på TV
band I. Även norrsken och magnetiska stor
mar brukar öka under denna månad och 
resultera i dåliga konditioner men även
ledes i »norrskensöppningar» på högre fre
kvenser. Störningar av detta slag är dock 

mera sällsynta under solfläcksminimum än 
under solfläcksmaximum. Meteorskurarna 
»Lyrids» 19-23 april och »Aquarids» 1-6 
maj kan ge upphov till extra jonisering 
-med extrema förbindelser på de högsta 
amatörbanden som följd. • 
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PAINTON -BOURNS 
välkända kvalitetsbegrepp inom 

ELEKTRONIK 
DROSSLAR 

DÄMPSATSER 

MOTSTÅND 

POTENT10METRAR 

Vårt försäljningsprogram : 

FLATSTIFTSKONTAKTER 
KONTAKTDON FÖR 
TRYCKTA KRETSAR 
OMKOPPLARE 

TRIMPOTENTIO METRAR 
RATTAR 
STRÖMSTÄLLARE 

SVENSKA PAINJON AB 
STOCKHOLM - ÅKERS RUNÖ 

Telefon 0764/20110 
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NYHETI TRAFIKMOTTAGARE 
I VÄRLDSKLASS 

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

S M ETER 

FUNCTlON 
SWITCH 

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

" v,68A6 
.0 

v.6BE6 
QUU.' 

v.6AV6 v.68A6 
'" 

v.68A6 
DElAT PA 

v, 6AV6 fIIf AM. ~. v.6AOS 

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

R 

SWITCH 

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

Selektivitet: 

Uteffekt: 

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 m, 10 m. Direkt avläsbara frekvenser 
med mycket stor noggrannhet. Q-multipler och variabel selektivitet. Bruslimiter, 
S-meter, Manuel volymkontroll (kontrollerar MF-först.) A ve, 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 månaders 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 4761 84 
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Jonosfärdata för december 1961 
I vidstående diagram är sammanställda 
jonosfärdata som under december månad 
1961 upptagits vid Uppsala Jonosfärobser
vatorium. Den övre kurvan i diagrammet 
visar hur den kritiska frekvensen (fOF2) 
över Uppsala varierar med tiden. Om man 
multiplicerar F 2-skiktets kritiska frekvens 
(fOF2) med en viss distansfaktor får man 
MUF (Maximum Usable Frequency) för 
distansen 3000 km. Medianvärdet för den
na faktor har för dagtid under december 
beräknats till 3,4, nattvärdet var 2,8. Vid 
solens upp- resp. nedgång låg värdet unge
fär mitt emellan de ovan angivna värdena. 

För andra distanser än 3000 km var fak
torn för dagtid 2,8 vid 2000 km, 2,3 vid 
1500 km, 1,8 vid 1000 km och 1,2 vid 
500 km. 

Diagrammets undre del visar hur sol
fläckstalet (=det av Zii.rich-observatoriet 
angivna provisoriska solfläckstalet ) varie
rat under december månad. Medelvärdet 
för hela månaden var 37,7. 

I solfläcks diagrammet är även mntat 
förekomsten av sporadiska E-skikt med 
kritisk frekvens fES över 5 MHz. 
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I diagrammet har även medtagits jono
sfäriska störningar. Den starkaste stör
ningen uppträdde den 3 dec., då F 2-slcik
tets kritiska frekvens sjönk till 4 MHz. 
Därefter blev konditionerna långsamt bätt
re. Den 7 dec. var fOF2 åter normal. • l -Stork 5törni~~-Måttli9 5tör~ing~. Lött 5törning 
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SUVERÄN NYHET I SÄLJANDE DESIGN 

• LV, MV, KV, FM/UKV, klangfärgskontroll 

• Ny namnskala 

• Anslutning för bandspelare, grammofon, 
bilantenn, bilbatteri 

• Sagolikt ljud - ny akustisk utformning 
av trähöljet 

• Stoppad klädsel i nya läckra färger: havs
grön/guld, creme/guld, svart/chrom 

/ 

En topproduktfrån: 

LINDH, STEENE & ca AB 
O. Hamngatan 2, Göteborg C 

Telefoner 031/11 51 71, 11 5776 
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POL YESTER-kondensatorer 

-~ -J~3 ~.~~-
f i \ 

NU även som flata 
miniatyr-kondensatorer 

9-11 Re 
fMJlI'f:) 

111'1;. III, 
Medelvördet av tid konstanten Re vid högre temperatur. 

1d a, 

(V) 

10alr"'''I;'~llill~111 
10~ ----;o> 10' freq (e/sJ 10' 

Tillåten vöxelspönning vid högre frekvenser. 

Diagrammen avser rullblockstypen 

Polyester kondensatorer av rullblockstyp hor under mån'ga år 
använts med mycket gott resultat. 
För att tillgodose kravet på mindre utrymmeskrävande kondensatorer 
tillverkar Philips nu även flata miniatyrtyper av polyester -
typ C 280 AA/ . .. 

• små dim~nsioner 
• motståndskraftiga mot fukt 

• lämpliga för kretsar med tryckta ledningar 

• låg självinduktans 

• högt isolationsmotstånd 

• små förluster 

Data C 296 AA/ 

Kapacitans 10000 pF-l fl F 

Tolerans 1:!: 10 '}'o 

Kapacitans
ändring under 
livslängden :s;; 5'}'0 

Arbetsspänning 
vid +8S0( 125 V = 

vid f :;;; 500 Hz 90 V ~ 

Testspänning : 
1 sek. 
1 min. 

Förlustfaktor 
vid 1 kHz 

375 V 
250 V 

:;;; 60xlO-4 

C 296 AC/ C 280 AAI 

1000 pF-0,47 fl F 0,022-0,1 fl F 

'± 10 '}'o 

:;;; 5'}'0 

400 V = 

200 V ~ 

1200 V 
800 V 

:;;; 60xlO-4 

± 20 '}'o 

:;;; 10'}'0 

30 V = 

90 V 

:;;; 150xl0-4 

Arbetstemp. _40° till+85° C-40° till+85° C-40° till+85° C 

Tillåten över
spänning 

Isola tions
motstånd 
vid +200C 
vid +85°C 

25'}'0 1 min/tim 

50000 Mohm 
2000 Mohm 

25'}'0 1 min/tim 

50000 Mohm 
2000 Mohm 

10000 Mohm 

lePH'lIPSl PH I LI PS Pallca, 6017· ~Iockholro 6 
T E e'o' JI,J, 54 'h 00 

~~ I AVD, ELEKTRONRÖR och KOMPONENTER 
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Nu kan Ni själv välja strömriktning . 

KISELDIODER 
finns även med omvänd polaritet 

Philips kiseldioder finns nu med både normal och omvänd polaritet. 
Antalet kylplåtar i en bryggkoppling kan därför reduceras genom 
kombination av dioder med olika polaritet. 
Hög verkningsgrad, små dimensioner, temperaturtålighet och me
kanisk stabilitet är egenskaper, som gör Philips kiseldioder idea
liska för likriktarkopplingar av många slag. Philips tillverkningspro
gram omfattar kiseldioder för såväl teletekniska som krafttekniska 
tillömpningar. 

P;LlPS PH I LI PS 

Tekniska do to 
MAXIMAL VÄRDEN: 

Bockspänning : 
Likspänning -VD 
Periodisk topp -VDM 
Transienttopp - VDM 

Fromström : 
Toppvärde IDM 
Medelvärde IB 
(medelvärdestid mox 20 msJ 
Spärrskiktsremperatur 
Termisk resistans Kj_m 

BYZ 14 
BYZ 15' 

200 V 
200 V 
400 V 

100A 
20A 

150 0 C 
:;:;;; 1,0 o 

C/W 

BYY 15 BYY 22 
BYY 16' BYY 23' 

400 V 200 V 
400 V 200V 
800 V 400V 

100A 50 A 
20A 10A 

150 0 C 150 0 C 
::::;1,0 o ::::; 1,1 o 

C/W C/W 

BYY 24 
BYY 25' 

400 V 
400V 
800V 

50A 
10A 

150 0 C 
::::; 1,10 

C/W e Avd. Elektronrör och Komponenter 
Postbox 6077 • Stockholm 6· Tel. 010/349500 

Spänningsfallet vid max toppström är max 1,5 V för samtliga typer 
'J Omvänd polaritet 
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Omslagsbilden för detta nummer visar 
den första amatörsatelliten »OSCAR I» 
som sköts upp den 12 december 1961 
från amerikanska flygvapnets raketbas 
i Kalifornien. På bilden placeras satel· 
liten i bärraketen före uppskjutandet. 
Se artikel på sid. 68. 

• 
I kommande nummer: 

Tunneltransistorn D Keramiska 
MF-filter D Nya hjälpmedel för 
radiostyrning av modeller D 
Elektronisk termometer. 

Transistorsymbolen 

P å annan plats i detta nummer redogöres för de nyligen av SEK på remiss ut· 
sända förslagen till svenska grafiska symboler resp. beteckningar för halvledar· 
komponenter m.m. Det är två mycket viktiga normförslag, båda har stort intresse 
för var och en som har något med radioteknik eller elektronik att göra. 

Framförallt har transistorsymbolen kommit i centrum för intresset genom en 
av svenska tekniker föreslagen symbol som ställts emot den tidigare allmänt accep· 
terade symbolen för transistorer. 

Den transistorsymbol som hittills använts mer eller mindre universellt kom till 
i samband med att spetstransistorn utvecklades, den anknyter till spetstransistorns 
uppbyggnad och ingen kan bestrida att den på ett utmärkt sätt beskriver den 
mekaniska uppbyggnaden hos denna första transistortyp. 

Sedan dess har ju utvecklingen på halvledarområdet gått framåt med storm· 
steg, och uppbyggnaden hos de transistortyper, som numera dominerar har föga 
gemensamt med den ursprungliga spetstransistorns teknologi. Man har därför 
börjat fråga sig om den transistorsymbol som f.n. används är så lämplig. 

En annan omständighet är av betydelse i detta sammanhang: Transistorn som 
förstärkande element betraktas numera som en sorts lågimpediv variant av 
elektronrör och de transistorkopplingar man numera arbetar med är av nästan 
'exakt samma uppbyggnad som de kopplingar som tillämpas vid elektronrör. Man 
har därför ifrågasatt om man inte i stället skulle vara mer bet j änt med en transistor· 
symbol som mera anknyter till symbolen för elektronrören, och som därigenom 
skulle göra rör· och transistorapparaternas scheman mera jämförbara och därmed 
lättare att tyda. 

Den föreslagna svenska transistorsymbolen har den fördelen att den dels an· 
knyter till skikttransistorns uppbyggnad, dels har en om en triod påminnande 
utformning. 

På annan plats i detta nummer redogöres för de ansträngningar som gjorts inför 
internationellt forum för att få den svenska transistorsymbolen antagen. Detta 
har nu inte lyckats, förslaget föll på amerikanarnas motstånd; de ansåg' att den 
föreslagna svenska symbolen inte på samma sätt som den hittills använda kan 
representera mera komplicerade transistortyper med flera basanslutningar och 
flera pn.övergångar. 

Det må vara hur som helst med den saken; det lär dock inte - med hänsyn till 
USA:s dominans på transistorområdet - vara möjligt att få igenom någon inter· 
nationellt accepterad symbol, som amerikanarna inte är med på. Men det bör 
inte vara något som hindrar att vi i svensk fackpress använder den svenska sym· 
bolen, som sannolikt täcker 90 % av alla transistortyper. 

RT har hittills hållit sig till den internationellt fastställda »spetstransistor· 
symbolen». I fortsättningen kommer eme\lertid RT att även utnyttja den enklare 
»skikttransist~rsymbolen». Någon förväxling eller några missförstånd kan inte 
gärna bli resultatet av detta. Gäller det mer invecklad transistoruppbyggnad får 
man väl tänka sig att gå tillbaka till den internationella symbolen. Vid åter· 
givandet av utländska scheman kan också den äldre symbolen komma till an· 
vändning. " 

RT:s läsare får därför räkna med att vi t.V. kommer att använda båda symbo. 
lerna parallellt, den enklare symbolen när det gäller enklare transistorer, den 
mer komplicerade internationella när det gäller specialtransistorer eller i andra 
sammanhang då det kan vara lämpligt att anknyta till den internationella sym· 
bolen. 

(Sch) 



AKTUELLT 

KJELL JEPPSSON: 
(Foto: LENNART FLYGT) 

T ransistortillverkning i relativt begränsad 
omfattning har sedan flera år tillbaka på
gått hos AB Svenska Elektronrör (SER) i 
Stockholm_ Produktionen har dock helt 
och hållet stannat inom L M Ericsson-kon
cernen, där moderbolaget använt transisto
rerna från SER för bestyckning av telefon
utrustningar. Från och med i år har emel
lertid tillverkningskapaciteten vid SER 
ökat så mycket, att SER kan uppträda på 
öppna marknaden som konkurrent till öv
riga transistortillverkare. Årsproduktionen 
för 1962 beräknas till ca 400 000 transisto-

Fig l 

Svenska transistorer nu 

rer, av vilka ungefär 70 procent beräknas 
vara lämpliga för industriellt eller militärt 
bruk, under det att resten avses för hem
elektronik. SER-transistorerna, som har 
amerikanska typbeteckningar är ekviva
lenter till motsvarande amerikanska typer. 

- Det kan förefalla märkligt att SER 
ökar sin produktionskapacitet i ett läge, 
då den ena efter den andra av betydligt 
större utländska tillverkare får slå vantar
na i bordet, säger ansvarige chefen för 
SER:s transistortillverkning, civilingenjör 
Gösta Noreborg vid ett samtal med RT:s 

Fig l 

medarbetare. Bakom de gångna årens till
verkning ligger dock en mycket målmed
veten tanke. När man på L M Ericsson bör
jar övergå till transistorisering av vissa ut
rustningar måste man kunna garantera 
minst samma livslängd och driftsäkerhet 
som för konventionella utrustningar av 
motsvarande slag. Den komponent, som 
mest påverkar driftsäkerheten är utan tve
kan transistorn och säkraste sättet att få 
hög kvalitet på transistorerna är att ha 
möjlighet att i minsta detalj kunna på
verka tillverkningen. 

Med hjälp av ett stereomikroskop justerar här fru Inga Siewerth 
förbindningarna mellan emitter re5p. kollektor och tillednings
trådarna i en SER·transistor. 

Fig2 
Stativen för livslängdsprov fyller en lång korridor hos SER. Här 
kontrollerar ing. Gunnar Engeström matningsspänningarna på ett 
av stativen. 

Fig 3 
De metallstrimlor som skall förbinda elektroderna med tilled
ningar, svetsas fast med ultraljud, vilket fordrar stor noggrann
het och koordinationsförmåga hos den personal som utför arbetet. 
Lägg märke till de båda trumliknande handstöden sa'!'t finger
tutorna - transistorns inre delar får inte vidröras med händerna. 



• Illarknaden l 

Detta har lyckats över förväntan, det 
sitter vid det här laget åtskilliga tiotusental 
SER-transistorer i telefonutrustningar från 
L M Ericsson_ Sedan det visat sig att vi kan 
göra hyggliga transistorer har självfallet 
frågan om tillverkningens lönsamhet tagits 
under övervägande_ Det har då visat sig att 
vi haft en viss överkapacitet_ Genom att ta 
denna i anspråk för produktion även för 
den externa marknaden kan lönsamheten 
höjas_ Det är alltså detta som skett i och 
med årsskiftet. 

Vår strävan har helt varit att försöka fä 

Produktionskapaciteten hos AB Svenska Elektronrörs 
(SER) avdelning för transistortillverkning har ökats 

från årsskiftet. Man räknar med en produktion av ca 
400 000 transistorer i år, vilket dels kommer att täcka 

L M Ericssons behov av de aktuella typerna, dels medger 
att man levererar transistorer på öppna marknaden. 

fram pålitliga industri-typer med bästa 
möjliga data. I all transistortillverkning 
får man dock en viss procent transistorer, 
vilka med avseende på tillåtna maximal
spänningar eller läckströmmar inte kan 
användas i sammanhang som fordrar ex
tremt goda prestanda. Denna grupp av 
transistorer - som har samma stabila me
kaniska utförande som industrityperna -
är dock väl lämpad i många applikationer 
inom hemelektroniken. 

För närvarande tillverkar vi fyra typer 
industritransistorer och 10 typer för hem-

elektronik.' Samtliga är pnp-transistorer 
av germanium. 

Framtiden? Den vet man mycket litet om 
och det enda man med säkerhet kan säga 
är väl att transistorer skall användas mer 
och mer i alla slag av elektronikapparatur, 
och då behövs det fler och fler transistorer, 
slutar ing. Noreborg. 

• 
1 Se även artikel om SER:s transistorer på 
sid. 60 i detta nummer. 



AKTUELLT 

KARL TETZNER: 
RT:s västtyske korrespondent i Hamburg 

"TV-bildiupp" ger delförstoring av 
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F ör mer än 10 år sedan, när man ä~nu 
arbetade med små bildrör, korn en ameri
kansk TY-fabrikant på tanken att man 
kan åstadkomma en delförstoring av TY
bilden genom att höja linje- och bildavböj
ningsamplituderna. Man ~överskrev» allt· 
så bilden över bildskärmen så att bildens 
ytterpartier föll bort, under det att cent· 
rumpartiet i bilden förstorades. 

Om denna metod har det hittills varit 
alldeles tyst, men nu har en tysk firma, 
SABA, kommit på tanken att ta upp iden 
med delförstoring av TY·bilden och har 
försett sina TY·mottagare med något som 
man benämner »Tele·lup», med vars hjälp 
man kan förstora ca 25 %. Fig. l och 2 
visar det resultat som uppnås med »tele-

Fig 3 
Detaljbild av schema tör avböjningsdelen i 
SABA:s TV-mottagare med »telelupp». Då 
omkopplaren med kontakterna SJ, S2 och S3 
ligger i läge 2 törstoras amplituden tör linje
och bildavböjningsspänningarna. 

Foto av TV·bildskärm med bild utan delbild· 
törstol'ing . 



TV-bilden 

luppen», fig. l visar en TV-bild utan för
storing, fig. 2 samma bild i förstoring med 
hjälp av TV-bild-Iupptillsatsen. 

Genom att SABA har sin »Sabavisions
skiva»1 som eliminerar linjerastret blir 
linjestrukturen inte besvärande då bilden 
förstoras. 

De kretsar som behövs för att förstora 
bild- och linjeamplituden visas i fig. 3. 
Överst visas linjeslutsteget med slutröret 
PL500 och spardioden PY88. När omkopp
lingskontakterna SI, S2 och S3 ligger i läge 
2 erhålles bild förstoring. SI inkopplar en 
kondensator på 1,5 nF över en del av linje
utgångstransformatorn, . varigenom linje
återgångsförloppet förlängs. Förstoringen 
av vertikalavböjningsamplituden sker då 
en del av laddningsmotståndet för vertikal
oscillatorn kortslutes med S3. 

För att det objektiva bildintrycket skall 
vara detsamma såväl med som utan bildför
storing korrigeras bildens ljusstyrka med 
omkopplaren S2. Likaså sker en omkopp
ling i kretsen för kontrast (ej visat i 
schemat). • 

1 TETZNER, K: TV-bild utan linjeras ter. 
RADIO och TELEVISION 1961, nr 9, s. 51. 

Fig2 

Foto av TV-bildskärm då TV·bilden delförsto
ras genom att »telelupp»-systemet inkopplats. 

Royalty 

på facktermer? 

H err Redaktör! 

Er ledare »Royalty på facktermer?» för
anleder mig att anhålla om att få följande 
tillrättaläggande infört i nästa nummer av 
tidskriften. 

På samma sida som ledaren står det att 
det fordras speciellt tillstånd för att återge 
artiklar eller delar av artiklar ur tidskrif
ten RADIO och TELEVISION. För åter
givande av svensk standard fordras det 
likaså särskilt medgivande. Den lag för 
författarrätt som vi har i vårt land äger 
nämligen tillämpning även på de publi
kationer som utges av Standardiserings
kommissionen. För att ingen skall behöva 
vara okunnig härom har varje standard
publikation upplysningen »Eftertryck utan 
medgivande förbjuds». 

Tidskriften ELEKTRONIK har i det av 
Er åberopade fallet inte begärt tillstånd 
för återgivande vare sig från Standardise
ringskommissionen eller från SEK. Åter
givandet av SEK:s ordlista för datamaski
ner har således skett utan tillstånd. Saken 
blir knappast bättre av att ELEKTRONIK 
i anslutning till återgivandet påstått att 
SEK lämnat vederbörligt tillstånd. 

Enligt de bestämmelser Standardise
ringskommissionen tillämpar skall ansö
kan om återgivande av svensk standard 
vara skriftlig. Samtliga lämnade tillstånd 
registreras nämligen, bl.a. för att vi skall 
kunna informera den som fått tillstånd om 
eventuella ändringar i den återgivna stan
darden. 

Trots allt frivilligt arbete i kommitteer 
och utskott krävs det vissa medel för att 
driva standardiseringsarbete. Verksamhe
ten inom Standardiseringskommissionen 
och dess fackorgan finansieras genom bi
drag från näringslivet och från staten. Bi
dragen lämnas dels i form av direkta an
slag, dels indirekt genom köp av standard
publikationer och avgifter för återgivande 
av svensk standard. Representanter för bi
dragsgivarna bestämmer - enligt mitt för
menande med full rätt - fördelningen mel
lan direkta och indirekta bidrag. 

Hela överskottet på försäljningen an
vänds för fortsatt standardiseringsarbete. 
Standardiseringskommissionen har ingen 
form av vinstutdelning till sina medlem! 
mar. 

Att en privatägd facktidskrift, som inte 
lämnar anslag till standardiseringsarbetet, 
anklagar dem som möjliggör arbetet för 
»ett ovärdigt schackrande med publikatio
nerna» är väl ändock för att använda 
RADIO och TELEVISIONS egna ord, 
»fullkomligt befängt». Och att utnyttja vår 
reaktion på ett återgivande som skett utan 
tillstånd till ett angrepp på Standardise-

ringskommissionen för bristande samar
betsvilja med fackpressen förefaller minst 
lika omoiiverat. 

Olle Sturen 
Verkställande direktör vid Sveriges 

Standardiseringskommission 

Detta »tillrättaläggande» av SIS-chefen 
Olle Sturen gör ett utomordentligt bekläm
mande intryck. Inte med ett ord berör hr 
Sturen de problem som drogs upp i RT:s 
ledare, problem som väl rätteligen borde 
ligga honom nära om hjärtat, nämligen 
vikten av att få standardförslag, normer, 
facktermer etc. kända bland landets tekni
ker på snabbast möjliga sätt - en av förut
sättningarna för tekniska framsteg. Men 
den för denna form av standardisering an
svarige personen i Sverige är tydligen in
ställd på att i första hand ägna sin tid åt 
att övervaka att de normer och termer som 
av SIS fastställs som svensk standard inte 
sprids i tekniska publikationer och att 
denna information endast portioneras ut 
via SIS:s egna publikationer, vilka f.ö. 
trycks och försäljs i mycket blygsamma 
upplagor. 

Klart är att dir. Sturen kan hävda att 
han bevakar SIS:s ekonomiska intressen 
på basis av de bestämmelser som utarbe
tats för verksamheten vid SIS. Dock före
faller det - lindrigt sagt - egendomligt 
att inte chefen för SIS, om han nu finner 
att spridningen av standardiseringsförslag, 
normer och facktermer uppenbarligen 
hämmas av gällande publiceringsbestäm
melser, försöker få dessa bestämmelser 
korrigerade och omformade så att inte än
damålet med kommissionens verksamhet 
äventyras. 

Att ELEKTRONIK obehörigt skulle ha 
återgivit vissa avsnitt ur SEK:s ordlista 
för datamaskiner är fel. Bakgrunden är 
följande: ELEKTRONIK fick av SEK 
muntligt tillstånd att i utdrag återge denna 
dataordlista när den förelåg i förslag, alltså 
innan den blev slutgiltigt godkänd och ut
given av SIS i form aven publikation. Så
dant tillstånd har SEK full befogenhet att 
ge. Innan nyssnämnda ordlista i utdrag 
publicerades i ELEKTRONIK hann emel
lertid datamaskinordlistan komma ut i 
slutgiltigt skick som SIS-publikation. Då 
trädde SIS-chefen in i bilden och krävde 
skadestånd. 

Att ett partiellt återgivande av data
maskinordlistan i ELEKTRONIK innebu
rit en stimulans för försäljningen av den 
kompletta SIS-ordlistan är en annan sida 
av saken som inte saknar betydelse i detta 
sammanhang. Att ELEKTRONIK genom 
att publicera smakbitar ur ordlistan där
med i själva verket gjort SIS en tjänst, 
även räknat i reda pengar, samtidigt som 
datamaskintermema bekantgjorts för ett 
mycket större antal tekniker än vad SIS 
kan tänkas uppnå ens efter åratal av träget 
försäljningsarbete, uppskattas säkerligen 
av de institutioner och företag som bildat 
SIS. 

John Schröder 
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TV.TEKNIK 

KARL TETZNER: 

Plastskydd för TV- bildrör 

Man har under senare år knappast hört 
talas om bildrörsimplosioner i TV-motta
gare_ Trots detta måste man, enligt fast
ställda bestämmelser, i varje TV-motta
gare framför bildröret ha en kraftig skiva 
av säkerhetsglas eller av plastmaterial som 
skydd vid eventuell bildrörsimplosion_ 
Skyddsskivan är avsedd att hindra att om
kringflygande glassplitter från bildröret 
skadar personer som sitter framför TV
mottagaren. 

De hittills allmänt använda plana 
skyddsglasen uppskattas inte av de möbel
arkitekter som svarar för apparaternas ut
formning. Skyddsglaset medför att TV
mottagarens bredd ökas, dessutom är gla
set ganska tungt och mottagarnas utform
ning blir svår att variera. I Tyskland talar 

~ man i detta sammanhang ofta om TV-mot
tagare med »skyltfönsten. 

De böjda skyddsskivorna av plast, som 
följer bildrörets krökningsradie, är dyrare 
och har dessutom nackdelen att ge ifrån 
sig besvärande reflexer från ljuspunkter i 
rummet. Ljuskällorna förminskas visserli
gen skenbart när de speglas, men i gengäld 
blir ljusintensiteten hos speglingen ofta 
besvärande. 

Fig l Fig 2 

Ett sedan länge utstakat mål på TV
området har därför varit att få fram TV
bildrör som motsvarar säkerhetsbestäm
melserna utan att man behöver tillgripa 
extra skyddsskiva_ I denna riktning har en 
del framgångsrika försök gjorts med spe
cialkonstruerade bildrör, men än så länge 
förefaller det för tidigt att säga att man 
lyckats definitivt_ 

I Tyskland har man nu försökt sig på 
en annan lösning. Wilhelm Cornehl vid 
Hamburger Kunststoffwerke har i samråd 
med ingenjör Julius Neubauer utvecklat 
en sorts plastöverdrag för bildrör, som ger 
betryggande skydd mot implosion. Mate
rialet i höljet är polyvinylklorid (PVC) av 
mjuk, nästan gummiaktig beskaffenhet. 
Hög hållfasthet garanteras. Materialet, som 
tillverkas under handelsnamnet »Astralon», 
är fullkomligt glasklart. 

Plasthöljets tjocklek är l mm, vilket 
ger samma säkerhet som en skyddsskiva 
av hård plast av 6-8 mm tjocklek. Den 
ringa materialtjockleken och den avsevär
da elasticiteten hos höljet ger tät anligg
ning mot bildrörets bildskärm. För att få 
bort färgning p.g.a. s.k. newtonska ringar 
har man bestrött insidan av plasthöljet med 
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mycket små linsformiga kvartskristaller 
(3 f-l diameter), så att höljet inte kommer 
att ligga direkt an mot bildröret. Man har 
också med en likartad behandling av ut
sidan av plasthöljet uppnått att reflexioner 
gör sig mindre märkbara_ De linsformiga 
kristallerna åstadkommer också en annan 
optisk effekt, linjerna i bilden tenderar att 
försvinna_ 

I fig. 2 visas ett på ett bildrör pådraget 
plastskydd fastspänt på det spännband som 
håller bildröret i läge. 

Det nya höljet utgör i viss mån en kon
kurrent till övriga typer av skyddsskivor 
som finns på marknaden. Några tyska TV
mottagarfabrikanter har utfört en del för
sök, varvid man också haft möbelarkitek
terna inkopplade. Man har kommit fram 
till att detta nya plasthölje ur ekonomisk 
synpunkt är överlägset alla andra typer av 
säkerhetsanordningar för bildrör. Ett plast
hölje väger endast ca 0,4 kg, under det att 
en säkerhetsglasskiva för en 59 cm-appa
rat väger ca 4 kg. Plasthöljet är, tl!-ck vare 
sin elasticitet och ringa vikt, enklare och 
billigare att transportera. Vidare bortfaller 
bildrörsmasken, vilken som bekant är nöd
vändig när man har en plan skyddsskiva. 

Från sakkunnigt håll har framförts tvi
vel beträffande åldringsbeständigheten hos 
plasthöljet. Framställaren garanterar dock 
en årslång användning utan förändringar i 
materialets optiska eller mekaniska egen
skaper. Någon närmare definition av denna 
garanti är dock inte känd. • 

Fig l 
Ett 59 cm bildrör med skyddshölje av 1 mm 
påspänd plast. 

Fig 2 

Närbild av ett påspänt plasthölje med det till
hörande spännbandet av metall anbringat på 
bildröret. 

Fig 3 

Implosionsjörsök med ett bildrör som helt och 
hållet, med undantag av bildrörshalsen, över
dragits med ett tättliggande plasthölje. Vid 
implosionen förblev TV-mottagaren praktiskt 
taget oskadad, plasthöljet förhindrade att split
ter flög omkring. 

Fig 3 



HALVLEDARNORMER 

BONDE BONDESSON : 
Byrådirektör vid Telestyrelsen, 
Stationsutvecklingsavdelningens konstruktionskontor. 

Internationella 
halvle4arsymbo'er på väg 

U nder mer än tio års tid har man på de 
flesta håll använt den amerikanska symbo
len för transistorer, vilken skapades i sam
band med att transistorn togs i bruk även 
utanför laboratorierna. Denna symbol, fig. 
l, anslöt på ett förträffligt sätt till dåtida 
transistorer av spets-typ; i själva verket 
lämnade symbolen en något förenklad be
skrivning av själva transistorns uppbygg
nad. 

Ganska snart började man tillverka 
skikttransistorer, och de legerade transisto
rerna kom snabbt att tränga ut spetstran
sistorerna. Man kom alltså att använda en 
symbol, vars huvudsakliga värde var histo
riskt betingat. 

Flera andra förslag till transistorsymbol 
. framlades i Amerika. Sålunda publicera
de ReA ett förslag, i vilket man försökt 
uppnå största möjliga överensstämmelse 
mellan halvledaretrioder och elektronrörs
trioder, se fig. 2. Av olika skäl kom denna 
symbol aldrig i allmänt bruk. Den gav dock 
impulser till en snarlik engelsk symbol 
(fig. 3), vilken gjordes till utgångspunkt 
för ett svenskt förslag, fig. 4. 

Den svenska symbolen vann snabbt 
spridning både inom och utom landet. Här 
i Sverige användes den bl.a. vid Kungl. 
Tekniska Högskolan, vid Telestyrelsens 
elektroniksektion och vid av försvarsgre
narna anordnade specialkurser vid Statens 
Hantverksinstitut. Förespråkarna för den
na symbol menade att den förenade gra
fisk klarhet med lätthet att passa in i prin
cipschemor för transistoriserad apparatur, 
samtidigt som den.på ett utmärkt sätt möj
liggjorde >parallellisering> av transistor
och rörkopplingar. 

Från många håll gjordes påtryckningar 
på den svenska normkommitten i syfte att 
få den svenska symbolen antagen som in
ternationell norm, eller åtminstone som 
likaberättigad med den amerikanska. 

Den svenska kommitten utarbetade ett 
logiskt symbolsystem på grundval av den 
:.nationella> symbolen och vid normför-

handlingarna i Paris i juni 1960 framlades 
ett på detta system baserat gemensamt 
svensk-franskt förslag. Detta intogs då 
under benämningen »Form 2» som alterna
tiv till det amerikanska symbolsystemet, 
»Form b i det dokument som utsändes 
till medlemsnationerna för yttrande. Här 
i Sverige liksom även i Schweiz, Frankrike 
och även sporadiskt i andra länder hade 
man redan börjat använda »Form 2» i 
praktiskt bruk. 

Det vägde mycket jämnt ... 

Vid 1961 års förhandlingar i Interlaken 
vägde det utomordentligt jämnt mellan de 
båda förslagen, vilket inte minst framgick 
av röstsiffrorna från den omröstning, som 
ägde rum före den stipulerade 6-månaders
periodens utgång. Möjlighet hade före
legat att rösta på antingen »Form b eller 
»Form 2» eller på användning 'av båda pa
rallellt med varandra. Omröstningen ut
föll på följande sätt: 

USA:s Sveriges 
Båda förslag förslag 

Ja 9 9 7 
Nej 7 7 9 

Fig l 
Den ursprungliga symbolen för transistorer av 
spetstyp. 

Fig 2 
ReA:s förslag till rör·analog symbol för tran· 
sistortrioder, publicerat omkr. 1957. 

Fig 3 
Den engelska symbolen, använd av bl,a. tid
skriften lP ireless lP orld. 

Fig 4 
Den »svensk·franska» symbolen. 

Byrådirektör Bonde Bondesson i 
Telestyrelsen, svensk rapportör vid 
kommitte »TC3, Graphical 
Symbols» inom International 
Electrical Commission (IEC), 
redogör här i korthet för bak
grunden till de olika förslag tilZ 
halvledarsymboler som 
behandlats inom IEC. 

Eftersom omröstningsresultatet inte gav 
någon som helst säker anvisning om de 
olika förslagens relativa värde eller popu
laritet, beslöt man hänskjuta frågan · för 
vidare behandling i ett specialutskott, sam
mansatt av representanter från dels sym· 
bolkommitten, dels halvledarkommitten, 
vars medlemmar samlats för att behandla 
tekniska normfrågor inom halvledarområ
det. Vid sammanträdet med detta utskott 
redogjorde först USA:s delegat dr Gandhi 
för det amerikanska förslaget, varefter jag 
själv hade tillfälle presentera det svenska 
förslaget. Mr Musson, Frankrike, som re· 
dan före sammanträdet hade fått känne
dom om de viktigaste av de amerikanska 
invändningarna mot vårt förslag, hade ut
arbetat ett alternativt förslag och redogjor
de för detta. 

Efter en ingående diskussion blev slut
omdömet att samtliga tre former var fullt 
logiskt uppbyggda och kunde utbyggas till 
att täcka alla krav man kunde förutse. De 
svenska och franska förslagen ansågs ge 
eleganta, lättritade och lätt uppfattbara 
symboler för de enklare komponenterna, 
dvs. den stora huvuddelen av alla praktiska 
fall, under det att de mera komplicerade 

~76 

Fig l Fig 2 

Fig 3 Fig 4 
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HALVLEDARNORMER 

Nytt SEK-förslag till symboler för halvledare 

SEK har under början av 1962 sänt ut ett 
nytt norm förslag på remiss-SEN 012651 
Grafiska symboler för halvledare. Försla. 
get utgör en bearbetning av det förslag 
till internationell norm som utarbetats 
inom lEG och som under första delen av 
1962 beräknas sändas ut från IEC på 
6·månadersremiss. 

Detta normförslag är såtillvida en besvi· 
kelse som det »svenska» förslaget till in
ternationell norm inte kunnat vinna interna
tionellt gillande. Om orsakerna härtill samt 
om ärendets behandling på det internatio
nella planet redogöres i en artikel på sid. 
49 i detta nummer. 

I tab. l återges de symbolelement, med 
vilka symbolerna enligt det föreslagna in
ternationella symbolsystemet kan byggas 
upp. I tab. 2 ges exempel på förslag till 
hjälpsymboler och i tab. 3 slutligen ges en 
sammanställning över ett antal kompletta 
symboler. 

Den svenska normkommitten - NK 42C 
- anser att den svenska symboltypen rit
ningsmässigt medför så stora fördelar att 

Fig l 

pninip-transistor, schematiskt framställd med 
utgångspunkt frqn den mekaniska uppbygg
naden. 

Fig2 

Samma pninip-transistor som i fig.. 1 men om
ritad enligt det nya normförslaget. 

50 RADIO OCH TELEVISION 

man skulle vilja behålla den för de oftast 
använda enkla komponenterna dioder och 
trioder. 

Tab. 3 upptar dels symbolens nummer i 
SEK-förslaget, dels den föreslagna inter
nationella symbolen samt en beskrivande 
text. I de fall den svenska normkommitten 
avgivit förslag till svensk parallellsymbol 
har denna markerats med ett S till vänster 
ovanför symbolen. 

En av de viktigaste invändningarna mot 
det svenska förslaget till internationell 
norm var, att komplicerade halvledar
komponenter skulle bli svåra att rita. 
För att illustrera hur ohållbart detta reso
nemang är, har RT:s red. med anlitande 
av svenska experter på området i de fall 
där SEK inte avgivit något förslag till 
svensk parallellsymbol, angivit en sådan. 
Dessa redaktionellt sammanställda symbo
ler har utmärkts med beteckningen RT till 
vänster ovanför symbolen, och vid sam
manställningen har red. självfallet i huvud
sak följt de allmänna riktlinjer som tidi
gare angivits av den svenska normkommit
ten i dess förslag till IEC. Med detta har 
RT velat visa att samtliga de exempel på 
symboler som upptagits i normförslaget 
med fördel kan återges enligt det svenska 
systemet. 

Det torde här röra sig om symboler för 
halvledarkomponenter vilka nästan uteslu
tande användes för att bestycka apparatur 
och anläggningar för praktiskt industriellt 
och militärt bruk eller inom elektroniken 
- radiomottagare, TV-mottagare etc. För 
laboratoriemässiga eller vetenskapliga än
damål - den ojämförligt minsta använd
ningssektorn - kan det bli svårt att med 
användande av det svenska symbolsystemet 
bygga upp lätt överskådliga symboler. 
Samma invändning måste dock göras mot 
det »amerikanska» vilket framgår av fig. 
l och 2. 

I fig. l återges en pninip-transistor med 
två emittrar av p-typ, sex ohmska förbind
ningar och en kollektor. Figuren ger en 
direkt bild av transistorns uppbyggnad, 
och det torde inte vara någon svårighet att 
identifiera de olika elektroderna eller skik
ten. »Översatt» till symbolspråk efter de 
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föreslagna normerna skulle samma transis
tor se ut som fig. 2 visar, och att denna 
symbol är synnerligen svårläst av andra 
än . specialister, vilka dagligen sysslar med 
komplexa halvledarkomponenter, står sä
kert klart. 

Enligt svensk halvledarexpertis torde 
dylika komplicerade transistorer, när de 
placeras in i ett kretsschema, komma att 
ritas i form av block med uppmärkta till
ledningar - ev. numrerade - vilket måste 
underlätta såväl schemaläsning som -rit
ning. Därmed har emellertid den allvarli
gaste invändningen mot den svenska sym
bolen fallit bort. • 

Att observera 
Det av SEK framlagda förslaget till sym
boler inom halvledartekniken som publice
ras i artikel härintill med benäget tillstånd 
av SEK är endast preliminärt och kan bli 
föremål för justeringar. De definitiva sym
bolerna som kommer att fastställas av SIS 
får emellertid enligt meddelande från SIS 
icke publiceras i fackpressen, varför RT 
inte har möjlighet att informera sina lä
sare härom. 

Tab. 2. Hjälpsymboler för speciella funk-
tioner för halvledarkomponenter. 

A X Beroende av 
magnetiskt fält 

B "'" Ljusberoende 

C t Temperaturberoende 

D -H- Kapacitiv 

E ] Tunneleffekt 

F J Lavin- eller 
Zener-effekt 



I någon mån bakom kulisserna har i ett 
par års tid pågått en dragkamp om 
symbolerna för halvledarkomponenter. 
Ett förslag, som huvudsakligen baserar 
sig på den tidigare amerikanska 
transistorsymbolen, har nyligen utsänts 
på remiss av Svenska Elektriska 
Kommissionen (SEK). I sin ingress till 
förslaget säger emellertid den svenska 
normkommitten att »den svenska 
symbolen ritningsmässigt medför så 
stora fördelar att man skulle vilja 
behålla den åtminstone för de i över 
90 % av fallen använda enkla kompo. 
nenterna dioder och trioder". A v 
denna anledning har man i förslaget 
tagit med även den svenska symbol. 
typen för transistortrioder, fyrskikts. 
dioder och tyristorer. 

Regler för symboluppbyggnaden 

l) Höljet kan utelämnas när risk för misstag 
ej föreligger och om ingen av komponenternas 
elektroder är ansluten till hölj et. 

2) Symbolelementen skall alltid ritas i rätt 
ordningsföljd så att verkningssättet klart fram· 
går. 

3) Anslutningarna får ri6s under godtycklig 
vinkel - se exempel l och 2 nedan. 

4) Vid ritning av symbolen, särskilt vid kom
plicerade komponenter, börjar man lämpligen 
med kristallen och ritar sedan den elektrod 
vars polaritet är känd (i regel emittern) och 
därefter övriga elektroder i ordningsföljd samt 
slutligen erforderliga spärrfria (»ohmska») an
slutningar. I nedanstående exempel 3 och 3 a 
på symbolen för en pnp- respektive en pninip
transistor tjänar bokstäverna endast till hjälp 
för orienteringen och skall normalt inte sättas 
ut i symbolen. 

E,=prul r< 
Exempel 2 -C 

°nP 

Exempel 3 W 

Tab. 1. Symbolelement för halvledarekomponenter ' 

Nr 

101 

102 

103 

104 

105 

l(!16 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

1-
113 

114 

115 

116 

117 

Symbol 

O 
O 
C~ 

T 

+ n r 
...l 

--L 

L 

Y 

Betydelse 

Hölje 

Höljet får uppdelas vid uppdelning av kom
ponentsymbolen i ett schema 

Halvledareområde med en spärrfri anslut
ning 

Halvledareområde med två spärrfria an
slutningar ritade på tre sätt 

Likriktande övergång eller övergång som 
påverkar ett bristområde (p·område på 
n-område) 

Dito, men n·område på p·område 

p·emitter på n·område 

Flera p·emittrar på n·område 

n-emitter på p·område 

Kollektor på område av motsatt ledningstyp 

Fyra kollektorer 

Övergång mellan två områden av motsatt 
ledningstyp. Den korta linjen representerar 
övergångsstället längs den horisontella lin
jen, kristallen. Anslutningar får ej göras 
till den korta linj en. 

i-område mellan områden av motsatt led
ningstyp, pin eller nip 

i·område mellan områden av samma led
ningstyp, pip eller nin 

i-område mellan kollektor och område av 
motsatt ledningstyp, pin eller nip 

i·område mellan kollektor och område av 
samma ledningstyp, pip eller nin , 
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Nr lEC S och RT 

Tab_ 3_ Exempel på symboler 

310 e R~ 
Nr lEC S och RT Betydelse 

301 © S-$ pnp-transistor (även pnip om i-området 311 © 5~ inte behöver ritas ut) _ I den svenska 
symbolen får höljet inte utelämnas 

-1 
302 © 5-$ npn-transistor_ Samma anmärkningar 312 5~ gäller som för nr 301 

-~ 

R~ 
S 

$ pnp-transistor vars kollektor är ansluten 
303 till höljet 313 

-...-- ~ 
R~ 

S 

$ €O pnp-tetrod där ena elektroden är avsedd © 304 för backpolarisering 314 

/ ~ --R.- pnip-transistor med ohmsk anslutning 
315 © R~ 305 till i-området 

R.- pnin-transistor med ohmsk anslutning © R~ 306 till i-området 316 

--

Q 
RT 

R~ -EP- Dubbelbasdiod (»unijunctiontransis- EQ 307 tor») med basområde av n-typ 317 

~ 
RT 

EQ RT~ -EV- Dulibelbasdiod med basområde av p-
318 308 typ 

R~ 8 
S 

309 
Fälteffekt- (»unipolar»-)transistor med 319 8 basområde av n-typ 
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Betydelse 

Fälteffekttransistor med basområde av 
p-typ 

pnpn-triod (»tyristor») 

---- - -I 

npnp-triod (»tyristor») 

--
pnpn-diod (»Shockley-diod») 

npnp-diod (»Shockley-diod») 

'1 

---, I 
pnp-tunneltriod I 

I 

npn-Iavintriod 

""--- -- ----- ------
pnp-fototriod 

npn-fototriod 

Halv-Iedarediod, halvledarventil, allmän 
symbol 
Höljet kan alternativt utelämnas i båda 
fallen 

Nr 

320 

321 

~22 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

311 a 

IEC 

@ 

@ 

@ 

@ 

8 

"@ 

'8 

'e 
@ 

S och RT 

S 

@ 

S 

@ 

S 

@ 

S 

Ej 

S 

EJ 
RT 

~ 

5"8 

0'8 

:e-
S 

T 

Betydelse 

Diod, vars temperaturberoende utnyttjas 

Diod, vars spärrskiktskapacitans utnytt-
jas (»varactor», »varicap», »kapacitans-
diod») 

Tunneldiod, »Esaki-diod» 

Spänningsreferens- och regleringsdiod, 
»Zener-diod» 

Diod för spänningsbegränsning 

Fotokonduktivt element med symmet-
risk ström-spänningskurva (»fotoresis-
tor», »fotomotstånd») 

Fotokonduktivt element med osymmet-
risk ström-spänningskurva (»fotodiod») "-

Fotoelektromotoris.kt element 

"'-, 
Hall-generator 

tyristor, om områdestyp ej behöver an
ges (ex_ »styrd likriktare») 
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Nytt SEK-förslag till bokstavsbeteckningar 

för halvledare 

I slutet av 1961 utsändes från Svenska 
Elektriska Kommissionen ett nytt förslag 
(förslag 2) till bokstavsbeteckningar inom 
halvledartekniken, SEN 4222. De före· 
slagna nya normerna, som utgör en utvidg· 
ning av tidigare fastställda normer i SEN 
0101, är baserade på internationella rekom· 
mendationer utarbetade inom Internatio
nella Elektrotekniska" Kommissionen, lEG. 

Bland nyheterna är att notera att SEK 
i index för elektroder vill beteckna kollek
tor med »C» (»c») i stället för med »K». 
Index för en referenselektrod i allmänhet 
skall betecknas med »1», (»j») och en 
mätelektrod med »K» (»k»). Stora bok
stäver skall användas som index då det 
gäller total värden, under det att små index
bokstäver skall användas för att beteckna 
överlagrade värden. övriga ofta använda 
index framgår av tab. 1. Observera att 

ICmox icn-o" 

~----L---~~~ __________ ~t~ 

»dubbelindex» skall undvikas. I uttrycket 
U OEm,.., skrivs alltså GE och max som in
dex på samma nivå under raden. 

Ett exempel på användningen av beteck
ningarna enligt tab. l visas i fig. 1. 

I index för rejerensriktningar anger 
första indexbokstaven den elektrod till vil
ken strömmen mäts eller vid vilken elek
trodpotentialen mäts i förhållande till en 
referenselektrod, som därvid anges med en 
andra indexbokstav. Om referenselektro
den underförstås, utelämnas andra index
bokstaven. Strömriktningen räknas positiv 
från den yttre kretsen in mot elektroden. 

Om parameterbeteckningar säger SEK 
i sitt nya förslag att fyrpolsparametrar el
ler andra inre storheter skall betecknas 
med små bokstäver (exempel: h/e' hFE) 

under det att yttre impedanser, admittan-

Fig l 

Exempel på av SEK föreslagna beteckningar 
för strömmar i en transistors kollektorkrets : 

IO=kollektorlikström . 

io = totalt momentanvärde av kollektorlik-
strömmen 

10m,.., = max. kollektorström 

iOmal1J=max. momentan kollektorström 

ic = momentanvärde av överlagrad signal (ren 
växelkomponent) 
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ser etc. skall betecknas med stora bokstä
ver. (Exempel: Zg, Zl') Detta överensstäm
mer helt med vad som redan tidigare varit 
allmänt bruk. Totalvärden av parametrar 
skall skrivas med stor bokstav som index 
(exempel: hFE, rB) och småsignalvärden 
med små indexbokstäver (exempel: h/e' 
rb)' 

Vid matTisbeteckningar kan index anges 
antingen genom ett sifferpar eller med en 
bokstav. Båda metoderna är tillåtna men 
i normförslaget har tyvärr bokstavsbeteck
ningen hamnat inom parentes, vilket måste 
tydas så att SEK förordar de längre och 
krångligare sifferbeteckningarna. Föreslag
na index är: 

Första index 

11, (i) =ingång 
22, (o) = utgång 

21, (f) =överföring 

12, (r) = återverkan 

Andra index 

B, b = gemensam has 
C, c=gemensam 

kollektor 
E, e=gemensam 

emitter 

Exempel (gällande för gemensam emitter
koppling) : 

Ul =hn ,!1+h12P2 

12 =h2dl+h22P2 

eller 

Ul =hJl +h"P2 

12 =h/,!1+hoP2 

SEK-förslaget beledsagas av ett stort .. n
tal exempel på beteckningar för skilda stor
heter inom halvledaretekniken. Samtidigt 
ges en förklaring till beteckningen på både 
engelska och svenska. I det följande upp
tas ett urval av de av SEK upptagna be
teckningsexemplen. 



Svenska Elektriska 
Kommissionen (SEK) har 
framlagt ett nytt förslag till 
bokstavsbeteckningar för 
halvledare, de väsentliga delarna 
i detta förslag återges här. 

Tab. 1. SEK:s förslag till index för bokstavs
beteckningar inom halvledaretekniken_ 

Index för 

Totalvärden 

Överlagrade 
värden 

Maximivärde 

Minimivärde 

Medelvärde 

Effektivvärde 

Beteckning 

BCEJK 

b c e j k 

max· 

min 

med 

eff 

Matningsspänning anges med 

Exempel 

le' uee 
UCEmaal 

UCEmin 

lmed 

Uetl 

för elektrod elektrodens 
indexbokstav Ec 

Kortslutnings· 
värde 

Tomgångsvärde 

Referenselek-
trod för mat
ningsspänning 
kan anges med 
en andra 
indexbokstav 

s,S 

0,0 

• Maximivärde kan även betecknas med cir
kumflex, ex_ O, u. lEe rekommenderar an
vändning av cirkumflex över stor bokstav. 

Att observera 
Det av SEK framlagda förslaget till bok
stavsbeteckningar inom halvledartekniken 
är endast preliminärt och kan bli föremål 
för ändringar. Förslaget, vars väsentliga 
innehåll redovisas i artikeln härintill, åter
ges med benäget tillstånd av SEK. De de
finitiva rekommendationerna som så små
ningom kommer att fastställas av SIS får 
emellertid enligt meddelande från SIS icke 
publiceras i fackpressen, varför RT icke 
har möjlighet att informera sina läsare 
härom. Redaktionen hoppas emellertid att 
några väsentliga förändringar i SEK-för
slaget inte kommer att vidtas. 

Föresla-
gen be- Sven.sk benömning 

teck- samt definition 
Engelsk 

benömning 
ning __ 

(C. b) inkapa.citans_ 
KapaCitans ovet 

(C.e)ingöngsklömmor 
med utgöng kort
sluten för signal 

input capacitance 

C .. b (Cob) utkapC!citans_ 

I KapaCitans over 
output capacitance I 

etc. utgöngsklömmor 
med ingöng öppen 
för signal 

f_b (fhfb)grönsfrekv~ns. cut-aff 
Frekvens, vid vilken 

frequency 

etc. strömförstörk-

fmax 

ningsfaktorns be
lopp siunkit till 
lIff av vördet vid 
löga frekvenser 

maximal oscilla
torfrekvens 

enhetsgröns
frekvens 
Frekvens vid vilken 
strömförstörk
ningsfaktorns be
lopp vid gemen
sam emitterkopp
ling antar vördet 
ett 

maximum frequency 
of osci 11 ation 

frequency of 
unity current 
transfer ratio 

extrapolerad en- transition 
hetsgrönsfrekvens quency 
Extrapolerat vörde 

fre-

pö fl (frön den 
kurvdel som lutar 
approximativt 
6 dB/oktav) 
fT = I hf • I·f, dör 
f ör mötfrekvensen 

I hUb (h.b) inimpedans vid small-signal shart-
"Iltc kortsluten utgång circuit input impe-

. (smösignalstorhetl dance 

I h1.2b (h rb) återverkningsför- small-signal open 
etc hållande circuit reverse 

. (smösignalstorhet) transfer voltage 

h!!1B 
etc. 

I h ... 
etc. 

Kvoten mellan in- ratio 
och utspönning vid 
öppen ingöng 

(hFB)lotal strömför
störkningsfaktar 
Kvoten mellan ut
och in-ström vid 
givet vörde pö 
kollektorlikspön
ningen 

static value of the 
short-circuit 
forward current 
transfer ratio 

(hob) utadmittans vid 
öppen ingång 

small-signal open
circuii output ad
mittance 

framström hos diadd.c. forward 
(likströmsvörde) current of a diode I 

momentan fram- instantaneou.s 
ström hos diod ward current 

diode 
ström till mötelek
troden IK) nör elek
troden ör förspönd 
i backriktning rela-
tivt referenselek-
troden tJ) och öv-
riga elektroder 
anslutna pö visst 
sött (X) till referens
elektroden. 

for
of a 

l) 10BO 

Exempe(. 
kollektor-bos
backström 

collector-base 
reverse current, 
open emitter circuit 

2) 10KR 

med emitterkret
sen öppen . 

kallektor-emitter- collector-emitter 
backström, resi- reverse current, 
stans mellan emit- resistive base
ter och bas emitter circuit 

emitter-bas-back- emitter-base 
ström, kortslutning reverse current, 
mellan bas och collector-base 
emitter short-circuited 

kollektor-bas
backström, med 
emittern förspönd 
i backriktningen 
relativt basen 

collector-base 
reverse current, 
reverse-biased 
emitter 

likriktade ström- average output 
mens medelvörde rectified current 
hos diod a diode 

backström hos diodd.c. reverse 
(likström~vörde) current of a diode 

momentan back- inostantaneous 
ström hos diad reverse current 

of a diode 

total ineffekt total power input 
total ineffekt till 
samtliga elektro-
der 
.total effektförlust. 

I rCEsa t botten resistans collector-to-emitter 
saturation 
resistance 

t. fördröjningstid delay time 

I tf falltid fall time 

t fr återhämtningstid i forward recovery 
fram riktning time 

t. pulstid pulse time 

tr stig tid rise time 

t rr återhömtningstid i reverse recovery 
backriktningen time 

t. efterledningstid carrier storage 
time 

U CBR)K1X genombrottsspön
ning mellan möt
elektroden (K) och 
referenselektroden 
(JI nör mötelek
troden ör förspönd 
i backriktning re
lativt referens
elektroden och 
övriga elektroder 
anslutna pö visst 
(X) sött ti II refe
renselektroden. 
Exempel: 

UCBRlOBO genombrottsspön- collector-base 
ning kollektor-bas breakdown 
med öppen emitter-voltage, open 
krets emitter circuit 

UCBRlCRR g!,nambrottsspön- collector-emitter 
nlng kollektar- breakdown 

uF 

emitter, voltage, resistive 
resistiv bas-emit- base-emitter circuit 
terkrets 

g!'nombr.ottsspön
nmg emltter-bas, 
kortsluten kollek
torbaskrets 

emitter-base 
breakdown
voltage, collector- I 
base short-circuited 

framspönning has d.c. forward 
diad voltage of a diode 
(Iikspönning) 

momentan from
spänning hos en 
diod 

instantaneous 
forward voltage 
of a diode 

spönning mellan 
möteiektroden IK) 
och referenselek
troden (J) vid gi
ven ström till möt
elektroden och öv
riga elektroder an
slutna pö visst sött 
(X) till referens
elektroden. 
Exempe(: 
spönning kallektor-collector-base 
bas, öppen emit- voltage, open 
terkrets emiller circuit 

2) U ORR spönning kallektor-collector-emitter 
emitter, resistiv volta ge, resistive 
bas-emitterkrets base-emitter circuit 

3) URns spänning emitter
bas, kortsluten 
kollektor-baskrets 

emitter-base 
voltage, collector
base short
circuited 

4) UOBU spönning kallektar-collector-base 
bos, emittern för- voltage, reverse 
spönd i backrikt- biased emitter 
ning relativt basen 

backspönning hos d.c. revene 
diad voltage of a diode 
(likspönning) 

momentan back- instantaneous 
spönning has diad reverse vollage 

of a diode 
bottenspänning collector-to-
mellan kollektor emitter saturation 
och emiller voltage 

kallektartidkanstantcoUector time 
kvoten mellan bas-constant 
laddning och kol
lektorström inom 
a ktiva om rådet 

efterledningens 
tidkonstant 
Kvoten mellan 
överskottsladd
ning och över
skottsström i basen 

saturation time 
constant 
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TRANSISTORN I NÄRBILD * 

RAGNAR FORSHUFVUD: 
N. V. Philips Gloeilampenfabriek .. n, 

Nijmegen, Holland 
En ytlig betraktelse (2) 

T ransistorns teori är, som jag påpekade 
förra gången, ingalunda helt klarlagd. Det 
är främst de s.k. ytproblemen som återstår 
att knäcka. Möjligheterna att studera ytan 
på ett direkt och påtagligt sätt tycks vara 
lika med noll; om man tar en transistor 
med de mest mystiska egenskaper, öppnar 
den och betraktar kristallen i ett mikro
skop, så ser man för det mesta ingenting 
särskilt. Det vanliga sättet att >studera 
ytan» är därför att mäta transistorers 
elektriska egenskaper (särskilt läckström
marna, strömförstärkningen och bruset) 
och dessas variationer under alla möjliga 
betingelser. Ändå behöver vi inte ängslas 
för att det inte skulle finnas tillräckligt 
mycket att studera. 

I tabell l anger varje ruta ett samman
hang som kan göras till föremål för utred
ning. Om jag varje månad skulle skriva 
en artikel i RADIO och TELEVISION om 
en av rutorna i tabellen, börj a med 1) Spån-

E 

Fig l 

En krets jör studium av jälteffekten. Kristal
len ingår som en arm i en Wheatstone-bryg.ga. 
Bryggbalansindikatorn behöver inte vara en 
galvanometer, som antyds i jiguren. Det är 
jaktiskt lämpligare med en skrivare eller ett 
oscilloskop. 

ningens inverkan på läckströmmarna och 
nästa månad gå vidare med 2) Temperatu
rens inverkan på läckströmmarna, så skul
le jag ha att göra fram till hösten 1963, 
då jag skulle skriva den 17:e artikeln, som 
skulle handla om brusets spridning. Vid 
det laget skulle förmodligen många hit
tills trogna läsare ha sagt upp prenume
rationen med löfte att eventuellt återkom
ma när min artikelserie var över. 

Men ämnet skulle ingalunda vara ut
tömt! Om tidskriften fortfarande bar sig, 
skulle jag på höstkanten kunna friska på 
med högre kombinationer, som t.ex. 
18) Temperaturens inverkan på läckström
marnas åldring, och till omväxling i det 
därpå följande numret 19) Åldringens in
verkan på läckströmmarnas temperatur
beroende. Hela tiden skulle jag kunna ösa 
ur rika brunnar av information, utred
ningar som gjorts av träget folk under 
årens lopp i den ljusa förhoppningen att 

Fig2 

Typiskt återgångsjörlopp jör resistansänd-. 
ringen ~R hos kristallen i jig. 1. Tidsskalan 
beror bl.a. på materialet (germanium eller 
kisel) och oxidens tjocklek. 
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äntligen kunna begripa någonting, och som 
finns redovisade i tallösa rapporter, tid
skrifter och böcker. 

Det är naturligt om man suckar djupt 
och önskar sig något helt annat, något en
kelt och renodlat, en undersökningsmetod 
utan transistorer, utan ens någon pn-över
gång, bara med en väldefinierad, plansli
pad, välpolerad kristall i en väl definierad 
omgivning. 

Fältef/ekten 

En sådan undersökningsmetod finns. Jag 
syftar på ett experiment som med tiden 
blivit nästan klassiskt - även om det inte 
är lika välkänt som Newtons äpple, Gal
van is groda eller Franklins drake. Experi
mentet går ut på att man mäter resistansen 

~'Tidigare avsnitt i denna artikelserie har varit 
införda i RT nr 8, 10 och 12/ 1960, nr 2/ 1961 
och 3/ 1962. 

Fig 3 

Odlad npn-transistor. Baskontakten brukar be
stå aven liten spetsig metalltråd som trycks 
mot mittskiktet. 



hos en halvledarkristall samtidigt som man 
lägger ett elektriskt fält vinkelrätt mot 
strömmens riktning, fig. 1. Vad man iakt
tar är känt som jälteffekten: när man slu
ter kontakten S, ändras kristallens led
ningsförmåga omedelbart, men ändringen 
blir inte bestående. Resistansen löper till
baka till sitt ursprungliga värde. 

Den tid det tar innan jämvikten är åter
ställd beror av materialet, temperaturen 
och oxidens egenskaper; det är vanskligt 
att uttrycka den i någon !lorts tidkonstant, 
eftersom förloppet inte är exponentiellt, 
fig. 2. Om man närmare studerar finstruk
turen i förloppets börj an lär man kunna 
urskilja en primär, snabb återgång som 
kan ta några mikrosekunder i anspråk. 
Hela återgångstiden är en fråga om sekun
der eller minuter för germanium utan spe
ciell behandling, medan den för kisel kan 
vara längre (ända upp till timmar). 

Fälteffekten är jämförelsevis lätt att för
stå och har studerats under väl kontrolle
rade förhållanden av många forskare. För
klaringen är i princip enkel. Låt oss för 
enkelhets skull anta att kristallen är av 
n-typ. Metallen och plattan bildar tillsam
mans en kondensator. När spänningen kopp
las in, samlas en positiv laddning på me
tallplattan och en lika stor negativ ladd
ning på kristallen. Denna negativa ladd
ning består av elektroner, som befinner sig 
omedelbart under oxiden. 

Kristallens ledningsförmåga beror av 
dess innehåll av laddningsbärare och mås
te alltså öka under fältets inverkan, givet
vis under förutsättning att elektronerna 
vid oxidövergången är nytillkomna och inte 
ett resultat aven inre omgruppering av 
befintliga elektroner. Att det verkligen är 
fråga om nytillkomna elektroner förstår vi, 
om vi betänker att en ström flyter genom 
S under »kondensatorns» uppladdning. 

Att ledningsförmågan så småningom 
återgår till ursprungsvärdet måste tolkas 
så, att elektronerna på något sätt mister 
sin rörlighet. Någon ström flyter ju inte 

a) <+> <+> <+> ro ID 

-p N+ 

-p Ni-

sedan kondensatorn uppladdats, och elek
tronerna kan därför inte lämna kristallen. 
Vad som ligger nära till hands att tänka 
på är fällorna vid oxidövergången, som 
kan fånga in elektroner och beröva dem 
deras rörlighet. Man anser att dessa fällor 
är ansvariga för det första, snabba åter
gångsförloppet. För den långsammare de
len får man försöka hitta på någon annan 
förklaring. Man tänker sig då att elektro
nerna så småningom vandrar in i oxiden. 

Själv tycker jag, att fälteffekten är 
fascinerande. Hade jag en experiment
koppling som den i fig. l, skulle jag sitta 
och trycka på knappen S hela dagarna. 
Det mest intressanta är att tjock oxid (på
lagd genom uppvärmning av kristallen till 
hög temperatur) ytterst ogärna tycks sluka 
laddningsbärare. För riktigt tjock kisel
dioxid har man över huvud taget inte märkt 
någon långsam återgång av resistansen i 
riktning mot ursprungsvärdet, fast man 
väntat i månader! Liknande iakttagelser 
har gjorts på oxiderade germaniumkristal
ler (l) (2).' Detta tolkar man så, att ladd
ningar bara kan hålla till på själva ytan 
och inte inne i oxiden. Ju tjockare oxiden 
är, dess svårare är det för laddningarna 
att ta sig ut till ytan. 

Långsamma tillstånd 

För elektroner gäller alltså regeln: Parke
ring tillåten endast vid ytan och oxidöver
gången ! J ag skulle aldrig ha kunnat gissa 
det, men när man vet hur det ligger till 
och tänker noga efter, förefaller det hela 
rätt logiskt. Oxiden är en isolator - låt 
vara en isolator som läcker, men vilken 
isolator gör inte det - och den innehåller 
därför inte fria laddningsbärare i nämn
värt antal. Däremot kan man tänka sig 
laddningsbärare fångade i fällor. Fällorna 
är, som jag påpekade förra gången, inte 
något annat än en viss oreda i den atomära 
strukturen. 

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

Tab. 1. Varje ruta representerar ett samband 
som kan ge information om ytfenomenen. Ta
bellen täcker långt ifrån alla sådana samband. 
Man kan t.ex. tillfoga atmosfären som en hori
sontell rad; för att undersöka dess inverkan 
måste man dock ha tillgång till ett fysisk
kemiskt laboratorium. 

IloDo,lEBol hpE brus 

Strömmen 6 12 
Spänningen l 7 13 
Temperaturen 2 8 14 
Tiden (åldring) 3 9 15 
Typen 4 10 16 
Exemplaret (spridning) 5 11 17 

Fig4 
Inverkan aven positivt laddad oxid på fält. 
områdets form. Den skuggade ytan föreställer 
fältområdet. a) p·sidan svagast dopad, b) n· 
sidan svagast dopad. 

Nu är en oxid som man frambringat ge
nom upphettning i luft eller syre en täm
ligen regelbunden sak - varför skulle den 
inte vara det? Såvitt jag förstår sker oxi
deringen genom att syreatomer diffunde
rar ner mellan halvledarkristallens atomer 
(som naturligtvis måste diffundera åt and
ra hållet, om det inte skall bli för trångt). 
När de första tio atomlagren avverkats, 
börjar det likna rena rutinjobbet. Några 
improvisationer blir det knappast tal om 
längre, såvida inte någon vidlyftig oregel
bundenhet i pen ursprungliga kristallytan 
gör sådana nödvändiga. Byggnadsverket 
blir därför så regelbundet man kan be
gära och desorganisationen inskränker sig 
till själva ytan och till oxidövergången. 

Fällorna på ytan - de s.k. långsamma 
tillstånden - får bära skulden till många 
av transistorernas egenheter, som t.ex. drift 
och lågfrekvent brus. Numera oxiderar 
man ofta transistorer för att få god stabili
tet och lågt brus. 

Det är att märka, att ytan måste vara 
fri från inhomogeniteter, om en regelbun
den oxid skall kunna växa. Om det på ytan 
exempelvis sitter en bakterie - en stor 
klumpeduns i dessa sammanhang, ungefär 
l fl i tvärsnitt - så kan den med all san
nolikhet ge upphov till oregelbundenheter 
i oxiden under sig. En annan sak som sä
kert kan betyda mycket för oxidens art är 
planheten hos den kristall som den växer 
på. En oxid som växer på en yta full av 
oregelbundenheter och små krökningsra
dier torde ha alla förutsättningar att spric
ka, om den når en viss tjocklek. 

Planardioden och planartransistorn är 
kiselkomponenter med plan yta, som över
dragits med tjock oxid. Deras egenskaper 
är imponerande, både före och efter livs
längdsprov (3). Strängt taget skulle den 
korrekta benämningen kanske vara »diod 
(transistor) med planparallell upphygg
nad». 

Inversionsskikt 

Hade kristallen i fig. l varit av p·typ i 
stället för n-typ, skulle fälteffekten ha tett 
sig något annorlunda. Det är inte lätt att 
säga om kristallens ledningsförmåga skulle 
ha ökat eller minskat. Ett svagt fält, som 
driver bort hålen från ytan, minskar led
ningsförmågan, men om fältet är tillräck
ligt starkt och kristallen inte alltför hårt 
dopad samlas i stället elektroner vid ytan, 
och ledningsförmågan går upp (inversion). 
Om man varierar fältstyrkan snabbt (exem
pelvis genom att ersätta likspänningen E 
med en växelspänning) och tittar på led
ningsförmågan med ett oscilloskop, så ser 
man hur den passerar genom ett minimum. 
Detta ger oss ett bra tips om hur man kan 
bestämma ledningstypen (n eller p) hos 
halvledarmaterialet intill oxidövergången. 

Är ni inte med på noterna? Ni frågar er 
förstås varför ledningstypen nära oxid
övergången skulle vara annorlunda än i 
resten av kristallen. Men det är just vad 
den mycket väl kan vara. 
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Fig 5 

Så här ter sig kollektorns backkarakteristik på 
en kurvskrivare för transistorer. aj Backkarak
teristik för pnp-transistor, bJ backkarakteristik -
för npn-transistor. De heldragna linjerna an
tyder karakteristikens ursprungliga utseende, 
de streckade dess utseende sedan den drivit 
en stund. 

a) F 

I 1\ - x 

b)!F~ 
- x 

Fig 6 

Fältstyrkan F som funktion av avståndet x. 
aj Smalt fältområde med hög. maximal fält
styrka. b)Brett fältområde med låg maximal 
fältstyrka. Ytan under varje kurva represente
rar backspänningen. 

al 

-p Nt 

(+)(+)@ 800 

-p Nt 

Fig 7 

Förflyttning av laddningar på oxiden under in
verkan aven backspänning. aj Fältområdets 
ursprungliga form. bJ Fältområdet vidgat nära 
ytan under inverkan av ytladdningen. 

Som bekant erfordras det mycket små 
koncentrationer av störämnen för att en 
halvledares ledningsförmåga skall påver
kas i ena eller andra riktningen. Även om 
inte oxiden är något särskilt kraftigt stör
ämne, vore det väl konstigt, om det inte 
skulle hända något, när hela ytan täcks 
med oxid. Mycket riktigt påverkar oxiden 
det skikt av kristallen, som befinner sig 
närmast under oxiden_ Huruvida oxiden 
är av donatortyp eller acceptortyp bestäms 
bl.a. av atmosfären_ Dels påverkar atmo
sfären egenskaperna hos den växande oxi
den (vilket är rimligt och inte mer än man 
kan vänta), dels (och detta är konstigare) 
låter sig en redan färdig oxid påverkas av 
atmosfären, och man kan genom att ändra 
dennas sammansättning efter . behag för
vandla oxiden till donator eller acceptor_ 
Det säkraste sättet att åstadkomma en oxid 
av donatortyp är att placera kristallen i 
en atmosfär av fuktig kvävgas. Därnäst 
kommer i tur och ordning - om man får 
tro den tillgängliga litteraturen - fuktig 
luft, fuktigt syre, torrt kväve, torr luft, torrt 
syre (och nu börjar det brännas: oxiden 
passerar neutralstadiet och blir acceptor), 
vätesuperoxid, ozon. 

Som framgår av uppräkningen, har man 
i normala fall störst chans att ~xiden är av 
donatortyp. Den ändrar då konduktiviteten 
under sig i riktning mot n-typ och blir 
själv positivt laddad. Man kan alltså myc
ket väl tänka sig att en p-kristall närmast 
under oxiden har ett skikt av n-typ (inver
sionsskikt). Oxidens positiva laddning hål
ler kvar elektronerna i inversionsskiktet 
och hindrar dem att diffundera bort. 

Den som först studerade inversionsskikt 
på transistorer var en herre vid namn 
Brown (4). Han experimenterade med den 
tidens plastkapslade, odlade npn-transisto
rer, som lämpade sig utmärkt för ändamå
let_ Dessa transistorer, utsågade ur större 
npn-kristaller, såg precis ut som de sche
matiska teckningar al' skikttransistorer 
man alltid ser i läroböcker, fig. 3. Plasten 
släppte in fukt i rikliga mängder, och vid 
basens yta bildades ett n-skikt 30m förband 
emittern med kollektorn. Brown kallade 
sina inversionsskikt »kanalen (channels). 

Det här med inversionsskikt är nu inte 
så enkelt som man skulle kunna föreställa 
sig. Man skulle kunna tro att man vid varje 
konstaterad kortslutning i en transistor bör 
säga aha! - ett inversionsskikt! Men i 
verkligheten är det så att de flesta inver
sionsskikt är tunna och högresistiva, och 
vad mera är: så fort man lägger på en 
spänning för att mäta deras resistans för 
man bort de fattiga laddningsbärare som 
finns i inversionsskiktet; detta kommer 
med andra ord att ingå i utarmningsområ
dct=fältområdet. Någon kortslutning blir 
det alltså inte tal om. Däremot kommer 
laddningarna på oxiden utan tvivel att på
verka fältområdets form vid ytan, fig. 4. 

Fältområdets utsträckning vid ytan har 
den största betydelse för backkarakteristi
kens utseende. Som jag sade förra gången, 
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sker större delen av paralstringen i regel 
vid oxidövergången. Paralstringen orsakar 
läckströmmarna, och backströmmarnas 
spänningsberoende är just detsamma som 
backkarakteristiken. Ju mer utsträckt fält
området är, dess lägre fältstyrka får man 
för en viss backspänning, och dess högre 
backspänning behöver man för att fram
kalla genombrott. Egentligen är det fält
styrkan, som orsakar genombrottet, inte 
spänningen. 

"Det är ljusare här! 0' 

I det här sammanhanget kan jag inte låta 
bli att citera vad jag läst i en skrift om 
transistorer: 

»Om man beräknar den statiska lavin
spänningen för en pn-övergång med hjälp 
av materialets resistivitet, finner man att 
de i praktiken observerade genombrotts
spänningarna är avsevärt lägre än de teo
retiskt beräknade. 

Man tillskriver detta fenomen existensen 
aven ytgenombrottsspänning som ligger 
avsevärt lägre än volymsgenombrottsspän
ningen ... 

. .. Eftersom ytfenomenen är dåligt kän
da-och varierar starkt beroende på behand
lingen av transistorn, baserar man i all
mänhet teorin enbart på volyms genom
brottet.» 

Medge, att det här citatet för tanken till 
mannen som låg på alla fyra och letade 
efter en nyckel under en lyktstolpe. Enligt 
historien kom en polis och blandade sig i 
saken. 

Polisen: Är ni säker på att det var här 
ni tappade nyckeln? 

Mannen: Nej, det var där borta. 

Polisen: Varför letar ni här då? 

Mannen: För att det är ljusare här. 

Om det är mörkt där man tappade nyc
keln, så letar man bara under lyktstolpen, 
där det är ljusare. Och om ytfenomenen är 
svåra att förstå, så baserar man bara teo
rin på volymen, som är mera lättbegriplig. 
Enkelt, inte sant? 

En liten reservation mot tesen om ytans 
allomfattande inflytande kan vara på sin 
plats här. Även i kristallens inre kan ore
gelbundenheter förekomma, som åstadkom
mer avvikelser från teorin. Zenerdioder har 
i regel en mycket stabil genombrottsspän
ning. Är det verkligen fråga om ytgenom
brott även här? Skulle zenerdioder i så fall 
kunna ha den höga grad av stabilitet som 
de faktiskt har? Det ligger alltid nära till 
hands att generalisera, men det som man 
finner när man undersöker en typ av halv
ledarkomponenter kan faktiskt inte utan 
vidare tillämpas på alla andra. 

En utvidgning av fältområdet vid oxid
övergången av den art som angivits i fig. 
4a kan eventuellt gå så långt att en tunn 
utlöpare sträcker sig ända fram till en 
metallkontakt, eller till den andra pn-över
gången (ytpenetration, eller rättare sagt 
penetration längs oxidövergången) . Inte 



ens i detta fall får man någonting som lik
nar en kortslutning, ty i den tunna utlöpa
ren av fältområdet är fältstyrkan mycket 
låg, och strömmen blir därför liten_ 

Ytskiktets resistivitet är, som j ag nyss 
sade, beroende av den omgivande atmosfä
ren_ Den påverkas också av temperaturför
ändringar och därav följande ändringar i 
den relativa fuktigheten. Efter en snabb 
ändring i dessa villkor behöver den ofta 
långa" tider för att återvinna jämvikten. Om 
kristallen inte är direkt omgiven aven gas 
utan av lack eller kiselfett, så blir det dock 
i princip detsamma, eftersom dessa mate
rial både kan upptaga och avge fuktighet. 

Kingston (5) går så långt att han säger, 
att ytskiktets resistivitet och typ av led
ningsförmåga inte har det minsta med kri
stallens egen resistivitet att göra utan helt 
avgörs av oxiden och atmosfären. Själv 
har jag inte kunnat förstå hans resone
mang. Om han har rätt leder det till den 
intressanta konsekvensen att alla transisto
rer och dioder har inversionsskikt på ytan, 
antingen på p- eller på n-materialet. I säll
synta fall kan man tänka sig skikt med 
egenledning (gränsfallet mellan n och p). 
Vidare måste man, om Kingston har rätt, 
antaga att oxidens laddning anpassar sig 
efter tillgången på laddningsbärare i ma
terialet under oxiden. 

Även detta är en intressant tanke, som 
skulle kunna innebära att oxiden på en 
kristall skulle kunna bli ganska starkt 
uppladdad, om man under en längre tid 
höll dess halt av laddningsbärare hög, 
exempelvis på elektrisk väg. Vad man i 
verkligheten ofta iakttar i livslängds prov 
på transistorer med hög ström är att läck
strömmarna hos vissa exemplar ökar kraf
tigt. Efter en kort tids lagring vid rums
temperatur hämtar sig transistorerna och 
läckströmmarna går tillbaks till låga vär
den. 

Om man betänker att omgivningens tem
peratur och fuktighet påverkar ytskiktets 
resistivitet, som i sin tur har en avgörande 
betydelse för backkarakteristikens utseen
de, så förstår man att det inte är så kons
tigt om denna ändras några procent hit 
eller dit vid temperaturcykling och liknan
de brutal behandling. 

Ett tillämpningsexempel 

Det finns en sak som alltid förbryllar den 
som för första gången mäter en transistors 
backkarakteristik i en kurvskrivare. 

Backkarakteristiken, vare sig det nu är 
kollektorns, som i fig. 5, eller emitterns, 
står inte stilla på skärmen utan töjer ut 
sig, så att genombrottsspänningen ökar (de 
streckade kurvorna i figuren). Fenomenet 
uppträder mer eller mindre tydligt hos 
praktiskt taget alla legerade transistorer, 
och i särskilt hög grad om de legat en tid 
utan spänning. 

För att ge en uppfattning om storleks
ordningen återger jag här några värden 
på genombrottsspänningen för ett exem· 

5 

pI ar av OC44 (kollektorn) uppmätta ome
delbart efter tillslag aven backström på 
150 /-tA. Mätvärdena är inte upptagna med 
en kurvskrivare utan med ett vanligt oscil
loskop. 

Efter 0,2 ms 19V 
» 2 ms 24 V 
» 20 ms 26V 
» 0,2 s 27V 
» 2 s 29V 

Efter några sekunder har ett sådant här 
förlopp i allmänhet stabiliserat sig. Even
tuell fortsatt drift går i alla fall mycket 
långsamt_ 

Det hela förefaller so~ rent hokus-pokus, " 
inte sant? Ena ögonblicket är genombrotts
spänningen 19 volt, 2 sekunder senare 29 
volt. Uppvärmningen av transistorn genom 
strömmens inverkan kan beräknas till 
högst cirka 2°C, så den kan man inte skylla 
på. Någon förklaring bör vi dock kunna 
finna, om våra kunskaper om transistorer 
är något värda! 

När genombrott inträffar så beror det 
på att fältstyrkan på någon punkt - troli
gen j ust på det ställe där den är som högst 
- överskrider ett visst kritiskt värde, var
vid en eller annan form av paralstring upp
står. Om genombrottsspänningen ökar, så 
kan det ha två orsaker. Materialets egen
skaper kan ha ändrats, så att en större 
fältstyrka än förut är nödvändig för att 
genombrott skall uppstå. Den andra möj
ligheten är att fältfördelningen har änd
rats, så att en viss spänning svarar mot 
en lägre maximal fältstyrka än förut. Det 
skulle i så fall innebära att fältområdet 
hade vidgats, fig. &. Vilka fysikaliska möj
ligheter finns då för en sådan utvidgning 
av fältområdet? 

Om vi ser på saken helt förutsättnings
löst, så ligger det kanske närmast till hands 
att tro, att en del acceptorer och donatorer 
har lämnat sina poster och blandat sig med 
varandra. Vare sig detta hade skett under 
fältets inverkan eller genom diffusion, så 
skulle resultatet ha blivit en försvagning 
av den effektiva dopningen i närheten av 
pn-övergången, och följaktligen en utvidg
ning av fältområdet. Nu går det direkt att 
utesluta denna möjlighet med tanke på att 
hela förloppet går så snabbt. Med ledning 
av tillgängliga siffror på vanliga störäm
nens diffusionskonstanter och mobiliteter i 
germanium och kisel finner man att någon 
nämnvärd vandring av störämnen inne i 
kristallen inte kommer att ske, om vi så 
väntar tills vi alla är pensionerade. 

De inbyggda donatorerna och accepto
rerna är alltså att lita på. De springer inte 
kors och tvärs över pn-övergången bara 
för att man lägger på några volts back
spänning. Men hur är det med oxiden? Vi 
har lärt känna den som en opålitlig före
teelse som ändrar karaktär i takt med kli
matet. Ibland uppträder 'den som donator, 
ibland som acceptor. Kan vi lita på att den 
skall stå bi som en god isolator och inte 
sätta i gång med omflyttning av sina ladd-

ningar? Knappast! Vi vet att laddningar 
kan läcka tvärs genom oxiden, och det vore 
dumt att tro att de inte kunde förflytta sig 
utefter oxiden också. Elektroner, som 
fångats i fällor på oxid ytan, kan tänkas 
hoppa från fälla till fälla med hjälp av 
tunneleffekten. Enstaka joner kan också 
tänkas vandra på ytan. 

I fig. 7 kommer positiva laddningar att 
förflytta sig åt vänster, negativa åt höger. 
Förflyttningen är givetvis orsakad av fäl
tet; när laddningarna kommer till fält
områdets slut, samlas de där. Situationen 
påminner i någon mån om en järnvägs
linje, som saknar goda bussförbindelser 
vid ändstationerna. Vi får en ny laddnings
fördelning på oxiden, och denna nya ladd
ningsfördelning kommer att inverka på 
fältområdets utsträckning omedelbart un
der oxiden. Fältområdet kommer att breda 
ut sig, inte på alla punkter, men väl strax 
under oxiden (fig. 7 b). Resultatet blir en 
minskning av fältstyrkan vid oxidöver
gången. Och det är just här som den mesta 
paralstringen sker! En ändring i fältbilden 
här ger en ändring av genombrottsspän
ningen. 

Den förklaring av backkarakteristikens 
drift som jag nu har serverat är en s.k. 
kvalitativ förklaring, dvs. en förklaring 
som saknar alla siffermässiga hållpunkter 
och därför svävar i det blå. Den har sitt 
existensberättigande endast i den mån bätt
re förklaringar saknas. 

För att göra tydligt vad jag menar med 
en kvalitativ förklaring vill j ag ta ett 
exempel. En marsinnevånare besöker jor
den för första gången, ser en bil och und
rar hur den fungerar. Han lägger märke 
till att det kommer ut rök ur ett litet rör 
baktill och drar slutsatsen att bilen drivs 
enligt reaktionsprincipen, precis som hans 
egen raket. Om han hade varit förtrogen 
med några siffermässiga fakta, som till 
exempel luftmotstånd och friktion på jor
diska vägar, så skulle han ha insett att hans 
förklaring inte var den rätta. 

Därmed är det inte sagt att vår kvalita
tiva förklaring nödvändigtvis är åt skogen. 
Det finns vissa fakta som talar för att fält
området vid ytan faktiskt brukar breda ut 
sig strax efter det att en spänning applice
rats. Hos vissa högfrekvenstransistorer, 
där avståndet längs ytan mellan emitter 
och kollektor är kort, uppträder vid hög 
spänning en tidsberoende läckström mel· 
lan emitter och kollektor. Fenomenet kan 
knappast tolkas på annat sätt än som en 
ytpenetration. 

Praktiska konsekvenser 

Med normala transistorer måste man alltid 
räkna med att de s.k. långsamma tillstån
den, dvs. laddningar på oxidytan, påverkas 
av fält och laddningar inne i kristallen, 
och även att dessa laddningar påverkar 
transistorn (elektrostatisk påverkan genom 
oxiden). Den svåraste typen av elektrisk 
påkänning för en transistor är den statis-
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NYA RÖR OCH HALVLEDARE 

Data för SER:s transistorer 

AB Svenska El~ktronrör har, som nämns 
på annan plats i detta nummer, ökat sin 
produktionskapacitet för transistorer och 
introducerar dem nu på öppna marknaden. 
Det rör sig om sammanlagt 14 typer av 
pnp.transistorer med germanium som ut
gångsmaterial. Av de 14 typerna är fyra 
avsedda för industriellt och militärt bruk 
- de uppfyller i alla avseenden bestäm
melserna enligt amerikanska militära spe
cifikationer, under det att de övriga tio 
typerna är avsedda för bestyckning av ra
diomottagare, förstärkare och annan )hem
elektronib. 

Gemensamt för samtliga typer är höljet. 
Det är ett standardhölje av amerikansk 
typ, »TO-5), med ytterdimensionerna ca 10 
mm diameter och ca 7,5 mm höjd. Bas
anslutningen är elektriskt förbunden med 
höljet. Transistorns bottenplatta är försedd 
med en identifieringstagg för att man skall 
kunna använda automatiska maskiner för 
isättning av transistorerna i plattor med 
tryckt ledningsdragning. 

De för den svenska marknaden nya transistorerna från AB Svenska 
Elektronrör (SER) är direkta ekvivalenter till motsvarande typer från 
General Electric. Serien omfattar nu fyra industrityper och tio typer för 
allmänt bruk. RT återger här viktigare data för samtliga SER:s transisto
rer samt några kurvor för industritypen 2N525. 

För samtliga typer gäller följande ge
mensamma data: 

Max. skikttemperatur T j m a", 85°C 

Utgångskapacitans 
vid l MHz eOb 18 pF 

Lagringstemperatur' TsIg 100°C 

Mekanisk uppbyggnad 

SER:s transistorer, som har märkning 
»LME) (SER saluför med hänsyn till ex
portmarknaden typerna under L M Erics
sons namn) och amerikanska typbeteck
ningar, skiljer sig till uppbyggnaden något 
från vad man är van vid när det gäller 
enklare europeiska typer, exempelvis 
OC71, OC72 etc. 

Som framgår av fig. 2 är basen fäst vid 
en metallvinkel (13) som i sin tur är svet
sad (7) på metallfoten (16). Denna metod 
ger god mekanisk stadga åt systemet och 

'För 2N1l7S samt 2N1413-1S, 85°C. 

underlättar värme avledningen från kristal
len till höljet. Kollektor- och emitterpär
lorna är förbundna med anslutningarna 
(12) medelst påsvetsade metallstrimIor. 
Foten (16) och höljet (15) svetsas vid 
varandra under tryck för att största möj
liga täthet skall uppnås. I stället för den 
vid europeiska transistorer vanliga fyll
ningen med kiselfett har LME:s transisto
rer en getterskiva (1) fastklämd medelst 
en ring (2) mot kåpan (9). SER anser att 
man får väsentligt bättre långtidsstabilitet 
med getter än med kiselfettsfyllning. 

Elektriska data 

Någon direkt europeisk ekvivalent till 
SER:s transistorer finns inte, men samtliga 
SER-transistorer är närmast jämförbara 
med OC604 spez. (Tele/unken) resp. OC72 
(Philips - Valvo - Mullard). Totala för
lusteffekten PIOt (summan av emitter- och 
kollektorförlusteffekt ) är 225 m W för samt
liga industrityper och 200 m W för de öv-

Fig 2 

En SER·transistor i genomskärning. Getter
skiva (1) , fästr ing till getterskivan (2) , aktiva 
området i basen (3) , tilledningstrådar till kol· 
lektor och emitter (4) (12) , basplatta (5) , 
insmälta glasgenomföringar (6) (14), svetsfog 
mellan basens fästv inkel och foten (7), kåpa 
(9), lödning mellan basplatta och fästvinkel 
(10) , emitterpärla (11), fästvinkel för basen 
(1 3) , svetsfog mellan foten och kåpan (15) 
samt själva transistorfoten (16) . Se även 
texten. 
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Fig l 
Ett par av de nya SER-transistorerna; storle
ken framgår vid jämförelse med millimeter
måttet i övre kanten_ SER:s transistorer ör 
med hänsyn till exportmarknaden stämplade 
»LME» - utomlands är ju koncerrtens moder
bolag utan tvekan mest känt_ 

riga. Övriga maximaldata framgår av sam· 
manställningen i tab. L 

Småsignaldata varierar betydligt mellan 
de olika typerna med minimivärdena h'e= 
=30 för 2NS24 och 2N1413 och maximi
värdet h'e= 112 för 2NS08. 

Kollektorläckströmmen IOBO är för in- _ 
dustrityperna anmärkningsvärt liten, en
dast 3 pA vid UoBo=30 volt. Transistor
parametrarnas variation med emitterström 
och kollektor-emitterspänning visas i kurv
form i fig. 3 och 4 varjämte fig. S återger 
kollektordiagrammet vid 2SoC. Samtliga 
kurvor gäller industritypen 2N52S. 

Kl 

Fig 3 
h-parametrarnas beroende av 
Icollektor-emitterspänningen 
relativt U 0Ij}=5 V. Diagram
met gäller för 2N525 vid 
lE=l mA och 25°C. 

Fig 4 
h-parametrarnas emitter
strömsberoende för transistor 
2N525 relativt IE=l mA vid 
25°C och kollektor-emitter
spänning 5 V. 

I 

Fig 5 
lo/ UOIiJ"kurvskara för SER:s 
transistor2N525 vid 25°C. 
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Tob. 1. Sammanställning över data för LME :s transistorer. Värden ovanför övre skiljelinjen anger max.data, värden under linjen anger driftsdata vid +25' C. 

I ALLMANNA TYPER I INDUSTRITYPER I ALLMANNA TYPER 

I ~ I ~ I I I ! I ~ I ! I ! I ~ I ~ I ~ I : I 

Z 
C'< 

Spänning kollektor-bas 
med emittern frisvävande UCBO (voltl 18 18 18 18 45 45 45 45 18 18 35 35 

Spänning kollektor-emitter 
med yttre resistans bas- UCER (voll) 18 18 18 18 30 30 30 30 18 18 25 25 
emitter 

Spänning emitter-bas med UEBO (voll) 5 5 5 5 15 15 15 15 5 5 10 10 kollektorn frisvävande 

Kollektorsträm lo (mAI 200 200 200 200 500 SOO 500 SOO 200 200 200 200 
Total förlustelfekt (emitter-
förl ustelfe kt+ kalle ktar- Ptot (mW) 200 200 200 200 225 225 225 225 200 200 200 200 
förlusteIf.) 

l 
h,./h 'b 

1400/- 1700/- 2(1J()/- 2800/- - /30 -/'19 - /28 - /28 lS00/- 1400/- -/28 -/'19 
ho./hob 30/- 35/- 40/- 43/- - /0,7 - /0,6 - /0,5 -/0,4 32/- 30/- -/0,45 - (0,65 

Sm6signaldata3 
h,./h'b 4,S/- 6,5/- 7,0/- 7,S/- - /4,0 -/S,O -/6 -17,0 S,O/- 4 ,S/- - /5,9 - /4,8 

hr. 44 70 88 110 30 44 64 80 48 44 80 30 
Ovre gränsfrekvensen för 

3,0 3,5 4,0 4,S 2,5 3,0 3,S 4,0 3,0 3,0 4,2 3,2 strömförstärkn i ngsfa ktorn i fh'h (MHz) 
gemensam bas-koppling 

Läckström ko)lektor-bos ICBO (ilA) 61 61 61 41 32 3' 32 32 .61 61 6' 8' 
med emittern frisvävande 

l) Vid UCBO= 16 V ') Vid UcBo =30 V (UcBo=spänning kollektor-bas med emittern frisvävande) 
3) h,. och h,. anges i ohm, ho. och hOh i ilS, h .. och h,. i tiotusendelar, den angivna siffran skall allts6 multipliceras med 10-4 
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AUDIOTEKNIK 

LARS-OLOF 
LENNERMALM Ortofons nya stereopickup 

S.k. hi-fi·apparatur motsvarar inte ofta de 
krav man kan ha rätt att ställa på sådan 
- för att den skall göra skäl för namnet 
- även om det allt emellanåt händer att 
den lever upp till reklamens schablonmäs
siga specifikationer. Desto större blir den 
positiva överraskningen när man råkar på 
de fåtaliga men lysande undantagen. Dub
belt glädjande är, att det ofta visat sig att 
dessa utomordentliga exponenter för an
svarsfull audioteknik inte varit att finna 
bland de dyraste. Fullkomligt unikt är att 
den provade komponenten kommit att på
verka vår egen provningsstandard. Ort%n 
SPU har emellertid gjort det. 

Som referensstandard har vi hittills an
vänt Ortofons monomodell C, såsom varan
de de bästa pickup vi kunnat uppbringa 
- detta erkännes villigt trots våra i en del 
fall kritiska synpunkter.' För stereo blev 
situationen emellertid mer bekymmersam, 

1 LENNERMALM, L·O: Några erfarenheter 
av Ortofons standard. MUSIK och LJUDTEK· 
NIK, 1960 nr 1. 

ty på grund av den huvudlösa reklamkam
panjen för stereometodiken innan tiden 
ännu var mogen därför, tvingades pickup
fabrikanterna att alltför mycket forcera 
tillverkningen av stereo pickuper. Det är 
heller ingen hemlighet att Ortofons tidi
gare stereokonstruktioner var mindre lyc
kade med sina skilda dynamiska system 
och invecklade länkmekanismer. Detsam
ma gällde för övrigt de flesta stereopick
uper, som genom sin komplicerade upp
byggnad får ökade masskrafter och oönska
de resonanser. Någon kvalitativ motsvarig
het till Ortofon C fanns inte bland stereo
pickuperna. 

Det var därför med stort intresse vi gick 
till verket att prova, den nya stereornodel
len SPU (G). Denna visade sig till vår 
överraskning vara i alla avseenden över
lägsen den äldre monomodellen C! 

I själva verket var mätresultaten sådana 
att vi misstänkte att vi fått ett utvalt exem
plar, vi införskaffade därför ännu ett, di
rekt över disk i Stockholm. Mätresultaten 

Fig l Fig 2 
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för detta blev desamma och man kan ha 
anledning anta, att de är representativa 
för produktionen. 

Genialt enkel konstruktion 

Det är ett erkänt faktum att de dynamiska 
systemen är överlägsna de magnetiska: de 
saknar hysteresis, det dynamiska systemet 
är fullkomligt linjärt och kräver inte abso
lut centrering av spolarna i magnetfältet 
och där finns inga interna dragkrafter. 
Svårigheten har hittills varit den ökade 
massan och därmed låg resonansfrekvens. 

I modell SPU är konstruktionen lika en
kel som genial: tvenne krysslindade spolar 
i ett magnetfält, en hävarm och en diamant
spets. Och det är diminutiva don: hela det 
rörliga systemets massa, hänförd till spet
sen, är l mg. 

Extremt hög resonansfrekvens 

Pickuperna provades i den lateralt, verti
kalt och dynamiskt balanserade SME
armen 3012 på Thorens skivspelare TD-124. 



Illodell SPU 

Inget spår av delresonans kunde upp
mätas under den av skivmaterialefs fjäd
ring och spetsmassan betingade huvud
resonansen. Huvudresonansen, mätt genom 
att varva upp Decca Frequency Test Record 
LXT 5346 till 78 varv/ min., låg för de båda 
pickuperna vid - 36 resp. 33 kHz! 

Nu skall man inte föreställa sig denna 
resonans som en topp i frekvens gången -
någon sådan var inte mätbar - utan reso
nansen ger sig till känna främst genom att 
frekvenskurvan faller över denna frekvens. 
Under resonansfrekvensen var kurvformen 
anmärkningsvärt ren. 

Rak frekvens kurva 

Frekvensgången, mätt med samma skivas 
glidande ton, visade efter korrektion för in
spelningskarakteristiken en maximal av
vikelse mellan 30 Hz och 18 kHz - mät
ningen utsträcktes inte längre - på ± 1;2 
dB (inkl. skivans, mätförstärkarens och 
rörvoltmeterns toleranser!) - något j ag 
aldrig trott vara möjligt. 

Fig l 
Mikr%togra/i av det svängande systemet i 
Ort%ns stereopickup, typ SPU. Det går 
hundratals sådana · system på ett gram. l/r 
sammanställningsritningen i /ig. 3. (Foto: Sten 
Hagberg.) 

Fig 2 

Ke-Mo-trans/ormator med standardiserade /0-
nopluggar, lämplig som ingångstrans/ormator 
för Ort%ns stereopickup SPU. 

Ort%ns nya stereopickup 
modell SPU utmärkes bl.a. av 

hög resonans/rekvens, rak 
/rekvenskurva och försumbar 

distorsion. 

Låg distorsion 

På inget ställe av det svepta området kun
de någon som helst övertonsbildning kon
stateras på oscilloskop. Distorsionen i den
na pickup är faktiskt så låg att den är 
praktiskt taget omätbar vid de lateralhas
tigheter som förekommer på testskivan. 
Vid de största amplituder som kan före
komma till och med på en 78-varvsskiva 
lär pickupens klirr aldrig komma att över
stiga 0,2 %. 

Intermodulationen, mätt med Ortofons 
intermodulationsmätskiva »ORI006», av
snittet med ren lateralgravering vid hastig
heten 6,3 cm/ sek., 400 och 4000 Hz l: l, är 
endast obetydligt högre. 

Vertikala avspelningsvinkelns 
betydelse 

OR 1006 har också avsnitt med ren verti
kalgravering, med 45° på höger och med 
45° på vänster spårvägg, men på grund av 
frånvaron av internationell standard för 
vertikala gravervinkeln är dessa avsnitt 
mindre lämpliga för mätning på denna 
pickup. Den vertikala gravervinkeln har 
nämligen vid inspelningen varit 8° medan 
Ortofon-pickupens vertikala avspelnings
vinkel är 23°. Se fig. 3. Pickupen är därför 
väl lämpad för avspelning av enligt ame
rikansk praxis inspelade stereoskivor. Vid 
stereoskivor, inspelade med avvikande ver
tikal gravervinkel, ger sig vinkelfelet vid 
avspelning tillkänna som en markant ök
ning av såväl överhörningen mellan kana
lerna som distorsionen (för riktningsinfor
mationen). 

Här har vi förklaringen till den dåliga 
kanalseparation som såväl The Gramo
phone som Hi-Fi News erhöll vid sina tes
ter på denna pickup: Man använde helt 
troskyldigt Deccas stereotestskiva, inspelad 
med vertikala gravervinkeln=OO! Den rå-

dande förbistringen, frånvaron av interna
tionell standard och betydelsen därav har 
tydligen undgått även de stora specialtid
skrifternas professionella testare. 

• .. och den lateralas 

Vid Ortofon C var det ett inte ovanligt fel 
att den arm, på vilken diamantspetsen var 
monterad, bildade vinkel med pickupens 
symmetriaxel. Redan en förskjutning av 
spetsen 1;2 mm i sidled gav ett vinkelfel 
av 10°, medförande en andratonsdistorsion 
av över 8 % (vid ideal pickup och skiva) 
vid en lateralhastighet av 10 cm/sek. i ski
vans innerspår. Denna felkälla, som na
turligtvis kan förekomma även vid andra 
fabrikat, tycks helt ha förbisetts i fack
pressen, där man i stället stirrat sig blind 
på tonarmsmonteringens bidrag till vinkel
felet : Man publicerar med stort allvar allt 
fler matematiska, geometriska och mer el
ler mindre praktiska metoder att montera 
tonarmar så att vinkelfelet uppgår till 
högst någon grad - samtidigt som man 
stillatigande tycks godta 10 grader i pick
upen. 

Vid SPU tycks produktionen vara betyd
ligt jämnare, samtidigt som en lika stor av
vikelse här har mycket mindre betydelse, 
eftersom hävarmen är längre. 

Spårning och skivslitning 

Fjädringen är mycket hög, 10-5 cm/dyn, 
och eftersom spetsmassan är mycket låg 
kan man förvänta mycket goda spårnings
egenskaper. Detta bekräftades också av att 
pickupen vid en anliggningskraft av mel
lan 2 och 21j2 pond spårar det mest krä
vande avsnitt j ag har bland mina skivor: 
en felgraverad passage i Fetes ur Nocturnes 
av Debussy på Cook 10683. Här brukar de 
flesta pickuper flyga ur spåret. 

Rätt monterad och handhavd bör denna 
pickup därför ge en fullkomligt försumbar 
skivslitning. 

Transformatorer nödvändiga 

Det pris man får betala för sådana utomor
dentliga egenskaper hos en pickup är låg 
utspänning, 50 !LV vid l cm/sek. Impedan
sen är 2 ohm. 

Vid alla mätningarna har därför an
vänts ingångstransformatorer. Sådana av 

• fabrikat Ke-Mo är särskilt trevliga, då de 
direkt kan pluggas in i de standardiserade 
ingångskontakterna på varje hi-H-förstär
kare. De har en impedansomsättning till 
200 kohm, belastas de med 25 kohm på 
sekundärsidan kommer utspänningen att 
bli ca l mV per cm/sek., ungefär densam
ma som 30-ohmsutförandet av modell C 
ger utan transformatorer. Härvid försvin
ner varje risk för överstyrning av förför
stärkarens ingångssteg, samtidigt som 
eventuell distorsion i transformatorerna 
vid låga frekvenser minskas. Detta senare 
kan med hänsyn till järnets olinjära egen
skaper förklaras på följande sätt: 
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Sammanställningsritning över stereopickupen SPU C/ T från Fonofilm 
T ndustri A l S. 33 = ingångstransfonnator, 13 = diamantspets, 11 = kryss
lindade spolar, 12= hävarm, 25=pickupens hölje, 39=tilledningstrådar. 

Om en transformator matas med en 
sinusformad spänning från en i förhållan
de till primärimpedansen hög impedans 
kommer primär strömmen att vara sinusfor
mad, medan flödet och därmed sekundär
spänningen blir starkt distorderad. Belas
tas sekundären med en låg resistans kom
mer detta att bli ekvivalent med det fall 
att transformatorn matas med en sinusfor
mad spänning från en källa med i förhål
lande till primärimpedansen låg impedans, 
primärströmmen blir då just så starkt dis· 
torderad att flödet och därmed sekundär
spänningen blir sinusformad. 

Ke-Mo-transformatorerna finns också 
med impedansomsättning till 200 ohm, men 
där har man inte nedlastningsmöjligheten 
utan att signalspänningen blir obekvämt 
låg. 

Transformatorerna har skärm av my
metall och bör därför behandlas med stor 
varsamhet - det är lätt gjort att slå dem 
mot varandra eller tappa dem på ett bord. 

(Transistorförstärkare - t.ex. »W al 
gain» - i stället för transformatorer kan 
inte rekommenderas, ty både brus och 
kostnad blir onödigt höga utan att någon
ting vinnes därpå.) 

Ny modell med inbyggda 
transformatorer 

När detta skrives har vi just provat ett av 
de första exemplaren av modell SPU G/ T, 
där man lyckats bygga in transformatorer
na i pickuphuvudet. Trots detta väger den-

na modell på centigrammet när lika myc
ket som modellen utan transformatorer. 

Impedansomsättningen för de inbyggda 
transformatorerna uppges av fabrikanten 
vara till 15 kohm, av Wilson i The Gramo
phone till 200 ohm och 200 kohm, men 
uppgår enligt våra mätningar till ca 4,5 
kohm. 

Frekvenskurvan är efter korrektion för 
inspelningskarakteristiken rak inom ± l 
dB mellan 30 Hz och 18 kHz. (Mätningen 
utsträcktes inte längre.) 

Låg brumkänslighet 

Man kunde kanske befara att den ur brum· 
synpunkt ganska ogynnsamma placeringen 
av transformatorerna i pickuphuvudet skul
le ge hög brumkänslighet. Så är emellertid 
inte fallet. Brumnivån för SPU G/T låg 
38 dB under signalnivån för lateralhastig
heten 1,2 cm/ sek., linjärt mätt i förstärka
rens utgång efter korrektion. Detta brum 
kom huvudsakligen in på de relativt hög
impediva ledningarna mellan pickup och 
förstärkare i den fasta installationen, det 
var alltså 50-periodigt och därför fullkom
ligt ohörbart. Några övertoner från gram
mofonmotorn konstaterades inte. 

Vid SPU med transformatorerna i för
stärkaringångarna låg brumnivån 48 dB 
under signalnivån enligt ovan, detta med 
pickupen placerad på ogynnsammaste 
plats, alldeles i ytterkanten av Thorens
verkets s·kivtallrik. 
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Skönhetsfläck 

Pickupen levereras i ett synnerligen ele
gant sammetsklätt etui och diamantspetsen 
skyddas aven mycket formskön plexiglas
skida som skjutes över pickupens under
sida. Denna skyddsskida har emellertid 
blivit för grund, så att den trycker på dia
mantspetsen. Någon skada på spetsen torde 
väl detta inte åstadkomma men det är dock 
en skönhetsfläck, som lätt borde kunna 
åtgärdas i kommande serier. 

Lyssnings prov 

Här är platsen att hävda min i mångas 
ögon hädiska uppfattning: Man kan inte 
mäta ljudkvalitet. Det enda man kan kom
ma åt med mätningarna är ett antal nöd
vändiga men inte tillräckliga villkor, som 
måste uppfyllas. Det slutliga omdömet 
måste fällas av öronen. Dessa är i många 
fall känsligare än mätinstrumenten, och 
musikens vågformer är oerhört mycket mer 
komplicerade än de man kan använda vid 
mätningarna. Man kan uttrycka saken så, 
att mätningarna ger elementa medan lyss
ningsprovet ger gestalten. 

Mätningarna måste därför kompletteras 
med kritiska lyssningsprov. Provobjektet 
insättes i en återgivningskedja, där varje 
länk är av den högsta kvalitet som står att 
uppbringa, och man använder komponen
terna till deras rätta ändamål - att spela 
musik. 

~78 



FÖR SERVICEMÄN 

Radiotekniker W KLEINERT: 
Sollentrtrta TV-och Radioservice 

Enkel trimgenerator med en transistor 

Drill 

Fig /l 
Förenklat schema för oscillatorn. 

Stycklista 
R1=33 kohm, 'h W 
R.=5 kohm, 'h W 
R:= 10 kohm, 'h W 
R.=l kohm, '14W 
C1=C5=47 pF, ker. 
C.=5 IJ.F, 12 V 
C

3
=0,2 pF, ppr eller styrol, (utprovas) 

C.=C7=470 pF, ker., (utprovas) 
C.=500 pF, vridkondensator, miniatyrtyp 
C.=50 pF, 12 V 
C.= 10 nF, 300 V 
P, =lrimpot.50 kohm, subminialyrtyp 
p. = pol. 50 ko hm subminiatyrtyp, kombinerad 

(PREH,DRALOWID) 
S, = strömbrytare 

0 , = omkopplare, miniatyrtyp, japanskt fabrikat 
Dr=drossel, 1 mH 
J, =J2=jack, 3,2 mm, med brytning miniatyrtyp, 

japanskt fabrikat 
T, =transistor OC44 eller motsvarande 
L=spolstomme av plast, n,5xl0 mm, fyra 

spår, med fyra mm kärna, primär 70+70 
varv 3xO,07 litzlråd, sekundär 30 varv 2x 
0,07 IiIzlråd. 

Tryckt ledningsplalla SG4 (tillverkas av W KLEI
NERT, Sollentuna 3) 
Rallar, panel, skala. 

Fig 2 

Trimgeneratorns principschema. Med omkopp
laren 01 sker omkoppling mellan de två 
frekvensområdena 410--550 och 500--1500 
kHz. När kondensatorn C4 parallellkopplas med 
vridkondensatorn, sänkes frekvensen, och man 
erhåller en mittfrekvens på ca 480 kHz. Med 
potentiometern PI inställes arbetspunkten och 
med P2 regleras utgångsspänningen. 

Ett litet och mycket användbart serviceinstrument får man om man 
bygger den här beskrivna signalgeneratorn. Frekvensområdena är 
410-550 kHz och 500-1500 kHz. 

En trimgenerator är, för den som sysslar 
med radiobygge eller -service, en ren nöd
vändighetsartikel, men att köpa en ställer 
sig ofta rätt dyrt. Den här beskrivna trim
generatorn, som täcker de vanligaste 
mellanfrekvenserna 410-550 kHz och 
mellanvågsbandet 500-1500 kHz, är myc
ket billig och lätt att bygga, men trots det
ta är den ett mycket användbart instru
ment, som mycket väl ersätter en större 
och dyrbarare signalgenerator. 

Principschemat 

I fig. 1 visas trimgeneratorns principsche
ma. En svängningskrets ligger i kollek
torkretsen. En finess är att den går på in
byggda batterier och tar mycket liten plats. 
Den kan faktiskt stoppas i fickan om man 

5 

P1 

så vill! Från ett mittuttag på spolen L åter
kopplas en del av högfrekvensen över C7 
till emitterkretsen. Med den variabla kon
densatorn C6 i svängningskretsen kan fre
kvensen ändras_ Basen på transistorn är 
högfrekvensmässigt jordad med kondensa
torn Cl. 

Signal generatorns fullständiga schema 
visas i fig. 2. 

HF-signalen moduleras med en lågfre
kvent signal, som alstras av RC-kombina
tionen R3-C3 i emitterkretsen. Verknings
sättet är följande: Emitterströmmen flyter 
genom R3-Dr och laddar upp C3. Hög
frekvensen stoppas av drosseln. När spän
ningen över C3 har kommit upp till sam
ma värde som basförspänningen som stäl
les in med PI spärras transistorn och HF
svängningarna upphör. Eftersom då även 

51 

0----0-9V 

UT 

~----~~~--~-------+------------~+ 

MOD 
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ca 2,5V 

7a 

7h 
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Fig 3 
Utgångsspänningen får kant
vågskaraktär vid inre modu
lering p.g.a. den periodiska 
blockeringen av transistorn. 

Fig 4 
Utgångsspänningen vid yttre 
modulering av oscillatorn 
med sinusvåg till ca 40 % 
moduleringsgrad_ 

emitterströmmen upphör, urladdas C3 och 
HF-svängningarna startas igen. R3:s värde 
bestämmes av transistorns arbetspunkt, 
lämpligt värde för den valda transistorn 
ligger mellan 8 och 12 kohm. Frekvensen 
bestämmes främst av C3 men även Cl, C6 
och C7 inverkar. Lämpligen utprovar man 
värdet på C3 allra sist_ 

Moduleringeh får genom den periodiska 
blockeringen av transistorn karaktär av 
fyrkantvåg med 100 % modulering, se fig. 
3. En yttre moduleringsfrekvens kan an
slutas i ]l, och då kopplas den inre modu
leringsfrekvensen bort. Den yttre module
ringsspänningen kopplas över C2 till ba
sen_ Som yttre modulering kan användas 
signalspänning från en tongenerator eller 
annan lågfrekvensspänning, t.ex. musik 
från grammofon eller radio_ Modulerings
spänningens storlek avpassas så att man 
får lämplig moduleringsgrad. I fig. 4 visas 
oscilloskopkurvan vid yttre modulering till 
ca 40 % med sinusgenerator. 

Fig 7 
a) Den färdiga AM-signalgeneralOrn i sitt skär
made hölje. 

b) Den färdiga trimgeneratorn, tagen ur sitt 
hölje. 



Med omkopplaren 01 kan ytterligare en 
kondensator C4 parallellkopplas med vrid
kondensatorn C6. Därmed sänkes sväng
ningsfrekvensen till ca 480 kHz (mittfre
kvensen i »MF-bandet» 410-550 kHz). 

Signalspänningen från signalgeneratorn 
tas ut över en potentiometer P2 som ligger 
parallellt över en separat lindning monte
rad på avstämningskretsens spole. 

Mekanisk uppbyggnad 

Generatorn är byggd på en tryckt lednings
platta 100X 50 mm enligt fig. 5. Plattan 
finns att köpa färdig, se stycklistan. Kom
ponentplaceringen framgår av fig. 6. I fig. 
8 visas panelen med skala och manöver
organ. Ratten är försedd med en visare som Fig 5 
löper över frekvens skalan. Observera att 
J2 och C6 skall monteras isolerade på pa-
nelen, och att 11 har långa fjädern jordad. 

I fig. 7 a och b visas generatorn, dels utan 
och dels med hölje. För att undvika läck
strålning från signalgen~ratorn bör den 
placeras i ett skärmat hölje, i annat fall 
finns även risk för att man stör grannarnas 
radio. 

Trimning 

Vid trimning av generatorn tar man in 
lokalstationen i en mottagare. Därefter 
ställer man in signal generatorn med dess 
visare inställd på skalan på lokalstationens 
frekvens. Spolkärnan för L trimmas sedan 
så att man i den på lokalstationens fre
kvens inställda mottagaren får interferens 
(O-svävning) mot lokalstationens frekvens. 
Om kärnan måste skruvas för långt in, bör 
man linda av några varv på spolen eller lin
da på några, om den kommer för långt ut. 
Vid utprovning av parallellkondensatorn 
C4för MF-området är det lämpligt att kom
binera den fasta kondensatorn med en 
trimmer. 

Vid trimning av mottagare på mellan
vågsområdet gör man frekvensinställning
en på önskad trimfrekvens på mottagaren. 

Om generatorn skall användas för prov
ning av rörapparater bör en skyddskon
densator C9 inkopplas mellan + och 
P2- J2. • Fig 6 

~ Fig 9 
Måttskiss för de små aluminiumvinklar som 
användes för omkopplaren 01 och potentio
metern P2. 

Fig 8 

Panel med /rekvensskala. Skalan kan klippas 
ut och användas på apparaten lör att ge den ett 
mera »Iärdigt» utseende. 

I 
rJ 

MOD 

Den tryckta ledningsplattan. 

a D t::\ 
00 \!J 
~ 

+9V 

Komponenterna placeras på den tryckta ledningsplattan enligt lig. 5. 
De tryckta kretsarna har markerats trots att de i verkligheten endast 
syns på plattans baksida. 

MF VOLYM 

+ + 

MV + + 
MOD UT 

-9V 
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FÖR SÄNDARAMATÖRER 

KURT WIKSTEN, SM2BGG Alllatörsatelliten OSCAR 

Ett stort antal amerikanska radioamatö
rer, alla ingenjörer och tekniker, har un
der ledning av M C Towns jr sedan två år 
tillbaka arbetat intensivt på att utarbeta 
planerna för en helt och hållet amatör
byggd satellit. Hela det unika företaget är 
känt som »Project OSCAR» (OrbitaI Sa
tellite Carryin.g Amateur Radio). I början 
av december 1961 var allt klart. Man vän
tade bara på vackert väder. 

»OSCAR 1», som man döpt den första 
satelliten till , sköts upp den 12 december 
1961 av amerikanska flygvapnet. Uppskju
tandet skedde från Vandenburg raketbas 
i Kalifornien med en Discoverer-raket. Sa
telliten placerades i en nord-sydlig bana, 
omloppstiden var 92 minuter och höjden 
växlade mellan 240 och 418 km. Allt funge
rade tillfredsställande, och sändarens ef
fekt, 100 m W, räckte för att runt hela jor
den ge signalstyrkor på över 40 dB· över 

Fig l 

t ~~k 
" Tiden för 10'H j' 

'" i'-. 

'" ~ 

brusnivån, även i enkla mottagningsanlägg
ningar. Efterhand ökade temperaturen inne 
i satelliten, och den l januari tystnade 
OSCAR I:s radiosändare efter att ha fu~l
bordat 312 varv. 

Ett mycket stort antal mottagningsrap
porter har inströmmat och man arbetar 
för fullt med att bearbeta dessa. 

OSCAR I:s 100 m W·sändare gick på 
frekvensen 144,983 MHz, som faller inom 
det av radioamatörerna världen över flitigt 
använda 2·metersbandet. Sändaren består 
av en transistoriserad kristalloscillator på 
72,5 MHz + en transistorförstärkare + 
en dioddubblare till 145 MHz. Nycklingen, 
som sker i baskretsen hos sändaren, åstad
kommes med hjälp aven transistormulti
vibrator. De signaler som utsändes är 
morsetecknen för HI (fyra korta + två 
korta, »didididit di dit» ). Antalet utsända 
morsetecken per minut är beroende av tem-

Fig l 

Sambandet mellan temperatu
ren i OSCAR l och den tid 
sändaren behöver för sänd
ning av 10 »Hl» ( . .. . . .J . 

Fig 3 
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Fig 2 

50 60 C' På grund av Doppler-effek
ten kommer den från satelli
ten utsända signalen f o att 
skenbart ändra sig något i 
frekvens, beroende på satelli
tens rörelse i förhållande till 
mottagaren. När satelliten 
närmar sig mottagaren är 
den mottagna frekvensen fm 

144,983 

peraturen i satellitens inre, som sålunda 
lätt kan beräknas. Se fig. L 

Sändaren matas från kvick silver b atterier 
med en beräknad livslängd av tre till fyra 
veckor. Antennen är en liten kvartvågs
antenn, och hela satelliten har måtten 
30X 25X 20 cm och väger ungefär 4,5 kg. 

På grund av Doppler-effekten blir den 
mottagna frekvensen fm högre än den ut
sända fo när satelliten närmar sig observa
tören, frekvenserna är lika i passerings
punkten, och fm är lägre än fo när den av
lägsnar sig. Med passeringspunkt menas 
den punkt i satellitbanan, som befinner sig 
närmast observatören. Se fig. 2. Med hjälp 
av Doppler-effekten kan man beräkna den 
exakta tidpunkten när satelliten befinner 
sig i passerings punkten. Vid detta till: 
fälle är ändringen i frekven's per tidenhet 
störst. 

_._.- ............ t300km 

6OOkm"j 1"\.'\ 
\ '. 
\i 
V 
\ 

\\ 
i\ 
\\ 
\." r--... 

'1"- '-,-, --'-' 
högre än den utsända fr e
kvensen f o' vid passerings
punkten är frekvenserna f", 
och f o lika stora och när sa
telliten avlägsnar sig i för
hållande till mottagaren blir 
f", lägre än f O' 

144,979
300 

200 100 O 100 200 300sek. 
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Den 12 december 1961 uppsköts 

från Vandenburg raketbas i 

Kalifornien en Discoverer-raket 

innehållande en av amerikanska 

radioamatörer byggd satellit med 

namnet »OSCAR 1». I _denna 

artikel lämnas några fakta om 

denna första amatörsatellit, och 

en del tips för amatörobservationer. 

En enkel utrustning för matnmg av 
Doppler-effekten visas i fig_ 4. För att er
hålla en stabil referenssignal måste man 
ha tillgång till en kristalloscillator som ger 
en överton som sammanfaller med satellit
frekvensen _ Den bör inte driva mer än 500 
Hz under en halv timme_ Kopplingen mel
lan kristalloscillatorn och konverterns in
gångskrets måste vara mycket lös för att 
inte den svaga inkommande signalen skall 
»dränkas»_ Det räcker ofta med den läck
signal som finns i rummet omkring oscilla
torn. Den fasta signalen åstadkommer en 
hörbar interferenston med signalerna från 
satelliten. Interferenstonen inspelas på 
band tillsammans med noggranna tidsangi
velser, och analyseringen kan sedan göras 
i lugn och ro. 

Påpekas bör kanske att denna metod inte 
ger någon större noggrannhet, men i gen
gäld är den enkel att genomföra. 

Fig 3 

Doppler-effekten för OSCAR I uppritad i kurv
form för två olika avstånd till satellitbanan. 
;indringen i frekvens sker snabbare ju när
mare banan mottagaren befinner sig. Obser
vera dock att man inte med ledning av Dopp
ler-effekten kan bestämma på vilken sida av 
satellitens bana man befinner sig. 

Project OSCAR:s viktigaste syften kan 
formuleras på följ ande sätt: 

l) Ett försök att uppnå användbara för
utsägelser för satellitbanan genom statis
tiska analyser av ett stort antal spårnings
data med relativt låg noggrannhet. 

2) Kvalitativa analyser av utbrednings
förhållandena vid 145 MHz_ 

3) Mätningar av temperaturen inne i 
satelliten för att verifiera teoretiskt beräk
nade värden. 

4) Mätningar av Doppler-effekten. 

Det viktigaste av allt med projektet är 
dock kanske att stimulera amatörernas in
tresse för rymd kommunikation, och ledar
na för Project OSCAR hoppas att satelli
tens uppsändande skall få intresserade 
amatörer världen över att utvidga sitt tek
niska kunnande och göra erfarenheter på 
detta relativt nya område. 

Den andra satelliten i serien, »OS
CAR Ih, kommer att sändas upp under 
april månad i år. Svenska radioamatörer 
och andra intresserade har därför chan
sen att visa sitt intresse för internationellt 
samarbete inom rymdradiokommunikatio
nens område genom att deltaga i spårandet 
av OSCAR II. • 

Litteraturhänvisningar: 

ORR, W: Project OSCAR. QST 1961, nr 2, 
s. 55. 
STONER, D: Project OSCAR. QST 1961, nr 2, 
s.56. 
GARNER, R : WELLS, R: Ground Support for 
Project OSCAR. QST 1961, nr 5, s. 45. 
WALTERS, A M; WELLS, R; HILLES
LAND, C: Project OSCAR Measurements and 
Tracking. QST 1961, nr 7, s. 53. 
WELLS, R; ORR, W I; TOWNS, M C: 
Tracking Information for the OSCAR Satellite. 
QST 1961, nr 3, s. 46. 

Fig 4 

" OSCAR II" 
I »Project OSCAR:s» nästa etapp ingår en 
andra satellit, »OSCAR Ih som kommer 
att innehålla en komplett relästation. OS
CAR II 'skall motta signaler på frekvensen 
52 MHz och återutsända dessa på frekven
sen 144 MHz. 

Mottagarutrustningen i OSCAR II be
står aven mycket känslig super med kri
stallstyrd lokaloscillator. Bandbredden är i 
mottagaren 10 kHz och känsligheten 0,5 
p.V för l V utspänning_ Mottagaren är av
sedd för AM-signaler, som modulerar sän
daren_ 

Sändaren blir av samma typ som den i 
OSCAR I, den kommer att innehålla oscil- ' 
lator + diod dubblare + förstärkare. Ut
gångseffekten blir ca 50 m W. 

Satellitens utrustning skall matas av 
kvicksilverbatterier med beräknad livs
längd på ca sex månader. 

Räckvidden, som kan uppnås vid kom
munikation via OSCAR II är i första hand 
beroende på den egna sändarstationens ef
fekt. Teoretiskt har man räknat med att 
uppnå en räckvidd på ca 1600 km med 
100 W och med 12,5 dB antennförstärk
ning på sändarsidan samt med en hög
känslig mottagare och med 16 dB antenn
förstärkning på mottagarsidan. 

Meddelanden och nyheter om Project 
OSCAR sändes av ARRL:s (American 
Radio Relar League) station WIA W mån
dagar-lördagar kl. 01.00 GMT och tisda
gar-söndagar kl. 03.30 GMT på frekven
serna 1820, 3945, 7255, 14280 (SSB), 
21 330, 29 000 och 50 700 kHz. • 

Uppkoppling för mätning av Doppler-effekten. lämförelseoscillatorn skall ha så hög frekvens
konstant som möjligt - max. drift under 1/ 2 timme <200 Hz. 
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BYGG SJÄLV 

Ingenjör 

CARL RISBERG: Transistoriserad klocka 

En artikel i RT av professor Harry Stock
man inspirerade förf. att börja experimen
tera med elektroniskt drivna klockor. Ett 

Verkningssätt 

När magneten på pendeln rör sig ut ur 
styrspolen S uppstår i denna en styrström gammalt kasserat urverk försågs med en 
med sådan polaritet att transistorn blir pendel och monterades upp i ett stativ. 
ledande och släpper fram ström genom Till permanentmagnet togs en bit vanligt 
drags polen D, som därigenom attraherar kolstål som härdades och magnetiserades 
magneten. Strömmen genom drags polen med ström från ett bilbatteri. Ett par spo-
bestämmes av dennas resistans, denna mås

lar lindades och kopplades samman med 
te avpassas så att den just förmår hålla 

en transistor OC76 och ett 1,5 V batteri, 
pendeln i kontinuerlig svängning. 

se fig. 1. Resultatet blev inte vidare lyckat. 
När pendeln stannar, upphör styrström

Strömmen genom styrspolen, S, blev för 
• • o men och transistorn spärras, vilket även är 

hten, trots att spolen hndades pa efter hand f Il d O d l" 'llb k . . 
o • • " a et a pen e n svanger tl a a m 1 st yr-

sa att den tIll slut mneholl ca 5000 varv. '" l F" - d l l f" 01 d 
En annan koppling med två transistorer spo en. or varje pen e ~ ag ar sa e e~ 

d d o f' 2 N f d kl pendeln en elektromagnetIsk »knuff». Pa 
prova es a, se Ig. . U unge ra e oc- d l" d f "d 
k " d l D pen e n ar se an astsatt en sparranor -

an, men strommen genom ragspo en. f ".. kl 
o 10 15 mA f" d l mng som matar ram ett sparrhjul 1 oc-maste vara - or att pen e n " . 

k Il h 011 . o kan for varje pendelslag. s u e a as l gapg. 
Någon lyckad lösning erhölls inte förrän Beräkning av pendelns längd 

en fabriks tillverkad Ticonal-magnet an-
skaffats. Med en koppling enligt fig. l och 
med en transistor OC71 erhölls bra resul
tat med endast några mA genom drag-

Den följande beskrivningen grundar sig 
på användandet av ett gammalt väckarur. 
Vilket annat urverk som helst bör emeller-

spolen. 

Fig l 

s 

--t-
I 
I 

'-" e-+'>I ~' 

Tl 

D 

+ 
l,5V 

tid gå att använda. Först tar man bort 
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hela ringverket och fjäderuppdragningen 
för gångverket men behåller alla kugg
hjulen, från visarna ända fram till steg
hjulet. Hävarmen, som ligger mellan steg
hjulet och balanshjulet tages också bort, 
liksom själva balanshjulet. På det sist
nämnda skall senare pendeln fästas. 

Nu gäller det att bestämma svängnings
tiden för pendeln. För varje pendelslag 
flyttas steghjulet fram en kugg, och vi 
räknar därför ut hur många kuggar som 
skall flyttas fram på en minut. Har verket 
sekundvisare, blir inte räkningen så besvär
lig, för då har man i regel endast en kugg
växel och steghjulets kugg antal att ta hän
syn till. Ett annat sätt är att räkna tick
ningarna under en minut, innan man skru
var sönder verket, om detta nu skulle vara 
i sådant skick att det överhuvud taget 
fungerar. 

Vi antar att pendeln behöver göra 100 
svängningar per minut, dvs. svängnings
tiden blir 0,6 sekunder. Ett någorlunda rik
tigt värde på pendelns längd får vi fram 
ur formeln för den matematiska pendeln 

Fig l 

S=styrspole, 2500 varv 0,06 mm tråd. D=drag
spole, 2500 varv 0,06 mm tråd, uttag efter 1000, 
1500 och 2000 varv. T1 = transistor OC 71 eller 
OC76. 

Fig 2 

T1=OC 71, T2=OC 76 (den koppling som be
hövdes för att kunna driva klockan med en 
kolstålsmagnet) . 



l denna artikel visas hur man av 

ett kasserat väckarur och med litet 

händighet kan tillverka en 

transistoriserad klocka, som går 

halvårsvis på ett litet l,SAV batteri. 

som lyder 

där 

T=svängningstiden i sekunder 
L=pendelns längd i meter och 
g=9,81 m/ s2 

Löser vi ur denna formel ut L, får vi 

L=(T/2n)2.g 

Med insatta siffror fås 

L= (0,6/2n) 2 • 9,81=0,0834 m 

Att detta värde inte blir exakt beror på 
att ovanstående formel inte tar hänsyn till 
pendelns mass tröghetsmoment, men den 
ger oss en uppfattning om den ungefärliga 

Fig 4 

längden. En viss justeringsmöjlighet av 
pendellängden måste vi ändå ha, för att få 
klockan att gå rätt. 

Det kan vara av intresse att undersöka 
hur mycket klockan kommer att ändra sig 
om man skruvar pendelns justermutter 1/ 6 
varv. Gängstigningen är 0,5 mm för en M3 
skruv, och då skulle pendeln förkortas 
0,083 mm. 

Den ovan beräknade pendeln får sväng
ningstiden T=0,6 sekunder och längden 
L=83,4 mm. Efter längdändringen LlL 
som utgör 0,083:83,4",,=,0,1 %=lO-s fås 
T'=2nyL(1 ± lO-Slig dvs. 

T'=Ty1 ± lO-a 

1mm mässingRl~t 

Fästbygel för fastsättning av magneten på pendelstången. 

Så här tilltalande kan en hemmagjord tran
sistoriserad klocka te sig om man lägger ner 
litet möda på utformningen. 

{\J 

_ . .-

o I 

I 

..J 

A.. I~ 

{\J~ 

r' 
I 
~ 

M3 (W' 

Fig 3 

Måtten för pendels tången av fyrkantmässing. 
framgår av denna figur. 
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Att tillverka elektronur ... 

Balanshjul 

Mutter M3 

hemma är inte så svårt som det låter. Ovanstående bilder visar några 
moment i tillverkningsproceduren för den elektroniska klocka, som be· 
skrives i artikeln på sid. 70-74. Första bilden visar författaren, ingenjör 
Carl Risberg - i sin dagliga gärning knuten till Stockamöllans AB i 
Skåne - i färd med att fotografera en av de talrika varianterna av 

Skillnaden mellan pendlarnas sväng· 
ningstid iJt=T-T' 

Detta är ett mycket litet tal, och för att 
få en bättre överblick räknar vi ut tids· 
avvikelsen under en vecka: 

iJtvecka=iJt· 100·60·24·7 sekunder 
iJtveckn = l 008000 . T 5 . 10-4 sekunder 

eller, med insatta värden, 

iJtveckn=l 008 000.0,6=5.10-4= 
=302 sekunder=5 minuter. 

A ---1 Snitt A-A 

Tillverkning av pendel och spärrar 

Till pendelstång, detalj (l), användes en 
bit 4 mm fyrkantmässing (fig. 3) och i 
övre ändan borras ett hål som passar till 
axeln på klockans balanshjul. I den nedre 
ändan borrar man ett lagom stort hål för 
den skruv som sedan skall lödas fast där. 
Den del som håller fast magneten, detalj 
(2), se fig. 4, är förskjutbar på pendel. 
stången och tillverkad av l mm mässing· 
plåt och en bit rör. Det är viktigt att man 
får passningen om pendelstången så nog· 
grann att magneten inte kan »vicka» och 
på så sätt komma att slå emot spolarna. 
Får man inte tag på lämpligt rör, kan man 
lätt bocka en plåtstrimla. För att vara sä· 
ker på att magneten skall sitta fast, borrar 
och gängar man in en stoppskruv i röret. 
(Fig. 4.) 

80 

Fig 5 Sammanställningsritning med pendel, magnet, balanshjul och spärrar. 

Av bladmässing eller någon annan lämp
lig plåt klipper man ut ett par spärrar, ca 
1-2 mm breda. Se fig. 5. Den ände av 
spärrarna som skall ligga an mot spärr-
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\ 
elektroniska klockor, som han byggt. 

Nästa bild visar ett praktiskt arrangemang med en vanlig borrsväng 
fastskruvad i ett skruvstäd som man kan ta till vid lindningen av spo
larna. För att få rätt varvtal kan man om man så vill koppla på en 
varvräknare, exempelvis ett räkneverk av det slag som ingår i kasserade 

elmätare, som man numera kan köpa för en billig penning på surplus
marknaden. 

Tredje bilden visar en av föregångarna till det i artikeln beskrivna 
urverket. Bilden längst till höger visar i närbild den spärr som måste 
anbringas på klockans balanshjul, mera därom i artikeln. 

hj ulet göres något bredare. En spärr lödes 
fast på balanshjulet som framgår av fig. 5. 
Den återstående spärren lödes fast på en 
av de bultar som håller samman verket. 

Sedan monterar man samman pendel och 
balanshjul. Då man skall justera in spär
rarna, har man nytta av att kunna vrida 
balanshjulet i förhållande till pendeln och 
på så sätt få spärren att mata fram kor
rekt. Den böjda delen av pendelspärrens 
ände har ·tillkommit för att ge klockan en 
tystare gång. Det är något lättare att juste
ra in spärren om den är rak. Vid inj uste
ringen får man tänka på att spärrarna inte 
får ligga an hårdare än vad som är abso
lut nödvändigt. 

Spolarna 

Dragspolen D och styrspolen S är lindade 
på två spolstommar enligt fig. 6. Spolstom
marna är svarvade av plexiglas, men man 
kan givetvis också göra dem av papp_ 
Samma tråd diameter, 0,06 mm, har an
vänts till dem båda. St yrs polen är lindad 
med 2500 varv och dragspolen har likale
des 2500 varv men med uttag efter 1000, 
1500 och 2000 varv. Detta för att man vid 
intrimningen skall ha någon möjlighet att 
variera varvtalet i dragspolen. Glöm inte 
att börja och avsluta lindningen med några 
varv grövre tråd, ty den tunna tråden hål
ler inte att handskas med vid kopplings
arbetet_ Själva lindningen kan vara tåla
modsprövande men underlättas i hög grad 
om man gör en enkel lindningsmaskin av 
en drillborr. 

Pappersisolering mellan varven är obe
hövlig för de låga spänningar det här är 
fråga om. Sedan spolarna färdiglindats, 
förseglas lindningen med en pappersremsa 
eller en bit isoleringsband. Spolarna lim
mas därefter på en bottenplatta 20X 30 mm 
av 3 mm plywood. 

Urtavlan 

Urtavlan kan utformas efter vars och ens 
smak. Den här beskrivna (fig. 7) är till
verkad aven 8 mm plywoodskiva som fa
nerats med teak på kanter och framsida. 
Var femte minut markeras på urtavlan av 
påklistrade pinnar, som liksom visarna är 
utsågade av vitbok. Nackdelen med att ha 
så tjock plywoodskiva är att man måste 
förlänga visaraxlarna, men tar man tun
nare skiva, måste man i gengäld limma 
klotsar på baksidan för att man skall kun
na skruva fast verket. Detta är sedan in
byggt i en låda på plywoodskivans baksida. 
Lådans lock sitter på ett par gångjärn, och 
ovanpå lådan kan man placera batteriet. 

Inkoppling 

Först fästes spolarna med ett par stift eller 
en liten limklick så att pendeln kan svänga 
in i dem utan att slå emot. Med ett 1,5 V 
batteri bestämmer man strömriktningen 
genom dragspolen så att den attraherar 
magneten. En lämplig kopplingslist med 7 
lödöron limmas eller skruvas fast. Tran
sistorns och dragspolens tilledningstrådar 
löds därefter in varefter man provisoriskt 

pl9 

Fig 6 
Måttskiss till spo[stommarna; två likadana 
stommar erfordras. 

R A D I O O C H T E LE V I S lON - N R 4 - 1962 73 



Fig 7 
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Urtavlan till modellklockan har ovanstående mått men kan självfallet 
även utformas efter vars och ens önskemål och smak. 
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fäster styrspolens tilledningstrådar och an
sluter ett 1,5 V batteri. Om pendeln inte 
alls skulle vilja"hålla sig i svängning efter 
det att den satts i rörelse, skiftas styrspo
lens trådar_ 

En mA-meter, inkopplad mellan batteri 
och dragspole, bör visa 1-2 mA då pen
deln rör sig mot dragspolen. Genom att 
ändra pendellängden med justerskruven, 
kan man få klockan att gå fortare eller 
långsammare. Pendeln bör ha så stor 
svängningsamplitud att spärrarna fungerar 
även när batterispänningen sjunkit några 
tiondels V. När det lämpligaste läget för 
spolarna fastställts limmas dessa fast för 
gott. 

Två olika transistorer har provats i mo
dellklockan, nämligen OC71 och OC76. 
Båda har visat sig gå lika bra, men med 
OC71 får man tänka på att den inte får be
lastas med mer än 3 mA. På modellklockan 
visade det sig att 2000 varv på dragspolen 
var lagom och dess resistans blev då 750 
ohm, varav följer att strömförbrukningen 
maximalt kan vara 2 mA, och det endast 
under korta perioder. 

Erfarenheterna av modellklockan är 
bara goda, den har provats under en månad 
och gått oklanderligt. På dess exakthet är 
det främst två saker som kan inverka, näm
ligen pendelstångens längdändring på 
grund av temperaturvariationer och pen
delns amplitudändring på grund av ändrad 
batterispänning_ Vill man göra uret rik
tigt exakt, får man bygga en temperatur
stabil pendelstång och försöka få ampli
tuden så konstant som möjligt genom att 
montera en dämpspole utanför dragspolen 
och seriekoppla denna med st yrs polen. Vill 
man sedan fortsätta att utveckla klockan, 
kan man t.ex. driva den med en Deac
ackumulator, som laddas upp av ett antal 
solceller. Både Deac-ackumulatorn och 
solcellerna har tidigare utförligt beskrivits 
i RT! • 

1 Se Solceller som strömkälla. RADIO och 
TELEVISION 1960, nr 3, s. 22 och Stabiliserad 
strömkälla för transistorapparater. RADIO och 
TELEVISION 1960, nr 2, s. 56. 

Fig 8 

Den färdiga »transistorklockan» sedd från ur
verkssidan. 
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plastingJutna transformatorer 

Vår nya serie har utarbetats med tanke på att ge den elektroniska industrin en liten och 
behändig transformator, som är lätt all 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 lödstift sker på chassiets undersida, direkt från kabelstammen. 

Utförandet uppfyller fordringarna enligt IEC 6"8-2. 

Fråga vår ingenjör ThorelI om Ert transformatorprobiem. 

Måtfabell Mått i mm 

Effekt 

I L I B I H I C1 I C2 I D I d I M •• ant.1 
VA löd,fift 

6 58 48 55 38 28 30 M4 10 

12 74 65 54 54 40 4S 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 

420 135 120 105 105 90 55 M6 19 

600 135 120 120 105 90 55 M6 19 

NYDQVIST at HOLM AB TROLLHJlTTAN 
Telefon 0520/18000 Telex 5284 Telegram NOHAB 
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Med tidskriften FOTO och Pan American 
.lorden runt 
'ör en .ärgbild årets chans 
{ör alla som färgfotograferar 

Också Ni ställer väl 

upp i denna fantastiska 
tävling.Våren ochsom

maren ger säkert till

fällen i mängd. 

Men innan Ni täv
lar - tänk på att Ni 
vinner på att först 
läsa -

GöSTA SKOGLUND 

Färgoto 
- bildläroboken om 
fotografering i färg 

Där får Ni rätta svaren om 
hur lyckade färgbilder skall tas 

FÄRGFOTO finns hos bok-och 
fotohandlare och kostar häft. kr. 
1.7:5°, inb. kr. 19:75 l+ oms). 
Ni kan också beställa med ku
pongen. 

NORDISK 
ROTOGRAVYR 

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

Till .. ... .... ...... : ............... .................. .. ... .................... .. ..... ........ ..... ..... ... .............. ... ... ....... ........ . 

eller Nordisk Rotogravyr, Stockholm 21 

Undertecknad beställer 

....... .. ex Skoglund: FÄRGFOTO hft 17:50 

......... ex _"_ inb 19:75 

att sändas mot 
postförskott 

Nainn ..... .. ... ...... .. .. ... .. .............................. .. .... .. ........ ....... ......... .... ......... .... .. ....... ......... ..... ..... .. . 

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

Postadress ........... .. .... , .................. ... ..... .. ................ ..................... .. ......... ... ............. ............... . _______ .J 
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~ 49 Internationella halvledar. 
symboler ... 

symbolerna skulle bli svårlästa och svåra 
att rita. Den amerikanska symbolen hade 
dessutom ett visst försprång - den hade 
ju använts över större delen av världen 
under 13 år! 

Efter diskussion blev det först omröst
ning om man skulle ha ett enda symbol
system eller båda jämsides. Resultatet 
blev enhälligt: man ville bara ha ett sym
bolsystem. 

Så blev det då omröstning för att skilja 
USA-förslaget och det svenska från var
andra. Här fick det amerikanska förslaget 
11 röster, det svenska 4 och det franska 
alternativförslaget I röst. 

Varför föll vårt förslag? 

Det svenska förslaget föll alltså. Varför? 
För det första betyder den i USA-symbolen 
snett infallande linjen »emitting junction» 
under det att en vinkelrätt infallande linje 
betyder »rectifying junction'1J eller »junc
tion wliich influences a depletion layer». 
Översatt skulle väl detta närmast motsva
ras av begreppen '1Jemitterande skikt'1J re
spektive '1Jlikriktande skikt:. och »skikt 
som påverkar ett bristområde». Dessa prin
ciper kan inte tillämpas på vår symbol, 
eftersom vinklarna alltid är räta. Man kun
de visserligen tänka sig att skilja de båda 
typerna åt genom att låta en öppen pil 
betyda »emittinp och en fylld pil (triang
el), '1Jrectifying'1J, vilket dock, jämfört med 
att man i USA-symbolen för båda fallen 
alltid kan ha öppen pil, innebär en kompli
kation. Det ovan nämnda franska förslaget 
avsåg lösa detta problem genom att i den 
svenska symbolen låta emitter och kollektor 
infalla snett mot övriga skikt. Därmed för
lorades emellertid en väsentlig fördel med 
den svenska symbolen - att den är så lätt 
att rita. 

För det andra tillverkar man enligt dr 
Gandhi numera i USA komplicerade halv
ledarkomponenter med flera emittrar och 
kollektorer samt med flera basuttag. Vår 
symbol tillåter utan förändring enaast två 
uttag till varje skikt - ett förhållande som 
visserligen går att ändra och för vars lös
ning ett förslag även presenterades under 
sammanträdet. 

Vid halvledarkomponenter med flera till
ledningar till varje skikt kommer dock den 
amerikanska symbolen att vara fördelak-
tigare. • 
~ 59 Transistorn i närbild ... 

ka, dvs. antingen en längre tid i bottnat 
tillstånd med hög basström,eller en längre 
tid i strypt tillstånd med hög kollektor
spänning eller hög strypspänning på ba-
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AGA-PHILIPS 
nytt företag inol11 Ijud·tekniken 

AGA och PHILIPS 
har sedan lång tid 
samarbetat Inom 
ljud- och filmtekni
ken. I år har de bå
da foretagen bildat 
ett gemensamt bo
lag, AGA-PHILIPS 
Ljud- & Filmteknik 
AB, som förfogar 
over de bägge före
tagens erfarenhet 
och resurser. Sven
ska företag, organi
sationer och myn
digheter har ett 
grundmurat förtro
ende för AGA och 
PHILIPS. Ett stort 
antal anläggningar 
har levererats till 
olika kundkategori
er, bl.a. vidstående. 

Fotbollstadion, Solna 
Stadion, Stockholm 
Galoppbanan, Täby 
Tylösands Havsbad, Halmstad 

Grand Hötel, Stockholm 
Trädgårdsföreningen, Göteborg 

Stadsteatern, Stockholm 
Stadsteatern, Gävle 

Södersjukhuset, Stockholm 
Gullberna Sjukhus, Gullberna 

Bulltofta Flygplats, Malmö 
Industriförbundet, Stockholm 
Cloetta, Ljungsbro 

Skiljeboskolan, Västerås 

Domkyrkan, Växjö 
Smyrna Kyrka, Göteborg 

Skansen, Stockholm 
Folkets Park, Gävle 

Kontakta AGA-PHILIPS när det gäller högtalaranläggningar och om Ni har något 
aku.sttskt problem! Vi ställer ,Jåra tekniker.. till Ert förfogande för planering och kost
nadsförslag - u.tan förbindelse från Er sida. 

AGA-PHILIPS 
~ 

Ljud- & Filmteknik AB e 
~ Observatoriegatan 17 -
~ Box 6005, Stockholm 6 

Telefon 010/349900 
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FÖR RADIOTEKNIKERN 
Jan Bellander 

Televisionsmottagaren 
Konstruktion • verkningssätt • installation 
;:e omarbetade och moderniserade upplagan 

Kapitelrubriker: 
Televisionsteknikens grunder. Hur ser det ut 
på sändarsidan? Televisionsmottagarens upp
byggnad. Kanalväljare. Mellanfrekvensförstär
kare. Videodetektorn. Videoförstärkaren. Bild
röret. Avböjningsdelen. Automatisk förstärk
ningsreglering (AFR). Ljuddelen. Nätdelen. Fel
sökning och trimning. 
Televisionsantenner. TV-mottagarens installa
tion. TV-DX - en fascinerande hobby. Fram
tidsperspektiv. Färgtelevision. TV-mottagare på 
den svenska marknaden. Tabeller m.m. 
Hft. 18: 50. 

I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 

Lennart Brandqvist - Kjell Stensson 

Hi-Fi-handboken 
Kapitelrubriker: High fidelity-begreppet. Örat 
- sista länken i »hi-fi-kedjan». Hi-fi-återgiv
ningens tekniska bakgrund. Något om distor
sion. Grammofonskivan som programkälla. Om 
nålmikrofoner. Bandspelaren som programkäl
la. Radiomottagaren som programkälla. Några 
synpunkter på hi-fi-förstärkare. Återkoppling. 
Förförstärkaren. Effektförstärkaren. Högtalare 
och högtalarlådor. Enkel hi-fi-anläggning för 
minimum kostnad. Lyssningsrummet - den 
förbisedda hi-fi-komponenten. Stereofonisk 
ljudåtergivning. Mätningar på hi-fi-apparatur. 
Testband och -skivor. Hi-fi-ordlista. 
Hft.16:-

r-----------------l 
I 1 Till ... . ... .. . . . .. . . . .... . . ... .. .. . . .. . . . . .. . ........ . ... . .. .. .. bokhandel 
I eller Nordisk Rotogravyr, Sthlm 21 1 

I Sänd mot postförskott: . 1 

I ... ...... . .. ..... .. ..... .. .... .. .. .. .. .... .... .... ...... .. .. ............ .. 1 

I .. ..... .. . ..... .. ..... .. ........ .. .. .... .. ... .. ... ............ ......... ... 1 
I 1 Namn: . . .. .... ........ ..... ...... . ....... . .... .. ........... . .... ... .... . . . 

I ·1 Adress: . .. . .... ... . ..... . .. .. ... . ... . ...... . ... . . . ... . ..... . .... . . . ....... . 
I 1 
L Postadress~ .. _._ . .. ~ .. ~ . . ~ .. ~ .. ~ .. ~ . . ~ .. ~ .. ~ .. _._ ... ~ .. _._...... J 
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~ 76 
sen. Laddningarna på ytan hinner då att 
anpassa sig till det nya jämviktstillståndet 
och kan ställa till åtskilligt större svårig
heter än om transistorn hela tiden pulsas 
fram och tillbaka. 

Den termiska belastningen är givetvis 
en sak för sig - hög temperatur inverkar 
framför allt så, att allt sker snabbare. 

Det mest revolutionerande framsteget på 
senare tid torde vara planartekniken, som 
innebär att oxidytan isoleras frAn kristal
len genom ettrtjockt lager oxid av regel
bunden struktur. Eftersom en dylik oxid 
inte kan anbringas på vanliga transistorer 
utan kräver en särskild uppbyggnad av 
transistorelementet, kommer det troligen 
att dröja någon tid innan planartransisto
rer finns i handeln till låga priser. • 

Litteraturhänvisningar: 

(l) LASSER, WYSOCKI, BERNSTEIN : Semi· 
conductor sur/ace physics. Redigerad av R H 
KINGSTON. University of Pennsylvania Press 
1957, s. 197. 
(2) ATALLA, M M; TANNENBAUM, E; 
SCHEIBNER, E J: The Bell System technical 
journal 1959, nr 38, s. 749. 
(3) FORSHUFVUD, R: Aktuellt om halv
ledare. (Kortfattad beskrivnin, av planar
transistorn.) RADIO OCH TELEVISION 1961, 
nr 4, s. 60. 
(4) BROWN, W L: Phys. Rev. 91, aug. 1953, 
s.518. 
(5) KINGSTON, R H: Phys. Rev. 98, juni, 
1955, s. 1766. 

~ 64 Ortofons nya stereo. 
pickup ••• 

Vid den första skivan som spelades -
en ny monoskiva - visade det sig helt 
överraskande att modell C lät bättre än 
SPU! Fenomenet var emellertid specifikt 
för just denna skiva. Förklaringen är san· 
nolikt att vissa monoskivor kan ha en ver
tikal bullersignal ingraverad. Avspelad 
med en stereo pickup kan denna buller
signal ge upphov till frekvensmodulering 
av programmaterialet. Effekten blir den
samma som den som uppstår av många 
hembandspelares fIutter: lyssnartrötthet. 

Lyssningsprovet visar också hur väsent
ligt det ur brussynpunkt är att pickupen 
saknar resonanser inom det hörbara övre 
registret, eftersom skivbruset framhävs av 
resonanser inom detta. Under förutsättning 
att skivan inte fördärvats vid tidigare av
spelning med en mindre god pickup ger 
SPU en exceptionellt brusfattig återgiv
ning. 

Resultatet av lyssningsprov och utförda 
mätningar är att SPU G nu ingår som re
ferenspickup i den tidigare omnämnda 
återgivningskedjan. Dessa pickuper från 
Fono/ilm Industri A/S är nämligen de 
bästa vi hittills provat. . • 



LJ USPUNKTSGALVANOMETRAR 

för mätning av ström och spänning, , 
temperatur och magnetiskt flöde 

SUMMER-GALVANOMETRAR 

för bryggmätning, isolationsprov 
och universalmätningar 

Ovcmstående elektriska mätinstrument återfinnes även vid 
vårmässan i Leipzig den 4-13 mars 1962 och i TDR :s ut
ställning vid Svenska Mässan i Göteborg 

.tt i många 
länder erkänt 
kvalitets
begrepp för 
elektriska 
mätinstrument. 

KVADRATISKA PANELINSTRUMENT 

av vridspole- och mjukjärnstyp för mätning av 
ström och spänning, resistans och temperatur 

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 

Nirmare upplysningar genom: 
Tyska Demokratiska Republikens handelskammare Stockholm, 
Kocksgatan 47, Stockholm sö. 
EXPORTÖR 
Deutscher Innen- und Aussenhandel (Elektrotechnik) 
Chausseestrasse 111/112, Berlin N -4 
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FÖRST OCH FRÄMST 

HAMMARLUND 
FÖR RADIOKOMMUNIKATION 

HQ -180 
Professionella prestanda till ama
törpris! 
SSB-mottagare av högsta Ikvalitet med 
kontinuerlig frekvenstäckning 540 kHz 
-38 MHz och separata bandspridnlngs
skalor för amatörbanden. En 18 rörs 
trlppelsuper passande såväl yrkestele
grafIsten som amatören. 

HQ -170 
Radioamatörens önskemottagare 
för AM/CW/SSB. 
17-rörs trippelsuper med kristallkali
brator, automatisk störbegränsare m.m. 
Har Individuella skalor för samtliga 
amatörband 6 till 160 meter och sepa
rat, linjär detektor för CW och SSB. 

HX - 500 
Amatörsändare 100 W uteffekt 
PEP /SSB, FM o. CW. 
En verkligt förnämlig amatörsändare 
för SSB, DSB, CW, FM och FSK för 
RTTY. Arbetar på samtliga amatör
band 10 till 80 meter. En mycket drift
säker konstruktion med god stabilitet 
och bekvämt handhavande. 

"M ' 

* 'im:: ~~'; ... 't+p"~,,ft:",l~l!h_ __ 3-

-- N--;;;_ ", -"'", 

.~-' ::;-:: ..... 

~ 
HX-SO 

Kompakt amatörsändare av fil
tertyp. 
Har mycket goda prestanda på SSB, 
DSB och CW med 130 W PEP input och 
täCkning av samtliga amatörband 10 
till 80 meter. En verkligt ändamålsen
lig konstruktion med världsberömd 
Hammarlundskvalitet. 

Skriv eller ring i dag för ytterligare 
informationer till 

gen eralagen ten 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58 , Stockholm Sö, Tel, 449295 

Servicetips 

Brännskador på 
TV-bildrör 
Vid första anblicken är det lätt att för
växla en av elektronstrålen förorsakad 
brännskada på TV-bildskärmen med smuts
fläckar eller andra tillfälligt uppträdande 
fläckar. Det är framförallt i skärmens 
centrumparti som sådana brännl:\kador fö
rekommer; de upptäcks lätt om bildskär
men noggrant undersökes ur olika vinklar 
genom ett förstoringsglas. Brännskadorna 
varierar både i storlek o(,)h utseende, men 
karakteristiskt för dem är att de är en 
aning »sotiga». På aluminiserade bildrör 
framträder den smälta aluminium filmen 
inom det skadade området glänsande och 
metalliskt. Fig. l och 2 visar en bränn
skada på en bildskärm. 

Brännskador på bildrör uppkommer ge
nom att en oavböjd elektronstråle träffar 
bildrörets skärm i en punkt. Orsaken kan 
vara att man glömt att sätta tillbaka av
böjningsspolarna på bildrörshalsen, innan 
apparaten startas. Brännskador av detta 
slag kan också uppstå, om det är fel i av-

böjningsenheten. (Sylvania News) 

Fig l 
En typisk brännskada på en TV-bildskärm. 
Bilden visar, hur en sådan brännskada ser ut 
i centrumpartiet på en aluminiserad framsida 
av ett 19" bildrör. 

Fig 2 
En uppförstoring av fig. 1. Lägg märke till de 
svärtade partierna och de metallglänsande 
{silverlika} upphöjningarna inom det bränn
skadade området. Detta är en typisk bränn
skada, orsakad av en kraftig energisamman
strålning från en oavböjd elektronstråle. 
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POLYESTER 
TONBAND 

DETTA BAND 

AGFA PE 41 
ar konstruerat med 

speciell tanke på 
4 - spårstekniken. 

Temp. beständighet 
-100 0 -+ 100 0 C 

Slithålljasthet 
28 kg/mm' 

Mjukningspunkt 
220 0 C 

Tolerans 
± 1 U 

Klirrfaktor 
3 % / 38cm/sek 

5 % /4,75 - 19 cm 
per sek. 

SÄLJES ENGROS GENOM 

IMPORI AB INEIRA 
Tegnergatan 29 • Stockholm C 

Tel. 233500 

Vi sänder Er gärna prislistor 
o. rikhaltigt skyltmaterial med 
stort uppmärksamhetsvärde ! 



Klockan 2 
ROR 
det på sig • • • 

Klockan två är den kritiska tidpunkten varje efter
middag på Consertons röravdelning. Det är då vi 
skall göra i ordning alla dagens order på Valvorör. 
Och Ni kan lita på att vi också gör det! Bra att komma 
ihåg när Ni behöver snabba leveranser: Beställ jijre 
klockan 2 så levereras rö·ren samma dag! * 

Annu mer Valvo-service: 
1. V AL VO RÖRÖVERSIKT 

Ni får den gratis. Ring eller skriv sa kommer 
den på posten. 

2. V AL VO HANDBÖCKER 
De kostar Er ingenting men ger Er många och 
lättillgängliga råd, som underlättar arbetet. 

3. V AL VO BILDRÖRSPLANSCH 
En överskådlig färgplansch som visar bildrörets 
tillverkning och uppbyggnad. Också den får Ni 
gratIs. 

4. VALVO SERVICEROCK 
En praktisk skyddsrock som vi sänder Er mot 
vårt nettopris. 

'* l Slockholm, GlIeborg och Malmi gäller vår ordinarie kör plan, Jom garan
terar leverans senast dagen t/ltr beställningen. 

Se och hör 
med 
Valvorör 

C::ONSERTON 
Avd Valvorör 

RADIO OCH TELEVISION - NR 4 - 1962 81 



VI UTÖKAR 
vårt sortiment av ZEISSLER apparatlådor 

3 nya förstärkarlådor 

9703 
Förstörkarlöda med perforering. Alumi
niumchas.si. Utförande: fram- och bok
sida grö plastpanel , i övrigt grönlacke
rad metall. Fötter i grö plast. 

9701 
Förstärkarlöda med perforering. Aluml
niumcha,si. Gummifätter. 
Färg : blögrön, frontplatta grö . 
Dim : Bredd 320 mm 

Höjd 130 mm 
Djup 180 mm 

9702 
Förstärkarlöda med perforering. Gum
mifötter. 
Färg: gröbrun hammariack med för
nicklad frontram. 
Dim : Bredd 320 mm 

Höjd HJO mm 
Djup 200 mm 

dessutom som tidigare god sortering av 
instrumentiådor. 
Några exempel: 

Låda med löstagbar frontpanel. 

DIN 41610 
Finnes i 2 olika 
djup: 200 0.295 mm. 
längd 550 mm. 

X 70 Höjd 198 mm 
X71 ) 232 mm 
X72 :. 266 mm 
X73 ) 300 mm 
X74 _ :. 368 mm 

Försedd med Nr Bredd X höjd X djup 
ventilations- -----------
öppningar X 40 210 144 115 
på baksidan X 41 210 144 150 

l Od X42 298 210 150 
av a an X43 298 210 200 

X 44 440 210 200 
X45 520 210 200 

Passande chassier finnes. 

Se dem i vår butik Regeringsgatan 87 

~'ek Tel. 203375 

RADIO- & ELEKTRONIKKOMPONENTER A/B 
Tulegaton 19,4 tr., uppg. G. Postbox 19043, Stockholm 19 
Telefon växel 340920 
(f.d. Radjokompanjets komponentavd.l . 
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inkar 

Fasning av stereohögtalare 

Den många gånger besvärliga proceduren 
att fasa två högtalare underlättas om man 
gör på följande sätt: En vanlig knappnål 
föres försiktigt genom högtalartyget in 
i högtalarkonens kant så att en bit av 
knappnålen når utanför tyget. Därefter 
kopplas ett ficklampsbatteri till högtala. 
ren, man ser då omedelbart åt vilket håll 
nålen rör sig (se fig.). 

Batteri 
4,5V 

Genom att använda sig av detta enkla 
knep spar man både tid och besvär, efter· 
som man i aunat fall måste skruva sönder 
högtalarlådan för att kunna se högtalar. 
konen. 

Olle Klippberg 

• 
Bort med ingångstransfor

matorn i snabbtelefonerna! 

Ingångstransformatorn i ett LF-steg för 
snabbtelefoner har vissa nackdelar. Den 
måste anpassas till ingångsröret och den 
har också en viss benägenhet att ta upp 
brum. En betydligt bättre lösning bjuder 
då det gallerjordade ingångssteget (prin. 
cipschema se fig. l). Kopplingen har visat 

+150V 

30k 

Fig l 

~Ut 
10n 

sig fungera tillfredsställande. Den är näs· 
tan helt okänslig för brum och' den har 
inga anpassningsproblem i ingången, då 
en vanlig lågohmig högtalare inkopplas 
direkt i katodkretsen. Kopplingen kan 
även användas som modulator i en liten 
amatörsändare. 

AG 



Serviskop* 
Oscilloskopet med skarptecknande 3" rör, 
flat skärm, arbetsspänning 3,5 KV 

Y-förstärkare med kalibre

rad ingångsdämpsats, 

högsta känslighet lOmV/cm 
för DC i- [;{X) kHz och 100 

mY/cm för DC - 7,5 mHz. 
Ingångsimpedans l Mohm 

+30 pF, med mätkropp 
(10 ggrs dämpn.) 10 Mohm 

+8pF. 

18 kalibrerade svephastigheter l flsek/cm 

-0,5 sek/cm. X-expansion 10 ggr skärm

diametern, symmetriskt kring centrum. 
SälJes i 
Sverige av: 

BOX 1160 BROMMA 11. TELEFON (010) 290460 

Stabiliserad kalibreringsspänning 1 volt t-f 
fyrkantvåg. Uttag för kalibrering av mät
kropp. Omkopplingsbar för nätspänning; 
90 - 250 V, 50 - 100 Hz. 

Pris: 1310 kr 

*Registrerat varumärke för Telequipment Ltd. Tillverkare av högklassiga service- och laboratorieoscilloskop. 
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I 

elektriskt 
Isolations

material 
• Pappers- och vövbakelit 

plattar, bult och rör 

• Kopporfolierode laminat för 
tryckta kretsar 

• Kopplingstråd och -lits 

• Lackerad koppartråd 

• Polyester- och acetalfilm 

• Isolerslang 

• Formsprutade och -pressade 
detaljer 

ALLMÄNNA 
HANDELSAKTIEBOLAGET 
ALSTRÖMERGATAN 20 • STOCKHOLM K 
TELEFON 520030 

NYHETI 
Att höra med båda öronen 
Om stereofonisk återgivning 
Några metoder för stereofoni 
Konventionell stereofoni - Trickste
reofoni - Pseudostereofoni 

Inspelningsmedia för stereo 
Grammofonskivan - Stereo till ban
det - Stereo-nålmikrofonen - Meka
nisk separation - Elektrodynamiska 
system - Elektrisk separation 

Stereofoni i radio 
Stereo i praktiken 
Skivspelaren - Hörlursstereofoni -
Balans- och högtalarinställning - Kne
pet med basregistret 

Praktiska kopplingar för stereoförstörkare 
35-watts stereoslutförstärkare för myc
ket höga anspråk - S-watts univer
salförstärkare - 4-watts monoförstär
kare - Radiomottagarens stereo-LF
del - Stereo-LF-del med 2XEL 84 -
Symmetrisk LF-del för en eller två 
yttre högtalare - Stereo-LF-del med 
skilda kanaler - Stereo-LF-del med 
tre kanaler. 

Någro praktiska tips 
Anslutningskontakter för stereoanlägg
ningar - Fasriktig högtalaranslutning 
- Stereovågar och stereofilter - Mel-
lantransformator för I)ashögtalare -

Fritz Kiihne - Karl Tetzner 

STEREO 
HANDBOKEN 
- praktiskt om stereofonisk ljudåter
givning 

En modern handbok som ger amatö
ren såväl som teknikern både en 
sammanfattning av stereofonini 
grunder och en rad praktiskt utpro
vade kopplingar och anvisningar. 

pris hft 11:-
Riktig uppställning av stereoanlägg- Hos alla bokhandlare 
nlngar - Stereo-testskivor 'Som hjälp-
medel NORDISK ROTOGRAVYR 

:84 RADIO OCH TELEVISION - NR 4 - 1962 

radioindustrins 
nyheter 

Ny peniod för hredhands. 

förstärkare 

Mullard Ltd., England, har utvecklat en 
ny pentod, E55L, av ramgallertyp och av
sedd för bredbandsförstärkning. Röret, 
som är av långlivstyp, ingår i »Special. 
QuaIity»-serien och har en branthet på 45 
mA/V med en anodström på 50 mA. Pris: 
55:-. 

Svensk representant: Svenska M ullard 
AB, Strindbergs gatan 30, Stockholm No. 
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Kiseltyristor ZJ235 kan styras ut med det svagaste lius och koppla 160 watts kontinuerlig 
belastning med fullständig elektrisk isolation mellan in- och utgång. ZJ235 är i princip ett på
litligt subminiatyrrelä, som ersätter både fotocell och relä .• En kort ljusimpuls med en styrka på endast 80 foot
candels räcker för utstyrning av ZJ235 vid VFB = 5 V. Känsligheten ökar med högre spänning. Den spektrala 
känsligheten överensstämmer med ögats och täcker våglängdsområdet 0,4 -1,1 fl, med en topp vid ca 0,8 fl" jämte 
en del av det infraröda området .• ZJ235 kan erhållas för fem olika spärrspänningar från 50 - 400 V, gällande 
obelyst cell. Vid kontinuerlig belastning tillåter den en ström på 400 mA vid +35 °C men tål strömstötar upp till 
5 A. Glashöljet har 0 3,5 mm, längd 8 mm. Vikt 0 ,25 g. • ZJ235 är en halvledarströmställare med stor drift
säkerhet. ZJ235 är explosionssäker. Den kan användas i alarmkrets~r, vid övervakning av belysning, ljussignaler 
etc. och ger många möjligheter till förenkling av apparatur för avsökning av hålkort, hålremsor och bokstäver. 

SATT 
Röravdelningen 
s 320.03 

Begär närmare informationer från 

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRADLUS TELEGRAFI 

tel. 010/240270, Box 7080, Stockholm 7 
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God kontakt - säker lunktlon! 

Ytterligare upplysningar 

genom Hirschmanns representant: 

De tillförlitliga Hirschmann-kontakterna 
är mångsidigt användbara. 

Tre exempel: 

Mas 30 

Vola 10 

Den idealiska kontakten för skiv
och bandspelare, mikrofoner 
m.m. Effektiv skärmning - funk
tionell formgivning. 
Enkel att montera. 

Mångsidigt användbar labora
toriekontakt. 

Klepa 30 
Böjlig tests pets med gripklo -
en oumbärlig hjälp vid testning. 

Oscar Bergstrand AB 
Surbrunnsgatan 2 A, Stockholm O 
Tel. 34 3393 

Radiopeil: Denna Peil är på grund av liten dimension, längd 325 mm., höjd 190 
mm. samt djup 200 mm. synnerligen lämplig för mindre båtar trots att dess effek
tivitet även gör den lämplig för större fiskefartyg. Den är en 6 rörs super med 
följande rörbestyckning: 3 st. DF96, 1 st. DK96, 1 st. DAF96 samt 1 st. DL96. Peil
ramen av ferrittyp är placerad ovanpå apparatlådan samt har stor, synnerligen 
lättavläsbar skala. Peilen har inbyggd högtalare samt uttag för hörtelefon. Den 
är dessutom försedd med 500 mikroamp. instrument för visuell avläsning av min.
utslag. För eliminerande av dubbla nollutslag finnes anslutningskontakt för 
hjälpantenn. Peilen är försedd med beatfrekvensoscillator, separat fininställ
ningsratt, omkopplare för hörtelefon-högtalare, till- och frånkoppling a,v instrumen
tet samt strömbrytare för BFO. Förutom ovan nämnda finesser har apparaten 
dessutom mellan- och kortvågsband vilket gör att den kan användas som synner
ligen effektiv mottagare för vanliga radioprogram. Erforderliga batterier: 1 st. 
90 v. anodbatteri samt 1 st. glödströmsbatteri 1,5 volt. Apparaterna äro fabriks
nya och försäljas med garanti för det synnerligen låga priset av kronor 248:
exkl. batt. 

Frekvensmeter typ BC-221. En av marknadens förnämsta frekvensmetrar kom
plett med original kalibreringsbok. Säljas med full garanti för frekvensstabilitet. 
Kronor 395:-. 

SCR-522 tranceiver 100-156 Mc. kristallstyrd, 4 kanaler, amplitudmodulerad, i 
gott skick exkl. kristaller men med samtliga rör 195: -. Enbart mottagaren till 
ovanstående station kronor 95:-. 

Dual skivspelare typ 300 stereo fabriksnya, för inbyggnad kronor 95: -. Samma 
som ovan men monterad i låda kronor 118:-. 

Perpetuum Ebner skivväxlare stereo, för inmontering, kronor 125:-. 

Högtalarskåp för 1 st. 10", 2 st. 8" samt 1 st. 5" högtalare, i teak eller mahogny, 
fabriksnya, kronor 8S:-. 

Högtalare, Philips och ReA till halva listpriser. 
Keramiska motstånd från 10 till 160 W. Stor sortering. Philips fabrikat till syn
nerligen låga priser. 

Kondensatorer 2 p,F 1500 volt arbetssp. 4: 80, 2800 p,F. 50 v. 5:-. 
Fabriksnya radiorör och halvledare till synnerligen reducerade priser. 
Begär vår prislista som sändes mot 75 öre i frimärken. 

SVENSKA DELTRON AB 
Valhallavägen 67, Stockholm O. Tel.: 010/345705 
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Koaxialanslutning för vågledare 

American Electronic Labs., Inc., Richardson 
Road, Colmar, Pennsylvania, USA, introducerar 
en serie koaxialanslutningar för vågledare från 
frekvensområdet 3,95-5,85 GHz upp till 26,5-
40,0 GHz. Priserna varierar mellan 25 och 95 
dollar. 

Enheterna för högre frekvenser över 12,4 
GHz är avsedda att ta ut övertoner av högt 
ordningstal från relativt lågfrekventa ström
källor som avslutas med koaxialkontakter av 
typ N. 

Svensk representant saknas. 
(164) 

• 
Nya stabiliserade lågspännings

likriktare 

Svenska AB Oltronix, Ångermannagatan 122, 
Vällingby, har utvecklat fem nya typer av sta
biliserade lågspänningslikriktare med mycket 
lågt brum och hög stabilitet. De tillverkas som 
både enkla och dubbla aggregat och kan såväl 
serie- som parallellkopplas. Brumspänningen 
är lägre än 100 p, V och spänningsstabiliteten 
för nät- och belastningsändringar 10 mV. Lång
tidsstabiliteten under åtta timmar är bättre än 
20 mV. Aggregaten är försedda med inställ
bar säkring med vilken strömmen kan begrän
sas ned till 10 % av max.-värdet. 

De fem apparattyperna är: LS 32 B, 0-40 V, 
0,5 A; LS37, 0-40 V, l A; LS33, 2X(0---25 
V), l A; LS 38, 2X (0-40 V), 0,5 A; LS 39, 
2X(0-40 V), l A. Pris: 965:-, 1185:-, 
1550: -, 1650: -, 1860: -. (15~) 
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F 'ÖRST I EUROPA •••• 

Kära Hi-Fi- och Musik-älskare, 
Detta är ett viktigt meddelande till Dig som det lönar sig att 
läsa igenom. Först i Europa presenterar SHURE här i Sverige 
sin nya pick-upserie M33, vilken gjort sensation i USA. 
Rent tekniskt är M33 en intressant bekantskap, som framgår 
av följande'öata: Frekvensomfång 20-20000 hz men ännu vik
tigare änitfden är ovanligt ren och jämn. Den går rakt igenom 
hörbarhetsgränserna utan en antydan till »break-up». Klang
trogenheten är nästan otrolig, ingen kolorering alls, den tillför 
inga oäkta mekaniska ljud till musiken. M33:s återgivning är 
transparent, klar, fri från brum (speciell mymetallskärmning) 
fri från toppar ... och därigenom extremt natur
trogen. 
Nålsystemet är ytterst rörligt infästat, vad sägs 
om en fjädring på över 20 X 10-6 cm/dyn. Tack vare 
liten nålspetsmassa kan Du köra med ett nåltryck 
på 1 gram utan att pick-upen hoppar eller för
lorar kontakten med spårväggarna ens vid de 

Generalagent: 
K l N Trading Co. Ltd AB, Sveavägen 70, ."-""'-IIfJ. Stockholm C, tel. 20 62 75 resp. 21 5205 

kraftigaste forte-passagerna. Tack vare detta låga nåltryck 
elimineras praktiskt taget allt skiv- och nål-slitage. Kanal
separationen är bättre än 22 db vid 1000 hz. 
Tag en titt på det fina, oömma nålsystemet som ·sitter i ett 
plastfäste, lätt löstagbart från pick-upen. Två olika diamant
spetsar finns, dels 17 ft, dels 12,5 ft. Ett gott råd är att köpa 
båda och få möjlighet att välja rätt nålspets till varje skiva. 
M33 med något av dessa nålsystem (M33-5 för 12,5 ft eller 
M33-7 för 17 ft) kostar kr 275: - (riktpris) för högklassiga ton
armar och nåltryck mellan 1 och 3 gram. Håll i minnet att 
detta är en SHURE-pick-up med belastningsimpedansen 47000 

ohm per kanal och en utgångsspänning på inte 
mindre än 6 m V per kanal. Därför behövs inga 
transformatorer! 
Pick-upen finns också.i en version för tonarmar 
med nåltryck mellan 4 och 7 gram, kallas M77 och 
kostar kr 208: - (riktpris). 
Om Du behöver en perfekt tonarm till Din nya 
M33 kan jag rekommendera SHURE:s Professio
nella Tonarm M232, som Du kan köpa för kr 
220: - (riktpris). 
Med de bästa hälsningar, och lycka till med Din 
nya SHURE-pick-up. 

Sven Olofson 
Försäljningschef 
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För automatik 
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 • 217316 

Industrirelä Typ 403 Typ 403. 2 
• 6 amp.-kontakt 
• lågt övergångsmotstånd (på kontakten) 
• låg vikt 
• även som insticksrelä 
• lager i Göteborg 

Elimpuls' program upptar bl.a . 

-Elicond • R.gulatorer 
HF-onläggningor 
Monövercentraler 
Monövertavlor 
Kappamätore 

Insticksreläer Kvicksilverreläer Programverk 
Industrireläer 
Impulsreläer 
Tidreläer 
Fördröjnings
reläer 
Wischreläer 
Spänningsreläer 

Värmeteknik 
Instrument 
Requlatorer 
Skrovare 
Mätställesomk. 

Spärreläer Impulsreläer 
Kleinreläer Tidreläer 
Storkströmsreläer Fotocellutrustningar 
Reläer för koll-

Isotopstyrda 
niv6kontroller 
förpacknin.\lskontroll, 
tjockleksmatning 

katod- och tyra-
tronrör 

SMITHS 
Synkronmotorer 
Kopplingsur 
Timer m.m_ 

För vidare upplysningar- rlB 
skriv eller ring till -t-/ 
TELEFON 031/22 41 64, 22 58 78, 23 1513 

IOX 134 GÖTEIORG 1 

Skjultransforma
torer 
Ringtransforma
torer 
Skjutmotst6nd 
Potentiometrar 
Anslutnings
klömmor 

Magnelventiler 
för luft, gas, 
volten, 6nga, 
olja O.S.v. 

-E/irnp U/S 
tel. 010/949618 Ullerudsbacken 61 

STOCKHOLM, FARSTA 
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Ny radiomodell 

Skantic Radio AB, Hornsgatan 160, Stockholm, 
har kommit ut med en ny radiomodell, »Skan· 

/ tic Vokalist», som är avsedd för placering i 
bokhylla. Sex rör med 13 rörfunktioner ingår. 
Våglängdsområdena är lång., mellan· och 
kortvåg samt FM. Inställning av AM och FM 
sker med separata rattar. Modellen är även 
försedd med uttag för grammofon, bandspelare 
och extra högtalare. Pris: 365:-. 

(136) 

• 
Reseväckarklocka med musik 

Tele/unken GmbH, Tyskland, presenterar en 
transistormottagare, »Ticcolo», med inbyggt 
kopplingsur. Kopplingsuret kopplar på mot· 
tagaren vid önskad tidpunkt och kopplar av 
den efter 30 minuter. Mottagaren kan även an
vändas som vanlig transistormottagare. Pris: 
198:-. 

Svensk representant: Svenska AB Trådlös 
Telegrafi, V. Trädgårdsgatan 17, Stockholm 7. 

. (155) 

• 
Nya privatradioapparater 

i byggsats 

En serie nya privatradioapparater med om· 
kopplare för trafik på flera kanaler har intro· 
ducerats av E/CO, USA. Mottagaren i dessa 
apparater är en 6·rörs super med HF·steg, 
»squelch»·kontroll och störningsbegränsare. 
Mikrofonen har tryckknapp som styr ett relä 
i apparaten för omkoppling mellan sändning 
och mottagning. Apparaterna är att betrakta 
som utvecklade varianter av EICO:s tidigare 
modeller, typ 770·772, för privatradioappara. 
ter. Alla modellerna går på 117 V, 60 Hz, mo· 
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Ni som är intresserad av vad som 
händer inom området tryckta kretsar 
är välkommen till Cromtrycks 
nya fabrik i Vällingby. Vi har här fått 
en hypermodern anläggning för 
produktion av :strömtryck - tryckta 
kretsar som uppfyller" exceptionella 
krav på driftsäkerhet. 
Det har varit naturligt för Cromtryck 
att ta upp denna produktion. 
Vår speciella tryckmetod och våra 
f~rger lämpar sig särskilt väl 
för framställning av strömtryck. 
Sedan många år betjänar vi redan den 
elektriska och mekaniska industrin, 
som är vår huvudkundkrets tör skalor 
och skyltar. Slutligen samarbetar 
nu Cromtryck AB· med den' inter
nationellt ledande gruppen inom om-

rådet tryckta kretsar: Photocircuits 
Corporation, New York; Technograph 
Printed Circuits Ltd, London; Ruwel
Werke, Geldern; Printelec Circuits 
Imprimes, Paris och Mathias & 
Feddersen, Köpenhamn. 

Genom licensavtal med dessa före
tag tillförsäkras Cromtryck AB alla 
metoder och erfarenheter inom 
gruppen, full teknisk hjälp och rätt att 
på svenska marknaden producera och 
erbjuda alla special produkter från 
dessa företag. 
Med dessa resurser, erfarenheter 
och kont~kter som bakgrund kali vi 
nu erbjuda strömtryck till industrier 
med mycket höga anspråk på kvalitet 
och service. 

CROMTRYCK 
INTRODUCERAR NU 

Vårt program omfattar bl. a.: 
enkla tryckta kretsar 
dubbelsidiga tryckta kretsar 
kretsar för dopplödning 
kretsar med kontaktfingrar 
tryckta kretsar pläterade med guld -

silver - nickel - tenn - rhodium 
kretsar med genompläterade hål 
kretsar i flush 
kretsar i multilayer 
tryckta motstånd 
tryckta spolar 
miniatyrkretsar 
flexibla tryckta kretsar 
motorer med . tryckt ankare 
kretsar på keramik 
chemical milling 
strain gauges (töjningsmätare) 
bimetallelement 

För Visning av vår nya fabrik kontakta ingenjör G. Spe;'J. 

C R O M T R Y C K A B J Ä M T L A N D S G A T AN 151, V Ä L L I N G B Y. T E L. V Ä X E 'L 372640 
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LEONISCHE DRAHTWERKE AG. NURNBERG 

Ledande när det gäller tråd 

Representant: 

och lits 
LACKERAD KOPPARTRÄD 
Bl.a.lödbar från 0,013 mm och för 
självbakandespofarfrånO,02mm. 
Omspunnen från O,OS mm. 

HÖGFLEXIBEL LITS 
Rund och platt, 0,04 mmL-3OQ 
mm2• Bl.a. nylonomspunnen_ 

KOAXIALKABEL 
Aven mångledare t.ex. med olika 
utföranden på resp. ledare. 

APPARATKABEL 
För stark- och svagström. 

KOMPLETTA KABELSATSIR 
Enligt önskemål. 

ALLMÄNNA HANDELSAKTIEBOLAGET 
Alströmergatan 20, Stockholm K. T el. 52 00 30 

ALlHABO 

1000-
tals 

KOMPONENTER 
I LAGER 

för omgående leverans 
löser Era serviceproblem. 

Slå bara en signal till Bibbi, 
tel. 010/43 82. 43 
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dell 771 och 772 har vibratortillsatser för 6 
eller 12 V batteri. Pris: byggsats för typ 770: 
750: -, för typerna 771 och 772: 850:-. 

Svensk representant: ELFA Radio & Tele
vision AB, Holländargatan 9 A, Stockholm. 

(73) 

• 
Mesa.transistorer av epitaxial.typ 

General Electrie, USA, har för sina snabbaste 
transistoriserade datamaskiner utvecklat en 
ny typ av ultrasnabb switchtransistor, typ 
2N994. Den nya transistorn, som är av epi
taxial-typ, har en maximal total switchtid av 
80 ns. Maximala kollektorspärrströmmen är 
18 p.A vid +70·C omgivningstemperatur. 
Strömförstärkningen i jordad emitterkoppling 
är 20 vid -55·C. hYll är vid 25·C 45 X 140. 
Produkten bandbreddXförstärkning är 1000 
MHz, maximal förlusteffekt 200 mW, botten
spänningen är låg, 0,18 V vid 10 mA kollektor· 
ström. Pris: ännu ej fastställt. 

Ytterligare ett tiotal transistorer i samma 
utförandeform men med andra data har ut
vecklats. 

Svensk representant: Svenska AB Trådlös 
Telegrafi, V. Trädgårdsgatan 17, Stockholm 7. 

(119) 

• 
Raderanordning för band 

Mierotran Comp., 1ne., New York, USA, har 
utvecklat en ny raderanordning för bandspelar
band. Den är avsedd att radera inspelade sig
naler eller brussignaler från magnetiska band, 
utan att dessa behöver spolas fram och till· 
baka. Den ger tillräckligt kraftigt magnetiskt 
växelfält för radering även av bandspelarband 
med 1/2" bredd. Genom magnetiseringspro
cessen nedbringas brusnivån avsevärt under 
den som erhålles vid högfrekvensradering. Ap
paraten kan också användas till att avmagneti
sera verktyg, klockor etc. Raderanordningen 
är avsedd för anslutning till 117 V. Strömför
brukning 5 A. Pris: 135:-. 

Svensk representant: Dage Corporation AB, 
Fack, Stockholm 32. (126) 
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INGELEN TRV 1003 
ALLVÅGSTRANSISTOR - 'ör Er med anspråk 

TEKNISKA DATA, SOM ÖVERTYGAR: 

TRYCKT KOPPLING 

BESTYCKNING: 

11 transistorer 

3 dioder 
1 likriktare 

1 xAF 114, 2xAF 115 
2xAF 117, 5xOC 71 
1 par OC 74 
1 parOA 79, lxOA 79 
E 12,5 C5 

Våglängdsområden: 
UKV: 87,8-104 MHz 
KV : KV I, 12,5-26,8 MHz 

(11-13-16-19 m bonden) 
KV II, 5,8 -13 MHz 
(25-31-41-49 m banden) 

MY: 185-588 m 
LY : 880-2000 m 

AUTOMATISK KLANGOMSTÄLLNING vid övergång 
från AM till FM. 

INBYGGD SPÄNNINGSSTABILISERING förhindrar frek
vensdrift vid sjunkande spänning å batterierna. 

IMPEDANSOMVANDLARSTEG, verksamt på alla våg
längder och vid avspelning från grammofon och bandspelare. 
INBYGGD FERRITANTENN, 240 mm lång, för LY och MV. 
Skilda ante'nngångsspolar fär mottagning i bil, inkopplings
bara med tangent. 

TELESKOPANTENN för UKY och KV, vrid- och svängbar i 
S inställningslägen för olika lutningar. 

MOTTAKTKOPPLAT SLUTSTEG med 1,2 W utgångseffekt . 

HÖGTALARE 23x18 cm, med extra kraftig magnet. ' 

BATTERIER: 4 st. flata ficklampsbatterier (4 x 4,5 V). 

TANGENTSYSTEM: 7 tryckknappar EIN/AUS (till/från), 
AUTO, LY, MV, KV II, KV I UKY. Volymkontroll, kontinuer
lig klangfärgskontroll, hjälpskola, tryckknapp för skolbelysning. 

SKALBELYSNING: 2 soffittenlampor 20 V, 0 ,05 A. 
KONTROLLINSTRUMENT för: bästa stations inställning 

bästa antenn in riktning 
batterispänning 
inkopplingskontroll 

ANSLUTNING FÖR: UKY-antenn, AM-antenn, jord, bil
antenn (0110 våglängdsområden), extra högtalare, grammofon 
och bandspelare. ' 

STRÖMFÖRBRUKNING: Cirka 14 mA viloström vid 16 V 
batterispänning. 

Riktpris kr. 498:-
Inkl. batterier Exkl. oms. 

Säljes genom:, AB Erik Wallberg 
Tulegatan 16 Stockholm Va Tel. växel 241930 
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I,d.'ört_, 
a, slllådelaf' mld 

sorlimenlskåp 
OmJrifioner 
Bredd 310 mm 
Piupi'1145mm te 

Hcljd: 110 till 425 mm 

• LÅDORNA I flera storlekar av genomskinlig special plast. 
• STOPPANORDNING förhindrar att lådan åker ur. 
• . SKILJEVÄGGAR på längden eller bredden ger flera fack. 

• KRAFTIG STÅLRAM - skåpet kan hänga, eller staplas. 
• BYGGSYSTEM för individuella kombinationer. 

Begär prospekt ö~'er nira mållga modeller till priJer Iråll Kr. 18:- liII 70:-. 
Filllls bos Er 
"anliga 
le~..,.antör. må/grens 

AB HARALD WÄLLGREN 

Göteborg 2, tel. 174980 
Vällingby, tel. 873755 

oar 
Baksida 

Framsida 

Tryckta kretsar på nytt sätt 
VEROBOARD är ett nytt material, som 
ger den tryckta kretsens fördelar till låg kost
nad, oberoende av antalet tillverkade en
heter. Mönstret av hål och parallella koppar
band har 0,2" delning passande för gängse 
komponenter. Veroboard lagerföres i plattor 
med dimensionerna 122x455 mm. 

GENERALAGENT: 

:J /l9~/liöU~itma/l 
GUNNAR PETTERSON 
Östmarksgatan 31 • Stockholm - Farsta 

Telefon 949930· 644980 
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Transistorprovare från E I C O 

En ny transistor· och kretsprovare som möjlig. 
gör uppmätning av de flesta aktuella transistor· 
parametrarna och som dessutom är försedd 
med ett mätinstrument av universaltyp, till· 
verkas av Eleetronie Instrument Comp., Ine. 
(EICOJ, New York. 

Med transistorprovaren kan man mäta upp 
l aBO och I aBO med två separata områden för 
småsignal· och effekttransistorer, vidare hFB 
direkt i två områden: 2-30 och 20-300 samt 
hfe ; den senare mätningen görs på indirekt 
väg. Vridspoleinstrumentet har mätområden 
för 0-50 #A-500 mA. Likspänningsområden : 
0-5-50 V. Resistansområdena är följande: 
0-2 kohm-200 kohm-20 Mohm. Pris: 225:
i byggsats, 315: - monterade. 

Svensk representant: ELF A Radio & Tele· 
vision AB, Holländargatan 9 A, Stockholm. 

(133) 

• 
Amatörmottagare och transceiver 

för MB. bandet 

Hammarlund Manufaeturing Co. Ine., i USA 
har konstruerat en kombinerad apparat »HQ· 
lOSTRE», som går att använda dels som trans· 
ceiver med 5 W kristallstyrd sändare på med· 
borgarbandet, omkring 27 MHz, dels som ama· 
törmottagare på banden 80, 40, 20 samt 10 
meter. Frekvensområdet är 540 kHz-30 MHz 
med elektrisk bandspridning på amatörban· 
den och med markeringar för varje 10 kHz på 
80, 40 och 20 m·banden samt med markeringar 
för varje 20 kHz på 15 meter och för varje 50 
kHz på 10 meter. 

I mottagaren ingår S·meter, Q.multiplier och 
beatoscillator, vidare brusbegränsarsteg och en 
klocka som kan användas för att starta motta· 
garen på förutbestämda tider: Pris: 1945:-. 

Svensk representant: Bo Palmblad AB, 
Hornsgatan 58, Stockholm Sv. (132) 
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Sänd oss en enkel 
blyertsskiss -

Overlåt åt oss att med IMlOK byggsystem 
konstruera och bygga apparathöljen, rackar, 
lådor, skåp etc. för automatik av alla slag. 
Spara på det sättet Er egen dyrbara konstruktionstid för 
viktigare uppgifter. 

-systemet, som består av hörn och låsI M L O K bara profiler, är helt i lättmetall och 
möjliggör eleganta, lätta konstruktioner. 

Vår FÄRDIG RACK verkstad har lång erfarenhet av special
byggen till nöjda kunder. 

SDm sllgt. .. sinJ en skiss till 
LUNDBOLAGEN I MALMU AB 

::~,~'::,:.:~' .o" EUI(lRON ~ 
Avdelningskontor i Stockholm, Göteborg, Sundsvall 'W' 

-

KISELLIKRIKTARE 

Typ 

Med nya förbättrade konstruktionsdetaljer : 
Isolerande skyddsöverdrag av kiselemalj över försilvringen. 
Således erhålles ökad överslagshållfasthet i smutsiga och fuk
tiga installationer. (Kylflänsens effektivitet påverkas ej.) Liten 
flänsdiameter: Typ F (med lödändar) har endast 10 mm fläns
diameter. 

AEI kisellikriktare är omsorgsfullt provade för chock- och 
vibrationshållfasthet, tillförlitlighet, tropiksäkerhet. 
Idealisk som ersättning för selenlikriktaren i TV-apparater. 

AEI visar hela sitt rör- och halvledarprogram på British Trade 
Fair i Stockholm i maj . Vill Ni ha entrekort så ring eller skriv 
till oss. 

DATA 

I B~~~::'I Typ I BaCksP'1 Typ I BaCksP'1 
V t opp v t opp 

Typ I Backsp. 
v topp 

MAXIMUM STROM VID 250 C 
0,7 A 1,0 A I 1,5 A* 2,3 A* 

S.J05lF 50 S.J052F 
S.Jl02F 
S.J202F 
S.J302F 
S.J402F 

50 
100 
200 
300 
400 

S.J05lA 50 S.J052A 50 
S.JlOlF 100 S.JIOlA 100 S.J102A 100 
S.J20lF 200 S.J20lA 200 S.J202A 200 
S.J30lF 300 S.J30lA 300 S.J302A 300 
S.J401F 400 S.J401A 400 S.J402A 400 
S.J50lF 500 S.J50lA 500 
S.J601F 600 S.J60lA 600 

MAXIMUM SKIKTTEMPERA TUR 
l20'C 200'C I l20'C 200·C 

* Vid montage på lämp'':g kylfläns 

TELEINVEST AB 
Rosenlundsg. 8 - Göteborg C - Tel. 031/ II 61 01. 135154. 1313 H. 131700 
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EM C E transistorbatterier 
- sensationell nyhet I -

EMCE-batterierna tillverkas av den över hela Eu
ropa välkända fabriken Kasimir Baumgarten i Väst
tyskland. 
EMCE-batterierna är baserade på luftsyreprincipen, 
vilket ger följande sensationella egenskaper: 

• inget spänningsfall vid lagring 
(tvärtom ökning) 

• mycket lång livslängd 
• absolut läcksäkerhet 

Bedöm själv I 
Vid försök här i Sverige med belastning 20 timmar 
per dygn, visade EMCE i jämförelse med fyra van
liga transistorbatterier fantastiska egenskaper. 
Se nedan. Spänning i volt. Motstånd 33 ohm. 

Timmar EMCE Bott. 1 Batt.2 Batt.3 Bott. 4 
O 1,40 1,58 1,55 1,58 1,60 

40 1,11 1,32 1,19 1,19 1,38 
SO 1,13 1,19 0,86 0,93 1,28 

120 1,12 0,82 0,75 O,SO 1,16 
160 1,11 0,55 0,65 0,69 0,96 
200 1,OS 0,40 0,53 0,58 0,69 

EMCE transistorbatterier, 
liksom EMCE-anod- o. glödströmsbatterier, finns för 

alla i marknaden förekommande mottagare 

En ny topp-procJukt frön: 

446. 

430/LP. 

LINDH, STEENE & CO AB 

42S/LP. 

ö. Hamngatan 2 - Göteborg C - Telefoner 031/115171 115776 

'-I

I 
-----1 

RATTAR 
I 

med centralfastsättning I 
I 

I 
I 

Dessa rallar med centralfastsöllning 
fastgöres vid axeln med hjölp aven 
lös konisk bussning, som vid vridning 
av skruven placerad i rallens centrum 
i axelns förlöngning, trycks upp i rat
tens fasta, koniska bussning, varYid 
den lösa bussningen spönner omkring 
axeln. Rallarna ör tillverkade i svart 
bakelit och kan inom ca 10 dagar efter 
order levereras från lager i ell lO-tal 
olika utföranden. 
Ring eller skriv så sönder vi Er nyut
kommen broschyr. I 

I 

I 
I 
I 

I~g!e~!!.! 2~~ S~O~k~J~t I 
Tel. 010/233500 

RADIOTEKNIKER 
Sökes av Televerket för drift och underhållsarbete på rundradio- och TV
sändare, kommunikationsanläggningar, radiofyrar, radar, m .m. Placering vid 
Radiostationen i Malmö resp. Bulltofta flygplats. 

Sökande bör ha fullgjort första värnpliktstjänstgöringen, äga god skolunder
byggnad, helst realexamen, samt ha grundläggande radioteknisk yrkesut
bildning. 
Närmare upplysningar kan erhållas av ing. L. Sonesson, telefon Malmö 70040 
ankn.399. 
Sedvanliga ansökningshandlingar med uppgift om löneanspråk ställes till 

MALMÖ RADIOSEKTION 
BOX 19063, MALMÖ 19 
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Mikroratt 

Fig l 

Fig 2 

Theta Instrument Corp., 520 Victor Street, 
Saddle Brook, NJ., USA, har utvecklat en ny 
typ av fininställningsanordning för exempelvis 
servomotorer eller potentiometrar. Ett varvs 
vridning av ratten motsvarar 15 bågminuters 
vridning av huvudaxeln. Utväxlingen mellan 
avstämningsratt och huvudratt är 1440:1, vil
ket gör att så små vridrörelser som 10 båg
sekunder kan verkställas. Anordningen är av
sedd för panelmontering, och den kan an
bringas på plats utan ombyggnad av den appa
rat på vilken den skall appliceras. Fig. 2 visar 
ett exempel med en servomotor ansluten till 
mikroratten. Pris i USA: 115 dollar. 

(125) 

• 
TV.kanalväljare med tryckknapps. 

avstämning 

Det engelska företaget Sydney S Bird & Sons 
Ltd., England, har utvecklat en 13-kanals ka
nalväljare med tryckknappsinställning_ Kanal
väljaren innehåller ett HF-steg och ett oscilla
tor-+blandarsteg. I enheten ingår fyra tryck
knappar, som användes för att koppla in fyra 
godtyckliga TV-kanaler på band I och III. Ka
nalväljaren är avsedd för en mellanfrekvens 
enligt CCIR-standard. Förstärkningen på band 
l är 57 dB och på band III 54 dB. 
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Birkagatan 17 
Stockholm Va 
Tel. 308220 

320024 

Ett komplett program -

prisexempel : 

Zenerdiod 

Eberle 

Kiseldioder 

KiseJJikriktare 

Zenerdioder 

Referenselement 

Högspänningsdioder 

Effektzenerdioder 
upp tilllCO w 

12 v 8-15 w 
Kr. 13.25 

Kylflänsar 
Kr. 3.30-4.50 

ut 

Begär prislista I 

Impulslikriktare 

Gruner - reläer 
med kontaktsockel Dessutom elt 

med silverkontakter 
silver-palladiumkontakter 
guld-nickelkontakter 

flertal andra typer 
och vörden från 
lagerl 

Serie 9059 
Leveranstider mellan 6 och 10 
veckor 
Några varianter från lager 

Begär data- och 
prisblodl 

CERBERUS 
PRECISIONSSTABILISATORRÖR 
SR2 
SR 3 praktiskt taget ingen tändöverspänning 
ISR51 

~~ ; stort regleringsområde 2-80 mA 

SR 4 miniatyr 
SR6 
SR 7 subminiatyr NYHET! 

TYP I SR 2 I SR 3 I SR 4 SR 5 SR 6 I SR 7 

STA. SPÄNNING V 88 107 86 85 84 104 
----

OMRADE mA 2-SO 2-SO 0,5-5 I-lO 0,5-5 0,5-5 

UTföRANDE noval noval miniatyr 7-pin sub.min sub.min 
lödändar min lödändar lödändar 

REKVIRERA SPECIALBROSCHYR ! 

CERBERUS tillverkar även: 
Kallkatodthyratroner t relärör och glimlampor 

GENERALAGENT OCH ENSAMFÖRSÄLJARE 
LUNDBOLAGEN I MALMÖ AB 

mKTRONS 
Fack Malmö 1, Telex 30 15 

Tel. 040/934820 

Avdeln.kontor i Stockholm, 

Göteborg, Sundsvall 
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Ingeniörslir/lllln 
ELEKTRO- RELÄ AB 
Fjugestagränd 3 - Stockholm-Bandhagen 
Telefon: OlO - 478376 - 478476 

För Er som kriiver 

erbiutler vi 

~oclu 
ttt11vwb~toJth 
av fabr. E. Haller & Co. och H. Kissling 

Begär kDtD/og över vårt 
omlDttDntle progrDm! 

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

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 
INGENJÖRS- OCH TEKNIKEREXAMEN. DAG- OCH AFTONSKOLA. @) 
Teleteknik med telefoni, radio, radar, television. Maskinteknik med verkstadsteknik. Kli . 
Uga levnadskostnader. Moderna kursplaner. HöJtterminen börjar 30 augusti och K I 
vlrterminen 10 januari. Angiv fack, praktik, lider m.m. Åberopa denna tidning. 

Västeråsv.15, Köping. Tel. 0221-11316, INGVAR LILlEROTH, civiling., rektor . ~ 
EKNIKERSKOLAN SALA 

kommunal skola med statsunderstöd, anordnar 3-terminiga kurser för 
utbildning av Radio- och Televisionstekniker e Statlig studieh[älp 
e Rumsförmedling e Kurser anordnas även för Starkströmselektnker 
le- o. B-beh.), byggn.-tekn. och verkstadstekn. e Terminskurser för 
elektriska montörer (nybörjare). Begär prospekt. e Tel. 0224/11660 

JOHN SCHRÖDER: 

Radiobyggboken 
DEL 3 

Mällekniska 
delen 

N o R D S K R 

Denna bok ger utförliga anvisningar om 
hur en amatör själv kan bygga en ut
märkt uppsättning mätinstrument som 
praktiskt kan användas för att trimma, 
justera och mäta på radioteknisk appa
ratur. 

hit 16:- inb 18:50 

o T O G R A V Y R 
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Man kan också med kanalväljaren anordna 
kontinuerlig avstämning inom FM·band II, li
kaså kan en UHF-avstämningsenhet inkopplas. 

Svensk representant: ELFA Radio & Tele
vision AB, Holländargatan 9 A, Stockholm_ 

(122) 

• 
Miniatyrbandspelare 

Leach Corp., USA, har konstruerat en minia
tyrbandspelare, MTR-362LT, avsedd för an
vändning i robotar, raketer o.d. Bandspela
ren finns i två olika utföranden med 7 eller 
14 kanaler. Hastigheten är 33/ 4", 71/ 2", IS" 
eller 30" per sek. Största bandlängd ca 25 m. 
Vikten är ca 730 g och dimensionerna så små 
att apparaten ryms i en barnhand. 

Pris ej fastställt. 
Svensk representant: AB Bil-Aero Electric, 

Birgerj arlsgatan 66, Stockholm. (157) 
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Yttermått: från 16 till 62 mm (/) 
Effekt: från 0,1 till 40 W 

dunker 
småmotorer 
i precisionsutförande 

Strömart: likström, 1-f,as och 3-fas växelström. 
Även i synkronutförande. 

för finmekanik, optik, radio, television, 
elektroniska-medicinska apparater, 

bandspelare, skivspelare, 
hushållsapparater m.m. 

Nedväxling: 5:1 upp till 480 000:1 

Generalagent,: 

AB D.J. STORK 
Box 3227 • Stockholm 3 

Tel. 102246 - 21 73 16 

FAMA och TIC,ONAL 
- permanentmagneter som Ni kan lita -på 

Inom radion och televisionen använ
der man en stor mängd permanent
magneter, t. ex. för högtalare, mikro
foner, pick-ups m. m. Här är ford
ringarna stora på stabilitet och energi-
innehåll. ' 
F AMA och TICON AL har stor okäns- , 
lighet mot såväl termisk, mekanisk 
som magnetisk inverkan, de är myc
ket motståndskraftiga mot stötar, 
värme och avmagnetiserande fält. 

Mahn.hum.nl 

" FAMA 1000 

FAMA och TICONAL har 
mycket stort magnetiskt 
energiinnehåll, vilket i för
ening med låg specifik vikt 
gel' små och lätta konstruk
tioner. T. ex. TICONAL Gg 
med (BXH) max. över 5,5X 
lOn cgs, dvs. ett magnetiskt 
energiinnehåll, ,som ar mer 
än 30 gånger större än hos 
en kolstålsmagnet. 

TlCONAL 

FAGERSTA BRUKS AB DannemoraverkenÖsterbybruk ' 
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NYTT MODERNT 
3-VÄGS 

HÖGTALARSYSTEM 
Ny teknik och nya material. 3 
nya högtalare och delningsfilter 
för 300 och 3000 p/s. Membran 
av »Sandwich»-typ med extra 
stor yta för bas. Keramiska 
magnetsystem av kraftig typ. 
Den mycket jämna impedans
kurvan medger anslutning till 
förstärkare inom 8 till I 5 ohm. 
Tål även höga effekter. Elegant 
låda i »Slim-Line»-modell, en
dast I 8 cm djup. Levereras även 
som Baffel-modell för inbygg
nad. Overraskande förmånliga 
pnser. 
Kontakta oss för ytterligare upplysningar. 

INGENJÖRSFIRMAN E K O FO N 
Vidargatan 7, Stockholm 

(Nära Odenplan) 

Tel. 32 04 73 30 58 75 

EKB·PRODUKTER AB 
Sandfjärdsgatan 86, JOHANNESHOV. Tel. 81 28 00 

Generalagent för: 

AEREX - instrumentfläktar 

K.V. styrkristalJer 

HAIRLOK gummitagelembalJage 

HELGO kondensatorer 

VEGA högtalare 

LEGPA - servokomponenter 
dataöverföri ng 

ULTRAPOT - 10·varviga 
potentiometrar 

en EKB-produkt = En kvalitetsprodukt 

NY FENOMENAL 
SPÄNNINGSPROVARE 

WIBRE SPXNNINGSPROVARE. Oumbärl igt 
universalverktyg för aUa som har med el. saker 
att skaffa. Lätt i vikt , endast 22 gr, lätthanterl ig 
och P-R-I-S-B-I-L-L-I-G. Pr styck endast .. 5.75 
1) Trådmötare. Direkt avläsning av trldarea i 
mmioch diam. i mm. 
2) Belastningskalkylator. Visar trldens belast
ningsgräns i amp ., säkringsstyrkan samt belast
ningsmöjlighet i kW. 
3) Lathund. För kalkylering av trl dtalet i rör. 
4) Skruvmejsel, med skruvfasthlUare. 
5) Spönningsprovare. Växelström, likström plus 
och likström minus för spänningar meUan 70-380 
volt. 
6) Qlycksfallskydd. 

A.I. HOIlEX Avd. A Box 1206 Borås 2 
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Radio- och TV
utställningar ID. ID. 1962 

TV.festival i Montreux 

I Montreux i Schweiz hålles under tiden 23 
april till 5 maj en internationell TV·festival. 
Festivalen omfattar tre avdelningar: en inter
nationell tävling om det bästa underhållnings· 
programmet för TY, en stor TY-utställning och 
ett internationellt symposium. 

Tävlingen om det bästa underhållningspro. 
grammet äger rum mellan den 23 och 28 april. 
Utställningen och symposiet pågår mellan 30 
april och 5 maj. 

Internationell konferens om tele. 
kommunikation via satelliter 

I början av december 1962 hålls i London en 
internationell konferens om telekommunika
tion via satelliter. Upplysningar om konferen
sen kan erhållas från: The Institution of 
Electrical Engineers, Savoy Place, London, 
W.C.2. 

• 
23/ 4-5/ 5: »Second International TV Equip. 

ment Exhibition», Montreux. 

29/ 4-8/ 5: Tyska industrimässan i Hannover. 

30/ 4-4/ 5: »Ninety-first Convention and Ex
hibit of the Society of Motion Pictures and 
Television Engineers», New York. 

30/ 4-4/ 5: »Second International Television 
Symposium», Montreux. 

3-5/ 5: »German Roentgen Society, 43rd Con
ference», Cologne. 

3-5/ 5: »International Conference of Univer
sity Computing Centres», Mexico City. 

4-13/ 5: Svenska Mässan, Göteborg. 

5/ 5: »International Telecommunication Union, 
17th Session Administrative Council», 
Geneve. 

8-10/ 5: »1962 Electronic Components Con· 
ference», Washington, D.C. 

18/5-3/ 6: Brittisk handelsmässa i Stockholm. 

28/5-1/ 6: »Colloquium: Modern Computation 
Techniques in Industrial Contro!», Paris. 

28/ 5- 2/ 6: »International Electronics & Auto
mation Exhibition», Olympia, London. 

31/ 5-7/ 6: »International Television Confe
rence, I.E.E.», Savoy Place, London. 

11-24/ 6: »International Electronic, Nuclear 
Energy, and Tele-Radio Cinematographic 
Exhibition», Rom. 

14-18/ 6: »European Broadcasting Union, 13th 
Ordinary Session General Assembly.» 

18-22/ 6: »Congress on Magnetic and Electric 
Resonance and Relaxation», Eindhoven. 

25-30/ 6: Symposium: Elektromagnetisk teori 
och antenner, Köpenhamn. 

16--20/ 7: »International Conference, The 
Physics of Semi·Conductors», Exeter. 

5-11/ 8: »Second International Congress of 
Radiation Research>, England. 

14-16/ 8: Konferens: »Precision Electro· 
magnetic Measurements», Boulder, Colo
rado. 

15-22/ 8: Tolfte internationella matematik
kongressen, Stockholm. 
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WILH. QUANTE 
WUPPERTAL·E. 

IPECIALFABRIK FÖR TELEKOMMUNIKA. 

TIONI KOMPONINTER 

' .. ~~ .. ~..I.··"~~·:~"~":··~"':~;,:"!".':'!-rJt"'! . 

:-,"!,:' ' : ; : " 'to" ; ~-' ~ ') '\ .... ~:; \' • 

~ • t _ .' ~ c .. ,., .. " ~ ~ " ... ' '" • J.-, ';' 

--
___ 179mm __ 

KopplIngslIst., • 40 pollga 
Typ 60681 60682 60680 

u,. "å,. Iil/vl,.kning: 

Apparotlådor - kobelför
greningor - kabelöndboxar 
- kopplingslisler - telefon
Jockor. 

G,n,,.alag ... ': 

AKTIEBOLAGET 

RENIL 
STUREGATAN 18 STOCKHOLM 5 

TEL. 620750 - 625750 

Transistor- . 
materiel m. m. 
Kopparfolierat laminat för tillyerkninQ. av tryckta 
kretsar, div. storlekar lange narmast onskad stor
lek) 1.20 per dm2 

Transistorer : OC 44 5.-
OC 45 5.-
OC 70=OC 602 4.80 
OC 602 obegagnad surplus 3.50 
OC 71 4.50 
OC 72 5.-
2x OC 72 10.-

Transforma torer: Ingångs, typ ST-ll 
Drivtrafos, typ ST-21 , ST-22, ST-23 
Utg .-trafos, typ ST·31 eller ST-32 
a Kr ...................... 5.-

MF-trafosats, innehå Ilande 3 st MF-trafos, oSC.-spo
le, lindad ferritantenn, kopplingsche ma. Subminia-
tyrutförande .. .. ..... . ... . ... ... . .. ........ . 14.50 
PVC-2, 2-gangs vridkondensator, passande t ill 
ovanst. MF-sats, dimensioner 2S X28X I6 mm, 6 mm 
axel ............ . ......... . .. . ....... .. ..... 8.50 
Högtalare el 1 Y2" S ohm . .............. .. ... 8.-
Högtalare el 2" S ohm .. .. .... .. .... .. .. .. 8.-
Högtalare el 3" S ohm ... . ... . . . ......... . 9.-
Orphone, dynamisk, S ohm eller 1200 ohm, med 
min.-plugg .......... . ..... .. . . .. .. .... . ..... 6.50 
Orphone, kristall, med plugg ........... ; . .. 4.75 
KEW panelinstrument i stor sarterlng, aven VU
metrar för stereo 
Universalinstrument KEW TK 20 A, 1000 ohm/volt, 
S mötområden, med testsladdar och batteri 29.50 
Subminiatyr - mylarkondensatorer, arb .-sp . 100 
V t.ex. 0,04 JLF 3,5X7,5Xll mm 1.-, 0,1 JLF 5,2x 
10,5 x ll mm .................... .. ... .. .... . 1.20 
Kisellikriktare 0,6 Amp. 700 V typ 0307 .... . . 13.30 
Kisellikriktare 0,6 Amp. 400 V typ 0304 ...... 6.60 
Tonband, Scotch 190, 7" EP, 1800 fot ........ 25.-
Stereo - balansindikatorer, typ ST - 20 C, i ödel-
tröhölje, med nollnivåjustering ....... _ ........ 53.:-
3-vögs kellogg-omkopplare med 4 vaxllngar, for 
snabbtelefoner etc. ......... .. .... . . .. .. . .... 4.40 
Subminiatyr-Iamphållare med förkromad linskroge. 
el 14 mm, med röd , grön eller gul lins ..... . 2.10 
Subminiatyrlampor, med gänga E - 5,5, passande 
till ovanstående lamphållare, 6 V 0,25 A .. . . -.45 
0:0,12 V 0,15 A .......... .. .... .. .......... -.50 
0 :0,24 V 0,07 A .. .. .... .. .................. - .60 
Illustrerad amatörkatalog söndes mot 50 öre i fri
märken. Oms tillkommer å samtliga priser. S da
gars returrätt. 

INTRONICAB 
Birkagatan 17, Stockholm Va. Tel. 30 S2 20, 320024 



QUAD 22 STEREO. QUAD 11 MONO • QUAD 11 'OWER • QUAD aECTROSTATIC • QUAD FM • QUAD AM 

Såväl stereopickup som monopickup kan samtidigt vara 
inkopplade. 
QUAD 22 utgör elektriskt två QUAD 11 uppkopplade på 
samma chassi samt med gangade kontrollorgan. De yttre 
dimensionerna är exakt desamma för QUAD 22 och 
QUAD 11. 

ACOUSTICAL 

QUAD 22 STEREO· 
!ör!örstärhare 
är den hängivne musikälskarens önskedröm. Den har ett 
oändligt antal variationsmöjligheter, som uppfyller alla 
krav på mon 0- och stereoavlyssning från grammofon, 
radio och bandspelare. 

DEN ELEKTROSTATISKA HÖGTALAREN-
ett ~ppet fönster mot orkestern, 
är direkt anpassad · till förstärkaren och är överlägsen 
genom sin distorsionsfrihet och resonansfrihet över hela 
frekvensområdet. Den är genom sin direktstrålande ka
raktär den idealiska stereohögtalaren. 

~~a--------~-
HARRY THELLMOD 

Hornsgatan 89 - Stockholm Sv. - T.I.fon 689020 ·693890 
5-mii,kt 

QUAD 22 STEREO. QUAD 11 MONO • QUAD 11 'OWER • QUAD ELECTROSTATIC • QUAD FM • QUAD AM 

LPU2 PP3 i PP4 
1.5v. 9v. 9v. 
Oiam. 34. 26 x 18 25 x 25 
Höjd 61 mm. x 48 mm. x 49 mm. 

batterier varar längre! 
FÖR RADIO, FICKLAMPOR, HÖRAPPARATER OCH FOTOBLlXTA66RE6AT 

Gen.ralagent TRYGGVE SUNDIN, Ridcllirpbin 23A Stockholm, Tel. 677168, 677169, 677170 

" 
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elektr<+>nik 
I T,EOHI OCH PHAKTIK 

nr 3 1961 

Ur innehållet bl.a. 
Dr-ing J Schubert 

Lågfrekventa brusegen
skaper hos germanium
legerade skikttransistorer 

Brusegenskaperna för ett transis
torbestyckat förstärkarsteg kan 
beskrivas med utgångspunkt från 
ett ekvivalent schema med fem 
bruskällor . . 

Civilingenjör S Lorentzi 

Tyristorn 
och fyrskiktsdioden 

En orientering om egenskaperna 
hos och kopplingarna för dessa 
halvledarelement med tyratron
karakteristik. 

Ljuskänslig 
halvledarswitch 

"Fotoswitchen» - en ny halv
ledarkomponent av pnpn-typ kan 
i många kopplingar med fördel 
ersätta reläer, tyratroner och me
kaniska omkopplare. 

Dessutom: 
• Om tillverkning av ferrit

kärnor 
• Binistorn 
• Kopplingselement med ferr it

kärnor 
• Elektrokemisk drifttimme

mätare 

elektr<+>nik 
I TBOI!! OCH PRAKTIK 

är den oumbärliga tidskriften f ör 
kvalificerade tekniker 

PRENUMERERA 
- KÖP LÖSNUMMER ! 
r----- - -, 

Till ELEKTRONIK, Stockholm 2 1 
postgiro 65 11 10 

Undertecknad bestöller : 

a ) prenumeration nr 1/61- 1/62 il 11.25 

b) prenumeration nr 2/62-1/(,j il 11.25 

c) lösnummer, nr .... . .. .. . il kr 3.- pe r st 
a ll expedieras mot postförskott till: 

Namn 

Adress ; .... ... ...... ...... .... .. .... ... .. . 
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22/ 8-1/9: »29th Radio & TY Exhibition>, 

Earls Court, London. 

26/ 8-1/ 9: »Tenth International Radiological 
Congress and Exhibition», Montreal. 

27/ 8-1/ 9: »I.F.I.P. Congress on Data Pro· 
cessing>, Miinchen. 

29/ 8-5/ 9: »Fifth Intern"ational Congress of 
Electron Microscopy», Philadelphia. 

13-24/ 9: »Radio, Television & Electronics 
Exhibition», Paris. 

18- 21/ 9: Konferens med temat »Speciella an· 
vändningsområden för vakuumteknik», i 
Battelle·Institut, Frankfurt am Main. 

26/ 8-2/ 9: Utställning av elektroniska data
anläggningar, »Interdata», Miinchen. 

26/ 8- 2/ 9: International Federation for In
formation Processing (IFlP) kongress 1962. 

18/ 5- 3/ 6: Brittisk utställning i Stockholm, 
omfattande bl.a. elektronisk apparatur samt 
radio· och TY·utrustningar. Utställningen 
skall hållas på S:t Eriksmässans område. 

• 
Kataloger och broschyrer 

AB Gösta Bäckström, Ehrensvärdsgatan 1-3, 
Stockholm K : 
industriprislista över lagerförda transistorer, 
dioder och likriktare från Texas Instruments, 
USA. 

Standard Radio & Telefon AB, Framnäsbacken 
2, Solna : 
utförsäljningsprislista på reläer; 
kataloger och datablad över olika kondensator· 
typer från Standard Telephones and Cables, 
Ltd., England. 

Svenska Mullard AB, Strindbergsgatan 30, 
Stockholm No: 
data blad från Mullard Ltd., Semiconductor 
Division, England, över transistorer i höljen, 
som medger automatisk inplockning i tryckta 
kretsar. 

Dage Corporation AB, Cedergrensvägen 20, 
Fack, Stockholm 32: 
katalog från Hi - G Ine., Connecticut, USA, 
över reläer, konstruerade för att uthärda stora 
mekaniska påfrestningar under drift. 

Firma Erik Ferner, Box 56, Bromma: 
broschyr över ferritminneskärnor och trans· 
flm:orer från RCA, USA. 

Erik Ferner AB, Box 56, Bromma: 
katalog från Litton Industries Eleetron Tube 
Division, USA, över magnetroner, klystroner 
m.fl. rörtyper för mikrovågsområdet ; 
prospekt från APEM, Geneve, över ett nytt 
miniatyrrelä. 

Rohde & Sehwarz Svenska Kontor, Erstagatan 
31, Stockholm Sö: 
nr 16 av »Rohde & Schwarz·Mitteilungen» där 
bl.a. en del nya instrument från det tyska 
moderföretaget presenteras. 

Elfa Radio & Television AB, Holländargatan 
3 A, Stockholm 3: 
ny katalog på svenska över byggsatser från 
EICO, USA. 

Brush Instruments, Cleveland, USA: 
broschyr över elektroniska utrustningar för 
mätning av ytjämnhet. (Svensk representant : 
AB Erik Ferner, Box 56, Bromma.) 

International Reetifier S.A ., USA: 
datablad över firmans tillverkningsprogram av 
kisellikriktare. (Svensk representant: Inter· 
national Reetijier AS, Wivalliusgatan 17, Stock
holm K.) 
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SENSATIONELLT 
erbjudande 

FM-tillsats för 75:- kr. 
En selektiv och känslig FM-tillsats, känd 
för 'sin goda kvalitet. Fersedd med 
magiskt öga. Täcker 86--100 MHz. 
4 rör + selen likriktare. 220 V 50 Hz . 
S-märkt. 

Även i byggsats kr. 50:-

Begränsat lager - beställ i dag 
Telefoner: 545462 - 5416 35 vx 

T experten 

V Kompanentavd. 
Stockholm K Fack 18049 

Bra tips! 
Nya tidskriften 

ELEKTRONIK - oumbärlig 
också för radiotekniker! 

Prenumerationspris helår 11 : - ( 4 nr) 
ELEKTRONIK i teori och praktik 

Stockholm 21 - postgiro 6511 10 

KOMPONENT
REALISATIONEN 

'ortsätter 

Begär lagerförteckning 

SOUND RADIO AB 
Vällingbyv. 170, Stockholm-Vällingby 

Telefon 8751 60, 8751 61 



... de rätta instrumenten 

för riktig TV· och U KV· 

Signalgenerator FSG 957/11 
Den inbyggda HF-generatorn gör instrumen
tet till en komplett 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:-

• 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. 

~ 
för allt i TV -

Instrumentbord 
på hjul. Synnerligen praktiskt. 
Ni flyttar lätt instrumenten till 
den apparat Ni skall arbeta 
med. P' 145 riS :-

AB GYLLING IL CO 
Stockholm-Gröndal, Siöbjörnsvå-
gen 62. Tel. 010/180000 
Göteborg, Husargatan 30-32. 
Tel . 031/175890 
Malmö, N. Vallgatan 42. 
Tel . 040/70720 
Sundsvall, S. Jårnvågsgatan Il. 
Tel. 060/504 20 
luleå, Storgatan 50. Tel. lOB 10 

SABAFON TK 125-4 
Bandspelaren med 4-spårsteknik SABA 
SABAFON TK 125-5 
Stereo-bandspelaren 
med duospårskoppling 

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, brusfattigt 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
upptagningar i )playback-förfarande) och stereoåtergiv
nmgar möjliga. 
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 Prl. kr. 875:-
ink!. mikrofon, tonband och radiosladd. 

TK 125-$ Prl. kr. 945:
ink!. tonband och radiosladd. 

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

AB HARALD WÄLLGREN 
Göteborg 2 tel. (031) 174980 
Vällingby, tel. (010) 873755 
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~i IERC 
värmeavledare för 

transistorer 

• Utformningen ov denna nya värmeaviedare 
har givit den benämningen ,fan-top'. Den ger 
25-50 % bättre värmeavledning än den äldre 
,kugghjulstypen: 

,Fan-top' passar pö alla transistorer med 
häl je av TO-5 tyP. d .v.s. med diameter varie
rande mellan O.305"-{).335" Ica 7,75-8.50 mm) 
och är i färsta hand avsedd för tryckta kretsar 
där värmeavledning till en chassiplöt inte är 
möjlig. 

,Fan-top, är utförd av berylliumkoppar som 
kadrninerats och givits en matt. svart yta. 
Trycks fast över transistorhöljet med ett enda 
handgrepp och kräver inga verktyg eller andra 
hjälpmedel för fastsättning. 

Rekvirera specialbroschyr med alla data I 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm Sv. Tel. 44 92 95. 

1111111111 LIBER· ANNONS· NR 20 .1962111111111 

,Boken gör ett tilltalande intryck 
både på grund av det rediga och 
åskådliga framställningssättet och 
den föredömliga typografiska ut
styrseln. Figurerna äro tydliga och 
använda beteckningar enl. SEN:s 
rekommendationer. Boken kan an
ses fylla ett verkligt behov.> 

Elis Wikström, Arbetarbladet 

TAGE HEDBERG 

Komplexa metoden 
VID VÄXELSTRÖMSBERÄKNINGAR 

IJ YIKISSERUN INB. 21:- B 

SVEAVÄGEN 68 STOCKHOLM C 

~100 
Svenska AB Trådlös Telegrafi, Box 7080, Stock
holm 7: 
broschyr på ett nytt indikatorrör, EM 87, från 
Tele/unken GmbH, Tyskland. 

Tele/unken GmbH, Tyskland : 
broschyr på en ny triod, PC88, för UHF-om
rådet. (Svensk representant: Svenska AB Tråd
lös Telegra/i, Box 7080, Stockholm 7). 

Intronic AB, Birkagatan 17, Stockholm Va: 
>Intronic-Nytt», januari 1%2, upptagande 
siffer indikatorer, drifttidmätare, synkronmoto· 
rer m.m. 

AB Champion Radio, Rörstrandsgatan 37, 
Stockholm Va: 
ny nettoprislista för mottagarrör och halv
ledare; 
kompletteringsblad till Champions komponent
katalog. 

Scantele AB, Tengdahlsgatan 24, Stockholm 
SÖ: 
broschyr över mikrovågskomponenter från 
Melabs, USA. 

International Recti/ier AS, Nannasgade 18--20, 
Köpenhamn: 
ny prislista på likriktare. (Svensk represen· 
tant: International Recti/ier AS, Wivalliusga
tan 17, Stockholm K.) 

• 
Firmanytt 

Inslrumentbuss på rundtur 

Under januari månad besöktes en del svenska 
industrier och laboratorier aven »rullande 
elektronikutställning> från Solartron Electro
nic Group i England. Det var en 11 m lång 
buss som inretts som demonstrationslokal. Bil
den visar en interiör från· instrumentbussen. 
Intresset för utställningen var stort, och avsik
ten är att göra den årligen återkommande. 

• 
Kungl. Marinförvaltningen har från Solartron 
i England köpt ca 100 oscilloskop av typ 
CD.I014.2. Oscilloskopet har bl.a. ett stort an
tal triggningsmöjligheter och en inbyggd synk
separator för TV. 

• 
Radio Corporation of America (RCA) har ett 
laboratorium i Ziirich, som från början av 
mars till mitten av april demonstrerar en hel
transistoriserad videobandspelare, typ TR-22. 
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FRIA BANDET! 
TELE-COM Sändare - Mottagare. Ger 
utmärkt god kommunikation upp till flera 
km. vid fri synvidd. Helt transistoriserade 
med input av 100 milliwatt hos sändaren 
och 1 microV. känslighet hos mottagaren. 
Levereras i läderfodralo. hoppfällbart an
tennspröt. Godkända av Televerket. An
vändbara för en mångfald av ändamål, 
t.ex. på arbetsplatser. Riktpris: Kr. 325.-. 
KIseldIoder typ rGP. Toppspänning 
(PIV) 400 V. Medelström 30D-400 mA. Re
kommenderad arbetssp. 30 'I. av PIV vid 
kondensatoringång. Eljest 35 'I,. Kr. 6.50/st. 
4 st. å 5.-; 10 st. å 4.50. Levereras även 
1000 V PIV resp. 0.5, LO, 1.5 A. 
Sändarerör: 813 Kr. 35.-. 4 st. 1625 
Kr. 15.-. 125 wattstrioden 826, 2 st. Kr. 15.-. 
6AG7 Det idealiska osc.- och dubblare
rÖret, i Gen. Electrics originalförpackning. 
3 st. 15.-. 
UnIversalinstrument typ 27A. Områ
det: 500 V, 250 V, 10 V. lIk- el. växelsp.; 
100 mA, 10 mA samt 1 mA. 0--100 kOhm. 
Endast Kr. 32.50. Nyal 
APN-1 Höjdmätare Kompl. m. rör etc. 
Kr. 40.-. Bygg om för fria 400 MC-bandet! 
MF-enheter, 6-rörs, för 9.72 MC, utan 
rör. Schema medföljer. Kr. 15.-. 
Antenninstrument 0.250 A, 0.5 A, 1.0 A. 
Per styck Kr. 12.-. 
Kristaller. Bandkantkristall 3500 KC (DC 34 
typ) m. hållare 10.-. Följande till Kr. 7.-: 
3150 KC, 4035, 4190, 5950, 6100, 6500, 7500. 7975. 
RF 26 Konverter. 3-rörs f. 50-65 MC med 
variabel inställning. Bör också kunna änd
ras för fria bandet. Output=7.5 MC. Kr. 
35.-. Germaniumdioder 75 öre per styck. 
Koaxialkontakter billigt! Typ PYE för 
75 ohm. Kr. 2.25 per par. 

REIS RADIO 
Polhemsplatsen 2 GöTEBORG 

Rapar von Rell 
Tel. 155833 sllkrast 16.00-17.30 

Varför beta/a mera lör 
Hi-Ii Förstiirkare RT 2/62 '! 

Vi lagerför materielen för 
förstärkaren enligt RT:s 
beskrivning. Prisexempel : 

Utgångstransformator U30 14.- brutto 
Tr2 transformator 50.- brutto 
Drossel CH175 20.- brutto 
Kopplingsplint 2 X 10, 2 st. 6.- brutto 
ECC83, 5 st. 30.- brutto 

EL84 7.- brutto 
EL86, 2 st. 14.- brutto 

Med amatörrabatter fråndragna kom
mer ovanstående materiel att kosta 
netto kronor 98.95 inkl. oms. 

Priser Dch rlllllltter lör övrig ingtienie 
mllteriel enligt klltlllDg 

VIDEOPRODUKTER 
Olbersgatan 6 A, Göteborg O 

Tel 031125 76 66, 21 37 66 

D sänd stycklista för hi-fi RT 2/62 
D sänd stycklista för DX-mott RT 1159 
D sänd katalog mot 1.50 i frim. (bif.) 

D sänd katalog mot postförskott 2.25 

Namn 

Adress 

Postadress ........................... . I 



i dimensioner fr~n M 2,6 och Nr 4 till 
M 100 och 4". Lösningen på massor av kon
struktionsproblem sedan mer än 15 år ... 
6-kantmuttrar, enkla och dubbla ankar
muttrar, nitmuttrar, hattmuttrar, hjulmutt
rar m. m. . .. för temperatur mellan -65 ' 
och +20cf' ... extra kraftig fastsättnin~ av 
låsringen ... standard hos ledande sve~ska 
och utländska industrier. 

SPIRE SPEED snabblåsmuttrar 

av SNP-typ är självl~sande - ~ 
inga separata låsbrickor erfordras, In I SNJ-, SNU- och SM-typerna är 
avsedda för blindfnontering. 1 

~ 

lliill 
SPIRE SPEED .. b' kO sparr rlc or 
User på ogängade axlar, rör etc., 
eliminerar gängade element. 

SPIRE SPEED clips 
s~som rör- och ratrlåsclips, kabel-
klämmor, spol- och kåphållare 
möjliggör snabbare monterings-
tempo och minskade monterinf!;s-
kostnader. 

FÄRGGLADA CAPS 

dö!jer skruv*allar - fyller ett 
sedan länge känt behov inom 
m~nga industrigrenar t. ex. mö
belindustrien. 

~ 
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SIMMONDS 
AEROCESSORIES AB 
Stamgatan 5 STOCKHOLM/ÄLVSJÖ 5 Tel. 9189 03, 918904, 918905 

~ A MEMBER OF THE FIRTH CLEVELAND GROUP 
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TRANSISTORKOMPONENTER: 
A-IS Sats innehållande 3 st MF-transformato
rer samt oscillatorspole i skärmburkar 7,SX 
7,SXI0 mm, ferrttantenn med lindning och 
fullständigt kopplingsschema till motta~~ 

PVC-320 Samma sats som föregående, men 
även Innehållande submIniatyr gangkonden-
sator 20X20X12 mm ........................ 31.-
PVC-201 Miniatyr gangkondensator 28X28XlS 
mm med en sektion 16-212 pF och en 8-85 
pF kapslad i transparent plast innehållande 
även trimkond . . .. . ................. .. .... 9.60 
FVC-I02 Miniatyr vridkond 13-365 pF och, di
mensioner 25X25X13 mm. Med transparent 
plastratt graderad 5,3-16 ................ 4.95 
2V-SP Luftisolerad gangkond med en sektion 
8-207 pF och en 7-101 pF. Dimensioner 37X 
28X21 mm ....... . ....................... , .. 8.~0 
VK-4 Do. med båda sekt. 6,5-160 pF. Dimen-
sioner 18X39X30 mm ...................... 7.-
Ferritstavar: (diam. Xlängd) 8XI00 mm .. 2.-
10X140 mm 3.25 och 10X203 mm .......... 4.65 
Litztråd 20 XO,05 mm för ovanst ....... -.10Im 
ST-22 drivtransformator 16X17X21 mm för 
OC-71 till 2XOC-72 .................. .. .... 5.50 
ST-31 utgångstransformator 16X17X21 mm för 
2XOC-72 till högtalare ........ ........ .... 5.
ST-SI utgångs transformator 35X36X44 mm för 
2XOC-74, 2 watt till högtalare ............ 12.50 
N-53 transistorhållare av nylonbakel1t för 3-
polig transistor .. .... ...................... -.80 
N-54 Do. 4-pollg ............................ -.IS 
Batterikontakter av tryckknappstyp: 
It-TRB-l Lösa plus- och minuskontakter med 
sladd passande alla 9 V-batterier. Ett par med 
en röd och en svart ...................... 1.50 
It-TRB-3 Dubbelkontakt med 12,5 mm polav
stånd och olikfärgade sladdar.. ...... .... 1.75 
Transistorer: OCH 7.-, OC45 7.-, OC70 6.-, 
OC71 6.-, OC72 7.-, 2XOC72 14.-, OC74 7.-, 
2XOC74 14.-, OC75 6.-, OC79 9.-, OC189 T.-, 
OC170 9.-, OC171 10.-. 
Dioder: lN34, lN48, lN52 2.-, OAS5 3.-. 
stor sortering av minlatyrhllgtalare, tran
slstorbatterler, motstånd och kondenlatorer I 

lager. 

REKVIRERA VAR INNEHALLSRIKA, ILLU
STRERADE KATALOG! Sändes mot kronor 

1.95 j frimärken. 

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SIi. 

Tel. 43 86 84. 

AKTUELLA KURSER 
Transistorteknik II 
i Malmö den 24-28 april. 
Halvledareteori. Laborationer. Betyg erhål
les. Kursavgift 150 kr. 

TV -teknik II 
i Stockh,plm den 21-30 maj. 
Aktuella kopplingar. Serviceteknik. Sveptrim
ning. Instrumentunderhåll. Betyg erhålles. 
Kursavgift 175 kr. 

Grammofon- och bandspelarteknik 
i Stockholm den 16-19 maj. 
Teori. Juster- och serviceövningar. Intyg er
hålles. Kursavgift 75 kr. 

Vidare upplysningar erhålles från 

STATENS HANTVERKSINSTITUT 
Box 4012 Tel. 241400 Stockholm 4 

i i MOTOROLA 
M ZENERDIODER 
Marknadens största sortiment, över 
2.000 typer. Nominell zenerspän
ning 2,4-200 volt, effektförlust ~-
50 watt. 

Teori, konstruktioner och använd
ning beskrives i Motorola handbok. 

M. STENHARDT AB -. ---------
Björnsonsgalon 197, Bromma. Tel. 875135 

~102 
Intronic AB har flyttat från Bromma till nya 
lokaler på Birkagatan 17, Stockholm Va, tel. 
30 82 20 och 32 00 24. 

• 
Scantele AB, Tengdalsgatan 24, Stockholm Sö, 
är sedan någon tid tillbaka svensk ,represen
tant för Melabs, Palo Alto, Kalifornien. För
utom ett antal mikrovågsinstrument, såsom 
signalgeneratorer och effektmetrar, tillverkar 
detta företag bl.a. mikrovågsmottagare för 
signalspaning och mikrovågsförstärkare. 

• 
Allmänna Handelsaktiebolaget (Allhabo), Al
strömergatan 20, Stockholm K, har utsetts till 
svensk ensamrepresentant för Southem In
struments Ltd., Camberley, Surrey, England. 

Företaget tillverkar bl.a. digitalvoltmetrar 
och -räknare, portabla takometrar, oscilloskop, 
trumkameror för fotografering av snabba för
lopp. System för mätning och registrering av 
dynamiska förlopp står även på tillverknings
programmet. 

• 
Erik Ferner AB, Box 56, Bromma, har utsetts 
till' generalagent för det amerikanska företaget 
Litton Industries Electron Tube Division som 
tillverkar magnetroner, klystroner m.fl. rör
typer för mikrovågsområdet. 

• 
Nya män på nya poster 

Kai 
Sandberg 

Lennart 

Myren 

Till försäljningschef vid Conserton Radio TV 
har från den 10 februari 1962 utsetts ekon. lic. 
Lennart Myren, som tidigare varit chef för 
marknadsavdelningen vid Svenska AB Philips. 
Lic. Myren efterträder herr Kai Sandberg, som 
samma datum ingick i ledningen för Svenska 
AB Philips' produktavdelning »Ljus». 

• 
Rättelse 
Under rubriken Radioindustrins nyheter i 
nr 1/62 angavs på s. 70 under »Varmnåls
oscillograf» att svensk representant för San. 
bom Co., Industrial Div., USA, var Teleinstru
ment AB, Vällingby. Detta är fel, Sanborn Co. 
representeras sedan den l januari 1962 av 
Erik Femer AB, Box 56, Bromma. 
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ANNONSÖRSREGISTER 

APRIL 1962 
Sid. 

Allmänna Handels AB, Sthlm 11, 16, 84, 90 
Berec, Greenlys Ltd., England ........ 99 
Bergstrands AB, Sthlm ., .. '" .... ,. ... 86 
Briiel & Kjaer AB, Sthlm _" ... , .. , .... 10 
Bäckström, Gösta, AB, Sthlm ... ,.. 24-25 
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I RADANNONS •• I 
Till salu: 2 st. slutförstärkare Heath-Kif UA-l 
12 W il kr. 150.-, 1 st. högtalare Isophon HK 
6-8 Kr. 175.-. K. Petersson, Fregattv. 16, Li
dingö. Tel. 65 68 35. 
Till salu: Grammofonförst, Leak TL 10 m. 
förförst. Varislope II, Ortofon tonarm S 212 
m. transf., Ortofon dyn p.u : 1 st. AB 65, 2 st. 
AB 25 mono, högtalare Stentorian 8" HF n12 , 
allt i mkt gott skick, till högstbjudande. GUll
nar Hyltman, Bellevuegat. 13 A, Karlstad. 

Till salu: 15 årg. PopUlär Radio 1946-60. 
Tel. 010/48 62 74. 

/ 



HÖRAS' 
MEN INTE 

• 

8-43 
Diskanthögtalare med 3 
riktade högtalare för bäs
ta spridning . 

B-41 
Utrustad med 8" bred
bandshögtalare. 
B-42- är utrustad, med 
en 10" woofer och en 4" 
tweeter. 

En högtalare med en aldrig så perfekt ljud
återgivning kan bli ett störande inslag. 

En högtalare skall inte bara vara tekniskt 
på toppen. Den måste också vara formgiven 
på ett sådant sätt att den kan smälta in i 
modern miljö, i ett hem med vackra möb-" 
ler ... 

Välj Sinus högtalare så får Ni moderna tek
niska komponenter, diskret inbyggda i mu
sikmöbler i dagens design. 

I högtalarenheterna ingår Sinus Ultrasuper 
högtalare - en garanti för naturtrogen ljud
återgivning under alla förhållanden. 

Ultrasuper har ett flerskiktigt membran med 
helt nya material. Membranet arbetar med 
en synnerligen låg harmonisk distorsion 
(mindre än 1 Ofo i området 100-16.000 p/s 
och mindre än 5 Ofo i området 40-100 p/s). 

B-23 KOMPAKT 
Det allra senaste i Sinus 
högtalarprogram, endast 
15 cm smal, formgiven 
för moderna hem. 

SVENSKA HOGTALARFABRIKEN AB 
SVERIGES ENDA FABR I K FUR HUGT ALARE 

STOCKHOLM-VÅRBY tel. 01014& 7110 
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till sist 
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Marconi var amatör! 
60·årsminnet av Marconis första lycka. 
de försök att med radiosignaler över· 
brygga Atlanten har föranlett de arne· 
rikanska sändaramatöremas tidskrift 
QST att berätta en historia som belyser 
Marconis inställning till sändaramatö· 
rema. På världsutställningen i Chicago 
år 1933 besökte han den där utställda 
amatörstationen W9USA. Marconi ut· 
tryckte sin beundran över bygget, som 
han tyckte var synnerligen väl utfört. 
»Men det är ju bara ett amatörbygge», 
sade någon i hans sällskap. »Än sen då, 
jag är ju bara amatör själv», var Mar· 
conis svar. 

• 
Medborgarradio också i Italien. I slu-
tet av 1961 uppläts i Italien frekvensen 
29,5 MHz för privatradiotrafik. Max. 
tillåten sändningseffekt är 5 m W. 

• 
En ny amerikansk uppfinning möjlig-
gör långsam avspelning av videoband
upptagningar. Därigenom uppnås sam· 
ma effekt som vid filmupptagningar 
ultrarapid. 

• 
Kostnaden per minut för TV·reklam 
över alla sändare i Yästtyskland upp
gick i augusti 1961 till omkring 47 000 
DM. 

~.,--,\ 

»För sista gången: köp er en egen TV!» 

Prenumeration 

»Fel knapp igen, Fred!» 

Frågan om kommersiell television har 
diskuterats i Holland. Ett andra TY
program skulle startas med intressenter 
från handel och press och 10 % av den 
planerade sändningstiden skulle fri
ställas för TV-reklam. De holländska 
radiobolagen har - naturligtvis - pro-
testerat mot planen. . 

• 
Radiodiffusion Television Francaise 
(RTF) har infört ett andra reklamun
derstött TV-program . 

• 
Skrot skall det bli av det unika, rote-
rande antennsystemet vi Huizen i Hol
land. Det tillhör Radio Nederland, som 
1961 flyttade till Hilversum. ~ 

Adressändring 
1) Ring 28 90 60 och begär prenu
meration. 
2) Skriv till RADIO och TELEVI· 
SION, Nordisk Rotogravyr, Stock· 
holm 21, och anmäl prenumeration 
för hel· eller halvår. Ange från vil
ket nummer Ni vill att prenumera
tionen skall börja. (Prenumerations. 
kostnaden uttages mot postförskott, 
varvid första numret medsändes.) 

Vid adre$sändring meddela även 
gamla adressen. Vid postprenumera
tion meddela den ändrade adressen 
till vederbörande postanstalt. 

Nordisk Rotogravyr 

Postbox 2. 1 O 6 O 

Stockholm ~ 1 

Telefon 2.89060 

3) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 19 65 64. Ange på ta· 
longen vilken prenumeration som 
önskas, hel· eller halvår och ange 
från vilket nummer Ni vill att pre
numerationen skall börja. 
4) Postprenumerera på närmaste 
postanstalt. 
5) Prenumerationspriset är för l / l· 
år 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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Äldre nummer 

Ring 28 90 60 och begär prenume· 
ration. Skicka ej inbetalning i för. 
skott med frimärken e.d. förrän Ni 
övertygat Er om att numret verkli· 
gen finns. Äldre nummer är i stor 
utsträckning slutsålda och endast 
enstaka exemplar finns att få. 

InbiTidningspärmar 

för årg. före 1956 
för årg. fr.o.m. 1956 

3: 40 
3: 75 

, 

Principschemor 
Principschemor i RT är uppritade 
enligt följande riktlinjer: 

Komponentnumren som korres· 
ponderar med motsvarande nummer 
i ev. stycklista, är placerade till 
vänster ovanför resp. komponenter. 
I de fall komponentvärden anges i 
principschemor återfinnes värdena 
till höger under resp. symboler. 

Beträffande komponentnumren i 
schemorna gäller att för motstånd 
och kondensatorer föregås ej num· 
ret av R resp. C. 

Beträffande komponentvärdena i 
schemorna gäller att för motstånd 
utelämnas ohm·tecknet, 9ch för kon· 
densatorer utelämnas F. Således är 
100=100 öhm, 100 k=100 kohm, 
2 M=2 Mohm, 30 p=3O pF, 30 n= 
=30 nF (I n=l000 p), 3,u=3 fJ-F 
osv. Alla motstånd 0,5 W, alla kon· 
densatorer 250 V provsp. om ej an· 
nat anges i stycklista. 



PANCOM 
rlldiotelefon 
Pancom med registrerad typ nr TR-
1008 är en heltransistorerad kristall
styrd radiosändare och mottagare för 
privatradiobandet 27 MHz {s.k. med
borgarbandet. 

loo-tals användningsområden för in
dustrier, kommunala myndigheter 
samt för hobby och sportändamål, där 
temporära förbindelser mellan olika 
punkter måste upprättas snabbt och 
tillför Ii tligt. 

Pancom är försedd med ett hållbart 
hölje av metall och antennen ar In

skjutbar och väl skyddad under 
transport. 

Pancom är godkänd av Kungl. Tele
styrelsen och konstruktionen är fin
justerad för svenska förhållanden i 
samverkan med svensk expertis. 

Begär demonstration. Ytterligare tek
niska up gifter lämnas på begäran. 

Licens (kostnadsfri) från Kungl. Te
lestyrelsen erfordras för nyttjande av 
anläggning. Ansökningsblanketter 
kan erhållas på våra försäljningsstäl
len. 

PRIS MED TRANSPORTVÄSKA 
AV SVINLÄDER 
KR 320: - PER STYCK 

I 

Lödtillbehör med 
högsta kvalite - välj 

ENGEL lödpistoler 
• SMIDIG 
• BLIXTSNABB 
• SJKLVLYSANDE 
• S-MKRKT 
Modell 60 

Effekt - 60 Watt 
Uppvärmnings tid - 6 sekunder 
vikt - 800 gram 
sladdlängd - 1,7 meter 
Pris: 220 volt - 66:-
220/110 volt (omkopplingsbar) - 73:-

Modell 100 

Effekt - 100 Watt 
Uppvärmningstid - 6 sekunder 
Vikt - 950 gram 
sladdlängd - 1,7 meter 
Pris: 220 volt, 80:-
220/ IIO volt (omkopplingsbar) 86: 50 

Komplett reservdelslager 

ERSA lödkolvllr 
Modell 30 

• S-märkt 

• Lätt 
• Smidig 
• Försedd med Long life spets 

Finns för 20, 30 eller 40 Watt 
Pris: 30:-

Modell 10, Minityp, 6 volt 
20 Watt. Lämplig för precisionslödningar. 
Pris: 20:-

Reservelement och spetsar för ovanstående la
gerföres. 

ERSIN multicore tenn 
• Har Flussmedel i 5 kanaler 
• Tillverkas av rena metaller 
• Tillverkas med Ersin Fluss

medel 

• Levereras i lätthanterliga 
förpackningar 

Typ 45161 E - 45 % tenn 
- 55 Ofo bly 
Typ 60161 E - 60 Ofo tenn 
- 40 Ofo bly 
Typ SAV 161 - SA VBIT* 
*Savbit är en tenn-bly-lege
ring med låg procentsats 
koppar, vilket minskar för
slitningen av lödspetsar. 

STOCKHOLM Römrandsgalan 37, lel. 010/ 227820 
G Ö T E B O R G Södra Vägen 69, lel. 031 ' 200325 
M A L M Ö Regementsgatan lO, lel. 0110 1129 75 
SUHDSVAll VoHugolan 3, lel. 060 /50310 
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EICO välkänt amerikanskt fabrikat för privatradio
bandet. EICOär nu utprovad i Sverige med synner
ligen gott resultat. Samtliga apparater har god käns
lighet och över normal räckvidd. EICO ger Er 
säker förbindelse där annan fast eller rörlig för
bindelse inte går at åstadkomma. EICO nätanslutna 
sändaremottagare är S-märkt och samtliga typer 
godkända av Telestyrelsen. 

EICO-ELFA ger Er full säkerhet och garanti för appa
raternas funktion. 

Typ IICO 
760E 
761 E 
762E 

Byggsats 
Kr 635:
Kr 695:
Kr 695:-

Monterad 
Kr 985: - S-märkt 
Kr 1045:-
Kr 1045:-

PORTABLA sändare-mottagare passande för jakt, 
idrottstävlingar, fiske, transport- och krandirigering 
lagerföres i prislägen från kr 320:-. 

ELFA:s tekniska avdelning har under en längre tid 
utprovat ett stort antal japanska sändare-mottagare 
i hårda fältprov. Vår mottagare typ FB10 har 
längre räckvidd och känsligare mottagare än de 
flesta i marknaden förekommande. Mottagardelen är 
försedd med HF-steg och innehåller 10 transistorer. 
8 st vanliga 1.5V stavceller ger längre och säkrare 
drift än de annars så vanliga 9V oatterierna. 

EICO modell 740E sändare-mottagare säljes både i 
byggsats och monterat utförande. Modellen är upp
byggd på tryckt krets. Den inbyggda ackumulatorn 
medger minst 10 timmars driftstid. 

Laddningsaggregat medföljer i leveransen för 220 V. 
Typ 740E 
EICO Byggsats Kr 570:- Monterad Kr 785: -

GBNBRALAGENT 

ELFA ~4~t4IeM , 

Holländapgatan 9 A - Box 3075 - Stockholnl 3 - Telefon 240280 


