
television 

Privatradioapparater har sina givna användningsområden i hemmen. • 

Bygg själv: Kortslutningsindikator för radio- och TV-komponenter Se sid. 66 

Läs också: Transistorer i nya TV-mottagare Se sid. 46 



Från lager i Stockholm: 

12,5 watt - diameter 22 mm 

1-5000 ohm 

25 watt - diameter 40 mm 

1-5000 ohm 

50 watt - diameter 60 mm 

0,5-10.000 ohm 

100 watt - diameter 80 mm 

0,5-10.000 ohm 

150 watt - diameter 102 mm 

0,5-10.000 ohm 

225 watt - diameter 127 mm 

1-2500 ohm 

300 watt - diameter 152 mm 

1-2500 ohm 

500 wa" - diameter 203 mm 

1-2500 ohm 

'Be Right with 

OIMlMJDTIE 

Reglermotstånd 

På beställning: 

12,5 watt upp till 15.000 ohm 

25 wa" upp till 25.000 ohm 

50 wa" upp till 50.000 ohm 

100 watt upp till 50.000 ohm 

150 watt upp till 50.000 ohm 

225 wa" upp till 30.000 ohm 

300 wa" upp till 50.000 ohm 

500 watt upp till 20.000 ohm 

750 watt - diameter 254 mm 

1-15.000 ohm 

1000 watt - diameter 305 mm 

1-20.000 ohm 

Tandem- och trippelkoppling av 
reglermotstånd. 

Reglermotstånd lindade med oli-
ka trådtjocklek (Taper-Wound). 

Specialutförande med avbrott, 
strömbrytare, axlar med speciella 
längder, skruvmejselspår m.m. 

Motordrivna reglermotstånd. 

KRONOBERGSGATAN 19 TELEFON VÄXEl 520685 
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TRANSISTOR· KRETSPROVARE . 

* 

Transistorprovare 
{J-områden 
I OBO 
I OEO 

Instrumentet 

2-30, 20-300 
0-0,85-0,5-5,2 mA 
0-0,°5-0,5-5 mA 

Likström 0-0,°5-0,5-5-5°-5°0 mA 
Likspänning 0-5-50 V 
Resistans 0-2-200 k-20 M 
Byggsats kr. 225:- Monterad kr. 315:-

KAPACITANS· BRYGGA 
för mätning dir~kt t kretsen 
Kapacitans: 01-50 p'! 

Kortslutningsprov: upp till 2000 p,f med shunt
resistans ned till I [J . 

Avbrottsprov: från 15 pf vid shunt-resistans ned 
till 35 Q (över 250 pf). 

HOLLÄNDARGAT.9A, STOCKHOLM 3, BOX 3075, TEL 240 280 
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~V'-O 
. ~ör 25 år sedan 

Ur PR nr 9/37 

Septembernumret 1937 av POPULÄR RA
DIO innehöll en översikt av 1937 års mot
tagarmodeller. Någon sorts katalog över 
nya apparater skulle dock inte denna mark
nadsöversikt utgöra. 

»Betydligt intressantare blir det hela om 
man utgår från de nya finesser och kon
struktionsdetaljer, som finnas på olika fir
mors apparater», sägs det i artikeln. »Det 
är sådana detaljer som äro av vikt då det 
gäller att köpa en ny mottagare, ty man 
vill ju helst ha en som åtminstone i något 
avseende är bättre än den föregående. Det 
viktigaste om de nya mottagarna får man 
på grund av de flesta fabrikanternas in
ställning till saken tyvärr ej veta, nämli
gen hur känsliga och hur selektiva appara
terna äro och hur väl de återgiva tonfre
kvensskalan. Det gör ett beklämmande in
tryck att i firmornas broschyrer fortfaran
de, då den tekniska utvecklingen nått så 

långt, läsa om hur 'underbart' ljud en viss 
apparat ger eller att en viss spolkonstruk
tion ger apparaten 'högsta' selektivitet och 
'utomordentlig' känslighet. 

En honnör bör givas åt de fabrikanter 
som vinnlagt sig om att i sina broschyrer 
lämna utförliga tekniska upplysningar om 
de nya modellerna. Några firmor uppgiva 
även känsligheten i mikrovolt, men att tala 
om hur stor selektiviteten är har ingen vå
gat sig på i år. Dock måste i rättvisans 
intresse sägas, att några fastställda normer 
härför ännu ej finnas här i landet.» 

Numera finns det ju fastställda SEK
normer för hur prestanda hos en mottagare 
skall anges på ett entydigt sätt, men det är 
ännu i denna dag långt ifrån alltid man 
kan få besked från fabrikanterna på den 
punkten. 

I 1937 års mottagare var det särskilt 
kortvågsmottagningen som tilldragit sig 
konstruktörernas intresse. AGA-Baltic ha
de infört stabilisering av oscillatorn och 
hade vidare en cirkulär hjälpskala för kort
vågsbandet, den s.k. »Exaktorn», vars vi
sare gjorde ett varv då huvudskalans visare 
förflyttades mellan två delstreck. »Radio
la» hade för kortvågsinställningen en s.k. 
optisk skala som förstorade kondensatorns 
rörelse 10 ggr och gav skalan en skenbar 
total längd av 1,3 m. Centrum-Radio hade 
i vissa av sina modeller två kortvågsband 

som täckte hela våglängdsområdet 13,6-80 
meter. Även apparater från Moon och 
Tjemeld hade två kortvågsband. Elektriska 
Industri AB (EIA) hade en mottagare med 
tre rundradioband på kortvåg - 19-, 25-
och 32-metersbanden - med bandsprid
ning över hela skalan. Luxor hade raka 

' mottagare med 2 HF-steg+återkopplad 
detektor men inget kortvågsband. • 

Fig l 

Philips bilradiomottagare från 1937, som sades 
göra störningsskydden på bilmotorn över/lö
diga. Våglängdsomkoppling gjordes med hjälp 
av relä och tryckknappar. 

~-----( GRUnDIG )i----r 

KOMPLETT MED TILLBEHöR 

TILLBEHöR: 

AM-FM-Generator AS 2 
med inbyggd "WOBBLER" för di
rekt kontroll av MF-kurvor - AM, 
FM och TY-ljud - i samband med 
t. ex. oscilloskop G 4. 

MODULERING: 
AM: 800 Hl, 4 kHI eller omodulerad 
FM: 800 Hl eller omodulerad 
HF·UTGANG: Max 50 mV över 60 ohm, kontinuerlig spän

ningsdelare 70 dB - dessutom separat dämp
sats 60 dB = - 130 dB. 

LF·UTGANG: 4.000 Hl ca 400 mV eller 800 Hl ca 250 mV 
Anslutningskabel, 60 ohm, typ 6046 
Anslutningskabel, typ 6047 
Symmetreringskabel, typ 6025 A 
UKV - dämpsats, 60 dB, typ 6044 
Konstantenn, typ 6045 

Reglerbar - Rj = 5 kohm 
RöRBESTYCKNING: PCC 85, PCF 80, OA 160, 2x OA 85, OA. 180 
STRöMFöRSöRJNING: 110/220 volt, 40-60 Hl, ca 20 VA 
MATT: ca 285 x200 x 160 mm VIKT: ca 6,5 kg 

WOBBLER: 

FREKVENSOMRADEN: 
1 4 7 10 

100-220 kHz 1-2,2 MHz 10-22 MHz 85-115 MHz 
2 5 8 11 

220-500 kHz 2,2-5 MHz 22-50 MHz 400-500 kHz 

Område , TY-ljud Svepfrekvens 50 Hz I Sving ± 100 kHz 

Område 11 AM Svepfrekvens 50 Hz I Sving ± 15 kHz 

3 , , 12 
500-1000 kHz 5-10 MHz 40-100 MHz 10,2-11,2 MHz Område 12 FM Svepfrekvens 50 Hz I Sving ± 500 kHz 

GENERALAGENT. GEORG SYLWANDER AKTIEBOLAG. LlDINGOVÄGEN 75 • TEL. 670700 
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Bilden visar Painton PW omkopplare 
i »heavy duty» utförande 

Tekniska data: 
Tillåten spänning: 250 volt ACj DC 
Tillåten ström: 0,5 amp. 
Kontaktmotstånd (medelvärde) : 0,004 ohm 
Antal lägen (enpolutförande) : 29 
Omkopplaren kan levereras i 1- till 

. sex-pol utförande och med upptill 1-6 däck 

Ring eller skriv för ytterligare upplysningar 

SVENSKA PAINTON AB 
ÅKERS RUNö Tel. 0764/ 20110 
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FASMETRAR 
av fabrikat 

AD-VU ELECTRONICS LAB., USA 

Vectorlyzer typ 2.02. För mätning av fasvinkeln, vektori
ella summan av eller skillnaden mellan två växelspänningar. 
Mätområde: 0-1, 0-2, 0-4, 0-10, 0-20, och 0-180 grader eller 180-181, 

180-182, 180-184, 180-190, 180-200 eller 180-360 grader. 
Frekvensområde: 20 ~-40 kHz; upp till 500 MHz med hjälp aven 

speciell mätkropp. 
Noggrannhet: ±O,02" eller 2 ", av fullt skalutslag. 
Känslighet för fullt skalutslag: l" eller 10 mV. 
En stegvis omkopplingsbar och en kontinuerligt variabel dämpsats i 
varje ingång. 
Om så önskas kaa instrumentet utföras med expanderad skala, t.ex. 
80-91 grader mot en mindre merkostnad. 

Fasmeter typ 40 S En stabil fasmeter med stor noggrann
het för mätning av fasvinkeln mellan två växelspänningar, utan juste
ring av vare sig frekvens eller amplitud. 
Mätomdde: 0-12, 0-36, 0-90 och 0-180 grader eller 18i-196, 184-220, 

184-274 eller 184-360 grader. 
Frekvensområde: 1 Hz-SOO kHz. 
Noggrannhet: ±1" eller 2 ", av fullt skalutslag. 
Signalspänning: 0,1-70 V. 
Stabilt instrumentutslag även omkring O" fasskillnad. 
Kalibrering och justering sker automatiskt. 
Även fasföljden kan bestämmas. 

Begär prospekt och närmare upplysningar frön 

GENERALAGENTEN 

TELEINSTRUMENT AB 
DirjecJalsgatan 138 - Vällingby - tel. 8'7 1280, 3'7 '71 5. 
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I' el . • problemspalten 
e1 

Problem nr 5/72 

hade följande lydelse: 

En pentod, EF86, har kopplats enligt 
fig. 1. Reaktansen för kondensatorn C 
är så lågohmig att den kan försummas 
i jämförelse med resistansen för Rl • 

Vilka är h-parametrarna för kopp
lingen? 

+ 

Fig l 

Hybridparametrarna för en fyrpol defi
nieras som bekant på följande sätt, se 
fig. 2. 

1 11 12 3 

I I 
U1 U2 

l ~ 
2 

Fig2 

hn=Ut//l för U2=0 (klämmorna 3-4 
kortslutna) 

h12=Ul /U2 för Il =0 (klämmorna 1-2 
öppna) 

h2l=/2/1l för U2=0 (klämmorna 3-4 
kortslutna) 

h22=12/U2 för / 1 =0 (klämmorna 1-2 
öppna) 

1 11 . R1 12 3 R( I Ri 'f 3 U R2 _ U2 

U1 : 

g 

f1Ug . 
:l- I 

2 

Fig 3 

Förstärkarsteget i fig. l kan ersättas med 
en aktiv fyrpol enligt fig. 3. För att få iag 
på hn och h2l får vi tänka oss en ingångs-

1 11 

2 

Fig 4 
~70 



_U"D~ 'TJ 
BANDSPELARE ~
"goas vvest" 
Luxor bandspelare har blivit en klar framgång på 
den amerikanska marknaden. I hård konkurrens 
med den inhemska industrin har Luxor rönt en hed
rande uppmärksamhet, bl. a. i tidskrifterna Audio 
och Home Furnishing Daily, som givit bandspelarna 
högt betyg. 

STEREO 
Stereo-versionen MP 424 levereras i ' oöm, tvåfär
gad väska, klädd med vävburen plast och försedd 
med lock och löstagbar bärrem. 

MP 424 har 4-spårsstandard, tre hastigheter och 
plats för alla spolstorlekar upp till 18 cm. Den har 
en uteffekt av 4 W . 

MOND 
MP 433 ~r en robust, smidig mono-version med soc
kel av teak eller mahogny. Med 3 hastigheter och 
4-spårsteknik följer den samma internationella stan
dard som stereo-bandspelaren. 

MP 433 har kontinuerlig klangfärgskontroll, en ut
effekt av 3 W samt stereoanslutning. 

. I 

MP424 

MP433 
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77?ON/G: -MARCOII/ lIAR ANNO 
KANSL/GAJ?E 

/tYSTRtJMENT/ 

M A R C O N I ,1/4 cro 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 -UO H 

Kapacitans 0,1 .u.u F - UO .uF 
Resistans 0,003 Q -UO 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 50 Hz - 15 kRz. Resistansmätning 
sker vid likström. Som extra tillbehör finns en 
likströmstillsats TM 6U3, som möjUggör induk
tansmätning vid tillförd likström. 

Pris Kr. 3.100:-

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

Typ Mätomri.den Mätnoggrannhet Frekvens 

TF 8688 Induktans l ,uH -100 H 1% 10.10 kHz 

Kapacitans l ,u,uF - 100 ,u y, 1% 

Resistans 0,1 SJ -100 M SJ 1% 

Q 0,1 -1000 

Tang. 8 0,001- 10 

TF 1342 Kapacitans 0,002 -UU ,u,uy, 0,2 % 1kHz 

TF 1245 Q 5 -1000 Se spec. 1kHz - 300 MHz 

Kapachans 7,5 - 500 ,u,uy, 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. 22 31 40 
Filialer i Göteborg, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Örebro 
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AMPHENOL TILLVERKAR 

CA 30.000 
OLIKA KONTAKTER 

OCH NÄRMARE 200 
OLIKA 

KOAXIALKABLAR 

Generalagent: 

Hur speciella behov Ni än har finns det 

en Amphenol-produkt som passar eller 

som kan modifieras. 

LAO E RCRA"-'Z 
VÄRTAVÄGEN 57 • STOCKHOLM NO • TELEFON 630790 
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KV-DX 

Sommarens konditioner på kortvåg har i 
stort sett varit ganska gynnsamma, framför 
allt nattetid och speciellt mot den Sydame
rikanska kontinenten. Däremot har inte 
Afrika gynnais sä~skilt mycket. De vanli
gaste stationerna i 60-metersbandet har 
hörts ganska normalt, men det har varit 
svårare att höra dem på övriga våglängder. 
Till de hörbara stationerna i 60-metersban
det hör Radio Clube Huambo i Angola på 
4820 kHz, en station i Mauritanien på 4855 
kHz, Radio Lome på 5047 kHz och Radio 
Clube do Sao Torne på 4807 kHz. På 41-
metersbandet har Radio M ogadiscio i So· 
maliland kunnat avlyssnas på 7145 kHz och 
i 90-metersbandet en station på Comorerna 
på 3331 kHz och en i Sierra Leone på 3316 
kHz. Samtliga stationer hörs bäst på kväl
larna utom Radio Mogadiscio, som bör av· 
lyssnas ' vid 18-tiden. 

En ny station är Radio La Hora i Peru 
som under juni månad avlyssnats i Sverige 
kl. 03.00 med god sty;ka på frekvensen 

~72 

Rymdradionytt 
Frekvenser för radioastronomi 

och rymdforskning 

»Internationella kommitten för tilldelning 
av frekvenser för radioastronomi och rymd
forskning», som bildades 1960, hade i bör
jan av april i år sitt andra möte i Amster-

Satellitsändare 

dam. Vid sammanträdet behandlades veten
skapsmännens önskemål att få skyddade 
frekvenser för astronomiska observationer 
och för undersökningar i rymden. Dessa 
önskemål kommer att preciseras av kom
mitten i god tid före den internationella 
radiokonferensen iGeneve 1963. 

Enligt lyssnarrapporter från nmatörsiationer och officiella meddelanden från den ame
rikanska rymdfartstyreIsen (NASA) är följande satellitsändare fortfarande aktiva: 

Beteckning I 
Inklinat.-

I 
Oml.tid 

I 
Sändn.frekv. 

I Modulering vinkel (min .1 IMHzI 

Explorer Yl I I 50,3· I 106 I 19,99 I FM 

Tiros I 

I 
48,4· 

I 
103 

I 
108,03 

I 
CW (kontinuerlig 

bärvågl 

Transit lY A 

I 

66,8· 

I 

107 I 54 

I 
CW 

162 

I 
216 
324 

Radiation I I I 

I 
66,7" 

I 
107 

I 
108,09 

I 
AM 

Itonmoduleringl 

Tiros III 

I 
47,9· 

I 
104 

I 
108 

I 
CW 

108,03 

Tiros lY 

I 
48,3· 

I 
104 

I 
136,232 

I 
CW 

136,923 

Ariel I IS 511 I I 105 I 136,408 I CW 

~74 

Friska vindar med ''Plannette " 
En ny fläkt från Plannair 
för effektivare kylning 

Finns i storlekar 4 1/2" och 6" diameter 

därför särskilt lämplig för inbyggnad 

Begär offert! 

INSTRUMENT AKTIEBOLAGET METRON 

Tulegatan 15 - STOCKHOLM Va - Tel. vx 241250 
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NYHET! 
Heltransistoriserat laboratorieoscilloskop. 
Bandbredd 25 MHz Känslighet 5mV/cm, 
lätt transportabelt. 

Svep: Kalibrerade 0,05 fts/cm-2 s/cm 
Okalibrerade upp till 15 s/cm 

• Låg vikt - endast c:a 12 kg. 

• Stabilt i uppbyggnaden. 

• Plug-in-enheterna driver katodstråleröret direkt -

inga mellanliggande kretsar. 

Följande plug-in-enheter finns för närvarande: 

74-D3 tidsbasenhet 
7~1 25 MHz l-kanals y-förstärkare 
7~2 MHz 2-kanals y-förstärkare 

Noggrannhe,t ± 3 %. 

Vikt endast 12 kg - mind
re än hälften av vad nå
got annat likvärdigt os
cilloskop väger. 

Heltransistoriserat. 

Det presenterade förlop
pet kan placeras var som 
helst pa skärmen med 
hjälp av positionsspak. 

Två sinsemellan utbytba
ra plug-in enheter kan 
användas samtidigt - in
nebär stor mångsidighet 
i användningen. 

Llii~ 

Följande plug-in-enhetcr und~r utveckling: 

74-D8 5 MHz - l mV/cm förstärkare 
74-11 20 n/s till 6 s/cm, dubbelt fördröjt svep 
7~3 40 MHz - 50 mV/cm - y-förstärkare 

Anm. Båda kan erhållas med signalfördröjningsenhet 70-01 

Generalagent 

VÄRTAVÄGEN 57 • STOCKHOLM NO • TELEFON 630790 
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KENNEDY Jr, T: Fun with electri
city. New York ' 1960. Gernsback 
Library. 128 S., 95 fig. Pris: 2,65 
dollar. 

Föreliggande bok kanske kan betraktas 
som karakteristisk för elektronikåldern. 
Den utgör en experimentbok - men inte 
riktigt av det vanliga slaget - för pojkar 
från 7 till 70 år. 

Först och främst riktas, som titeln an
tyder, hela intresset mot elektriciteten -
dock inte i de gamla välkända flädermärg
kulornas anda. I väl avpassade kapitel görs 
läsaren systematiskt förtrogen med tek
niskt viktiga yttringar av elektriska fe
nomen. Visst förekommer leksaksbetonade 
saker, men det tilltalar nog yngre läsare. 
Hela framställningen bygger på »gör det 
själv», dvs. läsaren skall själv sätta ihop 
de olika »grejor» som omtalas. Konstruk
tionerna är så enkla att en någorlunda 
händig tonåring mycket väl kan få dem 
att fungera. För konstruktionsarbetet ford-

Signalgenerator FSG 957/11 

ras endast enkla verktyg, och i bokens bör
jan ges en hel del anvisningar om hur man 
skall hantera sina verktyg. En rolig bok 
för blivande elektroniktekniker ! COH 

DIEFENBACH, W: Tonband-Hob
by. Andra upplagan. Berlin 1961. 
Jakob Schneider Verlag. 156 s., 138 
fig. Pris: DM 9.90 (kart.), DM 
12.50 (inb.). 

Tillgången på goda bandspelare till rimli
ga priser i förening med det - åtminstone 
skenbart - enkla handhavandet av appa
raterna, har gjort att många musikälskare 
skaffat sig bandspelare. I USA har det 
t.o.m. sedan länge funnits kommersiella 
inspelningar på band för att fylla dessa 
musikälskares behov. Även i Europa är 
intresset för bandinspelning stort, och 
klubbar har bildats av »bandamatörer». De 
flesta av dessa bandamatörer är emellertid 
tekniskt inte så väl bevandrade i skötseln 
av sin apparatur, varför det finns en god 
marknad för en bok av det slag ovanståen
de verk representerar. 

I boken redogöres populärt för band
spelarens teoretiska bakgrund, hur den är 
uppbyggd, vilka mikrofoner man kan ha 
för apparaterna, hur man skall inrätta sin 
inspelningshörna och hur man skall göra 
praktiska inspelningar som ger gott resul
tat. Dessutom ges goda tips för inspelning 

av tal till smalfilm och bildband. En del 
formler, diagram och för ljudtekniken ge
mensamt allmängods har sammanförts i 
det avslutande avsnittet. I slutet av boken 
finns också ett trettiotal sidor firmaannon
ser, som presenterar vad den tyska mark
naden har att bjuda. Boken kan säkert 
vara till stor hjälp för ambitiösa amatörer. 

H 

GARTMAN, H: Raketernas århund
rade. Översättning av Å Hj ertstrand. 
(Orig. utgivet år 1958.) Stockholm 
1960. Hörsta Förlag. 260 s., 112 fig. 
Pris: 34: 50 kr (hft)_ 

Denna boks största förtjänst torde ligga 
just i att den ger en orientering om jar
gongen i rymdsammanhang. Men boken 
redogör också för förutsättningar och prin
ciper för rymdfart och förklaringar ges till 
pincipiella olikheter mellan olika raket
motorkonstruktioner osv. 

Ett översättningsverk i den rivande ut
vecklingens första skede måste emellertid 
snabbt bli föråldrat, och frågan är om 
detta inte snart är det. Det ovan nämnda 
stoffet kan givetvis ha sitt speciella intres
se för teletekniker genom de aspekter på 
fjärrkommunikation hela rakettekniken 
öppnar. COH 

• 

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

• service 
• 

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

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

med. P' 145 riS :-

AB GYLLING &. CO 
Stockholm-Gröndol, Sjöbjörnsvö-

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 
UHF-bandet för program 2. Pris 1.559:-

för allt i TV 

gen 62. Tel. 010/180000 
Göteborg, Husargatan 30-32. 
Tel. 031/175890 
Malmö, N. Vallgatan 42. 
T e I. 040/707 20 
Sundsvall, S. Jörnvägsgatan 11. 
Tel. 060/504 20 - Lwleö, Storgatan SO. Tel. 10810 
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kopp a -n SINUS! 
-

----------------~-------~:~::::;~;:-
av fabrikat DFG kan även 
användas i tryckta kretsar. 

Levereras med 2- eller 4-polig 
växling för max. 1 A, max. 
60 V likström eller i stark
strömsutförande med upp till 

9 kontakter för max. 5 A, 
max. 220 V, 50 p/s. Dimen
SIOner 19X33X37,5 mm. 
Vikt ca 25 g. Största känslig
het och driftsäkerhet. 

Vi representerar: 
Svenska Reläfabriken AB, Stockholm 
Kirks Telefonfabriker A l S, Danmark 
Rausch & Pausch, Västtyskiand 
Befa, Väst-Berlin 
Fritz Kiibler, Västtyskiand 
D.S.G., Västtyskiand 
Wilhelm Sihn, Västtyskiand 
Werma, Västtyskiand 
Benedikt & Jäger, Österrike 

Försäljningskontor: Stockholm 23, 
Ynglingagatan 14, Box 23°39, 
Tel. 24 01 50 • Göteborg S, Teg
nersgatan 15, Tel. 200620. 

Vårt försäljningsprogram 
omfattar: 

• Telefonreläer 
• Signalreläer 
• Manöverreläer 
• Mellanreläer 
• Miniatyrreläer 
• Impulsreläer 
• Tidreläer 
• Kvicksilverreläer 
• Väljare 
• Programverk 
• Kontaktorer 
• Omkastare 
• Räkneverk 
• Lägesvisare 
• Sumrar 
• Kontaktdon 
• Lister (knapp-, lamp-, jack-) 
• Säkringshållare 
• Transformatorer för TL 
• Tryckta kretsar 
• Kopplingselement 
• Kåpor, boxar, centraler 
• Stativ, skenor 
• Stabiliserade likriktaraggregat 
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Från TV-symposiet i Montreux: 

TV-tekniska framtidsvyer 
och V än på band III men i praktiken visa
de det sig dock, att störande reflex s trålning 
oftast kan elimineras med relativt enkla 
riktantenner. Vidare visade det sig att 
diffraktion ofta möjliggör acceptabel TV
mottagning även i dalgångar som ligger 
utanför sändarens optiska sikt. 

(Forts. fr. nr 7-8/62) 

UHF-TV 

Dr H Kösters vid Institut filr Rundfunk
technik i Hamburg redogjorde för en del 
mätningar som gjorts på en del nyuppförda 
TV-sändare på band IV och V i Västtysk
Iand. Fältstyrkemätningarna hade gjorts 
med mätutrustningen i en. bil, försedd med 
en 3 m hög mast. Fältstyrkan registrerades 
kontinuerligt, vllrefter man omräknade den 
för 10 m masthöjd. Det befanns här att man 
vid 300 m höjd på sändarantennerna fick 
mycket god överensstämmelse med de av 
CCIR uppgjorda kurvorna för fältstyrkan 
som funktion av avståndet. Detta gäller för 
områden med en höjdfaktor Ah större än 
50 m, för mindre värden på Ah, dvs. för 
mycket plana områden, fick man fältstyrke
värden som låg ca 12 dB högre än CCIR
kurvan. 

o 

Man hade gjort den iakttagelsen, att 
antennhöjden på sändarsidan spelar en 
mycket stor roll. Man hade således vid ett 
tillfälle på en TV-UHF-station två sändare 
igång, en 460 kW-sändare med en antenn 
på 180 m höjd, och en 210 kW-sändare med 
en antenn på 300 m höjd. Det visade sig 
därvid, att 210 kW-sändaren hade en fält
styrka som. i allmänhet var 6 dB högre än 
den för 420 kW-sändaren. Fältstyrkevär
dena blev emellertid ungefär desamma när 
man kom ut till horisonten, dvs. på ca 160 
km avstånd från sändaren. En oväntad 
effekt var den starka fading som uppträdde 
när man kom ut till »horisontavståndet». 

Det visade sig vid de mera praktiska 
undersökningar som gjordes, att möjlighe
terna att få god TV-upptagning på band 
IV och V är goda. Reflexstörningarna är 
visserligen mera framträdande på band IV 

SE 

Svårigheterna uppträder egentligen mest 
på sändarsidan. Vid hög antennvinst (upp 
till 200 ggr kan tillämpas) skärps ford
ringarna på antennens mekaniska stabili
tet betydligt, enär ändringar i antennens 
läge kan medföra avsevärda fältstyrkeänd
ringar på mottagningsorten, i synnerhet 
om man har nollställen i sändarantennens 
vertikala strålningsdiagram. 

Undersökningar gjordes även av mottag
ningsförhållandena i storstäder vid TV
sändning på band IV och V. Det visade sig 
därvid att mottagningen i storstäder var 
väsentligt bättre än vad man på experthåll 
från början antagit. UHF-TV-sändare bör 
inte placeras i storstäder utan en god bit 
utanför, så att inte kraftig sekundärstrål
ning uppstår i metallföremål, vilket kan 
medföra avsevärda olägenheter. ~ 78 

~--r~ OCH HÖR 
N&,,-iiI!i~ M ED 
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VALVOROR 
V AL VO RÖRÖVERSIKT får Ni gratis. 
Ring eller skriv så kommer den på posten. 

VALVO BILDROR: 

AW 3~BO 14" 90° AW 53-BO 21- 90° MW 36-4414-

A W 43-80 17" 90° AW 53-88 21" 110· MW 43-6917" 
A W 43-88 17" 110" AW 53-89 21" 110" MW 53-20 21-

AW 43-89 17" 110° . A W 59-90 23" 110" MW 53-80 21-
AW 47-91 19" 110· AW 61-88 24" 110"' MW 61-80 24" 

C:ONSERTON Avd. Valvorör 

70' 
70" 
70·' 
90'-
9Q. 
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~ _specialltet 

UTMÄRKANDE FÖR RIFAS 
MP-KONDENSATORER ÄR: 

• små format 

• överspänningstålighet 

• liten laddningsåtgång vid självläkning 

• driftpålitlighet även vid låga spän
ningar 

en\E!l!J 

PMD 200 
PMD 201 

härdplastompressade och avsed
da för normal inomhusanvänd
ning. 

Kapacitansområde: 0,05-2 p,F. 

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

])'li kan välja ur ett 
rikhaltigt sortiment: 

PMG 510 
PMG 512 

i aluminiumrör med yttre iso ler
hylsa av plast. Provade och god
kända för användning i militära 
utrustningar. 

Kapacitansområde: 0,05-4 p,F. 

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

PMH 510-513 
PMH520-523 

i aluminiumbägare med eller 
utan fästbult. 

Kapacitansområde: 0,5-60,u F. 

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

NÅGRA FORMATEXEMPEL (DxL mm) 

märkspänning I märkspänning I märkspänning 
kap.p,F 200 V= 400 V= 630 V= kap.p,F 250 V= 400 V= 630 V= kap. p,F 200 V= 400 V= 500 V= 

0,1 9,5 x 22 13 x 22 13 x 35 0,05 10 x 25 13 x 26 0,5 16 x 38 20X 38 
0,5 13 x 35 16 X 35 21 X 35 0,25 13 x 26 13 x 38 16 x 38 2 25 x 52 30x 52 
1 16 x 35 21 x 35 1 16 x 38 20 x 38 25 x 38 4 25x 52 35 x 52 30 X 78 
2 21 x 35 2 20 x 38 25 x 50 8 30x 52 35 X 78 40x 78 

4 20X 50 16 35 X 7840xl10 45 x 110 
32 45 X 78 45 X 148 
60 50 x 113 

Nya katalogblad med närmare uppgifter sändes gärna på begäran. 

* MP = metalliserat papper 
Hela tillverkningsprocessen - från lacke
ring och metallisering av kondensatorpap
peret till de avslutande mätningarna av 
den färdiga produkten - står under stän
dig kontroll av Rifas erfarna specialister. 
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Telemuseum 25 år 

Telemuseum, Karlaplan 2, firade den 13 
juni i år sitt 25-årsjubileum_ Museet, som 
förfogar över mer än 15 000 föremål, ger 
en god bild av Televerkets 109-åriga histo
ria. Även den optiska telegrafin, som är 
åtskilligt äldre, är företrädd i museet, men 
det är i första hand utvecklingen inom 
telegraf- och telefontekniken man vill visa. 
Även radio- och televisionsföremål visas, 
b1.a. en televisionsmottagare från 1931. 

Museiföreståndare Einar Malmgren, som 
har varit med sedan starten, uttryckte i ett 
anförande vid jubileumsvisningen en för
hoppning om att den nu så betydelsefulla 
radio- och televisionstekniken skulle kunna 
ges större utrymme i museet än vad som 
nu är fallet. • 

Museijöreståndare Einar Malmgren med res
terna av Sveriges första telegrafstolpe som 
stått i Märsta. Resterna påträffades 1953 då 
man på platsen skulle sätta upp en »;ubileums
stolpe». 

Komplett TV-sändare för 235000:- kronor 

Runt om i världen har uppstått en allt 
större efterfrågan på billiga, enkelt upp
byggbara TV-sändare, särskilt efterfrågas 
sådana i utvecklingsländerna i Afrika och 
i Mellersta Östern och i Främre Asien. Där 
är televisionen mindre ett underhållnings
medium än ett medel för uppfostran, ut
bildning och påverkan av de ofantliga be
folkningsmassorna. Kännedomen om läs
ning och skrivning är ju i dessa delar av 
världen förbehållen enbart de privilegie
rade folkskikten. 

Pre Ltd. i Cambridge, England, har ut
vecklat en komplett, men avsevärt förenk
lad TV-station, som - inklusive en 30 m 
mast och antennsystem avsett för TV-band 
I - kostar ca 235~000 kronor. I stationen 

ingår två vidikonkameror med gemensam 
synkgenerator och med tillhörande video
förstärkare, fyra mikrofoner och en belys
ningsanläggning för mindre studior. I kon
trollrummet, se Hg., finns ett man övre
ringsstativ med monitorer, blandare och 
mätapparatur för bild och ton, två 16 mm 
filmavsökare med diapositivprojektor, två 
studioskivspelare, tonförstärkare med kon
trollhögtalare samt bild- och tonsändare 
med 100 W effekt för bildkanalen och 20 
W för ljudkanal~n. Apparaturen levereras 
företrädesvis för 625-linjerssystem. 

Räckvidden är naturligtvis rätt ringa och 
vid någorlunda fri terräng knappast mer 
än ca 15 km. 

KT 

LF-generator 
sinus + kantvåg 
3 Hz - 300 kHz 

Sinusvåg 
Frekvensomr. : 
Utspänning: 
Uteffekt: 
Distorsion: 

Kantvåg 
Frekvensomr.: 
Utspänning: 
Utimpedans: 
Stigtid: 

Pris: 

3 Hz-300 kHz ±2 % ±0,5 Hz 
0-125 V i sex områden 
1 W inom omr. 20 Hz-75 kHz 
0,5% inom omr.100Hz-20kHz 

3 Hz-300 kHz 
0-20 V 
2 kohm vid 20 V 
0,1 #s 

1175:-

Begär prospekt! 

"""""""""'''''~ SVENSKA A Bl\'~" 

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

Ny adress! 

Jämtlandsgatan 125, 010/870135 
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Vem har tillräcklig erfarenhet för framställning av magnetband för varje ändamål? A M P E X • 

Räknar man efter finner man att Ampex gör 153 olika 
slags rpagnetband. Resultat: Ampex kan erbjuda 
magnetband för varje ändamål. Och inte 
vilka band som helst utan band som garan
terar perfekt funktion - varje gång. De 
bästa magnetbanden kommer från Ampex : 
företaget med den största tillverkningen av 
studiobandspelare, företaget som är pionjär 
när det gäller magnetisk inspelning. Varje 
bandspole är tillverkad i enlighet med en 

• 

mycket avancerad teknik inom tonbandsområdet. Till
verkningen grundas på ett omfattande forsknings

arbete i avsikt att kunna ge bästa möjliga 
lösning av varje problem. Ampex magnet
band finns nästan överallt. För detaljupplys
ningar vänd er till det enda företag som kan 
erbjuda band och bandspelare för varje 
behov: Ampex International S.A., 1, rue des 
Pilettes, Fribourg, Switzerland . Försäljning 
och service över hela världen. 
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Tekniska TV-studioproblem 

I Sveriges Radios Årsbok 1961 skriver tek
niske direktören vid Sveriges Radio, lohan 
von Utfall, en artikel :.Programkrav och 
teknikresursen, som innehåller en del 
tänkvärda synpunkter på televisionens stu
dioproblem_ Yi återger här ett intressant 
avsnitt: 

.. . ........... ... -_. -1 · 

_. STUDIO .IUlIIlIIlMtftg". 

""--, .... 
6 

~
LJUD 
LJUD'nllMIICEIt 

~ t. 

LJUS RJ;;sJ FILM 
BB. YlNlNGSTlkMIKIR ~ PU.NERING OCH 

_NING 

... S 

DISTRIKTEN. 
St 

»Inom televisionen lever vi överallt i värl
den i 'barockåldern'_ Hundratals dagsver
ken i rum stora som konsertsalar med väl
diga ventilations aggregat och mängder av 
värmealstrande och skrymmande appara
ter behövs för att skapa ett par timmars 
program_ Oavsett bildrutans storlek på 
mottagaren är det inom TY-produktionen 
människans egna dimensioner (höjd, längd 
och bredd) som bestämmer storleken på 
studior, kulisser och scenutrymmen på ett 
annat sätt än när bara hörseln är inblan
dad såsom i ljudradion, där fantasien fritt 
kan skapa sina egna dimensioner, endast 
med ljudets hjälp_ Seendet i kombination 
med hörseln är mera bundet till verklighe
ten_ Allt måste göras mera realistiskt i 
TY_ För att få en omväxlande bildföljd 
måste man ha flera kameror var och en för
sedd med flera o~ika objektiv_ Man måste Denna bild ger en uppfattning om hur TV-personalen vid Sveriges Radio fördelar sig 

på olika arbetsuppgifter. . 
~82 

FÖR SÄNDARAMATÖRER 

Radioprognoser för september 
Kortdistansprognosen 

Prognoskurvan för kortdistansförbindelser 
under september är uppgjord för tv4 hu
vudområden, 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 

"'" 25 

15 

00 04 08 

Norra Sverige 

;BI 
7 

16 20 2L 
·.SNf 

Solfläckstalet R under 1961 varierade på följande sätt: 

Jan. 57,7 April 61,4 
Febr. 46,1 Mai 51,0 
Mars 53,0 Juni 77,4 

Medelsolfläcktalet för hela året 1961 blev 53,9. 
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Juli 
Aug. 
Sept. 

70,2 
55,8 
63,6 

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 kurvor
na 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. 

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

Södra Sverige 

Okt. 
Nov. 
Dec. 

37,7 
32,6 
39,9 



2 

FÅ-l TSTYRKEMETRAR 

47·225MHz -
TypHUI 

Fältstyrkeindikatorn HUZ är ett litet, lätt 
transportabelt provinstrument, som ger en 
god överblick över oliko fältstyrkeförhållan
den inom VHF-området. Dess användnings
områden är många och den kan t.ex. an
vändas ..för undersökning av vågutbredning 
från sändarantenner samt för noggrannare 
injustering av mottagarantenner inom FM
ach TV-banden. 
HUZ är även konstruerad för mätning av 
störsignaler enligt ClSPR :s rekommendatio
ner. För detta ändamål finnes en speciell 
antenn. 
Den inbyggda dipolantennen kan under 
transporter tällas ned och skyddas instru
mentkåpan. 

430·610MHz 

Typ HUlD NY 
Denna heltransistoriserade fältstyrkeindikator är genom 
sitt ringa format och lättmanövrerade utförande speciellt 
lämplig för fältmässiga mätningar under svåra betingel
ser. Inbyggda, laddningsbara batterier, som kan laddas 
från medföljande laddningsaggregat, vilket även funge
rar som nätaggregat vid stationär drift. HUZD kan alter
nativt användas som avstämbar voltmeter samt för under
sökning av störsignaler. 

Dipolantennen, som under trans
porter förvaras i instrumentIoc
ket, har avstämbar längd med 
frekvensmark,!:lringar. 

HUZ TEKNISKA DATA HUZD 
Frekvensomr6de : 
Könslighet: 
Noggronnhet: 
Mötontenn : 
Ing6ngor : 

MF-bondbredd : 
Demodu lotion : 
Högtolore: 
Kolibrering : 
Strömförsörjning : 

47-225 MHz 
1 p.V-100 mV 
± 6 dB 

430--610 MHz 
30 p.V-SOO mV 
± 6 dB 

Avstömbor dipol Avstömbor d ipol 
BJ ohm osymm . C ,o BJ ohm osymm . 

240 ohm symm. 
co 100 kH z co BOO kHz 
för AM eller FM för FM 
Inbyggd (seporot hörtel. utg6ngl Inbyggd 
Inre Inre 

Fr6n 115-235 V. 40-60 Hz. eller inbyggdo loddningsboro botterier 

Begär specialp rospeld från 

SVENSKA KONTOR 
ER STAGA T AN 31 - STOC KH O L M SÖ - TELEF O N 44 0 1 0 5 
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BOFOBS egentillverkade 
hårdtestade 

ELEKTRONISKA 
MiT UTRUSTNING 

Elektronisk mätutrustning har allt
mer ingått i medvetandet som 
nödvändigt hjälpmedel vid forsk
ning och inom industrin. Bofors 
har under många år använt sig 
av dylik instrumentering vid sin 
högklassiga produktion av artilleri
materiel, materiel som är utsatt för 
oerhörda påfrestningar i form av 
kraft, tryck och rörelse. Ett eget 
laboratorium för mätteknik har ut
vecklat den mätutrustning som er
fordrats för att möta de högt ställ
da kraven. D e precisionsgivare för 
kraft, tryck och rörelse som blivit 
resultatet av denna verksamhet har 
vi nu möjlighet att ställa till den 
allmänna marknadens förfogande. 

TRYCKGIVARE 
avsedda att användas vid mätning 
och registrering . av såväl statiska 
som dynamiska gas- och vätsketryck 
(0-700 kp/cm2). 

KRAFTGIVARE 
för bestämning av såväl tryck- som 
dragkrafter i storleksordningen 5 
kp-l00 Mp. 

RöRELSEGIVARE 
att användas för läges- och rörelse
mätningar i området O-50 mm. 

INDIKERINGSGIVARE 
är under utveckling. 

BALANSERINGS· 
och KALlBRERINGSENHEl 

för mätsignalförstärkning vid dy
namiska mätningar inom frekvens
området 0-1500 Hz. 

BÄRFREKVENSSYSTEM I 

AB BOFORS 
Bofors 

för matning, balansering och kali
brering av resistiva mätgivare vid 
mätning av statiska och dynamis
ka förlopp. 

SIGNALSKAP 
att tillsammans med mäthuvuden 
av elektrisk typ användas vid kon
troll av mättoleranser på mekaniska 
detaljer i serietillverkning. 

20 R A D I O O C H T E 1. E V I S lO N - N R 9 - 1962 



• 

t 
SlEMENS 

Tre sköl talar för Siemens likriktare ••• 
Stort urval ur ett brett upplagt sortiment ger kon
struktören möjlighet till en fördelaktig lösning 
av varje likriktarproblem. Siemens lämnar även 
god hjälp genom utförliga dimensionerings- och 
monteringsanvisningar. 

Tillförlitligheten hos Siemens likriktare höjer 
den totala driftsäkerheten hos utrustningen. 
Siemens likriktare har därför särskilt använts 
vid svårare driftförhållanden. 

Priset Trots det stora sortimentet och den 
höga kvaliteten kan Siemens tack vare en ytterst 
rationell tillverkning erbjuda mycket fördelak
tiga priser. 

t· . 

T1ciska Flatlikriktare Plast- KiseI-ata Block- ompressad 
för likriktare likriktare likriktare 

Spänning V eff 15 - 600 60 240 

Ström mA 15 - 1600 40 450 

Utförande*) EBVM E E 

I tabellen angivna värden gäller vid kapacitiv belastning 
*) E=envägs- B=brygg- V=fördubblings- M=mittpunktskoppling. 

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

TKJ62151 
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TELEQUlPMENT Ltd. 

sedan många år tillverkare 
av oscilloskop, bl.a. de 
berömda Serviskopen 

TELEQUIPMENT 
PRESENT.ERAR 
TVÅ NYA OCH 
INT.RE'SSANTA 

OSCILLOSKOP 

532A 

Säljes i Sverige av: 

med stor bandbredd 
och hög. ljusstyrka 

S32A S43 med PLUG-IN-förstörkare 

A B C 

Bandbredd MHz DC-lO DC-IS DC-O,l DC-lO 
DC-l DC-2 DC-l 

5 Hz-75 kHz 
Könslighet mY/cm 100 100 100 

10 10 10 
0,1 

I ngöngsdömpsats kali-
brerad i 

2x9-lögen 2X9-lögen 9-lögen 3x9-lögen 

Stigtid 35 nS 20 nS 
Tidaxel 18-kalibrerade lögen 

Synk. 
0,5 S-l ILS/cm, samt variabel kontroll 
selektiv eller automatisk 

Triggning inre 
} ± 

inre 

} ± 
yttre yttre 
TV TV 

HF 
Katodströlerör 3"PDA 4"PDA 
Arbetssfcönning 3,5 kV 3,5 kV 
Nötans utning 90--240 V 90--240 V 50-100 Hz 
Storlek (IXbXhl cm 35X16x2O 41 X21X35 
Vikt kg 7,3 12,5 

Pris exkl. oms. 1265.- 1600.- inkl. A-först. 

Kontakta oss för närmare informationer och demonstration: 

BOX 1160 BROMMA 11 TELEFON 08/290460 I 
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FR100B 

AMPEX 
bandspelare 
registrerar mätvärden, 
radarbilder, radiotra'ik 
och mycket annat 

AMPEX har ett mycket stort program av bandspelare för 
en mångfald ändamål. Enheter finns för upptagning och 
reproduktion av mätvärden, för upptagning av radarbil
der eller annan bredbandsinformation, t.ex. vid övervak
ning av Tadiokommunikation samt som bandminnen i da
tamaskiner. Hittills har ett 4O-tal enheter levererats till 
den svenska industrien och försvaret. 

CP100 
TM4 

ARSOO 

FR-1OOB är en precisionsbandspelare fär upptagning och reproduktion av mätvärden. 
Den är försedd med ,plug-in,-enheter för alla modulationstyper samt ,plugg-in,
huvuden. Kan erh611as med servostyrd hastighetsreglering av största noggrannhet. 
FR-1OOS är den i Sverige mest sölda typen. 
FR-llOO är en högklassig bandspelare för allmänt laboratoriebruk. Har liksom FR-1OOS 
6 valbara hastigheter mellan 33,4-60 tum/s. 
FR-600 är den mest avancerade typen och har olla finesser. Den har bl.a. praktiskt 
taget inget bandslitage p6 grund av beröringsfri bandg6ng (air-Iubricatedl. Fre
kvensomr6de: (}-5()().000 Hz. 

TM-4 är ett bandminne för datamaskiner, 'med bandhastigheter upp till 75 tum/s. Start
tid 3,3 ms och stopptid 1,8 ms. Tryckknappsmanövrerad högautomatiserad och med 
lött bandinsöttning. Kan nu levereras med elektronik, helt tronsistoriserod. 
TM-2 ör avsedd för mycket snabba datamaskiner. Den har 56 extremt kort start- och 
stopptid som 1,5 ms och en bandhastighet av 150 tum/s. 

CP-1OO är en portabel, heltransistoriserad mätvärdesbandspelare av hög noggrann
het med upp till 14 kanaler och 6 valfria hastigheter mellan l %-60 tum/s. Nät
fre kvens: 50--400 Hz. 
AR-200 är en flygburen, heltransistoriserad inspelningsenhet för alla modulations
typer. Är mycket kompakt byggd och funktionerar upp till 26.000 m och inom tempe
raturomr6det -54°-+71"C. 

AR-300 är en flygburen, heltransistoriserad inspelningsenhet, som registrerar upp till 
4 MHz medelst roterande huvuden. Den uppfyller Mil-spec E5400C. 
FR-700 är en rackmonterad laboratoriebandspelare för s6väl in- som avspelning av 
data upp till 4 MHz. Helt transistoriserad och störriingsskörmad. 
S6da ovannämnda enheter användes t.ex. för registrering av radarbilder, telemeter
data samt för vidbandsövervakning av radiokommunikation. 

TELARE AB Industrigatan 4, Stockholm K 
Tel. 543317,543318 
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KOMPLEMENTÄRA TYPER I KISEL 

25300 

några 
applikations.-. 
exempel 

STABILISERAT SPÄNNINGS
AGGREGAT (fig 1) 
Detta spänningsaggregat ger en mycket 
god stabiliserad spänning. En ändring 
av primärspänningen ger en utspä n
ningsändring på max l mY. Utgångs
impedansen är endast 2 il och max ut
tagbar ström 500 mA. 
Brumnivå vid full belastning är 5 mY. 
5pänningsaggregatet finns också dimen
sionerat för 150 Y och 300 Y. 

PULSGENERATOR (fig lo) 
Denna krets visar en fyrkantsgenerator, 
bl a användbar för styrning av styrda 
kisellikriktare i binära kretsar inom digi
tal- och analogitekniken och i testenhe-

VHT- ·2SV 

,~ RVl-'" 
R1=10k R,S- lk 

II R2-10k 

c~o,o lfF ~2S3~2S70' A 

" 1IlJl l0V 
R'P ' lk 

RS-l00 ~ " Lfl11 lV 

av 
FI G2 

25700 

I ' VKJC 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 
25720 120 1000 

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. 
Pulsfrekvens (varieras med RYl) = 250 
Hz-15 kHz 
Pulsbredd=25 f-lS Pulsstigtid=0,5 fJ-S 

IMPEDANSOMVANDLARE (fig 3) 
Detta enkla kretsarranflemang ger en 
extremt hög transformahon från ingångs
till utgångsimpedans. låg drift och låg 
brusnivå är utmärkande för denna krets, 
som också har den fördelen att ingång-

I h .. 

10-40 
15-50 
25-75 
45-120 
10-30 

15-50 
30-90 
60-250 
20-Z5 

AB GtiSTA BÄCKSTRÖM 
BOX 12089 • STOCKHOLM 12 • TELEFON 540390 

TEXAS INSTRUMENTS SWEDEN AB 

FACK • LIDINGÖ 7 • TELEFON 651088 
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I f T resp f. l Pris 
Mcls 

1,0 11: 60 
1,0 8:-
2,0 21:-
1,5 40:-
0,75 45:-

8 14:-
12 21:-
16 . 28:-
3 

en och utgången har sam
ma likspänningsnivå. Den 
har ett stort användningsom
råde där ett impedansom
vandlarsteg behövs för hop
matchning av enheter. 

Typiska data för kretsen 

Ingångsimpedans=2 M il 
Utgångsimpedans= 1 k il 
Bandbredd = liksp till 150 kHz 
Ingångskapacitans= 15 pF 
Drift (25 0 C-75° C) = l fJ-A 

33k 
1M 

157033 B 
Zenerdiod 

25702 

~ 
4P 

':" 25V 

lz~ 
OV 

+2SV 



Gå in för 

Dä~ driftsäke~heten 
bet"yder- allt 

väljer man 

, 

I amerikanska och engelska elektroniska ut
rustningar där det ställs exceptionella krav 
på pålitlighet och driftsäkerhet använder 
man ERIE komponenter. Ett exempel är för
stärkarna i det transatlantiska telefonkabel
systemet. 

ERIE tillverkar motstånd och kondensatorer 
i ett stort antal olika utföranden för radio
TV- och andra industrier. Ett flertal ERIE
komponenter är provade och godkända av 
FTl. 

ERIE tillverkarbia 

• temperaturkompenserade kondensatorer med 
20 olika temperaturkoefficienter 

• högspänningskondensatorer upp till 30 kV 

miniatyr- och subminiatyrkomponenter för transis
toriserade kretsar. 

• högtemperaturkondensatorer för drift upp till 
+200°C 

Generalagent 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
BOX 12089 • STOCKHOLM 12 • Tfn 54 03 90 
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Firma Erik Ferner Tel: 25-2870 
Snörmakarvägen 35 Bromma 

för teknisk information och snabb ser
vice när det gäller något av de elektro
niska precisionsinstrument som tillver
kas av Hewlett-Packard eller följande 
andra medlemmar i Hewlett-Packard
organisationen. 

. 
Hewlett-PaCkard Company .r ledande nar det giller 
Iconstruktion och till\terknlng av etektro(tiska preCiSions
Jnsttument ölnfattande bl. a. 'Oscilloskop. 08~Utetorer. 
signatgeneratorer. växe'" och IiklSpinntngs..voltmetr8r, 
amJ;JeTmetrar. ohmmetrar. ufruetnlnjpr f6r mätning . ax 
frekvens oclh tid. frekvens- och tktsnor~r.r. våg- och 
dlslor&ionsanalysatorer samt en komplett eerIe av mik .. 
rovåg$ifl$tr(Jment. Hewlett-Paekard Co. med dott~rf6 ..... 
teg erbjuder Instrumentering med mycket stora tillitttp
ningsområden • 

• Dymec DIv.,Pafo Allo, CaHf .. u,;8.A., tillverkar prOQf'8ln:i 
merbara (jlgitala datasystem och autom~ kontroft. 
system f6r en må~ald mätprobtem. InatNmenterfjfgen' -
innefattar standardprodukter och komplexa system kon-
struerade enligt 'kundens önskningar. _ 
JEn typisk Dymec-Produkt ir typ 5552. ett enkelt aflmint 
~vlnpbart regislrerlngssystem f6r analogvärden i dlgj

'1&1 fofin. Inkluderar-en spänning-frekvens-omval1dfare, 
tiknare. utmatningskretsar och hålstans. 
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"8eribom ~Waltham, ....... u.s.A., ii ett'dOtter
bOIao tilt Hewlett-Packard, som tillverkar elektroniska 
Instrument för medicinskt bruk samt noggranna O$CIUO
grafsyStem mea tillhörande utrustning. Sanbom instru
ment tAcker I:tela området för dataregtstrering från givare 
tlJl hjälpapparat för utvärdering av mätresultatet. 
En ·typl$k reprEts'entant för Sanboms in$trumentserie 
VlsD här t 36C-systemet. som· möjnggÖfireQtatrering av 
6 eller.8 f p$8mtidlgl Ett stort urval en, utbytesf'ör .. 
$fArkare jJbet att anplll8$a ~ ,Ila före~ 
kOmmande -

HEWLErr-PACKARD 
Huvudkontor i USA: Palo Alto (Calif.), Huvudkontor i Europa: Geneve (Schweiz), 
Europeisk fabrik: Bedford (England), Böblin~en (Västtyskiand). 

För närmare data, teknisk hjälp eller demonstration kontakta generalagenten: 

'FIRMA ERIK FERNER 
BOX 56. BROMMA 1, TEL. 252870 
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Ett nytt begrepp 

i halvledare 

och de två första /J Planar-enheterna typ :,. ~: 2N2368 2N2369 
l!:mitte-r 
~ontact 

Base. 

SECTlON A - A 

BASE - Mctalizing ~ Base 

EJj] Oxide 

COLLECTOR D Emittor 

um;< Epitaxial 
~ Collector· 

~ N + Substrate· 

lNTERDIGA TED BASE - EMITTER • A Fairchild Semiconduclor trademark 

DATA 
lIe10 Collec!or to lIue Volt.ge 
Vem Collector to Emitter Voltage 
V"o Emitter to lIase Voltage 

Ve,o (sust) Collec!or to Emitter Voltage 
le = lO mA (Pulsed). I. = O" 

Ve, (sat) Collector Sltur.tion Voltage 
le = lO mA, I. = LO mA 

VII (sat) Base SIturation Voltage 
le = lO mA, I. = LO mA . 
High Frequeney Current Gain , 
le = lOmA, Ve< = lOV, f = IDO me 
Out~ut Capacitanee 

C" 

t, 

Ton 

Tolf 

Ve. = 5,0 V. I, = O 
Open Cireuit Input Capaeitance 
Vu = 0,5 V. le = O 
D, C. Pulse Current Gain 
le = lO mA, Ve, =' LO V 
D. C. Pulse Current Gain 
le = IDO mA, Ve, = 2V 
D. C, Pulse Current Gain 
le = lOmA, Ve, = l.OV, 

_550 C 
Charge Stor.ge Time Constant 
le = lO mA = I" = I" 
Turn on Time VII (O) = LO V 
le = lO mA, I" = 3 mA 
Turn alf Time 
le = lO mA, I" = 3 mA 

I" = 1.5 mA 

2N2368 
2N2369 
2N2368 
2N2369 
2N2368 
2N2369 

2N2368 
2N2369 
2N2368 
2N2369 
2N2368 
2N2369 

40 Volts 
15 Volts 
4,5 Volts 

Mil, Mil. Ullt, 
15 - Valls 

0,25 Volt 

0.1 0,85 Volt 

5,0 

4,0. pI 

4.0 pI 

20 60 
40 120 
lO 
20 
ID 
20 

lO nsee 
13 nsee 
12 nsee 
12 nsee 
15 nsee 
18 nsee 

r · 

"Pulse Width = 300 pSec, Duty Cycle = 1% 

FAIRCHILC 

SEMICDNDUCTDR 

• ,e Ultra snabba, högledande . 

• Idealiska för logiska 'kretsar, där stor 
tillförlitlighet erfordras. 

e Finns för lev,erans i stora kvantiteter. 

• Till rimligt pris. 

fl Plana'r-enheterna har möjliggjorts genom att kom

binera planarförfarandet och epitaxialprocessen. 

Denna kombination gör att enheten, vilken är elek

triskt liten, kan tillverkas fysiskt stor, tillräckligt för 

att göra anslutningarna på konventionellt sätt, vil

ket tillförsäkrar en positiv kontakt och stor tillförlit

lighet. 

Samtliga skikt är också genom planarprocessen helt 

täckta med kiseldioxid, vilket tillförsäkrar lägre läck

strömmar, lägre brusnivå, större hFE-område samt 

mycket stor stabilitet för ytberoende parametrar. 

Epitaxialprocessen resulterar i lägre mättningsspän

ningar och högre genomslagsspänningar. 

Den uppdelade geometrin är också lösningen till pro

blemet att förena switchsnabbhet och stort frekvens

område utan att behöva begränsa strömmarna till 

mycket låga värden. 

SOCIETA GENERALE SEMICONDUTTORI 

REPRESENTANTER: 

I DANMARK: R U D OlP H S C H M I DT AS, 66, Ny Carlsbergvej, Köpenhamn, telefon Central 51 65 

I NORGE: S I G M A D A H l & C O., Uelandsgaten 18, Oslo, telefon 3301 46 

I SVERIGE: - .... _-= .... -= ... 
GREV MAGNIGATAN 6 , STOCKHOLM Ö, TELEFON 670390 
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3m· tillverkar 27000 olika 
produkter: 3M är ett av 

compANY världens 100 största företag. 

Scatch® - tonbandet.ed 
det breda registret 

Det finns många anledningar att köpa SCOTCH tonband. Antalet 
bandtyper är stort, varför det är lätt att få det rätta bandet. Här ne
dan presenteras ett urval: 

NR 111 Det normgivande standardbandet 
för både professionella och amatörer. 
Acetat med röd järnoxidbeläggning. 
Finns i dimensionerna 3", 4", S", 5 %" o. 7". 
Längd: 1200 fot på 7" spole. 

NR 190 E.P. Av extra tunt acetat med 
röd järnoxidbeläggning. Speltiden 50 % 
längre än för standardbandet Nr 111 med 
samma spoldiameter. Samma förnämliga 
egenskaper som Nr l1l. 
Finns i dimensionerna 4", S", 5 %" o. 7". 
Längd: 1800 fot på 7" spole • . 

NR 131 LOW PRINT Acetat med röd 
järnoxidbeläggning. Lägre ekonivå än 
hos något annat band i mark-naden. 
Län&d: 1200 fot på 7" spole. 

NR 150 WEATHER BALANCED Rygg 
av tunn polyester med extra hög drag
hållfasthet. Okänsligt för fukt- och 
temperaturförändringar. 50 % längre 
speltid än standardband med samma 
spoldiameter. 
Finns i dimensionerna 3", S" o. 7". 
Längd: 1800 fot på 7" spole. 

NR 200 L.P. Extra tunn polyester med 
röd järnoxidbeläggning. 100 % längre 
speltid än standardband med samma 
spoldiameter. Lagringsegenskaper i sär
klass. 
Finns i dimensionerna 3", 4", S", 5 %" o. 7". 
Längd: 2400 fot på 7" spole. 

Finns i varje välsorterad 
radioaffär. 

3m miNNESOTA mININ G AND mANUFACTURING AB 

• 

På radiostationer och" inspel
nings-studios över hela värl
den - där ljudkvaliteten 
måste vara den högsta tänk
bara - arbetar man sedan 
länge med 

SeDteli tonband 

Norrtullsgatan 6, Stockholm 6. Tel. 246300 



TRANSISTORISERAT 
SP ÄN N I N CiSACiCi RECiAT 

KB 30 

HÖG STABILISERING 
LÅGT BELASTNINGSBEROENDE 

KORTSLUTNINGSSÄKERT 
STRÖMBEGRÄNSANDE 

LÅGT BRUM 

KB 30 är ett nytt svenskbyggt, patentsökt strömförsörjnings
aggregat, avsett för undervisningsanstalter, laboratorier, prov
rum- och serviceverkstäder, där stabil spänning erfordras. KB 30 
är speciellt lämpad för transistorkopplingar samt bryggmätningar 
med töjningsgivare och motståndskretsar och ersätter batterier 
eller ackumulatorer. 

KB 30 har instrument för både ström- och spänningsmätning och 
är kortslutningssäkert. Instrumentet är även vid strömmätning 
så kopplat, att dess inre motstånd ej påverkar aggregatets regle
ringsförmåga. Vid spänningsmätning är instrumentområdet upp
delat 0-15 och 0-30 V med specialpotentiometer på utgången, 
som ger en god spänningsupplösning. KB 30 har vidare konti
nuerligt inställbar strömbegränsning, som minskar risken för 
sönderbränning av det anslutna objektet. Två eller flera aggre
gat kan serie- eller parallellkopplas för högre spänning eller 
ström. 

PRECISI~ iNSTRUMENT 

HELT TRANSISTORISERAT 
INSTRUMENT FÖR STRÖM OCH SPÄNNING 
UTET FORMAT 
MODERN FORMGIVNING 
LÅGT PRIS 

TEKNISKA DATA 

Spänning: 
Sträm : 
Brum: 
Stabilisering: 
Belastningsberoende : 
Kortslutningssäkerhet: 
Strömbegränsning : 
Temperaturberoende : 

Instrument : 
Signallampa: 
Jordning : 
Somrnonkoppling : 
Nätanslutning : 
Dimensioner: 
Vikt: 

0,3-30 V, kontinuerligt inställbar 
300 mA 
< 0,3 mVeff 
± 10 % ger \:S! ± 0,1 % 
0,1 % av uttogen spänning eller 15 mV 
Elektronisk kortslutningssäkring 
co 5(}-4()() mA, kontinuerligt inställbar 
Spänni~\lsdrift frön tillslag till fortfarig het < 0,5 % eller 50 mV 
0-15,0-30 V, 0-300 mA 
Inbyggd i frontplattan 
Böde + och - kan anslutas till jord 
Flera aggregat kan serie- eller parallellkopplas 
220 V, 50 Hz 30 VA, inbyggd strömbrytare 
217x151 xl22 IJlm 
ca 2,7 kg 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ~ 
Ny adress: 
lövåsvägen 40-42 
Postbox 1237, Bromma 12 

Tel. Vx 262720 
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DIGITAL MEASUREMENTS LIMITED 

DM 2001 är instrument för Edert utvärderingssystem både som utvärderare eller som analog till digitalomvandlare 

, DM 200 erbjuder tre ovanliga fördelar 

* Max. resp. min. avläsning inom förbestämd 
tid 

* Varje dekad är individuellt uttagbar för 
matning av printer eller puncher 

* Yttre mätområde för direkt avläsning av 
andra storheter än spänning där storhetens 
förhållande till spänningen tidigare erford
rat särskild matematisk omvandling. 

Mätområde: (11 ± .15995 v (50 /JoV) 
(21 ± 1.5995 v 

Impedons : område 1,2 och 6 > 100 Mohm 

(Jt -± 1-5-.995 V 
(41 ± 159.95 v 

område övrigo - 10 Mohm 
Avläsningsintervoll : 20 m sek (eller monuelIt) 
Polorisitetsindikering: röd resp. 

(51 ± 1599.5 V svor! bokgrundsmorkering 
(61 yttre mätområde Automotisk kommop)ocering 

Noggronnhet : ± 0,05 % Siffervollmeter DM 2002 har noggrannheten +0,01 % största könslighet 10 p.V 

Frekvensområde : 
Noggrannhet : 
Minimiimp.: 
Maximiimp.: 

TEKNISKA DATA 

Modell 2101-2 
50-2000 Hz 
1 del i 106 
50 kohm 

Modell 2103-4 
50-2000 Hz 
1 del iOs 
75 kohm 

5 ohm 3,5 ohm 

Dessa spänningsdelare har en mycket avan
cerad konstruktion och geren hitintillsoupp
nåelig nO'ggrannhet och stabilitet.lnstrumen
ten består av precisionstransformatorer kon
struerade av National Physikal Laboratory. 
De äro kaskad kopplade enl. principen Kel
vin-Vareley Hög in impedans och låg utim
pedans gör dessa instrument lämpliga som 
spänningsdelare eller som bryggarmar i 
transformatorkopplade bryggor. De äro 
lämpade för precisionsmätning och för upp
nåelse av re:ationsspänningar eller för jäm
förande av resistanser, induktanser och ka
pacitanser vilka är normalenheter. 

Inspänning : Mox 0,2.f eller 200 V Max 0,3.f eller 200 V 

\!'" .~v ,,-..._, ""'~' < .. ')~.' , ~~ ' .... , ",p~,~~"" ~"""h' ~, 

:.: ...... : ...• :::.:::.: ... : ... : ... :.: .. : .. ' . . -, . .. .... .. . •• •• • • • ••• • ...........••........•...•...••.....••....... 
. • •• ~'k! ••• ", . }'>t~... . ..• . ..• ••• : : ~·~7 .: A .~: ~ :~~ : ~ ••• :!:~.,~:.: .~~ ~:. 

", ~ -... ~""'" I /, ~ 

GENERALAGENT: 

SCANTELE AB 
Tengdahlsgatan 24 - Stockholm Sö - Tel. 24 5825 
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RAVTHEON/RHEEM presenterar: 

Elfektdioden 1 N 373 O I R 075 O i subminiatyrutförande, 
med extremt hög ledningsförmåga - 1 amp. vid 1 volt - vid 
switch-hastigheter- om nanosekunder. 
Snabb kärndrivning vid höga strömmar 
Raytheon/Rheems kiseldiod 1 N3730 är kombina
tionen aven diod med hög effektförlust och hög , 
ledningsförmåga i framriktningen - 1 amp. vid 
1 volt. 

Resultat : lägre skikttemperatur och bättre drifts
säkerhet. Switchhastigheten är max. 15 nanose
kunder vid 10 mA (VR = 6V., RL = 75 ohm); effektför
lusten uppgår till 750 mW - mer än 3 gånger den 
normala för en konventionell diod. 1 N3730:s goda 
ledningsförmåga ger betydligt förbättrad arbets
stabilitet och tillförlitlighet. 

Naturlig storlek 

• SwllcllhaSllghel ......... 15 nanosekunder max. 

Miniatyriserade kraftaggregat 
1 N3730/RD750 utgör ett stort steg mot förbättrade 
konstruktioner av kraftaggregat. Extremt snabb 
stigtid - Vfr (topp) 1 volt vid If = 750 mA - för
hindrar impulsdistortion och ej önskvärd spän
ningsåterkoppling. överlägsna falltidsresultat från 
låg lagrad laddning - mindre än 20 picocolumb 
per mA. 

Switchegenskaper 
Denna subminiatyrdiod är idealisk inom ett stort 
antal dataapplikationer på grund av dess förmåga 
att switcha inom ett mycket brett strömområde -
1. o mA till 5 amp. Vidare garanteras en ultrasnabb 
återhämtning inom ett brett område. 

\ 

SNABB STIGTID 

OSCILLOSIOPTEST MED 5 IMP. PULS - JIMFO· 
liNDE STIGTIDEN FOI lN3730/lD750 MED El 
STINDIRD COMPUTER DIOD 

7.5 

f', 16 J' s~c . 5 ~MP~RE P~LS~ 

1\ 
REP. RATE 5 KC -6.0 

4.5 \ 
~ANDARD HIGH CDNDUCTANCE 

~ CDMPUTER TYPE 

et.) 

!::; 
= ;> 

3.0 

1.5 M!"" RAYTHEON/RHEEM lN3730/RD750 

• Lednlngsfllrllåga Iframrlklnllgen ... 1 Amp. vid 1 volt typvärde o 
1.5 O 0.5 1.0 2,0 2.5 

• EllekUllrlust. .............. 750 mW max. vid 25° C TIME-.usec. 

För fullständiga informationer kontakta 

Box1160.Bromma11.Tel.290460 
Generalagent i Sverige tör Raytheon halvledarprodukter 
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Mullard kan nu erbjuda kompletta likriktarstaplar och kyl
plåtar, masstillverkade och speciellt konstruerade för Mul
lards effektlikriktare i kisel. Området täcker likriktarenheter 
från 6-80 amp. enfas upp till 120 amp. trefas. Inom kort kom
mer även enheter för 'högre strömmar och högre spänningar. 
Genom att använda Mullards kompletta likriktarenheter eller 
genom att montera ihop kyl plåtarna till staplar kan varje 
konstruktör få sina speciella fordringar uppfyllda på ett en
kelt och ekonomiskt sätt. Effekttransistorer, styrda kisellikrik
tare och andra halvledare för effekt kan givetvis också an
vändas tillsammans med dessa kylplåtar. 

Max. medeI-
ström ut med 

Max lik- resisliv eller 
Typ spänning induktiv be-

ut lastning 

(V) (A) 

Enfas bryggkoppling 

OSH 2500 250 40 

OSH 2501 125 40 

OSH 2502 250 40 

OSH 2503 125 40 

Trefas bryggkoppling 

OSK 2500 I 190 
OSK 4500 380 

60 

60 

Medel-
värde 

(V) 

280 

140 

280 
140 

140 

280 

Max. inspänning 

Peria-
diskt 
topp-
vörde 

(V) 

400 
200 

400 

200 

200 

400 

Tran-
sient-
topp 

(V) 

800 

400 

800 

400 

400 

800 

Max. fram-
ström 
toppvärde 

(A) 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

LIKRIKTAR· 
STAPLAR 
OCH 
KYLPLÅTAR 

Strömstöt 
(t=O,l s) 

(A) 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

MULLARD OHS 2500 
Enfaslikriktarenhet .med 4 likriktare på 2 kyl
plåtar, för 250 volt 40 omp. likström, 10 ~W vid 
55'C omgivningstemperotur, med resistiveller 
induktiv belostning . Utöver denna kan Mullard 
också erbiuda nedanstående typer. 

Antal 
kyl-
plåtar 

2 

2 

4 

4 

3 

3 

Antal Vikt 
likriktare 

(kg) 

4 ,Normal 2.6 
4 l och ~mvänd 2.6 polaritet 

4 homma .2.8 
4 ,polaritet 2.8 

1
6 }~c'i,'~~vändl 3.8 
6 polaritet 3.8 

Dimensioner 

(mm) 

222x210xl25 

222X2l0Xl25 

222x2l0xl25 

222x210xl25 

324X2l0x125 

324x210xl25 

I~I -- --.. 
SVENSKA MULLARD AB Strindbergsgatan 30, Stockholm NO, Telefon 67012.0 
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för elektronrör 

SY LVAN lA 
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Stor sortering av 
mottagarrör samt 

industriella och 
militära typer 

i lager • 

I' 



Vilket professionellt magnethand erbjuder en helt ny standard i fråga om kvalitet? AMPEX 600. 

Ampex ingenjörer n<>jer sig aldrig med nuvarande 
standard . De söker ständigt förbättra vad som kan 
tyckas fullkomligt. De har nu tagit sig an Ampex 600-
serien av professionella inspelningsband, 
och de har förbättrat den i så hög grad att 
vi anser att den skall kallas den IlY..2. Ampex 
_ 600. Denna 600-serie erbjuder nu bättre hög-
frekvensegenskaper. Tack vare en ny Ferro-

3 

Sheen-process som gör tapen mjuk, har den 
första avspelningen samma Ijudåtergivnings-

kurva som den hundrade. Den ger just den pålitlighet 
som man väntar av Ampex inspelningsmateriel. Pröva 
denna förbättrade 600-serie och avgör själv. Den 

framställs i samma rigoröst kontrollerade ren
rumsatmosfär som precisionsinstrument och 
instrumentband. Den kommer från det enda 
företag som kan erbjuda båda band och bands
pelare för varje behov: Ampex International 
S.A., 1, rue des Pilettes, Fribourg, Switzerland. 
Försäljning och service över hela världen. 
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Långdistansprognosen ~back.scatter») och förekomsten av spora· 
diska E·skikt kan förorsaka en ökning av 
MUF. Detta är en förklaring till att man 
ibland kan få kontakter på betydligt högre 
frekvensband än vad som förutsagts i pro· 
gnosen för en viss distans. 

Under den första delen av månaden rå
der i stort sett sommarkonditioner men des. 
sa övergår till vinterkonditioner under se· 

nare hälften av månaden. Detta märks mest ' 
på MUF, som ökar under dagen och mins
kar under natten. En annan sak är att den 
atmosfäriska störningsnivån och jonosfär. 
absorptionen minskar och fortsätter att 
göra så under hela vinterhalvåret. De spo
radiska E·skikten minskar men däremot 
ökar förekomsten av norrsken, vilken bru
kar nå siu maximum under september. • 

Prognosen för långdistansförbindelser un
der september är baserad på senast kända 
och bearbetade jonosfärdata och på det av 
Ziirich·observatoriet förutsagda solfläcks
talet för september R=34. Prognosen an· 
ger beräknade värden på MUF (Maximum 
U sable Frequency) resp. FOT ( Optimal 
Traffic Frequency) och avser radioförbin
delser i sex olika riktningar räknat från 
Mellansverige. 

.... 
3. 
, Tok yo 8220}rl(T! .... , 

3D 
ueno. .' mas 1250Qk m 

.... , 
3. 

Melbourne 15700km 

Solfläckscykeln är fortfarande i ned
gående fas och beräknas nå siu minimum i 
början av 1965. Detfa innebär att solakti· 
viteten avtar och därmed minskar även 
MUF. Det blir med andra ord svårare att 
få långdistanskommunikation på de höga 
frekvensbanden. 

För oktober, november och december be· 
räknas R till resp. 33, 32 och 31. 

25 
~l!F -, 

2. 

J'/ F\\ 
/) 1\ ", ..-... 

10 

'-~ 

500 04 08 12 16 20 24 
SHT 

HHz l os Ange les 8940 km 
3. 

25 

3D 

MUF 
," --

25 

3D 

,. 
, 

10 
~" 

.... , 3. 
25 

20 

MUF 

7 FOT 
, , , 

TT 
, 

1\\ 
, fl \ 

V'/ 

0408121520U 
SNT 

New Vork 6300 km 

MUF ,-- " \ -' - , 

25 

3D 

,. 

10 

HHz 
30 

25 

2. 

15 

MUF 

, /' ~ ", 
IV 

, 
I 1\\ I 

I 
/1 , 
'f 

'" 

~aps toden 10400 km 

/ 
-, tt~~ 

(( t-- fL2!-~\ 
I \\ I 
I 

Långdistansprognoser av detta slag är 
ganska tillförlitliga när det gäller l-hopps. 
förbindelser via F2·skiktet på storcirkel
distanser upp till ca 4000 km. Emellertid 
är det i praktiken inte alltid säkert att den 
effektivt utstrålade antenneffekten vid låga 
elevationsvinklar räcker till för att nå maxi
midistans vid l.hoppsreflexion. Därför kan 
radiovågorna reflekteras av E-skiktet eller 
av E- och F·skikten i kombination. Vidare 
får man räkna med att signalerna kan spri. 
das framåt eller bakåt (:.forward)- eller 

15 

", fr ~ ~ ", 
15 

~ i"I'6'T' '\ 
I , 

K " : " I 

~ 'I I 

" I 
.. 

, 
"- , I 

l'\. 
'-

5.0 04 00 12 16 20 24 
SNT 

.., 
I , 
I , , 

'\. II 

00 04 '" .. 20 . 24 
SNT 

10 

s o. 

koppla in SINUS! 
r--------------------------~---------------, 

Denna två- eller trelägesomkastare, + 
typ BFC, är utrustad med max. 4 
fjädergrupper vardera med 2-9 kon
taktfjädrar. Kontakterna tål en be
lastning av 400 mA vid 50 V. Blank~ 
förnicklad hävarm med skaft av svart 
eller röd bakelit. BFC är normalt ut
förd med tre lägen: ett mittläge och 
två ytterlägen. Y tterlägena kan ut
föras antingen låsta eller återfjädran
de. Genom att spärra det ena ytter
läget erhålles en tvålägesomkastare. 
Kan levereras med en svartoxiderad 
monteringsplåt, som avsevärt förenk
lar montaget i en panel. 

\ 

~-----------------------------------------
Försäljningskontor: Stockholm 
23, Ynglingagatan 14, Box 
23°39, Tel. 24 01 50 • Göte
borg S, Tegnersgatan 15, Tel. 
200620 
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Begär vår kataloginformation med 
ytterligare uppgifter om BFC! 



Eli genolTllönkl syslelTl inom 

SERVOTEKNIKEN 

! 

VACTRIC 
CONTROL EQUIPMENT LTD, 

LONDON 

ledande specialföretag inom servo· 
tekniken har på sitt tillverkningspro
Iram ett rikhaltigt sortiment av 
byllsatskompon.n.... 'ö, ihopsött· 
ninl av instrumentservosystem. Dessa 
komponenter är speciellt lämpade för 
laboratorier och undervisningsan· 
stalter, där man är i behov av att 
snabbt kunna bygga ihop ett system 
for praktiska mätningar efter teo· 
retiska beräkningar. 
Systemet är flexibelt, lätt att arbeta 
med och av synnerligen hög kvalitet. 

ALLHABO 

Rådgör med oss, vi lämnar gärna ut/ör
liga uppgifter, broschyrer samt priser. 

Representant: 

ALLMÄNNA HANDE1SAKTfEBOLAGET 
ALSTRÖMERGATAN 20 • STOCKHOLM K • TELEFON 520030 
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Jonosfärdata för maj 
I vidstående diagram är de jonosfärdata 
sammanställda som under maj 1962 utvär
derats vid Uppsala Jonosfärobservatorium. 

I kurvan överst i diagrammet visas kri
tiska frekvensen f oF2 för F2-skiktet över 
Uppsala. I mitten av diagrammet anges fö
rekomsten av jonosfärstörningar, och där 
skiljer man på starka, måttliga och lätta 
störningar. Längst ner anges i en kurva det 
observerade solfläckstalet R och vidare an
ges förekomsten av ":"sporadiska E-skikt, 
varvid staplarnas längd anger den kritiska 
frekvensen fJiJS för de sporadiska E-skikten 
(avläses på högra delen av diagrammet) . 

Den kritiska frekvensen för F2-skiktet 
har, som framgår av diagrammet, visat 
ganska små variationer. Man ser dock tyd
ligt hur den kritiski':lrekvensen har ökat 
någ~t mot slutet ' av ' månaden. 

Störningar 

Solfläcks 
tal 

Hz 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 --
80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

riM I~IM N IN~ 
~ I~ n" 

f 

.-
~ 

Sol fläckstal- r""-I--' 1\ 
r""- 1"' 

...., 1/ 
r-. ...) 1'\ 

II I \ v- I-f-" I II 
I 1111 il I II IV I I • • IL ! ~ 1111 III II I 1II Mill II III I IIII I. I 

2 4. 6 10 12 14 16 18 20 22 24 25 28 30 

Datum 

. _Stark 5ttirnlng ~.Hattlig störning l2:]_ Lött störn ing 

MHz 
9 

7 

6 

5 

Några långvariga störningar har inte/för
märkts, frånsett en mycket svag sådan un
der tiden 29-31 maj. Däremot har en del 
kortvariga störningar s.k. SID:s (Sudden 
Ionospheric Disturbance) registrerats den 
1,3, 8, 13 och 14 maj. Dessa är, som fram
går av namnet, my,cket kortvariga; endast 
den 14 maj kunde man märka en dygns
lång konditionsförsämring. 

MedelsoHläckstalet för månaden var 
41,8, vilket är något lägre än för april. 

Solfläcktalet R har under hela månaden va
rit ganska jämnt och nådde sitt maximum, 
60, i slutet av månaden. 

För«jkomsten av sporadiska E·skikt har 
varit ganska stor, även om några direkta 
toppvärden inte noterats. T S 

Yttermått: från 16 till 62 mm (/) 
Effekt: från 0,1 till 40 W 
Strömart: likström, l-fas och 3-fas växelström. 
Även i synkronutförande. 
Nedväxling: 5:1 upp till 480000:1 
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dunker 
, 

småmotorer 
i precisionsutförande 

för finmekanik, optik, rad.io, television, 
elektroniska-medicinska apparater, 

bandspelare, skivspelare, 
hushållsapparater m.m. 

Generalagent : 

AB D.J. STORK 
Box 3227 • Stockholm 3 
1el. 102246-217316 



Maths Häggmyr, 

servicechef hos 

Josef Johanssons Radio 

och TV AB i Mariestad 

''Lätt att hitta rätt 
tack vare tydliga nummer 
och data på kartongerna') 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Detta är en fackmans syn på servicekomponenter j modul

kartonger - en Philips-ide som hjälper radio-TV-handeln 

till enklare lagerhållning och bättre service. Ni har väl 

också utnyttjat fördelorna med servicekomponenter i modul

kartonger - förvarade i Minifack? 

PH-ILIPS 
Avd. Elektronrör och Komponenter 
Postbox 6077 • Stockholm 6 
Telefon 010/349500 

'13ra grejor 
i praktisk 
förpackning" 
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ASY 26 och ASY 27 är medelsnabba, legerade switch
transistorer av PNP-typ. De har utvecklats speciellt för 
användning i digitala kretsar. Metallhöljet gör dessa Jyper 
väl lampade för montering på tryckta ledningar. 

Tekniska data, 

Kollektor - basspönning 
Kollektor - emitterspönning 
Emitter - basspönning 

.Kollektorström toppvörde 
Kollektorström medelvörde 
Basström toppvärde 
Basström medelvärde 

-VCB max. 
-VCE max. 
-VEB max. 

-ICM max. 
-IC max. 
-IBM max. 
-IB max. 

Tillåten effektförlust vid T amb = 25° C 
Strömförstörkning hFE (VCB= O, -IC=20 mA) 
Enhetsgrönsfrekvens fl (min.) 
Efterledningens tidskonstant Ts max. 

ASY 26 ASY 27 

30 V 25 V 
25 V 20 V 

20 V 
200 mA 
100 mA 
200 mA 

25 mA 

125 mW 
30-80 50-150 
4 MHz 6 MHz 

1,4 p.s 
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• 
radio och televisions teknik • elektronik 

ljudteknik • amatörradio 

• 
Förlag och tryck 
Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1962 

Aruvarig utgivare 
BENGT SÖDERSTAll 

CMfredaktör 
JOHN SCHRÖDER 
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ANNA·LlSA NORKSÄTER 

Annonschef 
GUNNAR LINDBERG 

Försäljningschef 
THURE BYLUND 

• 
Postadress RADIO och TELEVISION 
Box 21060, Stockholm 21 

Telefon 28 90 60 (Täxel) 
Telegramadrel8 Rotogravyr, Stockholm 
Postgirokonto 19 65 64 

Pren.·pm l/lir 26: 55, 1/2 Ar 14: 25 
(däraT OIDl l: 60 resp. -: 85) 
Lösnummerpril 2: 85 (inld. OIDl.) 

Eftertryck al' artiklar, helt eller debu, 
förbj udet utan Ipeciellt tillstlnd 

• 

Omslagsbilden för detta nummer visar 
hur en husmor via en privatradioan
läggning kan stå i köntakt med sin äkta 
man när han är på hemväg, exempelvis 
för att påminna honom om saker han 
skall köpa med sig hem. Se artikel om 
privatradioanläggningar på sid. 54. 

• 
I kommande nummer: 

Om effektiviteten hos stav- och 
ramantenner O Beräkning av 
satellitbanor O Metoder för hem
matillverkning av tryckta led
ningar O »Lyssna tyst» till TV 

V är Idstelevisionen här! 
D en 23 juli 1962 är ett betydelsefullt datum i radioteknikens historia. Denna dag 
direktöverfördes för första gången via en aktiv satellit, »Telstar», kompletta TV
program över Atlanten från Amerika till Europa och i motsatt riktning. Det var 
direktsändningar, upptagna med kameror som utplacerats på olika ställen i 
Europa och Amerika. Programmet sågs samtidigt av tiotals miljoner TV-tittare i 
Nya och Gamla världen; TV-tittarna såg programmet i samma ögonblick som det 
togs upp av kamerorna. 

Programmet varade 18 minuter - dvs. exakt den tidrymd under vilken »Tel
star» befann sig i sådant läge att satelliten samtidigt kunde »siktas» från Amerika 
och Europa med hjälp av de gigantiska rörliga parabolspeglar som på båda sidor 
om Atlanten var inriktade mot satelliten. Sändning skedde mellan Andover på 
USA:s ostkust och Goonhilly Down i England. Den radiotekniska utrustningen 
i Telstar och apparaturen på markstationen i Andover har redan tidigare beskri
vits i denna tidskrift.' En beskrivning av utrustningen vid den engelska stationen 
kommer i nästa nummer. 

Det märkligaste 
med dessa i och för sig sensationella transatlantiska -TV~säirdningar var att bild
kvaliteten var så god. Bilden var fullt jämförbar med den som erhålles vid många 
sändningar som skett inom eurovisionsnätet. 

Med de lyckade TV-sändningarna över Atlanten - 60 år och sju månader 
efter det att Marconi första gången överbryggade Atlanten med radiovågor -
har vägen banats för världstelevisionen. 

Man vågar nog 
förutspå att den tidpunkt inte är avlägsen då dylika interkontinentala TV-sänd
ningar blir lika vanliga som eurovisionssändningarna är nu. Ett omfattande för
söksprogram med aktiva satelliter är i gång i USA, där de statliga rymdfarts
myndigheterna och de stora telefon- och elektronikföretagen satt in sina enorma 
resurser bakom de märkliga projekten »Telstar» och »Relay», som ytterst siktar 
på att uppnå möjligheter till kontinuerliga TV-förbindelser mellan kontinenterna. 
I Tyskland, Italien och Frankrike byggs av telemyndigheterna för närvarande 
satellitradiostationer, avsedda att sättas in i försöken med interkontinental radio
och TV.kommunikation, och i Japan föreligger redan detaljerade planer på en 
aktiv satellit, som med amerikanska raketer skall sättas in i lämplig bana i god 
tid före Tokyo-olympiaden 1964. En snabb utveckling på detta område kan för-

-utses. Det är inte fråga om decennier innan reguljär världstelevision blir ett 
faktum - det torde röra sig om endast några få år. 

En an~an möjlighet 
inom satellitradiotekniken, som behandlas i en artikel i detta nummer, är att 
sända rundradio och »rundtelevision» via satelliter. Även om detta problem ännu 
ingalunda är löst tekniskt sett, så är det ställt utom allt tvivel att man i framtiden 
kan räkna med intressanta resultat även på denna sektor inom rymdradiotekniken. 
I det sammanhanget kan atomdrivna satellitsändare bli aktuella. Den enorma 
räckvidd som en synkronsatellit har - halva den från satelliten synliga delen av 
jordytan - innebär möjligheter till världsomfattande distribution av rundradio 
och annan allmännyttig radiotrafik, som kan bli av mycket stor betydelse i fram
tiden. Man kan i detta sammanhang tänka sig att exempelvis vädersatelliternas 
resultat i form av kartor kontinuerligt distribuerades från någon sådan rund
strålande satellit, varigenom väderleksläget timme för timme skulle kunna följas 
över hela jorden av var och en som ville installera en mottagningsanIäggning för 
detta ändamål. (Sch) 

l »Telstar» - satellit för interkontinental radiokommunikation. RADIO och TELEVISION 
1962, nr 7/8, s. 40. 
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R P HAVILAND 

General Electric Company, Philadelphia, USA 

Rundradio- och TV-sändn~ngar 

I ett eventuellt interkontinentalt prpgram
ledningsnät för radio och TV torde de s.k. 
synkronsatelliterna - dvs. satelliter som 
håller en stationär position över jordytan, 
se fig. l - erbjuda de flesta fördelarna. 
För synkron satelliter kan man vid mottag
ning och spårning använda relativt okom
plicerade mottagarantenner. Detta är en 
viktig omständighet som blir av ännu större 
betydelse när det gäller rundradiosänd
ning från 'satelliter, som rimligtvis bör 
kunna tas emot med en enkel antennan
läggning vid mottagaren. Av denna orsak 
kan man knappast förutsätta att andra ty
per av satelliter än sådana av synkron typ 
kommer i fråga för ruridradiobruk. Vid den 
föreliggande undersökningen av möjlighe
terna att anordna rundradiosändningar via 
satelliter har därför tagits som utgångs
punkt att synkron satellit användes. 

Konstruktionsproblem 

Ett av de svåraste problemen vid program
sändningar via satelliter är det stora effekt
behovet. Det finns tre olika metoder att 
komma till rätta med detta: 

Genom att låta sändningarna pågå under 
endast en viss tid av dygnet kan man re
ducera effektförbrukningen per dygn. För 
att detta skall kunna ske måste det i sa
telliten finnas utrustning för lagring av 
den av solcellerna upptagna effekten. De 
kommunikationssatelliter som nu är under 
utveckling kommer att utrustas med sådana 
lagringssystem som möjliggör sändning 
även när satelliten befinner sig i jordskug
gan. Detta är alltså ingen ny ide, men ef
fektbehovet i ett eventuellt kommande ra
dio- och TV-system är så stort att ytterli
gare utveckling av lagringssystemet kräves. 

En annan metod att komma till rätta med 
den stora effektförbrukningen är att slå av 
något på kraven på erforderlig fältstyrka 
vid mottagarna. Detta innebär emellertid 

att den tekniska kvaliteten på de utsända 
programmen kommer att bli lägre än vad 
man normalt kräver, vilket kan resultera i 
att mottagningsförhållandena i områden 
med hög störningsnivå blir otillfredsstäl
lande. 

Ett tredje sätt är att minska täcknings
området för satelliterna. Denna metod är 
principiellt sett ganska enkel, men kräver 
emellertid ytterligare utveckling beträf
fande satellitantennerna. 'Det krävs då 
antennsystem med mycket stark riktnings
verkan och vidare att antennsystemet med 
stor exakthet kan hållas riktat mot den 
del av jordytan som skall täckas av sa
tellitsändaren. 

Begränsad sändningstid 

I det följande har tagits som utgångspunkt 
att satelliten är utrustad med ett orienterat 
solcellsystem som gel' 750 W effekt. På 
grund av att satelliten under större delen 
av året befinner sig utanför jordskuggan 
är denna effekt tillgänglig under största 
delen av tiden. I sämsta fall, dvs. vid vår
och höstdagj ämning, är effekten åtkomlig 
under drygt 22 av dygnets 24 timmar. Man 
måste dock göra avdrag med hänsyn till de 
tidsperioder då jorden skymmer solstrål
ningen samt med hänsyn till den degrade
ring av solcellerna som uppstår på grund 
av partikelstrålningen i rymden som fångas 
upp av jordens magnetfält. Degraderingen 
är beroende av det strålningsskydd som 
solcellerna har och kan variera mellan 2 
och 15 % per år. Därför är 'det realistiskt 
att förmoda att den effekt som kontinuer
ligt är tillgänglig kommer att ligga om
kring 450 W. En del av denna effekt - ca 
100 W - måste användas inom satelliten, 
t.ex. för lägeskontroll, telemetri, spårnings
signaler etc.; för rundradiosändning åter
står då ca 350 W. 

Om denna del av effekten från solceller-
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na, alltså 350 W, användes för att ladda 
upp batterierna, uppkommer ytterligare 
förluster. Dessa förluster varierar med gra
den av urladdning men för enkelhetens 
skull kan det antagas att de är konstanta 
och att 50 % av inmatad effekt på batte
rierna kan återvinnas, oavsett urladdnings
graden. 

Under 24 timmar laddas batterierna: 
24X175=4200 Who I detta fall fås följan
de samband: 
tillåten ineffekt till sändaren Pi,,=effekt 
från solcellerna+effekt från batterierI).a, 
dvs. 

Pin= 175X 4200/ h, 

där h är det antal timmar som sändaren är 
igång. 

En grafisk framställning av denna ekva
tion visas i fig. 2. Som framgår kan man, 
om sändningstiden är begränsad till en 
timme per dygn, mata sändaren med ca 
4,3 kW. Med l kW ineffekt på sändaren 
kan programtiden ökas till 5 timmar, och 
med 350 W kan programtiden utsträckas 
till 24 timmar. Uteffekten från sändaren 
förutsättes bli hälften av dessa värden 
(verkningsgrad=50 %) . 

20 dB störningsavstånd 

Det förutsättes i det följande att erforder
ligt signalstörningsförhållande vid en 
rundradioverksamhet av detta slag skall 
vara minst 20 dB. Detta värde är långt un
der det man kräver för högkvalitativ rund
radioöverföring för vilken ett signalstör
ningsförhållande på 50 dB är normalt, men 
värdet ligger dock en bra bit över signal
störningsförhållandet 12 dB, som man bru
kar ange som gräns för användbar signal. 

Det finns tre olika typer av »yttre» stör
ningar: atmosfäriska störningar, störning
ar från elektriska motorer m.m. samt kos
miskt brus. Dessutom tillkommer mottaga-



via satelliter 

rens eget brus som kan representeras aven 
ekvivalent störfältstyrka. I fig. 3 visas fält
styrkan för dessa olika störningar vid olika 
frekvenser. Fig. 4 visar sambandet mellan 
mottagarens bandbredd och ekvivalenta 
störfältstyrkan representerande mottaga
rens eget brus (ekvivalenta störfältstyr
kan= l för bandbredden= 10 kHz hos mot
tagaren). 

För denna undersökning har antagits att 
amplitudmodulerade rundradiosändningar 
skulle ske på 20 MHz, frekvensmodulerade 
sändningar på 100 MHz och televisions
sändningar på 500 MHz. Bandbredderna 
har antagits=10 kHz för AM-, 75 kHz för 
FM- och 4 MHz för TV-sändningarna. 

Beträffande störningar har det antagan
det · gjorts att vid en mottagning av radio
signaler från satelliter kommer antennen 
på jorden att peka ,en bra bit ovanför hori
sonten. Störningar, alstrade i städer och 
tätbebyggda områden kommer därför en-

Fig l 

I föreliggande 

artikel utreder 
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sändningar från 

sändare i 

/ 
synkronsatelliter. 

dast att upptas av lober hos antennen i 
backriktningen. Detta betyder att störnings
nivån kommer att ligga under de värden 
som framgår av fig. 3, som är beräknade 
för icke riktade antenner. Det antages att 
störningsreduktionen i backriktningen 
kommer att vara ungefär lika med antenn
förstärkningen i framriktningen. Det bety
der att signalstörningsförhållandet hos en 
antenn med 6 dB förstärkning kommer att 
ge en störningsreduktion på 6 dB, så att 
signalstörningsförhållandet skulle förbätt
ras med 12 dB, sett i förhållande till en 
isotropantenn. Denna störningsreduktion 
kan man naturligtvis inte påräkna i gles
bygder där störningsnivån bestämmes en
bart av mottagaren eller av brusstörningar 
från världsrymden. 

För mottagning vid så låga nivåer som 
det här blir tal om, verkar det troligt att 
lyssnarna kommer att använda en något 
större antenn än vad som är normalt vid 

AKTUELLT 

* 1 Artikeln ör baserad pö ett 

föredrag höllet vid 

2nd International TV-Symposium 

i Montreux 1962. 

rundradiomottagning. Det har antagits att 
antennförstärkningen bör vara ca 6 dB 
vid 20 MHz, 8 dB vid 100 MHz och 12 dB 
vid 500 MHz, vilket ungefär motsvarar vad 
en avkortad Yagi-antenn, en Yagi-antenn 
med tre element och två sammankopplade 
hörnreflektorer, ger. Kostnaden för en så
dan antenninstallation belöper sig i USA 
till ca 100 dollar. 

Det bör påpekas att om man vid FM
sändning med 75 kHz bandbredd har ett 
bärfrekvensstörningsförhållande på 20 dB 
kommer LF-signalstörningsförhållandet att 
bli betydligt bättre, ca 30 dB, vilket ger 
fullt acceptabel mottagningskvalitet. 

Täckningsområde och sändningstid 

Vid beräkningarna förutsättes att synkron
satellitens täckningsområde är=den geo
metriska täckningen, vilken uppgår till 
2,16.1014 m2• Det förutsättes också att sa-

En synkronsatellit har omloppstiden 24 timmar och går i en bana med höjden 36000 km över jordens yta. Den kommer skenbart att stå stilla 
över en viss punkt på jorden. Sändaren i en sådan synkronsatellit kan samtidigt täcka nästan halva jordens yta med rundradio- och TV-sändning. 
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tellitens antenn har ett strålningsdiagram 
som ger samma signalstyrka över hela täck
ningsområdet. 

Med utgångspunkt från de gjorda anta
gandena kan man nu beräkna den effekt 
som krävs för att täcka den från satelliten 
synbara jordarean. Se tab. l och 2. 

Beträffande TV-sändningar gäller, att 
det är möjligt att anordna sådana i gles
bebyggda områden under endast ca l tim
me per dygn. 

Som framgår av tab. l och 2 kan man för 
glesbebyggda områden anordna AM- och 
FM-sändningar 24 timmar per dygn. 

AM- och FM-sändningar för tätt bebygg
da områden kan anordnas i fyra resp. tolv 
timmar och FM-sändningar för stadsområ
den ca två timmar per dygn. 

Av tab. l och 2 framgår också hur stort 
område som kan täckas aven sändare med 
500 W utgångseffekt under 5 timmars sänd
ning per dygn. I tabellerna anges också 
vilken kontinent som närmast motsvarar 
täckningsområdet för en sådan sändare. 

Av siffrorna i tabellerna framgår att i 
glesbebyggda områden är det möjligt att 
anordna AM- och FM-sändningar dygnet 

Tab. l. Data för olika typer av publika radiosändningar från synkronsatellit. 

AM (21 MHz) I FM (100 MHz) 

Stads-

I 

Tätbe-

I 
GIesbe-

I 
Stads-

I 
Tätbe-

I 

GIesbe-
områden byggda byggda områden byggda byggda 

områden områden områden områden 

Störningsnivå i dB över l fLV/m I +31 I +21 I -6 I +39 +33 I -1 

Antennens störningsreduktion I -6 I -6 I O I -8 -8 I O 
Störningsnivå, antenning. i dB I +25 I +15 I -6 I +31 +25 I -1 över 1 fLV 

Signalbrusförhåll. (bärfrekv.) I +20 I +20 I +20 I +20 +20 I +20 
Bärfrekvensnivå i dB över I +45 I +35 I +14 I +51 +45 I +19 1 fLV/m 

Antennförstärkning II -6 I -6 I -6 I -8' -8 I -8 
Erforderlig fältstyrka i dB över 
1 fLV I +39 I +29 I + 8 I +43 +37 I +11 

Erforderlig fältstyrka i fLV/m I 90 I 28 I 2,5 I 140 70 I 3,5 

Effektbehov (W/m2) I 2,7x1G-11 I 2,7xl G-l21 2xlG-l4 I 7xlG-11 1,5xlG-11 I 4xlG-l4 
Effektbehov för täckning av 
ca halva jordytan I 5900 I 590 I 43 I 15000 3200 I 86 
Sändningstid i lim/dygn I - I 4 I 24 I - 1/2 I 24 
Täckningsområde vid 500 W I 1,8x107 I 1,8x108 I - I 7xl06 107 I (sändning 5 lim/dygn) (km2) -

ca 80 % av 
Motsvarar ell område av Sydame- den frön 70'% -av 
storleksordningen rika satelliten - Europa -synliga Europa 

arean 
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100kHz 1 10 100 1000 10000HHz 

om från en satellit av det slag och med de 
utrustningar för strömförsörjningen som 
skisserats i artikeln. I tätbebyggda områ
den av Europas storlek kan FM-sändning
ar anordnas dygnet runt. För stadsområden 
kan AM-sändningar ske under ca 4 timmar 
per dygn för hela det från satelliten synliga 
området av jordytan, samt dygnet om för 
vissa delar av detta område. 

För glesbebyggda områden kan TV-sänd
ningar anordnas under ca l timme per 
dygn för hela den från satelliten synliga 
delen av jorden. 5 timmars dagliga TV
sändningar som ger tillräcklig fältstyrka 

I TV (500 MHz) 

I 
Stads-

I 
Tätbe- I För accep-I För god 

områden byggda tabel mot- mot-
områden tagning tagning 

I +43 \ I +42 I +27 I +20 

I -12 I -12 I O I O 

I +31 I +30 I +27 I ' +20 I 

I +20 I +20 I +20 I +20 

I +51 I +60 I +47 I +40 

I -12 I -12 I -12 I -12 

I +39 I +38 I +35 I +38 

I 90 I 80 I 56 I 25 

12,7xlG-ll I 2xlG-11 I 1G-11 I 2xlG-l2 

I 5900 ! 4300 I 2200 I 430 
I 

I - I - I 1 I 51/2 

I 1,85x107 I 2,5x107 I 5x107 I -
Nord-Sydame- ame- Asien -rika rika 

, 
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Tillgänglig in effekt för satellitsändare som funktion av sändningstiden. 
Satelliten antages ha solceller som ger 350 W effekt samt buffertbatteri 
med 50 % verkningsgrad. 

Fig 3 

Fältstyrkan vid olika radiofrekvenser för de olika störningar som på
verkar förhållandena vid radiomottagning. Kurvorna A och B avser 
atmosfäriska störningar, A avser förhållandena under dagen och B under 
natten. Störningsnivån i städer representeras av kurva C, störnings
nivån i förortsområden av kurva D. De kosmiska störningarna åskådlig
göres av kurva E och ekvivalenta störfältstyrkan representerande mot
tagarens eget brus åskådliggöres av kurva F. 

Fig4 
110 20 50 100 200 500 1000 4000 kHz Signalstörningsförhållandet minskas vid ökad bandbredd vid mottag

ningen. Denna kurva anger sambandet mellan ökningen i ekvivalent 
störfältstyrka representerande mottagarens eget brus och bandbredden 
i mottagaren. Ekvivalenta störfältstyrkan vid 10 kHz bandbredd=1. 

-Mottagarens bandbredd 

Fig4 

för mottagning i städer kan anordnas för 
områden av Sydamerikas storlek. 5 tim
mars TY-sändningar som ger tillfredsstäl
lande mottagning inom tätbebyggda om
råden kan anordnas inom områden av 
Nordamerikas storlek. 

Det är med andra ord tekniskt möjligt att 
upprätta ett distributionssystem för rund
radio och TY med dagens satellittyper. 
Sändningstiden och täckningsområdena be
ror dock på den mottagningskvalitet man 
önskar, men sändningstider på 4 till 6 tim
mar per dygn för områden aven kontinents 
storlek är tekniskt möjliga. 

Konklusioner 

De slutsatser som förf. drar i det följande 
är dels baserade på diskussioner som skett o 

i olika länder, dels på jämförande studier 
av de överföringssystem som nu tillämpas 
på olika hålt 

Det troliga är att AM-rundradiosänd
ningar från satelliter inte kan komma på 
tal, då det redan över hela jorden finns ett 
mycket stort antal nät för rundradiodistri
bution via Konventionella sändare. Samma 
förhållande tycks även gälla beträffande 
FM-sändningen. 

Tab. 2. Täckningsområde och sändningstid för olika slag av publika radio
sändningar från synkronsatellit. 

I 
Sönd- Föltstyrka till- I Söndnings- Töckningsomr6de 
nings- röcklill fö~ mot-

I 
tid vid söndning 5 

typ tagning Inom (tim./dygn) tim./dygn 

Stadsområden - Sydamerika 

AM Tätbebyggda 
områden 4 Eu ropCl-A frika 

Glesbebyggda Halva jordens 
områden 24 yta 

Stadsområden - 70 % av Europa 

FM Tätbebyggda 
områden 1/2 Europa 

Glesbebyggda Halva jordens 
områden 24 yta 

• 

Stadsområden - Sydamerika 

TV Tätbebyggda 
områden - Nordamerika 

Glesbebyggda 
1 Asien områden 

Det är mycket sannolikt att satellit-TY
sändningar som ju ger relativt dålig kvali-

, tet inom tätbebyggda områden inte kom
mer att accepteras i vissa områden, exem
pelvis i Europa och Amerika. Yidare ver
kar det troligt att, med den nuvarande 
snabba expansionen av de konventionella 
TY-näten, de flesta stads- och tätbebyggda 
områden kommer att ha fullt utbyggd TY
distribution vid den tid då ett satellit-TY
system kan tänkas träda i funktion. 

I nya områden däremot exempelvis i ut
vecklingsländerna är det mycket tänkbart 
att satellit-TY kan komma att spela en viss 
roll. En begränsande faktor där är dock de 
ekonomiska förhållandena. På grund av de 
begränsade ekonomiska resurserna hos 
dessa länder är det exempelvis inte troligt 
att man kan anordna TY-sändningar på rent 
kommersiell basis såsom exempelvis sker i 
Europa och USA. Det är heller inte troligt 
att ett sådant system kan byggas på en rent 
nationell basis, utan TV-sändningar av an-

o tytt slag kommer sannolikt att bli en inter
nationell angelägenhet som får skötas av 
en internationell institution eller regionala 
organ. 

Om ett TY-rundsändningssystem via sa
telliter byggs upp på internationell basis, 
kan man förvänta att vissa problem kom
mer att uppstå om hur en rättvis program
fördelning skall förverkligas. En möjlighet 
är att TY-programmen normalt produceras 
i de länder som täcks av TY-satellitsända
ren men att program om världshändelser 
m.m. tas utifrån. 

Önskvärdheten av ett system för rund
radio- och TY-sändningar via satelliter 
som skisserats här är givetvis beroende av 
om det finns ett tillräckligt antal lyssnare 
som är villiga att betala installationskost
naderna för speciella mottagarantenner. 
Detta känner man inte till något om. 

Till sist måste understrykas att artikel
författarens konklusioner är högst prelimi
nära då de baserar sig på mycket ofullstän
digt material. • 
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Transistorer i nya västtyska 
TV -mottagare 

Man har funnit att transistorer kan vara 
gynnsamma även i nätdrivna apparater -
såväl i ekonomiskt som i tekniskt avseende. 
En delvis transistorisering av mottagarna 
kan -därför väntas under den närmaste ti
den. Ett första tecken på vart utvecklingen 
kommer att leda är den blandade bestyck
ning med transistorer som Grundig valt i 
sina senaste serier av TV-mottagare. För
delarna med transistorer i TV-mottagare är 
allmänt kända, inte minst minskat utrym
mesbehovoch minskad uppvärmning. 

Dessutom har det visat sig att transisto
rerna tack vare sitt begränsade utstyrnings
område lämpar sig särskilt väl att insättas 
i begränsarsteg. Vidare är en del av de 
nya UHF-transistorerna överlägsna rören 
i fråga om brus i UHF-kopplingar. 

UHF-TV-kanalväljare med transistorer 

Bland årets transistornyheter kan nämnas 
en mesatransistor med typbeteckningen 

Fig 2 
"1 

AF139 från Siemens. Denna transistor är 
avsedd för frekvenser upp till ca 800 MHz, 
vilket bl.a. gör den lämplig för bestyck
ning av kanalväljare för UHF. Först med 
en delvis transistoriserad UHF-kanalväl
jare blev Grundig, som utrustat några av 
årets modeller - bl.a. den portabla mot
tagaren »Fernseh-Boy» - med en sådan 
väljare. I fig. l visas ett foto av UHF-kanal
väljaren. Som framgår av fig. är väljaren 
innesluten i en gjuten box, indelad i ett 
antal »fack». I facket längst till vänster 
ses transistorn, vilken arbetar som förstär
kare i ingångssteget. Som oscillator använ
des ännu så länge en triod, PC88, men så 
snart tillgången på AF139 blir tillräcklig 
ämnar man övergå till att bestycka även 
oscillatorsteget med transistorer. Bland
ningen sker i -en diod, som på bilden syns 
i »facket» närmast oscillatorn. 

Fördelarna med transistorbestyckning i 
UH F-kanalväljare är stora. Sålunda är 
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brus faktorn betydligt lägre än för ett 
PC88; den är vid 650 MHz ca 4-6 kT o för 
AFl39 mot ca 12 kT o för PC88. Detta med
för i praktiken att man även vid svaga sig
naler erhåller en god, brusfri bild. För
stärkningen i transistor-H F-steget är c~ 

10 dB - även i övre delen av band IV-V 
vid frekvensen 790 MHz. 

Transistorn arbetar i GB-koppling, se 
schemat i fig. 2, basen är signalmässigt 
avkopplad till chassi medelst en 800 pF 
kondensator, C25. Spänningsmatningen 
sker på så sätt, att man från +185 V ma
tar såväl emitter som bas över ett seriernot
stånd på 82 kohm (R161). Emittermotstån
det R21 är på 1,5 kohm, basens spännings
delarkedja för temperaturstabilisering be
står av två motstånd med resistanserna 12 
kohm (R25) och 3,3 kohm (R24). Kollek
torn erhåller matningsspänning via en 
drossel Dr!. Transistorhöljet är jordat. 

Signalen passerar först symmetrerings-
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-. I några av säsongens 

nya TV-modeller 

från Grundig 

har transistorer 

infärts, dels i 

UHF-TV-kanalväljaren 

och dels i ljua-MF-delen. 

nätet LI-L5 och matas därefter in på 
emittern via blockeringskondensatorn e21. 
Den egentliga avstämningskretsen ligger i 
kollektorkretsen - i GB-koppling är tran
sistorns utimpedans mycket hög, varför 
avstämningskretsen inte belastas nämnvärt 
av transistorn_ Avstämningskretsen utgöres 
aven trimmer e27 för inställning av lämp
lig nollkapacitans, avstämningen sker med 
avstämda ledningar med rörliga kortslut
ningsbyglar. 

I tredje facket - räknat från transistorn 
- ligger en avstämd krets och därintill 
blandardioden med tillhörande komponen
ter och ett MF-filter, utformat som auto
transformator_ 

Oscillatorn är av konventionellt utfö
rande. 

Transistorer i ljud-MF-kretsar 

I ett par av de nya TV-mottagarna från 
Grundig - FT205 och FS205 - ingår en 

Fig l 
UHF-TV-kanalväljare för Grundigs TV-motta
gare »Fernseh-Bor»_ HF-transistorn AF139 
återfinnes i »facket» längst till vänster. 

Fig2 
Principschema för UHF-kanalväljaren med 
transistorn AF139 i HF-steget. Transistorn er
sätter ett rör, PCBB, som tidigare ingått i detta 
steg. Röret PC93, som tjänstgör som oscillator
rör, kommer att sedermera ersättas med en 
mesatransistor. 

Fig 3 
Principschemat för ljud-MF-steget i Grundig 
nya transistormottagare FT205 och FS205. 
Transistorn AF116, som går i förstärkar- och 
begränsar koppling, ersätter här ett rör EFBO. 
Transistorn erbjuder fördelen av mycket kraf
tig amplitudbegränsning. Temperaturstabilise
ring erhålles med enkla medel tack vare att 
240 Varbetsspänning står till förfogande. 

Fig l . 

transistor även i ljud-MF-förstärkaren. 
Man har valt en transistor AF1l6, som för
enar goda begränsaregenskaper med hög 
stabilitet. 

Självfallet fordrar transistorer som ingår 
i huvudsakligen rörbestyckade TV-motta
gare synnerligen god temperaturstabilise
ring med hänsyn till den starka värmeut
vecklingen från rören. Temperaturstabili
teten kan å andra sidan göras synnerligen 
hög genom likströmsmotkoppling av tran
sistorstegen, vilket underlättas av att man 
ju har matningsspänningar av storleksord
ningen 240 V till förfogande. 

Schemat för det ljud-MF-steg med tran
sistorn AF1l6 som tillämpas av Grundig 
visas i fig. 3. Med ett emittermotstånd R2 
på 100 kohm kommer transistorns emitter
ström och därmed kollektorströmmen att 
bli praktiskt taget oberoende av tempera
turen. En del av emittermotståndet RI -
ca 18 ohm - är oavkopplat, vilket bidrar 

Video_O 
slutsteg 

Fig 3 

Dl 

lk 

till en viss stabilisering av HF-egenskaper
na i steget. Basförspänningen för transis
torn erhålles genom en spänningsdelare, 
bestående av ett motstånd R3 på 56 kohm 
och ett avkopplat motstånd R4 på 3 kohm. 
Avkopplingen sker med kondensatorerna 
el och e2. 

Då kvotdetektorns primär krets i tran
sistorns kollektorkrets är rätt lågohmig er
fordras ingen neutralisering, vilket är en 
icke oväsentlig förenkling ur tillverknings
synpunkt. 

För att steget skall fungera på önskat 
sätt som begränsarkoppling är de båda 
kondensatorerna el på 2 ftF och e3 på 2,2 
nF särskilt viktiga. För att förhindra att 
gränsvärdena för AF1l6 överskrides vid 
särskilt hög ingångsspänning, dvs. vid 
ma~imalt pådragen kontrast, föregås tran
sistorn aven begränsardiod Dl (OA91) 
som utesluter överstyrning. Basförspän
ningen för transistorn är samtidigt förspän
ning för denna begränsardiod. • 

lk 

I<votd.tektor 
PABC 86 

+--c:::I---<- LF 
lek 

I4,7n 
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AUDIOTEK TIK 

JON IDESTAM-ALMQUIST 

Experiment med transformatorlös 

LF -förstärkare 

T ransformatorer med järnkärna uppvisar 
som bekant en ur hi-fi-teknikerns synpunkt 
mindre tilltalande egenskap, nämligen 
olinjärt samband mellan primärström och 
magnetiskt flöde i kärnan. Detta gör att 
man har svårt att komma från viss distor
sion - framförallt vid låga frekvenser. Vi
dare medför den ofrånkomliga primär- och 
läckinduktansen i transformatorn att mot
kopplingsåtgärderna i förstärkaren kom
pliceras. De nya »järnlösa» kopplingar som 

. framkommit har därför tilldragit sig stort 
teoretiskt intresse. Ännu så länge har dock 
endast ett försvinnande litet antal transfor
matorlösa hi-fi-förstärkare sett dagens ljus. 
En bidragande orsak till detta förhållande 
är säkert det faktum att urvalet av rör och 
högtalare som lämpar sig för direktkopp
ling hittills varit starkt begränsat. 

I USA och England - föregångsländer
na i fråga om high fidelity - där hi-fi
tekniken slagit igenom på bred front, till
verkas ännu så vitt känt inga förstärkare 
utan utgångstransformatorer. Där tycks 
man helt vara inne på en annan linje; man 
förbättrar utgångstransformatorn genom 
att ta till större och bättre kärnor och ge
nom att tillgripa speciella knep vid lind
ningen. Vidare har man arbetat med mer 
eller mindre snillrika kopplingar för att 
hålla nere distorsionen, exempelvis förde
lat belastningen på slutrörens olika elektro
der (1,2)1. Den anglo-amerikanska utveck
lingen leder till att utgångstransformatorns 
del i den totala kostnaden för hi-fi-förstär
karen blir betydande. 

Frågan om huruvida transformatoran
passning eller direktkoppling till högtala
ren leder till det · absolut bästa resultatet 
- med de komponenter som i dag står till 

1 Siffror inom parentes hänvisar till litteratur
förteckningen i slutet av artikeln. 
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buds - torde närmast ha akademisk ka
raktär. Vad som är intressantare för den. 
breda publiken är att få fastställt om trans
formatorlösa förstärkare överhuvudtaget 
förmår uppfylla de strängaste krav man 
kan ställa på en hi-fi-förstärkare. Förhål
ler det sig så, finns det ju all anledning att 
föredra den transformatorlösa kopplingen, 
som under alla omständigheter ger väsent
ligt billigare förstärkare. 

Single-ended push- pull 

Mest känd och längst utvecklad av de 
transformatorlösa kopplingarna är den 
som går under namnet »single-ended push
pull». En tidig variant med sex strömslu
kande och värmeutvecklande krafttrioder i 
slutsteget beskrevs redan 1955 i denna tid
skrift (3). Sedan dess har-detta förstärkar
steg många gånger behandlats i RT, spe
ciellt i samband med byggbeskrivningar. 
Tyvärr har uppmärksamheten alltför ensi
digt riktats på en av Philips i sina rörhand
böcker anvisad grundkoppling, som visser
ligen är mycket tilltalande tack vare sin 
enkelhet och prisbillighet, men som endast 
uppfyller mycket" måttliga krav, när det 
gäller distorsion och uteffekt. Denna grund
koppling var närmast avsedd att ersätta ett 
enkelt slutsteg med utgångstransformator i 
vanliga rundradiomottagare (4). 

Philips har emellertid även anvisat och 
själva i sin produktion tillämpat alterna
tiva kopplingar, som är bättre lämpade för 
hi-fi-förstärkare (4). De skiljer sig från 
grundkopplingen framför allt i att de har 
fasvändarsteg och mycket högre råförstärk
ning, så att kraftig motkoppling ' kan till
lämpas med bibehållen god netto förstärk
ning. Egendomligt nog har dessa koppling-

.... ar kommit ganska mycket i skymundan. 
Philips har, som nämnts, använt dem i någ-
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ra typer av förstärkare, men bortsett från 
dessa känner jag endast till en tillämpning, 
nämligen slutförstärkarna i Stig Carlssons 
»kolbox» (5). 

Av pur nyfikenhet på vad en enkel trans
formatorlös förstärkare kunde fås att pre
stera började jag för en tid sedan experi
mentera med en sådan uppkoppling. Den 
fick från början låna drag både från olika 
Philips-förstärkare och »kolboxförstärkar
na», men den kom under arbetets gång 
alltmer att närma sig kolbox förstärkarna 
i fråga om dimensioneringen. Den skiljer 
sig dock på några avgörande punkter från 
dessa, bl.a. har experimentförstärkaren en
dast ett förstärkarsteg före fasvändaren. 

Innan jag går närmare in på hur experi
mentförstärkaren arbetar, kan det vara in
tressant att ta del av vad man vunnit på att 
övergå från Philips grundkoppling, se fig. 
l, till den i experimentförstärkaren använ
da kopplingen, se fig. 2. För att en jäm
förelse skulle bli möjlig har Philips-steget 
kompletterats med ett förstärk ars teg, vil· 
ket liksom i experimentförstärkaren fått 
utgöras av 'ett halvt ECC83. Vidare har så 
mycket motkoppling införts i »Philips
förstärkaren»' att nettoförstärkningen blir 
ungefär densamma som i experimehtför
stärkaren. 

30 ggr lägre distorsion! 

I tab. l har sammanställts data, dels på 
»Philips-förstärkaren» enligt schemat i fig. 
l, dels på experiment förstärkaren enligt 
schemat i fig. 2. Av tab. l ser vi att den 
inmatade anod- plus skärmgallereffekten 

2 För enkelhetens skull kallas förstärkaren en
ligt fig. l i fortsättningen »Philips-förstärka
ren». För undvikande av missförstånd bör dock 
påpekas att den ej är representativ för Philips' 
bättre förstärkare. 



Å'r det transformator lösa 

slutsteget fullt tillfredsställande ur 

hi-fi-synpunkt? 

Det finns skäl att ställa frågan, 

ty man ser det ofta 

påpekas att det 

transformatorlösa slutsteget 

erbjuder en billig 

lösning på förstärkareproblemet, 

men det är sällsynt 

att någon framhåller 

att det också är en bra lösning. 

Fig l 
Philips grundkoppling för »singel·ended push· 
pull» kompletterad med ett försteg. l texten 
kallas denna förstärkare »Philips-förstärka
ren». De data för denna förstärkare som anges 
i tab. 1 har hämtats dels från Philips rör hand· 
böcker, dels från Radiobyggboken, del 2. 

Fig2 
Experimentförstärkarens slutliga dimensione
ring. 

Fig3 
Förenklat schema för ett transformatorlöst 
slutsteg, drivet aven fasvändare. Drivningen 
skall vara starkt osymmetrisk. Svår . distorsion 
uppstår på grund av de höga amplituder som 
fordras över Rl för att styra ut det övre slut· 
röret V2. 

RT1 

I 

Vut 
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Tab. 1. Data för förstärkarna enligt fig. l och 2, angivna med avrundade värden. 

,Phi lips- ,Experiment-
förstärkaren, förstärkaren, 
enl. schema i enl. schema i 

fig. 1 fig . 2 

I 

Inmatad effekt P, n 
(exkl. glädeffekfl ')f) W 22W 

Nominell uteffekt P ut 

(kont. sinustoni 4,5 W 12W , -
Verkningsgrad P ut/P In 22,5 % 54,5 % 

Spänningsförstärkning 50 50 . 
Nominell distorsion 

vid 1 kHz och fu II . 
uteffekt 3% 0,1 % 

Utimpedans 800 ohm 4 ohm 

endast är 10 % hiigre i experimentförstär
karen än i :.Philips-förstärkaren~, men att 
den tillgängliga uteffekten i experimentför
stärkaren trots detta är drygt 2,5 ggr högre 
än i :.Philips-förstärkaren». -Särskilt in
tressant är emellertid att distorsionen är 
30 ggr lägre och utimpedansen 200 ggr 
lägre i experimentförstärkaren än i >Phi
lips· förstärkaren». 

Förbättringen är genomgripande, och 
man är knappast beredd att tro på siffrorna 
när man" flyktigt jämför kopplingarna i fig. 
l och 2. Bortsett från att experimentförstär. 
karen har en fasvändare VIB som driver 
det ö~re slutröret V2- och' ett avvikande 
kopplingsarrangemang för att ge V2 rätt 
gallerförspänning, tycks de båda förstär· 
karna vara tämligen lika. 

Hela förklaringen till förbättringarna 
kan knappast ligga i fasvändaren. Den bi
drar inte nämnvärt till förstärkningen och 
kan ej ensam vara ansvarig för en sänkning 
av distorsionen till en trettiondedel. Hem· 
ligheten med den förbluffande förbättring 
som uppnås ligger i att positiv återkopp· 
ling tillämpas i experimentförstärkarens 
drivsteg. Mera härom senare. 

En kostnadsjämförelse 

Vad får man betala för förbättringarna? 
Experimentförstärkaren använder ett 

halvt ECC83, fem motstånd och tre kon
densatorer mer än »Philips·förstärkaren». 
Dessutom är katodavkopplings. och ut· 
gångskondensatorerna CS resp. C8 något 
större i experimentförstärkaren. Kostnads. 
ökningen kan i runt tal uppskattas till en 
tia. 

Detta gäller så länge vi blott ser till 
kopplingarna i fig. l och 2. Men om vi 
även tar nätaggregaten med i beräkningen, 
får vi ett annat resultat; nätaggregatet till 
experimentförstärkaren kan nämligen gö· 

ras billigare. Tack vare den kraftiga mot· 
koppling som tillämpas, kan Vb tas osilad 
direkt från en laddningskondensator på 
50 ",F, utan att brummet överstiger - 80 
dB! För att nå samma låga brumnivå i 
:.Philips-förstärkaren» är det nödvändigt 
att i den sila Vb med hjälp aven drossel 
och ytterligare en stor elektrolytkondensa· 
tor. Kostnaden för dessa två komponenter 
torde överstiga den nyss nämnda tian. Lik
riktaren i experimentförstärkaren måste 
dock tåla högre backspänning och blir där· 
för något dyrare, så i stort torde det järn· 
na ut sig. 

Slutsatsen blir sålunda - något förbluf· 
fande - att de förbättrade prestanda hos 
experimentförstärkaren vunnits för prak. 
tiskt taget ingen kostnad alls! 

Experimentförstärkarens schema 

Karakteristiskt för single.ended push·pull
koppling är att slutrören är staplade på 
varandra. Detta medför en komplikation: 
drivningen av det övre slutröret. Se fig. 3. 

Det undre röret V3 drivs på vanligt sätt 
mellan galler och jord, medan det övre rö· 
ret V2 skall ha sin drivspänning applicerad 
mellan galler och katod. Men på det övre 
rörets katod ligger hela utgångssignalen 
V"t. Den uppgår vid 12 W uteffekt till om· 
kring 100 V. Det övre röret skall vid denna 
uteffekt alltså matas med en drivspänning 
på ca 100 V plus den galler-katodspänning 
som normalt behövs för att styra ut röret, 
allt räknat från jordpotential. Det finns 
inte ett rör att uppbringa som, vid den 
anodspänning det här är fråga om, kan 
lämna en drivspänning på ca no V utan 
att en mycket kraftig distorsion uppstår. 

Svårigheten att med låg distorsion driva 
det övre slutröret har ofta anförts, när man 
velat hävda att single·ended push-pull·ste
get ej är jämbördigt med ett vanligt push. 
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I 

R3 

Fig 4 

pull-steg och ej är lämpligt att använda i 
hi·fi-förstärkare (l, 2). Det finns dock en 
enkel väg ut ur dilemmat. 

Om man nämligen låter drivröret, i vårt 
fall fasvändaren, hämta sin anodspänning 
från det övre rörets skärmgallerkondensa. 
tor, som ju har samma växelströmspoten
tial som katoden, behöver endast den egent
liga drivspänningen V" n utvecklas över fas· 
vändarens anodmotstånd Rl, se fig. 4. 
Anodspänningskällan kommer nu visserli
gen att variera med utspänningen, men det
ta är en oväsendig olägenhet (4). 

Fasvändarens anodbelastning i experi. 
mentförstärkaren (se fig. 2) utgörs ej en
dast av anodmotstAndet R4, utan även av 
spänningsdelaren R8+R9, varför även des
sa motstånd anslutits till punkter som har 
hela utspänningen Vut mot jord (5). 

Slutrören skall enligt fig. 4 styras ut 
med ungefär lika stora signalspänningar, 
men i motfas. Det undre slutröret V3 drivs 
i experimentförstärkaren - vilket fram· 
går av fig. 2 - -direkt från förröret VIA, 
och fasvändarröret VIB:s huvudsakliga 
uppgift är att vrida förrörets signalspän. 
ning 180°. 

Den lilla kondensatorn C4 över fasvän
darens katodmotstånd har som uppgift att 
se till att symmetrin i drivspänningar,na bi· 
behålles vid höga frekvenser, där fasvän
darens anod.jordkapacitans och strökapa· 
citanserna kring R4, R8, R9 och C3 gör sig 
gällande (4, 6). 

Positiv återkoppling ger större 
råförstärkning 

Bruttoförstärkningen är som redan nämnts 
avsevärt större i experimentförstärkaren än 
i »Philip~.förstärkaren:.. Samma ingångs. 
rör används i bägge fallen, och eftersom 
fasvändaren inte bidrar nämnvärt till för· 
stärkningen, kan man fråga sig hur denna 



Fig4 
Med denna anordning blir arbetsvillkoren för VI betydligt gynnsammare än fig. 3. 

Fig 5 Fig 6 
Blockschema för en tvåstegs förstårkare Al och At återkopplad dels lokalt över första 
steget Al dels över hela förstärkaren. I experimentförstärkaren år den lokala återkopp
lingen över At positiv, och den återkoppling som ligger över bägge stegen negativ_ 

Typiskt kantvågssvar vid 10 kHz för en förstklassig 
hi-ji·förstårkare med omsorgsfullt dimensionerad 
utgångstransformator . 

A1 

Yin _ ....... ---1--1 

/31 

/32 

Fig 5 

ökade förstärkning egentligen åstadkom
mes. 

Förklaringen är att ingångsröret i expe
rimentförstärkaren återkopplats positivt, 
så att detta stegs bidrag till brutto förstärk
ningen kraftigt ökats_ VlB i fig. 2 har ju 
en mindre del, R3, av sitt totala katodmot
stånd (R6+R7+R3) gemensamt med 
VIA, och eftersom VIB:s katodspänning 
är i motfas till VIA:s gallerspänning, kom
mer signalspänningen mellan VIA:s gal
ler och katod att vara större än mellan dess 
galler och jord, vilket är liktydigt med att 
steget är positivt återkopplat. 

Negativ återkoppling har, som brukligt 
är, lagts över hela förstärkaren. Huvud
parten av denna motkoppling tas via R17 
ut efter utgångskondensatorn e8, men för 
att fasvridningen skall minskas tas en 
mindre del (via R12) ut före kondensa
torn. 

Kombinerad positiv och negativ åter
koppling är ett intressant kapitel och redan 
en elementär teoretisk analys bjuder på ett 
par överraskningar. 

I fig. 5 symboliserar Al ett förstärkar
steg med förstärkningen Fl' och A2 står för 
ett steg med förstärkningen F 2' Runt Al 
har spänningen Vin' Fl' fll återkopplats 
och runt bägge stegen spänningen Vin' F l
. F 2' fl2' Den resulterande förstärkningen 
F'blir(4,7): 

F'=FIF2/ [1-Fl/3I-FIF2fl2] 

I experimentförstärkaren har fll positivt 
förtecken och /32 negativt förtecken. Ut
trycket för F' kan därför skrivas på föl
jande sätt: 

F' =F IF 21 [l-F l/31 +F IF 2fl2] 

När förstärkaren är kraftigt motkopplad 
(vilket här är en förutsättning) är 

FIF2/32'? (l-FI/3I) 

A2 

f1 
Fig 6 

varför 

Nettoförstärkningen F' är således huvud
sakligen beroende av den negativa åter
kopplingsfaktorn fl2' varför Fl och fll kan 
varieras inom ganska vida gränser utan att 
nettojörstärkningen nämnvärt ändras. 

Slutrörens distorsion elimineras 

Helt annorlunda ligger det till med distor
sionen. Om distorsionen i resp. steg beteck
nas med dl och d2 blir den totala distorsio
nen d' (4,7): 

d' =dl +d2 (l-F lfll) +dl d2 (l-F lfll) 1 
1 [1-FI/3I+FIF2/32] 

Sätter vi nu in Flfll=l (vilket är liktydigt 
med en långt driven positiv återkoppling) 
inträffar något egendomligt, nämligen att 

Eller uttryckt i ord: distorsionen d2, som 
i experimentförstärkaren hänför sig till 
fasvändaren och slutsteget, har helt för
svunnit ur bilden! 

Transientegenskaperna 

J ag har hittills uppehållit mig vid förstär
karens distorsion, eller rättare sagt vid 
dess övertonsbildning, och läsaren kan där
för lätt få intrycket att experimentet hu
vudsakligen gått ut på att sänka övertons
bildningen så långt som möjligt. Så är inte 
alls fallet, även förstärkarens transient
egenskaper har studerats ingående. Det är 
ju så, att för en förstärkares ljudkvalitet 
betyder god transientåtergivning betydligt 
mera än extremt låg övertonsbildning 
(8, 9). Stor vikt har därför lagts vid att få 
förstärkarens transientegenskaper så goda 
som möjligt. 

Transientegenskaperna undersöks vanli
gen med kantvågsprov. En resonanstopp i 
det övre registret ger sig tillkänna som en 
översvängning i vågens främre kant. Även 
en svag lyftning i frekvenskurvan på mind
re än l dB kan lätt spåras på detta sätt, 
och-vad mera är-resonansen ger sig till 
känna även om den uppträder inom det om
råde där frekvenskurvan börjat dala. Över
svängningen indikerar då att kurvan ej fal
ler mjukt och jämnt. Ju snabbare över
svängningen dämpas, desto större är stabi
litetsmarginalen och desto bättre kan 
transientegenskaperna sägas vara. 

Fig. 6 visar kantvågssvaret vid 10 kHz 
för en amerikansk förstklassig hi-fi-förstär
kare med omsorgsfullt dimensionerad ut
gångstransformator (9, 10). Observera den 
obetydliga översvängningen som snabbt 
dämpas. Resonansen ligger vid ungefär tio
faldiga kantvågsfrekvensen, dvs_ vid ca 
100 kHz. 

I fig. 7 visas experimentförstärkarens 
kantvågssvar vid l W uteffekt vid olika 
frekvenser. Som synes finns inga spår av 
översvängning_ 

Kantvågsproven lämnar inget besked om 
förstärkarens stabilitet vid låga frekvenser. 
För att få en uppfattning om denna brukar 
man utsätta förstärkaren för en chock i 
någon form och se hur snabbt den åter
hämtar sig. Ett sätt är att mata in en signal 
med relativt hög amplitud på ingången, 
och sedan plötsligt sänka signalamplituden 
till hälften och iaktta hur snabbt den nya 
nivån stabiliserar sig. Ett svårare prov för 
förstärkaren är att mata in en så kraftig 
signal att förstärkaren totalt överst yrs, och 
sedan kortsluta ingången. Ett mått på sta
biliteten blir då det antal svängningar som 
kan iakttas på oscilloskopskärmen innan 
förstärkaren återhämtat sig, dvs. ställt in 
sig på nollnivån. 
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Fig 7 
Experimentförstärkarens kantvågssvar vid olika frekvenser. Fig 9 

Fig 8 
När gallerförspänningen för experimentförstärkarens ingångs rör 
abrupt ändras 1,5 V (se texten) blir transientsvaret på utgången 
detta. 

När högtalaren (9710AM) i stället för 800 ohms motståndet anslutits 
till förstärkaren blir kantvågssvaret vid 1 kHz fortfarande så här rent. 
Observera att kantvågssvar vid helt eller delvis induktiv belastning 
aldrig publiceras när det gäller hi·fi-förstärkare. Eventuellt publicerade 
kantvågssvar gäller i regel vid rent resistiv belastning, eller i enstaka 
fall med resistiv plus en specificerad kapacitiv belastning. 

1 -I II 
f---200ms-.j 

-100 Hz 1 kHz 

r \ I 
10 kHz 100 kHz 

Fig 7 

Metoden är ej fullt reproducerbar i den 
meningen att resultatet alltid blir detsam
ma. Råkar man nämligen kortsluta in
gången i ett fasskede när förstärkaren be
finner sig nära nollnivån, utsätts den 
knappast för någon chock alls. Provet mås
te därför göras om många gånger varvid 
endast de mest ogynnsamma svaren be
aktas. 

Av de olika prov som experimentförstär
karen genomgått, ansåg~ det sist omnämn
da viktigast. V arj e ändring i dimensione
ringen som medförde lägre övertonsbild
ning men samtidigt märkbart försämrade 
stabiliteten förkastades. 

En annan metod för chockprov, som är 
fullt reproducerbar, är att ansluta ett 1,5 V 
batteri med den negativa polen till in
gångsrörets gall~r och den positiva till jord 
och sedan bryta anslutningen till gallret 
(9). Man utsätter då förstärkaren för en 
brant vågfront med mycket hög amplitud. 
Svaret blir likartat det som erhölls i de 
mest ogynnsamma fallen av det tidigare 
'omnämnda chockprovet. Fig. 8 visar hur 
förstärkaren reagerade utan antydan till 
instabilitet. Resultatet måste betraktas som 
mycket tillfredsställande, ty det ger besked 
om en betryggande stabilitetsmarginal 
inom det extremt lågfrekventa området 
0-10 Hz. 

Prov med högtalaren ansluten 

De nyss beskrivna proven ger inte hela 
sanningen om en förstärkares stabilitet un
der normala driftförhållanden (8). Proven 
görs nämligen när förstärkaren är resistivt 
belastad, men högtalaren - som förstär
karen skall driva - är ju ingen ren resi
stans. Jag. gjorde därför några komplette
rande prov, där 800 ohms-motståndet er
sattes med den högtalare som förstärkaren 
närmast är avsedd för, nämligen Philips 

Fig 8 

9710AM. Högtalaren anslöts via en kabel 
på ett par meter, och en mindre parallell
kapacitans över utgången 'kom därför med 
i bilden. Den komplexa storhet som nu be
lastade förstärkaren bestod av åtminstone 
en resistiv, en induktiv och ett par kapa
citiva komponenter. 

Kantvågssvaret vid l kHz återges i fig. 
9. Man kan skönja en lätt översvängning 
och tendens till efterföljande »ringning», 
men denna är snabbt dämpad. Resonansen 
ligger vid ca 120 kHz och är på inget sätt 
besvärande. Kantvågssvaret är ganska likt 
det i fig. 6, om man beaktar att kantvågs
frekvensen där är 10 ggr högre. Jämförel
sen haltar dock något eftersom fig. 9 är 
ett svar vid högtalarlast, medan fig. 6 är 
ett svar vid resistiv last. 

På försök adderades ytterligare paral
lellkapacitans i form av olika stora kon
densatorer till utgången, fortfarande med 
högtalaren inkopplad. Förstärkaren visade 
sig vid kantvågsprov vara stabil ännu vid 
kapacitanser över utgångsklämmorna som 
vida överstiger dem som kan förekomma i 
praktiken. 

Praktisk dimensionering 

Som nominell distorsion hos en förstärkare 
brukar anges distorsionen vid medelhöga 
frekvenser, vanligen vid l kHz. Där är 
distorsionen i allmänhet lägst. Hur stor den 
är vid låga resp. höga frekvenser får man 
mera sällan reda på. 

Om man följde denna vedertagna (men 
högst diskutabla) princip, skulle experi
mentförstärkarens distorsion vid full ut
effekt kunna anges som mindre än 0,05 %. 
Det går nämligen att sänka distorsionen 
vid l kHz till så' små värden genom att göra 
Flfll lika med eller mycket nära l. Därmed 
är emellertid inte sagt att förstärkaren 
skulle vara optimalt dimensionerad. 
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fl 
Fig 9 

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, 
att hålla storheterna Fl' F2, fll och fl2 kon
stanta inom hela frekvensområdet. Uppen
bart är t.ex. att både F l och F 2 sj unker vid 
höga frekven~er (på grund av parallelI
ka pacitanser ) . 

När man tar hela frekvensregistret i be
traktande visar det sig lämpligare att välja 
ett värde på Flfll som överstiger l. Man 
kan lätt fastställa det optimala värdet ge
nom att trimma in fll' men då det är en god 
regel att hålla sig till standardvärden på 
komponenterna för att göra konstruktionen 
lätt reproducerbar - för att undvika efter
justeringar i varje enskilt fall- stannade 
jag för de komponentvärden som anges i 
fig. 2. Distorsionen vid olika frekvenser och 
uteffekter blev då den som anges av kur-
vorna i fig. Il. I 

Någon läsare kanske anmärker att dis
torsionskurvan för l kHz har ett maximum 
vid ca 9 W och ett minimum vid ca 13 W 
och menar att det är principiellt felaktigt 
att konstruera en förstärkare på detta sätt. 
På en sådan eventuell invändning vill jag 
svara att det inte i första hand varit distor
sionen vid l kHz som bestämt dimensione
ringen, utan distorsionen vid 40 Hz och 
10 kHz. 

En sak som kan vara värd att notera i 
marginalen som ett kuriosum är att distor
sionen vid l kHz kommer att minska när 
emissionen i VIA går ned, vilket torde vara 
en unik egenskap hos en hi-fi-förstärkare! 

I ntermodulationen 

I USA anger man lika ofta förstärkardis
torsionen i form av intermodulation som i 
form av övertonsbildning. Dessa distor
sionsformer är bägge funktioner av för
stärkarens olinjäritet, men något enkelt 
matematiskt samband mellan dem kan inte 
påvisas. Det har därför sitt intresse att för-



Fig 10 
Fig 11 

Ur kantvågssvaren i fig.. 7 kan man utläsa denna frekvenskurva hos förstärka· 
ren. Den streckade kurvan anger den inverkan som en ingångskondensator 
( seriekondensator) på ca 25 nF har. 

Uppmätt distorsion hos förstärkaren i fig. 2 vid olika frekven
ser och uteffekter. 
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utom övertonsbildningen känna till inter
modulationen hos experiment förstärkaren. 

. Mätt enligt SMPTE-metoden med fre
kvenserna 50 Hz och 5 kHz i proportioner
na 4: l , visade sig experimentförstärkarens 
intermodulation vid 12 W ekvivalent sinus· 
effekt vara så låg att den knappast kunde 
bestämmas med de instrument som stod till 
förfogande. Skalutslaget var 0,05 % och 
mätinstrumentets egen distorsion ca 
6,03 %. 

Erforderlig uteffekt 

Uppgifterna om hur hög uteffekt en för
stärkare måste kunna lämna vid låg distor
sion för att ge fullgod musikåtergivning i 
hemmiljö, varierar mycket starkt. Lars
Olof Lennermalm har ingående penetrerat 
frågan i ett tidigare nummer av RADIO 
och TELEVISION (11) och det finns där· 
för ingen anledning att här gå in på den. 

Lennermalm stannar efter moget över
vägande, och efter att ha räknat med säker
hetsmarginaler åt alla håll, vid siffran 0,2 
W per m" rumsvolym när högtalarsyste
mets. verkningsgrad är 3 %. Verknings
graden hos Philips 800 ohms-högtalare 
9710AM är nominellt 4,5 %, och ca 0,13 
W per mS skulle därför vara tillräckligt, 
förutsatt att högtalaren är monterad så att 
verkningsgraden bibehålles. Experiment
förstärkarens 12 W uteffekt är under dessa 
förutsättningar tillfyllest för en rumsvolym 
på ca 90 mS, dvs. ett efter dagens bostads
standard tämligen stort rum. 

Högtalaren 9710AM är avsedd för effek
ter på upp till ca 10 W och bestämmer i 
realiteten den övre effektgränsen. (De ext
ra 2 W som förstärkaren förmår lämna 
innebär knappast någon risk för högtala
ren, ty höga effekter förekommer i prak
tiken endast mycket kortvarigt.) 

-f 

Stereoutjörande 

Slutligen kan nämnas att experimentför
stärkaren, tack vare sin enkelhet, sin rela
tivt låga effektkonsumtion och sin låga 
kostnad, är lämpad att användas i dubbel 
uppsättning i en stereo förstärkare. Ut· 
effekten blir då - med betryggande mar
ginal - tillräcklig även för mycket stora 
eller hårt dämpade bostadsrum. 

Sammanfattning 

De utförda experimenten och mätningarna 
visar att en förstärkare uppbyggd enligt 
schemat i fig. 2 besitter följande egen
skaper: 

l) Tillräcklig uteffekt vid låg distorsion 
(12 W alt. 24 W vid stereo). 

2) Utmärkta transientegenskaper. 

3) Snabb återhämtning efter total över
styrning (ca 200 ms). 

4) Mycket låg övertonsbildning inom 
hela det nyttiga frekvensområdet. 

5) Tillräcklig bandbredd (ca 5 Hz-ca 
350 kHz). 

6) Försumbar utimpedans, ca 4 ohm vid 
l kHz och mindre än 6 ohm vid hög
talarens basresonans/rekvens. 

7) Låg störningsnivå (brum och brus 
under -80 dB relativt 12 W) . 

Den summariska redogörelse som läm
nats i denna artikel kan närmast betraktas 
som ett försök att besvara frågan om, huru
vida det transformatorlösa slutsteget är an
vändbart i en hi-fi-förstärkare eller inte. 

Experimentet gav så gott resultat att det 
finns anledning att återkomma 'med en 
komplett byggbeskrivning på förstärkaren 

-·_·40Hz I --- 10kHz 

l--/ 

.; '--:--:. .... --:::;::::::;;;o --- r---' 
/"" 

2 4 6 8 10 12 14 
-Put<W) 

i stereoutförande, vilket jag hoppas kan 
ske i något av de närmast kommande num
ren av RADIO och TELEVISION. 
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PRIVATRADIO 

Privatradioapparater på svenska 
I 

Illarknaden 

För ungefär ett år sedan - i samband 
med att det nya privatradiobandet omkring 
27 MHz öppnades - gjorde RT en över
sikt över den »MB-apparatuf» som vid 
denna tid fanns tillgänglig på svenska 
marknaden_ Sedan dess har åtskilligt hänt, 
och den nya marknadsöversikt av sådana 
apparater som presenteras här innehåller 
en hel dpl nyheter_ 

Marknadsöversiktens uppläggning 

Den nya marknadsöversikten, som presen
teras på sid_ 56-59, har baserats på upp
gifter som redaktionen inhämtat från samt
liga de firmor som hos Telestyrelsen fått 
privatradioanläggningar godkända för för
säljning på svenska marknaden_ 

Sammanlagt är - om man räknar med 
olika varianter av strömförsörjning - ca 
40 högeffektstationer och ca 15 lågeffekt
stationer tillgängliga. De har i samman
ställningen efter användningssättet kallats 
basstationer respektive handburna statio
ner. 

I tabellen har anläggningarna inom var
je kategori inordnats efter priset - från 
billigare till dyrare utrustning. Apparater 
som endast kan erhållas i form av byggsats, 
har placerats sist i tabellen, eftersom bygg
satspriserna inte kan jämföras med priser
na på färdigbyggda apparater .. Ett antal _ 
byggsats apparater har godkänts av Tele
styrelsen under vissa mycket bestämda 
förutsättningar. De vitala delarna - främst 
sändarens oscillator - skall levereras fär
digkopplade och vara utförda på ett sådant 
sätt att man vid den fortsatta samman
byggnaden inte skall kunna göra några 
förändringar i dem. Eventuellt erforderliga 
filter för dämpning av oscillatorövertoner 
skall likaså finnas från början. När det 
gäller byggsatser som inte uppfyller dessa 
villkor, föreligger obligatoriskt provnings
tvång av den färdiga apparaten. Detta gäl
ler även sådana redan typprovade motta-

gare - färdiga eller i byggsats - i vilka 
man företagit några förändringar jämfört 
med ' den hos Telestyrelsen typ provade ap
paraturen. Kostnaderna för provning utgör 
f.n. 50--75 kronor per anläggning. 

I den stora översiktstabellen, tab. l, har 
varje anläggning tilldelats ett apparatnum
mer i kolumnen längst till vänster. Bl, B2 
etc. anger apparater för basstationer under 
det att Hl, H2 etc. anger apparater för 
handburna stationer. Längst till höger 
finns en kolumn för fabrikant eller varu
märke samt för svensk representant, vilka 
av utrymmesskäl fått en kodbeteckning. 
Nyckeln till kodbokstäverna finns i tab. 2, 
som upptar fabrikanter eller varumärken, 
den svenske representanten och dennes 
adress. Längst till höger i tab. 2 återges 
dessutom numren för de apparater av ifrå
gavarande märke som den svenske repre
sentanten saluför_ 

Det är möjligt att det i tabellen kan sak
nas någon enstaka anläggning, som till
kommit under pressläggningen och tryck
ningen av detta nummer. Flera importörer 
har f.ö. förvarnat om väntade nya typer av 
MB-apparater, men RT har dock ansett det 
riktigt att inte publicera några tekniska 
data eller övriga uppgifter om sådana MB
apparater förrän ett godkännande från 
Telestyrelsens sida lämnats. 

Bland de företag från vilka uppgifterna 
inhämtats, fanns det ett par firmor som 
visserligen låtit föranstalta om godkännan
de för sina anläggningar men därefter, till 
följd av vissa omständigheter, beslutat att 
t.V. inte saluföra dem. Dessa anläggningar 
har inte tagits med i sammanställningen, 
vilken alltså endast gäller de av Telesty
relsen godkända privatradioanläggningar
na som är tillgängliga för inköp. 

Om tabelluppgilterna 

När det gäller att välja ut lämplig privat
radioapparatur med ledning av tabellen 
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bör man i fråga om de rent tekniska upp
gifterna hålla i minnet att det är mera an
tennens effektivitet än mottagarens käns
lighet som är av avgörande betydelse för 
en stations räckvidd. Å andra sidan är det 
ju så att om man har en förstklassig och 
välplacerad antenn så är det mottagarens 
effektiva känslighet som bestämmer hur 
svaga signaler som blir läsbara. 

Större och dyrare basstationer har ett 
HF-steg+två MF-steg, vilket ger en käns
lighet av ca l fl-V j m för 10 dB brusavstånd, 
enklare stationer har ett HF-steg+ett MF
steg och känsligheten ca 3-5 fl-V Im för 10 
dB störningsavstånd. Gäller det alltså att 
ha kontakt över längsta möjliga avstånd 
eller över besvärlig, starkt dämpande ter
räng är det nog skäl att välja en anlägg
ning med två MF-steg. 

Automatisk brusspärr, som inte »öpp
nar» förrän signalen nått en viss nivå rela
tivt bruset, är bra att ha. I synnerhet om 
man har mottagaren igång under längre 
perioder för att invänta anrop från en mo
bil enhet, kan det vara mycket enerverande 
med det kraftiga brus som uppträder vid 
frånvaro av signal. I sådana fall bör man 
nog skaffa en apparat med brusspärr. 

De handburna apparaterna är i allmän
het försedda med teleskopantenn, som är 
anpassad till sändaren för att man skall 
få optimalt resultat. När det gäller de stör
re basstationerna följer antennen inte med 
anläggningen. Urvalet av lämplig antenn 
kan vara rätt besvärligt, och om man inte 
som sändaramatör eller på annat sätt skaf. 
fat sig ganska ingående kunskaper om an· 
tenner gör man klokt i att följa de råd, som 
de svenska representanternas specialister 
har att ge. Frågan har f.ö. ganska ingående 
behandlats tidigare i denna tidskrift.' 

1 Se Antenner för privatradiobandet omkring 
27 MHz, RADIO och TELEVISION 1961, nr 6, 
s. 44, och Antenner för mobila privatradioan
läggningar, RADIO och TELEVISION 1961, 
nr 8, 5'. 46. 



RT har låtit sammanställa 

en jämförelsetabell med 

fullständiga data för samtliga 

privatradioapparater som f.n. finns att 

tillgå på sve1J,ska marknaden. 

Att en kontinuerligt avstämbar motta· 
gare är något besvärligare att handha än en 
mottagare med endast en fast, kristallstyrd 
kanal, kan vara bra att tänka på för den 
som önskar att övriga familjemedlemmar 
skall kunna betjäna basstationen - som 
man väl oftast har i bostaden. 

För den bilburna anläggningen gäller 
det självfallet att välja rätt spänningsom.· 
råde; det finns anläggningar för 6 eller 
12 volts batteri. Om man funderar på att 
så småningom byta bil kan det vara en 
fördel att anläggningen är omkopplingsbar 
mellan 6 och 12 volt eller att en ändring 
kan göras utan alltför stora kostnader. 

Ytterligare en faktor sofn kan påverka 
valet ' av bilburen anläggning är uteffekten 
på mottagardelens slutsteg. Bilburna radio
mottagare bör ha en uteffekt av åtminstone 
1-2 watt för att man skall kunna lyssna 
bekvämt även om bilen rullar; detta gäller 
särskilt på sommaren då man ju ofta kör 
med någon ruta nere för att få frisk luft. 

Tänk på servicen 

Även om ingenting talar för att privatradio
anläggningar mer än annan elektronisk ap
paratur skulle vara utsatta för fel, så måste 
man räkna med att de förr eller senare går 
sönder. Tyvärr finns det väl bara något 
tiotal radio- och TY-affärer i landet som 
har tillräckligt god utrustning och tillräck
ligt skolade tekniker för att kunna avhjäl
pa fel på privatradioanläggningar, varför 
man åtminstone tills vidare bör tänka på 
att anskaffa anläggningen från en seriös 
svensk representant med central service. 
Att dessa servicemöjligheter verkligen 
finns bör man övertyga sig om innan något 
köp sker - de gångna årens TY-rush har 
givit tillräckligt många avskräckande 
exempel på »serviceverkstäder» som visat 
sig bestå aven skrubb med ett par skruv
mejslar och en avbitartång som enda »in-
strumentutrustning». • 

Tab.2. Tillverkare av privatradioanläggningar samt svenska representanter för dessa 

Kodbokstav 
Tillverkare eller 

Svensk Apparatnummer vorumärke samt 
enl. tab. 1 ursprungsland representant enl. tab. 1 

A I Apelca lUSA) 
I 

Eldafo, Kvarnhagsgatan 24, 
Stockholm-Vällingby I B26, B27, B28 

B I BC-Telecon (Japan) 
! 

AB Delfi, V. Hamngatan 13, 
Göteborg ! 

Hl 

Bo Palmblad AB, Hornsg. 58, 
Stockholm Sv 

C Denshi Co. (Japan) Radio AB Ferrofon, H5 
Torkel Knutssonsgot. '29, 
Stockholm Sv 

D De Wald lUSA) I Eldoro tse ovan) I B5, B6, B7 

E Echo (Japan) I 
TV-tekn. W Lundberg, 
Lysekil I H2 

I 
Elra Radio & Television, 

I 
BIS, B16, B17, B19, 

F EICO (USA) Hollöndargatan 9, B24, B25, H12 
Stockholm C 

G Furuno E)ectric Co (Japan) I 
Bonex-produkter, 
Hölsingegatan 15, 
Stockholm Va I Bli 

H Globe Electronics (USA) I Eldafo (se ovan) I B9, BIO, B23 

I Heathkit (USA) I Champion Radio, Rörstrands-! 
gatan 37, Stockholm 

B33, B34, B35, B36 

J IEC (Japan) I 
Skandinaviska Erer AB, 
Jörntorgsgatan 12-14, 
Göteborg C I 

H13 

K IRC (Japan) 

I 
ITO Export - Import, 
Ostra Hamngatan 19 A, 
Göteborg C I 

H8 

L IRC (Japan) I Skandinaviska Erer (se ovan) I H7 

I 
Bo Palmblad AB, 

I M E F Johnson (USA) Radio AB Ferrofon, B31, B32, H14, HIS 
(se ovan) 

N Larayette lUSA) I TV-tekn. W Lundberg 
I B4 

(se ovan) 
, 

Maxwell Electronics Corp. 

I 
AB Kuno Köllman, 

I O (USA) Järntorget 7, Göteborg C B30 

P Osborne E(ectronics Corp. 
(USA) • ! 

Ing.-firma l G Osterbrant, 
Jönköping I B'29 

I 
Frazar & Co I nc., 

I 
H6 Q Pancom (Japan) Boforsgatan 3, 

Stockholm-Farsta 

R I Pearce-Simpson (USA) I Eldoro (se ovan) I B20 

I I 
Nordie International, 

I S Pony (Japan) S:t Eriksgatan 28, Hll 
/ Stockholm K 

T I Radioron (Sverige) I 
TV-tekn. W Lundberg 

I B8 (se ovan) 

U I Radsan (USA) I Eldoro (se avon) I B12, B13 

V I RCA (USA) I Eldoro (se ovan) I B21, B22 

X 
! 

Saab (Sverige) I 
Saab Electronic, 
Baldersgatan 2, Stockholm I H16 

y I San-electronics (Japan) I Skandinaviska Erer (se ovan) I B14 

Z I Seiwa Corp. (Japan) I AB Kuno Källman (se ovan) I H4 ' 

AA I Tele-com . (Japan) I 
Telekontroll AB, 

I H9 
Lundagatan 6 A, Solna 4 

I I 
Bo Palmblad AB, 

I Hl0 BB Telecon (Japan) Radio AB Ferrofon, 
(se ovan) 

CC I Wilu (Sverige) I TV-tekn. W Lundberg I Bl, B2, B3 
(se ovan) 

DD I Vidal (Japan) I Otto Vida I & Co AB, I 
Packhusplatsen 2, Göteborg 

H3 

EE I Vocaline (USA) I Telekontroll AB (se ovan) I B18 
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Tab. 1. Sammanställning av privatradioanläggningar på den svenska marknaden. 

Tillförd 
effekt pö 

Stationens slutsteget 
typbeteckn. (WI 

Söndaren 

Utgöngsim
pedans (ohm) 

Omkopplings
bar för antal 
kanaler 

BASSTATIONER 
Bl 
B2 
B3 

B4 
I 

PR-l 
PR-l 
PR-l 

PR-2 

BS TR-91O 

B6 TR-910+ TR-6 

B7 TR-910+ TR-12 

B8 I B8B 
B8C 

B9 

BlO 

B11 

B12 

B13 

B14 

B15 

B16 

B17 

B18 

B19 

B20 

B21 

B22 

B23 

B24 

PR-3 
PR-3 
PR-3 

CB-1OOA-6 

CB-looA-12 

Cup id 

RT-70Nl 

RT-7SA/l 

QTR8E 

760 E 

761 E 

762 E 

ED-27T 

770 E 

Companion 

CRM-P3A-S 

CRM-P3A-5 

CB-200/A-12 
CB-200/A-6 / 

77lE 

B25 ! 772E 

S 
S 
S 

S 

S 

S 

5 

S 
5 
5 

5 

S 

S 

S 

S 

S 

5 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

5 

5 

I 
30-1000 
30-1000 
30-1000 

30-100 

~lOO 

30-100 

30-100 

30-1000 
30-1000 
30-1000 

Variabelt pi
filter pö utg . 

Variabelt pi
filter pö utg. 

8000 

8000 

I 50 

llr-5oo (variabe lt I 
pi-filter pö utg.) 

10-500 (variabelt I 
pi-filter pö utg.) 

llr-500 (Variabeltl 
pi-filter pö utg.) 

50 I 
10-500 (variabelt I 
pi-filter pö utg .) 

Variabel t Pi-fil ter! 
pö utgöngen 

30-75 ! 
! 30-75 

/ 

Variabelt Pi-filte r / 
pö utgöngen 

!

10-5OO (Variabelt! 
pi-filter pö utg.) 

!

10-5oo (Variabelt! 
pi-filter pö utg_) 

S 

S 

S 

S 

3 

3 

8 

2 

2 

S 

4 

6 

4 

4 

5 

4 

4 
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Mikr.
typ 

Krist. 
Krist. 
Krist. 

Krist. 

Ker. 

Ker. 

Ker. 

Dyn. 
Dyn . 
Dyn. 

Ker. 

Ker. 

Dyn . 

Kalk. 

Kolk. 

Dyn. 

Krist. 

Krist. 

Krist. 

Krist. 

Krist. 

Kolk. 

Ker. 

Ker. 

Ker. 

Krist. 

Krist. 

Antal 

HF- MF-
steg steg 

Il Il 
l l 

l 1 

l l 

Il I ~ 

I l I 2 

I l I 2 

Frekvensomröde och 
oscillatortyp 

I
l kristallstyrd kanal 
l kristallstyrd kanal 
l kristallstyrd kanal 

Avstömbar inom hela 
bandet 

Avstömbar inom hela 
bandet 
Avstömbar inom hela 
bandet 
Avstömbar inom hela 
bandet . 
l kristallstyrd kanal 
l krist,allstyrd kanal 
l kristallstyrd kanal 

3 kristallstyrdo kanaler I 
3 kristallstyrdo kanaler 

S kristallstyrdo kanaler 

2 kristallstyrdo kanaler 

2 kristallstyrdo kanaler 

S kristallstyrdo kanaler 

Avstömbar inom hela 
bandet 

Avstömbar inom hela 
bandet 

Avstömbar inom hela 
bandet 

l kristallstyrd kanal 

Avstömbar inom hela 
bandet + l kristall
styrd kona} 

Avstömbar inom hela 
bandet + S kristall
styrda kanaler 

Avstömbar inom hela 
bandet + 4 kristall
styrda kanaler 

Avstömbar inom hela 
bandet + 4 kristall
styrda kana ler • 

Avstömbar inom hela 
bandet + 4 kristall
styrda kanaler 

Avstömbar inom hela 
bandet + l kristall
styrd kanal 

Avstömbar inom hela 
bandet + l kristall
styrd kanal 

85 

Motlagaren 

Könslighet 

3 /LVnO dB 
3 /LVn O dB 
3 /LVnO dB 

S /LV/SO. mW 

l /LVnO dB 

l /LVnO dB 

l /LVnO dB 

0,5 /LVnO dB 
O,S /LV/ lO dB 
0,5 /LVnO dB 

.1 /LV/ lO dB 

l /LVnO dB 

2 /LV/ lO dB 

2/LVnO dB 

0,6 /LVnO dB 

l /LVnO dB 

l /LVnO dB 

l /LVnO dB 

0,5/LV 

l /LVnO dB 

l /LV/ lO dB 

l /LV/6 dB 

l /LV/6 dB 

l /LVnO dB 

l /LVn O dB 

l /LVnO dB 

7 
7 
7 

7 

7 
7 
7 

4 

6 

6 



MF 
1kHz) 

455 
455 
455 

1750 

1750 

1750 

1750 

455 
455 
455 

455 

455 

455 

1650 

1650 

455 

1750 

1750 

1750 

3775-
4035+455 

1750 

455 

1650 

1650 

1,0=1680 
2'0=262 

1750 

1750 

I 

Brus
spä rr-

Ja 
Ja 
Ja 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
Ja 
Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej. 

Nej 

Ja 

Reglerbar 

Reglerbar 

Reglerbar 

Ja 

Reglerbar 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

I 
I 
I 

I 
I Reglerbar I 
I Reg lerbar I 

3 
3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4,5 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

42 
42 
42 

45 

50 

50 

50 

60 

I 60 
60 

60 
I 

60 I 

I 
50 I 
48 I 
50 I 
60 

I 
54 

I 
48 

I 
48 I 
60 

I 
55 

I 
48 

I 
48 

I 
60 

JI 
54 

I 
48 

I 

B 9, B 10 

Arbet.sspänning 
1= likspänning , 
~ växelspänning) 

6 V = 
12V = 

110-220 V ~ 

115~ 

117 V ~ 

117 V ~, 6V = 

mv~, 12V = 

6 V = 
12V = 

110-220 V ~ 

115 V ~, 6V = 

115 V~ , 12 V = 

220 V ~ 
6V = 

12V = 

115 V ~ 

6 och 12 V = 

12V = 

220/127 V ~ 

6V = 

12 V = 

220 V ~ 
6,12,24 V = 

220/127 V ~ 

115V~, 12V = 

115 V ~, 6V = 

115V~,12V= 

CB-2oo/A-6, 
115 V~, 6 V = 
CB-2oo/A-12 
115 V~, 12 V = 

6 V = 

12V = 

Yttermått 
Imm) 

330xl30 X 80 
33O XI30X BO 
330x l30x BO 

265x150 X175 

26O x 162XI20 

26O x 162X120 

26O x 162X120 

210 x 210x l45 
21OX210 X145 
210X210 X145 

89 X330x 267 

89X330X267 

130 x 370X 160 

241 X152 X102 

241 x l52x l02 

lBOx330x 250 

150X215 x 255 

150X215x225 

150 X215X225 

13,5X24 X21 

150X215X225 

222X311 X127 

140 X305X203 

140X305X203 

102X305X254 

150X215X225 

150X215x225 

Ovriga data 

3 
3 
3 

5 

4 

5,5 

5,5 

4 
4 
4 

5,9 

5,9 

5 

4 

3,6 

12 

6 

6 

6 

5 

6 

4 
/ 

7,7 · 

7,7 

7,6 

6 

6 

Pris 

IReservation för 
prisändr.) 

485.-
485.-
485.-

595.-

615.-

710.-

710.-

735.-
735.-
735.-

895.-

895.-

900.-

925.-

985.-

985.-

Byggs. 635.-
mont. 985.-

Byggs. 695.-
mont. 1045.-

Byggs. 695.-
mont. 1045.-

1050.-

Byggs. 765.-
mont. 1155.-

1050.-

1175.-

1175.-

1200.-

Byggs. 825.-
mont. 1215.-

Byggs. 825.-
mont. 1215.-

Anmärkning 

HF-indikator och 
störn ingsbegränsare 
ingår 

Omformare för 6 
e ller 12 V, 98.-

HF-indikator samt 
instrument som 
visar sändarrörefs 
anodström ingår 

HF-indikator, likspännings-
omvandlare, störningsbe-
gränsare ingår 

Inställd kanal indikeras 
medelst olikfärgade 
lampor 

HF-indikator 

Sprötont. ing . i priset. 
Summeranrop, uttag f. 
högt. Anpassn. t. 50 O 
ont. m. spec. transf. 
som kostar 35.-

Monterad opp. 760 E 
S-märkt 

Dubbelsuper 

Monterad opp. 
S-märkt 

Kristallhållare för valfri 
extra kanal 

S-märkt 

S-märkt 

Dubbelsuper 
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820 

Söndaren Mottagaren 

u N Antal u 
Q) :r; o Tillförd .o ~ 

<; effekt pö, Om kopplings-
Frekvensområde och 

u cc 
a. Stationens slutsteget \ Utgångsim- bar för antal Mik<.- HF- MF- 5.2" a.~ <c: typbeteckn, IWI pedans lohml kanaler typ steg steg oscillatortyp Könslighet cc>", 

, 

826 

l 
AR-9/A 

I 

5 125-75 

I 

5 

I 
Ker. 

I 
1 

I 
1 

I 

5 kristallstyrda kanaler 

I 

1 p.V/lO dB 

I 

-
B27 AR-9/A 5 25-75 5 Ker, 1 1 5 kristallstyrda kanaler 1 p.V/lO dB 
B28 AR-9/A 5 25-75 5 Ker, 1 1 5 kristallstyrda kanaler 1 p.V/lO dB 

B29 
I 

Osborne 
I 

3,2 150 
I 

4 
I 

Dyn, 
I 

-
I 

3 
I 

Avstömbar inom hela 
I 

1 p.V/lO dB 
I 

4,1 
bandet 

B30 IRadiocom 27C-1 5 
I-

I 

1 

I 

Dyn, 

I 
1 

I 
1 

I 

1 kristallstyrd kanal 

I 

-
I 

-

B31 
I 

242-127 
I 

5 
1
52 

I 
5 

I 
Krist, 

I 
1 

I 
1 

I 
1 kristallstyrd kanal 

I 
2p.V 

I 
-

B32 
I 

242-128 
I 

5 
1
52 

I 
5 

I 
Krist. 

I 
1 

I 
1 

I 
1 kristallstyrd kanal 

I 
lp.V I -

B33 
I 

GW-lOATE 
I 

5 150--75 
I 

3 
I 

Ker. 
I 

Nej 
I 

1 
I 

Avstämbar inom hela 
I 

1 p.V/lO dB 
I 

7,5 ! bandet 

B34 
I 

GW-l0DT 
I 

5 150--75 
I 

3 
I 

Ker. 
I 

Nej 
I 

1 
I 

Avstömbar inom hela 
I 

1 p.V/lO dB 
I 

7,5 
I bandet 

B35 
I 

GW-llATE 
I 

5 15(}-75 
I 

3 
I 

Ker. 
I 

Nej 
I 

1 
I 

Avstömbar inom hela 
I 

1 p.V/lO dB 
I 

7,5 
bandet 

B36 
I 

GW-llDT 
I 

5 150--75 
I 

3 
I 

Ker. 
I 

Nej 
I 

1 
I 

Avstömbar inom hela 
bandet I 

1 p.V/lO dB 
I 

7,5 

HANDBURNA STATIONER 

-
Hl I 401 B I 0,12 I- I 1 I Dyn , I 1 I 2 

I 
1 kristolIstyrd kanal 

I 
-

I 
7 

H2 
I 

PR-4 
I 

0,1 IFast teleskopan tenn I 1 
I 

Dyn. I -
I 

2 I 1 kristolIstyrd kanal I - I -
H3 

I 
FB-l0 

I 

0,22 r nbyggd te le-

I 

1 

I 

Dyn . 

I 

2 

I 

2 

I 

1 kristallstyrd kanal 

I 

2 p.V/ lO dB 

I 

-
skopantenn 

H4 
I 

SC 101 
I 

O,OS 
I-

I 
1 

I 
Dyn, 

I 
1 

I 
2 

I 
1 kristallstyrd kanal 

I 
-

I 
7 

H5 
I 

BP-loo 
I 

0,1 II nbyggd tele-
I 

1 
I 

Dyn, 
skopantenn I 

-
I 

2 
I 

1 kristallstyrd kanal 
I 

3p.V 
I 

-

H6 

I 

TR-l008 

I 

0,1 r nbyggd tele-

I 

1 

I 

Dyn. 

I 
-

I 
2 

I 
1 kristallstyrd kanal 

I 
5p.V 

I 
ca 

skopantenn 10 
1,31 m 

H7 I?UperPhone-
I 

0,1 Ilnbyggd tele-
I 

1 
I 

Dyn. 
I 

-
I 

3 
I 

1 kristallstyrd kanal 
I 

1 p.V/lO dB 
I 

5 
Iter skopantenn 

H8 I Superphone-
I 

0,1 II nbyggd te le-
I 

1 
I 

Dyn. 
I 

-
I 

3 
I 

1 kristallstyrd kanal 
I 

1 p.V/ lO dB 
I 

7 
Iter skapantenn -

H9 
I 

T6 
I 

0,1 Ilnbyggd tele-
I 

1 
I 

Dyn , 
I 

1 
I 

3 
I 

1 kristallstyrd kanal 
I 

-
I 

- I skopantenn 

HlO 
I 

BP-201B 
I 

0,1 Ilnbyggd tele-
I 

1 
I 

Dyn. 
I 

-
I 

2 
I 

1 kristallstyrd kanol 
I 

3 p.V 
I 

-
skopantenn 

I 

Hll 

I 
CBR-803 

I 
0,1 r nbyggd te le-

I 
1 

I 

Dyn. I -
I 

2 

I 
1 kristallstyrd kanal 

I 
3 p.V 

I 
-

skopantenn 

I 
H12 

I 
740 E 

I 
0,1 I>ast teleSkopantenni 1 

I 
Dyn, 

I 
-

I 
2 

I 
1 kristallstyrd kanol 

I 
1-2p.V/l0 dB 

I 
-

H13 
I 

ECHO-ME 
I 

0,3 ILöstagbar te le-
I 

1 
I 

Krist, 
skopantenn I 

1 
I 

2 
I 

1 kristallstyrd kanal 
I 

0,6 p.V/lO dB 
I 

5 

H14 I 242-101 
I 

0,1 Ilnbyggd te le-
I 

1 
1 

Dyn , 
I 

1 
I 

2 
I 

1 kristallstyrd kanal 
I 

lp.V 
I 

- I Messenger skopantenn 

1115 I 242-102 
I 

1 II nbyggd tele-
I 

1 
I 

Dyn. 
Messenger skopantenn I 

1 
I 

2 
I 

1 kristallstyrd kanal 
I 

lp.V 
I 

-
H16 I Pocket 

I 
0,13 ILöstagbar te le-

I 
1 

I 
Dyn. 

I skopantenn 
1 

I 
1 

I 
1 kristallstyrd kanal 

I 
2 p.V/l5 dB 

I 
7 
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H2 H3 H 12 H U, H 15 

Ovriga data 

~ "O 

I 
o. 

~ .!."; (l) 
'C> "C'I 'o c: Pris ci ':..ci ID ...... 0 -

Arbetsspänning ~ -cc 
"5_ "><..><"0 . ~ o 

MF Brus-
~~ ffi~:~~ (= likspänning, 

I 
Yllermöll ~ (Reservation för ..o~-

(kHz) spärr ~ växelspänning) (mm) ;;: prisändr.) Anmärkning o>., 
u.. ~ ~ 

455 Ja 2 60 115V~, 6V= 

I 
241 xl33x292 8,2 1220.- H F-i nd i kotor. A 

455 Ja 2 60 115 V ~, 12V = 241 X 133 X 292 8,2 1220.- Extra kraftigt höl je 
455 Ja 2 60 115V~, 32V = 241 x 133 x 292 8,2 1220.- och chassi 

455 Ja 0,7 7 6, 12, 24, 27, 32 V = I 178X152X 47 2 1250.- Heltransistoriserad P 
110, 220 V ~ 

455 5 54 12V = 

I 
290x 78X178 2,5 1350.- Priset avser fördig O 

115 V ~ apparat, levereras med 
teleskopantenn 

455 Ja 3 115 V ~ och 6V = I 127Xl80X280 1375.- M 

455 Ja 3 115 V ~ och 12 V = 
1 

127Xl80X280 1375.- M 

455 Ja 2-3 65 220 V ~ 

1 
11,5X38X15 3,5 660.- Endast byggsats 

455 Ja 2-3 ca 50 6 el. 12V = 
1 

11,5X38X15 3,5 640.- Endast byggsats 

455 Ja 2-3 65 220 V ~ 

1 
11,5X38X15 3,5 ej faststölIt Endast byggsats 

455 Ja 2-3 ca 50 6 el. 12 V = 
1 

11 ,5X38X15 3,5 ej faststölIt Endast byggsats 

Ja 150 9 V = bott. 77X152X 36 0,36 265.- Mellanvögsomröde ingör I B 

455 Nej 0,1 9 V = bott. 175x 67x 35 0,6 295.- 1-
Ja 18 mA 12 V = ball. 155x 75x 34 0,46 295.-

I 
DD 

moll. 
12 mA 

455 0,1 0,06-1 12 V = ball. 
0,4 

7Sx154x 35 0,5 295.-
1 

Z 

455 Nej 0,2 
1 

9 V = ball. 38x 67x175 0,45 320.-

1 
C 

455 Nej 0,06 

I 
0,4 12 V = ball. 171X 76x 38 0,5 320.-

I 
Q 

455 Nej 150 
1 

9 V = ball. 7Sxl54x 35 0,5 320.-
1 

455 Nej 150 
1 

180 9 V = ball. 7Sx154x 35 0,5 320.- 6 mönaders garanti I K 

455 Nej 

1 
12 V = ball. 17X6,5X 4 0,54 345.- I AA 

455 Nej 0,2 
1 

9 V = ball. 36X 75X152 0,4 348.- I BB 

455 Nej 0,15 

I 
0,2 12 V = ball. 17x 8x 4 0,6. 435.- Mellanvögsomröde ingM 

Oron propp + inbyggd 
högtalare ingör I 

S 

455 Nej 0,1 
1 

10 V ackumulator 180x 65x 40 0,55 Byggs. 580.-
mont. 7B5.-

laddningsaggregat 
medföljer opp. I 

455 Nej 150 I 12 V = ball. 210x 72X100 1,5 B50.- I 
455 Ja 0,2 I SX1,5V = eller 

12 V ackumulator 
41X B6X200 0,67 895.- I M 

455 Ja 0,5 
1 

8x1,5V = eller 41X B6x200 0,7 1195.- I M 
12 V ackumulator 

469 Nej 25 

I 
0,15 12 V =, ackumulotor 110X 75x 33 I 0,5 1195.- lev. med strupmikrofon 

I 
X 

(m . gummifodral och öronpropp 
115X80X38) 
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Trafikregler för privatradioapparater 

, 
P rivatradiokommunikation får endast gäl
la rörlig trafik; samtal får endast utväxlas 
mellan egna stationer för vilka privatradio
tillstånd lämnats. Endast efter särskilt 
medgivande får samtal utväxlas med vissa 
andra specificerade anläggningar för pri
vatradio. Privatradioanläggningar får allt
så inte användas som en sorts licensfria 
amatörstationer och för sändningsexperi
ment för att se vilka distanser man kan 
överbrygga. 

För privatradio trafiken på medborgar
bandet gäller i övrigt att sändningstiden 
skall inskränkas till minsta möjliga, detta 
enär antalet upplåtna kanaler är begrän
sat, och meningen är ju att så många som 
möjligt skall kunna använda detta band. 
Följande allmänna regler gäller för trafik 
på MB-bandet. 

l) Sänd inte på en kanal utan att först 
ha lyssnat att den inte är upptagen. Om 

Privatradiostatistik 

27 MHz-privatradiobandet öppnades i maj 
1961. Antalet av Telestyrelsen meddelade 
tillstånd för innehav av privatradioappara
ter var 1/ 6 i år uppe i över 600, se kurva i 
fig. L Antalet av Telestyrelsen godkända 
typer av privatradioapparater på svenska 
marknaden var samma datum uppe i över 
50. Större delen av de apparater för privat
radio bruk som f.n. finns att tillgå på svens
ka marknaden är importerade. Importen 
sker uteslutande från USA och ]apan.' Nå
gon europeisk tillverkning av privatradio
apparater har inte kommit igång av det 
enkla skälet att sådana apparater är tillåt
na blott i några få europeiska länder -

kanalen är i trafik, vänta tills den blir 
ledig. 

2) Håll anropen nere vid ett minimum. 

3) Säg »kom» i slutet av varje sänd
ning, så att personen vid motstationen 
vet att det väntas av honom att han skall 
sända. 
4) Om en station oavsiktligt interfere
rar med er egen station, be då vederbö
rande station att vänta några ögonblick 
tills er egen sändning är avslutad. Av
sluta därefter den egna sändningen så 
snabbt som möjligt. 

5) Alla meddelanden skall sändas på 
klart svenskt språk under iakttagande 
av god ordning - tillståndshavaren är 
ansvarig för all trafik, som utsändes 
från hans anläggningar. 

6) Anläggningarna får icke anslutas 
till rikstelefonnätet. Enbart bärvåg får 
ej utsändas annat än vid kortare prov. 

förutom i Sverige endast i Österrike och 
Italien. 

Än så länge är det endast ett par svenska 
företag som tillverkar privatradioappara
ter, men det är känt att de flesta radioföre
tagen i vårt land håller på med experiment 
på området. 

Privatradio är ganska säkert en företeel
se som företrädesvis hör sommaren till. 
Man kan nog förutse att man kommer att 
få en »säsongkurva» för privatradioappa
rater som företer relativt långsam ökning 
under vintern men snabb expansion under 
våren och försommaren. • 

Privatradiotrafiken l farozonen! 

Telestyrelsen meddelar att man på senaste 
tiden observerat en livlig radiotrafik på 
privatradiobandet som alls inte hör hemma 
där. Den har haft karaktären av amatör
radiotrafik och även i övrigt stridit emot 
bestämmelserna för privatradiotrafik. 

Telestyrelsen har gjort en del undersök
ningar och även ordnat med polisingripan
den mot denna illegala trafik. Även i fort-

sättningen kommer privatradiobandet att 
noga övervakas. 

Tillstånd för privatradio ger innehava
ren rätt till rörlig radiotrafik för speciella 
ändamål. Det kan röra sig om förbindelse 
mellan sommarstugan och båten, mellan 
hemmet och bile~ eller gäller kanske hos 
ett företag kontakten med servicebilar . Men 
trafiken får endast ske mellan egna statio-
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Vid behov får kortvarig tonsändning 
för selektivt anrop eller alarmering an
vändas. 
7) Vid anläggningarna får endast upp
tagas för dem avsedda meddelanden. 
Skulle annat meddelande uppfångas, 
får detta icke återgivas, delgivas annan 
person eller utnyttjas för något ända
mål; ej heller får dess blotta förefint
lighet yppas. Undantag får dock göras 
för nödtrafik. 

8) Tilldelad anropssignal (PR+licens
nummer+ev_ bokstav för olika enheter 
tillhörande en och samma tillståndsha
vare) skall sändas i början och slutet av 
varje samtal, t.ex. PR-6S A, PR-6S B, 
PR-6S C etc. 

Slutligen kan nämnas att varje anlägg
ning skall vara försedd med skylt, som upp
tar tilldelad anropssignal och tillståndsha
varens namn och postadress. • 

Antal ' MS-licenser 
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t 600 / 
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/ 
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Fig l 

ner - såvida det inte är fråga om nöd
samtal. 

Det är av största betydelse att det inte 
förekommer några överträdelser av dessa 
bestämmelser, meddelar Telestyrelsen. An
nars är det tänkbart att all privatradiotra
fik förbjudes. 

• 



INGENJÖR KURT WADÖ 

Detta är Saabs 

miniatyrradiostation 

»Pocket», en robust 

apparat i synnerligen 

miljötåligt utförande. 

Man kan exempelvis 

Den svensktillverkade miniatyrradio-

stationen »Pocket» för professionellt bruk -

men användbar även som privatradioapparat _ 

presenteras här av apparatens konstruktör. 

tappa apparaten i 

golvet utan att det händer 

någonting. Till apparaten kan 

anslutas öronpropp 

och strupmikrofon. 

"POCKET" 

heltransistoriserad 

fick bu ren radiostation 

från Saab 

Den av Svenska Aeroplan AB (Saab) i 
Linköping utvecklade fickburna radio· 
stationen »Pocket» är avsedd för dubbel
sidig korthållsförbindelse och har Kon
struerats i första hand för professionellt 
bruk vid institutioner och industrier. Ap
paratens robusta och synnerligen miljötåli
ga utförande gör att den tål de extrema 
påfrestningar som kan förekomma vid an
vändning inom brandväsendet, i gruvor, på 
bangårdar etc. 

Följande data ansågs önskvärda för en 
apparat av detta slag: 

Apparaten skulle kunna användas på 
frekvenser inom bandet 25-45 MHz, såle
des även på privatradiobandet. Räckvidden 
skulle vara minst l km vid fri sikt och 
minst 200 m i oländig terräng. Dimensio
nerna skulle vara så små att apparaten 
bekvämt kunde bäras i handen och stoppas 
i en ficka. Vikten borde inte överstiga 0,5 
kg. Vidare borde apparaten tåla slag, vara 
vattentät och tåla temperaturvariationer 
från -20° upp till +50°C. Antennen skul-

le inte få vara för skrymmande, den skulle 
vara ca 75 cm lång och utdragbar. För att 
apparaten skulle bli så enkel att handha 
som möjligt skulle inga andra kontroller 
finnas än en omkopplare för sändning
mottagning. Drivkällan skulle utgöras av . 
en laddningsbar ackumulator. 

Apparatens blockschema 

Då arbetet på Pocket-stationen igångsattes 
1959 och tillgänglig litteratur genomgåtts 
visade det sig att det iu'te fanns mycket att 
hämta ifråga om schemalösningar - nu
mera har ju åtskilligt kommit fram ifråga 
om miniatyrstationer. Experimentarbetet 
blev därför ganska omfattande. Så små
ningom framkom det blockschema för ap
paraten som visas i fig. L Omkopplarsek
tionen OlA skiftar antennen mellan mot
tagare och sändare. 

Omkopplaren ligger normalt i mottag
ningsläge, men skiftas till sändningsläge 
då en tangent på apparatlådan intryckes. 
Batterispänningen påkopplas automatiskt 

genom omkopplaren 02, då mikrofonen an
slutes till apparaten. 

En hel del schemaproblem uppstod. 
Exempelvis visade det s~g att man i motta
garen i början förutom rätt signal kunde 
höra flera rundradiostationer. Vid analys 
visade sig felet ligga i lokaloscillatorn, vars 
styrkristall, som skulle svänga på 3:e ton, 
även svängde på grundton och 2: a tonen. 
Detta visade sig svårt att komma ifrån i 
transistorkopplingar. Av ett flertal olika 
kopplingar var det endast två som sakna
de denna ' tendens inom hela det tempera
turområde apparaten skulle arbeta och vid 
de spänningsvariationer som den använda 
strömkällan uppvisade. A v de två kopp
lingar som även vid transistor byten visade 
sig ge tillfredsställande resultat var den 
ena alltför »exklusiv». Den andra, betyd
ligt enklare kopplingen, visas i fig. 2. 

Transistorn av germanium typ har i den
na koppling, med kristallen som återkopp
lingselement, väl stabiliserad arbetspunkt 
och visar ingen tendens att svänga på an-
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Fig l 
Blockschema för miniatyrradiostationen »Poc· 
ket» från Saab. 

Fig2 

Schema för styroscillatorn i »Pockett>. Som 
synes användes ett basjordat steg. med modu· 
leringsspänningen påförd basen. Denna kopp· 
ling visade sig vara den enda som arbetade 
tillfredsställande med övertonskristall. 

Fig 3 

AFR·systemet i t>Pocket». 

Mod
sp';'nn. 

Fig 2 

rrrr~+---+------CJ-~~+ 

+ 

nan frekvens än kristallens tredje ton. Ka
pacitansen C2 bör vara ungefär 10 ggr 
större än Cl för att rätt återkopplingsgrad 
skall erhållas. Reaktansen hos C3 bör vara 
bara någon ohm, varför C3 bör vara av låg
induktiv typ och ha korta tilledningar, 
exempelvis en keramisk skivkondensator 
med låg temperaturkonstant. Det kan i det
ta sammanhang nämnas att nästan alla ke
ramiska kondensatorer har flera parallell
resonanser (som dessutom driver med tem
peraturen), vilket kan göra kondensatorer
na odugliga för avkoppling. 

Oscillatorn i fig. 2 svänger för arbets
spänningar mellan 4 och 20 V utan om
trimning. 

Vid ett försök att erhålla bästa verk
ningsgrad erhölls med en ordinär transis
tor P"t=55 mW i 50 ohm vid 93 mW till
förd effekt, dvs. 7J~60%! Denna oscillator 
gav ungefär samma uteffekt vid -32°C 
som vid +25°C, men uteffekten minskades 
ungefär 3 dB vid +55°C och oscillatorn 
slutade svänga vid +60°C. 

Anpassningen mellan effektsteg och an
tenn utfördes med :l-filter, som gav mindre 
effektförlust än parallellresonanskrets och 
kopplings slinga. 

Fig l 

HF·steg MF·steg Det. 
lF +
AFR-steg 

OC 615 

I 
+ 

Fig 3 

Då mottagaren saknar yttre volymkon
troll fordras synnerligen effektiv automa
tisk förstärkningsreglering. Detta har upp
nåtts dels genom ett separat förstärkarsteg 
för AFR-spänningen och dels genom att 
de reglerade transistorerna har spännings
delare i baskretsen för basförspänningen. 
Se fig. 3. Detta betyder någon mA ström
förlust men ger effektiv reglering över hela 
temperaturområdet. För att AFR-reglering
en inte skulle förskjuta MF-stegens reso
nansfrekvens, inlades ett keramiskt band
passfilter för mellanfrekvensen mellan 
blandare- och MF-steg. Före detektorn in
sattes dessutom en extra MF-krets. 

Mekanisk konstruktion 

Antennen är i normal utförande en robust 
hopskjutbar teleskopantenn, som lätt kan 
gängas på och av apparatlådan. Det visade 
sig att teleskopantennen trots sin robusta 
utformning kan klämmas, bockas och för
störas vid hårdhänt behandling. För sådana 
»hårdhäntat> applikationer har det gjorts 
ett speciellt glasfiberspö som antenn, som 
är mycket härdig men ej hopskjutbar. 

Talgarnityret vållade livlig diskussion. 
Fördelen med detta i stället för högtalare, 

I 
OC44 

... 

samtidigt använd som mikrofon, är dess 
användbarhet i kraftig blåst (vid sjösätt
ning, bogsering) i omgivning med hög bul
lernivå (vid varv där man arbetar med nit
hammare, vid flygplansprov, i gruvor) -
om behövligt tillsammans med öronskydd 
och skyddsmask. Med ett talgarnityr be
stående av strupmikrofon och ·örlur har 
man hela tiden båda händerna fria utom 
just när man sänder, då ju ena handen blir 
upptagen. Nackdelen med detta är att man 
hela tiden måste bära apparat och garnityr 
på sig för att när som helst kunna svara 
på anrop. För att eliminera dl!nna olägen
het har en tillsats konstruerats, som man 
kan ställa ifrån sig och låta stå på flera 
meters avstånd. Vid anrop ger apparaten 
en summerton, varvid man tar på sig appa
rat och garnityr och upprätthåller förbin
delsen. 

Kravet på vattentäthet medförde också 
en hel del konstruktionsproblem. Exempel
vis fick antenngenomföringen göras av te
flon och packas med högvärdigt silikonfett. 
Sändar-mottagar-kontakten har gjorts av 
gummi och packats i en speciell rilla. Bat
terilocket, som har bajonettfattning, har 
också hermetisk tätning. 
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Fig4 

Fig 5 
»Pocket» med borttaget lock. Till vänster den laddnings bara acku
,!:ulat~rn.: till höger chassiet på vilket samtliga apparatkomponenter 
ar stots?kert m0n.!erade. r.~l hö~er omkopplaren för sändning
mottagn.mg. Den ar v~!te~tatt ut/ord, liksom antenningången och 
anslutmngskontakten for oronpropp och strupmikrofon. 

Här användes miniatYTTadiostationen »Pocket» i en bogseringsbåt i sam
band med en sjösättning. 

Stöttåligheten, som nu provats på pro
duktionsserier, har visat sig mycket god. 
Hela elektronikplattan, som uppbär samt
liga komponenter för sändning-mottag
ning, är fjädrande upphängd i en U-list av 
gummi. Ett av prototypexemplaren hade 
sådan slagtålighet att lådan (utan gummi
hölje) med våldsam kraft kunde slängas i 
ett cementgolv och studsa flera meter högt 
utan att skadas. 

Då antalet komponenter i apparaten är 
bortåt 150 st. och då mer än 50 lödstöd 
ingår, vilka alla skall monteras på en elek
tronikplatta med 27 cm' yta, blev miniatyri
sering nödvändig. På grund av monterings
sättet måste långa smala komponenter an
vändas. Då de elektriska egenskaperna 
måste vara fullg~da och priset måste hållas 
inom rimliga gränser, blev komponentvalet 
ett svårt problem. Elektrolytkondensatorer 
måste ratas till förmån för tantalyter, trots 
att prisskillnaden är minst en tiopotens ; 
likaså valdes högstabila ytskiktsmotstånd. 
I kretsarna ingår av utrymmesskäl fast kon
densator och trimbar induktans; den sena
re - som är av Saabs egen tillverkning -
har högt Q-värde och små dimensioner. 

• 

Data 

Frekvensområde : 25-45 MHz 

Modulationstyp: AM 

Kanaler: Kristallstyrd kanal 

Räckvidd: Mellan två »handstatio
ner» upp till 3 km, be
roende på terrängför
hållanden. Mellan 5 W 
basstation och »hand
station» kan räckvid
den bli 7 km-3 mil. 

Antenn: Teleskoptyp, utdragen 
75 cm lång, eller glas
fiberante~n, 75 cm 
lång 

Strömförbrukning ca 11 mA vid 12 V 
vid mottagning: (132 mW) 

Strömförbrukning 12 mA vid 12 V 
vid sändning: (144 mW) 

Drifttid: ca 12 timmar vid konti
nuerlig drift 

Strömförsörjning: DEAC-ackumulator 
12.v, 150 mAh 

Speciellt laddnings
aggregat finnes för ap
paraten 

Sändarens uteffekt: ca 50 mW (ca 80 mW 
på modulationstoppar
na) 

Mottagarens 
känslighet: 

Mottagarens 
selektivitet: 

Dimension: 

Vikt: 

Pris: 

ca 2 fl V för minst 15 
dB signal-brusförhål
lande. AFR-kurvan är 
rak från ca 10 flY upp 
till 50 m V ingångs sig
nal 

ca 8 kHz vid -6 dB 

110X75X33 mm 

0,4 kg 

1195: -
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Kombinerad telefonsvarare och 
diktafon 

Grundig Werke GmbH i VästtyskIand introducerar en kom. 
binerad telefonsvarare och diktafon, »Teleboy Universal». 
Apparaten, som är bestyckad med 18 transistorer, har en 
kapacitet av 360 telefonsamtal eller tre timmars diktering. 
Frekvensområdet är 15~000 Hz, bandhastigheten 4,75 
cm/sek. och uteffekten 400 m W. Pris ej fastställt. 

Svensk representant: Svenska Grundig AB, Lidingövä· 
gen 75, Stockholm No. (191) 

Dekadmotstån.d i ny design 

Eleetro Seientijie Industries Ine. i USA har utvecklat en 
ny typ av dekadmotstånd, typ DS-12 »Dekastat», för panel
montage. Dekadmotstånden finns i standardvärden från l 
ohm till 100 kohm per steg och i specialutförande 0,01, 
0,1 ohm samt l Mohm per steg. Noggrannheten är ± 0,03 %. 
Pris: ca 150:-. 

Svensk representant: Teleinstrument AB, Härjedalsga- -
tan 138, Vällingby. (181) 

Snabbfästen för experiment

kopplingar 

En intressant nyhet, praktisk för experimenterande amatö· 
rer och vid laboratoriearbete, är en typ av snabb fästen, 
»Omni-lock» som tillverkas av den amerikanska firman 
Cosmie V oiee Ine. Dessa snabb fästen lämpar sig särskilt 
väl vid experimentkopplingar då man med dess hjälp med 
ett enkelt grepp kan byta ut en komponent. 

Omni-lock består aven liten kraftig spiralfjäder, som 
är innesluten i en fyrarmad hållare av aluminium. Snabb· 
fästet skruvas fast på en träplatta. När man drar i fjäderns 
ögla kan man snabbt fästa komponenterna. 

Öglan på spiralfjädern är dessutom en utmärkt mät
punkt. På RT :s laboratorium har gjorts en e~periment. 
uppkoppling aven trestegs transistorförstärkare, se fig., 
varvid denna typ av snabbfäste anvandes. Det visade sig att 
snabbfästet ger god kontakt och avsevärt underlättar ar· 
betet. Pris: 1:-. 

Svensk representant: Bo Palmblad AB, Hornsgatan 58, 
Stockholm. (184) 

{' 

RADIOINDUSTRINS NYHETER • RADIOINDUSTRINS NYHETER • RADIOINDUSTRINS NYHETER • RADIOINDUSTRINS NYHETE' 

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



INDUSTRINS NYHETER • RADIO INDUSTRINS NYHETER • RADIOINDUSTRINS NYHETER • RADIO INDUSTRINS NYHETER • RADIO 

Kapacitansmätbrygga för elektrolyter 

Den engelska firman Rank Cintel presenterar en ny heltransistoriserad mätbrygga, 
typ 2773 för mätning av elektrolyter. Bryggan är avsedd enbart för mätning av 
miniatyr- och subminiatyrkomponenter, vilka alltmer kommer till användning i tran· 
sistoriserade kretsar. Instrumentet, som har en mätnoggrannhet som är bättre än 
± 0,5 %, kan samtidigt mäta elektrolytisk kapacitans och serieresistans eller strö· 
induktans och parallellresistans. Kapacitansområdet är 0,1-1000 ,uF och induktans. 
området 10 mH-lOO H. Pris 3300:-. 

Svensk representant: Telare AB, Industrigatan 4, Stockholm K. (180) 

Katodstrålerör med glasfiber-optik 

Den amerikanska firman Allen B Du Mont Laboratories [nc. har utvecklat ett nytt 
3" katodstrålerör, typ K.2226P, med s.k. fiberoptik. Fiberoptiken innebär att bild
skärmen är uppdelad i 40 millioner individuella fibrer, som överför ljuset vilket 
medför väsentligt ökad ljusstyrka. . 

Det nya röret som har magnetisk fokus och avböjning är speciellt lämpat att an
vändas i ljusfläcksavsökare. Priset är ännu ej fastställt. 

Svensk representant: Firma lohan Lagercrantz, Värtavägen 57, Stockholm No. 

(192) 

Nya oscilloskop 

Dartronic Ltd., England, presenterar tre nya oscilloskop för laboratoriebruk: model
lerna 391,415 och 417. Modell 391, se fig., har frekvensområdet 0--10 MHz och käns
ligheten 10 In V l em. Katodstråleröret är ett 3" PDA-rör med 3,5 kV efteracceleration. 
Modellerna 415 och 417 har frekvensområdet 0--15 MHz och känsligheten 10 m V I cm, 
katodstråleroret är ett 4" PDA-rör med 4 kV efteracceleration. Modell 417 har in
byggd signalfördröjning på 0,25 {A-S. Pris för modell 319: 1480: -, för modell 415: 
1980: - och för modell 417: 2280:-. 

Svensk representant: Scan Tele AB, Tengdalsgatan 24, Stockholm Sö. (182) 

Miniatyr-polyeste·rkondensatorer 

Philips tillverkar nu, förutom polyesterkondensatorer av rullblockstyp, kondensatorer 
av flat miniatyrtyp. Kondensatorerna är i första hand avsedda att användas i tran
sistorkretsar och finns med kapacitansvärdena 0,002, 0,047 och 0,1 ,uF. De kan an
vändas för likspänningar på upp till 30 V. Liksom polyesterkondensatorerna av rull
blockstyp kan den flata miniatyrtypen användas vid temperaturer upp till +85°C 
utan spänningsreducering. Som jämförelse kan sägas att för papperskondensatorer 
måste vanligtvis en spänningsreducering ske ' redan vid temperaturer överstigande 
+40°C. Förlustfaktorn är mycket liten, 150X 1D-4, vilket kan jämföras med förlust
faktorn för en keramisk skivkondensator, vilken är 350XH}-4. Kapacitanstoleransen 
är ± 20 % och kapacitansändringen vid åldring max. 10 %. Pris beroende på 
kvantitet. (183) 
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BYGG SJÄLV 

RADIOTEKNIKER WlLGOT ÅHS 

"Kortslutningsindikator " 
indikerar kortslutna varv 

i induktansspolar 

Att snabbt kunna fastställa eventuella de
fekter i en linjeutgångstransformator eller 
i en avböjningsspole är inte särskilt lätt_ 
Ev. avbrott kan visserligen lätt lokaliseras 
helt enkelt genom ett resistansprov, men 
ett eller flera kortslutna varv är besvär
ligare att lokalisera. Sådana fel inträffar 
ganska ofta i vissa TY-komponenter, exem
pelvis i avböjningsspolar för noo avböj
ning. 

I föreliggande artikel skall beskrivas ett 
enkelt instrument - en »kortslutnings
indikator» eller »kortslutningsprovare~ -
med vars hjälp man kan fastställa om det 
är kortslutna varv i linjeutgångstransfor
matorer eller i avböjningsspolar. Samma 
apparat kan även utnyttjas för att prova 
kortslutning för de flesta inom radio- och 
TY-tekniken förekommande större induk
tansspolar. 

Principen 

Principen för kortslutningsindikatorn är 
att man gör Im snabbtest av Q-värdet för 
den provade induktansspolen. Ett normalt 
lågt Q-värde indikerar då ett eller flera 
kortslutna varv. Principen framgår av fig. 
l. Som synes är det fråga om en pulsoscil
lator med induktiv återkoppling via trans
formatorn Tr. Över sekundärlindningen 
på transformatorn Tr som är av blocke
ringstyp (i modellapparaten användes en 
blockeringstransformator fabrikat Elfa, typ 
ZA-l) är inkopplad en laddningskonden
sator C2, som bestämmer pulsfrekvensen. 

När oscillatorn svänger uppstår kraftig 
gallerström, vilken orsakar att rörets styr
galler blir starkt negativt. Denna gallerför
spänning är relativt oberoende av den fre
kvens som alstras, men däremot inverkar 
Q-värdet i kretsen starkt. Ett lågt Q-värde 
hos den avstämda kretsen ger låg eller 
ingen gallerförspänning. Däremot ger ett 
högt Q-värde hög negativ förspännin g hos 

trioden, tack vare de kraftiga gallerspän
ningspulser som uppstår då oscillatorn 
svänger. 

Om man nu mellan testsladdar'na i fig. 3 
ansluter en induktans, kommer denna att 
ligga parallellt över kondensatorn C2. Om 
det nu föreligger kortslutna varv i denna 
induktans betyder det att den avstämda 
kretsens Q-värde sjunker, därvid blir puls
amplituden i gallerkretsen lägre, med på
följd att gallerströmmen minskar, galler
kondensatorn Cl laddas mindre negativt 
om man får en lägre negativ gallerförspän
hing på rö~et. 

Om en felfri linjeutgångstransformator 
inkopplas mellan testsladdarna kommer in
duktansen i transformatorn visserligen att 
något sänka resonansfrekvensen hos kret
sen, men däremot sker endast en obetydlig 
dämpning av kretsen. Gallerförspänningen 
sjunker med endast några få procent. 

Är däremot linjeutgångstransformatorn 
behäftad med kortslutna varv, blir dämp
ningen i den avstämda kretsen mycket 
stark. Induktansen förändras inte mycket 

Stycklista 

R1=47 kohm 
R2=SOO kohm !ini.potentiometer 
R3=se text 
R4=200 ohm tr6dlindat, 5 W 

C1 =27 nF, ker. 
C2=C3=47 nF, ker. 
C4=C5=4 ILF el.lyt 350 V Iminiatyr) 
TrI =blockeringstransformator, primörlindn. 

1600 varv, sekundörlindn. 650 varv 
Tr2=nöttransformator 2X1S0 V, 25 mA ; 6,3 V, 

1,5 A 
Sr=sökring 500 mA med sökringsh611are 
SI =nötstrc5mbrytare 2·polig 
la=signallampa med h611are 

leistner-16da ; 298x21OxllS mm, frontpanel 298X 
210 mm 
likriktarbrygga 250 V, 85 mA 
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I denna artikel 

beskrives ~tt 

behändigt radio- och 

TV -serviceinstrument 

avsett för provning 

av ev. kortslutna 

varv i avböjningsspolar, 

transformatorer m.m. 

genom de kortslutna varven, så frekvensen 
blir pra~tiskt taget oförändrad. Däremot 
minskas gallerströmmen i oscillatorröret 
starkt. Har man nu en anordning för att 
uppmäta gallerförspänningen på trioden 
har man alltså en möjlighet att avgöra om 
Q-värdet i en ansluten krets är högt eller 
lågt. 

Det är klart att om man skall mäta på 
spolar med låga induktansvärden kan man 
inte använda den i fig. l visade koppling
en. Då skulle den låginduktiva spolen över 
X medföra att induktansen i kretsen änd
rades så starkt att pulsoscillatorn kanske 
skulle upphöra att svänga. 

Man får i stället koppla in en an pass
ningstransformator mellan X och den låg
induktiva spolen, en utgångstransformator 
för LF kan exempelvis användas härför. 
Se fig. 2. Provningsförfarandet blir emel
lertid detsamma. 

I fig. 3 visas det kompletta schemat för 
kortslutningsindikatorn. Som synes utnytt
jas en mA-meter, seriekopplad med två 
motstånd R2 och R3 som indikatorinstru-

+25DV 

Fig l 
Förenklat principschema för kortslutningsindi
katorn. 



Fig 2 
När en låginduktiv komponent skall provas an
sluter man mellan klämmorna i fig. en impe
dansanpassningstransformator, exempelvis en 
utgångstransformator för LF, vars lågohmiga 
lindning då anslutes till det låginduktiva mät
objektet. 

Fig 3 

Principschemat för kortslutningsindikatorn. 

ment. Utslaget på instrumentet kan regle
ras med det variabla motståndet R2. Den 
induktans som skall provas, kopplas in 
mellan de två testsladdarna. 

Instrumentet är nätanslutet. Förutom en 
nättransformator Tr4 ingår en likriktar
brygga som ger ca 250 V anodspänning, ett 
nätfilter bestående av ett motstånd R4, och 
två elektrolytkondensatorer C4 och C5. C2 
är kondensatorn i den avstämda kretsen. 

Mekanisk uppbyggnad 

Apparaten är uppbyggd i en Leistner-låda, 
se fig. 4 och 5_ Frontpanelen borras upp 
för instrument och andra komponenter som 
skall monteras direkt på frontpanelen_ Nät
transformatorn fastskruvas direkt i lådans 
chassi_ Övriga komponenter anbringas på 
en kopplingslist som sedan fastskruvas på 
lådans chassi. Komponenternas placering 
är inte kritisk på något sätt. 

I nättransformatorn har de två lindning
arna för anodspänningen parallellkopplats 
innan de anslutits till likriktarbryggans 
växelströmsanslutningsstift. 

Fig 4 
Kortslutningsindikatorn i sin instrumentlåda 
med monteringsplattan nedfälld. I stället för 
motståndet R3 användes i modellapparaten en 
trimpotentiometer (belägen framför PCL82). 
Den är avsedd att ge potentiometern R2 lämp
ligt justerområde och ligger i serie med den
na. Trimpotentiometern kan emellertid ersättas 
med ett fast motstånd. 

Fig 5 
Kortslutningsindikatorn i färdigt skick_ Modell
apparatens vridspoleinstrument har hämtats 
från ett japanskt universalinstrument, men man 
kan använda vilken typ av milliamperemeter 
(0-1 mA) som helst. 

5 

Till. "låginduk - <>------:) 

tivt mätobjekt o------J [

:rill" anslutningsklämmorn~ (Xl 
" på kortslutningsprovaren 

Testsladdar 

Som anslutningskontakter för testslad
darna har använts vanliga polskruvar till 
vilka vanliga enkelledare anslutits. Skär
mad kabel är ej att rekommendera här, 
enär tonfrekvensen över utgången som be
står av högspända pulser, har en viss benä
genhet att slå över vid små luftgap. Vidare 
bör observeras att man över testsladdarna 
får rätt hög pulsspänning som kan vara 
otrevlig att få genom kroppen. 

Vridspoleinstrumentet är en mA-meter 
(0-1 mA)_ Förkopplingsmotståndet R3 
avpassas så, att likspänningen som är av 
storleksordningen 50 V ger fullt utslag på 
instrumentet. Enär instrumentet är ett ty
piskt »bra/ dåligt-instrument» behövs ingen 
graderad skala. Man kan mycket väl ha 
kvar den ursprungliga skalan på instru
mentet. 

Användning 

När instrumentet skall användas slår man 
först på apparaten och låter testsladdarna 
ligga fria. Därefter justerar man in R2 tills 
man får fullt utslag på instrumentet. Test-

Tr 2 

D
Öd 5r 51 ()---{) 

, 220V'" 

0---0 
Gul 

sladdarna anslutes därefter exempelvis 
över högspänningslindningen på en felfri 
linjeutgångstransformator i en TV-motta
gare. Det skall nu bli en knappt märkbar 
minskning i instrumentutslaget. Om man 
sedan runt kärnan på högspänningslind
ningen anbringar en slinga av isolerad 
kopplingstråd så att ett kortslutet varv er
hålles, skall en tydlig minskning av instru
mentets utslag erhållas. 

Genom att prova olika typer av induk
tanser, transformatorer, avböjningsspolar 
m.m., lär man sig snart - ev. får man hål
la sig med ett mätprotokoll upptagande 
ett representativt urval av induktansele
ment - vilket instrumentutslag man kan 
vänta sig på felf{ia komponenter_ Det är 
sedan lätt att avgöra om en komponent har 
kortslutna varv_ 

Slutligen kan nämnas att en linjeutgångs
transformator kan mätas och provas där 
den sitter i TV-apparaten. Däremot måste 
man vid prov på vertikala avböjningsspo
larna lossa ena tråden till vertikala utgångs
transformatorns lindning som ju är myc
ket lågohmig. • 
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MATEMATIK FÖR RADIOTEKNIKER (7) 
• De föregående artiklarna i denna serie har varit 
införda i RT nr 12/61 samt nr 1-3, 5 ach 6/62. 

INGENJÖR LENNART BRANDQVIST Ekvationslära (forts.) * 

I förra avsnittet genomgicks hur man lö
ser enkla första- och andragradsekvationer. 
Nu skall vi närmare studera hur man löser 
en fullständig andragradsekvation. 

Den fullständiga andragrads

ekvationen 

En fullständig förstagradsekvation kan all
tid bringas under den allmänna formen 

Ax+B=O 

Analogt därmed kan en fullständig andra
gradsekvation bringas under den allmänna 
formen 

Koefficienten A för x2 kan förkortas bort 
genom att varje term i ekvationens båda 
led divideras med den. Om vi förutsätter 
att vi alltid utför denna division då vi skall 
lösa en fullständig andragradsekvation, så 
kan vi i stället skriva ekvationen under s.k. 
normal/orm 

Exempel 

Bringa ekvationen 

4x+2x2+3x2+5=2x+8+x2 

under normalform och angiv sedan vär
det av koefficienten p för x och av den 
bekanta termen q. 

Lösning 

4x+2x2+3x2+5= 2x+8+x2 

Efter överföring av alla x2·termer till 
ekvationens vänstra led erhålles 

4x2+4x+5=2x+8 

Efter samma procedur med x-termer 
och bekanta termer får vi 

4x2+2x-3=0 

Divid.e"ra · slutligen ·.ekvationeOils båda led 
med koefficienten' for x2-termen! Då får 
vi ekvationen under normalform 

x2+(1/2)x-3/4=0 

Vid jämförelse :med den fullständiga 
andragradsekvationen under normal
form 

x2+px+q=0 

finner vi lätt att koefficienten för x är 
p=1/ 2 och att den bekanta termen är 
q =-3/4. 

Innan vi går igenom en allmän lösning 
av den fullständiga andragradsekvationen, 
skall vi träna oss litet genom att lösa en 
speciell andragradsekvation. 

Studera andragradsekvationen 

x2+6x+5=0 

Som synes kan vi inte lösa x genom att 
bara flytta om termer i ekvationens båda 
led, ty genom ett dylikt förfarande får vi 
endast ett meningslöst uttryck för x, som 
innehåller storheten x2• I stället måste vi 
försöka att med hjälp av kvadratregeln 
bringa det uttryck som står i vänstra ledet 
i form aven jämn kvadrat och en bekant 
term, så att vi därefter bara har att dra 
kvadratroten ur ekvationens båda led. Om 
vi utvecklar följande parentes 

,---------
halva koefficienten för x 

så erhålles 
(x+3)2=x2+9+6x 

Om vi jämför detta uttryck med den givna 
ekvationens vänstra led, så ser vi att ut
trycken överensstämmer så när som på den 
bekanta termen. För att få uttrycken att 
helt överensstämma måste vi subtrahera 
termen 4 i båda leden i sista uttrycket. Då 
får vi nämligen 

dvs. 
(x+3)2_4=x2+6x+9-4 

Den ursprungliga ekvationen 

x2+6x+5=0 

kan alltså i stället skrivas 

(x+3) 2-4=0 

Nu, sedan vi bringat ekvationen i denna 
form, är det lätt att lösa den. Vi får 

(X+3)2=4 

Dra kvadratroten ur ekvationens båda led! 

dvs. 
x+3=±y4 

x+3=±2 

varav alltså erhålles, dels 

och dels 
x+3=2; x1=-1 

x+3=-2; x2=-5 

Andragradsekvationens båda rötter är 
allts"å 
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Den allmänna lösningen 

Beträffande lösningen av den allmänna 
andragradsekvationen under normalform 

(l) 

får vi på liknande sätt om vi utvecklar det
ta uttryck 

(x+p/ 2) 2=x2+(p/ 2) 2+px (2) --. -"---.. 
halva koefficienten för x 

För att nå överensstämmelse eller identitet 
mellan vänstra ledet i uttrycket (l) och 
högra ledet i uttrycket (2), måste vi tydli
gen addera termen q samt subtrahera ter- , 
men (p/ 2)2 i båda leden i ekvation (2). 
Då får vi 

(x+p / 2) 2-(p/ 2) 2+q=x2+px+q 

Den ursprungliga ekvationen kan alltså 
stället skrivas 

(x+p/ 2)2_(p/ 2)2+q=0 

Lösningen blir 
(x+p / 2) 2= (p/ 2)2_q 

x+p/ 2= ±y(p/ 2)2_q 
x=-p/ 2±y(p/ 2)2_q 

Ovanstående metod att lösa en andra- . 
gradsekvation kallas kvadratkomplettering. 
Med hjälp av denna metod har vi nu fått 
fram en direkt formel för rötterna till den 
fullständiga andragradsekvationen. Sam
manfattningsvis gäller: Om en andragrads
ekvation bringas under normalform 

x2+px+q=0 

så erhålles rötterna ur formeln 

x=-p/ 2±y(p/ 2)2_q 

R e g e l: x är lika med minus halva 
koefficienten för x plus och minus 
kvadratroten ur den halva koeffi
cienten i kvadrat minus den bekanta 
termen. 

Exempel 

Lös andragradsekvationen 

2x2+4x=16 

Lösning 

Bringa först ekvationen under normal
form genom att dividera med koeffi
cienten för x2·termen. Då erhålles 

dvs. 
x2+2x=8 

x2+2x-8=0 



Då nu andragradsekvationen bringats 
under normalform, kan vi direkt till
lämpa den förut . genomgångna regeln 

dvs. 
x=-p/2 ± y (p/ 2) 2_q 

x=-2/2± y(2/2)2_(-8) 

f- • f-
p/ 2 (p/2)2 q 

x=-l ± yl-(-8) 

Eftersom enligt teckenreglerna 
-(-8) =+8, så erhålles alltså 

x=-1±y12+8 
x=-1±y9 
x=-1±3 

xl=-1+3=2 
x2=-1-3=-4 

Andragradsekvationens två rötter är 
alltså Xl =2 och x2=-4. Pröva på egen 
hand att rötterna satisfierar ursprungs
ekvationen ! 

Exempel/rån radiotekniken 

Det är många tekniska problem som leder 
till fullständiga andragradsekvationer. Be
träffande lösningarna gäller, som tidigare 
nämnts, att man måste vara noga med att 
kontrollera att de verkligen ligger inom 
det praktiska problemets ram. 

Exempel 

Hur stor skall man välja resistansen x 
hos de två motstånden i fig. l för att 
kretsens totala resistans R skall bli lika 
med l ohm? 

Lösning 

Kombinationsresistansen mellan punk
terna l och 2 är 

(x+l) ·l/(x+l+l), dvs. 
(x+l) / (x+2) 

Den sökta resistansen R är ovannämnda 
resistans plus resistansen x ohm (mot
ståndet längst till vänster i fig. l), dvs. 

R=(x+l) / (x+2) +x 

Eftersom kretsens totala resistans skall 

/ 

I 

vara lika med l ohm, erhålles ekva-
tionen 

(x+l)/(x+2)+x=1 

Multiplicera båda leden med faktorn 
(x+2)! Då erhålles 

x+l+x(x+2)=x+2 

Genom hyfsning fås 

x+l+x2+2x=x+2 
x2+2x-l=0 

Lösningen till ovanstående andragrads
ekvation under normalform är 

x=-l ± yi2-(-1) 
x=-i±yl+l 
x=-1±y2 

Eftersom y2=1,414, erhålles 
x=-1±1,414 

varav 
xl=-1+1,414=0,414 

x2=-1-1,414=-2,414 

Eftersom det är resistansen hos ett 
vanligt motstånd som efterfrågas, måste 

. den negativa roten uteslutas. Det rätta 
svaret är alltså xl=0,414 ohm. 

Exempel 

Fig.2 visar en spännings delare, beståen
de av ett vanligt ohmskt motstånd R l 
samt ett olinjärt spänningsberoende 
motstånd, en s.k. varistor, R2. Ström
men 1 genom en varistor växer inte di
rekt proportionellt mot den pålagda 
spänningen U 2, utan mot en viss potens 
av denna. Bestäm spänningen över va
ristorn, om strömmen 1 genom denna 
antas proportionell mot kvadraten på 
spänningen U2, dvs. 1=0,001' U22. 

Lösning 

Spänningen öyer Rl , se fig. il, är skill
naden mellan den tillförda spänningen 
U 1 = l ' V och spänningen U 2 över va
ristorn, dvs. 1-U2• Strömmen 1 genom 
Rl är ovannämnda spänningsskillnad 
dividerad med motståndets resistans, 
dvs. 1= (1-U2) /1000 

\ 

Eftersom varistorn R2 ligger direkt i 
serie med motståndet, flyter samma 
ström 1 genom varistorn som genom 
motståndet. Eftersom å andra sidan va-o 
ristorns ström är 

1=0,001 U22 

så erhålles ekvationen 

(1-U2 )/1000=0,001 U22 

För att lösa ovanstående andragrads
ekvation måste vi först bringa den un
der normalform. Multiplicera båda le
den med faktorn' 1000! Då erhålles 

varav 
U22+U2-1=0 

Rötterna blir minus halva koefficienten 
för U (-1/ 2) plus och minus kvadrat, 
roten ur halva koefficienten i kvadrat 
(l / 4) minus den bekanta termen (+1), 
dvs. 

U2=-1/2±yl/4+1 
U2=-1/2 ± y5/4 

U2=-1/ 2 ± )/5/2= (-l ± )/5) /2 
U2'=(-1+yS}/2= 

= (-1+2,236) / 2=0,618 volt 
U2"=(-1-y5)/2= 

= (-1-2,236)/2=-1,618 volt 

[Observera att vi här betecknar de två 
rötterna med U' (»U prim») resp. U" 
(»U bis»), eftersom den sökta storheten 
själv råkar heta ' U2 !] 

Nu gäller det att undersöka om röt
terna som sådana är rimliga med hän
syn till problemets formulering. Roten 
U 2" måste uteslutas, på grund av det 
enkla faktum att dess numeriska värde 
(1,618 V) överstiger det numeriska vär
det av den totalt tillgängliga spänning
en l V över kretsen, fig. 2. Dessutom är, 
som vi ser av fig., den tillförda spän
ningen positiv (med avseende på jord), 
och U2 kan därför ej vara negativ. Så
ledes kan vi endast godtaga roten U 2' = 
=0,618 volt som en lösning på detta 
problem. • 

x 1 X 
...."... -

·R- 1A 1A 
Fig l 
Nät bestående av två sammanhängande strömkretsar. Det gäller att be· 
räkna de två resistanserna x så att den resulterande resistansen R hos 

. nätet (»ingångsresistansen»J blir 1 ohm. 

Fig 2 
En spänningsdelare innehållande ett olinjärt motstån4, R 2, ~.n s.k. va· 
ristor. Spänningsfallet över den sistnämnda skall beraknas for det fall 
att en spänning om l volt matas in på nätet. Man vet att strömmen 
genom varistom i detta speciella fall är proportionell 1[Iot ~~adraten 
på spänningen över den, och proportionalaetskonstanten ar 0,001. 

2 

R1 

+ I 1000A + 
I 

.!l1-1V R2 V lh 
.; 

-=-
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spänning Ug pålagd och utgången kortslu· 
ten, se fig. 3 och 5. Då blir -

Il =Ug/[ (R 1R2 ) /(R1+R2 )] 

12=p,Ug/R.-Ug /R1 

Därav fås 

samt 

hll =Ug/U1 =R1R2/ (R1+R2) 

h21 =12 /11 = [(p,/Ri )-(1/R1)] . 
. (R1R2) / (R1+R2) = 

= [S-(1/R1) ]RiR2/(R1+R2) 

1 Il Rl 12 J 

I R' I 
12 

h21-Tj Ug R2 -

! JUg~ 
2 4 

Fig 5 

För att få tag på h12 och h22 får vi tänka 
oss en spänning U 2 lagd över utgången, se 
fig. 6 och 7. Därvid fås en spänning Ug= 
=U2R2/(Rl+R2) över ingången som ger 
upphov till en emk=p,Ug i serie med U2. 
Härav fås 

Ug=R2U2/(Rl+R2) 
12= (p,Ug+U2)/R.+U2/{Rl+R2) 

Dessa ekv. ger 

h12=UIl/U2=R2/(Rl+R2) 

Problem nr 9/62 

samt 

hu =12/U2= (p,R2+Ri+R1+R2) / 
/ (R 1+R2)R.= (SR2+1) / 

/(R1+R2)+1/R. 

har insänts av Kjell Sandberg, Stockholm. 
Det lyder kort och gott: 

Sök spänningen mellan punkterna A 
och B i fig. 8. 

3A 
A 

• jlUg 
+ 20 

Fig 6 

Insättes värdena på RlR2, S och R i fås 

hll=0,5 Mohm 
Fig 8 

~--c::::r--~B 
lOn 

. lA 2A 

h12=0,5 
h21 = (2-0,001) ·500=1000 
h22= [2·1Q-3 .106+1]/ 
/2-106+°,4 .10-6=1 mA/V 

Rätta lösningen av detta problem kom· 
mer i nr 12/62 av RT. Särskilt eleganta, ro· 
liga eller intressanta lösningar belönas med 

11-0 

I I 
h • ...1 U R2 

22 U2 r 
2 

Fig 7 

Rl I 2 

Rj I 
U2 

JUg '" l 

. tio kronor. Lösningarna skall för att bli 
bedömda vara red. tillhanda senast den l 
oktober 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 införes utgår ett 
honorar av 35: -. • 

+ 

ny batteri
bandspelare 
Butoba MT 7 är en helt ny transistorbestyckad 
kvalitetsbandspelare av västtysk tillverkning i me
delprisklassen. Den har alla de egenskaper, som 
man fordrar aven normal nätbandspelare plus 
batteridriftens oberoende. Några exempel: 

Två bandhastigheter, 9,5 cm/sek. och 4,75cm/sek. 
Frekvensregister 100-12000 Hz. T ryckknappsbe
tjäning. Magiskt öga. Radioanslutningm. Oval-

t högtalare och 1 W utgångseffekt. Vikt endast 
3,7 kg. 

Vi sänder på begäran 
gärna en utförlig 
specialbroschyr. 

EI:=31 .. 1 ......... 1 I 
Generalagent: 

.1 __ .1 El ==:11 r=\ 

F:a Arthur Rydin Stockholm·Bromma, Ulvsundovägen 31 
tel: 251150 eller 25 1520 
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ett NYTT 
portllbelt PULSOSCIllOSKOP 

DATA: 
Y-förstärkare 
Bandbredd .......... D-15 MHz (-3 dB) 
Stigtid . .. ... . . .... .. < 23 nsek 
Känslighet .......... 50 mV/cm-50 V/cm 

i 10 kalibrerade 
'områden 

Förförstärkare 5 mY/cm 5Hz-8MHz 

x- förstärkare 
D-1 MHz (-3 db) 

100 mV/cm-1 V/cm 
Kont. variabel X-expo 
upp till X 10 

(inbyggd) 500 pV/cm 5 Hz-900 kHz 
Inimpedans .......... 1 Mohm/30 pF 100 kD/30 pF 
Signalfördröjning .... 0.25 ,usek 

(koaxialkabel) 
Svephastighet . . . . .. 50 nsek-200 msek i 

18 kalibrerade lägen 
Triggning ... . ...... Auto till 1.5 MHz 

Normal till 1.5 MHz 
HF till 15 MHz 

Mätnoggrannhet .... ± 5 % 
Katodstrålerör ..... . 9 cm plan skärm spi

ral efteracc.anod 4 kV 
stabiliserad högsp. 

• 50 mV/cm 0-15 MH% 

• 5 mV/cm 5 H%-8 MH% 

• 500 (-LV/cm 5 H%-900 kH% 

• 50 nsek - 2.00 msek tidaxel 

Solartrons nya CD1015 är ett likspännings

kopplat portabelt oscilloskop med utomordent

liga egenskaper till ett moderat pris. lnbyggd 

signalfördröjning medger studium av snabba 

pulsfronter. 3 %" katodstrålerör med spiral
efteraccel anod 4 kV ger en skarp och ljusstark 
teckning vid alla svephastigheter. 

AB SOLARTRON, HEDINSGATAN 9 STOCKHOLM NO 
TELEFON: 600906. 605110 
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9540 kHz. Stationens adress är: Plaza 28 
de Julio, Iquitos, Peru. 

Radio El Mundo i Equador, som nu sän
der på frekvensen 4710 kHz, har horts myc
ket bra i sommar. Även Radio El Echo i 
Peru, på 5010 kHz har hörts bra, men har 
tidvis störts av Radio Catolica i Equador 
på samma frekvens. Radio La Cruz del Sur 
i Bolivia har, tack vare en ny sändare på 
4985 kHz, kunnat höras betydligt bättre än 
tidigare, då den sände i 31-metersbandet. 
En annan Boliviastation som hörts bra är 
Radio San J ose på 5870 kHz. 

De sydamerikanska konditionerna har 
faktiskt gynnat samtliga kortvågsband. 
Praktiskt taget alla i 19-metersbandet före-

Fig l 

QSL-kort från Radio Canadas lokalstation 
St. Johns. 

Rationalisera! 

kommande brasilianska stationer har hörts 
och även en del stationer från övriga län
der, bl.a. Radio Sarandi i Uruguay på 
15 385 kHz, Radio El Sol i Peru på 15 170 
kHz och Radio XERR, Mexico på 15 no 
kHz. 

Bland övriga stationer som rapporterats 
kan nämnas Peru-stationerna Radio Atlan
tida på 9625 kHz, Radio Continental på 
9350 kHz, Radio De/ear på 6700 kHz, Ra
dio Huancayo på 5920 kHz och Radio Puno 
på 5710 kHz. Radio Junin i Venezuela på 
4930 kHz har vissa nätter hörts mycket bra 
liksom Radio Bucaramanga i Colombia på 
4845 kHz och många, många andra. 

Radiostationen HCJB i Equador utökade 
sina svenska sändningar under maj månad 
med program kl. 19.30 som upprepades kl. 

Fig 2 

Det nya kortet från WRUL, USA. 

22.30. Alla som under maj månad rappor
terade det nya programmet erhöll från sta
tionen en vimpel från dess 30-årsjubileum. 

Även en del nyheter på QSL-fronten har 
noterats. Ett par annars ganska »omöjliga» 
stationer har överraskat med QSL, bl.a. 
Radio Delear i Peru som svarat med kort, 
Radio Sarandi i Uruguay som skickat brev, 
Radio Guarani i Paraguay som sände både 
brev och vimpel och Radio N acional i Vene
zuela och Colombia, vilka båda har skickat 
brev. 

Radio Nederland och Radiostationen 
WRUL har börjat verifiera med nya QSL
kort. Radio Junin skickar nu i stället för 
brev ett mycket trevligt QSL-kort. Radio 
Sociedad Nacional de Mineria i Chile sva
rar för närvarande med stencilerat brev på 
engelska och spanska och Radio La Cruz 
del Sur svarar såväl med kort som med 
brev. 

Radio Canada har låtit trycka ett gemen
samt QSL-kort för alla till bolaget hörande 
lokalstationer. Tidigare har varje lokals ta
tion haft sitt speciella kort, nu får samtliga 
ett likadant QSL-kort, det enda som skiljer 
dem åt är stationsnamnet. Ett av dessa 
kort, som kommer från lokalstationen CBN 
i St. Johns på Newfoundland, presenteras 
nedan. 

Det andra kortet som presenteras denna 
månad är det nya kortet från WRUL i New 
York, USA. Börge Eriksson 

Modell 1 O,S-lSV, 4A . .. . ...... . ....... .. kr. 935.-
Modell 2 lS-30V, 2A .. . . . ........•.. . . .. kr. l1S0.-
Modell 4 lV, 8A . .. . lSV, 6A ...... . ... kr. 1200.-
Modell S 1 ... . lSV, 1, SA .. .. ...•.. . . . . kr. 635.-

Modell 3, SV, 12A till. 66V, 5, 4A .......... kr.S350.-

Konstanter 
Modell 3B , 3V, 22A till 36V, 12A . . . .. .. . . . kr. 3820.-

T ransistorstyrda nätanslutna likspänningsaggre
gat förenklar arbetet i en mångfald tillverk
ningar och bör alltid finnas till hands i provrum, 
laboratorium och serviceverkstäder. 

Inbyggnodsenheter 19" eller DIN-norm för fosto spön
ningor mellon lV/9,6A o. 35V/3,5A. Kr. 950.- till 1050.-

BERGMAN & BEVING AB 
Huvudkontor Stockholm lO, Tel. 010/679260, Filial Box 98, Malmö, Tel. 040/76760 
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RECTRONRÖR 
ger Er kvalitet 
och pålitlighet 

2. 

3. 

Rectronrören framställs under kontinuerlig provning och kontroll 
vid vari e steg i tillverkningen - för Er och Er kunds säkerhet. 
Perfekt balans mellan pålitlig kvalitet och lägsta möiliga pris ger 
Er den största förtiänsten. 

1. Rectronrören åldras och erhåller härigenom stabila egenska
per. Främmande partiklar avlägsnas i högspö'nningsaggregat. 

2. Fabriksnya elektronkanoner smälts in i rörhalsen med 011 den 
precision som fordras för korrekt centrering . 

3. Varie rectronrör slutprovas i avancerad provutrustning,.- där 
0110 optiska och elektriska dato noga kontrolleras. 

Landets största sortiment av bildrör: 
AW 36-80 14" 90° 
MW 36-44 14" 70° 
AW 43-20 17" 70 0 
AW 43-80 17" 90° 
AW 43-88 17" 110° 
A W 43~89 17" 110° 
MW 43-69 17" 70" 

'A W 53-80 21" 90° 
A W 53-88 21" 110° 
AW 53-89 21" 110° 
MW 53-20 21" 70° 
MW 53-80 21" 90" 

A W 59-90 23" 110° 
23 ASP 4 23" 110° 
23 AMP 4 23" 110° 
AW 61-88 24" 110° 
MW 61-80 24" 90° 
24 ASP 4 24" 90° 

Re'!."..,. .... 
BILDROR AB 

Kungsgatan 6 • Nyköping • Tel. 0155/11114, 11225: 



NYHET 

Pris 28:-

I koncentrerad form anges i denna 
bok principerna för elektronrörens 
användning i olika förstärkare. I 
fristående appendix behandlas ock
så några för förstärkartekniken vik
tiga hjälpmedel, t.ex. singularitets
diagram, flödesscheman och distor
sionsberäkningar. 

Bokens disposition är utarbetad för 
att underlätta jämförelser med tran
sistorförstärkare, vilka behandlas 
i den kommande boken TRANSIS
TORFORSTÄRKARE. 

ElEKTRONRORSFORSTÄRKARE är 
främst avsedd att vara en lärobok, 
som skall ge den teoretiska grunden 
för de många praktiska problem 
våra dagars tekniker ställs inför. 

Ur bokens innehåll 

• Rörets diagram och egenskaper 

• lågfrekvensförstärkare för små 
signaler 

• Motkoppling 

• likspänningsförstärkare 

• Videoförstärkare 

• Högfrekvensförstärkare 

• Slutförstärkare 

• Sändarförstärkare 

NORDISK ROTOGRAVYR 
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Normalfrekvensstationerna ändrar 

frekvens 

Den l / l 1962 kl. 00.00 GMT ökades den 
utsända frekvensen från de flesta normal· 
frekvensstationer i USA (bl.a. WWV och 
WWVH)" Argentina, Australien, Kanada, 
Japan, Sydafrika, Schweiz och Storbritan· 
nien med 2.10-9. Frekvensändringen för· 
anleddes av att man genom astronomiska 
observationer upptäckt att jordens rota· 
tionshastighet har ökat något sedan 1958. 

Frekvensändringen är så liten att den 
inte har någon praktisk betydelse för and
ra än dem som arbetar med precisionsmät
ning av tid, satelIitspårning m.m., då en 
frekvenskonstans på upp till 10-10 krävs 
(motsvarar en ändring av ca 3 sekunder 
per år). 

lSe : Ny tidsignal från WWV. RADIO och 
TELEVISION 1961, nr 9, s. 49, samt ABOM, 
C J G: Precisionsmätning av tid och frekvens. 
RADIO och TELEVISION 1961, nr 4, s. 45. 

~ 10 RYMDRADIONYTT 

Mer om projekt "Telstar " 

Det är i första hand två markstationer i 
USA som kommer att kommunicera via 
TeIst ar, den ena av dessa stationer är be
lägen i Andover, den andra i Holmdel. 
Förutom kommunikationsutrustning har 
man på de två mark stationerna utrustning 
för spårning, banberäkningar och kom-

Fig l 
Hornparabolantennen vid stationen iAndover. 

Fig 2 
Markstationen i Andover. För att antennen 
skall skyddas mot väder och vind är den om· 
sluten aven stor kupol av nylon. 
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FUBA SUPER 
LäH cH montera - läHast aH sölia 
Den nya FUBA-antennen FSA 591 Super X för kanalerna 5, 6. 7, 
l, 9, 10 resp. 11 ger ännu säkrare och IXittre mottagning och 
ar ännu lättare aH montera. Dess utomordentfiga fram/back
t6rhlJllande, 50:1, ger bästa tänkbara skydd mot bakifrlJn kom
mande störningar och reflexer. 

FUBA har landen stö~ 
lortering av antenner och 
tillbehör. 

Ni vet väl att FUBA-köp 
inräknas i Centrum, bonus
kombination - och ger 
& högre vinst. 

An,. önsklIt! bll.1 

T .kniska data 

Spånningsvinst: 13 dB - 715 % 
Fram/backförhlJllande: 50: 1 

Oppningsvinkel: 

horisontalt 
vertikalt 

långd: 

x 
y 
c 

....... 'bKk·'örhllland. 

50:1 
profilen betyder 
ännu lättare 
montering - allt 
är förmonterat 

dipolen är världa
berömd och 
oöverträffad i 
effektivitet. 

Riktpris 135:-

AB GYLLING & CO 
STOCKHOLM-GRöNDAL FUBAfrån~ 

GÖTEBORG e MALMÖ • SUNDSVALL e LULIÅ 
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Trafikmottagare 9R-59 
Identisk med Lafayette HE-30. 
Aldrig tidigare en så förstklassig mottagare för ett så lågt pris. 

38Ox250x 180 mm. Vikt 9,3 kg. Nätspänning: 220 V 50 pIs. Högtalare SP-5 

Rörbestyckning : 

Frekvensområde : 

Könslighet : 

Selektivitet: 

Uteffekt: 

Brutto kr 595: - exkl. oms. 
Byggsats: netto kr 375:-. 

HF-steg 6BA6, Blondare 6BE6, Ose. 6BE6, MF
steg 2 st 6BA6, Q-mult. och beatase. 6AV6, 
lF-steg 6AV6, Slutsteg 6AQ5. Summa 9 rör. 

540-1650 Ke, 1,6--4,8 Mc, 4,8-14,5 Mc, 10,5-30 
Mc. 

0,5 p.V vid 50 mW, 10 p.V vid 20 db signal-brus. 
förhöll onde. (Göller för högsta frekvensomrö
det. lindö böttre pö de lögre frekvensamrö
deno.) 

Max ± 500 p/c vid 3 db. 93 dB vid ± 9 Ke. 

1,5 W. Effektförbrukning 50 VA. 

Kr 39:-

Bondspridning av bonden 80 m, 
40 m, 20 m, 15 m, 10 m. Direkt 
avläsbara frekvenser med myc
ket stor ' noggrannhet. Q-mul
tipler och variabel selektivitet. 

Bruslimiter, S-meter, Manuell 
volymkontroll (kontrollerar MF
först.) AVe, BFO, Standboyom
kopplare, antenntrimmer m.m. 

Se fig. Möjliggör mottagning 
av SBB. ISingle side bond.) 

Avbet. 30 % handpenning. Resterande på )2 mån. Inget avbetalningstillägg. 
Aterförs. erhålla godo rabatter. 

F:a SYDIMPORT Vansövägen 1, lilvsjö 
Telefon 4761 84 

ACOUSTICAL QUAD II -

UNIVERSALFÖRSTÄRKAREN 

DATA: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Acoustical QUAD 11 
är inte bara HiFi- och 

Stereoslutsteget i sär
klass, utan den kan 

även utgöra lösning
en på andra förstär
kareproblem. 

0,1 % distorsion vid 12 W, 700 pIs. 
0,25 % distorsion vid 12 W, 30 p/s 
l % distorsion vid 22 W, 700 p/s. 
Ingångsspänning: 1,4 V för 15 W ut. 
Ingångsimpedans: 100 K ohm. 
Utgångsimpedans: 0,25-500 ohm eller 50--220 volt ut

spänning för drift av synkronur eller småmotorer. 
Dämpresistans: l/lO av utgångsimpedansen. 

OBS I Komplett reservdelstIllgång samt möjlighet till kvalItetsservice på vår verkstad 
• garanterar tiotals är av högklassig funktion. 1 års garanti. 

~~a--------____ __ 
HARRY THELLMOD 

Horn.gatan 89 - Stockholm Sv. - T.I.fon 6.9020 . 693890 
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mandogivning samt för mottagning av tele. 
metriinformationer. Antennerna, som lir av 
hornparaboltyp, har en imponerande stor
lek: de väger ca 340 ton och har en total 
längd av ca 60 m, För att man med utrust· 
ningen skall kunna ta emot de ytterst svaga 
signalerna från Telstar användes i motta· 
garutrustningen en »maser». Såväl motta
gar- som sändarutrustning är placerade i 
ett litet hus, vid antennens ena ände, se 
fig. L 

OSCAR II 

I RT nr 4, s. 69 uppgavs felaktigt att am a
tör satelliten »OSCAR Ib skulle innehålla 
en komplett relästation: Så var emellertid 
inte fallet, OSCAR II var en kopia av 
»OSCAR b. Nedan ett par bilder av 
OSCAR L 

Fig l 

Modell av amatörsatelliten OSCAR I, vilken 
användes för de preliminära konstruktionspro
ven. Den bågade över- och undersidan är av
passad till raketens form. 

-
Fig 2 
Radioutrustningen i OSCAR 1 var uppbyggd 
på tryckta plattor. Överst på bilden visas nyck
lingsenheten och pulsgeneratorn. Nederst till 
höger i bilden 145 MHz-sändaren. 16 transisto
rer ingick i utrustningen. • 



/ 

Tisdagen den 21 augusti var det 75 år sedan Wilhelm Fre
derik Hellesen började tillverka torrelement i en pri
mitiv verkstad i Köpenhamn. Redan 10 år tidigare hade 
ett enträget och entusiastiskt arbete börjat som år 1887 
resulterade i den epokgörande batteritypen. Hellesen 
hade därmed skapat förutsättningarna för en enorm 
utveckling. Den lilla och oansenliga verksamheten ut
vecklade sig genom åren till ett betydande industri
företag. Nu, vid 75-års jubileet är A/S HELLESENS 
bland världens största batterifabrikanter. A/S HELLE
SENS producerar idag 138 batterityper och de danska 
batterierna exporteras i milliontals till inte mindre än 
102 länder världen över. 

VÄRLDENS FÖRSTA VÄRLDENS BÄSTA 
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RADIO 
OCH~ 

TELEVISION 
Till televerkets radiostation i Borlänge sökes personal 

för drift och underhåll av ljudradio- och TV-stationer · 

samt radiolänklinjer. Ärbetet omfattar tidvis vakt

tjänstgöring under programtid. 

Sökande bör ha kunskaper i radioteknik samt helst 
\ 

även praktik . i radio- eller elektriska facket. 

Ring Borlänge 0243 11386 för närmare upplysning

ar eller sänd Er ansökan med betygsavskrifter samt 

uppgift om löneanspråk till 

TELEVERKETS RADIOSTATION 

r---
~ 

Här krävs 

osvikliga 
lödniD~ar j 

varje detalj! 

LITESOLD 
har förtroendet 
och klarar även Edra 
lödprohlem. 
»ETTAN» 10 W 
(Marknadens minsta 

Ci nätanslutna lödverk
C tyg.) 
~ och »TVAAN';' 20 W 
:e specialverktyg för ln
:: str., transistorer m.fl. 
~ miniatyrkomponen-
:c ter. 
.. »TREAN» 25 W ech 

»FYRAN» 30 W Ir 
speciellt lämpliga för 
TV -radioservlce. 
»FEMMAN» 35 W och 
:.SEXAN» 55 W klarar 
de mera vännekrl
vande lödningarna. 
Vänneskydd, ställ och 
olika typer av löd
spetsar finnes. 
Anvind Långlivsspetl 

B •• ä, prislista ÅterförsiilJare antag •• 

Gen.rala .. ntz 

SIGNALMEKANO 
Butik och lage" 

Vältmannagatan 74 • Telefon 332606, 332001 
Stockholm Va 
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FACK 84-

BORLÄNGE l 

Japanska KEW-instrument 
Typ P·25, front ov glosklor plast, stor skola 6Ox60 
mm, 0 55 mm bakom panel, klass 2,S, vridspole. 

SO p.A 44.- 100 mA 21.-
100 p.A 35.- 200 mA 21.-
200 p.A 31.- 500 mA 21.-
SOO p.A '0.- 1 A 21.-

1 mA 21.- 10 A 21.-
10 V 21.- 10 A mjukjärn 19.-
50 V 21.- VU-meter 32.-

100 V 21.- VU·meter med 
300 V 21.- belysning 36.-

Typ MR-3 P, liknande typ P-25 med frontm6tt 82X 
86 mm, 0 70 mm, kloss 2,S, vridspolesystem. 

50 p.A 48.- 1 A, S A 24.-
100 p.A 39.- 10 A mjukjärn 24.-
200 p.A 35.- 60 A 24.-
500 p.A 30.- 10 V 24.-

1 mA 24.- 50 V 24.-
50 mA 24.- 150 V 24.-

100 mA 24.- 300 V 24.-
200 mA 24.- 1000 V 24.-
500 mA 24.- VU-meter med 
VU·meter 38.- belysning 44.-

Typ MR-4 P, liknande. typ MR-3 P, med frontm6tt 
l1SX118 mm, 0 70 mm, kloss 2,S, vridspolesystem, 
100 p.A Kr. 47.-
Typ EW-16, profilinstrument, med liggande skola, 
frontm6tt 24x83 mm, VU·meter Kr. 36.-
Typ EW-25, profilinstrument, med 2 skilda system 
och porallella, liggande skolor för ~tereo, front· 
m6tt 72X41 cm, VU-meter Kr. 58.-
Stereo - bolansindikator, typ ST-20 C, möjliggö· 
rande instöllning av exakt bolans vid stereo in· 
och avspelning, resp. kontroll av uteffekt för ena 
eller andra kanalen . Inbyggt i ödeltröhölje 140X 
68X90 mm, med stativ. Potentiometer p6 boksidan 
för inställning av lämplig nollniv6 Kr. 53.
Universalinstrument TK-70 B, med känslighet 20.000 
ohm per volt, 3 omr6den för motst6ndsmätning. S 
omr6den för li~pänning, 3 för likström, S för växel
spänning. dB- och mikrofaradskola . Dimensioner 
9OXl35X45 mm. Vridomkopplare och nolljustering. 
Komplett med sladdar Kr. 69.
Universalinstrument TK-20 A, med känslighet 1000 
ohm per volt, motst6ndsmätning 0-100 K, dess
utom 3 omr6den för lik- eller vöxelspänning, o-lS 
-lSo-l000 V, somt ström mätning 0-1S0 mA lik
ström . Dimensioner SSX100X40 mm. Nolljusterings
rolt. Komplett med testsloddor Kr. 29.50 
Samtliga priser gälla rent netto, exkl. oms. 

INTRONIC AB 
Birkagatan 17 Ivid S ,t Erikspion), Stockholm Vo 

Tel. 30 82 20, 320024 

NR9-1962 
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Beträffande mottagningsantenner för 
UHF-TV så har man funnit att god rikt· 
ningsverkan hos antennerna är viktigare 
än hög antennförstärkning. Fram-backför. 
hållanden på upp till 20 dB erbjuder inga 
svårigheter att uppnå med enkla hjälpme. 
del. Placeringen av antennen är däremot 
mycket kritisk, endast några meters för
skjutning i vertikal. eller horisontalled 
kunde ge förvånansvärda förbättringar i 
bilden. 

TV-mottagare lör band IV och V 

W BTuck vid Tele/unken Gm bH i Hannover 
redogjorde för en del nykonstruktioner av 
kanalväljare m.m. för VHF.TV.mottagare. 
I allmänhet tillverkas numera i Tyskland 
två typer av UHF-kanalväljare. Den ena ty· 
pen har PC88 som UH F-förstärkare och 
PC86 som självsvä~gande blandarsteg. Den 
andra typen har ett UHF-försteg, en blan
dardiod och ett separat oscillatorsteg. ~ 

I stor utsträckning har man gått in för 
automatisk frekvenskontroll med hjälp av 
kapacitansdioder. Några svårigheter att få 
tillräcklig frekvenskonstans på UHF har 
inte uppstått. Kapacitansdioderna kopplas 
antingen induktivt eller kapacitivt till 
UHF-oscillatorn. Även kopplingar med 
permeabilitetsavstämning har framkommit 
(Grundig). 

Telefunken har nyligen fått fram en 
UHF.VHF-avstämningsenhet med tryck
knappsavstämning som möjliggör fritt val 
av sex kanaler, tre kanaler på band I och 
III och tre kanaler på band IV och V. Se 
fig. L 

Fig l 

Talaren redogjorde också för en del ex
periment som utförts med halvledarkom· 
ponenter i kanalväljare för UHF. Sålunda 
visades bl.a. en avstämningsenhet med en 
självsvängande tunneldiod. Intressant i det. 
ta sammanhang är att tunnel dioden lämnar 
så låg oscillatorspänning att det inte be
hövs något särskilt UHF-steg. En konverter 
med enbart en tunneldiod utgör en intres· 
sant lösning på problemet att anordna an
tennförstärkare för UHF. Man kan då helt 
enkelt ha konvertern bestående aven en· 
sam tunnel diod, som drar endast ca 3 mA 
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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 komm'a 
ihåg när Ni behöver snabba leveranser : Beställ före 
klockan 2 så levereras rören samma dag! * 

Annu mer Valvo-service: 
l. 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 översk,ådlig färgplansch som visar bildrörets 
tillverkning och uppbyggnad. Också den får Ni 
gratts. 

4. V AL VO SERVICEROCK 
En praktisk skyddsrock som vi sänder Er mot 
vårt nettopris. 

• / S/DCkbolm. G5/tbor~ ocb Malml ~iill" .Jr "dinari, !tör plan, lDm ~ar.lI· 
Urar It."."l se"ast d.~tll t/ttr bel/iillni"ttll. 

/ 

Se och, hör 
med 
Valvorör 

CONSERTON 
Avd. Va/voröy 
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STATIVDELAR ,"' ... ." ••• r-A" __ _ 

Widney-Dorlec erbjuder ett rikholtigt urvol ov deto ljer för byggbara 
stativ- och rockkonstruktioner omfattande profiler i raka löngder, 
skarvbitar och hörnstycken .somt diverse tillbehör som hondtag, lös, 
göngjärn o,d . Hörn och skarvstycken tillverkas inte bara för konstruk
tioner med 90° vinklar, utan finns även för sned paneler med andra 
vinklar. . 
Ett flertal olika storleksserier gör det alltid möjligt att völja en pro
fildimension, som stör i lämplig proportion till det änskade stativets 
storlek, De minsta dimensionerna är tillverkade av pressad stölplöt 
och sammanfogas lämpligen med punktsvets. De större profilerna är 
av lättmetall och sammanfogas med bultar utan att borrning erfordras, 
Metoden som framgör av ovanstöende bild medför även att bulten 
blir helt dold i profilen . 
Samtliga typer kännetecknas av att man med vanliga handverktyg 
lätt kan bygga även komplicerade stativkonstruktioner, vilket gör det 
möjligt även för en amatör att erhölla resultat av fabriksmässig klass. 
Widney-Dorlec tillverkar öven teleskopgejdrar för utdragbara stativ
enheter. Aven hör finns ett rikhaltigt urval för olika användnings
omröden och viktbelastningar. 

Rekvirera katalogunderlag frön generalagenten: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm Sv. Tel. 2461 60 

8CHIIACK o 
Kompakta, kapslade insticksreläer 
Octal eller 11 pins sockel 
Brytförmöga: max 10 Amp. 
Tillslagstid e:a 8 m.s. 
Frönslagstid : e:a 6 ms. 
Manöverspänningar mellan 6 oeh 220 V lik- och 
växelström samt för kallkotod- aeh tyrotronrör 
Driftseffekt: 1,2 W eller 1,9 VA 
Mekanisk livslängd. mer än 10 mill.kopplingar 
~eläet kan ~rbeto kontinuerligt med 3000 kopp
lingar per tImma 
Prisexempel : 2-polig växling, kapslat, för 220 

V,5O Hz Kr. 26.85 brutto AJ 
3-polig _växling, kapslat, för 220 6 1 
V, 50 Hz Kr. 30.-, brutto ,5 6 

Elimpuls' progmm uppt., bL •• ! J;~r-{ 

-E/icond '. 
Regulatorer 
HF-anläggningar 
Manövercentraler 
Manöv.rtavlor 
Koppomätare 

Insticksreläer 
Spärreläer 
Kleinreläer 
Starkltrömareläer 
Reläer för kall
katod- och tyra
fronrör 

Programverk 
Industrireläer 
Impulsreläer 
Tidreläer 
Fördräjnings
reläer 
Wischreläer 
Spänningareläer 

Värmeteknik 
Instrument 
Requlatorer 
SkrJvare 
Mätställesomk_ 

SkjuHransfarma
lar.r 
Ringtransforma
torer 
Skjutmotst6nd 
Potentiometrar 
Anslutnings
klämmor 

För "idare upplysningar - ro. B .kri., eller ring tU, -t-t -Elirnp U/S 
TELEFON 031/22 ~1 64, 22 5878, 23 15 13 

BOX 44030 GÖTEBORG 44 

tel. 010/94 96 18 Ullerudsbacken 61 

ITOCKHOLM. FAIllTA 
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vid 6 V spänning, som eventuellt kan leve
reras genom nedledningen. Tunneldiod
blandaren omvandlar den mottagna UHF
kanalens signal till "en signalspänning på 
lämplig kanal på metervåg som sedan tas 
emot i en ordinär VHF:TV-mottagare. Man 
slipper då den kraftiga UHF-dämpningen 
i nedledningen. Vidare är det möjligt att 
med en tunneldiodkonverter anordna syn
nerligen enkla, ev. batteridrivna, tillsatser 
för befintliga VHF-mottagare, för att möj
liggöra mottagning av UHF-TV-program. 

Dr W Heimann i Wiesbaden demonstre
rade en TV-anläggning med infrarödkäns
lig vidikon. Med denna utrustning visade 
han hur man med infraröd strålning kunde 
få tydliga TV-bilder i en ' för övrigt full
komligt mörk lokal. 

James B Tharpe vid Visual Electronics 
Corp. i New York visade hur man kan 
automatisera vissa kontrollfunktioner på en 
TV-station. Härvid utnyttjas en hålremsa, 
som styr kretsar som kopplar in kameror 
och audioutrustningar i rätt tid. Logiska 
kretsar utnyttjas, som i förväg automatiskt 
söker utefter den upplagda »tidtabellen» 
och åstadkommer att filmscanners och vi
deobandmaskiner m.m. står startklara i 
rätt ögonblick. Därigenom elimineras en 
hel del planeringsarbete, och programav
spelning kan ske med två eller kanske en 
enda mans övervakning i kontrollrummet 
för en hel kvälls TV-program. 

Donald Quinlan, likaledes från Visual 
Electronics Corp., demonstrerade en kom
plett transistoriserad TV-studioutrustning 
i form av plug-in-enheter. Den transistori
serade utrustningen tar endast ca 30 % av 
det utrymme en motsvarande rörbestyckad 
utrustning skulle fordra. Minskad värme
utveckling genom minskad effektförbruk
ning uppnås givetvis samtidigt. 

Färgtelevision behandlades i flera före
drag; bl.a. redogj orde dr J Muller från 
F ernmeldetechnische Zentralamt i Darm
stadt för en del experimentsändningar som 
gjorts med överföring av färgtelevision via 
TV-länken Rom-Bern-Darmstadt. Ett 
flertal färgbilder visade att man mycket 
väl kunde överföra färg-TV-program ge
nom dessa för svartvit television dimensio
nerade kanaler utan nämnvärd försämring 
av bildernas kvalitet. 

Bland övriga föredrag om färg-TV kan 
nämnas ett av W Bruch vid Telefunken 
GmbH, Hannover, som regogjorde för en 
del varianter av NTSC-färgsystemet, som 
gjorde detta mera stabilt ur olika synpunk
ter. Några fransmän, P Cassagne, G Mel
chior och S Brouard föreläste om det s.k. 
SE CA M-systemet för färgtelevisionssänd
ning, som tillkommit i samarbete mellan 
Telefunken och det franska företaget CFT 
i Paris. SE CA M-systemet uppvisar större 
okänslighet mot fasvariationer och variatio
ner i förstärkningen vid överföringen än 
NTSC-systemet. • 



SUFLEX POLYSTYREN KONDENSATORER 

har god stabilitet, låg effektfaktor och högt isola
tionsmotstånd. Tillverkas i små dimensioner och är 
särskilt lämpliga för användning inom mellanfrek
vensområdet. 

-'--'-------~-=-._-~-_G!!l!~=~=-=-=-=-=-=-= 

m---------------- - =-1t'!iPlr= 1"====== 

Spänning 
Kapacitan.s 
Isalationsmotstönd 
Kapacitansstabilitet 
Temperaturomröde 
Kapacitanstoleranser 

125 V, 350 V och 500 V 
4,7-100.000 pF, för 125 V upp till 470.000 pF 
över 106 Mohm 
ca 0,3 % 
-40- +80°C 
L 2%, 5, 10 och 20 % 

SUFLEX POLYESTERKONDENSATORER 

har ett tättslutande 
plasthölje, vilket 
innebär tillförlitlighet 
och beständighet. 

HÖG DRIFTTEMPERATUR 
HÖGT 
ISOLATIONSMOTSTÅND 
Max. drifttemperatur 
Isolationsmotstönd 
Kapsling 

Effektfaktor (25°) 
Genomslagshö Ilfa,sthet 
(medelvärde) 
Provspänning 

100°C > 100.000 Mohm < 5 % kopacitansförändring 
efter stränga klimatprav 
0,01 

4 kV 
dubbla arbetsspänningen 

DATA OCH Kapacitans I Spönning I Längd I Diameter 

DIMENSIONER 0,0047 
mF 350 V = 17 mm 6 mm 

0,01 350 17 9 
0,022 350 17 11 
0,Q33 350 17 13 
0,047 350 25 10 
0,1 350 25 13 

iliven andra kapacitansvärden kan erhöllas. 
Kan även erhöllas med böda uttagen pö 
samma sida för applicering pö tryckta (ed
ningsplattor. 

SUFLE~'M'TI!Dl-""""---
LONDON 

SUFLEX POLYKARBONATKONDENSATORER 

är speciellt lämpade för höga temperaturer. Tillver
kas i små dimensioner. Högt isolationsmotstånd upp 
till + 125°C, god effekHaktor och stabilitet. Dessa 
kondensatorer är speciellt behandlade för att motstå 
ogynnsamma klimatförhållanden. Temperaturområde: 
-50°_+ 125°C. 

Representant: 

Segiir tIatahItuI av: 

SUFLEX LACING CORD typ R 88 W 

för snörning av kabelknippen. Kärnan är av flätad 
nylon med hög styrka och väl avpassad elasticitet, 
som möjliggör en kompakt och prydlig kabelstam. 
Det yttre PVC-höljet förhindrar snöret att skära in i 
isolationen. 

Ytterdiameter 
Temperaturomröde 
Förg 
Förpackning 

ca 1,1 mm 
--40 - +85°C 
svart landra färger pö begöran) 
500 yds-rullar, vikt ca 700 g 

· AllHABO ALLMÄNNA HANDELSAKTIEBOLAGET 
ALSTRÖMERGATAN 20 • STOCKHOLM K • TELEFON 520030 
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SYNKRON
MOTORER 

Sapmi synkronmotorer tillverkas 
för olika omloppshastigheter och 
för olika ändamål, t.ex. drift 
av fläktar, programverk, urverk, 
smör\·oljepumpar. Begär Sapmis 
utför iga katalog. 

INGENIÖRSFIRMAP!I STIG WAHLSTRÖM AB 

Torsbygatan 30-38, Box 52, Farsta 1. Tel. 010-940300 

NU ÄR DEN HÄR •.. MARKNADENS MEST 
FULLÄNDADE PRIVATRADIO FÖR FRIA BANDET (27 Mc) 

CADRE - 500 
100 % transistoriserad sändare/mottagare 
med maximal tillåten effekt, S Watt -
ger säker förbindelse upp till SO km och 
vid gynnsamma förhållanden ändå längre 
räckvidd - över öppet vatten kan dubb
la räckvIdden uppnås. - Studera CADRE-
500 tekniska data och Ni skall finna att 
CADRE-5QO står i särklass. Inom de för 
,medborgarbandet:. upplåtna 22 kana
lerna kan CADRE-5QO användas på S val
fria kristallstyrda kanaler, och mottagning 
kan dessutom ske manuellt på hela bandet. 
Oanade möjligheter med CADRE-5QO där 
en snabb och säker trådlös kontakt öns
kas, t.ex. i bil - båt - kontor - sport -
flyg. 
Ni kan börja med två apparater och se-

dan utöka då alla apparater är lika och 
snabbt kan skiftas från olika platser. 
CADRE-SOO kan även samverka med de 
mindre s.k. ,pocket-talkies)-apparaterna. 
CADRE-500 belastar ej Ert bilbatteri mera 
än en vanlig bilradio. CADRE-Soo är 
konstruerad att funktionera med största 
säkerhet under många år. CADRE-500 be
tecknas i USA som marknadens i särklass 
mest fulländade precisionsinstrument bland 
alla ,Citizens Band,-apparater. 
Trots CADRE-5QO:s överlägsna data är 
priset ej högre. än kr 1.400: - komp!. med 

_ mikrofon och erforderliga tillbehör men 
utan antenn. 
CADRE-5QO finns även i portabelt utfö
rande och med inbyggt laddningsbart 
nickelcadmium batteri. 

Några tekniska dala: 

18 transistorer + 8 dioder, motlagaren är av 

dubbelsupertyp, automatisk störningsbegräns

ning, squeJch kontroll, A. V. C. och automa

tisk s.k. >speech c1ipping. för max. mod., funk

tionssäker inom temperatural1]rådet -40~ C till 

+85°C. Driftspännlngar : 6, 12, 110--220 valt. 

Vikt ca 2,5 kg. 

Generalagent: AUA-bolaget Box 5032 - Jönköping 5 
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i fortlöpande följd kunna taga bilder från 
olika vinklar, närbilder eller långskott. 
Alla i ett program ingående scenavsnitt 
måste samtidigt finnas uppställda i stu
dion och måste alla vara lämpligt belysta. 
Detta fordrar stor plats och stora personel
la och tekniska resurser. Vid filminspel
ning dät:emot kan man ta var scen för sig 
med en kamera i en billigare atelje och ta 
tid på sig för många omtagningar. Om
dekorering och ljussättning för nästa scen
bild kan- göras under flera dagar eller vec
kor, varför man kan arbeta med mindre 
personalstyrka och på mera begränsat ut
rymme. Man förlorar här i tid vad man 
eventuellt vinner i personal, utrymme och 
material. 

I TV skall produktionen gå kontinuer
ligt både vid reportage och vid studio pro
duktion, vår publik är alltid närvarande. 

Jag kan inte se något hopp till miniaty
risering i denna produktion, dvs. mindre 
lokaler, mindre antal människor, mindre 
belysningsresurser och mindre antal appa
rater. Dvärgmänniskor som skulle agera i 
en 'loppcirkus' belyst med ficklampor 
väntar jag mig inte i framtiden även om 
transistoriseringen medför att de teletek
niska hjälpmedlen får ~indre dimensio-
ner.» • 
I J J"( III" isll'( I inkar 

Lödkolvställ 

~
Ol:: :: 

~ ' ... 

~ :: :::: 

Ett bra lödkolvställ kan tillverkas för en 
billig penning. Hållaren finns hos de flesta 
välsorterade j ärnhandlare. Lödkolven kläm
mes bara fast mellan de båda ) klorna) och 
sitter sedan bergfast. 

Skumgummi som stötdämpare 

Ett bra sätt att skydda t.ex. ett mätinstru
ment från stötar och andra påfrestningar 
är att fästa s.k. tätningslist av sk~gummi 
under instrumentet: Kan även användas 
som pick-up-rengörare. 
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NYHETER 
FRÅN 
~ II r,... 

DEPARTEMENT ELECTRONIQUE 

...., I La.. ..... 

Hl - Kiseldioder 250 mA 
1 N2901 30CfJV 
1 N2911 40CfJV 
1 N2919 EiXYJV 
1 N2923 CiXJJV 
M80K 8rxYJV 

Styrda Kiseldioder 
4, 6, 15 och 60 amp. Samtliga 
typer i utföranden för 
50, 100, 200, 300 och 400V 

lener dioder 
25OmW,O.5W,10Woch20W 
Samtliga typer i utföranden från 
9.1 tillllOV 

Kiseldioder i miniatyrutförande 
1N645 
1 N 647 
1N649 

Begär specialbroschyr : 

TIDMÄTARE 
FRÅN 

••••••• . -

AYDON 
COMPANY 

Micro-Miniatyrutföranden 
i storlek 1/2" X 1/2" X 11/16 
115V 400 p/s 
23--29VDC 
Mil spec. Mil-M-26550A 

Miniatyrutförande i stor
lek 11/4" cp X 2 7/8" 
115V 400 p/s 
115V 50 p/s 
28V DC 

Mil spec. MiI-M-26550A 

Miniatyrkombinationer i ett stort antal 

utföranden. 

JÄRNTORGET 7 - GÖTEBORG SV - TELEFON 170120 VÄXEL 
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IFLUKEIMÖT FLUKEMETERN 8038! 
LIKSPÄNNING 0-500 V,0,05% 
VÄXELSPÄNNING 0-500 V,O,~% 

Som ett uttryck för uppskattningen av 
instrumentens mångsidighet, precision 
och tillförlitlighet, därmed markerande 
skillnaden gentemot konventionella 
voltmetrar, har belåtna användare 
präglat smeknamnet >Flukemetrar> för 
differentialvoltmetrarna från JOHN 
FLUKE MFG. CO., INC., SEATTLE. 
Flukemetern består aven normalele
ment- leller zenerdiod-Istabiliserad 
spänningskälla, en Kelvin-Varley spän
ningsdelare och en känslig noll rör
voltmeter. Den okända spänningen 
balanseras mot den inbyggda. Vid 
balans är instrumentets inimpedans 
oändlig. Växelspänning omformas fö
re balanseringen i en medelvärdes
likriktare. Obalansspänningen kan tas 
ut för registrering i en skrivare. Detta 
är synnerligen värdefullt för långtids
kontroll av >stabila> spänningar. 

KOMPRIMERADE DATA: 
Diffvoltmeter Is, 0--500 Y, noggr. O,05 % 
obs. upplösn. SO p.Y vs, 0--500 Y, noggr. 
0,2 % abs., upplösn . 5 p.Y, 1 megohm 
35--60 pF, 20 Hz-10 kHz. 
Med nollvoltmetern som rörvoltmeter : 
500, 100, SO, 20, 5, 1, 0,5, 0,1, O,Dl Y f.s. 
noggr. 3 %, 50 megoh m I~, 1 megohm 
35-50 pI" vs. Uppfyller MIL-T-945A 
stöt och vibr. 
John Fluke gör fler Flukemetrar med 
noggrannheter fö r Is 0,025 och 0,01 %, 
stabila hsp·aggregat upp till 30 kY, lik
spönningsstanda rder, och mycket annat 
med kvalitet och precision. 

Repr. för Sverige, Danmark, Finland, Norge 

31 st 

2 51 

4 st 

1 st 

1 st 

2 st 

1 st 

Civilingenjör ROBERT E O OLSSON, 
Trödgördsgatan 7, Motala . Tel. 0141/122 '19 

ENASTÅENDE 
TILLFÄLLE! 

Ett mindre parti ReA-mätinstrument utförsäljes 

till synnerligen förmånliga priser: 

Inslrumenttyp : Ord inarie pris Nettopris nu 
Kr Krist 

Junior YoltOhmy~t WY·77EX 280.- 75.-

3·tums oscilloskap WO·33A 725.- 550.-

D ,a i byggsats WO·33AK 500.- 375.-

Svepgenerator för TY-service WR·S9C 1.750.- 190.-

Svepgenerator för TY·service WR·69A 1.750.- 250.-

Markeringsgenerator för TY-service WR·99A 1.450.- 650.-

U.H.F.·generator 710-A med frehensomrödet 
370--560 MHz 475.-

WV-77EX för anslutning till 22OY, övriga för l1SY Oms 6,4 % tillkommer 

För närmare upplysningar beträffande data kontakta RCA :s generalagent: 

IKFERIIMER. 
Box 56 - BROMMA 1 - Vx 252870 
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Antennfäste av nedledningsisolator 

Nedledningsisolatorer för bandkabel har 
många användningsområden, bl.a. kan an
tenner lätt fästas med dem, se fig. 

M P 

radio industrins 
nyheter 

Ny MB • apparat 

Cadre l ndustries Corp. i USA har utvecklat en 
5 W heltransistoriserad sändare-mottagare, typ 
500, för privatradiobandet, bestyckad med 18 
transistorer och 8 dioder. 

Mottagaren är av dubbelsupertyp och kan 
manuellt avstämmas till samtliga 22 kanaler 
på 27 MHz-bandet. Driftspänningar: 6 och 12 
V likspänning eller 220 V växelspänning. Den 
finns även i portabelt utförande med inbyggd 
antenn och laddningsbara nickel-kadmium
batterier. Under hösten 1962 utkommer en 
mindre typ som är omkopplingsbar mellan två 
kanaler och har 2 W utgångseffekt. Pris för 
typ 500: 1400:-. 

Svensk representant : A U A-bolaget, Box 5032, 
Jönköping. (194) 

Kiseldioder för tryckta kretsar 

Sarkes-Tarzian, USA, introducerar kiseldioder 
i höljen, som gör dem speciellt lämpade för an
vändning i tryckta kretsar eller för inpluggning 
i speciella socklar. Dimensionerna är ca 9X5X 
X6 mm. De finns för· spärrspänningar mellan 
200 och 800 V, framström 750 mA. 

Svensk representant : Thure F Forsberg AB, 
Box 63, Farsta L (42) 
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Ny serie 
högklassiga 

precisionsinstrument 
från 

Klass 0 ,2. 
• Vridspole-, vridjärns- och 

elektrodynamiskt mätsystem 
• Frekvensområden upp till 500 och 2500 Hz 
• Många mä"tområden med vridomkopplare 
• 150 mm spegelskala med knivvisare 
• Modern formgivning 
• Grålackerad stålkåpa med överdel 

av härdplast 
• Dimensioner 204X 287X125 mm 

UNIVERSALINSTRUMENT 501 AV 
med 26 mätområden för likström. Klass 0,2. 
För laboratorier och överallt där man kräver 
hög noggrannhet. 

Mätområden : 
Ström : 

1,5-3-7,5-15-30-75-150-300-750 mA-
1,5-3-7,5-15 A 

Spänning. 

0,06-0,15-0,3-0?5-1,5-3-7,5-15-30-75-
150-300-750 V 

Pris 1380 kr 

VRIDSPOLEINSTRUMENT 
för likström. Klass 0,2. 
Mätområden : 

75-150-300-750-1500 p,A 
3-7,5-15-30-75 mA 
60-150-300-750-1500 mV 
1,5-3-7,5-15-30 V 
1,5-75-150-300-750 V 

Typ nr Pris kr 

50111 790 
50112 690 
50101 790 
50102 690 
50103 790 

Med förkopplingar och shuntar kan dessutom 
ett stort antal ytterligare mätområden erhållas 
mellan 1,5 mA och 3000 A respektive mellan 
60 mV och 3000 V. 

PHILIPS PH I LI PS e ";:'~~ II' ',,' ~ , e MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN 

VRIDJÄRNSINSTRUMENT 
för växel- och likström. Klass 0,2. 
Mätområden : 

30-60-120-300 mA 
1,2-6 A 
0,3-0,6-1 ,2-3-6-12-30-60 A 
13-26-52-65 V 
65-130-260-520-650 V 

Typ nr 

500 11 
50012 
5001 3 
5000 1 
50003 

Instrumenten kan erhållas för frekvenser 
upp till 500 Hz. 

Pris kr 

690 
590 

1180 
690 
690 

ELEKTRODYNAMISKA INSTRUMENT 
för växel - och likström. Klass 0,2.. Wattmetrar för märk
spänningarna 75-100-150-200-300-400-600 V 

Märkström: Typ nr Pris kr 

0,5-1 A 50215 1380 
1-2 A 50216 1380 

2,5-5 A 50217 1280 
5-10 A 50218 1380 

Wattmetrarna kan erhållas för frekvenser inom 
området 15-2500 Hz och för cos cp = 0,1-0,2-1,0. 

~-----------------------------~ Till Philips Mätinstrument • Box 6077 • Stockholm 6 
Sänd mig dalablad på Normas nya 
D Universalinstrume nt D Vridiärnsinstrument 
D Vridspole instrument D Wattmetrar 

Titel, Namn .... .......... .. .... ... ........................................ . ..... .. . .. ... ..... ..... .... . 

Företog . . . .... . ....•.... ..... ..... ... . I • . • • .. • • . .• ... .• • .... . ... •. . . • • • . ..••• •• • ••.•• •••••• • •. • . • • .. ...• •• 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , Adress .. . . .... .. . ... .. .. ...... ........ .... . . . .. . . . ... . ....... . . .. .. .. . ......... .. .. . . .... ... . ... .. .... . ... I 

Postadress .... . ......... . .. .. ... . . . .... . ..... ............. .. ... . . . . .. ........... . .. ... . .. .. . . . . . . ....... . I 

-- ---------------------------~ 
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ERSA· 
LÖDKOLV 
TYP 30 FÖR 20, 30 
OCH 40 WATT 
o 

ATER I 
MARKNADEN 

Lagerföres av 

GENERALAGENTEN 

NU I 

S-MÄRKT 
UTFÖRANDE 

D. CARLBERG & SON 

Representant: 

NYBROKAJEN 7, STOCKHOLM C. TEL. 11 SO 10, 1080 SO 

LE ON I S C H E DRAH TWE RK E AG. NUR N BER G 

Ledande när det gäller tråd 
och lits 

LACKERAD KOPPARTRÅD 
Bl.a.lödbar från 0,013 mm och för 
självbakande spolar från 0,02 mm. 
Omspunnen från 0,05 mm. 

HÖGFLEXIBEL LITS 
Rund och platt, 0,04 mmL-3QO 
IT)m2• Bl.a. nylonomspunnen. 

KOAXIALKABEL 
Även mångledare t.ex. med olilro 
utföranden på resp. ledare. 

'APPARATKABEL 
För stark- och svagström. 

KOMP LEn A KABELSATSER 
Enligt önskemål. 

ALLMÄNNA HANDELSAKTIEBOLAGET 
Alströmergatan 20, Stockholm K. T eJ. 52 00 30 

ALLHABO 
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Nytt dubbelstråleoscilloskop 

Tektronix, USA, har nyligen introducerat ett 
nytt 5" duhbelstråleoscilloskop, typ 565, med 
två vertikal- och två horisontalkanaler. För
utom de konventionella indikeringarna kan 
oscilloskopet ange svepstartfördröjning och en
gångssvep_ 

Sveptiderna är för alla områden 1 ftsl cm-5 
sI cm i 21 kalibrerade steg med lO ggr svep
expansion. Kalibrerad fördröjning från 0,5 fts 
till 50 s. Oscilloskopet har triggningsmöjlighe
ter med nivå val för positivt eller negativt gåen
de inre eller yttre signal samt nätspänning. 

Oscilloskopet har stabiliserad strömförsörj -
ning för drift av två plug-in-förstärkare. Av 
plug-in-förstärkare finns följande typer. 0-1 
MHz-förstärkare, differentialförstärkare, bär
frekvensförstärkare, två- eller fyrkanalförstär
kare med elektronkopplare samt bredbandsför
stärkare. Dimensioner: 330X430X84Q mm, vikt 
14 kg. Pris 9000:-. 

Svensk representant: Erik Femer AB, Box 
56, Bromma. 

(45) 

Digilaivoltmeter 

Blackbum Electronics Ltd., England, har in
troducerat en transistoriserad digital voltmeter , 
typ BIE2116. Mätområdena är: manuell inställ
ning 0-±0,2V, automatisk inställning 0-±2,1 
V; ±2,1-±21,0 V; ±21,0-±210 V och 
±210-±1000 V. Inställningstiden är högst 90 
ms, polaritetsindikeringen sker automatiskt. In
gångsresistans >50 Mohm. Presentationstiden 
är justerbar från l visning på 2 sekunder till 
5 visningar per sekund. Instrumentet kan an
slutas till skrivare. Pris: ca 14Q0:-. 

Svensk representant: Telare AB, Industriga
tan 4, Stockholm K. 

(52) 

Inbyggbart anodspänningsaggregat 

Svenska AB Oltronix, Ångermannagatan 122, 
Vällingby, har börjat tillverka stabiliserade 
anodspänningsaggregat, byggda på öppna chas-
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TELEFUNIEN 
rör och halvledare 

är alltid driftsäkra och utmärkes av hög 

precision. De ar resultatet av alla de tekniska 

landvinningar som TELEFUNKEN gjort under 

ett snart 60-årigt utvecklingsarbete. 

Begär närmare informatianer från 

Jämsides med en rationell fabrikation 

bedriver TELEFUNKEN ett intensivt 

utvecklings- och forskningsarbete för 

ständigt bättre produkter • 

• 
Mottagarrör 
Sändarrör 
Förstärkarrör 
TV-bildrör 
Germaniumdioder 
Kiseldioder 
Transistorer 
Specialrör 
Mikrovågsrör 
Oscillografrör 
Små-tyratroner 
Kallkatodrör 
Fotoceller 
Stabilisatorer 
Vakuum
kondensatorer 

S 310. 02 

SATT SVENSKA AKTIEBOLAGET TRÄDLUS TELEGRAFI 
RORAVDELNINGEN Tel. 010/240270 - Box 7080 - Stockholm 7 
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RED REGLER
TRANSFORMATORER 

Box 3227 

o 

och MOTSTAND 
aven motormanövrerade 

såväl vr,id- som skjututförande 

Kontakta oss för datablad 
och närmare informationer 

OMGÅENDE LEVERANS 
från eget lager i Stockholm 

AB D • .J. STORK 
STOCKHOLM 3 Tel. 102246 - 217316 

• 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 hängas eller staplas. 
• BYGGSYSTEM för Individuella kombinationer. 

Begär prospekt över "åra många modeller till priser frå" Kr. 18:- till 70:-. 

Fj"ns bos Er 
"anliga 
m'IJrantör. må/(grens 

AB HARALD WÄLLGREN 

Göteborg 2, tel. 17 4~ 80 
Vällingby, tel. 873755 
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sin och avsedda att byggas in i olika elektro· 
niska utrustningar. Tre typer tillverkas: LSE· 
100, LSE·200 och LSE·3oo. De lämnar 250-
300 V, max. strömuttag är 100, 200 resp. 300 
mA. Stabiliteten för nät· och belastningsänd· 
ringar är 300 mV och brumspänningen är <3 
mV. 

Pris för LSE·100: 350: -, för LSE·200: 
395: - och för LSE·3OO: 450: - exkl. oms. 

(172) 

Ny drifttidmätare 

Svenska AB Philips, Mätinstrumentavdelning. 
en, Stockholm 6, marknadsför en robust drift· 
tidmätare för mätning upp till 9999 timmar+1 
decimal. Frontdimensionema är endast 30X57 
mm. Den är utförd för växelspänning 220 V, 
50 Hz, men kan erhållas även för andra spän. 
ningar. Drifttidmätaren finns också i likspän· 
ningsutförande för 6, 12 och 24 V med samma 
frontdimensioner. Pris: 50: - . . 

(173) 

Ny uteffektmeter 

. '1:t"" \~, ~~_ 
\.\)1~~ .' 

···k' . v 

j I 

General Radio i USA tillverkar en uteffekt· 
meter, typ 1840·A, för mätning av uteffekt och 
utimpedans hos LF·förstärkare. 

Mätområde: 0,1 mW-20 W (-10 dB
+43 dB) uppdelat på fem områden. Impedans. 
område: 0,6 ohm-32 kohm i 48 logaritmiskt 
fördelade områden. Noggrannhet vid impedans· 
mätning: L±5 % (70 Hz-IO kHz), L±50 % 
vid 20 Hz och 20 kHz; vid effektrnätning : 
L±0,5 dB (70 Hz-IO kHz); L±1,5 dB vid 
20 Hz och 20 kHz. Pris: 1425:-. 

Svensk representant: Firma lohan Lager. 
crantz, Värtavägen 57, Stockholm No. 

(175) 

Riktkopplare för 8 mm.handet 

Svenska Aktiebolaget Philips, Industrigruppen, 
Gävlegatan 16, Stockholm 6, för i marknaden 
en riktkopplare, typ PP4090Q, för 8 mm·ban· 
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ELEKTRONISKA MÄTINSTRUMENT 
MED HÖGSTA PRECISION FÖR FRAMSTEG INOM TEKNIKEN 

Nyhet! 

FSK 2 är en ändamålsenlig kombination av de viktigaste mätinstrumenten $am behävs vid 
service på TV- och UKV-mottaga re . 
HF·generator : Frekvensområde. TV-kanalerna 2-11 enligt CCI P sa mt ytterligare sex konti
nuerligt va r iabla områden fä r mellanfrekvenser och UKV-området . 
Bildmönstergenerator : Enkla synkpu lser med schackbräda och gradation$mänster. 
Wobblergenerator : Frekvensområde 5-105 MHz, 17S-25O MHz i tre om råden, wobblertapp 
::=:: ± O,S- ::=:: ± 8 M Hz . 
Osci lloskop : Frekvensom råde 16 Hz-30 MHz: fem om råden . 
Strömförsörjning: 80/1 20 V, 160/240 V v 48-60 Hz. Effektfärbrukning lS0 W A. Dimensioner: 
380 x 438 X 235 mm . 

Specialerbjudande: 

Frekvensmeler F 1-2: 

Testgenerator PG 2 : 
Mätinstrument för funktionskontroll och t rimning av 
AM-mottagare - wobblermöjlighet inom frekvensom
rådet 435-S20 kHz finns, spec iellt användbara för : 
Frekvensmätning , trimning av M F- och HF-steg samt 
diskriminatorer. Användbar som signalgenerator. Fre
kvensområde 100 kHz-30 MHz. Utgång,sspänning 100 
mV-1 V över 300 ohm . Pris 283.-

Di rektvisande frekvensmeter för direkt över
vakning av frekvensändringar enl. kondensa
toruppladdningsprincipen. Hög ingångsspän· 
ning, hög känslighet. Utrustningen användes 
för jämförelse av två frekvenser enligt över
lagringsmetoden för övervakning av växel
hörnsnätet. FrekveMområde 10 Hz-100 kHz. 
Mätnoggrannhet ± 5 %. Pris 302.-

Priserna gäller fraktfri fårja Sassnitz 

EXPORTÖR : 

DEUTSCHER INNEN-UND AUSSENHANDEL 

Berlin N 4 , Chausseestrasse 111[112 
Tyska Demokratiska Republiken 
För närmare informationer kontakta: 
Kommer fUr Aussenhandel der Deutschen Demokratischen Republik, 
Vertretung in Schweden, 
Kocksgatan 47, Stockholm/Sö. 
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CHOPPERS* 
*HACKARE 
AIRPAX choppers finns i ett 
stort antal utföranden 
anpassade till olika 
användningsområden. 
Varumärket svarar för 
högsta precision. 

Närmare uppgifter, datablad 

ocb priser läm"as på begära". 
Sub-

Koaxial 
typ 199 Transistor typ 6010 

Representant : 

Alströmergatan 20 

ALlHABO Stockholm K. 

Tel. 520030 

l",.niÖl'slirllllln 
ELEKTRO- RELÄ AB 
Fjugestagränd 3 - Stockholm- Bandhagen 
Telefon: 010 - 47 83 76 - 478476 

Standard 
400 pIs 
typ 310 

FÖl' Er som kriiver 

erbjuder vi 

~ocit; . 

mi1vtob~tfvtR; 
av fabr. E. Haller & Co. och H. Kissling 

B.,i, ktltlllo, öv., v,;,t 
ollll.tt •• tI. ",." •• ! 
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det. Den finns i utförande med 10 eller 20 dB 
kopplingsfaktor. 

Frekvensområdet är 31-36 GHz; direktivi
tet > 40 dB; kopplingsfaktorns noggrannhet 
±0,2 dB; kopplingsfaktorns variation över hela 
frekvensområdet ±0,5 dB, ståendevågförhållan
de<1,05. 

Riktkopplaren är försedd med fläns av 
engelsk typ, Z83.0019. Pris: noo:-. 

(178) 

Ny Re-generator 

Rohde & Schwarz i Miinchen presenterar en 
ny RC·generator, typ SRB, med frekvensområ
det 10 Hz-1 MHz. Utspänningen är inställbar 
mellan 0,1 mV och 30 V, frekvensgången 
::;0,3 dB. Distorsion för området 100 Hz- I00 
kHz :S;0,2 %. Utgångsimpedansen är omkopp· 
lingsbar för 50, 60, 75, 150 och 600 ohm. Pris: 
3300:-. 

Svensk representant: Rohde & Schwarz 
Svenska Kontor, Erstagatan 31, Stockholm SÖ. 

(176) 

Effektmeter för mikrovåg 

General Microwave Corporation i USA har in· 
troducerat en effektmeter för mikrovåg med 
frekvensområdet 0,01-18,0 GHz och mätområ
det 0,5 ,uW-I0 rnW, fördelat på fem områden. 
Mätnoggrannheten är ±0,5 % av hela skalan 
och den termiska stabiliteten är bättre än 2 
,u W per °C. Effektmetern är avsedd att använ· 
das tillsammans med en temperaturkompense
rad termistorenhet men kan även användas till. 
sammans med en 100--200 ohms icke kompen
serad termistor med maximalt 16 mA vilo
ström. 

Svensk representant: Civilingenjör Robert 
E O Olsson, Trädgårdsgatan 7, Motala. 

(138) 
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i dimensioner från M 2,6 och Nr 4 till 
M 100 och 4". Lösningen på mas~or 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 fastsättning av 
låsringen ... standard hos ledande svenska 
och utländska industrier. 

SPIRE SPEED snabblåsmuHrar 

av SNP-typ är självlåsande - ~ 
inga separata låsbrickor erfordras, In I SNJ-, SNU- och SM-typerna är 
avsedda för blindmontering. l 

~ 

C@D 
SPIRE SPEED - b· kO sparr rlc or 
låser p.'t ogängade axlar, rör etc., 
eliminerar gängade element. 

SPI RE SPEED clips 
såsom rör- och rattlåsclips, kabel-
klämmor, spol- och Hphmare 
möjliggör snabbare monterings-
tempo och minskade monterings-
kostnader. 

FÄRGGLADA CAPS 

döljer skruv*allar - fyller ett 
sedan länge känt behov inom 
m.'tnga industrigrenar t. ex. mö
belindustrien. 

~ 
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SIMMONDS 
AEROCESSORIES AB 
Stamgatan 5 STOCKHOLM/ÄLVSJÖ 5 Tel. 918903, 918904, 91 8905 

~ II. MEMBER OF THE F1RTH CLEVELAND GROUP 
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(iUDEBROD 
band för sydda kabelstammar 

En serie vävda konstfiberband för syning av kabelstammar o.d. Bandens bredd kan variera 
frlln 0,65 till 8 mm och tiockieken frlln 0,13 till 0,45 mm. Bondet hor, iämfört med trlld eller 
snöre, den fördelen ott den flata onliggningsytan ei skär igenom kablagets \solering . Det 
stora urvalet möjliggör en avvägning av kvalitetskravet mot behovet med avseende pli t.ex . 
motstllndskraft mot höga temperaturer och fuktighet. 
Användandet av Gudebrods band medför alltid stora besparingar iämfört med andra van
liga metoder att tillverka sydda kablage. Gudebrods band är billiga att köpa och billiga 
att använda. Bandets livslängd är av minst samma storleksordning som kablaget i sig siälv. 
Här nedan presenteras nllgra exempel ur ti l lverkningsprogrammet. 

GUDELACE Ett nylonband med impregnering av vax eller syntetiskt gummi, som förhindrar 
glidning och skyddar mot fuktskador genom mögel e.d. Tillverkas för temperaturer 
frlln -55 0 till + 1200 C, och kan utom standardförgerna svart och vitt även levereras 
i bill, grön, gul eller röd färg. Med vaximpregneringen uppfyller dessa band alla 
krov enligt norm MIL-T-713A. Aven specialtyper för motorlindningar. 

TEMP-LACE Ett teflonband för temperaturer frlln -75 0 till +220 0 C. Teflonets mllnga förnäm 
liga egenskaper utnyttias här i full utsträckning och nllgon impregnering erfordras 
ei. För att hindra glidning kan dock banden erhllllas överdragna med ett ytskikt av 
syntetiskt gummi. 

GUDE-GLASS Spunnet av glasfiber, som huvudsakligen för att hindra bristningar vid kraftig 
böining har impregnerats med teflon, silikon eller vinylplast. Denna bandtyp, som 
huvudsakligen tillkommit för användningsomrllden med höga omgivningstemperaturer, 
behllller sina hllllfasthetsegenskaper oförändrade upp till +425 0 C. 

Rekvirera special katalog redovisande hela tillverkningsprogrammet, med 
bl.a. uppgifter om i vilka dimensioner samtliga bandtyper tillverkas. 

Generalagent : 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58 - Stockholm Sv - Tel. 2461 60 

STRÖ MTRYC K 
- TRYCKTA KRETSAR FÖR HÖGA ANSPRÅK 
Cromtryck AB har en ny, hypermodern anläggning 
för produktion av strömtryck. Vi samarbetar med den 
internationellt ledande gruppen inom området tryckta 
kretsar: Photocircuits Corporation, New York; Tech
nograph Printed .Circuits. Ltd, London; Ruwel-Werke, 
Geldern; Printelec Circuits Imprimes, Paris och Ma
thias & Feddersen, Köpenhamn. Genom licensavtal 
tillförsäkras vi alla metoder och erfarenheter inom 
gruppen och kan erbjuda alla specialprodukter från 

dessa för.etag. CROMTRYCK 
JÄMTLANDSG. 151, VÄLLINGBY. TEL. 372640 

TJUVLARM· 
HÖGSPÄNNINGSAGGREGAT 

l 

komponenter, 
Kontrollcentraler för lokallarm 
och centrallarm, signalgivare, 
förbikopplare, karmkontakter, 
magnetkontakter, folier etc. 

filt forskninll och industri till\'etku i olika utfllr. 
anden fdn 2000 till 150000 volt 1 ma. nabiliserad 
likspännini. HSP-ulnslormatot och likriktare i tSt 
oljebeh1l1are. Fllrsedd med instrument föt duekr 
avläsDini aT utlllDllllpSnninllen. 

Ring eller skriv för närmare informationer 
till Konsulent Sune Eckerstrand 

AB SIGNALTJÄNST 
Scheelegaton 11, Stockholm K. Tel. 54 48 60 - 62 

Vi ';11"".IuIr MuNlo", 
Droular (BF, UKV, NU, TOll och VI

deo). 
Spolar och BSp-trallaformatorer. 
Spolar t apeclalaUDl'aIldell. 

Ingeniörsfirma ETRONIC 110"""_' - .... ..., .... - '.1 .•••• 28 
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Ny pulsgenerator 

General Radio, USA, presenterar en ny puls
generator, typ 1217-B med följande data: puls
frekvensområde 2,5 Hz-500 kHz med intern 
triggning samt 0--1,2 MHz med yttre trigg. 
ning; stigtid < 15 ns med 50 ohms belastning; 
pulsbredd 50 ns-l s; utspänning 40 V med 
valfri polaritet. För yttre triggning erfordras 
endast en drivsignal med 0,25 V effektivvärde. 
Pris: 1700:-. 

Svensk representant: Firma lohan Lager
crantz, Värtavägen 57, Stockholm No. 

(179) 

Nya radio. och TV.modeller 

•.• från Centrum 

Transistormottagaren Transinette från Cent
rum, speciellt avsedd att användas i bil. 

AB Gylling & Co (Centrum) presenterar två 
nya transistormottagare, »Transiform» och 
»Transinette». Båda modellerna är utrustade 
med våglängderna LV, MV och FM. Transi
nette är speciellt avsedd att användas i bil, i 
vilken den kan inmonteras med en kassett. Vi. 
dare är Transinette utrustad med uttag för in
koppling av bilantenn och extra högtalare. När 
mottagaren användes i bil kan den inbyggda 
ferritantennen kopplas bort. Pris för Transi
fonn: 328: -, för Transinette: 318: -. 

TV-mottagaren Casino 884 från Centrum. 

Centrums nya TV-mottagare »Casino 884» 
finns i två varianter, en med och en utan UHF. 
Båda har 23" utanpåliggande bildrör av ame-
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Rörprovar. TC - 2. 

Prov ar alla gAngbara rörtyper såväl Euro
peiska som Amerikanska och Japanska. Den
na apparat torde vara den enda som kan pro
v a alla ovannämnda typer. Provar emusslon, 
avbrott, kortslutning och läckning. Reduce
ringssocklar för Europeiska rör jämte In
ställningstabell och utförlig beskrivning med
fÖljer. 

Kr 180.-

Signalföljare EM-602. 

Nyhet: 4 instrument 
i ett. Signalgenerator , 
Rörvoltmeter, Tran
sistorprov a r e och 
SIgnalföl j are. Hel
transistoriserad. Lätt 
och tar liten plat s . 
Speciellt användbar 
för uteservice. Sig

nalen från den inbyggda modulerade signal
generatorn inmatas på antennuttaget och med 
hjälp av den inbyggda rörvoltmetern kan se
dan förstärkningen i varje steg för sig kon
trolleras. Utspänningen kan antingen avläsas 
på instrumentet eller avlyssnas i högtalaren. 
Apparaten fungerar även som en mycket 
förstklassig DYNAMISK transistorprovare 
med 4 områden för avläsning av läcknings
ström och strömförstärkning. Obs. att de v i d 
enklare STATISKA transistorprovar e ofrån
komliga inställningssvårigheterna och drif
terna är här helt eliminerade. 

370-WTR 
Kr 395.-

En ny och förbättrad 
upplaga av det redan ti
digare välkända instru
mentet 305-ZTR. 

Mätområden : 
DC: 0,5, 2,5, lO, 50, 250, 500 
och 1000 Volt 50 p.A, l, lO, 
100 mA, l, 10 A . 
AC : 2,5, lO, 50, 250, 500, 
1000 V. 0,1, l och 10 A. 
Frekv.omr. 0-100 Kc. 

()hm: R Xl , R XlO, R XlOO, R X lOOO, R X lOOOO. 
l O-50 MO. Specialskalor medger direkt av
läsning av den ström som framflyter genom 
det mätta motståndet såväl som den spänning 
som ligger över detsamma under mätningen. 
Detta kan vara mYCket värdefullt v id kon
troll av halvledare och kontroll av andra in
strument. Kr 205 .. -

TR-6S 

TR-4H 

105Xl~5X40 mm. 
Vikt 500 gr. 

20000 OIV 2,5 'I,. 
ACIDC : 6, 30, 120, 600, 
1200 V. 
DC: SO p.A, 6, SO, 600 mA. 
C : 100 pF- lOOOO pF, 
O,OOl~,2 /LF. 
L: 30 H-3000 H . R : l O
lD MO R Xl, X lO, X 100, 
X 1000. 
DB : -20-+17 dB. 
105X160X60 mm. 

Kr '74.-

Tolerans : ±2,5 'I,. 
Spänningsfall: 50 mV. 
DC: 20000 OIV. 
AC: 10000 OIV. 
lO, 50, 250, 500, 1000 Volt. 
DC: 50 mV. 50 p.A l, 2,5, 
25, 500 mA 
Ohm: 100-5 MO. 
R X10, X lOO, X1000. 
dB: -20 till +22, + 22 tm 
+ 36. 
Batteri och testsladdar 
medföljer. 

Kr 62.-

Samtliga instrument kunna erhållas på 
avbetalning om sammanlagda nettopri 
set uppgår till minst Kr 200.-. 
Vid avbetalning utgår 5 '/0 avbetal
ningstillägg. Handpenning: 30 % utta
ges mot postförskott. 6 månaders ga
ranti för fabrikationsfel. 

SWQ-300 

242 XlSSX132 mm 
Vikt 2,5 kg 

Frekvensnoggr. : 
±l ' / •. 
Frekvensområde : 
A : 1511-400 Kc. 
B: 400-1100 Kc. 
C : 1,1-4 Mc. 
D: 3,5-12 Mc. 
E: 11-40 Mc. 
F : 40-150 Mc. 
G : 150-300 Mc. 
Mod: 800 pIs eller 
CV. 220 V. 50 pIs. 

Kr 145.-

Rörvoltmeter PV-58 

110X180Xl05 mm. 
Vikt 1,6 kg. 

HF-prob 30 kV. 

Kr 35.-

Ingångsmotst. : 
11 MO. 
AC och DC Volt : 1,5, 
S, 50, ISO, 500, 1000 
Volt. 
Ohm: 1 0-500 MO. 
R X lOO, X1K, X lOK, 
X1M, X10M. 
dB : -10 tm +36. 
Peak to peak Vol t : 
4, H, 40, 140, 400, 1400, 
4000 Volt. DC : 30 KV 
med tillhörande HV
prob. Multiplika
tIonsfaktor 20. Mot
stånd 20 MO. 

Kr 199.-

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

HF-prob 300 Mc. 

Kr 25.-

Signalgenerator SWO-150 

300X2l5X165 mm 
Vikt 3,5 kg 

Frekvensnoggrann
het ±l 'I,. 
Frekvensområden : 
A : 150-350 Kc 
B: 350-500 Kc 
C: 400-1100 Kc 
D: 1,1-4 Mc 
E: 3,5-12 Mc 
F: 11-40 Mc 
G: 40-150 Mc 
H: 80-300 Mc 

Modulation: 
AM 800 p /s . 

Ext. mod. Dämpning l 4 steg om 20 dB var
dera samt kont. reglerbar med potentiometer. 

TR-6M 

Kr 285.-
Tolerans: ±2 'I,. 
Spänningsfall : 50 mVolt. 
DC: 20000 OIV. 
AC: 10000 OIV. 
lO, 50, 250, 500, 1000 Volt. 
DC: 50 mV, 50 p.A, 2,5, 25, 
250 mA. 
Ohm: 0,5 0-5 MO. 
R X1, X10, X100, XlOOO. 
!lB: -20 till + 5, +5 tm 
+ 22. 
Obs. ! Spegelskala. 
105XlSO XSO mm. 
Vikt 700 g . 

300-DTR 
20000 OIV ±l,5 'I, . 
DC o . AC : 0,5, 2,5, lO, 50, 
250, 500, 1000 V. 
DC : 50 p.A/150 mV, 2,5, 25, 
250 mA. 
dB : -10 till +S2. 
Ohm: l 0-10 MO, R Xl , 
X10, X100, X1000. 
l78X114X 83 mm. 
Vikt 1,1 kg. 

Kr 125.-

SYDIMPORT 
Vansövägen 1 Telefon 476184 

ÄLVSJÖ 2. 
SWEDEN 

Postgiro 453 453 

Högspänningsprob för 2.5 KV 

Passande tm alla våra universalinstrument 
med känslighet 20000 OIV. Kr 18.-

Tonfrekvensgenerator AG-8 

-............ =::;~ ••• , ( .... /' .... r-

300X200X130 mm. 
Vikt S kg. 

Frekvensområde : 
A : 20-200 pIs; 
B: 200-2000 p /s; 
C: 2000-20000 pIs; 
D: 20000-200 Kels. 
Distorsion : l 'I,. 
Sinus och fyrkantvåg. 
Utsp.: 10 /LV-IS V. 
Kalibrerad utspänning. 
220 V. 50 p /s . 

Kr 350.-

Fältstyrkemätare SFS-2. 
För Injustering 
av TV-antenner_ 
12 kanaler med 
finavstämning. 
Mätområden: 
100 /LV, l, lO, 
100 mV. 
Inlmp. 75, 300. 
220 V . 50 pIs. 
19SX2SS X220 mm. 
Vikt S kg. 

Kr 750.-

Oscillograf CO-130 - 5" 
Ing.-Imp. 2 MO-20 
pF, med prob 2 MO/ 
5 pF. 
Bandbredd: 2 p/s-
4,5 Mc. 
Stigtid: 0,08 p.s. 
Känslighet: 40 mV/ 
cm. 
Direktkalibrerad 
IVIcm. 
Dämpning: X l , X10, 
X lOO, XlOOO. 
Svepfrekvens: 5 pIs-
500 Kc/s uppdelat på 
7 områden med 
tryckknappsinställ
ning och finjuste
ring. Hög sveplinea
ritet. Släckt åter
gång. Anslutning för 
Z-modulation, Ext., 

230X370X420 mm. Synk och Svep. 
Vikt.12 kg. ytterligare kontrol-
Stablllserad anodsp. ler: Intensitet, fokus, 
astigmatism, vert. och hor. pos. Fasjustering 
för svepning av MF-kurvor. 
Nätsp. 220 V 50 pIs, 110 W. En oscillograf för 
TV-service av högsta klass . Kr 725.-

105X135X40 mm. 

TP-3A 

TR-4E 
AC och DC : 2000 OIV. 
lO, 50, 250, 500, 1000 V . 
DC: 500 p.A, 25, 500 mA. 
Ohm: 1-10000 O, 
0,1 K-l M. 
Cap. : 0,01-1 p.F. 
Ind.: 10-1000 H. 
Vikt 500 g. 

Kr 43.-

Tolerans : ±3 ' I,. 
AC och DC : 2000 OIV. 
lO, 50, 250, 500, 1000 V . 
DC: 0,5,2,5,25, 250 mA. 
Ohm: lOKO, 100KO, 
lMO. 
dB : -20 tm +3S. 
Ink!. batteri och test
sladdar. 

9SX130X38 mm. 
Vikt 450 g. 

Kr 39.-

Alla instrument levereras från lager, 

portofritt. Full garanti för transportska

dor om reklamation sker inom åtta 

dagar. Full belåtenhet garanteras. Full

ständigt reservdelslager och förstklassig 

service. 
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DOT 
värmeavledande 

isolations brickor för 

effekthalvledare 

DOT's isolationsbrickor för effekthalvle
dare är tillverkade av anodoxiderad alu
minium och har 400 'I. bättre värmeled
ningsförmåga än de vanliga glimmerbric
korna. 

Aluminiumbrickan med sin glashårda 
oxidyta kan tillverkas med stor mekanisk 
noggrannhet och kan ej brytas med sam
ma lätthet som en glimmerbricka. Oxld
ytan ger en elektrisk isolation som tål 
mer än 500 volt medan den goda värme
avledningen medger ett effektivare ut
nyttjande av halvledaren. 

ATLEE 
komponenthållare 

Tillverkas i ett mycket stort typurval med 
olika storlek, form och fastsättning. Även 
specialutförande för montage i tryckta 
kretsar. 

Genomgående kännetecknas tillverkning
en aven ändamålsenlig utformning med 
specialutföranden för t.ex. transistorer 
och dioder. Observeras bör att en kom
ponenthållare bidrar till Ökad livslängd 
Inte enbart genom att nedbringa den 
skadliga inverkan av vibrationer och 
stötar, utan förbättrar även värmeavled
ningen från komponenten. Komponent
hålIare av denna typ tar vidare mycket 
liten del av tillgängligt utrymme och med
för ofta att konstruktionen kan göras 
mera kompakt. 

Kompletterande uppgifter om tYpurval, priser m.m. lämnas på förfrågan till: 

AB RECTRONIC 
Hornsgatan 58, Stockholm Sv. Tel. 246160 

• 
VAN DER HEEM 
elektron ikinstrument 

Er garanti för kvalitet 
VAN DER HEEM Professionai Department 

The Hague • Holland 
Representant för Sverige: 

Ingeniörsfirman Sigurd Holm AB, 
'Olshammarsgatan 89, Stockholm-Bandhagen. 

Fakta som talar för ERSIN MULTICORE LÖDTENN 
• MULTICORE tillverkas av rena metaller. 
• MULTICORE har ERSIN flussmedel i 5 

kanaler. 
• MULTICORE finns i en mängd olika le

geringar - för varje behov. 
• MULTICORE levereras lätthanterliga 

förpackningar om % kg. 

Begär prislista. 

SÄLJES ENGROS 
.genom 

Import AB INETRA 
Tegnergatan 29, Stockholm C 
Telefon 23 35 00 
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rikansk typ, 23RP4. Antalet rör är 18+bild
röret. Pris för Casino 884: 1425: -, för Casino 
884 UHF: 1525:-. 

Tangentmanövrerad kanalväljare för banden 
1, III, IV och V, vilken ingår i det nya Gentrum
chassiet ST13»G». 

En annan TV-nyhet från Centrum är ett nytt 
chassi, ST13»C», med tangentmanövrerad ka
nalväljare_ Tre av tangenterna kan avstämmas 
för valfria kanaler inom band I och III (kanal 
2--11) och tre för valfria kanaler inom band 
IV och V {kanal 21--68). 

(l85) 

• •• från Philips 

• Philips transistormottagare Favorit, L3S21T. 

Philips presenterar en ny transistormottagare, 
»Favorit», med långvåg, mellanvåg och FM. 
Mottagaren är bestyckad med 9 transistorer och 
4 germanium dioder. Uttag finns för bilradio· 
antenn och öronmussla. Uteffekten är 300 W. 
Riktpris 318:-. 

En annan ny transistormottagare från Phi
lips heter »Colette» och har samma våglängds
områden som Favorit. Bestyckningen är 8 tran
sistorer och '4 dioder. Även Colette har uttag 
för bilradioantenn och öronmussla. Riktpris 
318:-. 

Philips TV-mottagare Festival, GS2337 A. 

~96 



Ni kan bli teleingenjör med 
statlig examen vid tekniskt 
läroverk. Hermods har ock
så .fackingenjörskurser, som 
är mindre omfattande. 

Dynamisk utveckling 
inom Teletekniken dartekniker och andra, som 

sysslar med pulsapparatur. 

Kurserna för Radio- och TV
servicemän ger alla de teo
retiska kunskaper om radio 
och TV, som en serviceman 
måste ha för att lyckas. 

Elektrikeryrkets Centrala 
Lärlingsnämnd har godkänt 
Kurs för telelärlingar för ut
bildning av lärlingar inom 
denna bransch. 

Television" har kommit i ny 
upplaga och Ingenjör Tho
re Thoresson beskriver bl.a. 
Philips-chassit' E4-B. 10 brev. 

Laborator P O Lundbom 
tillsammans med 13 specia
lister från FOA 3 ger i Tele
teknisk mätteknik värdefull 
teknisk information till in
genjörer. 12 brev. 

Ingenjör Arne Randevall, 
Statens Hantverksinstitut, 
skriver nu Pulsteknikens 
grunder, en klar och grund
lig kurs för TV~tekniker, ra-

Diplom efter hermodsstudier - Korta, muntliga kurser ordnas 
för dem som vi ll förvärva Statens Hontverksinstituts diplom 
(bl.a . en förutsättning för TVX-auktorisation) . 

Servoteknik, ingenjörskurs 
skrivs av civilingenjörerna 
Folke Hedström och Ake 
Persson, tidigare vid Flyg
vapnet. I 10 brev presente
ras här för första gången i 
svenskt tryck reglerteorin 
med praktiska tillämpningar. 

Radio TeleYision med praktisk kurs Grundläggande 

Industriell elektronik teknisk ulbi.dning 
Ritteknik 

Telesignalleknik ~~t~r;kll~~~ematik 
Påbyggnadskurser i tele- servo- o(h Rökne~tick~ns , anvandnong 
mikroYågleknik för ingenJ'örer Atom.- och elektron-

fYSIk 
Fysik och kemi för 

Ingenjörsutbildning J eleteknik 
med statlig examen Elektronik 

tekniker 
Mekanik 
Hållfasthetslöra 
Elektroteknisk Tekniskt gymnasium 

eller fackskola (läro
verksingenjör) inom 
Maskinteknik 
Verkstadsteknik 
Kraft- och värme-

teknik 
Elkraftteknik 
Teleteknik 
Byggnadsteknik 
Kemiteknik 
Merkantilteknik 

Kurs för TV- och 
rodiotekniker 
m. praktisk kurs 

grundkurs 

Kurs för möstarbrev • • 
Teleteknisk verk- Produktionsteknik 

möstorkurs Produktionsteknisk 
Kurser för grundkurs 

Försöljnings- Arbetarskydd 
personol Arbetsfysialogi 
Sändaramatörer Industribrandskydd 

Kurser i Arbetsstudier 
Industriell elek- Arbetsförenkling 
tronik Funktionell tid-

Nyheter ' 
Arbels- och 

meritvördering 
Gasskärnin9 
Svetsning for 

reparatärer 
Pulvermetallurgi 
Hydraulik 
Bönkarbete 
Fordonsdynamik 
livsmedelsteknik 
Bryggeriteknologi 
Geoteknik 
Maskinell jord-

förflyttning 
Uppvörmnings

teknik 
Pulsteknikens 

grunder 
Servoteknisk 

ingenjärskurs 
Orient. kurs 

i reglerteknik 
Verktygsmaskiner 

ingenjörskurs 
Fackingenjörs
utbildning 

Mikrovå!lteknik bestämning 
PUlstekn,k . Inform .-kurs i MTM '-------~ 
Vågutbred~ong 0 _ Industriell org. R,'t- och 

med examen på 
olika linjer 

antenntekn,~ Arbetsledn. psyk_ 
Telefont<;kn,k Arbetsledning med konstruktionsteknik 
!;~~~k~ksk praktikfall Ritningslösning 

ElkraHteknik Servateknik Projektionsritning 
Installatörskurser M t t'k Maskinritning 

för B- och c- a ema I Verktygskonstrukt_ 
behärighet Arbetsledarekurser friln folkskola till Maskonelement 

El. verkmästarekurs i samarbete med högskola Berökningskurser 
Maskinistkurser Bygg.nads!ndustr!n Praktisk !"at.~matik B'II-och motortekn'lk 

vattenkraft GrafISka ondustron Mntemahk for tekn . 
ångkraft Keramiska industrin läroverk Kurser för 
diesel livsm.-branschen Differential- och Arbetsledare 

Kurser för Pappersmasseind_ integralkalkyl Bilmekaniker 
Elmontörer Sågverksindustrin Större kurs vid te k- Motartekniker 
Lärlingar Textilindustrin nisk högskola Motormontärer 
Bilelektriker Träindustrin Förbränningsmot_ 
linjemöstore Verkstadsindustrin y k l" k Flygmotorer 

Elektricitetslära Väg- och vatten- r es arare urser Bilens kraftöverfä-
och mätteknik byggn.-branschen i somarbete med ring, bromssy-

Elektromaskinlära Sveriges Arbels- Skoläverstyrelsen stem, elektriska 
Anläggningsteknik ledareförbund och Overstyreisen utrustning och 
Installationsteknik Arbetsledareinsti- för yrkesutbildn_ underrede 
Belysningsteknik tutet, All Yrkesundervisning Praktisk bil kurs 

SPRAKKURSER Maskin- och 
,erkstEdsleknik Svenska 

Flygtekniska kurser Tlska 
Spanska 

VVS-teknik Finska 

REA' SKOLA 
GYMNA~IUM 

med examensräll 
Realskolekurser 
Grundskolans 

högstodium 
Studentkurser på 

INTRÄDE: KURIER 

till högskolor, fack
gymnasier t semina ... 
rier och andra 
skolor fär fackut
bildning. Ange Ert 
studiemål i ku-

Byggnadsteknik 

Kemiteknik 

Latin 

Engelska 
Franska 
Ryska 
Italienska 
Grekiska samtliga linjer pongen_ 

Handelskorrespond_ och grenar 
Lätta nybörjar- Kurs~r för särski~d TECKNING-MALNING 

kurser m. grom- provn __ och !yll 

Väg- och ,aften
byggnadsteknik 
Vögmästarekurser 

Kurser i 
organisation och 
i tö sälining tör 
ingenjörer 

mofonskivor: nadsprovn. I real-
English I_III o. studentexamen 
Tyska I 
Spanska I 
Je porl e fran~ais 

PSYKOLOGI 

PEDAGOGIK 

UNIVERSITETS
UlB LDNiNG 

Kristendomskunskap 
Engelska - Tyska 
Matematik 
Fysik - Kemi 
Nationalekonomi 

TEXTNING 

FOlOTEKNIK 

LANTBRUK 

TR!DGARD 

SKOGSKURSER 

60- -~ 
talet kräver Sänd mig gratis bildrevyn Väl- H 

bättre ulbild- kommen till H ermods. månads-
ning tidningen Korrespondens unde 

ett år ' och studiehandbok öve'l E 
I ............................. .. ........ .. .. .... . 

~ , ..... ,.. -I ~ 

t :: I 
, ....... .... .... " .. 

I ;~~;~ . ~~ ... :;~~;~~~; .::: : ::: : :: : .. :::::::::::::: R Fa(k 26 D 

I .. .. .......... · ;:,;:~;';;,·! ·T:;,~· ;~,;,·! .. · .. .......... M ~A!~!6!O 

I ~~:~~~~~~.~~~ . ::::::::: :::: :::::::::: ::::::::::: O 
I ~.;;: ........ .. .. · .............. .. .. · .. ,;~, ........ · D 8 
I :~::.~: : :: :: : :::::: : : : ::: : : :: : :::: : : ::: :::: : :::: :: S S ... r,fo,tCll'ld.t .. 
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Ljudkvaliten 
börjar härI 

En kedja kan 
aldrig vara starka-
re än dess svagaste 
länk. På samma sätt är 
det i en förstärkaranlägg-
ning ; det är den sämsta kom
ponenten, som bestämmer kvalit(m; 
tar mikrofonen inte upp alla ljud på 
ett tillfredsställande sätt, kan inte ens 
de bästa förstärkare och högtalare ge 
fullgott slutresultat. lägg därför ned 
stor omsorg på mikrofonvalet. 

Beyers dynamiska mikrofon M 260 
uppfyller mycket högt ställda krav. 
Den återger jämnt frekvensområde 
50-18.000 Hz, dvs. hela det hörbara 
området. 

Beyer M 260 är även starkt riktad ; 
bakdämpningen är inte mindre än 
17 db. Detta ger stor frihetfrån akus
tisk återkoppling och tillåter stora 
) arbetsavstånd» med tillräcklig ljud
volym. Den dynamiska principen ger 
fullständig frihet från distorsion och 
möjliggör användning av flera hundra 
meter långa mikrofonkablar. 

För närmare upplysningar om denna 
och andra kvalitetsmikrofoner i Beyer
programmet kontakta fackhandlaren. 

BEYEFC 
G e n e r a I a g e n t: 

FIRMA ARTHUR RYDIN 

Ulvsundavägen 31 

Stockholm-Bromma 2511 50 - 2515 20 
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Philips TV-mottagare Show, TS2332A_ 

I Philips nya TV-apparater »Festival», 
»Karneval», »Show» och »Cabaret» tillämpas 
plastskydd för bildröret i stället för skydds
glas eller skyddsskiva. Alla modellerna har 
samma chassi, 8 dioder ingår samt 24 rör med 
43 rörfunktioner_ Chassiet är även förberett 
för TV-program 2. Pris: »Festival» 1675: -, 
»Karneval» 1675: -, »Show» 1415: - och 
»Cabaret» 1475:-. 

(186) 

••• från Skantic Radio 

Skantics TV-modell Christina 45723 med ka
nalväljare för UHF-bandet. 

Skantic Radio presenterar en ny TV-modell, 
»Skantic Christina 45723», utrustad med UHF
kanalväljare för TV-program 2_ Pris: 1495:
exkl. oms. 

Stereoradiogrammofon Skantic Etyd_ 

En annan Skantic-nyhet är stereoradiogram
mofonen »Skantic Etyd», som är bestyckad med 
9 rör (15 rörfunktioner) och utrustad för våg
längdsområdena LV, MV, KV och FM_ Den har 

~98 
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anpassad till de högsta krav som 

kan ställas för såväl kommersiellt 

bruk som för amatörbruk 

Den nya HQ-l80X ger professionella prest
anda till ett moderat pris. Har konstruerats 
för att till godose nutidens krav på en fö rst
klassig SSB-mottagare med både kortvågs-, 
mellanvågs- och långvågstäckning och som 
därigenom är lika användbar för omatärer 
och yrkesmän . HQ-l80X innefatta r alla tek
nikens senaste rön, som kan bidraga till att 
ge goda avlyssningsmöjl igheter även på 
de mest t rafikbe lastade banden. Dessutom 
har denna nya mottagare synner ligen god . 
känslighet och högsta tänkba ra till för lit
lighet. 

Utom den kontinuerliga avstämningen mel
lan 540 kHz ach 30 MHz har mottaga ren 
elva kristallstyrda frekvenser för fasta 
punkt-till-punktfärbindelser. 

HQ-l80X är en l 8-rärs t rippelsuper med 
automatisk störbegränsare, ett nytt HF
kristallfilter och ,auto-response" som au
tomatiskt anpassar LF-karakteristiken till 
mottogningsfärhållandena. 

Den extrema selektiviteten hos denna nya 
modell ger mottagningsmöjligheter i fö r
hållande till signalstyrkan, som vida över

. träffar vad andra mottagare i denna klass 
kan ge. 

Ring eller skriv i dag för ytterligare 
informationer till: 

generalagent 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm Sv, Tel. 449295 



Detta är nr 1 i en serie annonser om Varian 

RII'I~I 

Ett enastående medel för sann stereoåtergivning 

® 

HIGH FIDELITY MAGNETISKA PICKUPER 

Använda i Shure's professionella tonarm, skapar de nya Shure Dynetic-pickuperna 
ljud med oantastbar " fidel ity" och jämnhet. Ultra-lätt nåitryck sparar skivytan 
och minskar nålslitaget. 

$,1 
-~ 

,r - -'" <," 

M 33 Lättrörligt nålsystem tillåter nåltryck ner till 1 gram 
_ ojämförlig kanalseparation. 20 till 20.000 hz. Finns med 
12,5 /-L eller 17 /-L nålspets. 

M 77 Avsedd att användas i högklassiga anläggningar 
med tonarmar för 3-6 gram nåltryck. Högre utspänning 
tillåter mindre utstyrning av förstärkaren. 20-17.000 hz 
med 17 /-L nålspets. 

M 7 D Hög kvalitet till moderat pris. Brumskärmat 
" rörligmagnet"-system med 17 /-L nålspets. Nåltryck 
4-7 gram - 20-15.000 hz. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATIONER KONTAKTA: 

KLN TRADING Co. Ltd. AB, Slånbärsvägen 2, Danderyd 

_---T-e-I_: 5_5_5 .. 6_0_0_, 5_5_5_6_1_0_---DQ 

-idealisk potentiometerskr 
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STEREO - HIGH ' FIDELITY ~ 96 
STEREO-FORSTÄRKARE: 
JASON 12-10 Mk III 12+12 watt 
m. inb. förförstörkare 
lEAK .STEREO 20. 12+ 12 watt 
effektförstärkare 
lEAK .STEREO SO. 25+25 watt 
effektförstärkare 
lEAK .POINT ONE STEREO. för
förstörkare 

MONO-FORSTÄRKARE: 
JASON J-ID Mk III 12 watt m. inb. 
förförstörkare 
LEAK effektförstärkare : 

• 1l/12 PLUS. 
.1l!25 PLUS. 
• TUSO PLUS. 

lEAK .POINT ONE PLUS. förför
stärkare 

FM-TUNERS: 
JASON JTV2E m. fasta frekv. enl. 
order 
JASON FMT.4 88-108 mc/s m. AFC 
lEAK .THROUGH-lINE II. 88-108 
mc/s AFC 

• SKIVSPELARE: 
HMV MASTER 605 m. B/O arm a. 
pu stereo/lP 
Dito med B/O Iyft- och sänkanord
ning 

HOGTALARSYSTEM : 

Kr. 605.

Kr. 625.

Kr. 830.

Kr. 415.-

Kr. 395.-

Kr. 390.
Kr. 520.
Kr. 695.-

Kr. 255.-

Kr. 345.
Kr. 305.-

Kr. 475.-

Kr. 342.-

Kr. 3BB.-

ARUNDEL basreflexlöda med Kelly 
Ribbon horn och 12" special bas-
hägtalare Kr. 725.-
KEF K l SLlMlINE 3-vägssystem 17 
cm djup löda Kr. 550.-
KEF K 1 BAFFlE 3-vägssystem utan 
löda Kr. 405.-
KELLY RIBBON HORN med deln.-
filter Kr. 245.-
AUDIOSTATIC el.-statisk inb. hög-
tonshögt. o. deln.filter Kr. 300.
Alla priser äro netto inkl. oms. Begär broschyrer. 
Nyn: ADC-l stereo pickupinsats. Broschyr och 
prisuppgift erhölles pö begäran. 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargaton 7, Stockholm. Tel. 30 58 75, 320473 

NYHET 

LS 120R 

UNIVERSELLT LIKSPÄNNINGS· 
AGGREGAT FÖR ELEKTRON· 

RÖRSKOPPLINGAR 

ANODSPÄNNING 
HJÄLPSPÄNNING 
GALLERSPÄNNING 
HJÄLPSPÄNNING 
GLODSPÄNNING 
GLODSPÄNNING 

PRIS 

a. 0-500 V 250 rnA 
b. -150V 100 rnA 
c. 0-·150 V 0,1 mA 
d. 0-170 V 100 rnA 
e. 6,3 V 50 Hz 6 A 
f. 6,3 V 50 Hz 2 A 

1650:-
Förutom LS 120R har vi nu 8 alika typer av stabili
serade likspänningsaggregat fär elektronrörskopp
lingar. 

Hög stabilitet! Lågt brum! 

Begär .prospekt! 

O·~tRÖ·NTX 
.... VÄLLINGBY STOCKHOLM"'" 

Jämtlandsgalan 125, tel. 010/87 01 35 

stereoskivspelare samt anslutningsmöjligheter 
för extra högtalare och bandspelare. Pris: 
865: - exkl. oms. 

(187) 

••• från Luxor 

Luxors TV-mottagare Castell 23". 

I sin TV-modell Castell 23" använder Luxor 
Radio ett no· bildrör av amerikansk typ_ Cas
tell 23", som är bestyckad med 20 rör (40 rör
funktioner) och 8 dioder, har två högtalare, 
varav en är framåtriktad. Priset för Castell 23" 
är 1585:-. 

Den sladd/ria hemmamottagaren Luxorett. 

En annan Luxor-nyhet är Luxorett, en sladd
fri hemmarnottagare med lång- och mellanvåg. 
Mottagaren, som drives av fyra 1,5 V·celler av 
normaltyp, är bestyckad med 7 transistorer. 
Pris 195:-. 

Stereoradiogramm%nen Aristokrat, med in· 
byggd ekotillsats. 

Aristokrat kallas en ny stereoradiogrammo· 
fon, även den från Luxor. Den är utrustad med 
våglängdsområdena LV, MV, KV och FM. 
Aristokrat har som extra finess en inbyggd eko· 
tillsats. Utgångseffekten per kanal är 3,5 W. 
Pris 1095: -. 

(188) 
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Vi har nu utökat vårt sortiment som 
utöver 10.000-talet komponenter även 
omfattar Philips program av skivspelare 

och bandspelare, tonband m.m • 

Philips bandspelare transistor och nätanslutning för 

hobby och professionellt bruk. 

Philips skIvspelare transistor och nätanslutning. 

Philips tonband I alla förekommande lä~gder. 

Philips bilradio BIlatta med FM och AM. 

Kassettmodell och konventionella modeller. 

Omgående leverans 
Ring till BIBBI tel. 010/43 82. 43 

Endast engros. 

Box 4019, Stockholm 4. 

Tel. 010/406526 - 438243 
Lager: Bondegatan 2 



L 

7 

Birkagatan 17 
Stockholm Va 
Tel. 308220 

320024 

TRYCKTA KRETSAR 
• enkel- eller dubbelsidiga • alla förekommande 

material • mekanisk bearbetning med snäva tole-

ranser • 

Konstruktionsarbeten utföres 
Som ett led i vår strävan för utökad teknisk kundservice 
utför vi numera utvecklings- och konstruktionsarbete, 
prototypbygge etc., i samband med konstruktion och 
ritning av tryckta kretsplottor eller i andra samman
hang. 
Våra tekniker utför efter Er ide, skiss eller blockschema 
konstruktionsarbeten inom följande områden: 

Transistorteknik 
Mätteknik 
Regleringsteknik 

Ni får offert på en del eller hela arbetet innan det på
börjas. 

BRITISH INSULt\TED CALLENDER'S CJ\BLES LIMITED BICC 
; Högfrekvenskablar 

• Koaxialkablar av R6- och UNI RADIO-typ. 

• Antennedledning för radio och television. 

• Kablar med isolering av celluilar polyeten. 

• Koaxialkablar för höga temperaturer. 

• Bandkablar och skärmade kablar. ~·3=e 
• Miniatyrkablar för elektroniska utrustningar. 

Specialprospekt sändes på begäran. 

Generalagenter: 

rOHbLlD a CQ H·9 
RADMANSGATAN 56 - STOCKHOLM - TELEFON 301675, 301737, 329245 

FörsiiJjning endast till reguljära importörer, 
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LÅDFACK typ LF 
för sinådelar 

Flera typer att välja på 

Begär kalalog från 

"Specialisten i hyllor, lådor o. skåp" 

AB Svensk 

Lagerstandard 
SKÅNEGATAN 40, STOCKHOLM SÖ 

TEL växel :'00050, 42 20 90, 4343 80 

MALM~. (040) 13500 GÖTEBORG: (031) 121158 

NYHET 

Lågspänningsaggregat 
LS 40 0-40 V 0,5 A 

Brum: 500 p.V 
Stabilitet: ± 40 mV för nät- och be

lastningsändringar 

Pris: Kr 695:-
LS 40 är försedd med elektronisk säk
ring med vilken den maximala ström
men kan begränsas ned till 10 'I,. Flera 
aggregat kan såväl serie- som paral
lellkopplas. 

~~_SVENSKA AB''''' ... , 

\.::I-b!L8BQJ~J}i 
Jämtlandsgatan 125, tel. 010/8701 35 

~98 

••• f,.ån Conserton 

Gonsertons TV·mottagare Gonny TP3190V 
med 19" bildrör. 

Gonserton Radio TV presenterar tre nya TV· 
modeller, »Conny TP3190V», »Prima TT3232V» 
och »Regina MD59Tl23 A/ B». Samtliga tre 
modeller har inbyggd UHF·kanalväljare för 
TV·program 2. 

Modell Conny har 19" bildrör, de båda and· 
ra modellerna 23". 

Pris för Conny TP3190V: 1175 : -, för Pri
ma TT3232V: 1365: -, för Regina MD59Tl23 
A/ B: 1275:-. 

(189) 

Mylarfolie för kondensatorer 

Du Pont, Schweiz, presenterar en ny, extra 
tunn mylarfolie, 15XM555, med mycket goda 
elektriska och mekaniska egenskaper. Folien 
finns i tjocklekar mellan 0,0038 och 0,356 mm. 

Vid prov har man i en kondensator på 0,5 
p.F, med mylarfolien som dielektrikum, erhållit 
en så bög genomslagsspänning som 800 V. Fo· 
lien bar en isolationsresistans på 1500 Mohm/ 
p.F vid 85°C och dielektricitetskonstanten 
är 3,2. 

Den nya folien bör vara av speciellt intresse 
för kondensatortillverkare, då den gör det möj
ligt att åstadkomma större kapacitans per vo· 
lymenhet i kretsar med låga spänningar. 

Svensk representant: Firma' Elof Hansson , 
Box 183, Göteborg 1. 

(193) 

Stabiliserad likspänningsenhet 

Svenska Aktiebolaget Philips, Industrigruppen, 
Gävlegatan 16, Stockholm 6, introducerar en 
serie nätaggregat som lämnar ISO, 200 'eller 
250 V stabiliserad likspänning och som är av
sedda att byggas in i elektroniska utrustningar. 
Aggregaten levereras i två utföranden: ett för 
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Återförsäljare! Nettoprfser! . 
Wilu Radiotelefon typ PR-l ................ 365.-
lofayette Radiotelefon typ PR-2 .... ... . .... 485.-
Ground-Plane antenn ......... ......... . .. . 96.60 
Mobil a ntenn med färl. spole ...... .. .. . . .. 61.60 
Kristaller för söndare och mottagare . Ka-

nal 12, 13, 14, 20, 21, 22. Per par . .. .. . ...• 42.30 
Sinus 5" högtalare med löda ........ . ..... 14.50 
Kristallmikrofon, hög könslighet ....... . .. 14.50 
Effekttransistor likn. 2N307, 2N554, etc. . .. . 7.50 
4-p~1. 2.-vö~s relä 6 V likström ............ 10.-
Radloror 6 N8 5.-. ECF80 . . ........ .. .... 4.50 
Nöttrafo Prim . 220 V. Sek. l X240 V 80 mA 

6,3 V 3 A ....................... .. ....... 14.50 
Vibratortrafo för 6 eller 12 V. Sek. l X275 V 

80 mA .................................... 16.50 
100 st. sorterade mot$tönd ............... . 5.-
100 st. sorterade kondensatorer ............ 8.50 
10 watts förstörkare .......... . ............. 95.-
Tondrossel 75 mH .......................... 4.-
Omkopplare 4-pol. 2-vögs .... .... . .. .. ... 2.-
3-led. sRiraliserad kabel ..... .. .. . ........ 6.-
9-pol. p ug och jack ............. ... ........ 3.50 
Vögg- och masIisolator .. .. ..... . .......... -.50 
Automatisk skymningständare ..... . ........ 48.-

Bro.schyr o. prislista mot porto 
A. Lundberg, Mariedalsvägen 3, Lysekil 

2 st. PHILIPS UNIVERSALINSTRU
MENT 

1 st. Nordmende Bildmönsterge-
nerator 

1 st. Nordmende Svepgenerator 

1 st. Nordmende Oscillograf 

1 st. PHILIPS Bildmönstergenera
tor med 12-kanals HF-steg 
och monoskåpenhet 

Återförsäljare: 

Svensk Tele-Industri AB 
Va lla Torg 53, Johanneshov. Tel. 590480 

~ 
SlEMENS 

300 
SIDOR 

HALVLEDARETEKNIK! 
Siemens nya handbok "Schaltungen 
mit Halbleiterbauelementen" är ett 
ovärderligt uppslagsverk för alla 
som arbetar med halvledare. Den 
innehåller 200 kopplingsexempel 
från alla områden av halvledare
tekniken, och till varje exempel 
finns beräkningsanvisningar och 
förklarande text, så att Ni själv 
kan anpassa kopplingarna till lik
artade uppgifter. 
Boken kostar 17 kronor, och Ni kan 
köpa den direkt från Siemens ge
nom att sätta in beloppet på vårt 
postgirokonto 461. 
Svenska Siemens AB, 7020/TI</S, 
Fack, Stockholm 3. 
Märk talongen "hanabok halvledare". 

Boken kan också rekvireras genom 
Lindståhls Bokhandel, Odengatan 
22, Stockholm, Tel. 010/234425. 



/ 

t-.. onlc ... h 
presenterar 

WILHELM ZEH, Freiburg 

WZ-eleklrolytkondensatorer. 
SIort sortimenl - 294 standardtyper 
Små dimensioner - t.ex. 5 /LF 15118 VolI på 4,5xlO mm 
Snäva toleranser - -O till +30 %r 
SIort temperaturområde - -20 ti I +70°C, 
kon utan olägenhet användas från -JO till +85°C 
Miniatyrtyper med svetsade och lödda förbindningar 
Ett 8O-tal typer lagerföres 

Nya tägre priser I 

ALDIS DIGILlTE 
I N-L1 NIE I N DI KATOR 
för sifferindikering 0-9 

samt decimalteeken 
Frontmått 57x40 mm, 

, djup 140 mm 
Sifferhöjd 30,5 mm 

Pris Kr. 54: 50 netto 

Birkagatan 17 
Stockholm Va 
Tel. 308220 

320024 

A.P. T Stabiliserade 
likspänningsaggregat 

Beg;;;"r ful/ständiga uppgifter från 

för inbyggnad 
typ TSU-0500 
• LITET 

• EKONOMISKT 

• UTMÄRKTA DATA 

- Fast spänning valbar mellan 6 och 30 V 

- Max. ström 0,5 A vid 0110 spänningar 

- God stabilisering och. lågl brum 

- Försett med elektroniskt överströmsskydd 

- Dimensioner 143X78x70 mm 

- Vikt 1,25 kg 

- Snabb leverans 

I TSU-serien ingår även större typer för 
1, 2, 3, 5 och 10 A. 

Ingenjörsfirman 

GUNNAR PETTERSON 
Östmarksgatan 31 Stockholm-Farsta 

Tel. 949930 644980 
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Följ med teknikens framsteg 

genom TBV:s kurser 

En ny hösttermin i TBV står för dörren 

och därmed också nya möjligheter till 

vidgat vetande inom de tekniska ämnes

områdena. 

Förutom olika grundkurser erbjuder TBV 

ett fullödigt kursprogram på real-, gym

nasie- och tekniska högskolestadiet. 

Om Ni inte redan fått vårt allmänna kurs

program eller specialprospekt. 

ring 24 68 00 nu 

så sänder vi Er dessa per post. 

TJÄNSTEMÄNNENS 

BILDNINGSVERKSAMHET 

Stockholmskommitten 

Drottninggatan 77 Stockholm C 

i •• bygger k unskap p å kunskaper 

~100 

40 och ett för 150 mA strömuttag. Uttag finns 
för 2X6,3 V glödspänning. Aggregaten kan 
även erhållas för panelrnontage eller i bords· 
utförande med kåpa. Prisexempel : 185: -. 

• 
Kataloger och 
broschyrer 

(177) 

Svenska AB Briie[ & Kjaer, Brunnsgränd 4, 
Stockholm C: 
samlingskatalog över mikrokontakter, koaxial· 
kablar, temperaturmätningsinstrument, lik· 
spänningsförstärkare, magnetiska förstärkare 
m.m. från Microdot Inc., USA. 

Erik FeTner, Box 56, Bromma: 
broschyr på koaxialdämpsatser med anslut· 
ningskontakter från Weinschel Engineering i 
USA; 
broschyr över räknare från Hewlett·Packard 
Company, USA. 

Svenska Elektronik·Apparater AB (SELA), 
Gubbängstorget 119, Stockholm·Enskede: 
datablad över stabiliserat likspänningsaggregat 
och stabilisatorceller från Georg Neumann La· 
boratorium fiir Elektroakustik Gm bH, Väst· 
tyskland; 
datablad och prislista över kontakter från 
Tuchel.Kontakt, Tyskland; 
katalog över hi·fi·utrustning från Ort%n, Kö· 
penhamn, Thorens, Schweiz, och Beyer, Tysk· 
land. 

Ståhlberg & Nilsson AB, Kocksgatan 24, Stock· 
holm: 
informationsskriften »Stemag Nachrichten» 
från Steatit·Magnesia AG, Tyskland. 

Svenska Aktiebolaget Philips, Gävlegatan 16, 
Stockholm 6 : 
1962 års upplaga av »Philips Electron Tuhe 
Manual I» för mottagarrör och bildrör. 

Forslid & Co. AB, Rådmansgatan 56, Stock· 
holm: 
datablad över elektrolytkondensatorer från The 
Telegraph Condenser Co., Ltd. (TCC), Eng· 
land. 

AB Gösta Bäckström, Ehrensvärdsgatan 1-3, 
Stockholm 12: 
datablad över transistorer från Texas Instru· 
ments, USA; 
prislista över lagerförda kontakter från Can· 
non Electric Company, USA. 

Scienta Scandia AB, Box 366, Göteborg: 
broschyr över temperaturkontrollutrustningar 
från The Partlow Corporation, USA; 
broschyr från Dynasonics Corp., USA, över 
apparatur för rengöring med ultraljud. '. Firman yU 
Elektriska Aktiebolaget AEG flyttar vid års· 
skiftet 1962/ 63 till nya lokaler vid Svetsarvä· 

_lo.., n."- t 
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elektr<+>nik 
1 r;:Oln (J( Il PHAK'I (I{ 

specialtidsknften i 
europeisk toppklass 

nr 2 1962 innehåller bl.a._ 

Halvledarforskning i Sverige 
av ingenjör K jell Jeppsson 

Felfrekvens och datastabilitet 
hos transistorer 
av civilingenjör Sune Överby 

Om livslängds prov på 
transistorer 
av civilingenjör 
Ragnar Forshufvud 

Om elektroniska analogi
maskiner 
av ingenjör Å ke Rullgård 
och ingenjör Bo Samuelsson 

Om mätning av elektriska 
processer i människokroppen 
av med. lic. Johan Landegren 

• 

elektr<+>nik 
1 '1 YOHI (J( Il I'HAKTIK 

Elektronik nr 3 utkommer i slutet 
av oktober och innehåller bl.a. 
artiklar om datatransmission 

PRENUMERERA NU 

1----
Till ELEKTRONIK, Stockho lm 21 

I postg iro 6511 10 

Unde rtecknad bestölle r: 

o j prenumeration nr 1/61-1 /62 å 11.25 

bj pre nume ration nr 2/62-1 /63 å 11.25 

ej lösnummer, nr ........ å kr 3.- pe r st, 
all expedieras mot postförskall til l: 

Namn 

Adress 

Postadress L __ ........ .... ..... .......... .. ... _____ ...J 



V i står med nöje 

till t jämt med prospekt 

och upp lysningar 

DekIIdmotstånd 

NU MED 'ISA-VÄRDEN 
OEKAORESISTANSBOX RO 
tillverkas nu även med motståndsvärden enligt ISA
serien från ° till 8.200 ohm, uppdelat på fyra deka
der enligt föliande : 
0-1-1,2-1,5-1,8-2,2-2,7-3,3-3,9-4,7-5,6-
6,8-8,2. 
Skalorna är dessutom försedda med angivelse av 
max. tillåten ström. 

PRECISIONSOEKAOMOTSTANO ROP 
från 10 X 0,1 ohm till 10 X 100.000 ohm med en nog
grannhet av ± 0,05 % kan användas för både lik
och växelström och levereras i önskad kombination 
från 3 till 7 dekader. 

FASTA PRECISIONSMOTSTANO RPF 
att användas som norma lmotstånd i impedansbryg
gor och som sekundär normal för laboratoriebruk. 
Tillverkas i värden från 0,1 ohm till 100.000 ohm 
med en noggrannhet av ±0,05 %. 

SVENSKA MÄTAPPARATER FABRIKS AB Fack Stockholm-Farsta 5 - Telefon 010 /94 00 90 

Vad behövs 
för naturtrogen 
återgivning? 
Jo. Tre komponenter av högsta kvalitet, nämligen skivspelare, 
förstärkare och högtalare. Prutar man på kvaliteten hos någon 
enda av dessa tre försämras resultatet. HMV:s stereo/hi fi garan· 
terar högsta klass i alla tre leden. 

• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
I 

• 
• 

Stereoskivspelare 

HMV 605 Master 

4-speed stereoskivspelare - helt inkapslad, fjäderupphängd mo
tor med hastighetsreglage - jämn och fin gång - magneto
dynamisk diamantpickup - studioarm med justerbart nåltryck 
ned till 2 gram - uteffekt 7 m V per kanaL Dimensioner : längd 
370, djup 320, största höjd 160 mm. Pris exklusive oms 355 kronor 
utan förförstärkare, 430 kronor med förförstärkare. . . -. . . . - . . . . . . -. . . . . . . -. . . . . . . . . . . . 

B&.O 

Stereoförstärkare 

608 

har två kanaler för såväl stereofonisk som normallj udåtergivning 
från grammofon, radio, bandspelare och mikrofon och är »för
beredd» för kommande radio-stereofoniska sändningar. Vid änd
ring av tonkontrollerna avläses frekvenskurvan på en skala. 
Frekvellsområde 20-20000 Hz. Uteffekt 2X15 watt. Låda i 
teak eller palisander. Dimensioner: längd 465, djup 208, höjd 
180 mm. Pris exklusive oms 995 kronor. 

Skandinaviska Grammophon AB 
Sandhamnsgatan 39 Box 27053 Telefon 670960 

• DLS 519 högtalare 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 

DLS 519 frekvenskarakteristik 

är ett komplett högtalarsystem med fyra enheter, en handgjord 
13%" elliptisk högtalare för återgivning av bas- och mellan
register, två stycken 3%" diskanthögtalare och ett förnämligt 
konstruerat delningsfilter för effektiv uppdelning av balansering 
av högtalarna. Dimensioner: bredd 320, djup 320, höjd 615 mm. 
Pris exklusive oms 415 kronor. 

'HIS MASTERS VOICE' 

Nederlag och service i Göteborg: T V Trim, 
Fabriksgatan 18, telefon 031/ 155060 
Nederlag och service i Malmö: Nils H Pers
son & Co, Norregatan 12, telefon 040/ 23676 
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"FÖR MEDBORGARBANDET" 
BP-201B Telecon är en japansk transceiver av 
»handie-talkie»-typ med 9 st transistorer och 
en diod. Sändareffekten är 100 mW och mot
tagaren har en känslighet på omkring 3 }LV. 
Dimensionerna är endast 75 X152X36 mm och 
apparaten är utrustad med : högtalare/mikro
fon, volymkontroll med strömbrytare, tan
gent för ögonblicklig omkoppling mellan 
sändning och mottagning, uttag för hörtele
fon samt en utdragbar teleskopantenn. 

Pris kr 348.-
BP-300 Viking Personal Messenger är en ame
rikansk kvalitetstransceiver. Innehåller 11 st 
transistorer och 4 st dioder. Mottagaren som 
är mycket känslig har även en justerbar 
automatisk brusspärr. Pris kr 895.-

BP-I00l Viking Personal Messenger i ett nytt 
utförande med inputeffekten ökad till l watt. 
Med sina små dimensioner och sitt »handie
talkie» utförande har Personal Messenger med 
denna effekthöjning fått en för sin storleks
klass oöverträffad räckvidd. Pris kr 1.195.-

Viking Messenger med för bandet högsta till
låtna sändareffekten 5 W. Innehåller 10 st rör 
fördelade på sändare och mottagare samt är 
mycket lämplig som fast basstation. Med sina 
små dimensioner 145X180X290 är den även 
lämpligt för mobilt bruk och placeras lätt un
der instrumentbrädan i bilen eller båten. Har 
omkopplare för val av 5 frekv. inom bandet, 
inbyggd högtalare och justerbar, automatisk 
brusspärr. En förstklassig handmikrofon med
följer. 242-126 för nätanslutning över godkänd 
mellantransformator 115/220V. 242-127-2 för 6 V 
och 242-128-2 för 12 V. Pris kr 1.375.-

OBS! UNIVERSALINS'llRUMENT! 
TK-20K med inre motstånd 20.000 ohmNDC 
och 10.000 ohmlV AC. Mäter lik-/växelspän
ning 0--6/30/120/600/1.200 V, likström 0--60 /-LA/ 
1,2/12/300 mA och motstånd 10/100 kilo ohm/l/lO 
megohm. Dimensioner 158XI05X50 mm med 
inbyggda batterier. Pris endast kr 68.-

REKVIRERA VAR HUVUDKATALOG, SOM 
SÄNDES MOT KR 1.95 J FRIMÄRKEN! 

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SÖ. 

Tel. 438684 

EKB·PRODUKTER AB 
SlndfJlirdsgatan 86, JOHANNESHOV. Tel. 81 28 00 

- SPECIALEMBALLAGE, INSTRUMENT, 
EL- o. MEK. KOMPONENTER 

Generalagent för: 

AEREX - instrumentfläktar 

AIRFLOW - ventilationsinstrument 
centrifugalfläktar 

K.V. styrkristaller 

HAIRLOK gummitagelemballage 

DATUM - instrumentiådor 
racksystem 

VEGA högtalar. 

LEGPA servokomponenter 
dataöverföring 
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gen i Solna. Flyttningen berör ca 300 personer 
från den centrala förvaltningen samt AEG:s 
filial i Stockholm jämte Svenska AB Trådlös 
Telegrafis radio-, TV- och röravdelningar. 

Grundig Radio-Werke, Fiirth/ Bay., Tyskland, 
har fr.o.m. den 9 maj 1962 ändrat sitt firma
namn till Grundig Werke GmbH. 

Telare AB, Industrigatan 4, Stockholm K, re
presenterar i Sverige den engelska firman The 
Rank Cintel Division, som bl.a. tillverkar elek
troniska mätinstrument och TV-studioutrust 
ningar. 

• 
Nya män på nya poster 

Fil. lic. 

Sten 
Wikström 

Till överingenjörer hos Svenska Sie mens AB 
har utnämnts fil. lic. Sten Wikström och civil
ingenjör Lars Landin. 

• 
Rättelse 
I jämförelselistan »Rörekvivalenter» i RT nr 
2/ 1962, s. 92-94 förekommer en del fel: 
ECC35 är inte ekvivalent med 6SG7, men lik
nar något 6SL7; 
EF22 är inte ekvivalent med 7G 7; 
6CM5 är ekvivalent med det numera utgångna 
röre t EL6 och inte, såsom felaktigt anges, med 
EL36; 
6CN6 är inte ekvivalent med EL83 utan med 
EL38, EL83 är ekvivalent med 6CK6; 
UCL82 är ekvivalent med 50BM8; 
UF41 är ekvivalent med 12AC5, ej med 45A5, 
som är ekvivalent med UL41; 
X488 skall vara XY88 och ekvivalenten är 
16AQ3. 

• 
RADIO- och TV-LITTERATUR 

för tekniker och amatörer 
Begär special broschyr ! NORDISK ROTOGRAVYR 

• ~EKNIKERSKOLAN SALA 
Kommunal skola med statsunderstöd, anordnar 3-terminiga kurser för 
utbildning av Radio- och Televisionstekniker • Statlig studiehjälp 
• Rumsförmedling • Kurser anordnas även för Starkströmselektriker 
(C- o. B-beh.l, byggn.-tekn. och verkstadstekn •• Terminskurser för 
elektriska montörer (nybörjare) . Begär prospekt. • Tel. 0224/11660 
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Olsson, Robert, civiling., Motala ...... 84 
Oltronix Svenska AB, Vällingby 16, 98, 100 
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Pettersson, Gunnar, ing.f:a, Sthlm .... 101 
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Rohde & Schwarz, Sthlm .............. 19 
Rydin, Arthur, f:a, Bromma ...... 70, 96 
Scantele AB, Sthlm .... ... . .. . .. . . ..... 31 
Siemens Svenska .AB, Sthlm ...... 21, 70 
Signalmekano, f:a, Sthlm .............. 78 
Signaltjänst AB, Sthlm ......... .. . .... 100 
Simmonds Aerocessoires AB, Sthlm .. 91 
Skand. Grammophon AB, Sthlm .... .. 103 
Solartron AB, Vällingby .......... ... . 73 
Stenhardt, M., AB, Bromma . ....... .. 104 
Stork, D. J., AB, Sthlm ............ 38, 88 
Svensk Lagerstandard AB, Sthlm .... . 100 
Svenska AB Trådlös Telegrafi, Sthlm 87 
Svenska Mullard AB, Sthlm ....... ... 33 
Sv. Mätapparater Fabriks AB, Farsta 103 
Svenska Painton AB, Akers Runö ... . 5 
Svenska Radio AB, Sthlm ........ . ... 8 
Sylwander, Georg, Sthlm . .. .......... . 4 
Sydimport, f:a, Älvsjö .... ... . ...... 76, 93 
TBV, Tjänstemän. BUdn.verks., Sthlm 102 
Teknikerskolan, Sala .................. 104 
Teledata ABN AB, Sthlm .... ...... 13, 36 
Telare AB, Sthlm .. .... ................ 23 
Teleinstrument AB, Vällingby ....... . 6 
Thellmod, H., ing.f:a, Sthlm ...... . ... 76 
Telestyrelsen, Kungl., Sthlm .... . ... .. 78 
Tyska Dem. Rep. Handelk., Sthlm .... 89 
Universal-Import AB, Sthlm .... . ..... 2 
Wahlström, Stig, AB, ing.f:a, Sthlm. . 82 
Wållgren, H., AB, Göteborg . . . . . .. . . . .. 88 

~~------------------------------' 

M MOTOROLA 
ZENERDIODER 

Watt I Volt " Watt I Volt 

0,25 2,4 200 1.5 6,8 200 
0,4 3,3 200 10 6,8-200 
0,75 6,8-200 50 !TO-31 6,8-200 
1 6,8 200 50 (skruvl 6,8 200 

• temperaturkompenserade • omvänd polaritet 
6,2-8,4-9,3-11,7 V 10 och 50 W 

• special • matchade 
Motarola lener Diode and Rectifier Handbook 
kr 12.-. 
Begär upplysningar frön generalagente.n: 

M. STENHARDT AB -. Biörn.on.gatan 197, Bromma. Tel. 875135 



METRAS mångåriga erfarenhet av elektriska mätinstrument 
garanterar hög kvalitet, tillförlitlighet och noggrannhet vid 
mätningar. 

I:xportör 

"ovo 
PRAG • TjeckoslovQkien 

I 
MEKANISKA FILTER. • • 
. . . är som regel dyra, 

men nu gör COLLINS ett »Low-cost mechanical filter» F 455 FA-21 

Centerfrekvens 

Bandbredd : 
vid 6 dB 
vid 60 dB 

455 kHz nom 

2,1 kHz nom 
5,3 kHz max 

dB o 
6 Prisexempel: 
20 

Kvantitet Pris per st 

1- 4 220:-
40 

50-500 182:-

80~~~~~~~~~~~ 
9876543210123456789 kHz 

Overföri ngsi m peda ns 
Resonanskapacitans 
Förlust 
Undetryckning av icke 
önskad strålning 

6,75 k.Q ± 2,25.Q 
130 pf. 
9,5 dB 

60 dB min 

VÄRTAVÄGEN 57 • STOCKHOLM NO • TELEFON 630790 

RADIO OCH TELEVISION - NR 9 - 1962 105 



• o o o o 
till sist 

»- Vi bo-rde nog ha skaffat oss en billigare apparat!» 

l eurovisionsnätet ingår en hel del ra
diolänkförbindelser för TV-program
överföringen. Bilden visar en av relä
stationerna i detta nät, uppställd på 
Korporale, en av de talrika topparna i 
österrikiska alperna. Höjd över havet 
2100 m. Det förekommer att det snöar 
där. Foto: Tele/unken. 

• 
Radio- ~ch TV-utvecklingen i Sverige 

Enligt en av Televerket uppgj ord pro
gnos beräknas antalet ljudradiolicenser 
under de närmaste budgetåren uppgå 
till 

1963 2965 000 
1964 3000000 
1965 3 025 000 

Prognosen för antalet TV-licenser ser 
ut så här: 

1963 l 794 000 
1964 l 950 000 
1965 2050000 

TV-helikopter 

Amerikanska TV-bolag planerar att 
sända upp TV-relästationer i en sorts 
helikopter på ca 30 km höjd över jord
ytan_ Helikoptern är förbunden med 
markstationerna medelst en kabel. Via 
kabeln skall inte endast TV-program
met överföras utan liven den elektriska 
kraft som erfordras för att hålla heli
koptervingarna igång. 

• 
Den spanska TV:n sänder 300 program· 
timmar varje månad. 485 personer är 
anställda inom televisionen, som når 
75 % av befolkningen. Licensantalet an
ges till 420 000. 

• 
Av de 180 milj. radiomottagare, som 
f.n. är i bruk i USA, är inte mindre än 
14 % transistormottagare. 1961 köptes 
21 milj. radiomottagare, varav 43 % 
eller 9 milj. var transistormottagare. 
Dessa siffror bevisar att radion fortfa
rande har sin publik, trots TV. 

" Färgfilter" för TV- mottagning 

I handeln finns f.n. ett s.k. TV-färgfil
ter - »Television Color Filter» - som 
försäljes i Sverige under braskande rek
lam (»Transforms all Black-White Te
levision Sets into beautiful life-like 
color tones» etc.) 

Färgfiltret är en sorts plastplatta, 
vars övre och undre del färgats blåak
tig, men som har ett gulaktigt mittparti. 
Plattan är avsedd att anbringas med 
tejp framför bildröret. Om det nu råkar 
förekomma TV-bilder med vatten längst 
ner och himmel längst upp får man bil
der som påminner om färglagda vy
kort. Man tröttnar dock snart på den
na form av »färg-TV» - efter en halv
timme river man bort plastplattan ; man 
kan då dra ner ljuset och behöver inte 
slita så mycket på bildrörets emissions
skikt. 

• 
Antalet hushåll med färg-TV-mottagare 
i Amerika uppgår nu till i runt tal 
975000. 

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

Nordisk Rotogravyr 

Postbox 2. 1 O 6 O 

Stockholm 2.1 

Telefon 2.89060 

Prenumeration 
1) Ring 28 90 60 och begär prenu
meration. 
2) Skriv till RADIO och TELEVI
SION, Nordisk Rotogravyr, Stock
holm 21, och anmäl prenumeration 
för hel- eller halvår. Ange från vil
ket nummer Ni vill att prenumera
tionen skall börja. (Prenumerations
kostnaden uttages mot postförskott, 
varvid första numret medsändes.) 
3) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 19 65 64. Ange på ta
longen vilken prenumeration som 
önskas, hel- eller halvår och ange 
från vilket nummer Ni vill att pre
numerationen skall bÖrja. 
4) Postprenumerera på närmaste 
postanstalt. 
5) Prenumerationspriset är för l/l
år 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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Adressändring 
Vid adressändring meddela även 
gamla adressen. Vid postprenumera
tion meddela den ändrade adressen 
till vederbörande postanstalt. 

Äldr~ 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. 

Inbindningspärmar 

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, och för kon
densatorer utelämnas F. Således är 
100=100 ohm, 100 k=100 kohm, 
2 M=2 Mohm, 30 p=30 pF, 30 n= 
=30 nF (l n=1000 p), 3,u=3 ,uF 
osv. Alla motstånd 0,5 W, alla kon
densatorer 250 V provsp. om ej an
nat anges i stycklista. 

J 



UNIVERSALINSTRUMENT 

Tryckt krets, med alla komponenter 
lätt "komliga gör instrumentet lätt 
för service. 

Modell 270 

I VÄRLDSKLASS 

Modell 260® 
Mhga nyheter gör den nya 260 mer 
värdefull än någonsin. Polaritetsom
kopplare. Gör likströmsmätningarna 
lättare och snabbare. SO microampere 
- 250 millivoltsomr;de ger större 
känslighet. Täcker hela omrldet i 6 
steg. Mer spridd. skalor ger snabba· 
re avläsning och mindre möjligheter 
till felavläsning . VäxeIströmsomrl
dets känslighet ökad till 5000ohmi 
volt. Förbättrad frekvensanpassning 
vid AC mätningar 5-500.000 pi,. 
Helvågslikriktning. Innebär större 
noggrannhet vid växelspänningsmät
ningar. 

Pris kr 315:-

MÄTOMRADEN : 
DC Volt: (20000 ohm per volt) 0-
250 mV, -2,5 V, -10 V, -50 V, 
-250 V, -1000 V, -5000 V. 
AC Volt: (5000 ohm per volt) 0-2,5 
V, -10 V, -50 V, -250 V, -1000 V, 
-5000 V. 
AF Volt: (Med 0,1 p.F inbyggd ,erie
kondensator) 0-2,5 V, 10 V, 50 V, 
250 V. 
Decibel: -20 till +10 dB, -8 till 
+22 dB, +6 dB till +36 dB, +20 dB 
till +50 dB . 
Motsdndsmätning: 0-2000 ohm (12 
ohm i skalans centrum), 0-200 kohm 
(1,2 ko hm i skalans centrum) 0-20 
Megohm (120 Kohm i skalans cent
rum). DC Ström: O-50 p.A, 0-1 mA, 
10 mA, 100 mA, 500 mA, 10 A. Mät
noggrannhet DC 3 'I" AC 3 'I •. 

Vi presenterar Simpsons nya förbättrade universalinstrument, avsett för mät
ning.r, där större noggrannhet behövs. Modell 270 har utsökt repeterbarhet 
vid avläsning, spegelskala och knivvisare för exakt avläsning samt är tempe
raturkompenserad för att erhllla större noggrannhet över ett större tempera
turomride. Mätomrlden. desamma som för modell 260. 
Frekvensltergivning: Rak kurva frln 20 Hz till 30 kHz. Samt upp till 200 
kHz inom - 0,5 dB pI omrlden. 2,5, 10 och 50 volt. 
Mätnoggrannhet DC 1,5 'I" AC 3 'I,. Pris kr 380:-

Modell 260® och 270 är försedda med en säkring, 
som skyddar instrumentet vid onormal överbelastning 
på milliampere- och motståndsområdena. 

PANCOM 
rlldiotelelon 

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 sport ändamål, där 
temporära förbindelser mellan olika 
punkter måste upprättas snabbt och 
tillförlitligt. 

Pancom är försedd 
hölje av metall och 
skjutbar och väl 
transport. 

med ett hållbart 
antennen är in
skyddad under 

Pancom är godkänd av Kungl. Tele
styrelsen och konstruktionen är fin
justerad för svenska förhållanden 
samverkan med svensk expertis. 

Begär demonstration. Ytterligare tek
niska upgifter lämnas på begäran. 

Licens (kostnadsfri) från Kungl. Te
lestyrelsen erfordras för nyttjande av 
anläggning. Ansökningsblanketter 
kan erhållas på våra försäljningsstäl
len. 

PRIS MED TRANSPORT

VÄSKA AV SVINLÄDER 

KR 320:-

PER STYCK 

Fullständig service och reservdelslager: tel. 010- 545462. 

I 
STOCKHOLM Rörslrandsgatan 37, tel. 010/ 227820 
G ö T E B O R G Södra Vägen 69, tel. 031 2003 25 
M A L M ö Regementsgatan lO, tel. OIJO 72975 
S U " D S V A LL VaHugatan 3, t e I. 060 503 10 
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FOR TRYCKT LEDNINGSDRAGNING 
• 
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MC MURDO EDGE CONNECTOR 

MC MURDO 
STRIP CONNECTORS 

Flatstiftskontakter för 
tryckt ledningsdragning. 
Denna typ av kontakt är 
avsedd för Pe-plattor där 
hankontakt erfordras på 
den tryckta kretsen. Strip
connector är tillverkade av 
svart bakelit. Kontakterna 
har som standard ytbehand
ling genom kadminering. På 
beställning med ytbehand
ling av guld eller silver. 
I everans I, 2, 4, 6, 8 och 
tO poligt utförande. Ar
betsspänning max. 750 V. 
Max . ström 5 A. Isolations
motstånd mellan kontak
terna min I05 Mohm. Kon
taktmot>tånd mindre än 
0,003 ohm. 

MC MURDO 
MICRONECTOR 

Tillverkas med nedanstående data: 
Materiel: nylon PF eller melamin 
Kontakter: hårdmässing 
Ytbehandling: guld eller silver 
Kontaktmotstånd: 0,0025 ohm max. 
Ström per kontakt: 7,5 A 
Arbetsspänning: 750 V (vid havsnivå) 
tlverslagsspänning: 3200 V likspänning 
Isolationsmotstånd mellan varje kontakt 
I06 Mohm min. 

BEGÄR SPECIALKATALOG 
HoIIä ndargatan 9 A, Box 3 0 7 5,_StockbohTl 3, T~I. 240 2EO 


