
televis'ion 

RT testar: Luxors bandspelare "Magnefon MP -423" Se sid. 64 

Läs också: Pilkington-rapporten Se ,id. 41 j 
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VDTROHM 
Gralitmotstånd 

Typ SBT - Y2 watt 
Typ ABT - 1 watt 
Typ BBT - 2 watt 

med färgkod. Inbakade i bakelit. Internationella 
standardohmvärden. 
Tolerans: ± 5 och ± 10 %. 
levereras omgllende frlln lager. 

Typ HSS - och Typ ISS - Y2 watt 
Typ HSA - 1 watt 
Typ HSB - 2 watt W%'1i" 

högstabila ytskiktsmotstånd, med plIstämplat ohm
värde. Lackisolerade. Typ ISS även överdragen med 
plaskonomhölje.lnternationella standardohmvärden. 
Tolerans: ± 1, ± 2 och ± 5 %. 
Levereras omgående frlln lager. 

Trådlindade motstånd 

Typ SW - 1 watt 

Precisionsmotstånd för motståndsdekader 
och dylikt. 1-500.000 ohm. 
Tolerans: ± 0,5 och ± 1 %. 
1 % levereras omgllende frlln lager. 
0,5 % och bifilärlindning levereras pli beställning. 

KRONOBERGSGATAN 19 

3-6, ~12, 13-26, 25-50, ~, 60-120 och 
80-160 watt. 
3-100.000 ohm. 
lindade på porslinsrör. Cementerade. 
Tolerans: ± 5 %. 
Levereras omgllende från lager. 

Serie Z 

2-4,3-6, 4-8, ~12 och 9-18 watt. 
5-40.000 ohm. 

lindade på porslinsrör. Cementerade. 
Tolerans: ±5%. 
Levereras omgående från lager. 

Typ MM-l Y2 watt 0,1-225.000 ohm 
Typ MM-2 1 watt 0,1-450.000 ohm 
Typ MM-3 1,2 watt 0,1 - 900.000 ohm 
Typ MM-4 1,3 watt 0,1-2.700.000 ohm 
Typ MM-5 2 watt 0,1 - 6.000.000 ohm 

Precisionsmotstånd med stor stabilitet. lindade 
på keramisk stomme. 
Tolerans: ± 0,1, ± 0,25, ± 0,5 och ± 1 %. 
Levereras på beställning. 

TELEFON VÄXEL 5206 85 



l 

• 
NR 11 • 1962 • ÅRG. 34 

INNEHÅLL 

För 25 år sedan 

Sid. 

4 
Problemspalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

DX-spalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Rymdradionytt ... . .. .. . ... .... . . .... 10 

Nya böcker ... .. ....... ... ......... 12 

Radioprognoser för november ..... . . . 14 

Jonosfärdata för juli 1962 ........ .. 18 

LEDAREr 

Pilkington-rapporten .......... . ..... 41 

AKTUELLT. 

»Project Relay> ... . . ....... .. . ..... 42 

RT besöker Luxors radiofabrik i Motala 44 

TEKNISKT. 

UH F-kanalväljare i moderna TV-mot-
tagare ... . .. .. . ................. 47 

Av WALTER BRUCH 

BYGG UÄLV. 

Lyssna tyst till TV ........ ... ....... 53 
Av KJELL STENSSON 

Induktiv mottagare för »tyst ljud> . ... 54 
Av KJELL JEPPSSON 

Miniatyroscilloskop ................. 7l 
Av LENNART ANDERSSON 

FÖR KONSTRUKTÖRER. 

Frekvensstabil tunneldiodoscillator .... 58 
Av NILS MÅRTENSSON 

Tunneldioder på svenska marknaden •. 61 

RT TESTAR. 

Luxor stereobandspelare »Magnefon 
MP-423» • .... . ... .. .............. 64 

TEORI: 

TV-teori för servicetekniker (4) 
Automatisk förstärkningsreglering 

TV-mottagare •. . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Av ARNE RANDEVALL 

• 
Från läsekretsen 80 

Praktiska vinkar .............. ... ... 86 

Ny form på TV-mottagare...... .. .. .. 88 

Epitaktiska skivtransistorer .......... 88 

Radioindustrins nyheter. . . . . . . . . . . . . . 90 

Rör- och transistornytt .. . ... . ... .. .. 104 

Utställningar ...................... 106 

Kataloger och broschyrer ............ 106 

Branschnytt ........................ 110 

Firmanytt .................... . .. . .. 110 

Kurser i transistor- och pulsteknik .... 112 

Till sist ........................ . ... 114 

DANOTHERM 

Typ , I 
Max. belaslning W 
Malståndsvärde 
Motståndsfärlopp 
Tolerans 
Temp. vid max. be. 
lastning mött med 
motstånden helt in. 
skiutna Ji fritt cir-
ku eran e luft) 
Vridningsvinkel 
Dimensioner i mm 

Axellängd 
Största monte-
rin9sdjup 
Höjd inkl. axel 
Diameter 

Montering 
Vikt ca g 

22/40 I 
30 

2-4.000 ohm 
linjär 
10 % 

JOOoC 
ca JOO0 

33 

35 
68 
39 

högklassiga 
vrid

och 
skjut

illotstånd 

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

22/50 I 2O/SO I 22/120 

50 100 200 
2-7_000 ohm 3-15.000 ohm 3-30.000 ohm 

linjär linjär linjär 
10 % 10% 10% 

JOO' C JOO' C JOOoC 
ca JOO' ca JOO. ca JOO' 

33 40 40 

38 46 47 
71 86 87 
50 79 115 

Enhålsmontering 10 mm tzI 
90 I 120 I 280 510 

SKJUTMOTSTÅND framställes i storlekar från 60 Watt till 1.000 Watt. 

Storlekarna 800 och 1.000 Watt dock som två sammanbyggda motstånd 

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

och kan användas vid potentiometerkoppling eller vid seriekoppling. 

önskas ett fast motstånd av samma utseende levereras motstånden även 

utan skjutkontakt. 

G E N E R A L A G E N T O C H F Ö R S Ä LJ N I N G. 

ELFA ~4~~A13 
Holländargatan 9 A - Stockholm 3 

Box 3075 - Tel. 2402 80 
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~;fs år seoon 

Ur PR nr 11/37 

I ledaren i POPULÄR RADIO nr 11/ 37 
behandlades den avmattning av intresset 
för amatör bygge som vissa radiofirmor an
såg sig kunna konstatera på grund av att 
den tidigare så stora komponentförsälj
ningen hade minskat. Ledarskribenten där
emot ville inte ta detta som ett tecken på 
att amatörintresset hade minskat, utan frå
gade i stället vilka det var som tidigare 
hade köpt så mycket komponenter_ Han 
gav själv svar på frågan: - »Jo, privat
personer med affärssinne som vid radions 
genombrott sågo en chans att tjäna pengar. 
Det var bara att taga upp beställningar 
bland vänner och bekanta, bland kamrater 
på kontor och i fabriker och så sätta igång. 
Det lönade sig också, ty de kommersiella 
apparaterna voro under en följd av år 
dyra, och de hembyggda apparaterna kos
tades ej på något i onödan. 

Dessa som byggde apparater för försälj
ning voro dock inga amatörer i verklig 
betydelse, ty alllatör är den som sysslar 
med radio av rent intresse och ej för att 

tjäna pengar på den. De flesta av de verk
liga amatörerna från flydda år finnas nog 
fortfarande kvar, och allra mest glädjande 
är, att nya amatörer komma till.» 

Som ett bevis på att intresset snarare 
ökade än minskade berättades att Stock
holms Radioklubb och Föreningen Sveriges 
Sändareamatörer (SSA) hade ett ständigt 
ökande medlemsantal, samt att även nya 
radioklubbar hade bildats i landsorten. 

I en artikel, kallad »Tysk television» re
dogjorde i PR nr 11/37 ingenjör Erik Hul
legård, för de televisionsnyheter som hade 
visats på Berlinutställningen 1937_ Den 
stora nyheten för året var att man i Tysk
land hade gått över till 441-linjerssystem, 
vilket över lag hade resulterat i en förbätt
rad bildkvalitet. I den stora televisionshal
len på utställningen kunde besökarna stu
dera alla de olika momenten mellan inspel
ningen i studion och den slutliga bilden 
på mottagaren. Av mottagare fanns allt
från typer med en bildruta så stor som ett 
vykort upp till projektionsapparater med 
en bild storlek av 2X l ,75 m. 

En intressant sak på utställningen var en 
projektionsanläggning som var avsedd för 
att vid exempelvis massmöten möjliggöra 
för ett större antal människor att se talaren. 
Framför en talarstol var en infraröd pro
jektor uppställd som arbetade enligt prin
cipen ljusfläcksavsökning och som avsökte 
talarens ansikte i ett 147-linjersraster och 

med 50 bildavsökningar per sekund. De 
från talaren reflekterade strålarna upp
fångades aven horisontell och två verti
kala fotoceller, som var placerade på ta
larstolen. Bildsignalerna som alstrades på 
detta sätt fördes till en projektionsmotta
gare, som projicerade bilden på en bakom 
talaren placerad stor skiva av mattglas. 
»- Tack vare att avsökningen sker med 
infraröd stråle blir talaren ej generad av 
densamma och han behöver ej heller stå 
i absolut mörker utan kan ha tillräcklig 

~6 

6·rörs super från ReA-Victor, modell 1937, för 
lång-, mellan- och kortvåg. I mitten av skalan 
finns en mikrometervisare för kortvågsinställ· 
ningen. (Ur PR nr 11/ 37.) 

(GRUnDIG) 
. ny sensationell 

TK4& 
BANDSPELARE 

som möjliggör inspelningar vilka tidigare endast 
kunnat utföras av grammofon·, radio· och filmbo· 
log. Fullstöndig stereo - trickmöjligheter med 
. playback>. och .multi. playbock> somt ekoe:fekter. 
Enastående prestanda - Hi·Fi-kvalitet på Ijudåter· 
givningen. 

Tre bondhastigheter 4,75 - 9,5 - 19 cm!s 
Frekvensområde : 4,75 cm!s 40-12000 Hz 

9,5 cm!s 40-16 000 Hz 
19 cm!s 40-18 000 Hz 

Dynamik (enl . DIN 45504) ==== 50 dB 
Uteffekt 2X3 W 

Med GRUNDIGS balteri· 
drivna bandspelare TK l 
kon Ni göra bandinspel. 
ningar nör och var som 
helst. Löll all bära med sig 
- väger endast 3,7 kg. 
Bondhastighet 9,5 cm!s 
Frekvensomr. 80-10 000 Hz 
Dynamik ==== 43 dB 

Pris exkl. oms 349 
kr :-

Ni måste se och prova 
GRUNDIG TK 46 -
de många möjligheternas bandspelare 

SVENSKA 'GRUNDIG AB 
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Vilket professionellt magnetband erbjuder en helt ny standard i fråga om kvalitet? AMPEX 600. 

Ampex ingenjörer nöjer sig aldrig med nuvarande stan
dard. De söker ständigt förbättra vad som kan tyckas 
fullkomligt. De har nu tagitsig an Ampex 600-serien av 
professionella inspelningsband, och de har 
förbättrat den i så hög grad att vi anser att den 
skall kallas den .llY..2.. Ampex 600. Denna 600-
serie erbjuder nu bättre högfrekvensegens
kaper. Tack vare en ny Ferro-Shenn-process 
som gör tapen mjuk, har den första avspel
ningen samma ljudåtergivningskurva som den 

hundrade. Den ger just den pålitlighet som man väntar 
av Ampex inspelningsmateriel. Pröva denna förbät
trade 600-serie och avgör själv. Den framställ i samma 

rigoröst kontrollerade renrumsatmosfär som 
precisionsinstrument och instrumentband. 
Den kommer från det enda företag som kan 
erbjuda båda band och bandspelare för varje 
behov: Ampex International S. A., Perolles 2, 
Fribourg, . SWit:erland. Förs~ljning IAMPEX I 
och service over hela vari den. t': =:=:r: 
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V ÄXELSPÄNNINGS
STABILISATORER 
SOM MAN KAN LITA PÅ 

WANDEL u. GOLTERMANN 
Reutlingen - Västtyskiand 

tillverkar en serie växelspänningsstabilisatorer som fyl

ler de flesta behov i laboratoriet eller i provrummet 

med utgångseffekter upp till 10 kV A. 

Här ett exempel: 

VÄXELSPÄNNINGSSTABIlISATOR typ WS-6 

Uttagbar effekt: 0-1000 W 
Tillåten reaktiv belastning: 200 VAr 
Utgångsspänning : 220 V 
Ingångsspänning: 220 V ± 10 % 
In- och utgångsspänningens frekvens: 50 Hz ± 10 % 
Klirrfaktor: 3 % 
Tidskonstant: 0,05 sek. 

Ändring i utgångsspänningen då ingångsspänningen 
varierar inom regleringsområdet vid konstant last och 
vid 220 V utgångsspänning : 0,1 % 
Ändring i utgångsspänningen då belastningen varierar 
mellan tomgång och full last vid 220 V ingångs- och 
utgångsspänning : 0,1 % 
Växelspänningsstabilisatorn består i princip aven 
spartransformator och en transduktor. Utgångsspän
ningen påverkas av transduktorns förmagnetisering, 
som regleras aven spänningskänslig brygga. 

Begär prospekt och närmare upplysningar från 

TELEINSTRUMENT AB 
Härjedalsgatan 138, Vällingby, tel. 871280, 377150 

6 RADIO OCH TELEVISION - NR 11 - 1962 

belysning för att läsa ett manuskript~, sägs 
det i artikeln. 

Av artikeln »Tekniska nyheter på årets 
mottagarmodeller» framgick att fabrikan
terna gick hårt in för olika former av »au
tomatisk» avstämning: »- En intressant 
demonstration av AGA-Baltics AFK-modell 
ägde nyligen rum i Stockholms Radio
klubb. Det var något aven sensation att 
'känna' på en sådan apparat för första 
gången, hur AFK:n 'sög' in stationen så 
snart man kom intill den.» 

Philips hade en annan avstämningsfi
ness, där ratten bromsades då man vid in
ställningen kom mitt på en station. Broms. 
ningen skedde med hjälp aven elektro
magnet. Mellan stationerna var apparaten 
tyst och kopplades automatiskt in då man 
kom mitt på en station. • 

I' CJ • problemspalten 
ed 

Problem nr 8/62 

som hade insänts av ing. Lennart Brand
qvist, Göteborg, hade följande lydelse: 

Kan i ett nät enligt fig. l 12 bli större 
än Il? Om så är fallet, hur mycket större? 

R 
~-.I1 __ ~_C~~ __ +-cn~~ 

R 

n C I--+----...J 

R C 

Fig l 

Rätt svar på detta problem är att 12 kan 
bli max. ca 9,4 % större än Il. Det är märk· 
ligt att ingen av RT:s vanligtvis så full. 
fjädrade problemlösare kunnat lösa pro
blemet, som - även om det är en smula 
arbetsamt - i själva verket inte är så för. 
färligt svårt ~tt bena ·upp. 

Kanske har man trott att det var något 
)skumt» med det hela; är det verkligen 
möjligt att det kan bli en strömförstärk
ning i ett passivt nät, bestående av enbart 
resistanser och kapacitanser? Ja, det är 
faktiskt möjligt; det går inte att komma 
förbi detta faktum, som kan bevisas på 
följande sätt: 

Med beteckningar enligt fig. 2 erhålls 

11==/34-/54-/44-/6 
12==/54-/6 

Införes )strömförstärkningen» a==/2/ll fås 



UJtQB J~ 
~ c 

BANDSPELARE I 
.~ . Luxor bandspelare har blivit en klar framgång på 

den amerikanska marknaden och har rönt en hed
rande uppmärksamhet, bL a. i tidskrifterna Audio 
och Home Furnishing Daily, so'm givit bandspe
larna högt betyg. Vikingavinjetten är hämtad ur en 
annons för Luxor-bandspelarna i New York Times. 

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 
av4W. 
MP 42~ med elegant sockel i ädelträ överens
stämmer i tekniskt avseende helt med MP 424. 

MONO 
MP 433 är en robust, smidig mona-version med 
sockel av teak eller mahogny. Med 3 hastigheter 
och 4-spårsteknik följer den samma internatio
nella standard som stereo-bandspelaren. MP 433 
har kontinuerlig klangfärgskontroll, ·en uteffekt ay 
3 W samt stereoanslutning. 

J\ven när det gäller bandspelare har Luxors mål
medvet~a kvalitetslinje givit resultat: 

ALLT FLER VÄLJER 

Luxa 
Dill 

I :.-
\ I " 
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r--- 13 

R II 16 

" 
14 -j(*) 

e -jX R 

Fig 2 

Ur fig. 2 erhålles vidare 

-j (Ia+I5) X+I5R/ n= e 
(I4+Ia)R-j/aX/n=e 
-j (Ia+I5) X-jlaX= e 
(I4+Ia) R+I4R= e 

Ur dessa ekv. fås 

Ia+I5=j(e/X-I5RjnX) 
14+Ia=e/R+ j/aX/nR 

samt 

15=e/2[ (R/n)-j(X/2)] 
la= e/2 [ (R/ 2)-j(X/ n)] 

dessa ekv. ger 

f-----

a=-jXR[I+(2/ n)] (R-jX) / [AB(R
-jX)_(R2/n)B+(X2/ n)A] 

där A=2R/ n-jX och B=R-jX2/n 

Signalgenerator FSG 957/11 

Denna ekv. kan skrivas 

a= { (X/ R)2. [1+(2/ n)]+ 

+ j(X/ R) [1+(2/ n)J}/ 

/[ (X/R)2[1+(2/n)]-(ljn) 
[1-(2/n) (X/ R)2]_j{ (l/ n) . 

. (X/R)[(X/R)2-2/n]

-(X/R) [1+(2/n)]} l 
Sättes här X=R dvs. om R=I/wC 
fås 

a={[I+(2/n)]+j[I+(2/ n)]}/ 
/[I+(I/n)+(2/n2)]+ 
+j[I+(I/n)+(2/n2)] 

Studeras detta uttryck finner man att a 
alltid blir en reell storhet, och vidare fin
ner man att 

a=[I+(2/n)] /[I+(I/n)+(2/ n2)] 

......... .... ......... (l) 

Sätter man i denna ekv. in n=2 fås a=l; 
n=3 ger a=45/42. Det maximala värde a' 
kan anta erhålles genom att ekv. (l) derive
ras, varefter derivatan sättes =0, vilket ger 
n=2(l+v2) = 4,8. Detta n-värde insatt i 
ekv. (l) ger a=I,094. 

Extraproblem 

Är det någon av RT:s läsare som åtar sig 
att ge en fysikalisk förklaring till att ut
gående strömmen ur nätet i fig. 2 blir större 
än den som påföres nätet? Finns det ev. 

.. . de rätta 

andra Re·nät som uppvisar samma onek
ligen ganska uppseendeväckande egen
skap? Det får bli ett extra problem denna 
månad. 25: - kr utbetalas för bästa svaren 
på ovanstående fråga. 

Problem nr 11/62 

Strömförstärkningsfaktorn a=I2/ I1 för an
ordningen i fig. 3 är 100. Vad finns inom 
den med tjocka linjer ritade rektangeln 
där inga aktiva element ingår? C är på 
100 pF och har förlustfaktorn lO-a. Ström
generatorns frekvens är l MHz. 

11 

. f-1MHz $ 
Fig 3 

Rätta lösningen på' detta problem kom
mer i RT nr 2/ 63. Särskilt eleganta, roliga 
eller intressanta lösningar belönas med 
10: -. Lösningarna skall, för att bli be
dömda, vara red. tillhanda senast den 10 
december 1962. Skriv »Månadens problem» 
på kuvertet. Adress: RADIO och TELE
VISION, Box 21060, Stockholm 2l. 

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

instrumenten 

för riktig TV- och UKV-
• service 

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

Instrumentbord 
på hjul. Synnerligen praktiskt. 
Ni flyttar lätt instrumenten 
till den apparat Ni skall ar-
beta med. P' 145 riS :-

AB GYLLING fL CO 
Stockholm-Gröndal, 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. 031/17 58 90 
Malmö, N. Vallgatan 42. 
Te I. 0401707 20 
Sundsvall , S. Jörnvögsgatan 11. 
Tel. 060/504 20 - luleå, Storgatan SO. Tel. 108 10 
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ÄR DETTA RELÄER 2 
ELLER OMKOPPLARE. AMPHENDL 

BORG 

2=) =fe2=6e~efr3e2=fe2=::EeCBe~e~( ~~;)01:::fZ 
En del människor kallar dessa elektromagnetiskt aktiverade komponenter för 
reläer. Vi kallar dem för koaxialomkopplare. Vad är skillnaden~ 

Den viktigaste skillnaden ligger i stående vågförhållan
de. Ett vanligt relä, även i skärmat utförande och för
sett med koaxialkontakter, är olämpligt i kretsar för 
över 400 MHz. De kan i själva verket ha VSWR av 1,5 
vid 400 MHz. DK-koaxialomkopplare med förbättrad 
impedansanpassning ger värdet 1,1 vid samma frek
vens. OK standardtyper är konstruerade för frekvenser 
upp till 5.000 MHz och typer för 10.000 MHz är under 
utveckling. Andra fördelar med omkopplare är mindre 

Generalagent: 

"OH.AN 

överhörning, lägre förluster och större motståndskraft 
mot yttre påkänningar. 

OK kan leverera över 1.300 olika omkopplare, men 132 
st. av dessa fyller kraven för 90 % av alla kända appli
kationer. Dessa så kallade standardtyper som kan le
vereras från lager i U.S.A. (många snart i mindre kvan
titeter från lager i Sverige), finns sammanställda i DK:s 
katalog nr. 61, som kan erhållas från generalagenten. 

LAO ERCRA~~Z;; .l 
~~~ ~AGt~~·~·~~:----~~--------------------~~----~--------~ 

VÄRTAVAGEN 57 • STOCKHOLM NO • TELEFON 63 07 90 
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KV-DX 

Rymdradionytt 
Råö blir basstation för telesatellit. 
försök i Skandinavien 

Den 24/8 sammanträdde Skandinaviska 
Telesatellitkommitten (STSK) i Göteborg 

Satellitsändare 

för att diskutera förutsättningarna för att 
de skandinaviska teleförvaltningarna skall 
kunna medverka vid försök med telekom
munikationssatelliter. Kommitten fann att 
Chalmers Tekniska Högskolas radioobser
vatorium på Råö är lämpligt som skandi
navisk basstation. Råö-observatoriets före
ståndare, professor Olof Rrdbeck, har an-

~12 

De mycket goda DX-konditioner mot Syd
och Centralamerika som varit rådande un
der sommaren avtog i år ganska tidigt. 
Redan i slutet av augusti blev stationerna 
i dessa områden allt svagare och under sep
tember försvann de nästan helt. Endast de 
mera vanliga stationerna gick då in med 
god hörbarhet. En mycket stark soleruption 
i början av september bidrog även till att 
försämra mottagningsförhållandena. 

Enligt lyssnarrapporter från amatörstationer och officiella meddelanden från den ameri
kanska rymdfartstyreIsen (NASA) är följande satellitsändare fortfarande aktiva: 

Beteckning Inklinations
vinkel 

De afrikanska stationerna blev, i mot
sats till de latinamerikanska, bättre hör
bara under hösten. Längre fram mot vin
tersäsongen kommer även de asiatiska sta
tionerna att bli hörbara igen liksom även 
de stationer som sänder från öarna i Stilla 
Havet_ Konditionerna på mellanvåg åter
kommer också under hösten och vintern; 
redan i september rapporterades de första 
USA-stationerna på detta band. 

En hel del trevliga stationsnyheter har 
noterats under hösten. I slutet av somma-

~72 

Tiros I 

Transit IVA 

Radiation III 

Tiros I) I 

Tiros IV 

Arie) I 1551) 

Tiros V 

Telstar 

YtterliglIre ett instrument 
i tonlrekvensomrodet Iron 
Briiel & /(jIler 

48,4· 

66,S· 

66,7" 

47,9· 

48,30 

44,SO 

BRUSGENERATOR typ 1402 
~ Slumpvis brus med likformig spektral 

täthet i frekvensområdet 20-20000 Hz. 

Symmetrisk gaussisk fördelning 

Omkopplingsbar utgångsimpedans 

Inbyggt - 3dB/oktav vägningsfilter 

Inbyggd voltmeter med effektivvärdes
vlsnmg. 

10 RADIO OCH TELEVISION - NR 11 - 1962 

Oml.-tid 
Im in) 

Sändn. frekv. 
IMHz) Modulering 

103 

107 

107 

104 

104 

105 

105 

15S 

108,03 

54 
162 
216 
324 

108,09 

108,0 
108,03 

136,232 
136,923 

136,408 

136,23 
136,92 

136,05 

CW Ikontinuerlig bärvåg 

cw · 

AM Itonmodulering) 

cw 

cw 

cw 

Spårningssändare 

cw 

'il 

OBS. 1/3-oktav eller 1 Il-oktavs 
brusband i frekvensområdet 11 
Hz-35 000 Hz då brusgeneratorn 
kopplas till B & K Bandpassfilter 
typ 1612 och 1613. 



77?O/I1/G: -MARCO/YI lIAR ANNtI 
KANSL/GAIi'E 

I/VSTl?tJMENT/ 

M A R C O N I 1/4 0;0 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 {1-H -110 H 

Kapacitans 0,1 {1-{1- F - 110 {1-F 
Resistans 0,003 Q -110 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 kHz. Resistansmätning 
sker vid likström. Som extra tillbehör finns en 
likströmstillsats TM 6113, som möjliggör induk
tansmätning vid tillförd likström. 

Pris Kr. 3.100:-

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

Typ 

TF 868B 

TF 1342 

TF 1245 

Mätområden 

Induktans 

Kapacitans 

Resistans 

Q 

Tang. S 

Kapacitans 

Q 

Kapacitans 

Mätnoggrannhet Frekvens 

l .uH -100 H 1% 10. 10 kHz 

l .u.uF -100 .u F, 1% , , 
0,1 SJ -100 M SJ 1% 

0,1-1000 

0,001 -10 

0,002 - 1111 .u.uE 0,2 % 1kHz 

5 -1000 Se spec. 1kHz - 300 MHz 

7,5 - 500 .u.uE 
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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sökt om anslag för att bygga en antennan
läggning med en parabolspegel med 25,6 
m diameter för radioastronomi. Under för
utsättning att vissa tillsatsanordningar kom
mer till blir en sådan anläggning också 
användbar för de telekommunikationsför
sök som STSK i första hand syftar till skall 
utföras. STSK har beslutat underställa 
resp. tele förvaltningar ett förslag att fram 
till slutet av 1964 anslå ett belopp på sam
manlagt högst 1,5 miljoner svenska kro
nor för anskaffning och installation av des
sa speciella tillsatsanordningar. 

Försöken vid Råö-observatoriet kommer 
att begränsas till mottagning. Någon sänd
ning kommer alltså inte att kunna ske. Det 
betyder att telegrafi, dataöverföring och 
mot Skandinavien riktad överföring av ra
dio- och TV-program kan tas emot. Där
emot kan man via denna anläggning inte 
utväxla telefonsamtal eller sända t.ex. ra
dio- eller TV-program till USA. 

Kommitten beslutade också vid sitt sam
manträde att rekommendera teleförvalt
ningarna följande fördelning av kostnader
na: Danmark 30 %, Norge 25%, Sverige 
45 %. 

Försöken kommer att ledas aven arbets
grupp inom kommitten, vilket innebär att 
arbetet med satellitförsöken kommer att bli 
ett gemensamt skandinaviskt företag. • 

Ef9bÖCker 

MARKESJÖ, G: Elektronrörs/örstärka

re. Stockholm 1962. Nordisk Rotogravyr. 

206 s., 197 fig. Pris: 28 kr. 

För undervisningen i tillämpad elektronik 
vid våra tekniska läroanstalter har ' man 
länge saknat en svensk lärobok. Förelig
gande bok är, tillsammans med en senare 
utlovad bok - Transistor/örstärkare -
avsedd att råda bot på denna brist. Förf., 
som är verksam som lärare i ämnet vid 
KTH, har baserat bokens innehåll på före
läsningar, givna av professor E Lö/gren. 

Efter en kortfattad presentation av elek
tronrörets fysik, diagram och strömkrets
egenskaper behandlas i sju efterföljande 
kapitellågfrekvensförstärkare för små sig
naler, motkoppling, likspänningsförstärka
re, videoförstärkare, högfrekvensförstärka
re, slutförstärkare och sändarförstärkare. 
I några appendix avslutas boken med redo
görelser av vissa för förstärkartekniken 
viktiga begrepp, som t.ex. singularitets-

diagram, flödesscheman, distorsion och 
brus. I anknytning till texten samt efter 
varje kapitel ges - för fördjupade studier 
- referenser till modern litteratur. Några 
belysande räkneexempel är även inlagda 
i texten. Hänvisningar till appendix är dock 
sparsamma och saknas ibland helt. 

Författarens framställning är logisk, 
koncentrerad och väl balanserad, med ett 
rikt bildmaterial - i genomsnitt en bild 
per sida - som på ett utmärkt sätt kom
pletterar texten. Ofta låter förf. bilderna 
tala för sig själva. Matematiska härled
ningar har som regel ej utförts i sin hel
het; efter det att grundläggande förutsätt· 
ningar givits anges slutresultatet. 

Som lärobok i tillämpad elektronik vid 
en teknisk läroanstalt bör den vara väl av
passad. Alla väsentliga fakta om förstär
kare, och - som anges av titeln - speciellt 
elektronrörsförstärkare, finns i boken. Fö
reläsningarna kan helt ägnas åt härledning
ar, förtydligande paralleller och diskussio
ner. För den färdige ingenjören är den en 
god handbok och en lämplig läsning vid 
repetition av något glömt avsnitt. Däremot 
kan den inte rekommenderas för självstu
dier för nybörjare, därtill är den nog för 
kortfattad. 

Bokens typografi är mycket tilltalande 
och tydlig. 

Bengt-Gunnar Magnusson 

FAMA och TICONAL 
- . permanentmagneter som Ni kan lita på 

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

Mabndr.ment 

" FAMA 1000 

FAMA och TICONAL har 
mycket stort magnetiskt 
energiinnehåll, vilket i för
ening med låg specifik vikt 
ger små och lätta konstruk
tioner. T. ex. TICONAL Gg 
med (BXH) max. över 5,5X 
lOG cgs, dvs. ett magnetiskt 
energiinnehåll, . som är mer 
än 30 gånger större än hos 
en ,kolstålsmagnet. 

FAGERSTA BRUKS AB, Dannemoraverken' Österbybruk 
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Lavoie Pulsgenerator 
med plug-inenheter. 

Lavoie, välkänt för sina spektrumanalysatorer, pre
senterar en ny pulsgenerator med plug-inenheter, 
LA-595. 

Med tre grupper av plug-inenheter för repetitions
frekvens, pulsbredd och -fördröjning resp. utgång, 
täcks alla nuvarande behov av pulser och morgon
dagens krav kan mötas genom tillägg av nya plug
inenheter. 

Grundenheten innehåller ett stabiliserat kraftaggre
gat på 650 W, vilket är mer än nQg för alla kombi
nationer av plug-inenheter. En transistoriserad 12 V, 
18 A likströmsstabilisator levererar glödström till alla 
kritiska rör qch reducerar därigenom såväl brum 
som jitter. 

Följande plug-inenheter finns f.n. 

Repetitionsgeneratorer : 

R1 20 Hz-200 kHz (RC-oscillator) 
R2 0,01 Hz-20 Hz (RC-oscillator) 
R3 100 kHz-lO MHz (LC-oscil'ator) 
R4 7 fasta frekvenser: _ 

l Mc, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, 10 Hz och 1 Hz 
styrda av kristallkontrollerad precisionsoscillator (stabili
tet 1 . 10-7). 

Pulsbredd- och fördröjningsenheter (dubbelpulsutförande) : 

WD-1 Bredd: 0,5 ,us-250 (-lS kontinuerligt 
Fördröjning: 1 ,us-2500,us variabelt 

WD-2 Bredd och fördröjning kontinuerligt variabla upp till 
70 % av periodtiden från 0,01-20 Hz. 

WD-3 Bredd: kontinuerligt variabel från 2 ns-1 ,us 
Fördröjning: o-lO,us kontinuerligt variabel med för
dröjningslinje för minsta möjliga jitter. 

Utgångsenheter (dubbelpuls) : 

Q-l 

0-2 
0-3 

Stig- och falltid Utspänning 
10 ns 0-6 V 

0,08,us 0-60 V 
O,l,us 0-100 V 
0,1 ,us 0-50 V 

stigtid 1 ns (f.n. under utveckling) 

Impedans 
52Q 

600 Q 
1000 Q 

52Q 

Generalagent 

VÄRTAVÄGEN fil • STOCKHOLM NO • TELEFON 63 07 90 
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FÖR SÄNDARAMATÖRER 

Radioprognoser for november 

Kortdistansprognosen 

Prognoskurvan för kortdistansförbindelser 
under november är uppgjord för två hu
vudområden, norra resp_ södra Sverige. För 
varje område anges prognos för förbindel
ser dels i nordlig riktning, dels i riktning 

MHz 
25 

20 

15 

Norra Sverige 

Nord 

öst-syd-väst. För riktningar som ligger in
om sektorn väst-nord eller nord-ost får man 
interpolera linjärt mellan nord- resp_ öst
syd-västkurvorna. Under vissa delar av 
dygnet behöver man inte göra denna inter
polation, enär skillnaderna mellan de båda 
kurvskarorna endast uppgår till några få 
procent. I fig. anger de heldragna kurvor-

04 08 12 16 

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, stör
re än 1000 W. 

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

Södra Sverige 
MHz 

25. 

:.10 

15 

20 24 
SNT 

. 20 24 
SNT 

WELWYN 
AW3101 

C40(18W) 

ELEKTRISKA KOMPONENTER 

o 

TRADLINDADE 

EMAL'-'ERADE 
o 

MOTSTAND 

Från 3W (AW3101, $2$4 x 11 mm) 
till 300W (C41, fZ$29 x 248 mm) 

Godkända för lik - och 
växelström enl. RCS 111 

Vi leverera även inställbara 
motstånd 15W .... 200W 

GENERALAGENT: GUNNAR WIKLUND A.B., KUNGSGATAN 38, STOCKHOLM C. TFN 206212 
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_lG"\\e,,s\\~G,e, 
~ specialltet 

UTMÄRKANDE FÖR RIFAS 
MP·KONDENSATORER ÄR: 

• små format 

• överspänningstålighet 

• liten laddniilgsåtgång vid självläkning 

• driftpålitlighet även vid låga spän
ningar 

en\!9J!!J -

PMD 200 
PMD 201 

härdplastompressade och avsed
da för n.ormal inomhusanvänd
ning. 

Kapacitansområde: 0,05-2 p,F. 

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

Ni kan välja ur ett 
rikhaltigt sortiment: 

PMG 510 
PMG 512 

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

Kapacitansområde: 0,05-4 P,F. 

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

PMH 510-513 
PMH 520-523 

i aluminiumbägare med efler 
utan fästbult. 

Kapacitansomr6de: 0,5-60 ,u F. 

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

NÄGRA 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 x22 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 30x 78 
2 21 X 35 2 20x38 25 X 50 8 30x 52 35 X 78 40x 78 

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

Nya katalogblad med närmare uppgifter sändes gärna på begäran. 

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

Månadens prognoser är baserade på senast 
kända och bearbetade jonosfärdata och på 
det av Ziirich·observatoriet förutsagda sol· 
fläckstalet för november, R=25. 

HIlz 
3D 

25 

" 

M lb 15700k • ourne m MHz 

~~ 
3D 

:~ ~, 
I f\', fl 

25 

20 

Buenos Aires 125001cm 

/~F-
i/m-- , 

\ 
11 ~\ , , 

HIlz 
3D 

25 

" 

NewVork $300km 

/F1/:"'
U 

7/ \\ För december beräknas solfläckstalet R 
till 24, för januari 1963 till 23 och för fe· 
bruari till 22. I/ 

I 

15 , , 
1\\ -- r/ \. 

I 

I 

" , , 
'-I 

15 

Radioprognoserna anger beräknade vär· 
den på MUF (Maximum Usable Frequen. 
cy) resp. FOT (Optimum Traffic Frequen· 
cy) och avser radioförbindelser i sex olika 
riktningar, räknat från Mellansverige. 

,. 
-- , ,", 

\ 
r--... 

-- , 
I.-,.:.. " I 

,. 
~ 

"-
10 

. 
/ \\ 

/ ....... 1/1 \', 
/" ......... fI \ 

16 20 24 
SNT 

Joniseringen av jordens övre atmosfär är 
mer intensiv under dagtid och svagare uno 
der nattid under vintermånaderna än under 
andra årstider, vilket kan hänföras till den 
normala årstidsrytmen. 

MHz 
3D 

Kapsladen 10,;:lOkm ""', 
3D 

""'Z 
3D 

Tokyo 8220km 

Den atmosfäriska störningsnivån avtar 
under vintermånaderna och har till följd 
ett bättre signalbrusförhållande, vilket är 
mJst märkbart på de lägre frekvensbanden. 

Meteorskuren >Leonids» den 14 och 18 
november kan förorsaka extrema radioför· 
bindelser på de höga frekvensbanden. 

Allmänt kan nämnas att månadens kon· 
ditioner kan jämföras med dem under no· 
vember 1954 och november 1942, möjligen 
är de något bättre än 1954. 

TS 

Yttermått:från 16 till 62 mm (/) 
Effekt: från 0,1 till 40 W 

25 

20 

15 

10 

, , 
, , 
f , 

--lr1 
V 

Strömart: Likström, l-fas och 3-fas växelström. 
Även i synkronutförande. 
Nedväxling: 5: 1 upp till 480000: 1 
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FO" rw 25 

1\\ 

~ --, 
2. 

I t1Uf 
\ 

, F~ , , , ' 
I FOT \ 

, , I 

15 

10 

V I 

-...... 
04 DO 12 16 20 

, 

, 
SNT 

.25 

" 
15 

10 
8 

• 
r--

r<'-" , 
1\\ I 

ff 0'\ t-, __ 
, "- \ . 

dunker 
småmotorer 
i precisionsutförande 

för finmekanik, optik, radio, television, 
elektroniska-medicinska apparater, 

bandspelare, skivspelare, 
hushållsapparater m.m. 

"" , 
/ 

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



PUL -6E ERATORER 
Modell 

RepJrekvens 
Stigtid Amplitud Pulslängd Pulsfärdräjning 

Dubbelpuls 10 Hz-2 MHz 50 V el. 500 mA 0,1 ILs-50 ms 0,1 ILs-50 ms 
50 % pulskvot 10 ns valfri polaritet 
för allmänt bruk 

Rep.frekv. 100 kHz 10 Hz-1oo kHz 50 V över 50 ohm 0,1 ILs-500 ILS 0--1000 ILS 
flexibel 10 ns valfri polaritet 
Prisbillig 

132A Wö~r~~I'f~!f~~ns 
för allmänt bruk 

L-____________________ ~ 

5 Hz-3,5 MHz 
Variabel 
10 ns-1oo ns 

50 V över 50 ohm 
valfri polaritet 

0,1 ILs-lO ms 0,1 ILs-lO ms 

~138 Helttransistoriserad 300 Hz-10 MHz 7,5 V över 50 ohm 50 ns-1ooo ILS 50 ns-1ooo ILS 
Många använd- 10 ns 
ningsområden 

ULTRA·SNABBA PULS·CiENERATORER 

L-____________________ ~ 121 I Ultra-snabb 100 Hz-2O MHz 20 V negativt 
Rep.frekv. 20 ,MHZ 0,7 ns vid 10 V över 50 ohm 

1,2 ns vid 20 V 

10 ns-1oo ns 120 ns 

~121 
L----

_ 124 ~7:ic~' ~. 
":jIIt' ~ ~ 

~126 

Hög uteffekt 
Kort stigtid 

Mycket kort stigtid 
Lågt pris 

10 Hz-10 MHz 
och enkelpuls 
4 ns 

10 Hz-10 MHz 
2 ns 

0,4 ns stigtid 40 Hz-300 Hz 
Kalibrerad amplitud 0,4 ns 

50 V över 50 ohm 
valfri polaritet 

20 ns-1 ILS 120 ns 

10 V negativt 
över 93 ohm 

2,5 ns-25 ns 120 ns 

100 V över 50 ohm 2 ns-1oo ns 
valfri polaritet 

Ingen fördröjn. 

Ni får utförliga data om ovanst. pulsgeneratorer och andra E-H-instrument genom att kontakta gen.agenten. 

Tillverkare: Generalagent: 

E-H RESEARCH LAB. INC. ERIK FERNER AB 
Kalifornien, U.S.A. Box 56 Bromma vx 25 28 70 
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Jonosfärdata för juli 1962 
I vidstående diagram är de jonosfärdata 
sammanställda som under juli månad 1962 
utvärderats vid Uppsala Jonosfärobserva
torium. 

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, var
vid staplarnas längd anger den kritiska 
frekvensen fEs för de sporadiska E-skikten 
(avläses på den högra delen av diagram
met). 

fO F2 MHz 

l 7 

6 

5 

3 

2 

I~ .A l /\ 
N11~ 

t\~ 
"' 

! 

~ ~ I\M ~J "'N ~A, f" ill l 
III~ 

, 
~r fl ~ ,.. 

M 

Den kritiska frekvensen för F2-skiktet 
har, som framgår av diagrammet visat gan
ska små variationer. Starka jonosfärstör
ningar förekom den 31 juli, måttliga stör
ningar den 13 och 14 och lätta störningar 
den 25-27. 

ingar.l Störn 

Solfla 
tal 

"cks-
60 ~ ~~ 

I~,tfz 

Medelsolfläckstalet för juli var 19,7, vil
ket innebär en avsevärd minskning j äro
fört med juni, då det var 41,6. Frånsett det 
höga värdet 54 i början av månaden visar 
solfläckskurvan över lag låga värden. 

1.0 

20 

O 

A 

.1 

."nl fl iirkstal 

t"'-
II r-.... 

11 I1 il 
5 7 9 

lA. 

l' öl I 

la I 
11 

V 1\ I ~ 

Ih II lt ~ I I ~ .... II l 
II II III IIIJ I U III .... 

1 3 25 2' 29 J~ 

-- Datum Typiskt för årstiden är den intensiva 
förekomsten av sporadiska E-skikt. 
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en NYhet 
• • • • • • • • • • • • • • • 

HMV:s 605 Master nu med st.r skivtallrik 

HMV: s stereoskivspelare 

605 Master 
har nu försetts med 28 cm skivtallrik. För 

övrigt är dess förnämliga egenskaper de

samma: 'fyra hastigheter - helt inkapslad, 

fjäderupphängd motor med hastighetsreg

lage - magnetodynamisk diamantpickup 
- studioarm med justerbart nåltryck ned 

till 2 gram - utspänning 7 mV per kenal. Dimensioner: längd 370, djup 320, största höjd 160 mm. 

SKANDINAVISKA GRAMMOPHON AB -HIS MASTERS VOICE· 

Nederlag och service i Göteborg: T V Trim, Fabriksgatan 18. Telefon 031/1550 60 
Nederlag och service i Malmö: Nils H Persson & Co.; Norregatan 12. Telefon 040/23676 
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Sandhamnsgatan 39 
Box 27053 
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DEKADISKA 
HÖGSTABI LA 

•• 

FREKVENSMATUTRUSTNINGAR 

2 

1 x 10-7 till S x 10-10 

FKM 

XVD 

XUA 

XMA 

XSC 

XNA 

Direktvisande frekv.-meter och 
blandare 

Frekvensmultiplikator 

Normalfrekvensgenerator 

Skrivare 

Extra högstobil oscillator 

Nötaggregat för XUA 

WIK 10 H.z - 1000 MH.z 
Denna frekvensmeter förenar i sig en kristallstyrd oscillator, 
en av denna styrd generator, ett blandarsteg samt en di
rektvisande frekvensmeter. Stabiliteten är ca 1 X1o-7/dygn. 
Mätförfarandet grundar sig på interferens (nollsvävning) 
mellan de från den kristallstyrda generatorn alstrade fre
kvenserna, 50 Hz-30 MHz, resp. deras övertoner med den 
okända frekvensen. Ev. skillnadsfrekvenser mellan 10 Hz-
500 kHz indikeras direkt. Ordningstalet hos jämförelsekäl
lans övertoner bestämmer man mycket enkelt. Med sär
skilda tillsatsapparater kan fjärrmätningar och registre
ringar av frekvens resp. frekvensavvikelser göras. 

XZA 10 H.z - 12400 MH.z 

XZA innehåller alla för precisionsmätningar nödvändiga 
instrument. Mätningarna sker enligt interferensmetoden 
varvid en noggrant känd jämförelsefrekvens resp. dess 
övertoner genom nollsvävning bringas till överensstäm
melse med den okända frekvensen. Ev. skillnadsfrekvenser 
mellan 10 Hz-500 kHz indikeras direkt på FKM. 

Jämförelsefrekvensen alstras av normalfrekvensgeneratorn 
XUA mellan 30 Hz-30 MHz på grundton. XUA är kristall
styrd med en $tabilitet av ca 2x1Q-8/dygn. Onskas högre 
stabilitet hos XUA kan denna styras utifrån med 100 kHz 
t.ex. från vår FREKVENSNORMAL XSC med en stabilitet 
~v ca 5x lo-10/dygn. Med FKM so~ blandare- till XUA ka~ 
mätningar göras upp till 1000 MHz. För högre jämförelse
frekvenser än 30 MHz användes multiplikatorn XVD, 30-
300 MHz. Anslutes övertonsblandaren XME (ej avbildad) 
t ill XVD kan mätningar göras upp till 12400 MHz. Som fre
kvensregistrerande instrument användes XMA i anslutning 
till FKM. (I grundpriset för XZA ingår: XUA, XNA, FKM 
och stativ med blindpaneler.) 

Dimensianer 540x370x364 mm 

ERS,TAG~TAN . 31 -ST.O,CKHOLM- ~SÖ -TE.LEFON , 4,4 0105 
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RAVTHEON/RHEEM presenterar: 

Effektdioden 1 N 373 O I R 075 O i subminiatyrutlörande, 
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 framriktn ingen - 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. 

. i 

Naturlig storlek 

• Swilchhastlghet ...... .. . 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. 

Switch egenskaper 
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 

OSCILLOSIIOPTEST MED 5 IMP. PULS - JIMfO
RIIDE STlGTlDEI fOR 113730/RD750 MED El 
ST.IDIRD COMPUTER DIOD 

7.5 

"- 1d ItS~G. 5 ~MP~RE P~LSJ 
,\ REP. RATE 5 KG .-6.0 

4.5 \ 

3.0 
~ 

STANDARD HIGH CONDUGTANCE 
/'" GOMPUTER TYPE 

1.5 / ~ RA YTHEON/RHEEM 1N3730/RD75D 

• Lednlngslllrllåga Ilramrlktnlngen ... 1 Amp. vid 1 volt typvärde o 
o 

• EllekUllrlust ... ...... ... ... 750 mW max. vid 25° C 

För fullständiga informationer kontakta 
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Box 1160· Bromma 11. Tel. 290460 

Generalagent i Sverige tör Raytheon halvledarprodukter 



BOFORS . egentillverkade 
hårdtestade 

ELEKTROIIISKA 
•• 

MATUTRVSTNIIIO, 

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-lOO Mp. 

RORELSEGIVARE 
att användas för läges- och rörelse
mätningar i området 0-50 mm. 

IND1UR1NGSGIVARE 
är under utveckling. 

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

AB BOFORS 
Bofors 

Elektronisk mätutrustning har aUt
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 artiUeri
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 stäU
da kraven. De precisionsgivare för 
kraft, tryck och rörelse som blivit 
resultatet av denna verksamhet har 
vi nu möjlighet att stäUa tiU den 
allmänna markn<!dens förfogande. 

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

BÄRFREKVENSSYSTEM 
för mätsignalförstärkning vid dy
namiska mätningar inom frekvens
området 0-1500 Hz. 
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FUBA SUPER 
Lätt att montera - lättast att sälja 
Den nya FUBA-antennen FSA 591 Super X för kanalerna 5, 6, 7, 
8, 9, 10 resp. 11 ger ännu säkrare och bättre mottagning och 
är ännu lättare att montera. Dess utomordentliga fram/back
förhållande, 50:.1, ger Qästa tänkbara skydd mot bakifrån kom
mande störningar och reflexer. 

FUBA har landets största 
sortering av antenner och 
tillbehör. 

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

Ange. önskat! kanal 

Tekniska data 

Spänningsvinst: 13 dB = 275 % 
Fram/backförhållande: 50: 1 

Oppningsvinkel: 

horisontalt 
vertikalt 

Längd: 
44° 

360 cm 

x 
y 
c 

fram I back -förhållande 

50:1 
- profilen betyder 

ännu lättare 
montering - allt 
är förmor:lterat 

- dipolen är världs
berömd och 
oöverträffad i 
effektivitet 

Riktpris 13 5:-

AB GYLLING & CO 
STOCKHOLM-GRöNDAL FUBAfrån~ 

GÖTEBORG • MALMÖ • SUNDSVALL • LULEÅ 
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YR-ID 

r· .... · .. ' .... \:~ , .' ~ -:-~.' 

ANAL061KOMPUTRAR 
80 % av alla ana
logikomputrar är 
tillverkade av EAI. 
Utnyttja därför 
EAI:s stora erfaren
het på detta om
råde. 
231-R 

231 R hor systemkretsar 
med en noggrannhet 
bättre än 0.005 '}'9. samt 
integratorer med u.Ol % 
tolerans. likspännings
förstärkare med lög 
drift, termostatkontrol
lerad ugn för preci
sionselementen, skärm
ning av pre-patch-pa
nel eliminerar överhör
ning. 

TAC-8 TR--48 A 
Upp till 48 st heltransis
tariserade förstärkare, 
nagg rann het 0,01 %. 
lämplig för forskning 
inom Industrier, försva
ret, universitet, tekniska 
högskolor m.m. Effekt
behov 150 W. 

Upp till 20 st heItran
sistoriserade förstärka
re, noggl"annhet 0,1 %. 
löser 95 % av Edra ru
tiningenjörsproblem. 
Effektbehov 50 W. 

Upp till 8 st förstärkare. 
Speciellt instruktiv och 
prisbillig modell för un
dervisning i tekniska \ . 
skolor, universitet m.m. 

DATAPLOTTER 3410 
Plottar kartor och ritningar frön Ampex 
bandminne TM-4 som inspelats frön IBM 
704, 7W eller 7(1}0, med extremt hög 
hastighet upp till 28 kvadrattum . 12 bits 
binär kod ger upp till 4095 räkningar. 
Skalfaktor och paralaxkontroll försto
rar max. 10 ggr. Varje ord bestör av 
ett 6 bits identifieringstecken, tvö 12-
bits X-koordinater, tvö 12-bits Y-koordi
nater. 3410 används i stor utsträckning 
för väderkartor. 

DATAPLOTTER 3100 
Serie- eller parallellmatning med 3- el
ler 4-siffriga decimaldato i binär form 
frön hölkort eller hölremsa. Plottar 
automatiskt 80 punkter/min pö 10"X15" 
plottingyta . 
X-Y-skrivare: modell ll00E Voriplotter 
Automatisk ,off-board, eliminering av 
felpunkter. 
6 olika symboler tryckes halvautoma
tiskt. Upplösningen är 2000, vilket med
ger plotting av 3-siffriga tal mellan 
-999 och +999. 
Skalsättningen medger att ytan av ett 
frimärke kan spridas över hela plot
tingytan. 

X-Y SKRIVARE VARI PLOTTER 

ll00E med plug-in-enheter. 

Känslighet: 0,1 Vlinch-20 Vlinch eller 
0,001 Vlinch--{),2 Vlinch, skrivhastig
het. 

Skrivhastighet : 20 inch/sek. 

Noggrannhet: Statisk 0,076 % för pen
na samt arm hu. 

Plottingyta : 11 "XI7". 

Tillbehör: Symbol Printer, Kurvföljare, 
Bi-variant funktionsgenerotor, tan
gentbord, AC- till DC-converter. 

DIGITALVOLTMETRAR, SAMTLIGA HEL
TRANSISTORISERADE 
26070-1 4 dekader, noggrannhet : 0,D1 % 
hu, om röde : 0-1000 V, läshastighet: 
2OO/s. Automatisk pola~itetsomkoppling. 
5000 -4 dekader, noggrannhet: 0,01 % 
hu, omr6de : 0-100 V, läshastighet : 
2OO/s. Automatisk polaritetsomkoppling. 
5001 5 dekader, noggrannhet : 0,01 % 
fsu, om röde : 100 p.V-119,9 V, läshastig
het: 2OO/s. Automatisk omr6des- och 
polaritetsomkoppling. I ng6ngskretsen 
är helt flytande 500 V mot jord vid 
samtliga omröden. 
1026.001 -4 dekader, noggrannhet: 0,1 % 
fsu, omröde: 0-1099 V, läshastighet, 
2OO/s, ing6ngsimpedans: 100 Mohm . 
Samtliga TDVM med utgöng för siffer
skrivare. 

NYHET. X-Y SKRIVARE, HELTRANSIS
TORISERAD 1110 med plug-in enheter. 
Skrivaren kan monteras i önskad vin
kel . 

Känslighet : logaritmisk ingöng 0,0001 
Vlinch-20 Vlinch eller 0,01 Vlinch-
20 Vlinch diff. ingöng. 

Noggrannhet, statisk 0,075 % för _pen
na samt arm fsu., dynamisH 0,1 'ro fsu 
ötergivn ing bättre än O,OS %. 

Skrivhastighet : 20 inch/s . 

Plottingyta: I1"XI7". Helt jitterfri 
X-Y plottning. 
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MP KONDENSATORER 
metallkapslade miniatyrkondensatorer Typ W 49 

Generalagent 

Små dimensioner, stort temperaturområde och 
stor driftsäkerhet kännetecknar HUNTS' MP
(metalliserade pappers-) kondensotorer typ W49. 
De är inneslutna i plastöverdragna aluminium
rör med neoprenbussningar, som ger ett fullgott 
skydd mot mekaniska och klimatiska påkän
ningar. 
HUNTS' typ W49 är provad och godkänd 
enligt IEC40 - stränghetsgrad 21 och 56. 

Data 

Kapacitansområde 0,025-2 ,uF 
Kapacitanstolerans standard ± 20 % 
Arbetsspänningar max 150,250 och 350 V 
Isolationsmotstånd > 200 .QF vid 20° C 

Vi sänder gärna utförligare uppgifter och 
provningsprotokoll 

AB GliSTA BÄCKSTRÖM 
Box 12089 - STOCKHOLM 12 - Tel. 540390 

CANNON 
PLUGS-

M I C R 0-D - mikrokontakter för mikrominiatyrkretsar 
Kontakterna i MICRO-D-serien har liten vikt och liten massa. De är 
motståndskraftiga mot slag och vibrationspåkänningar. 

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

ELEKTRISKA DATA 
Ström: 3A 
Spänning: 900 V (test-) 
Test vid 2.300 m höjd 300 V 
Temperaturområde: -SsoC till + 150°C 
Overgångsmotstånd/Stift 2,6 m.Q vid 3 A 
Material och dielektrikum ftalatharts 

100 

98 

96 

Kurva utvisande kapacitansan 
som funktion av temperaturen 

v 1\ IL 

-'- 1\ 
II 

1I 

-40 -20 O 20 40 60 80 100 C· 

AB GtiSTA Bl(CKSTRtiM 
Box 12089 - STOCKHOLM 12 - Tel. 540390 

24 R A 0 ·1 O O C H T E L E V I S lON - :'<I R Il - 1962 



TEXAS INSTRUMENTS 
presenterar 

DALMESA 

transistorer för högfrekvensapplikationer 

PARAMETER 

BVOBOt AND BVCES 
BVEBO 
hFE 
h,. (at I kc) 
Ir 
JCBO 
COB (at I mc) 
Noise Figures ~ (at I mc) 
Maximum Power Dissipation 

t JE = O §RG = lKU 

TESTPUNKTER 2N2188 2N2189 2N2190 

Jc = -5Ol'a 40 v min 40 v min 60 v min 
Jc - O. JE - lO0l'a 2 v min 2 v min 2 v min 
VCE - 6 v, Jc - 2 ma 40 min 60 min 40 min 
VCE = -6 v, JE = -2ma 40 min 60 min 40 min 
VCE = -9v, JE=-1.5ma 60 mc min 102 mc min 60 mc min 
VCB = -12v, JE = O 3 I'a max 3 I'a max 3!'3 max 
VCB = -9v, JE = 1.5 ma 2.5 pi max 2.5 pi max 2.5 pi max 
VCE = -Sv, JE = 0.5 ma 1.5 db typ 1.5 db typ 1.5 db tyP . 
25°C Ambient 125 mw 125 mw 125 mw 

Denna nya legerade och diffunderade mesa-gera
nium-transistor är speciellt tillverkad för kretsar 
där man fordrar lågt brus och hög förstärkning -
upp till 150 Mc. Den är särskilt lämplig i områ
dena för mellanfrekvens, högfrekvens och video
frekvens. Serien är särskilt konstruerad för använd
ning i temperaturområdet -40· C till +70· C. 

2N2191 

60 v min 
2 v min 

60 min 
60 min 

102 mc min 
31'a max 
2.5 pi max 
1.5 db typ 

125 mw 

, 

~I!'S~~~I!~ BÄCKSTRtiM. 

r'~~~~'I!I~~:RUMENTS .SWEDEN AB ~ 
R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R 11 - 1962 25 



instrument och komponenter för mikrovåg 

SIVERS LAB: s mikrovågsprogram täcker frekvensområdet 1000-
18000 MHz och omfattar allt från generatorer, digitala frekvens
metrar, mätledningar m m till mer fältmässigt utförda instrument 
och komponenter, såsom frekvensmetrar i robusta lådor, rote r
skarvar, vågledaromkopplare m m • 
Ni får genom att rekvirera vår svenska katalog över instrument 
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och komponenter för mikrovåg alla uppgifter om data på varje 
produkt. 
Utvecklingen inom mikrovågstekniken går snabbt och vi är väl 
rustade att möta dess krav. För att ' kunna tillgodose den ökade 
efterfrågan på våra mikrovågsinstrument har vi utökat vår verk
stad samt flyttat den till nya lokaler. 



SIVERS LAB: S frekvens

metrar ör avsedda för la

boratorier där snabb och 

noggrann mätning av fre

kvens inom området 1000. 
-18000 MHz är aktuell. 

Olika kopplingselement 

kan väljas för varje spe

ciellt mätproblem, vilket 

innebär avsevärt ökad an

vändbarhet. 

tör taltbruk 

Dessa frekvensmetrar i 
robust lättmetallåda eller 
trälåda är speciellt utfor
made att användas vid 
underhåll och kontroll av 
radarstationer och radio
länkar. De är även lämp
liga vid mer laboratorie
mössiga mätningar. 

tör Inbyggnad 

Tillbehör finnes som gör 
det möjligt att bygga in 
frekvensmetrarna i ett .sy
stem med :kontroller och 
indikering på frontpane
len. Frekvensmetrarna kan 
även fås i specialutföran
de, t ex för inbyggnad i 
speciella system. 
Genom att frekvensmet
rarna har ett linjärt sam
band mellan räkneverk 
och utgående axel är det 
möjligt att använda en 
böjlig axel eller ett servo
system för anslutning till 
fjärräkneverk eller skri
vare. 

SL 5212, med kopp-
t. lingselement, 

2,5-4,0 GHz 

2. SL751O, 1,1-1,7 GHz 

3. SL 7754, 5,4-8,6 GHz 

4 SL 7623/1 eh, 8,5-9,6 
• GHz 

5. SL 7863, 2,5-4,0 GH% 

SL 7596, SL 7598 
G. special utförande 

Frekvensmeter med 
7. ~ekundärräkneverk 

digitala frekvensrnetrar 

Våra produkter säljes i Danmark av Philips A.S., Köpenhamn, i Norge av Norsk A.S. Philips, Oslo, i Finlond ov Oy Philips Ab , Helsingfors . 

R A D I o o C H T E L E V I S lON - N R Il - l 9 6 2 27 



RÖRVOLTMETRAR 
för krävande 
mätningar 

Philips presenterar en hel serie ror~oltmetrar 
avsedda för industrier, laboratorier och prov

rum. Avancerad konstruktion och rationell 

tillverkning i stora serier ör bakgrunden till 

att så höga prestanda kon erbjudas till så 

förmånligt pris. 

__ ._~ Samtliga modeller 

I 

Typ I 
GM 6020 

GM 6012 

GM 6014 

GM 602S 

har inbyggda 
kalibreringsspänningar 

Frekv.-

I 
Mötområde 

\ Noggr. I Spec. egensk.\ 
Pris 

område fullt utslag Kr. 

liksp. 100 fl V-l kV '±3'7o Automatisk 1680 
polaritets-
omkoppling 

2 Hz-l MHz 1 mV-300 V '±2,5'7o Särskild dÖlnP- 975 
ning vid låga 
frekvenser 

1 kHz-30 MHz 1 mV-300 mV '±3'70 Yttre dömpsats 1480 
UOO 

0,1 MHz-800 MHz 10 mY-lO V '±5'7o Utbytbar 2360 
kristot/diod 

.± MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN 
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elektr<+>nik 
I TEOm OCH PHAK I IK 

specialtidskriften i ' 
europeisk toppklass 

nr 4 - 1962 innehåller bl.a.
(utkommer under december) 

Moduleringsmetoder för 
datatransmission över 
telefonledningar 
av civilingenjör 
Martin Jeppsson 

Datatransmission idag 
och imorgon 
av byrådirektör 
Kurt Silversjö 

T echnische Anwendungen 
der Korrolationsverfahren 
av professor, H Sehlitt 

Ny metod för all prov 
på transistorer 
av ingenjör Berndt Flygt 

• 

elektr8nik 
I U ' OHl OCH PH'\KflK 

Elektronik får 1963 en tätare utgiv
ning kommer då utökad till 6 nr. 

PRENUMERERA NU! 

r Ti~LE~O~, ;:kho-;;-;I - I 
I postgiro 6511 ID 

Undertecknod beställer: 

al prenumeration 1963, nr 1-6 a 18.50 
(inkl. oms.) 

b) prenumeration nr 1/62-4/62 a 11.25 

el lösnummer, nr ...... • . a kr 3.- per st, 
alt expedieras mot postförskolt till: 

Namn 

Adress 

I Postadress ... . .. .. . . . . .. . .. .. . . . . .. .. .. ..• I ---------



nytt 
o 

ran 
mu ar 

BSY 10 - BSY 11 - BFY 10 - BFY 11 mesatransistorer i kisel 

i 10-5 hölje som ger 

150 mW förlusteffekt vid 100 C omgiv
ningstemperatur vid 100 Mc/s fl 

Dessa nya massproducerade n-p-n mesatransistorer i 
kisel - BSYI0, BSYll för pulskretsar, BFYI0, BFYll för 
RF-förstärkning - finns tillgängliga från Mullard till rea
listiska priser. De utökar det redan omfattande program
met med följande fördelar. 

• Kollektor-förlust på 150 mW vid 100°C 

• Förstärkning från likspänning till 30 Mc/s 
med förlusteffekt på 300 mW vid 25°C 

• Kollektor-emitter spänningen från 45 V till 60 V 
ger högre effekt och större signal-utrymme 

• Tre ledare med isolerat hölje 

• TO-5 utförande 

BSYI0, BSYll och BFYI0 , BFYll är den ekonomiska lös
ningen för applikationer som tidigare föreföll alltför dyra 
och svåra i robotar, flygplan och för marina ändamål 
somt för industriella applikationer där höga omgivnings
temperaturer förekommer. 

Förkortade data BFY10 BFYll BSY10 BSYll 

VeD max. +45 +45 +60 +45 V 

leM max. 50 50 50 50 mA 

hFm vid Vem= +SV, le =10mA 25-50 40-125 45-80 6(}-125 

I 

fl vid Vem =+10V, le =5mA >60 >60 >60 >60 Mc!s Strindbergsg. 30 Stockholm No 
Vem (sa') le =10mA +1.5 +1.5 +1.0 +1·0 V 

COb • vid VeE =+20V, ' m=OmA 3·0 3·0 5 . 0 5.0 pF 

TJ max 175 175 175 175 ·C 

• 

R A D I o o C H T E L E V I S lO N - N R Il - l 9 6 2 29 



Snabb, enkel dataregistrering för forskning, kvalitets-kontroll, produktion med 

Sanborn oscillografsystem 
1-och 2-kanals portabla skrivare 

297 
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Den mest lätthanterliga 1-kanals-skri ... 
varen 
1-kanal- 9 kg - portföljformat -10 mV/skd vid direkt .. 
registrering -10 !-IV efflskd vid bärfrekvensregistrering. 

Kompakta, lättskötta ·skrivare för allmänt bruk, för direkt4 
registrerfng (ModeU 299) och tör bärfrekvenssystem 
(Mode U 301). Två pappershastigheter: 5 och 50 mm/s - 
rektangulära koordinater - bläckfri registrering - frek
vensrespons O -100 Hz· inom 3 dB vid 10 skaldeiars 
amplitud - förstärkningsstabilitet bättre än 1 % upp till 
500 C och för nätspänningsvariationer + 10%. Modell 
299 har balanserad ingång, 10 fasta känslighetsområden; 
kalibrerad nollpunktsundertryckning. ModeU 301 har 
stort känslighetsområde, kan användas med trådtöj .. 
ningsgivare och induktiva givare, lämnar matningsspän .. 
ning av ca 4,5 V 2"400 Hz och har nOllpunktsundertryck
·ning. 
Modell 299 kr 4.725: -, 301 kr 5.050:-

Portabla 2-kanals-skrivare 
Portabla skrivare för direktskrift och bärfrekvens· 
system - 3 typer med 50 mm kanalbredd, 4 hastig • 
heter~ identislta med unda!ltag al' den transistoriserade 
elektroniken. 

Modell 322 direktkopplad: 10 känslighetsområcfen 10 mV .. 
10 V/mm, kalibreraq nollpunktsundertryckning, balanse
,rad ingång, 5 Mohm till jord för vardera sidan. Modell 321 
bärfrekvenssystem, maximal känslighet 10 IN eft/mm 
lämnar matningsspänning 5 V, givarimpedans min. 100 
ohm, nOllpunktsundertryckning. Modell 320 direktkopp .. 
lad: 12 känslighetsområden O,5-20.mV/mm och V/cm 
ingångsimpedans 0,5 Mohm (område mV /mm) och 1 
Mohm (område Vlcm), flytande och skärmad ingång. 
Modell 320 /<r 10.735:-, 321 kr 9.745:-., 322 k.r9.105:-

2-kanals-system med .utbytbara för .. 
stärkare 
Kanalbredd 50 mm, 4 hastigheter, kan erhållas i 875 mm 
hög vagn, i portabelt utförande eller för raCkmontering. : 

ModeU 297 med förenklade, miniatyriserade ,,850., tör-
'förstärkare , kr10.895:-(utan förtörstärkare) . 
Modell 296. med « 350» törtör~tärkare tör mycket vari e .. 
rande mätproblem, kr 10.255:- (utan förtörstärkare) 
.Båda typerna med·känsligheter från IN till 100-tals V, 
transistoriserad elektronik. 

* I 



Sanborn 8S0-serie: 
Maximal 6- och 8-kanalsprestanda, pålitliga och an'passbara till de flesta före .. 
kommande mätproblem .•. högt utvecklade sp~cial-förförstärkare 

850-serien består av kompakta 6~ och 8-kanals direkt
skrivande oscillografsystem, De erbjuder bläckfria, per
manenta registreringar med rektangulära koordinater 
på plastbelagt permapapper, Åtta utbytbara förtörstär
kare av plug-in typ upptar endast 178 mm panel utrymme, 
skrivarenheten med effektförstärkare och kraftförsörj
ning upptar 450 mm panelutrymme. 
Några av de fördelar som 850-serien erbjuder är följan
de: elektriskt kontrollerade pappershastigheter valbara 
med , tryckknappar, 0,25 -100 mm/s, inbyggd pappers
upprullning, indikering av pappersmängd, individuell 
kontroll av pennspetstemperatur, enkelt utbyte av pap
per, ca 250 mm registreringar synliga, transistoriserade 
strömmotkopplade effektförstärkare, robusta inkapslade 
galvanometrar med hastighetsmotkopplad dämpning, 
begränsarkretsar före effektförstärkarna, förberedd för 

fjärrmanövrerad pappersframmatning, hastighet och tids .. 
markering. 
Frekvensrespons 0-150 Hz (3 dB ned) vid 10 skaldeiars 
amplitud. 

Till ett 6- eller 8-kanalssystem kan 'Ni enkelt addera de 
av ' 850-seriens förtörstärkare, som passar Ert aktuella 
mätproblem. Ett 8-kanalssystem kan köpas utrustat för 
endast 6 kanaler och kan vid senare tillfälle utökas till 
8 kanaler. 

Följande förförstärkare ur 850-serien finns tillgänglig'a: 

Modell 850-1100A Bärfrekvens, Modell 850-1300 Direkt
kopplad, Modell 850-1300B Direktkopplad, Modell 850-
1200 Faskänslig demodulator, Modell 850-1200T Fas
'känslig demodulator, Modell 850-1500A Högkänslig. 

Priser 

6-kanals-system 
Modell 856-5460W basenhet bestående av: 
1 Modell 858-1100 Kåpa med kontrOllpanel , 

fläktsystem och utrymme för förtörstärkare 'kr 3,520:-
1 Modell 858-5OOC Kraftenhet kr 3.520:-
1 Modell 1856-1OOW Skrivarenhet innehållande: 
1 Modell 356-100W Skrivare kr 15,360:-
1 Modell 356-4ooWP Kraftenhet kr 2.400:-
6 Modell 850-2ooB Effektförstärkare 

per st. kr 800:- kr 4.800:-
Totalt kr 29,600:-

,8-kanals-system 
Modell 858-5460 base'nhet bestående av: 
1 Modell 858-1100 Kåpa inklusive kontroll panel, 

fläktsystem och utrymme för f!)rtörstärkare kr 3.520:-
1 Modell 858-500e Kraftenhet kr 3.520:-
1 Modell 1858-100 Skrivarenhet innehållande: ' 
1 Modell 358-100 Skrivare kr 17.280:-
1 Modell 358-4ooP Kraftenhet kr 3.200 :-
8 Modell 850-200B Effekt-förstärkare 

per st. kr 800:- Kr '6.400:-
Totalt kr 33.920:-

Totala kostnaden för ett 8-kanals-system utrustat tör 
endast 6 kanaler men med' möjlighet till senare utbygg':' 
nad till 8 ,kanaler är kr 30.400:-

Priserna gäller fritt förtullat Stockholm, exkl. oms. 

H EWLETT-PACKARD 
Huvudkontor i USA: Palo Alto (Calit,j, Huvudkontor i Europa: Geneve (Schweiz), 
Europeisk fabrik: Bedford (England), Böblingen (Västtyskiand). 

För närmare data, teknisk hjälp eller demonstration kontakta generalagenten: 

FIRMA ERIK FERNER 
BOX 56, BROMMA 1, TEL. 252870 
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Vad kan få en vanlig bandspelar.e att.låta nästan som en Ampex? AMPEX ton band 

Alla ljud återges lika naturligt, lika levande på Ampex· 
inspelningsband. Varje rulle uppfyller näm· 
Iigen samma höga krav på fulländning som 
gjort Ampex bandspelare til.1 den måttstock 
efter vilken alla andra bandspelare bedömes. 
Större dynamiskt omfång och bättre högfrek,. 
vensegenskaper är bara två av fördelarna hos 
Ampexband~n. Även förpackningen är annor· 
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lunda och bättre. l varje kartong ligger den unika 
(,Signature Binding» som får Ert bandbibliotek 
att se ut lika bra som det låter. För att få ut 
ända mer av Er bandspelare, pröva Ampex ins· 
pelningsband serie 500. Finns i fackhandeln. 
En produktfrån det enda företag som tillverkar : 
bandspelare och band för alla ändamål: Ampex 
International SA, Pilettes 1, Fribourg,.Schweiz. 



CROUZET 
PROGRAMVERK TYP 113 

- timer 
metl lIutomlltisk 
återgång 

Kåpan utföres svartlacke
rad i damm- och stänkvat
tentätt utförande för in
fällt montage. Drivmotorn 
utgöres aven självstart an
de synkronmotor, fabrikat 
SAPMI, omkopplingsbar 
för anslutning till IIO och 
220 V 50 p/s. Kopplingen 
mellan drivmotor och me
kanism är elektromagnetisk. 
Kontakterna utgöres av 
fyra ministrömställare, fab
rikat SERMEC, med en
polig växlingskontakt. 
Anslutningarna är utdrag
na till rikligt dimensione
rade skruvanslutningar på 
Hpans baksida. 

Typ Område Skaldelning 

113 A 0,5 - 13 S 1/12 s 
113 B 2,5 - 65 s 0,55 
113 C 5 -130 s 1 s 
113 D 0,25- 6,5m 2,55 
113 E 0,5 - 13 m 5 s 
113 F 1 -26 m 10 s 
113 G 2,5 - 65 m 30 s 
113 H 5 -130 m - 60 s 
113 J 0,25- 6,5h 2,5 m 
113 K 0,5 - 13 h 5 m 
113 L 1 - 26 h 10 m 

ELEKTRISKA DATA 
Kontakter (ohmsk belastning): 
Växelström: 10A 110V; 5A 220V; 1 A 380V 
Likström: 6A 27 V; 2A 110V; 1 A 250 V 

Synkronmotor och magnetkoppling : 

Spänning 
Frekvens 
Effektförbrukning 
Vikt: 1.330 g 

Standard Special 
110/220 V På förfrågan 
50 p/s 60 p/s 
12 W 

INGENIÖRSFIRMAN STIG WAHLSTRÖM AB ' 
Torsbygatan 30-38, Box 52, Farsta 1. Tel. 01 0/9403 00 

R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R 11 - l 9 6 2 33 



:.Bonded-Shield:. = pålimmat skyddsglas. Även 
katodstrålerör för industriellt och militärt än
damål finns nu att tillgå i Sylvania's Bonded
Shield-utförande. 

Generalagent Sverige: 

erbjuder 7 olika fördelar framför den konventionella bild
rörstypen: 

• bättre bildkvalite 

• ökad kontrast 
• starkt förminskad bländverkan 

• reflexfri bild också vid klart omgivningsljus genom tillsats av 
:. Velvetone, skyddsbeläggning 

• absolut säkerhet för splitterfara vid implosion 

• förenklat montage 
• lättare möjlighet till modärn formgivning av möbler 

Sylvania's pionjäraktivitet vid utvecklingen av ,B.onded
Shield, förfarandet tillförsäkrar produkten dess överlägsna 
kvalite. 

Go KULLBOM AB 
Klippgatan 11 • STOCKHOLM Sö • tel. 445728, 445729 
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VENNER 
. ELECTRONICS LIMITED 

15 MHz OMVANDLARE 
TSA 851 
Möjliggör användandet av TSA 
3336 upp till 15 MHz. 
Delningsfaktor: 
1, 10 och 20 
Ingångsspänning : 
100 mV-100 V 
Impedans: 
> 10 kohm 

Säljes i Sverige av : 

3 

TRANSISTORISERAD 
DICiITAL 
FREKVENS· 
RÄKNARE 
med tillsatsenheter 

FREKVENS-TID 
RÄKNARE TSA 3336 
Frekvensmätning: 15 Hz-1,l MHz 

Periodmätning: 1-107 perioder 

Ingångskänslighet: 0,5-250 Volt RMS 

Standardfrekvenser : 0,1 Hz till 1 MHz 

Tidsintervallmätning: 1 ,us-107 sek. 

TRIGG-NIVÄ 
ENHET TSA 824 

TSA 851 I TSA 824 

Kan triggas av pOSe el. neg. pul
ser eller likspänningsnivåer. 
Kontinuerligt variabel ± 5 Volt 
och dämpsats 0,1 1, 10 och 100 
ggr. 

) -., I ;11 ... , . 
, I 

• "'Jl'''. 

" - ~ ~ ... v ... ~... • 

VARIABEL TIDSBASENHET TSA 844 
Fär mätning av periodtider under 1-9999 Hz i enheter större 
än l ILS och ,som tidsintervallgenerator. 

Ing6ngsspänning: 0,5-250 V (sinus-, fyrkantv6g1 
eller negativa pulser 

TSA 844 Impedans: 250 kohm över 50 pF 

TSA 803 

Frekvensom r6de : 15 Hz-l0 kHz 
Max. utg6ngsbelastning 22 kohm 

l MHz FÖRSTÄRKARE TSA 803 
Ing6ngsspänning : 
eller 
Impedans: 
Frekvensomr6de: 

5 mV-S V, 50 mV-S V 
500 mV-2S0 V RMS 
250 kohm över 50 pF 
inom 3 dB 15 Hz-l,1 MHz 

B O X 1160 - B R O M M A 11 - TE L E F O N (08) 29 04 60 
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Kamera GM 4985 
Robust, damm- och fuktsäkert 
utförande för industriellt bruk. 
Pris 4500 kr 

Heitransistoriserad 
kamera EL 8000 
Små dimensioner, låg vikt. 
Pris 3500 kr 

Trafikkontroll och portbevakning med 
TV blir allt vanligare. Hos Bröderna Edstrands 
Göteborgs AB hor mon god överblick av bl.a. 
lastkajen med hjälp av Philips TV. Blond andra 
företog, som ordnat effektiv kontroll och bevak
ning med Philips TV, kon nämnas Marma Lång
rörs AB, Söderhamn, AB Slipmaterial-Naxos, 
Västervik, Munkfors Bruk och SJ i Göteborg. 

Visuella kommunikationer. Vid Stock
holms central använder SJ Philips special-TV 
för att snabbt ge trafikanterna besked om tåg
förseningar och ändrade avgångs- och ankomst
tider. I utrustningen ingår 4 kameror och 6 mot
tagare. Ph i lips special-TV är ett utmärkt hjälp
medel för snobba visuella kommunikationer 
banker, försäkringsbolag, tidningsföretag etc. 

Mycket kan 

göras bättre och 

billigare med 

PHILIPS SPECIAL· TV 

• Självförsörjande, 
ingen extra . förstärkarenhet 

• Automatisk inställning 
för ljusvariationer 

• Enkel installation 

• Alla delar lätt åtkomliga för service 

Fjärrövervakning av arbetsmoment. 
Vid Domnarvets Järnverk bevakar TV-kameran 
traverstransporter av glödgade volsgöt. Svenska 
Metallverken använder TV för att övervaka 
förloppet på boksidan av volsstolarna. Ytterliga
re exempel på användning av Philips special
TV finns bl.a. i Smedjebackens Valsverk, 
Oxelösunds Järnverk och Norrbottens Järnverk. 

Undervisning. En fysiklaboration vid Stock
holms Universitet med TV som undervisningsme
deI. TV ersätter balloptikon, scriptograf, stor
bild-oscilloskop och mikroskop-projektor. Philips 
har levererat undervisnings-TV även till univer
siteten i Göteborg och Lund somt till Chalmers 
Tekn. Högskola, Svenska Tandläkarsällskapet 
och yrkesskolorna i Stockholm och Södertälje. 

Ugnsövervaknll\g. Domnarvets Järnverk ut
nyttjar Philips special-TV även för ugnsövervak
ning. Bilden visor kontrollbordet för bevakning 
aven genomskjutningsugn för kontinuerlig vär
mebehandling med en temperatur av 13000 C. 
Ugnsskötaren kan hela tiden på TV-skärmen 
kontrollera ämnenas läge i ugnen och vid be, 
hov snabbt göra justeringar, 

Med Philips special-TV 
är Ni med överallt 
där det behövs 

Begå·r ytterligare information om olika anyänd
ningsmiJjligheter, tekniska data och kostnader 
från vår mätinstrumentaydelning. 

~PHILIPS 
MATINSTRUMENTAVDELNINGEN 

Postbox 6077 • Stockholm 6 
Telefon 010/349500 
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KVALITETS APPARATER 

IMPULSRÄKNlRE 
100 PULSER/SEKUND 

NYTT ELEKTROMEKANISKT RÄKNEVERK, typ SEl, fabrikat GELMA 
En helt ny räknarkonstruktion med hög räk
nehastighet, lång livslängd och hög drifts
säkerhet. Räknaren innebär ett utmärkt mel
lanled mellan vanliga mekaniska räknare 
och dyrbara elektroniska utrustningar och 
fyller ett stort behov för industriella applika
tioner. 

Vi lämna alla upplysningar på begäran 

Räknaren kan även levereras för direkt an
/Slutning till 220 V växelspänning som tid
mätare med 0,01 sek, upplösning. För an
slutning till fotocellgivare finns separat puls
formare/förstärkare uppbyggd på kretsko'rt. 
Nollställning kan ske manuellt med meka
niskt system eller magnetiskt för fjärrstyr
ning. 

Typ ZG 100 är en komplett enhet för an
vändning tillsammans med fotoelektriska 
givare vid räkning av producerade enheter 
inom industrin, tidmätning, varvtalsmätning, 
integrering m.m. 

Typ lG·l00 
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Ferritkarnor med hållare för tryckta 
kretsar för induktanser 
från tonfrekvens till UHF 

Ett representativt 
urval av vidståen

de normerade 
siferritkärnor 
lagerföres i 
Stockholm. 

Redan .år 1930 införde Siemens & Halske limmade järnpulverkärnor i 
sin tillverkning av spolar för högfrekvens. Som en logisk fortsättning 
till dessa följer siferritkärnorna vilka är uppbyggda av sintrade metall
oxider. Siferritkärnorna är mekaniskt starka och så hårda att de 
endast kan efterbearbetas genom slipning och polering. De har lå'ga 
förluster och tillverkas i 10 olika material för användningsområden 
från några få Hz upp till 150 MHz. Särskilda kärnformer har utvecklats 
för ett flertal specialändamål. 

Typbeteckning I B 65531 I B 65541 I B 65651 I B 65661 I B 65671 I B 65701 I B 65611 

Dim. 0 X höjd mml 11 X7 I 14x8 I 18X 11 I 22X13 I 26 X 16 I 30 X 19 I 36 x 22 

AL-värde* nH/v21 25-1600 I 40-2100 I 25-2800 I 40-3800 I 60-4900 I 250-6200 I 250-7600 

Lindningsutr. mm21 4,2 I 8,4 I 14,0 I 23,4 I 32,0 I 48,0 I 63,0 

• AL·värde = induktans per varv' 

För information kontakta vår avd. TK. Tel. Stockholm, 229640, 0101229680 

TK!62251 

SVENSKA SlEMENS AB 
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POL YESTER-kondensatorer 
, 

~<'A~~~~~ 

• lIi _,_...-I-
f * t ~ 

NU även som flata 
miniatyr-kondensatorer 

9- 11 3-5 Re 
{"'!lpFI 

II rll;lllt 
Medelvärdet av tidkonstonten Re vid högre temperatur. 

lo' 

!VI 

1/0 10' 10' 10' freq ~ 'sj 10' 

Tillåten växelspönning vid högre frekvenser. 

Diagrammen avser rullblockstypen 

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

• små dim~nsioner 
• motståndskraftiga mot fukt 

• lämpliga för kretsar med tryckta ledningar 

• låg självinduktans 

• högt isolationsmotstånd 

• små förluster 

Data 

Kapacitans 

Tolerans 

Kapacitans
änering under 
livslängden 

Arbetsspänning 
vid +850C 

C 296 AA/ 

10000 pF-1 fl F 

tf:' 10 ~o 

125 V = 

vid f ::; 500 Hz 90 V ~ 

Testspänning : 
1 sek. 
1 min. 

För! ustfa ktor 
vid 1 kHz 

375 V 
250 V 

::; 60x10-4 

C 296 AC/ C 280 AA/ 

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

:t 10 ~o 

400 V = 

200 V ~ 

1200 V 
800 V 

::; 60xlO-4 

.± 20 ~o 

::; 1O~0 

30 V = 

90 V 

::; 150x10-4 

Arbetstemp. 

Tillåten över
spänning 

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

Isolations
motstånd 
vid +200C 
vid +85° C 

25~0 1 min/tim 

50000 Mohm 
2000 Mohm 

25~o 1 min/tim 

50000 Mohm 
2000 Mohm 

10000 Mohm 

19PH~ PH I LI PS Postbox 6077· Stockholm 6 
Te elon 010,349500 

~ AVD. ELEKTRONRÖR och KOMPONENTER 
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N U 40 A- Philips välkända kiseldia
der BYZ 14 och BYY 15 tillåter maximalt 40 A kontinuerlig fram
ström. Dessa dioder finns även för omvänd polaritet - BYZ 15 
och BYY 16. Tillåten backspänning uppgår till 200 V för BYZ 14, 
BYZ 15 och 400 V för BYY 15, BYY 16. Genombrottsspänningen 
är större än 800 V. Den stabila mekaniska konstruktionen gör 
dessa kiseldioder särskilt lämpliga för användning i industriell 
elektronik. Jämfört med andra typer av likriktare har Philips kisel 
dioder många fördelar - små dimensioner, låg vikt, hermetisk 
tillslutning och stor tålighet mot höga temperaturer. 
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MAXIMALVARDEN: 
Backspänning SYZ 14 BYY 15 

BYl 15*) BYY 16*) 
Likspänning ••• • •• -VD = 200 V 400 V
Periodisk topp •••• -VDM = 200 V 400 V 
Transienttopp ••••• -VDM = 400 V 800 V 

Framström 
Toppvärde ••••••••••••••• IDM max 200 A 
Medelvärde • • ••••••• • •• • • ID max 40 A 
(medelvärdestid max 20 ms) 

Spörrskiktstempera tur ..••••••• Tj = max 1500 C 
Tempera turökning mellan 
spärrskiktet och höl jets botten •• Kj.m = 1,0 0 C/W 
*) omvänd polaritet 
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Omslagsbilden för detta nummer visar 
en behändig induktiv mottagare för 
»tyst avlyssning» av programmet från 
audioanläggningar, radio- eller TV-mot
tagare. Se konstruktions beskrivning på 
sid. 54. 

• 
I kommande nummer: 

Elektronik och musik D En lätt
tillverkad mätbrygga av ny typ 
D RT testar Tandbergs bandspe
lare, modell 842 . D RT besöker 
Tandbergs Radiofabrikk 

Pilkington -rapporten 

Den 13 juli 1960 tillsattes av de brittiska telemyndigheterna en kommitte med 
uppgift att dra upp riktlinjerna för den framtida radio- och TY-verksamheten i 
Storbritannien. Såväl principiella programfrågor som tekniska och finansiella 
aspekter på radio- och televisionsverksamheten skulle penetreras. Kommitten, 
som döpts till Pilkington-kommitten efter sin ordförande, sir Harry Pilkington, 
framlade sitt 340-sidors-betänkande den 27 juni i år. 

Pilkington-kommittens rapport fick utomordentlig publicitet både i England 
och här i Sverige, kanske mest tack vare den nedgörande kritik som kommitten 
bestod de engelska kommersiella televisionsbolagen. Dessa TY-bolag som sor
terar under den av regering och parlament tillsatta myndigheten Independent Tele
vision Authority (IT A) anklagades för att avpassa sin programpolitik enbart 
för att få största möjliga publik och därmed få in så mycket annonspengar 
som möjligt. Kommitten anser att en oproportionerligt stor del av de kommer
siella programmen appellerar till publikens sensationslystnad och atv kvaliteten 
på underhållningsprogrammen är underhaltig. 

Även det statskontrollera de BBC (British Broadcasting Corp.) kritiseras i 
Pilkington-rapporten. Man anser att BBC, för att hävda sig i konkurrensen med 
de kommersiella televisionsbolagen - som f.ö. har uppvisat enorma vinster de se
naste åren - också dragit ner sin programstandard. 

För att komma "till rätta med missförhållandena rekommenderar kommitten 
att den kommersiella televisionen i England radikalt skall reorganiseras, så att 
TY-bolagens vinstmöjligheter beskäres; samtidigt som annonsörernas möjlig
heter att påverka programmen minskas. 

Pilkington-kommittens rapport - som utlöste en våldsam pressdebatt - har 
dock inte övertygat den engelska regeringen om nödvändigheten av några dras
tiska åtgärder ifråga om den programmässiga sidan av radio- och TY-verksam
heten. Däremot fick de tekniska avsnitten av utredningen, som sysslar med den 
vidare utbyggnaden av radio- och TY-näten, ett mer gynnsamt mottagande. Rege
ringen har också i stort sett accepterat de riktlinjer som Pilkington-kommitten 
dragit upp för den fortsatta utbyggnaden. I korthet går dessa utbyggnadsplaner 
ut på följande: 

l) Övergång från det engelska 405-linjerssys temet till det västeuropeiska 625-
linjerssystemet med 5,5 MHz frekvensavstånd mellan bild- och ljudbärvåg, ne
gativ bildmodulering samt FM i ljudkanalen. 

2) Övergången från 405- till 625-linjerssystemet skall ske successivt; under 
en övergångstid av ca 10 år skall därvid BBC:s och ITA:s TY-program gå ut 
dels som hittills över de befintliga 405-linjerssändarna på band I och III dels 
samtidigt över ett nytt nät av 625-1injerssändare på band lY och Y. 

3) På band lY och Y skall ytterligare ett stationsnät byggas ut för ett av BBC 
producerat TY-program. I framtiden kommer ITA ev. också att få ytterligare ett 
program som skall gå ut över ett nytt stationsnät på band lY och Y. 

4) Placeringen av de nya TY-sändarna på band -lY och Y samordnas så att 
samtliga sändare - såväl BBC:s som ITA:s - får gemensamma antennmaster. 

5) Försökssändningar med färg-TY med 625-linjerssystem skall inledas snarast. 

Från svensk och europeisk synpunkt måste välkomnas detta, att England kom
mer att överge sitt föråldrade 405-linjerssystem och ansluta sig till det västeuro
peiska 625-linjerssystemet. Resultatet därav blir förenklat europeiskt program
utbyte. Likaså är det synnerligen tillfredsställande l,ltt det framtida färg-TY
systemet i - England blir 625-linjerssystem. Svensk radio- och TY-industri får 
därmed visserligen räkna med . ök~d. konkurrens, men från TY-handelns syn
punkt bör det inte irinebä;it nå.gon nackdel att engelska TY-mottagare kommer 
på svenska marknaden. Svensk radio- och TY-industri har f.ö. redan dokumen
terat sin förmåga att hävda sig i den knivskarpa konkurrensen, bl.a. har ju de 
tyska jätteföretagen på radio- och TY-området kunnat hållas på mattan. 

(Sch) 
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Bredba~dsantenner 

Strålnings avkännare 

Mottagare och 
demoduLator • 

Dekodningsenhet 
Kodningsenhet 

start för mottogare 

Str8lningsindikator 

Strömförsörjning för 
vandringsv~gröret 

Vandringsv~rör 

Strömförsörjning för 
*~*~ vandringsvågröret 

Solceller 

Batterier 
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AKTUELLT 

TV -tittarna har vid flera tillfällen under 
sommaren och hösten kunnat konstatera 
att de amerikanska försöken med den för
sta aktiva kommunikationssatelliten »Tel
star»,' var synnerligen lyckade_ Telstar in
gick i ett av American Telephone and Tele
graph Co. (ATT) finansierat projekt. En 
andra aktiv kommunikationssatellit, »Re
lay» har utvecklats av RCA och ingår i 
NASA:s (National Aeronautic Space Ad
ministration) program. Liksom med Tel
star ämnar man med Relay upprätta inter
kontinentala telefon- och TV-förbindelser, 
samt utforska hur påfrestningar i rymden, 
såsom strålning, meteoriter etc. verkar på 
utrustningen i satelliten. 

Relay beräknas få en elliptisk bana, som 
nära anknyter till den Telstar har, med en 
högsta banpunkt (apogeum) 5570 km över 
jordytan och lägsta banpunkt (perigeum) 
på 1670 km höjd. Banplanets inklinations
vinkel blir 54° och omloppstiden 2 tim-

1 Se »Telstar»-satellit för interkontinental ra
diokommunikation. RADIO och TELEVISION 
1962, nr 7/8, s. 40. 

Fig l 

Relar under montering. 

~ Fig2 
Genomskärning av Relar som visar hur den 
elektroniska utrustningen är placerad. Det på 
teckningen visade vandringsvågröret är det 
enda elektronrör som finns i satelliten. 

Fig 3 

Blockschema över lcommunikationsutrustning
en i Relar. Utrustningen består av två från 
varandra oberoende mottagare-sändare. Om
kopplingen mellan dessa sker genom komman
dosignal från jorden. Med en kommandosignal 
kan man även göra omkopplingar så att utrust- ' 
ningen kan användas för antingen en-vägstra
fik, så som sker vid TV-över/öring, eller för 
två-vägstra/ik med förmedling av 12 telefon
samtal samtidigt_ Bandbredden vid det första 
tra/ik/allet är 14 MHz och vid det andra 1 MHz 
i vardera riktningen. 



»Project Relay» 
t 

mar och 43 minuter. Uppskjutningen kom
mer att ske från Cape CanaveraI med en 
Thor· Delta· raket. 

Satelliten • 
Relay har ca 75 cm diameter, längden exkl. 
antennen är 83 cm, antennens längd är 48 
cm. Satellitens totala vikt är 68 kg. Nästan 
hela satellitens yta är försedd med solcel
ler för uppladdning av batterierna som 
driver den elektroniska utrustningen. Re· 
lay innehåller, förutom kommunikationsut
rustning, utrustning för strålningsmätning, 
telemetrisändare och kommandomottagare 
m.m., se fig. 2. 

Kommunikationsutrustningen 

Relay är försedd med två av varandra del-
I vis oberoende kommunikationsutrustningar, 

vilka båda kan ombesörja såväl envägs
som tvåvägstrafik. Sändningarna kan så
lunda antingen vara en-vägs och bredban
diga, så som är fallet vid exempelvis 'TV
överföring, eller två-vägs med mindre band
bredd för överföring av 12-kanals telefon-

j Frdn Jorden 

l 
<D 1725 '7MHz 

<l) 1726.6 '0.5 MHz 
17213 '0,5 MHz 

förbindelser. Blockschema för kommuni
kationsutrustningen visas i fig. 3. 

Vid det förstnämnda trafik fallet sker 
sändning till satelliten på frekvensen 1725 
MHz och bandbredden är då 14 MHz. Vid 
två-vägstrafik sker sändning till satelliten 
i den ena riktningen på frekvensen 1723,3 
MHz och i den andra på 1726,6 MHz, var
vid bandbredden i båda riktningarna är l 
MHz. Omkopplingen i satelliten mellan en
och två-vägstrafik och mellan de två oli
ka utrustningarna sker ·medelst komman
do signaler från jorden. 

Den till satelliten inkommande signalen 
går via ett bandpassfilter till ett blandar
steg, i vilket den omvandlas till 70 MHz 
mellanfrekvens, varefter den förstärkes i 
en MF-förstärkare. Om det gäller en en
vägsförbindelse kopplas mellanfrekvensen 
vidare till en frekvensmultiplikator, där 
den transponeras upp till 210 MHz. Denna ' 
signal föres vidare till ett blandarsteg och 
omvandlas där till 4170 MHz. Signalen för
stärkes sedan innan den återutsändes till 
jorden. Förutom 4170 MHz-signalen för-

Den amerikanska rymdfarts
. styrelsen N ASA förbereder i år 

uppsändandet aven aktiv 
kommunikationssatellit, »Relay», 

som är av liknande typ som den 
av A merican Telephone and 

T elegraph Co. bekostade satelliten 
»Telstar». Här några fakta om 

det nya projektet. 

stärkes och utsändes en spårningssignal 
med frekvensen 4080 MHz. 

Vid två-vägstrafik omvandlas signalerna 
till 68,33 respektive 71,66 MHz mellanfre
kvens. Signalerna separeras sedan i två 
bandpassfilter, varefter de multipliceras 
var för sig till 205 respektive ' 215 MHz. 
Dessa båda frekvenser omvandlas sedan till 
4165 respektive 4175 MHz, vilka signaler 
sedan återutsändes till jorden tillsammans 
med spårningssignalen. 

Utgångseffekten hos Relay blir 10 W vid 
en-vägstrafik och 4 W i varje riktning vid 
två-vägstrafik. 

Telemetri- och kommandoutrust

ningen 

Medelst telemetriutrustningen förmedlas 
upplysningar till markstationerna om för
hållandena i satelliten. Av de data som 
överförs till jorden kan nämnas tempera
turen i och omkring satelliten, arbetsspän
ningar, strålningsdata etc. Telemetrisända
ren arbetar på frekvensen 136 MHz och 
med utgångseffekten 250 m W. 

~78 

!TillJonIen 

\ 
<D 4170.,1.5_ 
"".141651\5 MHz 
\bI!417Stt5HHz 

SpOrringsf9lal' 
4080_ 

Frln 
utrustning nr 2 
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Luxors radio-

Motala är en stad med radiotraditioner, 
genom att stadens namn är förknippat med 
den första storstationen för rundradio, Mo
tala-sändaren, som startade 1927_ Luxor 
radio fabrik i Motala har också anor från 
den svenska rundradions första år_ Redan 
1923 påbörjades där i blygsam skala en 
tillverkning av rundradiomottagare_ Den 
då 30-årige Axel Holstensson, innehavare 
aven elektrisk installationsfirma i Motala, 
hade redan tidigare mer eller mindre som 
hemarbete börjat linda spolar och koppla 
ihop mottagare_ Han uppkallade sina mot
tagare efter den fornegyptiska staden Lux
or, som vid denna tid grävdes ut, och som 
väckte utomordentligt stort uppseende in
om hela den civiliserade världen_ Hans ra
diofabrik har, under de 40 år som gått se
dan dess, utvecklats till en storindustri med 
över tusen anställda, med flera dotterföre
tag och med en försäljningsorganisation 
som sträcker sig över hela världen_ Den nu
varande huvud fabriken i Motala uppfördes 
under åren 1946-1948; 1961 invigde man 
en stor tillbyggnad så att företaget nu 
sammanlagt förfogar över 25 000 m· golv
yta - då ingår också ett dotterföretag i 
Sävsjö, RT-verken, dit all tillverkning av 
skivspelare och bandspelare är förlagd_ 

Ingen svensk radioindustri har satsat så 
mycket på nyheter och har självständigt 
utvecklat så många nya produkter på hem-

elektronikområdet som Luxor - speciellt 
när det gäller skivväxlare och apparater för 
magnetisk inspelning_ Tack vare en skick
ligt skött reklam och en effektiv försälj
ningsorganisation har många av Luxor-pro
dukterna blivit välkända och uppskattade 
på världsmarknaden_ 

Några exempel: 

1934 presenterade Luxor som första före
tag i Europa en seriebyggd skivväxlare, 
som blev en stor försäljningsframgång både 
här hemma och utomlands_ 

Fabrikör Axel Holstensson, mannen bakom 
Luxor radio/abrik_ 
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1949 kom Luxor - först i Sverige -
fram med en svensk trådspelare för privat 
bruk, »magnefonen», som blev en utom
ordentligt stor framgång för företaget. 

1950 kom Luxor med ytterligare en stor 
nyhet, en helautomatisk skivväxlare, utrus
tad med bLa_ sådana finesser som centrum
pinneväxling, på vilken Luxor för övrigt 
har världspatent_ En annan finess i denna 
skivväxlare var en anordning för automa
tisk uppsökning av första inspelnings
spåret_ 

1955 introducerade Luxor sin första se
rie TV-mottagare på svenska marknaden_ 
Dessa mottagare var byggda med ameri
kanska rör och hade - originellt nog -
inbyggda nättransformatorer, vilka gjorde 
att mottagarna blev påfallande tunga; i 
gengäld förenklades S-märkningen av ap
paraterna avsevärt. 

I år kom ytterligare en intressant nyhet, 
en stereobandspelare »Magnefon 410/ 411»' 
som, efter att ha introducerats på ameri
kanska marknaden, blivit en stor försälj
ningsframgång där_ 

En rundvandring i Luxors radiofabrik i 
Motala ger ett -intryck av att detta är en 
tidsenligt utrustad fabrik med rationellt 
bedriven tillverkning_ Lokalerna är stora 
och rymliga. Man noterar också att till-

l Se artikel på sid. 64 i detta nummer. 



Luxors fabrikslokaler i Mo
tala. Luxor har också en 
skiv- och bandspelarfabrik, 
»RT-verken», i Sävsjö. 

Fig l 
Luxors radiofabrik i Motala 
har {fusa och rymliga lokaler. 
Tillverkningen här omfattar 
huvudsakligen radio- och TV
mottagare och en del kompo
nenter tillverkas också_ 

fabrik • 
l Motala 

Luxor - det enda helsvenska företag som 

till 100 procent sysslar med hemelektronik 

- har lanserat många märkliga nykonstruk

tioner på världsmarknaden. 

verkningen i stor utsträckning baseras på 
kretskort med delvis automatiserad till
verkningsgång, detta för att minska beho
vet av arbetskraft. 

Yid Motala-fabriken utförs huvudsakli
gen monteringsarbete för radio- och TY
mottagare. Ungefär hälften av alla kompo
nenter som ingår i mottagarna köps ut
ifrån, men man tillverkar själv transforma
torer, drosslar, spolsystem, tryckta kretsar 
m.m. Man har också tagit upp tillverkning 
av högtalare, av vilka f.ö. viss försäljning 
och även export kommit igång. 

Till Motala-fabriken är också företagets 
TY-utveckling Jmuten, chef är ingenjör 
Gunnar Johnson - känd bl.a. för den 
s.k. Johnson-kopplingen från år 1935. An
svarig för utvecklingen av bandspelare är 
civilingenjör Herbert Augustin. Ingenjör 
Harald Matsson leder utvecklingen av nya 
mottagare. Ett av hans senaste projekt, som 
kommer på marknaden i år, är en liten 
UKY-fickmottagare med yttermåtten 16,5 
X3,8Xll c,m. 

Hur ser man nu på framtiden vid en på 
hemelektronik så specialiserad industri 
som Luxor? RT har ställt frågan till Sture 
Näslund, företagets verkställande direktör: 

»Läget just nu», framhåller dir. Näs
lund, »karaktäriseras av den TY·utbygg
nad som pågått. Tyvärr var det ju så, att 
den enorma köprushen på TY-mottagare 

som satte in 1959-1960 blev så koncentre
rad, att svensk industri inte på långt när 
kunde klara efterfrågan. En högst bety
dande import, framförallt från 'fyskland, 
kom därför igång. 

Den svenska radioindustrins svårigheter 
under expansionstiden 1956-1959 var sto
ra och ställde utomordentliga krav på fö
retagens egna resurser. Köp av TY-motta
gare sker ju sällan kontant utan baseras 

Fig 2 
Bakom Luxors 
skivspelare och 
skivväxlare ligger 
ett enormt utveck
lingsarbete, som 
verkligen givit god 
utdelning och som 
bl.a. resulterat i 
flera världspatent. 
På bilden ingen
jör Herbert van 
Doorn, sysselsatt 
med mätningar på 
skivspelare. 

på avbetalningskontrakt, löpande på ett 
halvt till två år. Till saken hör också att 
den svenska radioindustrin måste komplet
tera sitt komponentbehov genom köp ut
ifrån, men det tar lång tid från det att 
komponenter och tillbehör för en serie 
mottagare köps in och till dess mottagarna 
är färdiga att sälj as, det kan ta ett år. 

Det betyder att ett radioföretag kanske 
får vänta tre år innan pengarna börjar 
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Fig 3 
Ett exempel på djärv formgivning är Luxors 
TV-mottagare »Horisont 23»_ Den har blivit en 
försäljningsframgång i Skandinavien och går 
också i stor utsträckning på export_ 

Fig 4 
Senaste nyheten från Luxor är en monoband
spelare MP-433, som utvecklats ur stereoband
spelare MP-41O och MP-423_ Bandspelaren 
MP-433 har 4-spårsstandard, tre bandhastig
heter (19, 9,5 och 4,75 cm/ s), uteffekten är 3 
W och apparaten har plats för 7" spolstommar_ 
Priset håller sig omkring 673: - inkl_ oms_ 

Fig 5 

En intressant sak som nyligen kommit från 
Luxor är en fickmottagare med UKV-band_ 
Yttermåtten 16,5Xll,5X3,5 cm är av japansk 
storleksklass_ 
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komma tillbaka för en serie TV-mottagare. 
Skall då samtidigt en expansion av produk
tionsresurserna ske, betyder det stora an
språk på företagets tillgångar. 

Marknadsläget på TV-området har nu 
gått in i en lugnare fas. Efterfrågan på TV
mottagare har dämpats och samtidigt har 
konkurrensen skärpts, vilket har resulterat 
i att åtskilliga TV-importföretag undan för 
undan har avvecklats. Man räknar numera 
med att efterfrågan på TV-mottagare inte 
kommer att överstiga ca 300 000 per år, vil
ket är den årsproduktion som kan täckas 
av de svenska specialföretagen på hemelek
tronikområdet.» 

Vilka problem ställs Luxor inför när en 
gemensam europeisk marknad aktualise
ras? - »Det är inte enbart fördelar med en 
gemensam marknad», säger dir. Näslund. 
»Graden av de svårigheter som kan upp
stå blir givetvis beroende på de övergångs
bestämmelser som kommer att tillämpas. 
Får inte de betydande olikheterna i löner 
och tillverkningsserier mellan industrierna 
i de stora EEC-länderna och vårt land till
räcklig tid att anpassa sig, kan svårighe
terna bli mycket stora. 

Läget är emellertid ingalunda hopplöst, 
då möjligheterna för export till exempelvis 
Schweiz och andra länder med mindre ut
vecklad radio industri kan ge oss kompen
sation. Genom att satia på tekniskt avance
rade objekt - helst sådana som utgör ny
heter - kan man få trumf på hand gent
emot mindre lättrörliga konkurrenter på 
gemensamma marknaden. Men det blir en 
hård match, och det gäller självklart att 
vara effektivt rustad på utvecklingssidan. 

Lyckligtvis är det så, att Luxor, som till 
100 procent arbetar med hemelektronik
apparatur, har fått vänja sig vid att stän
digt vara på alerten när det gäller nyheter 
och utvecklingsarbete. Vi har inte någon 
bakomliggande 'stödproduktion' och inga 
beställningar till staten som vi kan falla 
tillbaka på om det 'tar emot' på vårt spe
cialområde. Vi är tvingade att ha nyheter 
på hemelektronikområdet att komma med, 
och vi får driva försäljningen hårt och på 
bred bas. Denna erfarenhet gör att vi kan 
se framåt med tillförsikt», slutar dir. Näs
lund. • 

~ 
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DIPLOMINGENJÖR WALTER BRUCH 
FÖR KONSTRUKTÖRER 

Chef för Telefunkens 
utvecklingslaboratorium Hannover 

U H F -kanalväljare 

i moderna TV-mottagare 
I föreliggande artikel ges en initierad redogörelse för de 

nya typer av kanalväljare för UHF-TV-band IV IV (470-790 MHz) 

som f.n. är under utveckling vid Telefunken. Såväl transistorer 

som tunneldioder har med utmärkt resultat provats i dessa .kanalväljare. 

UH F-kanalväljare i TV-mottagare har 
till uppgift att transponera den mottagna 
UHF-frekvensen till TV-mottagarens mel
lanfrekvens. UHF-kanalväljare i s.k. kon
vertrar transponerar den mottagna UHF
frekvensen till en frekvens som kan tas 
emot i en ordinär TV-mottagare med VHF
kanalväljare. 

Det frekvensområde som i VästtyskIand 
utnyttjas för television på UHF-området 
sträcker sig från 470 MHz till 790 MHz. 
Över hela detta frekvensområde - i vilket 
ca 40 TV-kanaler är inplacerade - måste 

+ 16QV 

Jt-krets 

Antenn 

UHF-bondMter 

Fig la 

alltså en UHF-kanalväljare kunna avstäm
mas, se fig. 5. 

UHF-kanalväljare med rör 

De blandarrörskopplingar som utnyttjas i 
kanalväljare för VHF-banden - TV-band 
I (41-68 MHz) och TV-band III (174-
216 MHz) - exempelvis med blandartriod 
i katodbaskoppling, kan man inte tillämpa 
för UH F-mottagning, utan man måste över
gå till andra kopplingar. Man har funnit 
att ett självsvängande blandarsteg med ett 
elektronrör i gallerjordad k<!ppling, se fig. 

MF
bondMter 

+17SV 

Fig lb 

l, går särskilt bra på UHF. Oscillatorn ar
betar här i en kapacitiv trepunktskoppling, 
se fig. lb, det kapacitiva uttaget anordnas 
genom kapacitanserna Cak och C gk• Katod
motståndet Rk begränsar oscillatorampli
tuden. HF-spänningen kopplas induktivt 
till katoden, mellanfrekvensen tas ut via 
en HF-drossel Dr i anodkretsen. Man kan 
med denna koppling uppnå en blandnings
förstärkning av ca 10 dB om man på anod
sidan har ett MF-bandfilter med ca 10 MHz 
bandbredd. Utnyttjas ett speciellt för detta 
ändamål utvecklat rör PC86 ligger brus-

Trimning .,id fm!n 

----

Trimning ~id 'max 

Fig le 

II-"''*--+c:c--.- 'max 

\ 

\ AV5tOrnnU19 

UHF-kanalväljare med rör. Här utnyttjas gallerjordat ingångssteg samt 
ett självsvängande gallerjordat blandarsteg. 

Ekvivalenta schemat för 
blandarsteget. 

Principen för placering av trimkonden
satorerna för övre och undre frekvensen för 
bandfiltret i UHF-kanalväljaren i aj. 
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II 
GQlleranslulning 

Ingångskretsarnas selektivitet i UHF-kanalväljare enligt fig. 1 vid övre 
resp. undre bandgränsen (heldragen resp. streckad kurva)_ 

Ekvivalentschema för UHF-trioden PC86 och PC88. 

talet för blandarsteget omkring 20-30 
kTo· 

Vid högre frekvenser är det inte längre 
lämpligt att använda spolar som induktan
ser i avstämningskretsar, man måste över
gå till resonansledningar. Dessa kan bestå 
av ledningsstumpar i kammare, vars väg
gar utnyttjas som återledare. De därvid 
uppstående koaxialledningarna belastas 
antingen i ena eller båda ändpunkterna. 

I kopplingen enligt fig. l ligger elektron
röret i ena änden på koaxialledningen, i 
andra änden ligger en vridkondensator så 
att man får en sorts n-länk_ Spänningsno
den, som ligger ungefär i ledningens mitt
punkt, vandrar då man vrider på avstäm-

Fig 6 

+ 

Sandfilter 
tKlpaclliv kappllng) 

ningskondensatorn, se fig._ le. Man kan av 
denna orsak använda två skilda, på lämp
ligt sätt utplacerade, trimkondensatorer för 
övre resp_ undre gränsfrekvensen för av
stämningsområdet. Trimkondensatorn för 
övre gränsfrekvensen fmaf1J placeras så att 
den kommer att ligga i en spänningsnod 
när undre gränsfrekvensen är inställd, den 
blir då overksam vid undre gränsfrekven
sen. Trimkondensatorn för undre gränsfre
kvensen placeras så att den kommer att 
ligga i en spänningsnod när övre gränsfre
kvensen är inställd, den blir då overksam 
vid övre gränsfrekvensen. En utmärkt tre
punktstrimning för kretsarnas följsamhet 
inom hela UH F-området är därför möjlig. 

OsciHalor 

Fig 7 

Störstrålning 

Den på ingången av blandare-+oscillator
röret liggande oscillatorspänningen skulle, 
om man inte använde ett HF-steg, ligga 
över antenningången och därför utstrålas 
från antennen_ Denna utstrålning av oscil
latorspänningen kan omöjliggöra mottag
ning på vissa andra kanaler, och måste där
för reduceras till ett minimum. Det finns 
för störs trålning vissa gränsvärden som 
inte får överskridas_ I Tyskland gällande 
bestämmelser fastställer att vid enkel fre
kvensomvandling till mellanfrekvensen 38,9 
MHz (standardfrekvens) får grundtonen 
hos oscillatorn inte avge högre strålnings-

Förspänning för 
dlstorderande diod 

-!lY 

S'andfiUer 3xfosc 
Blandardiod iosc 

Diodblandning i UHF-kanalväljare med gallerjordat HF-steg (PC88) och 
oscillators teg med röret PC93. 

Diodblandare i UHF-kanalväljare med transistorbestyckat oscii
latorsteg. 3:e tonen av oscillatorspänningen utnyttjas för bland
ningen; distorderande diod utnyttjas för att få kraftig övertons
bildning. 

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



Fig4 

, 

'-, ". 
,'\ 
\ \ 

.' L 
, i 

/ / 
'/ 

. .JI..'/' 

~
" 

• • 
• • 

• 

Fig5 

dB 

!Or--.--,--,r--r--.--.--,---. 

-&~--r~-1--+---r---1--+---r----; 

-12r--t-l~~===::t~I-I-P-m1 

550 600 &50 700 

=='--AvoIllmnöngoemrddo lir 1_ ... IUator ---1-_ 
.'="::::------Band lo/i ------;:! 

Sockelkoppling för UHF-trioden PC88 samt rörets princi
piella uppbyggnad. 

Diagram, visande oscillatorstörspänningen från tre olika provexemplar (1), 
(2) och (3) aven UHF-avstämningsenhet enligt fig. 1. Oscillatorspänningen 
uppmätt över 60 ohms antennk~ämmor (O dB=24S0 p,v). 

effekt än 10-7 W från antennen, vilket be· 
tyder att på 10 m avstånd från mottaga· 
rens antenn får fältstyrkan hos störstrål
ningen inte överstiga 450 f1-V Im. 

Utnyttjas flerfaldig frekvenstranspone. 
ring, som fallet är i TV-konvertrar, skärps 
fordringarna så att endast 90 f1-V I m stör· 
fältstyrka tillåts på 10 m avstånd. Detta 
motsvarar en strålningseffekt av 4.10-9 W. 
Det gäller att hålla utstrålningen från chas· 
siet nere så att denna blir obetydlig i jäm
förelse med antennutstrålningen : detta 
sker genom att man för UHF.kanalväljare 
utnyttjar gjutna och inlödda höljen med 
god högfrekvent skärmning, HF-drosslar i 
samtliga matarledningar, och vidare fer. 
ritpärlor på dessa ledningar. Anodspän. 
ning påföres kanalväljaren via keramiska 
genomföringskondensatorer. Med dessa åt
gärder blir UH F-kanalväljaren »hel'me· 
tiskt tät» mot UHF.utstrålning från oscil· 
latorn, och det gäller endast att se till att 
avkopplingen av oscillatorspänningen till 
antenningången blir så effektiv som möj
ligt. 

Den verksammaste åtgärden för att av· 
koppla denna utstrålning från antennin. 
gången och blandarsteget är - liksom fal· 
let är vid VHF.kanalväljare - att använ· 
da ett HF-steg. I vissa mottagare utnyttjas 
dyrare skivtrioder, exempelvis 6BY4 i HF. 
steget. I Tyskland fick man 1958 fram en 
spänngallertriod med brantheten 14 mAI 
V, nämligen röret PC86, som lämpar sig 
att användas såväl i gallerjordade HF-steg 
som i självsvängande blandarkopplingar. 
1961 kom röret PC88, som har mindre åter· 
verkan mellan in. och utgång än PC86. 

Vid de höga frekvenser det här är fråga 
om gäller det att förhindra oavsiktlig själv
svängning. En utomordentligt liten galler. 
induktans kan orsaka självsvängning, och 

det fordras också mycket effektiv avkopp. 
ling mellan utgång och ingång för att röret 
skall arbeta stabilt. . 

Återverkningskonduktansen känneteck· 
nar ett UH F-rörs lämplighet som HF·för. 
stärkarrör. I fig. 3 visas ett ekvivalent sche· 
ma för ett rör i gallerjordad koppling. Man 
kan räkna med tre olika återverknings. 
vägar: 

l) via anod-katod.kapacitansen Cak ; 

2) koppling över den gemensamma gal. 
lerledningsinduktansen Lg, som är 
gemensam för ingångs- och utgångs. 
krets; 

3) koppling öv,Yr rörets inre konduktans 
Yi , som vid mycket höga frekvenser 
är en komplex storhet. 

HF-steg 

För att god spegelfrekvensundertryckning 
i UHF.kanalväljare skall uppnås fordras 
två till tre avstämningskretsar före blan
darsteget. Som ingångskrets väljes ofta ett 
;If.filter, som är så bredbandigt att det täc· 
ker alla TV·kanalerna på band IV IV. 
Bandfiltret avstämmes till mittfrekvensen 
i band IV IV, ca 650 MHz. Ståendevågför. 
hållandet blir med denna koppling inte 
sämre än ca 2 inom hela området 470--790 
MHz. 

Mellan förr ör och blandarsteg lägges ett 
bandfilter bestående av två kretsar; dessa 
bestämmer till väsentlig del kanalväljarens 
spegelfrekvensselektivitet. Kopplingen för 
båda krt;tsarna sker genom slitsar i skilje
väggen mellan de två kamrar, som utgör 
de två avstämda kretsarna i bandfiltret. I 
vissa fall har man induktiva kopplings. 
slingor för att få önskad bandfilterkopp· 

ling. Flera slitsar, anordnade på lämpliga 
ställen i kammarväggarna, ger önskad 
koppling inom hela frekvensområdet, så att 
konstant bandbredd hos filterkurvan erhål
les. Fig. 2 visar den bandpasskurva som 
uppnås med ett sådant filter. Bandbredden 
hos HF-bandfiltret i kanalväljaren är nå· 
got större än bandbredden i mottagarens 
MF·bandfilter. Selektionen för spegelfre. 
kvensen är > 40 dB och för oscillatorfre· 
kvensen > 30 dB. Samtidigt med god spe· 
gelselektivitet får man alltså god avkopp. 
ling av oscillatorspänningen från antenn· 
kretsen. 

Med ett PC88 i HF-steget och ett rör 
PC86 som självsvängande blandare erhål. 
ler man en stabil effektförstärkning av 10 
-12 dB inom hela UH F-området, 470-790 
MHz. Dämpningen av oscillatorspänning· 
en är därvid sådan att endast ca 1,5 m V 
kommer att uppträda över antennklämmor. 
na (60 ohm) ; detta svarar mot en störspän
ningsfältstyrka av högst 250 f1-V på 10 m 
avstånd, se fig. 5. Egenbrustalet håller sig 
omkring 11-12 dB. 

Diodblandning i UHF-kanalväljare 

Även dioder kan utnyttjas vid UHF för 
blandning. Företrädesvis- utnyttj ar man 
för närvarande de amerikanska kiseldio. 
derna lN82 och lN82a. Under det att rör 
medför en viss blandningsförstärkning, 
uppstår det i dioder som användes som 
blandare en viss blandningsförlust, som 
ligger omkring 6 dB. Med en ingångsbrus. 
faktor hos dioden av ca 4 kT o och en brus· 
faktor hos den efterföljande MF·förstärka· 
ren av 2 kT o' erhåller man alltså i gynn· 
sammaste fall en resulterande brusfaktor 
av 12- 14 kTo• Då emellertid blandardio· 
der har vida toleransgränser uppnår man 
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Fig 8 

i genomsnitt knappast bättre brusfaktor än 
någonting mellan 20 och 30 kT o. 

En blandardiod kräver endast ca 200 
m V oscillatorspänning för effektiv bland. 
ning (elektronrör kräver åtminstone 1,5 V 
oscillatorspänning) . Vid 200 ohms arbets· 
resistans hos blandarkristall och om ett 2· 
krets ingångsbandfilter utnyttjas kan man 
vid diodbearbetning hålla utstrålad stör· 
strålning nere vid 10-7 W från antennen. 
Detta alltså utan att man behöver använda 
HF·rör. 

På grund av svårigheterna att upprätt. 
hålla exakt följsamhet i bandfilterkretsar. 
na och på grund av toleranserna hos blan· 
dardioder är det i allmänhet tillräckligt att 
ha ett HF.försteg även om man har diod· 
blandning. En avstämningsenhet med diod· 
blandare och HF.steg visas i fig. 6. Här ut· 
nyttjas induktiv avstämning dvs. bandfil
terkrets och oscillatorkrets avstäms genom 
en rörlig kortslutande kontakt. 

Blandning med övertoner 

Många transistorkopplingar kan inte fås 
att självsvänga på UH F-området. I sådana 
fall kan man utnyttja övertoner hos en 
transistoroscillator, exempelvis kan man 
ta ut tredje tonen som oscillatorspänning 
för en UHF-diodblandare. Vid diod bland· 
ning behöver man ju endast så låg oscilla· 
torspänning att tredje tonen av oscillatorns 
grundtonsfrekvens har tillräcklig amplitud 
för effektiv blandning. Schemaexempel vi· 
s~ i fig. 7. Här utnyttjas }'/4-kretsar som 
ger 6 dB gynnsammare sänkning av osciI
latorutstrålningen över antennen än de ti
digare beskrivna }'/ 2-kretsarna. På så sätt 

Se 
!mANI r --9O,.....---r-----.-----, 

~O~O------~10bO----~~O~O--~-4d 

Fig 9 

erhålles en så kraftig undertryckning av 
störutstrålningen från oscillatorn att man 
inte behöver tillgripa ett HF-steg. 

Diodblandning med tunneldiod i 

UHF - kanalväljare 

På grund av blandningsförlusten vid diod
blandning kommer MF-förstärkarbruset i 
en koppling enligt fig. 7 att bli besväran
de. Med en tunneldiod kan man få fram 
betydligt gynnsammare kopplingar för 
diodblandning. Man kan uppnå en viss 
minskning av blandningsförlusten och vid 
optimal dimensionering kan man t.o.m. få 
viss blandningsförstärkning. 

Blandningsparametrarna för en tunnel. 
diod kan man få fram rent beräkningsmäs
sigt, men man kan också få fram dessa pa
rametrar genom ett teoretisk-empiriskt för
farande, kombinerat med mätningar. Man 
kan bl.a. få fram kurvor som visar ingångs
konduktansen Gc (fig. 8) och bli,lndnings
brantheten So (fig. 9) som funktion av för
spänningen med oscillatorspänningens am
plitud som parameter.' Anpassningen av 
kopplingen till blandardioden kan bestäm
mas ur dessa diagram. Viss dämpnings
minskning i ingångs- och utgångskretsarna 
hos blandaren kan uppnås genom den ne
gativa konduktansen hos tunneldioden. Man 
måste dock ta hänsyn till vissa stabilitets
villkor för att oavsiktlig självsvängning på 
ingångs. och mellanfrekvenssidan inte 

1 Se WOHLBERG, K: Zur Darstellung der Ei
genschaften einer Esaki·Diode als OszillatoT 
und Mischer in Form von Kennlinienfeldern. 
Telefunken-Zeitung 33 (1961). Häfte 132, s. 
114--121. 
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Fig 8 
lngångskonduktansen Ge hos en tunneldiod 
som funktion av förspänningen och med oscil
latoramplituden som parameter. 

Fig 9 
Blandningsbrantheten Se för en tunneldiod 
som funktion av förspänningen och med oscilla
toramplituden som parameter. 

skall uppstå. I oscillatorsteget kan likale
des en tunneldiod komma till användning. 
För bestämning av oscillatorparametrarna 
kan man likaledes mäta fram kurvor och 
diagram, ur vilka oscillatoramplitud och 
oscillatoreffekt för olika arbetspunkter kan 
bestämmas. 

Tunneldioden som självsvängande 

blandare 

Ännu smidigare än vid rörblandare kan 
man dimensionera optimala kombinerade 
oscillatorblandarkopplingar för tunneldio-

Fig 12 
Automatisk finavstämning i UHF-kanalväljare 
med a) kapacitivt kopplad kapacitansdiod, 
b) induktivt kopplad kapacitansdiod och c) för
magnetiserad ferritstav (vid permeabilitetsav
.stämning). 

Fig 13 
Koppling för automatisk finavstämning i UHF
kanalväljare med induktiv koppling av kapa
citansdioden. Överst t.V. reglerkurva. 

I' 

J 



Fig 10 Fig 11 

Princip schema för UHF-kanalväljare med tunneldiod. En självsvängande tunneldiod 
utnyttjas som blandare och hela kanalväljaren innehåller endast ett aktivt halvledar
element, nämligen tunneldioden. Det tillkommer - dock inte inritat i schemat - en 
zenerdiod för stabilisering av matningsspänningen. 

Kurva visande frekvenssvinget Llf samt spärrskiktskapaci
tansen C som funktion av pålagd spärrspänning U. för 
oscillator, avsedd för frekvensområdet 510-830 MHz, och 
försedd med kiseldiod för automatisk finavstämning. 

Diodforspänning 
~ 

--

UHF- bandhller 

der_ Oscillatorspänningen måste därvid 
hållas omkring värdet 0,1 V för att stör
strålningen inte skall bli för hög. Vid lämp
lig dimensionering kan man avstå från ett 
HF-steg. 

En praktiskt uppbyggd koppling för en 
självsvängande tunneldiod i en UHF-kanal
väljare visas i fig. 10. I en ordinär UHF
avstämnings enhet för rör ersattes det själv
svängande blandarröret med en tunneldiod 
och HF-röret togs bort. Kopplingsslingorna 
Lkl och L"2 är tämligen kritiska vid kapa
citiv belastning (båda ändarna av Äj2-kret
sarna, på grund av strömbuksvandringen 

Fig 12 

Kapacitiv koppling 

r1~_-MF 

Blandar-och 
osciUalorkrels 

Lk.-Kopplingoslinga 

vid avstämning. En minskning av dessa 
svårigheter kan ernås genom att speciella 
Äj4-kretsar användes, så som visas i fig. 7. 
Ä/ 4-kretsarna kräver emellertid mycket 
snäva toleranser hos diodkapacitansen. 

Med hjälp av diagrammen i fig. 8 och 9 
kan man få fram alla data för en koppling 
enligt fig. 10. Dessa kan då beräknas nog

grant på förhand, så att endast en liten. kor
rigering erfordras i efterhand. En nackdel 
med denna koppling är att vid en ingångs
spänning av ca 20 m V över 240 ohms an
tenningång uppträder viss överstyrning; 
vid ännu högre ingångspänning kan oscil-

Fig 13 
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latorfrekvensen »dras med». Brusfaktorn 
för en koppling enligt fig. 10 är i genom
snitt ca 14 dB. Kopplingen har vid prak
tiska prov visat sig vara driftsäker under 
l månad. 

Tunneldioden har ännu inte utnyttjats 
i seriemässigt tillverkade TV-mottagare. 

Transistorer i UHF -kanalväljare 

Under senaste tiden har man fått fram 
transistorer som kan utnyttjas även på 
UHF-området, och man har också fått fram 
brustal som ligger lika gynnsamt till som 

, 8landare-osCIUatorsteg' 

Diskriminator l Mittfrekvens 
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för tunneldioden. Även jämfört med rör
kopplingar får man fram mycket gynn
samma brusfaktorvärden. Dessa UHF-tran
sistorer torde komma att spela en betydan
de roll i framtidens UHF-kanalväljare. I 
varje fall kommer ett intensivt utvecklings
arbete att sättas in i syfte att undersöka 
transistorernas användbarhet i UHF-kanal
väljare. 

Automatisk linavstämning vid UHF 

För att stabil drift skall uppnås i UHF-ka
nalväljare fordras automatisk finavstäm
ning. F.n. används kiseldioder, vars spärr
skiktskapacitans är spänningsberoende och 
vars kapacitans regleras aven förspänning, 
se fig. Il. Man arbetar med två olika typer 
av kopplingar, se fig. 12: 

1) Induktiv koppling 

Dioden förses här, se fig. I2b, med en 
kopplingsslinga till oscillatorkretsen, 
denna slinga bildas av diodens tilled
ningstrådar. En koppling som kompro
missar mellan stort frekvenssving och 
liten dämpning av oscillator kretsen , ger 
- beroende på diodtyp - ett frekvens
sving på max. ±3 MHz när spärrspän
ningen för dioden varieras ±20 V. 

2) Kapacitiv koppling 

Vid denna koppling, se fig. I2a, får man 
något större frekvenssving vid viss varia
tion i spärr spänn ingen på dioden. 

Jämte den kapacitiva finavstämningen 
har man tillämpat induktiv finavstämning, 
varvid man utnyttjat den permeabilitets
ändring som uppstår i en i oscillatorkretsen 
ingående strömgenomfluten spole. Se fig. 
I2c. Styrning av UHF-finavstämningen 
sker genom att man tar ut styrspänning 
från den diskriminator som utnyttjas för 
VHF. Man måste dock ha en extra lik
strömsförstärkare inkopplad, se fig. 13 . 

• 
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Självsvängande 
blandarsteg 

Ose illotor
krets 

Diodkopplings
steg 

,MF -b ondfilter 

Fig 14 

" 

Det konstruktiva utförandet av UHF-kanalväljaren enligt fig. 1. 

Fig 15 
Kombinerad kanalväljare för UHF och VHF med tryckavstämning. Tre 
tryckknappar användes för att ta in fritt valbar UHF-kanal och tre 
andra tryckknappar användes för att koppla in godtycklig VHF-kanal. 

.. 
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KJELL STENSSON Lyssna tyst till TV 

TV-tittandet kan lätt bli ett irritationsmoment i en familj. 

Med en magnetslinga och hörapparat - f.ö. mycket lämpliga bygg-själv. objekt -

k;Ln man återställa husfriden, påvisar Kjell Stensson i denna artikel. 

TV -tittande t kan lätt bli ett irritations
moment i familjen om man bor trångt, har 
barn i skolåldern eller en hustru som tyc
ker att de kvällssena kriminalfilmerna ät 
höjden av barnslig förströelse. Det är för
stås TV-ljudet som skapar problemet; bil
den är ju bunden till mottagaren, medan 
ljudet har förmågan att gå runt hörn och 
höras lite varstans i våningen. 

Man kan lätt återställa familjesämjan 
genom att arrangera med möjligheter till 
tyst lyssning. Har man en modern TV-mot
tagare med örtelefonuttag och avstäng
ningsanordning för högtalaren är proble
met enkelt: man skaffar helt enkelt en ör
telefon med riktig impedans och ansluter 
den till uttaget på TV-mottagaren_ 

Är däremot TV-mottagaren försedd med 
uttag för extra högtalare eller saknar den 
alldeles uttag för ljudsignalen kan man 

Fig l 

Arrangemang med bryt-
jack för växling mellan 
TV-mottagarens högtala
re och sändarslingan. När 
man ansluter den senare 
till brytjacken - till vil
ken utgångstrans/orma
torns sekundär kopplats 
- bryts den inbyggda 
högtalaren bort och tal
strömmen passerar i stäl
let sändarslingan_ 

Fig 2 

Principen för induktiv 
över/öring av tal/rekvent 
energi från TV-mottaga-
rens ljuddel till hörlur. 
Tr= TV-mottagarens ljud
utgångstrans/ormator. 

Tv-mottagare 
(tJuddell 

Tr ~~t.. 

lösa problemet på ett elegantare sätt ge
nom att arrangera en magnetslinga och 
använda en hörapparat med en s.k. tele
spole som mottagare. 

Tekniken med magnetslinga bygger på 
att man matar in ljudsignalen på en led
ningsslinga som löper längs rummets fyra 
väggar. När ljudsignalen passerar genom 
slingan ger den i rummet upphov till ett 
magnetfält, som varierar i takt med sig
nalen. Magnetfältsvariationerna framkal
lar i en telespole en elektrisk signal, som 
efter förstärkning i transistorsteg kan dri
va en örtelefon. Telespolen och förstärka
ren kan sammanbyggas till en batteridri
ven enhet av små dimensioner, som man 
bekvämt kan bära i fickan. 

Är TV-mottagaren försedd med ett låg
ohmigt (3- 10 ohm) extra-högtalar-uttag 
kan slingan anslutas direkt till detta. Ofta 

-

I--

.. SondarslInga 

är detta uttag så konstruerat att högtala
ren bryts bort när en kontakt införs i utta
get. Är så inte fallet kan man själv med en 
enkel brytanordning koppla bort högtala
ren när tyst lyssning är önskvärd. 

Saknar mottagaren extra-högtalar-uttag, 
men är försedd med en högtalare av låg
ohmig typ, kan man låta montera in ett 
brytjacksarrangemang varmed högtalaren 
kopplas bort samtidigt som slingan kopp
las in när man för in en stickpropp i jac
ken (se fig. l). 

Vid mottagare med högimpedanshögta
lare (800 ohm, arrangemanget kallas ibland 
»direktton») måste en lämplig transforma
tor kopplas mellan förstärkarutgången och 
anslutningen för magnetslingan. Direktton
kopplingen används av Philips, Dux och 
Conserton och en för ändamålet lämplig 
transformator saluförs av deras gemen-

Fig 2 

Högtalare 

~ 

bJe 
t 

Mognet-
slinga 
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samma serviceorganisation AB Servex. Den 
har typbeteckningen HTl och omfattar 
utom själva transformatorn en trelägesom. 
kopplare, med vars hjälp man kan välja 
mellan apparathögtalaren, magnetslingan 
eller att ha både högtalare och slinga sam
tidigt inkopplade. Apparaturen kostar ca 
30 kr. 

Installationen av magnetslingan erbju· 
der inga större praktiska problem. Man 
kan använda vanlig plasttelefontråd (typ
beteckning EKUA) för ändamålet och 
spika den snyggt och prydligt med vita 
fäststift helst uppe vid taklisten runt rum
mets fyra väggar. Man kan naturligtvis 
också spika den vid golvlisten men då får 
man besvär med att följa karmlisten när 
man skall passera dörrar i rummet. 

Tråden består av dubbelledare, och det 
är utomordentligt viktigt att man vid mon
teringen förfar på sådant sätt att signal
strömmarna går i samma riktning hos de 
båda ledningsvarven runt rummet. Gör 
man fel här, så att strömmarna går i mot
satta riktningen i de båda ledningsvarven, 
kommer de alstrade magnetfälten att mot
verka och praktiskt taget upphäva varand
ra. Gör man riktigt (se fig. 2) kommer de 
båda fälten att samverka och öka den fält
styrka som finns tillgänglig för telespolen 
i mottagaren. Man kan också använda dubb
la ledningar och får på så sätt ytterligare 
ökad fältstyrka under förutsättning att 
sammankopplingen av de fyra ledningsvar
ven sker på riktigt sätt. I vanliga fall och 
för normala rum räcker ett varv dubbelle· 
dare runt rummet. Ur elektrisk synpunkt 
erbjuder ett varv dubbelledare med de båda 
varven seriekopplade en hygglig anpass
ning till mottagarens lågohmiga transfor
matorutgång. 

För mottagningen går det att använda 
vilken hörapparat som helst som är utrus· 
tad med telespole. Sådan utrustning är mer 
eller mindre standard för moderna hörap
parater. Philips tillhandahåller en speciell 
apparat som är utrustad enbart med tele
spole (och alltså inte har någon mikrofon), 
är bestyckad med fyra transistorer och 
drivs från ett 1,5 volts batteri. Den har typ
beteckningen EL 7360 och kostar 250 kr. 
Det erbjuder emellertid inte några större 
svårigheter att själv bygga en dylik mottag
ningsapparat, och min värderade namne 
till hälften, Kjell Jeppsson, som har god 
hand med dylika smärre ting, ger i anslut
ning till denna artikel en byggnadsbeskriv
ning. 

Arrangemanget med magnetslinga och 
telespoleförsedd; transistoriserad mottag
ningsapparat kan naturligtvis utnyttjas 
också för lyssning till radio och grammo
fon. Museerna börjar bl.a. utnyttja tekni
ken för informationsändamål. Själv tänker 
jag till sommaren arrangera dans på min 
ägandes brygga och låta musiken till de 
dansande komma över magnetslinga och 
telespoleapparat. Det kommer inte att se 
klokt ut för en utomstående som bara ser 
men inte hör. • 

BYGG SJÄLV 

KJELL JEPPSSON 

Induktiv mottagare för 

D et gällde att på basis av Kjell Stenssons 
önskemål tillverka en mottagare för »tyst 
ljud» för mottagning från en magnetslinga 
i ett medelstort bostadsrum; den skulle 
vara enkel att handha och skulle ha ett for
mat som gjorde den lämplig att bära i 
bröstfickan. 

Kravet på enkelhet i handhavandet bor· 
de kunna uppfyllas genom att man endast 
försåg apparaten med ett enda manöver
don : en kombinerad strömbrytare och vo
lymkontroll. 

Kravet på litet format var svårare att 
uppfylla, eftersom lämpliga små höljen 
sannerligen inte är lätta att hitta. Lösning· 
en var ett litet cigarrettetui av läder: kan 
man bära ett cigarrettpaket i fickan så kan 
man också få plats med en lika stor mot
tagare. Att det skulle vara transistorer i 
apparaten var ju klart på förhand, tre tran· 

Fig l 

sistorer borde räcka om man använde en 
magnetisk örlur inkopplad direkt i slut
transistorns kollektorkrets. 

En storslagen anordning med högimpe
div ingång och rekord förstärkning kläcktes 
på papperet men befanns efter provupp
byggnad ha alldeles för hög förstärkning. 
Efter en del experiment på RT:s laborato
rium kom vi emellertid så småningom fram 
till en koppling som byggdes i ett par ex
emplar som visade sig fungera till allmän 
belåtenhet - även Kjell Stenssons. 

Principen 

Principen för överföring av »tyst tal» är 
att man anordnar en slinga, vilken man på
för den talfrekventa ström som skall över· 
föras. Slingan alstrar ett med tal strömmen 
varierande magnetfält och detta fält kan 

Fig 2 
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----
En behändig liten »in· 
duktiv» mottagare för 
magnetljud, inrymd i ett 
cigarrettetui av läder, ger 
möjligheter att »lyssna 
tyst» till TV utan att om· 
givningen störs. 

" tyst ljud" 

- om man låter slingan omsluta ett helt 
rum, »TV·tittarrummet», - utnyttjas för 
överföring av talspänningen till en på god· 
tycklig plats i rummet placerad avlyss· 
ningsanordning. Mottagningsanordningen 
är utrustad med en mottagarspole, eller 
»telespole», som Kjell Stensson föredrar 
att kalla den, ev. anbringad på en järn· 
kärna, genom vilken det varierande mag· 
netfältet från magnetslingan passerar. Där· 
vid induceras i telespolen en växelspänning 
som utgör en kopia av talströmmen i sän· 
darslingan. Anordningen fungerar som en 
transformator, där sändarslingan är pri· 
märlindning och mottagarspolen är se· 
kundärlindning. Då mottagarspolen upp· 
fångar endast en bråkdel av sändarspolens 
magnetfält fordras det betydande förstärk. 
ning för att man skall kunna driva en örlur 
av något slag. 

Fig 3 

2 5 

J u större sändarslingan är desto svagare 
blir den magnetiska fältstyrkan; denna är 
nämligen omvänt proportionell mot den 
area slingan upptar. Å andra sidan kan 
man röra sig inom större område ju större 
slingan är. 

Att märka är att mottagarspolens axel 
bör sammanfalla med sändarslingans axel 
när man befinner sig någonstans inne i 
slingan, utanför slingan får man ha mot· 
tagarspolens axel mera horisontellt, se 
fig. 1. 

Principschemat 

Mottagaren består aven på en ferritstav 
lindad mottagarspole, en förstärkare och 
en örlur. I förstärkaren ingår tre transisto· 
rer i gemensam emitterkoppling. Se fig. 2 
och principschemat i fig. 3. 

7 

I ingångssteget ingår transistorn Tl, 
som är en TF65 violett - Siemens sorterar 
typen TF65 i olika grupper med avseende 
på förstärkningsfaktorn ; violett färg anger 
hFE=75-l00, gul färg anger hFE=4D-
50. Mottagarspolen ligger i transistorns 
baskrets mellan basmotståndet Rl, som ger 
lämplig basförström, och basen. För växel· 
strömsmässig jordning av spolens kalla 
ände har inlagts en kondensator Cl på 
10 ,uFo 

Signalen tas på sedvanligt sätt ut över 
kollektormotståndet R2 och kopplas via 
C2 till volymkontrollen PI. För att för· 
hindra självsvängning i första transistorn 
och linjärisera frekvens gången i första ste· 
get ligger i Tl:s emitter ett oavkopplat 
emittermotstånd R3. 

I T2:-;; bas ingår PI som ena resistansen 
i en spänningsdelare, under det att R4-R5 

Fig l 

Mottagarspolens axel skall ligga i kraftlinjer· 
nas riktning i det av sändarslingan alstrade 
talfrekventa magnetiska växelfältet. 

Fig 2 
'----f--f--ITJ Blockschema för den enkla mottagaren. Mot· 

tagarspolen är lindad på en ferritkäma, för. 
stärkaren är en trestegs transistorförstärkare 
och som hörlur användes en vanlig örpropp. 

Fig 3 

Principschema för mottagaren. 
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@=H6l för Smm rörnit eller M2 skruv 

Fig 4 Fig 5 
Kretskortet för mottagaren är här framställt i skala 1: 1 så att det kan Komponentplaceringen framgår tydligt av denna bild, som visar krets

kortets ovansida med inmonterade komponenter. kopieras direkt. . 

bildar den andra. En nackdel är att ström
men i spänningsdelaren genomflyter volym
kontrollens kolbana, vilket gör att man får 
»skrap» när man ställer in PI för lämplig 
ljudstyrka. Fördelen är att man spar ett 
fast motstånd och en kopplingskondensa
tor, vilket med hänsyn till det begränsade 
utrymmet ansågs viktigare. 

För att inte spridning i transistordata 
skall orsaka arbetspunktsförskjutningar 
har parallellmotkoppling införts, dvs. bas
motståndet ligger mellan kollektor och bas 
på såväl TI som T2. 

Från T2:s kollektor kopplas signalen 
vidare till T3 via kopplingskondensatorn 
e3. Tredje transistorn erhåller sin bas
ström över R6, som kopplats till T3:s kol
lektor för att motkoppling skall erhållas 
även i detta steg, vilket ger ökat utstyr· 
ningsområde och bidrar till att öka temp e
raturstabiliteten. Låt oss emellertid säga 

Fig 6 
Måttskiss för mottagarspolen L. 

detta: Apparaten lämpar sig inte för utom
husbruk vintertid. Inte heller går steget 
bra om temperaturen är för hög, exempel
vis om man har apparat1,lren exponerad 
länge i direkt solsken. Någon risk för ter
misk strömrusning, som skulle kunna ska
da transistorn T3, föreligger dock inte ; re
sistansen i kollektormotståndet är så stor 
att strömbegränsning inträder långt innan 
transistorns kollektorförlusteffekt blir otill
låtet stor. Vad som inträffar om man an
vänder apparaten vid för hög temperatur 
är att transistorn T3 »bottnar». Så snart 
den fått svalna arbetar den lika snällt på 
nytt. 

Konstruktionsdetaljer 

Det praktiska utförandet bestäms helt av 
höljet, vilket som tidigare nämnts består 
av ett cigarrettfodral med yttermåtten 

@ 

'~ 
Batterihållar. av Q5mm kopparplåt 

Fig 7 
Måttskisser för de båda enkla kontaktblecken 
detalj (a) och det dubbla kontaktblecket, de
talj (b), för batterierna. 
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60X 77X 25 mm. I detta skjutes in en platta 
med tryckt ledningsdragning, ett »krets
kort» i storlek 74X 54 mm varpå alla kom
ponenter monterats. Plattan, vars lednings
mönster framgår av fig. 4, visas här i skala 
l: l varför kretskortet kan kopieras direkt. 
Fig. 5 ger komponentplaceringen och visar 
kretskortet från »ovansidan». Hur tillverk
ningen av kretskort försiggår har beskri
vits i tidigare nummer av RT.' 

Mottagarspolen - se fig. 6 - består av 
en ferritantennstav med 8 mm diameter, 
som kapas av till 72 mm längd. Kapningen 
sker med bågfil. Ett par »gavlar» tillverkas 
av ett varv plastisolerad kopplingstråd, som 
limmas fast på ferritstaven. Här gäller det 
att se till att dessa ledningsvarv inte bildar 
kortslutna varv, vilket betydligt skulle 

l SÖDERBERG, BERTIL: Amatörtillverkning 
av kretskort. RADIO och TELEVISION 1962, 
nr 10, s. 61. 

Fig 8 

Måttskiss till fästvinkel, detalj (c), för ör
proppens jack. 



Stycklista 

L=se texten! 
Rl = lOO kohm 
R2 = 1,8 kohm 
R3 =220 ohm 

" R4 = 180 kohm 
R5 =5,6 kohm 
R6 = 12 kohm 
R7 =390 ohm 
Cl = C4= 10 {lF el.-Iyt, 3 V 
C2=C3=2,5 {lF el.-Iyt, 6 V 
Pl+S=l Mohm subminiatyrpotentiometer 

18,5 mm diam. med strömbrytare och ratt 
Tl = TF65, violett 
T2 =T3= TF65, gul 
J = icke kortslutande jack för 3,2 mm propp 

för örIur, se nedan (Electrocraft typ 33690) Fig 9 
ÖrIur = magnetisk örIur, typ AC34, impedans 

2000 ohm, med öronbygel av plast samt sladd Stödramen för kretskortet. 
med 3,2 mm propp, passande J. 

Cigarrettfodral i läder, ytterdimensioner 60 X 
77X25 mm. 

minska magnetspolens effektivitet. Spolen 
lindas med 5000 varv lackerad koppartråd, 
diameter 0,1 mm. Batterierna - två 1,5 V 
stavbatterier - är infästa i små batterihål· 
lare som tillverkats av hård mässingsplåt. 
Dimensionerna framgår av fig. 7a och 7b_ 
De två hållarna enligt fig. 7b nitas fast i 
kretskortets ledningsmönster på sätt som 
framgår av fig. 5. 

Volymkontrollen skruvas fast i kretsplat
tan och potelitiometerns tre uttag lödes di
rekt till det tryckta ledningsmönstret. 

Den använda örluren är försedd med en 
propp, passande en miniatyr-jack, vilken 
fästs vid kretskortet med en fästvinkel en
ligt fig_ 8 som i sin tur nitas fast i plattan. 
För att plattan och komponenterna skall 
skyddas mot oavsiktlig åverkan sedan de 
stoppats in i cigarrettetuiet, omges plattan 
aven ram, s'e fig. 9, vilken tillverkas aven 
remsa 21 mm bred och 0,5 mm tjock alu
miniumplåt_ Aluminiumramen, som förses 
med hål för jacken och för volymkontrol
lens ratt, se fig_ 9, tejpas ihop med vanlig 
tejp. Jackens mutter utnyttjas för att fixera 
ramen. Man bör också förse insidan av ra
men med tejp, så att batterikontakterna ej 
kortsluts. Den tidigare <;>mnämnda konden
satorn C4 löds in med sin positiva ände 
direkt i ett av jackens lödöron_ 

De i modellapparaten använda transis
torerna kan ersättas med till exempel tran
sistorerna OC70, OC7l eller OC602, men 
det gäller då att erhålla exemplar med för
stärknings faktorer som ligger relativt nära 
modellapparatens. Önskvärda värden på 
strömförstärkningsfaktorn är för Tl ca 
70-80, för T2 och T3 ca 40-50. 

Vid prov i RT:s labo~torium riggades 
en 6X 5 m 2-varvsslinga upp och anslöts till 
utgången aven ordinär 4 W-förstärkare. 
God avlyssning och mer än tillräcklig vo
lym erhölls inom laboratoriets väggar; 
även 5-10 meter utanför lokalen kunde 
programmet tas emot med god volym. • 

Fig 10 
Den färdiga mottagaren sedd 
från kretskortets lödsida. Fotot 
visar en prototyp. Lägg märke 
till att kretskort och komponent
placering är något annorlunda 
än i fig. 4 och 5. 

»Innanmätet» till en av proto
typerna till mottagaren. Vidare
utvecklingen av detta första ex
emplar ledde till att ytterligare 
ett motstånd och en kondensator 
inlades i slutsteget ; på denna 
bild syns alltså inte R7 och C 4. 

H~l för jack Hål för. ratt 
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FÖR KONSTRUKTÖRER 

CIVILINGENJÖR 

NILS 

MÅRTENSSON 

Oscillatorer med tunneldioder kan, som visas i denna 

artikel, med fördel kristallstyras. I artikeln ges erforderliga 

dimensioneringsformler och på basis av dessa ett 

fllllständigt beräkningsexempel på en extremt \ 

frekvensstabil kristallstyrd oscillator för frekvensen 

30 MHz. Resultatet aven del mätningar redovisas. 

Frekvensstabil tunneldiod-

P rincipschemat för den typ av koppling, 
som bäst lämpar sig för tunneldiodoscilla· 
torer för hög frekvenskonstans visas i fig. 
l. Kristallen svänger i denna oscillator
koppling på sin serieresonansfrekvens. 
Mellan tunneldioden och kristallen ligger 
ett n-filter (Cl , Ll och C2 ) som anpass
ningsnät. Matningsspänning för tunneldio
den erhålles från batteriet E och spän
ningsdelning till för tunneldioden lämplig 
arbetsspänning sker med Rl och R2• Ut
spänningen uttages över kopplingskonden
satorn Ca. 

För den använda tunnel diod en, STC typ 
JK20B, gäller följande data: 

l p=5 mA, lp l Iv = 6, gD=40 mS, CD=40 
pF, R 8=0,8 ohm. 

För den använda kristallen, Quartz-Ke
ramik typ K82424, gäller följande data: 

3:e tonkristall 30,875 MHz. Metallhölje, 
hållare typ HC-6/ U. R 8 7.:= 10 ohm, Cp = 
=5-6 pF, Q=3·l05• 

Oscillatorkretsens ekvivalenta schema 
med beteckningar framgår av fig. 2. 

Tunneldiodens ekvivalen.ta schema en
ligt fig. 2 kan på lämpligt sätt transforme
ras till ett schema enligt fig. 3, där resulte
rande konduktans - g' D=42,0 mS och re
sulterande kapacitans C' D=29,'o pF. 

Diodsidan av n-nätet kan nu betraktas 
som en ren konduktans - g' D, och C' D 

Tab. 1 Komponentvärden och erforderlig stabi
litet i dessa för tunneldiodoscillator med fre
kvensstabilitet LJf/ fo=lQ-S (Zo=40 ohm) 

Komponentvärde Stabilitet 
% 

L 206 nH 0,022 (45 pH) 
R 0,4 tJ 45 (0,18 tJ) 
el 129 pF 0,10 (0,13 pF) 
e2 129 pF 2,3 (3,0 pF) 
G2 0,12 S 1,3 (1,5 mS) 

inräknas i n-nätets parallellkapacitans 
Cl . Kristallens parallellkapacitans Cpk 

inräknas i C2• 

Svängningsvillkoren för en tunneldiod i 
en parallellkrets är följ ande: 

l) För att oscillatorn skall starta krävs 
att yttre parallellkonduktansen över tun
neldioden är lägre än diodens negativa 
konduktans i arbetspunkten. 

2) Villkoret för fortsatt svängning är att 
yttre parallellkonduktansen över tunnel
dioden är lika med medelvärdet av dio
dens effektiva negativa konduktans. 

Då kristallens serieresistans är 10 ohm 
och för diodsidan gäller 1/g'D=23,8 ohm 
fordras impedanstransformation. 

För ett n-nät enligt fig. 4 gäller 

Z2o=Za, Z b,002LC=1 (l) (2) 

där Zo=n-nätets karakteristiska impedans, 
Za=inimpedansen vid 'polparet a och Zb= 
impedansen över polparet b. 

Karakte~istiska impedansen är alltså 

För Zb < Zo är således Zin > Zo och för 
Zb > Zo är Z'in < ZOo Belastningsresistan
sen Zb är i praktiken resistivoch approxi
mativt resistiv (=R b ) under förutsättning 
att kristallen svänger på serieresonansen. 

Tab. 2 Komponentvärden och erforderlig sta
bilitet i dessa för tunneldiodoscillator med fre
kvensstabilitet LJf/ fo=lQ-S (Zo=20 ohm) 

Komponentvärde Stabilitet 
% 

L 103 nH 0,23 (0,24 nH) 
R 0,2 tJ 47 (0,094 tJ) 
el 257 pF 0,20 (0,51 pF) 
e2 257 pF 1,2 (3,1 pF) 
G2 0,12 S 3,6 (4,3 mS) 
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För inimpedansen Z.n för n-nätet från 
tunnel dioden sett gäller: 

Zi,,= (R b-002LCRb+jooL) 1[1 

-oo2LC+ j(2ooRbC-ooaR bLC2)] = 

=Rb{ [(1-oo2LC)2+oo2LC(2-C92LC)] I 

1(1-oo2LC)2+Rb2oo2C2(~-oo2LC)2]}+ 

+j{[Rb2ooC(1-w2LC) (oo2LC-2)+ 
+L (1-oo2LC)/ooL (1-oo2LC)]1 

I[ (1-oo 2LC) 2+Rb2oo2C2 (2-oo 2LC) 2]} 

(4) 

Sättes imaginärdelen=O fås de möjliga 
svängnings frekvenserna 

001=0 Zi,,=R b 

OO2=(1IYLC) Zi,,=(Zo2IRb) 

OOa= (J/(2ILC)-(1/C2Rb2) Zi,,=Rb 

(5) 

001 =0 är självfallet ointressant och OOa är 
ingen stabil svängningsfrekve;s. 002 borde 
vara den enda möjliga svängningsfrekven
sen. 

Val av Zo 

Storleksordningen av Zo måste nu fastläg
gas. Enligt ovan är l I g' D = 23,8 ohm och 
kristallens resistans RSk vid serieresonans
frekvensen= 10 ohm 

Genom att ersätta R2 med en potentio
meter och studera kurvformen på ett oscil
loskop, samt jämföra startegenskaperna 
för olika värden, kan man experimentellt 
finna ett optimalt värde på R 2• R 2=56 
ohm är valt som en första passning efter 
ett sådant experiment. R b blir då 8,5 ohm. 
Zo är då J/23,8·g,5=14,2 ohm. 

Om Zo väljes för lågt, kommer oscilla
torn att få dåliga startegenskaper. Väljes 
Zo högt, blir frekvensnoggrannheten lägre. 
Om Zo väljes lämpligt i förhållande till R 2 

parallellt med R l kan man uppnå det för-



Med kristallstyrda tunneldiodoscillatorer med goda 

komponenter kan en frekvenskonstans upp till 10-' 

a 10" erhållas_ Kristallens temperaturkoeflicient do

minerar helt oscillatorns frekvenskonstans. För att 

tunneldiodoscillatorns inneboende möjligheter helt 

skall kunna utnyttjas bör dörför goda kristaller, ev. 

i kristallugn, användas. Utspänningens vågform är 

mycket god vid omsorgsfull dimensionering av 

oscillatorer med tunneldioder. 

oscillator 

hållandet att oscillatorn slutar svänga när 
kristallen avlägsnas. 

Med tanke på att kapacitansen hos dio
den varierar med spänningen och att en 
kapacitiv belastning på utgången skall in
verka så litet som möjligt, bör Zo väljas 
låg. 

Zo=40 ohm förefaller vara ett lämpligt 
värde. Den transformerade impedansen är 
då enligt ekv. (7) 1600/8,5=188 ohm och 
startvillkoret är uppfyllt med stor margi
nal, vilket gör att stora variationer i diod
data och komponentvärden, p.g.a. tempe
ratur, åldring osv. kan tillåtas. 

Övriga komponenter 

För L och C erhålles: 

L=Zo/(J)40/(2~· 30,875·1()6) =206nH. 
C=1/(J)Zo=1/(2~·30,875 .106 ·40) = 
=129 pF 

För att praktiskt och teoretiskt kunna 
undersöka oscillatorns egenskaper vid 
mera kritisk dimensionering, dvs. vid lägre 
Zo, byggdes även en oscillator med Zo=20 
ohm men i övrigt identisk med den föregå
ende. För denna är L=103 nH. C=257 pF. 
Transformerade impedansen är i detta 
fall=400/8,5=47 ohm. 

Ca är en kopplingskondensator med upp
gift att likströmsmässigt isolera utgången. 
Valet av Rl beror på tillgänglig spänning. 
I detta fall användes ett fast motstånd på 
470 ohm. Induktansen lindades på en plast
stomme med trimkärna för 30 MHz och 
placerades i separat skärmburk. Oscilla
torn monterades i en sluten aluminiumlåda. 

Komponentdata : 

Komponent 

L l (trimbar ) 
Cl (keram.) 
C2 (glimmer+keram.) 
Ca (keram. skivtyp) 
R1 (l/4 W ytskikt) 
R2 (1/4 W ytskikt) 

185-340 nH 
82 pF 
100+22 pF 
5000 pF , 
470 ohm 
56 ohm 

Fig 1 
Principschema för en 
koppling för kristallstyrd 
oscillator med tunneldiod 
som ger optimal frekvens
konstans. 

Fig 2 
Ekvivalentschema för os
cillatorkopplingen i fig.l. 

Fig 3 
Förenklat ekvivalentsche
ma med tunneldiodkom
ponenterna ·gD, CD, R. 
och L. transformerade till 
en ekvivalent parallell. 
konduktans - gD' och 
en ekvivalent parallell· 
kapacitans CD'. 

Fig 4 
Ytterligare förenklat ek· 
vivalentschema för tun· 
neldiodoscillatorn. Rb= 
belastningsresistansen, 
härrörande från kristal· 
lens serieresonansresis· 
tans R'k och strömför. 
~örjningsnätet R t +R2.De 
båda kondensatorerna i 
~·nätet C antages vara 
lika stora. 

Fig 5 
Den färdiga tunneldiod
oscillatorn, inbyg,gd i en 
skärmburk. 

103-112 nH 
220 pF 
220+33 pF 
5000 pF 
470 ohm 

56 ohm 

Den maximalt uttagbara effekten kan uppskattas till ca 50 p,W. 

5 

j-9D 

I~~, ___ -V"--_....../ 

Tunneldiod Anpassningsnöt KristalL s'-p-ön-n~in~g-'k-ä~ll"'-O,-U-t~9å~n-g..J 
spänning.delare 

-96 

Fig 3 Fig 4 
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Frekvensnoggrannheten 

Frekvensnoggrannheten för en oscillator 
av denna typ kan beräknas teoretiskt. Ut
räkningarna, som är relativt omfattande, 
har gjorts av Transistorgruppen vid Kungl. 
Tekniska högskolan' och här har endast 
slutresultaten medtagits. 

För oscillatorn med Zo= 40 ohm erhålles 

,1/1/= 1(}-4/ 6[A cvCl (-23) +,1cvC2+ 
+,1G2 (-0,40)+,1cvL(-O,065)+ 

+,1R(-0,0033)] (7) 

För oscillatorn med Zo=20 ohm 

,1/1/= 1(}-4j 6[,1 cvCl (-5,8) +,1 cvC2+ 
+,1G2 (-0,14) +,1 cvL (-0,013)+ 

,1R(-0,0064)] (8) 

Ur dessa ekv. kan nu bestämmas erforder
lig stabilitet hos ingående komponenter för 
att man skall ernå t.ex. ,1///=10-8• För att 
kravet ,1///=10-7 skall kunna uppfyllas 
blir stabilitetskravet på komponenterna 10 
ggr svagare. 

Av tab. l framgår att, som redan antytts, 
en liten variation i komponentvärdena, 
frånsett de för C2, kommer att inverka 
kraftigare på frekvensen i det fall värdet 
på Zo valts högre, dvs. mindre kritiskt. 
Kravet på en frekvensnoggrannhet av 10-8 

för i n--nätet ingående komponenter upp
fylles av dagens komponenter. 

För en keramisk rörkondensator av 
NPO-typ är temperaturkoefficienten bättre 
än 3 ·1Q-5 rC, för en glimmerkondensator 
bättre än 6· l()-5;CC och för ett ytskikt
motstånd bättre än 2 ·1(}-4 ;CC. För tunnel
dioden gäller ,1 C j C (maximalt) = 0,2 % 1 

1 Rapport nr TR.96. 
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°c, dvs. 0,06 pF r C. Tunneldiodkapacitan
sens frekvensdrift med avseende på tem
peraturen kan kompenseras på olika sätt: 

a) Genom variation av spänningen. Det
ta kan ske t.ex. med termistor eller med 
en vanlig diod eller en zenerdiod med 
lämpligt temperaturberoende och pla
cerad på passande sätt i spänningsdela
ren för matningsspänningen. 

b) Genom temperaturstabilisering. Det
ta realiseras genom att man placerar hela 
oscillatorn i en temperaturstabiliserad 
ugn. 

c) _Genom temperaturkompensering med 
hjälp av keramiska temperatur-kompen
serings-kondensatorer med lämpliga Tk
värden. Vid provningen av de beskrivna 
oscillatorerna användes en HF-motta
gare, med vars hjälp man kunde >lyssna 
ph kristallen för att kontrollera att den 
svängde. Frekvensen mättes med en 
Beckman-räknare 5571. Kurvformen stu
derades på ett oscilloskop, typ Tektronix 
581. 

Det visade sig att oscillatorn med Zo= 
20 ohm var omöjlig att få att starta. För
sök gjordes med två olika dioder med jäm
förbara data. Oscillatorn med Zo=40 ohm 
startade lätt - den startade då man när
made sig arbetspunkten med såväl ökande 
som minskande spänning. Utspänningens 
kurvform var mycket god, vilket framgår 
av fotografierna av oscillogrammet. Fig. 6 
visar utspänningen och fig. 7 spänningen 
över dioden, dvs. före n--nätet. 

U tspänningen vid bästa kurvform var 
200 m V topp till topp. Växelspänningen 

Fig 6 
Utspänningen från tunneldiodoscil. 
latom enligt fig. 5.1 ruta=l00 mV i 

- vertikalled, 1 ruta = 0,01 f.ts i hori
sontalled. 

Fig 7 
Spänningen över tunneldiodoscilla
torn enligt fig. 5 före n--nätet (sam
ma spännings- och tidsskala som i 
fig. 6). 

över dioden var 430 m V topp till topp. 
Detta innebar att svängningarna fortsatte 
ett stycke in i de positiva konduktansom
rådena. 

Frekvensen vid bästa kurvform var en
ligt räknaren 30,874798~MHz. 

Induktansvärdet för bästa kurvform var 
omkring 230 nH. En mindre variation av 
kapacitansen i Cl och en något större i C2 
(flera lO-tal pF) kunde kompenseras ge
nom att L l trimmades. Induktansen kunde 
uppskattningsvis trimmas ± 40 nH omkJ,"ing 
optimala arbetspunkten, innan oscillatorn 
föll ur kristallstyrningen. Från minsta till 
största L1 varierade frekvensen från 
30,874944 till 30,873298 MHz. Frekvens
känsligheten med avseende på L1 var dub
belt så stor som beräknat. se ekv. (7) och 
tab. 2, men det beräk~ade värdet hänförde 
sig till små variationer i L l , medan här (av 
kalibreringsskäl) L1 varierades över ett 
stort område. 

Arbetsspänningen över tunneldioden 
kunde varieras mellan 210 och 260 m V 
med bibehållen kristallstyrning. Utspän
ningen hade ungefär lika stor distorsion 
vid högsta som vid lägsta spänning. 

Fig. 8 visar frekvensen som funktion av 
yttre matningsspänningen E. 

Temperaturberoendet 

Oscillatorfrekvensen visade sig vara käns
lig för de temperaturvariationer som upp
stod t.ex. när dörrar eller fönster öppnades 
i rummet. Vid temperaturhöjning sjönk 
frekvensen med några enheter i näst sista 
siffran. Ett>Iångtidsprov» företogs under 
drygt 3 timmar, under vilken tid dörrar 

~78 

r---------,-------~----~ -9V Fig 8 

Cs 

Oscillatorfrekvensen 
som funktion av bat
terispänningen. 

Fig 9 
Principschema för 
tunneldiodoscillator 
med buffertsteg. 
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Exempel på några tunnel
dioder av olika fabrikat 
och utförande återgivna i 
skala 1: 1. 

Tunneldioder 

på den svenska marknaden 

Antalet typer av tunneldioder har ökat 
mycket snabbt på de sista två åren; nya 
typer tillkommer snart sagt dagligen. Det 
kan vara svårt att under så dynamiska för
hållanden få en överblick över vad mark
naden har att erbjuda, och RT har därför 
gjort en sammanställning över mer än 
hundratalet tunnel dioder som normalt finns 
att tillgå här i landet. Tyvärr har det varit 
omöjligt att ta med alla de typer som förs 
av samtliga svenska representanter för de 
stora tillverkarna av tunneldioder. Ett visst 
urval har måst ske, varvid dock största 
möjliga hänsyn tagits till att översikten 
skall kunna användas som underlag för 
konstruktionsarbete och planering. 

Frågeformulär har utsänts till samman· 
lagt 18 firmor som representerar utländska 
tillverkare av halvledarprodukter. Av dessa 
har två meddelat, att huvudmannen slu
tat tillverka tunneldioder, under det att 
fyra uppgivit att man visserligen på sär· 

Tab. 2. Svenska representanter för utländska 
tillverkare av tunneldioder 

Mörke eller 
tillverkare Svensk representant 

Ferranti Bergman & Beving AB, 
Fack, Stockholm 10 

General Electric Svenska AB Trådlös Telegrafi, 
Box 7080, Stockholm 7 

Haffman Bo Palmblad AB, 
Hornsgatan 58, Stockholm SV 

Micra State Thure F Forsberg AB, 
Box 63, Farsta 1 

Microwave Ass. Mognetic AB, 
Box 1160, Bromma 1 

Philca Elektroholm 
Fack, Solna 1 

RCA Erik Ferner AB, 
Box 56, Bromma 1 

Sesca Elektrohalm, 

Siemens 

Sony 

STC 

Sylvania 

Telefunken 

Texas Instruments 

Fack, Solna 1 

Svenska Siemens AB, 
Fock, Stockholm 3 

Kjellberg. Successors AB, 
Fock, Stockholm 16 

Stondard Radio & Telefon AB 
Johannesfredsv. 9-10, Bromma 

G Kullbom AB, 
Klippgatan 11, Stockholm SÖ 

Svenska AB Trådlös Telegrafi, 
Box 7080, Stockholm 7 

AB Gösta Böckström, 
Ehrensvärdsgot. 1-3, Stockholm 

skild begäran kan anskaffa tunneldioder 
men att man inte avser bedriva någon di. 
rekt försäljning av sådana. Två firmqr re· 
presenterar vardera två utländska leveran
törer, och sammanställningen upptar så· 
lunda uppgifter från 14 tillverkare, före· 
trädda av 12 svenska representanter. 

RT:s red. reserverar sig för att det kan 
finnas ytterligare någon sveIlsk represen
tant, om vilken red. saknar kännedom och 
vilken därför ej blivit tillfrågad. I stort sett 
torde dock sammanställningen ge en klar 
bild av läget beträffande tunneldioder i 
juli 1962. 

För att förenkla uppställningen av hu. 
vudtabellen - tab. l - har endast fabri· 
kantens namn eller varumärket tagits med 
jämte typbeteckningar för resp. dioder. 
Svensk representant för ifrågavarande fir. 
ma eller märke framgår av sammanställ· 
ningen i tab. 2. 

Definitioner av storheter 

Definitionerna av de datastorheter som 
upptas i tab. l, ansluter sig i huvudsak till 
det system som använts i artikeln på sid. 
58 i detta 'nummer, och framgår av fig. l 
och 2 samt av definitionsformlerna nedan. 

Av fig. l framgår följande storheter: 

lp (peak current) är strömmen vid över
gången från positiv till negativ inre 
konduktans ; 

Iv (valley current) är strömmen vid 
övergången från negativ till positiv 
inre konduktans ; 

U, (peak voltage) är den spänning, som 
svarar mot lp; 

U" (valley voltage) är den spänning, som 
svarar mot l ,,; 

Ufp (forward peak voltage) är den spän
ning längs den :1inormala» diodkurvan, 
som svarar mot strömmen lp; 

lp/l" är kvoten mellan strömmarna i kur
vans maximi- och minimipunkter. 

Tunneldiodens ekvivalenta schema visas 
i fig. 2, av vilken direkt framgår definitio. 
nen av R., L., CD och -gD' 

R8 är serieresistansen i tilledningar och 
kontaktering ; 

L. är tunneldiodens ekvivalenta seriein· 
duktans; 

C D är spärrskiktskapacitansen; 
-gD är inre negativa konduktansen. 

Gränsfrekvensen kan anges dels som re· 
sistiva gräns frekvensen f RO, dels som egen. 
resonansfrekvensen f xo. Dessa båda storhe· 
ter definieras genom följande två formler: 

fRO=gD / 2nCD YI/ R.·gD-I 
fxo= 1/ 2, n' CD YC D/ L8-gD2 

Observera att dessa båda storheter är ut· 
tryckta i frekvens, under det att man vid 
beräknings arbeten ofta behöver uttrycket 
för vinkelfrekvens. Undantagsvis är även 
fabrikantdata uttryckta i vinkelfrekvens. 
Sambandet mellan frekvens och vinkelfre. 
kvens ges av 

w=2nf respektive f=w/2n 

Vidare anger många fabrikanter nega. 
tiva inre resistansen r istället för konduk· 

~80 

lp --
" / 

I \ 1/ 
I 
I \ / 

" / 

I y 
I " 

Up Uv 

Fig l 

Tunneldiodens karakteristiska kurva med de i 
sammanställningen använda beteckningarna in· 
förda. Se även texten. 

Fig 2 

Tunneldiodens ekvivalenta schema. 
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Tab.l Tunne/dioder, för närvarande tillgängliga på den svenska marknaden 

\ 
Typ I. ly 

l.t
l 
... I u. Uv -gn R. l . Cn Ut. 

f
RO 

I 
fxo I M?te- I Pris/lO st I (mA) ImAi (mV) (mV) (mS) (ohm) (nH) (pF) (mV) (GHz) (GHz) rl o l 

. Ferranti 

I YS10 I 5,0 I 0,7 7,0 50 300 50 50,0 450 Ge 250.-
YSll 1,0 0,14 7,0 50 300 10 10,0 450 Ge 300.-, 

General Electric 

lN3712 1,0 0,22 4,55 65 350 8,0 4,0 1,5 10,0 500 2,3 1,8 Ge 230.-
lN3713 1,0 0,14 7,14 65 - 8,5 4,0 - 5,0 - 3,2 - Ge 340.-
lN3714 2,2 0,48 4,6 65 350 16 3,0 1,5 25,0 500 2,5 1,4 Ge 200.-
lN3715 2,2 0,31 7,1 65 - 19 3,0 - 10,0 - 3,0 - Ge 310.-

lN3716 4,7 1,04 4,4 65 350 30 2,0 1,5 50,0 500 2,6 1,0 Ge 160.-

lN3717 4,7 0,60 7,8 65 - 41 2,0 - 25,0 - 3,4 - Ge 270.-

lN3718 10,0 2,20 4,5 65 350 60 1,5 1,5 90,0 500 2,3 0,68 Ge 160.-

lN3719 10,0 1,40 7,1 65 - 85 1,5 - 50,0 - 2,8 - Ge 270.-

lN3720 22,0 4,dO 4,6 65 350 120 1,0 1,5 150,0 500 2,0 0,42 Ge 160.-

lN3721 22,0 3,10 7,1 65 - 190 1,0 - 100.0 ~ 2,6 - Ge 270.-

lN3218 1,0 0,22 4,6 60 350 9 4,0 0,5 10.0 500 1,5 3,8 Ge 900.-

lN3218A 1,0 0,22 4,6 60 350 9 4,0 0,5 5,0 500 3,0 3,8 Ge 1090.-

lN3219 2,2 0,48 4,6 60 350 18 3,0 0,5 20,0 500 1,8 21 Ge 720.-

lN3219A 2,2 0,48 4,6 60 350 18 3,0 0,5 10,0 500 3,6 2,7 Ge 900.-

4JF1-TD310 4,7 1,04 4,4 100 450 ~ 2,5 0,5 10,0 580 2,7 2,4 Ge 1810.-

4JF1-TD310A 4,7 1,04 4,4 100 450 30 2,5 0,5 5,0 580 5,5 3.4 Ge 2110.-

4JF1-TD311 10.0 2,2 4,6 90 435 70 2,0 0,5 20,0 580 2,7 1,6 Ge 1810.-

4J Fl-TD311 A 10,0 2,2 4,6 90 435 70 2,0 0,5 10.0 580 5,4 2,3 Ge 2110.-

4J Fl -TD311 B 10,0 1,3 71 85 435 70 1,5 0,5 9,0 580 6,1 2,3 Ge 2410.-

4JF1-MTD-l 1,0 0,22 4,6 65 350 8 4,0 0,25 10.0 500 2,3 4,5 Ge 1810.-

4JF1-MTD-2 2,2 0,48 4,6 65 350 16 3,0 0,25 25,0 500 2,5 3,6 Ge 1500.-

4JFJ -MTD-3 41 1,04 4,4 65 350 ~ 2,0 0,25 50,0 500 2,6 2,5 Ge 12<X'.-

4JF1-t..4TD-4 10,0 2,2 4,6 65 350 60 1,5 0,25 90,0 500 2,3 - Ge 900.-

Hoffman 

lN292B 0,47 0,135 3,5 65 440 2,13 1,0 4,0 - 800 58,0 76,0 Ge 940.-

lN2929 1,0 0,285 3,5 65 440 4,55 1,0 4,0 - 800 63,0 65,0 Ge 830.-

lN2930 4,7 1,35 3,5 65 440 21,3 1,0 4,0 - 800 50,0 37,0 Ge 830.-
lN2931 10,0 2,85 3,5 ' 65 440 45,5 1,0 4,0 - 800 25,0 23,0 Ge 830.-
lN2932 22,0 6,3 3,5 65 440 100 1,0 4,0 - 800 19,0 16,0 Ge 830.-

lN2933 47,0 13,5 3,5 65 440 213 1,0 4,0 - 800 16,0 13,0 Ge 830.-
lN2934 100,0 28,5 3,5 65 440 455 1,0 4,0 - 800 19,0 8,3 Ge 1430.-

HT-25 250 62,5 4,0 130 450 - - - - 800 - - Ge 

I 

1875.-

HT-26 1000 250 4,0 140 460 - - - - 820 - - Ge 2625.-

HT-27 4000 1800 2,2 160 480 I - - - - 850 - - Ge 3375.-

Micro State 

MS222 1,5 0,19 8,0 55 325 10,0 2,0 0,3 3,0 - 3,5 4,5 Ge Ej fastställt 

MSm 1,5 0,19 8,0 55 300 11 ,l 2,0 0,3 3,0 - 3,5 4,5 Ge Ej fastställt 

MS224 1,5 0,19 8,0 55 275 - 2,0 0,3 3,0 - 3,5 4,5 Ge Ej fastställt 

MS242 20 2,5 8,0 75 350 - 1,0 0,3 12,0 - 4,5 - Ge Ej fastställt 

MS225 3,5 0,35 10,0 70 340 25,0 2,0 0,3 2,5 - 7,0 5,5 Ge Ej fastställt 

MS1100 3,5 0,35 10,0 70 340 25,0 3,5 0,3 1.4 - 10,0 8,0 Ge Ej fastställt 

. MS232 1,0 0,06 16,0 40 200 16,7 4,0 0,3 4,0 - 2,0 4,0 GaSb Ej fastställt 

MS233 1,0 0,06 16,0 40 200 16,7 3,0 0,3 4,0 - 3,0 4,5 GaSb Ej fastställt 

MS234 3,0 0,15 20,:; 45 225 50,0 3,0 0,3 4,0 - 4,0 4,0 GaSb Ej fastställt 

MS235 3,0 0,i 5 20,0 45 225 50,0 3,0 0,3 3,0 - 6,0 4,5 GaSb Ej fa stställt 

Microwave Ass. 

Ge-l 1,0 1,7 6,0 55 300 150 2,0 <0,1 0,2 - 30,0 22,0 Ge Ej fastställt 

Ge-2 2,0 3,3 6,0 55 300 120 1,0 <0,1 0,3 - 20,0 18,0 Ge Ej fa stställt 

Ge-3 5,e 8,3 6,0 55 300 60 1,0 <0,1 0,6 - 15,0 15,0 Ge Ej fastställt 

Ge-4 10,0 1,7 6,0 65 300 40 1,0 <0,1 2,0 - 10,0 11,0 Ge Ej fastställt 

Ge-5 20,0 3,3 6,0 80 330 15 0,5 <0,1 4,0 - 8,0 · 8,5 Ge Ej fastställt 

Ge-6 100,0 17 6,0 100 375 5 0,5 <0,1 25,0 - 3,0 4,5 Ge Ej fastställt 

GaAs-l 1,0 O,OS 20,0 150 450 250 10,0 <0,1 0,2 - 15,0 22,0 GaAs Ej fastställt 

GaAs-2 2,0 0,1 20,0 150 450 200 10,0 <0,1 0,3 - 12,0 18,0 Go As Ej fastställt 
GaAs-3 5,0 0,25 20,0 180 450 80 4,0 <0,1 0,8 - 10,0 14,0 GaAs Ej foststä lit 
GaAs-4 10,0 0,5 20,0 180 500 40 3,0 <0,1 1,5 - 9,0 10,0 GaAs Ej fastställt 
GaAs-5 20,0 1,0 20,0 200 600 20 2,0 <0,1 3,0 - 8,0 9,0 GaAs Ej fastställt 
GaAs-6 100,0 _ 5,0 20,0 250 600 4 1,0 <0,1 20,0 - 3,0 6,0 GaAs Ej fastställt 
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Typ 

Philco 

l 1N3562 5,0 0,8 
1N3561 1,0 0,13 
1N3560 1,0 0,2 

RCA 

1N3128 5,0 0,45 
1N3129 20,0 1,8 
1N3130 SO,O 4,5 
1N3138 SO,O 2,5 

SESCO 

1N2939 1,0 0,125 
1N2940 2,2 0,3 
1N2941 4,7 0,6 
1N2969 10,0 1,3 
1N3149 22,0 2,9 
1N2939A 1,1 0,22 
1N2940A 2,4 0,48 
1N2941A 5,2 1,04 
1N2969A 11,0 2,2 
1N3149A 24,0 4,8 

-
Siemens 

Tu2Igu)) 1,0 0,14 
Tu3lröd) 0,5 0,07 
Tu41b(6) 1,6 0,22 
Tu5lvlt) 1,3 0,19 
Tu611i1a) 0,8 0,11 
Tu7 $vart) 1,0 0,14 

Sony Corp. 

1T1101 2,0 0,25 
1T1102 2,0 0,36 
1T1103 2,0 0,29 
1T1104 6 0,86 
1T1110 2,0 0,29 

STC 

JK9B 1,0 0,25 
JK10B 5,0 1,25 
JK11B 15,0 3,75 
JK19B 1,0 0,16 
JK20B 5,0 0,71 
JK21B 15,0 1,87 
JK30A 5,0 0,71 
JK60A 5,01) 0,71 

Sylvania 

04168 3,0 0,5 
04168A 3,0 0,5 
041688 3,0 0,5 
04168C 3,0 0,5 
041680 3,0 0,5 

Tele/unken 

I 
AE101 1,0 

I 
0,15 

AE100 1,0 0,15 

Texas Instruments 

1N-650 10,0 0,5 

1N-651 10,0 0,5 

1N-652 5,0 0,5 

lN-653 5,0 0,5 

1) Matchad till 2,5 % 
2) Matchad till ± 5 pF 

U. 
ImY) 

6,0 55 320 
8,0 55 320 
5,0 55 320 

11.0 45-65 280-330 
11,0 65-90 300-360 
11,0 90-120 350-430 
20,0 120-260 510-620 

8,0 60 325 
8,0 60 350 
8,0 60 350 
8,0 60 350 
8,0 60 350 
5,0 65 350 
5,0 65 350 
5,0 65 350 
5,0 65 350 
5,0 65 350 

7,0 55 2SO 
7,0 55 250 
7,0 55 250 
7,0 55 250 
7,0 55 250 
7,0 55 250 

8,0 70 340 
5,5 70 340 
7,0 70 340 
7,0 70 330 
7,0 70 340 

4,0 45 170 
4,0 SO ISO 
4,0 55 270 
6,0 55 290 
7,0 55 300 
8,0 55 310 
7,0 - -
7,0 - -

5,0 80 340 -
5,0 80 340 
5,0 80 340 
5,0 80 340 
5,0 80 340 

6,5 55 300 
6,5 55 300 

>15,0 100 450 

>10,0 100 450 

>5,0 100 450 

>5,0 100 450 

-gD 
' ImS) 

40 
8,35 
8,35 

45,5 
167 
415 
385 

6,6 
16 
30 
60 

100 
6,6 

16 
30 
60 

-100 

6,7 
6,7 

16,7 
11 ,1 
7,7 
7,7 

16,7 
14,3 
14,3 
40 
14,3 

9 
40 

130 
9 

40 
130 
-
-

18 
18 
18 
18 
18 

10 
10 

50 

50 

25 

25 

R. 
lohm) 

0,7 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,2 
2,6 

1,5 
1,0 
0,5 
0,25 
0,15 
1,5 
1,0 
0,5 
0,25 
0,15 

1,5 
2,0 
1,5 
2,0 
3," 
2,0 

1,5 
1,5 
1,5 
0,8 
1,5 

1,2 
0,6 
0,3 
1,5 
0,8 
0,4 
-
-

1,5 
2,0 
4,0 
6,0 
8,0 

1,0 
1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

l. 
loH) 

1,0 
1,0 
1,0 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 

-
-

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

0,5 
5,0 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

. 

CD 
IpF) 

40,0 
9,0 
9,0 

7,0 
10,0 
12,0 
10,0 

5,0 
8,0 

15,0 
30,0 
60,0 
5,0 
8,0 

15,0 
30,0 
60,0 

30,0 
15,0 
20,0 
10,0 
5,0 
7,0 

6,0 
6,0 
6,0 

15,0 
12,0 

25,0 
SO,O 

125,0 
10,0 
40,0 
80,0 
-

2) 

8,0 
4,0 
2,0 
1,3 
0,9 

10,0 
10,0 

40,0 

40,0 

40,0 

60,0 

500 
500 
500 

445-485 
50Q-550 
540-600 
510-620 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

-
-
-
-
-
-

480 
480 
480 
460 
480 

330 
380 
460 
460 
480 
490 
-
-

530 
530 
530 
530 
530 

1100 

1100 

980 

980 

f Ro 

IGHz) 

1,0 
1,8 
1,8 

3,8 
2,7 
5,5 

-

2,2 
2,5 
2,2 
1,5 
1,3 
2,5 
2,5 
2,5 
1,5 
1,3 

-
-
-
-
-
-

3,0 
3,0 
3,0 
2,0 
1,5 

13,0 
21,0 
21,0 
21,0 
26,0 
24,0 
28,0 
28,0 

-
-
-
-
-

1,6 
1,6 

-
-
-
-

,ciHOz) I ~7~~-1 Pris/la sI I 
1,0 Ge 280.-
1,8 Ge 340,-

1,8' Ge 340.-

2,2 Ge 1130.-
1,9 Ge 1080.-

- Ge 1050.--
- GoAs 2860.- , 

2,2 Ge 360.-
2,5 Ge 295.-
2,2 Ge 300.-
1,5 Ge 290.-
1,3 Ge 265.-

- Ge 720.-

- Ge 600.-
- Ge 600.-
- Ge 580.-
- Ge 530.-

- Ge 320.-
- Ge 400.-
- Ge 480.-
- Ge 640.-
- Ge 1040.-

- Ge 1200.-

3,0 Ge 605.-
3,0 Ge 425.-
3,0 Ge 243.-
2,0 Ge 197.50 
1,5 Ge 151:-

9,0 Ge 140.-
6,0 Ge 117.50 
4,0 Ge 105.-

15,0 Ge 140,-
7,5 Ge 117.SO 
5,3 Ge 105.-

- Ge 230.-
- Ge 570.-

:per 10 pari 

- Ge 158.-
- Ge 266.-

- Ge 497.-

- Ge 813.-

- Ge 1126.-

2,25 Ge 540.-
0,7 Ge 540.-

- GaAs 27,30 
dollar/st - GaAs 39,00 
dollar/st - GaAs 18,20 
dollar/st - GaKs 11 ,70 
dollar/st 
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• 

RT testar 

Luxors stereobandspelare "Magnefon 

Luxors »Magnefon MP-423» är en 4-ka
nals stereobandspelare för såväl inspelning 
som avspelning av stereoprogram_ 

Apparaten, vars principschema visas i 
fig~ l, kan utnyttjas för upptagning av ste
reoprogram från två mikrofoner, från skiv
spelare eller radiomottagare_ Man kan 
blanda två parallella program eller man 
kan samtidigt spela in två skilda program 
på två olika spår_ Med hjälp av separata 
volymkontroller kan man tona in eller tona 
ut musik på önskat sätt_ 

Bandspelaren har följande kontroller, 
sett från framsidan: 

l) Längst till vänster en manöverspak 
för till- och frånslagning och för val av 
önskad bandhastighet_ 

2) En omkopplare för val av anslutna 
högtalare - antingen intern eller extern, 
en separat högtalare eller två tillsam-

I 
mans_ 

3) En tonkontroll med tre lägen för ef
fektförstärkaren_ 

4) En bandväljaromkopplare, som vid 
monoinspelning tillåter användning av 
spår l och 4 eller 3 och 2, vid stereoin
spelning av spår l och 3 resp. 4 och 2. 

~
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5) Volymkontroll för in- och avspelning. 

6) Balanskontroll för de båda kanalerna 
vid stereoinspelning resp. -avspelning. 

7) En 4-lägesomkopplare, anbringad i 
ett T-format hål, utnyttjas för att välja 
normal framdrivning av bandet, snabb 
framspolning eller snabb återspolning. 

8) Fyra tryckknappar, av. vilka tre an
vändes för att välja ingång, mikrofon, 
grammofon eller radio. Den fjärde an
vändes för att starta inspelningen. 
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l 

Bandspelaren 
»Magnefon MP·423» 

från Luxor. 

MP-423~~ 

/ 

Anslutningspanelen har fem ingångar: 
två för monomikrofoner, en för stereomik
rofoner, en för stereo· eller mononålmikro· 
fon och en för stereo· eller monoradio. Vi
dare finns det för kontrollyssning en jack 
för hörtelefon. Dessutom finns det anslut
ningsdon för yttre högtalare, en för vänster 
kanal (A),'en för höger kanal (B) och en 
som ger kanal A+B - den senare används 
i de fall man vid stereoåtergivning vill ha 
en högtalare för att fylla ut »hålet i mit· 
ten». 

Apparaten har två indikatorrör för ut
styrningskontroll, ett för vardera kanalen. 

, 
De är synliga från panelens översida. 

Ett räkneverk utnyttjas för noggrann 
efterinställning på bandet. 

Apparaten är försedd med två kompletta 
förstärkare och har två inbyggda högtala
re. Avspelningshuvud med 3,5 fl- luftgap 
av fabrikat Bogen utnyttjas. 

Mätningar och prov 

Följande mätningar och prov utfördes på 
apparaten: 

l) Upptagning av frekvenskurvor vid 
uppspelning av normalband enligt CCIR.' 

Tab. 2. Uppmätt brusnivå i dB under normalnivå för Luxors stereo· 
bandspelare »Magnefon Mp·423» 

Bandhastighet Icm/s) 19,05 9,53 

Normalton 1Hz) 330 166 

Frekvensvägning Ovägd Vägd Ovägd Vägd 

/ 

Kanal 2 2 2 2 

Bandspelare 
~tan band, med 47,S 43 61 60 46 43 59 59 
drivmotorn i g6ng 

med oinspelat band 45,S 43 57,S 56 45 42 55 54 

med band, inspelat 
med 43,S 41 52 50 43 38 4B 43 
kortsluten ing6ng 

~ Fig l 

Principschemat för Luxors stereobandspelare »Magnefon MP·423». 

RT har tittat 
närmare på Luxors 

nya stereobandspelare, 
»Magnefon MP-423». 

Mätningarna på 
bandspelaren har 

utförts av civilingenjör 
Sten Wahlström vid 

Tekniska Högskolan i 
Stockholm, Institutionen 

för byggnadsakustik. 

2) Upptagning av frekvenskurvor vid in· 
och avspelning. 

3) Svajmätning. 

4) Dynamikmätning. 

5) Kontroll av utstyrhingsindikatorerna. 

6) Undersökning av bandhastighetens 
beroende av temperatur· och nätspän
ningsvariationer. 

7) Kontroll av bandhastighetens beroen
de av inspelningsläget på bandet. 

1 CCIR = Comite Consultatif International des 
Radiocommunications. 

Tab. 1. Uppmätta svajvärden pä'Luxors stereo· 
bandspelare »Magnefon MP·423» 

Hastighet Svaj (toppvärde, %) 
Icm/s) ovägt vägt 

19,05 0,3 0,2 
9,53 0,4 0,2 
4,76 0,4 0,25 

Tab. 3. Nivå relativt normalnivå samt distor· 
sion vid full utstyrning enligt bandspelarens 
indikatorrör . 

Hastighet 
(cm/s) 

19,05 

9,53 

Frekvens 
(Hz) 

330 

166 

Niv6 Distorsion 
(dB) (%) 

Kanal Kanal 
1 2 1 2 

-2 -2 1,0 2,3 

-2 -2 1,0 2,5 
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Fig2 

Frekvenskurva vid avspel
ning av normalband, in
spelat enligt CC/R-stan
dard. Bandhastighet: 9,53 
cm/s. 

Fig 3 

Frekvenskurva vid avspel
ning av normalband, in
spelat enligt CC/R-stan
dard.Bandhastighet 19,05 
cm/s. 

Fig 4 

Frekvenskurva vid in
och avspelnin~ på band 
»Scotch 190». Bandhas
tighet: 4,76 cm/s. 

Fig 5 

Frekvenskurva vid in- och 
avspelnin~ på band 
»Scotch 190». Båndhas
tighet: 9,53 cm/s. 

Fig 6 

Frekvenskurva vid in- och 
avspelning på band 
»Scotch 190». Bandhas
tighet 19,05 cm/s. 

Frekvenskurvor vid uppspelning av 
normalband 

Frekvenskurvorna vid uppspelning enligt 
CCIR av normalband med hastigheterna 
19,05 resp. 9,53 cm/s framgår av fig_ 2 
och 3. Avvikelserna i frekvensgången mel· 
Ian de två kanalerna är som synes endast 
ca 2 dB. 

Frekvenskurvor vid in- och avspelning 

Frekvenskurvorna för in- och avspelning 
med bandhastigheterna 19,05, 9,53 och 
4,76 cm/s visas i fig. 4-6. Vid dessa 
mätningar användes långspelande band, 
»Scotch 190A»_ 

Svajmätning 

I bandspelaren uppmätt svaj vid de olika 
bandhastigheterna framgår av tab. 1. De 

Data för bandspelare "Magnefon 
MP -423" från Luxor 

Allmänna data 

Bandhastigheter : 19,05, 9,53 och 4,76 
cm/s. 
Rekommenderad bandtyp: LP. och DP· 
band, dvs. band med 50 resp. 100 % 
längre speltid än den för normalband. 

Största spoldiameter: 7" 

Rörbestyckning : 2 st. EF86, 2 st. ECC83, 
2 st. EL95 och 2 st. EAM86. 

Ingångar (mono eller stereo) : 

Mikrofon: 7 m V 
Grammofon: 100 mV 
Radio: 50 mV 

Utgångar: 

För 3 extra högtalare: 6 ohm 
För yttre förstärkare: 0,5 V max. 
För hörtelefon (för inspelningskon· 
troll) 

Dimensioner: längd 37,5 cm, bredd 30,0 
cm, höjd 16,5 cm 

Vikt: 13 kg . 
Pris: Med sockel i teak eller mahogny 
795 kronor, väskmodell 865 kronor. 

Uppgivna elektriska data 
(riktvärden) 

Frekvensområde : 

19,05 cm/s 
9,53 cm/s 
4,76 cm/s 

50--19000Hz 
50--12000Hz 
80- 6000Hz 

Dynamik: 50 dB 

Kanalseparation: > 30 dB 

Uteffekt: 

Stereo: 2X2 W 
Mono: 4 W 

Svaj: 19,05 cm/s ± 0,1 %, toppvärde 
9,53 cm/s ± 0,2 %, toppvärde 
4,76 cm/s± 0,35 %, toppvärde 



vägda svaj värdena är uppmätta enligt 
DIN°-norm 45507. 

Dynamikmätning 

Vid , dynamikmätningarna användes nor
malband enligt CCIR-standard för band
hastigheten 19,05 resp. 9,53 cm/s. Normal
frekvens är 300 Hz resp. 166 Hz. Banden 
har vid dessa frekvenser givits ett magne
tiskt flöde av 1,6 .10-9 Vs. Från den sålun
da definierade nivån har bruset hos band
spelaren uppmätts. Mätvärdena visas i tab. 
2. Vid denna mätning kan hänsyn tagas till 
örats olika känslighet vid olika frekvenser 
genom frekvensvägning med frekvenskurva 
enligt fig. 8. 

Kontroll av utstyrningsindikatorerna 

Då bandspelarens indikatorrör angivit full 
utstyrning har erhållits nivåer över normal
nivån samt distorsion enligt tab. 3. Det 
framgår av dessa värden att den undersök
ta Luxor-bandspelarens indikatorrör in
ställts för lågt. Om man överskrider grän
sen för den visade utstyrningen genom att 
öka in signalen med 5 resp. 10 dB vid has
tigheten 19,05 cm/s och frekvensen 330 Hz 
erhålles vid återgivningen en distorsion av 
4 resp. 9 %. Eftersom man hos hemband
spelare brukar sätta gränsen vid 5 % dis
torsion kan man räkna med att fortfarande 
ha ca 6 dB marginal då indikatorröret an
ger full utstyrning. 

Kontroll av bandhasiigheten 

För att prova bandhastighetens beroende, 
dels av drivmotorns uppvärmning dels av 
nätspänningens variationer, har uppmät
ning av den exakta hastigheten gjorts. De 
uppmätta avvikelserna i bandhastigheten 
visas i fig. 9 och 10. I fig. 9 anges avvikel
sen från nominell hastighet som funktion 
av tiden efter det att apparaten slagits på. 
Fig. 10 anger avvikelsen som funktion av 
nätspänningen. 

Då sträckningen i bandet delvis är be
roende av vridmomentet vid uppspolnings. 
hjulet kan man vänta att olika bandhas
tighet erhålles vid början och slutet aven 
bandspole. En mätning bekräftar detta. 
Skillnaden i bandhastighet i börj an och 
slutet aven 7" spole uppgår sålunda till 
1,2 %, uppmätt vid 19,05 cm/s. IEC' re
kommenderar en högsta avvikelse från no
minellt värde på ± 2 % för hembandspe
lare och ± 2 % för professionella band
spelare. 

Sammanfattning 

Luxor Magnefon MP-423 är en behändig 
och lättmanövrerad hembandspelare för 
inspelning av såväl mono- som stereo pro
gram. Bandspelaren har förnämliga tek
niska data men betingar trots detta ett över
raskande lågt pris. • 

Fig7 • 

Magnethuvudena i Luxors 
stereobandspelare. Från väns
ter ses längst upp styrtapp 
för bandets styrning i höjd
led, raderhuvud, kombinerat 
in- och avspelningshuvud 
(fabrikat Bogen), styrtapp 
och drivaxel med anligg
ningsrulle av gummi. Vid 
start av bandet föres st yrar
men framför huvudena in 
mot dessa, samtidigt som an
liggningsrullen trycker ban
det mot den roterande driv
axeln. In- och avspelnings
huvudets framsida kommer 
då att täckas av ett mymetall
lock, vilket ökar skärmning
en, och lämplig bandsträck
ning åstadkommes genom 
att filtkudden framför rader
huvudet trycker bandet mot 
detta huvud. Längst ned på 
bilden skymtar socklarna till 
de bägge indikatorrören och 
ovanför dessa tryckknapps
omkopplarna för inkoppling 
av de olika programkällorna. 
Ovanför dessa ses den om
kopplare som användes för 
inkoppling på kanal 1--4 på 
bandet. \ 

Fig 8 

Vägningskurva, "använd vid 
dynamikmätningar. 

Fig 9 
4vvikelse från nominell band
hastighet som funktion av ti
den i minuter efter tillslag. 

Fig 10 
• DIN = Deutsche Industrie-Normen. Avvikelse från nominell band-
s IEC = /nternational Electrotechnical Commis- hastighet som funktion av 
sion. nätspänningen. 
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TV.TEORI FÖR SERVICETEKNIKER (4) * 

ARNE RAND EV ALL I detta avsnitt 

Automatisk förstärknings-

reglering • 
l TV-mottagare 

I föregående avsnitt behandlades rundra
diomottagarnas automatiska förstärknings
reglering (AFR). Dennas uppgift är att au
tomatiskt motverka ändriI).gar i ljudstyr
kan, orsakade av fading, liksom de ljudstyr
keändringar som uppstår vid inställning av 
sändare med olika styrka. Det förstnämnda 
problemet har man inte vid television, be
roende på att TV-mottagarna normalt en
dast tar emot markvågen. Däremot kan det 
bli kraftiga ändringar i signalstyrkan vid 
övergång från en TV-sändare till en annan. 
Vi har visserligen inte mer än ett livenskt 
TV-program ännu, men i Skåne har man 
sedan länge kunnat se även dansk televi
sion. Allt eftersom Norge och Finland byg
ger ut sina TV-nät kommer man också i 
vissa andra trakter i Sverige att kunna ta 
in två TV-program. 

Den största anledningen till att TV-mot
tagarna bör vara utrustade med AFR är 
emellertid den fading som orsakas av pas
serande flygplan. Flygplanen ger kraftiga 
reflexer, och till TV-antennen kommer dels 
den direktgående TV-signalen dels den ref
lekterade. Allteftersom flygplanet rör sig, 
kommer skillnaden i väg för den reflekte
rade signalen att variera i förhållande till 
den direktgående. Varj e gång vägskillna
den blir ett jämnt antal halva våglängder 
kommer signalerna att samverka och sig
nalstyrkan att öka. Är däremot vägskillna
den ett udda antal halva våglängder kom
mer signalerna att motverka varandra och 
signalstyrkan blir svagare. Bildens medel
belysning kommer därigenom att variera 

• och synkroniseringen blir lätt instabil. 

I Tyskland, där man redan sänder ett 
andra TV-program på frekvensbanden IV 
och V, har det visat sig att medelbelysning
en kan variera även vid kraftig blåst. Orsa
ken är att man använder antenner med ex-

trem riktningsverkan för att eliminera 
spökbilder. Denna riktningsverkan gör att 
även måttligt svaj hos antenn och mast kan 
påverka mottagningsförhållandena så att 
signalstyrkan varierar. En automatisk för
stärkningsreglering - automatisk kontrast
kontroll - är därför nödvändig. 

Nycklad AFR 

AFR-systemen i TV-mottagarna är i regel 
utförda efter den princip som vi redan be
handlat för rundradiomottagare. En vä
sentlig skillnad förekommer emellertid. 
Medan radiomottagarnas AFR-system alst
rar en negativ likspänning som är bestämd 
av bärvågens medelamplitud är TV-mot
tagarnas AFR bestämd av bärvågens topp
amplitud (synkpulserna ). Orsaken härtill 
är att medelspänningen i TV-signalen i 
första hand inte är bestämd av signalstyr
kan utan av bildens medelbelysning (bild
innehållet) . Se fig. 1. I stället för att -
som i radion - låta signalspänningen på
verka AFR-systemet kontinuerligt låter 
man därför endast synkpulserna, som alltid 
har maximiamplitud och alltså är bestämda 
av signalens styrka, styra AFR-röret. Ge
nom att AFR-röret på så sätt enbart påver
kas av de kortvariga synk pulserna undvi
ker man även att störningar från motorfor
don m.m., som kommer in under bildens 
uppbyggnad, verkar störande på automa
tiska förstärkningsregleringen. Givetvis 
kan störningar komma in även under synk
pulstiden och därför har AFR-systemen i 
regel någon särskild koppling som elimi
nerar dessa störningars inverkan. 

Ofta utförs den automatiska förstärk
ningsregleringen som s.k. »nycklad AFR». 
Se fig. 2b. Den »nyckeh som används för 
att låsa upp AFR-röret är positiva spän
ningspulser, som tillföres. triodens anod 
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fungerar. 

från linjeutgångstransformatorn, samtidigt 
som den sammansatta videosignalens linje
synkpulser kommer till gallret. När de po
sitiva pulserna kommer till rörets anod blir 
röret ledande och kondensatorn el' laddas 
av elektronströmmen genom röret. Den 
laddning som kondensatorn hinner uppta 
är beroende av rörets inre resistans (R i ). 

Denna är i sin tur beroende av rörets gal
lerspänning, dvs. linjesynkpulsernas am
plitud. Eftersom synkpulsernas amplitud 
är ett mått på den mottagna antennsigna
len kommer kondensatorns laddning att 
variera i takt med antennsignalen. 

Mellan de positiva anodpulserna urlad
das kondensatorn genom motståndet Rl'. 
Detta motstånd är mycket större än rörets 
inre resistans och katodmotståndet R2 till
sammans. Endast ett ringa antal av de elek
troner som vandrat genom röret till el':s 
högra belägg kommer därför att läcka bort 
genom motståndet Rl' innan nästa positiva 
puls kommer till anoden. Ett överskott på 
elektroner har alltså bildats på det högra 
belägget, eller med andra ord: belägget 
har antagit en negativ spänning, som till 
sin storlek är beroende av den inkomman
de antennsignalens styrka. 

Låt oss anta att antenn signalens styrka 
sjunker av någon anledning (t.ex. beroen
de på reflexer från ett passerande flyg
plan). Triodens gallerspänning kommer 
då att sjunka och dess inre motstånd att 
öka. Elektronerna som skall ladda konden
satorn el', när röret leder, får därmed 
besvär med att passera röret~ och elektron
strömmen minskar. Kondensatorn laddas 
då mindre än normalt och den negativa 
AFR-spänningen sjunker. I och med mins
kad AFR-spänning ökar förstärkningen i 

* 1':idigare avsnitt av denna artikelserie har va
rit införda i RT nr 6, 7/ 8 och 10/ 62. 



de AFR-reglerade rören_ Kopplingen fun
gerar således på avsett sätt, dvs. vid en 
minskning av antennspänningen ökar mot
tagarens förstärkning så att bildrörets och 
högtalarens funktioner inte påverkas. 

Fördröjd AFR 

, TV-mottagarnas AFR-spänning tillförs of
tast de första MF-rören samt första HF-rö
rets galler. Vid små antennsignaler vill 
man ha maximal HF-förstärkning i motta
garen. I regel fördröjer man därför HF
rörets AFR så att den inte fungerar förrän 
signalstyrkan nått en viss nivå. Fördröj
ningen erhålles genom spänningsdelning 
över ett stort och ett litet motstånd. Se figl 
3. Genom motstånden flyter en ström från 
en spänningskälla med hög positiv spän
ning (170 V i figl 3) till AFR-rörets anod, 
som är negativ_ 

Vild en svag antennsignal kommer den 
negativa AFR-spänningen att vara låg och 
spänningsdelningen sådan att punkten B 
skulle få en negativ spänning om inte dio
den vore inkopplad. Eftersom dioden är 
ansluten mellan punkten B och jord, kom
mer emellertid en ström att flyta genom 
röret från punkten A till jord. I förhållan
de till R1 har dioden ett mycket litet mot
stånd. ·Av de 170 V som spänningsdelas till 
jord kommer därför endast en obetydlig 
del att finnas över dioden, och oftast säger 
man att diodens anod har jordpotential då 
den leder ström. AFR-spänningen till HF
rörets galler uttages från diodens anod. 
Vid en liten antennsignal är anoden svagt 
positiv i förhållande till jord. HF-röret är 
emellertid i regel förspänt med hjälp av 
ett avkopplat katodmotstånd, varför dess 
galler alltid är negativt i förhållande 'till 
katoden. 

Om antenn signalen ökar, kommer den 
negativa spänningen på AFR-rörets anod 
att öka. Vid en viss antennsignal blir spän
ningsdelningen över motstånden sådan att 
punkten B blir negativ. Därvid stryps dio
den, och den negativa spänningen går vida
re till HF-rörets galler, där den reglerar 
rörets förstärkning. AFR-fördröjningen 
har därmed upphört för den antagna sig
nalstyrkan, och eventuella variationer i in
signalen kommer därefter att motverkas av 
en ändrad HF-förstärkning genom att gal
lerförspänningen ändras. 

Mycket ofta kan man ändra HF-rörets 
AFR-spänning med hjälp aven potentio
meter. I figl 3 motsvaras denna av motstån
det R2. Om man exempelvis ökar motstån
dets storlek kommer reglerspänningen att 
fördröjas samt minska i storlek - dvs. 
HF-förstärkningen ökar. 

Serviceschemats AFR 

Den beskrivna AFR-kopplingen finns i ett 
mycket stort antal TV-mottagare av olika 
fabrikat. Vid schemaläsning är det enklast 
att finna AFR-röret (om det inte är särskilt 
angivet) genom att följa den likströmsför-

Fig l 
Endast släck- och synkpulsernas amplitud 
ger ett säkert mått på den mottagna signa
lens styrka. Spänningarna som ger bildin
nehållet varierar däremot med bildens ljusa 
och mörka partier och kan därför inte an
vändas till att alstra AFR-spänning. 

Fig2 

Radiomottagarnas (a) och TV·mottagarnas 
(b) AFR-system är mycket lika. l princip 
är C1=Cl' och Rl=Rl' samt diodens inre 
resistans R , lika med triodens. l b) är elek
tronströmmens väg för upp- och urladdning 
av kondensatorn utritad. AFR-systemet i 
b) kallas »nycklad» AFR. 

Fig 3 
HF-AFR.·s fördröjning bygger på en spän
ningsdelning. Diodens uppgift är att för
hindra positiv spänning att nå HF-rörets 
galler. 
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Fig4 
a) Schemautdrag för AFR-kopplingen i 
TV-mottagare från Luxor. b) Förenklat 
schema för AFR-spänningmi för MF-delen. 
c) Förenklat schema för fördröjd AFR· 
spänning till HF-röret. Som alla återkopp
lade system kan även ett AFR-system råka 
i självsvängning. Komponenterna C328 och 
R315 har till uppgift att stabilisera syste
met. VDR-motståndet i katoden ger en fast 
förspänning som är oberoende av nätspän
ningsvariationer. R3141 är en kontrastkon
troll för finjustering vid leverans. 

bindelse som alltid finns från första MF
rörets galler till AFR-rörets anod. Video
signalen kan tillföras antingen AFR-rörets 
galler eller dess katod. Om signalen tillförs 
katoden är gallret växelströmsmässigt jor
dat. I sådana fall upphör emellertid i regel 
gallrets växelströmsjordning vid störning
ar och i stället tillförs gallret en negativ 
signal, som stryper röret så att strömning
arna inte kan påverka AFR-spänningen. 

'+ 

I fig. 4 visas ett utdrag från ett service
schema till LuxaTs TV-chassi 59100/59105. 
De för principframställningen aktuella de
taljerna är omritade, så att de ansluter till 
fig. 2 och 3. Som synes är det den här ge
nomgångna principen som använts av kon
struktören; samma förenklade schema går 
att rita för AFR-kopplingar i de flesta TV
mottagare. 

Servicetips 

Som bekant ger ett fel i AFR-systemet 
upphov till felaktig förstärkning i HF- och 
/eller MF-förstärkarna - antingen i form 
av svag bild med ev. »snö» eller i form av 
överstyrning med »krokig» bild och insta
bil synkronisering. 

Om förstärkningsfelet härrör från AFR
systemet eller inte kan man oftast konsta
tera med enbart ett par likspänningsmät
ningar. Förstärkningsfelet utrönes genom 
att man mäter detektorspänningen. Nor
mal detektorspänning för TV är ofta -2 ii 
-5 volt, beroende på insignal. För att kon
statera om ett AFR-fel föreligger görs mät
ningar på de AFR-reglerade MF-gallren 
(-2 ii -5 V) samt på HF-rörets galler 
(0-6 V) eller på annan med HF-AFR åt
komlig punkt. 
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Om detektorspänningen är för hög eller 
för låg och de andra spänningarna är fel
aktiga åt motsatt håll eller har ett för en 
normal' mottagare rätt värde bör felet sökas 
i AFR-kretsarna. Är däremot även AFR
spänningarna felaktiga åt samma håll som 
detektorspänningen, ligger felet i HF-, MF
eller detektorkretsarna. 

Ett AFR- problem 

Som bekant h!!r motståndsvärdena ibland 
benägenhet att öka. H ur är det tänkbart 
att TV-mottagaren i fig. 4 påverkas om 
motståndsvärdet ökar hos R214? 

Ja, som vi förut konstaterat beror HF
rörets AFR-spänning på spänningsdel
ningen mellan motstånden R214 och R213. 
Om motståndet R214 ökar kommer det inte 
att behövas så kraftig negativ spänning från 
AFR-röret som förut för att diodens anod 
skall bli negativ - dvs. fördröjningen 
minskar, vilket gör att mottagaren får 
sämre känslighet för svaga signaler. Dess
utom kommer den negativa AFR-spänning
en till HF-röret att öka. Därmed minskar 
mottagarens HF-förstärkning och om 
R214:s värde ökar kraftigt blir risken för 
brus på bildskärmen stor, dvs. det blir 
»snö» i bilden. • 



BYGG SJÄLV 

RADIOTEKNIKER LENNART ANDERSSON Miniatyroscilloskop 

(FoTts. från nr 10/62) 

Sammansättningen 

Därmed återstår endast att montera och 
koppla samman de olika enheterna på sina 
respektive platser i lådan. (Se fig. 8.) Först 
installeras plinten (H) på handtagets skru
var. Eventuellt får motstånden i plintens 
ändar tillfälligtvis lödas loss för att man 
skall komma åt att dra till muttrarna. 

Koppling 

( ) Signallampans yttre anslutningstråd, 
som isoleras med systoflex, kopplas till 
stift 10 på plinten (H). 

( ) Den från stift l på plinten H utgåen
de kopplingstråden drages efter lådans 
innervägg till undre lödörat på strömbry
taren SI, som därmed kan lödas. 

( ) Tråden från stift 2 på plinten H läg
ges till R22:s överända (=högra lödörat 
på svepfrekvensregleringspotentiometern. 

( ) Stift 6 på plinten H kopplas till R12:s 
löpare (=synkkontrollen) . 

( ) Den från stift 17 på plinten H utgåen
de kopplingstråden kopplas till skarven 
mellan Cl6 och R25 och Cl3 och R20. 

( ) Stift 9 på plinten H ansluts till sam
manbindningspunkten DI/ D2. 

( ) Stift 18 på plinten H förbindes med ' 
transformatorns sekundärlindning, lödöra 
nr 3. 

Därmed är plinten H för tillfället färdig
kopplad. 

Nästa steg i monteringsarbetet blir att 
bokstavligen talat »klämma in» svepområ
desomkopplaren 52, med vidhängande kon
densatorer. Se härvid till af! inga kortslut
ningar mot ljuskontrollens kåpa uppstår. 
Motståndet R15:s fria ände ansluts till 
R22:s löpare. Ytterligare tre t{ådar skall 
gå till omkopplaren: en från stift 8 på plin
ten H och två från chassiet, men dessa an-

slutningar görs ej förrän i samband med 
chassi-installationen. 

Anslutningstrådarna från Cl isoleras nu 
med systoflex och skärmas med koppar
fläta, som drages utanpå systoflexen. Trå
darnas längder anpassas för koppling dels 
till mikrofonkontakten Kl:s ,öga», dels 
till potentiometern RI:s högra lödöra. 
Skärmningen jordas dels i mikrofonkon
taktens gods, dels i potentiometerns kåpa. 

Då chassiet skall monteras på sin plats, 
trädes trådarna dels från ljuskontrollens 
löpare, dels från stift nr 8 på plinten H ge
nom gummibussningen från var sitt håll 
och sträckes försiktigt, varvid chassiet kom
mer på sin plats. Kopplingstråden från 
stift 3 på Vl:s rörhållare drages fram till 
nättransformatorns lödöra nr 5 ,men lödes 
ännu ej. Den tråd som utgår från det på 
chassiet jordade lödörat lägges till jord
ningspunkten i transformatorns övre vänst
'ra hörn. 

Om uppbyggnaden gjorts rätt, skall ge
nom gummibussningen på chassiets fram
sida komma ut sju trådar och på baksi
dan en. 

Tråden från stift 3 på plinten H drages 
nu fram till stift 5 på den undre rörhålla
ren VI. Fingerfärdighet, tålamod och löd
kunnighet sätts nu på hårda prov. Kopp
lingstråden från stift 4 på plinten H dras 
på samma sätt och ansluts till samma rörs 
stift nr 6, men lödes ej förrän den tråd, som 
kommer från ljuskontrollens övre lödöra 
via motståndet R5 också anslutits hit. 

Till lödpunkten mellan kondensatorerna 
C6 och CIO på omkopplaren 52 drages nu 
dels kopplingstråden från stift 8 på plin
ten H, dels också kopplingstråd från stift 
5 på rörhållaren för V2. Förbindningarna 
lödes. Den förlängda anslutningen från 
RH lödes nu till omkopplarens lödöra och 
R15. Till undre lödörat på ljuskontroll
potentiometern lägges tråden från VI, stift 
2. Stift 2 på röret V2:s hållare kopplas till 
synkkontrollen R12:s nedre anslutning. 

Punkten RIO/Rll förbindes med stift 5 
på plinten H. Den skärmade kabelns inner
ledare lägges in på RI:s rörliga kontakt 
och dess mantel jordas i potentiometerns 
kåpa. 

Vid inkoppling av katodstrålerörets hål
lare bör trådarna tas till ganska frikostigt 
för att medge viss rörlighet. Vi börjar med 
att koppla stift 16 på plinten H till katod
strålerörets hållare, stift 6. Ljuskontrollens 
rörliga kontakt anslutes till stift 7. Stift 7 
på plinten H kopplas till stift 3 på bild
rörets hållare. Stift 2 drages till filtret 
R24/C16. Stift l på bildrörets hållare för
bindes med nättransformatorns lödöra 5, 
stift 8 på bildrörets hållare förbindes med 
det i transformatorkärnan jordade lödörat. 

Som sista moment i kopplingsarbetet 
drages nätsladden fram till nätströmbryta
ren genom hålet i lådans bakre vägg och 
under dragavlastningsklämman, upp bak
om chassiet och mellan ljus- och synkpo
tentiometrarna till lödöronen på strömbry
taren. Klämman drages åt och därmed är 
bygget klart. 

Provning 

Innan apparaten provas kontrolleras att 
inga tennklumpar eller avklippta trådar 
som kan orsaka kortslutningar ligger kvar 
och att kopplingen gjorts korrekt efter 
schemat, samt att inga komponenter eller 
ledare gör oavsiktlig kontakt. Sätt så i en 
säkring på 250 mA, anslut apparaten till 
220 V-nätet och slut strömmen. Observera 
att inga rör ännu satts i. Om säkringen 
håller och inga rök- eller eldfenomen upp
står, är bygget godkänt i första provnings
etappen. 

Strömmen bryts och nätsladden tages ur, 
varpå konsolen för katodstråleröret vrides 
något utåt; den fjäder som skall hålla rö
ret på plats hakas i det inre härför avsedda 
spåret, röret lägges till rätta, hållaren 
trycks på; konsolen fastskruvas och f j ädern 
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fästes i ytterspåret. Då nu apparaten åter 
slås på skallljuskontrollen stå i minimiläge. 
Om rörets glödtråd lyser måttligt, drages 
ljus försiktigt på efter några sekunder. En 
lysande prick skall därvid bli synlig på 
skärmen. Drag ej på mera än att pricken 
nätt och jämnt syns, då annars ett bränn
märke snabbt uppstår på skärmen. Ljus
fläcken, som är gulgrön, skall vara liten, 
skarp och ligga ungefär mitt på skärmen. 
Avvikelser inom rimliga gränser i ljus
prickens läge torde kunna tolereras. 

Ljuskontrollens funktion provas nu för
siktigt, varpå apparaten ånyo stängs av och 
röret (V2) för horisontalavböjningsgenera
torn sättes i. Nu skall en linje erhållas över 
skärmen_ Beträffande kontrollen för ljus
intensiteten gäller samma som förut. 

Om linjen ej är vågrät vrides röret i rätt 
läge_ Om den ej ' är rak, kan man pröva 
med att vrida röret ett halvt varv. I modell
apparaten erhölls bästa resultat med styr
kanten på rörets centrum pinne vänd nedåt. 

Om linjen är oskarp eller sinusformad 
kan detta bero på att nättransformatorns 
läckfält påverkar strålen, varvid bästa ut
vägen är att skärma röret med en folie av 
s.k. mymetall. Om samma komponentpla
cering som den här beskrivna används och 
alla delar är felfria och av god kvalitet, tor
de knappast några dylika problem uppstå. 

Slutligen stänges oscilloskopet av och 
röret VI insättes, varpå apparaten åter kan 

kopplas på. Om man på dess ingång lägger 
en lämplig spänning, till exempel sinus
spänningen från en glödströmstransforma
tor, och ställer in svepområdesomkoppla
ren i dess vänstra ytterläge och ger bilden 
lagom höjd medelst potentiometern Rl 
samt finjusterar frekvens och synkronise
ring med R22 respektive R12, skall en väl
definierad sinuskurva erhållas på oscillo
skopets skärm. 

För den som vill utöka oscilloskopets de
taljer inom den snäva ram lådan utgör, fin
nes t.ex. möjlighet att ordna med släckning 
av återgångsstrålen genom att påföra ka
todstrålerörets galler den kraftiga negativa 
puls, som kan tas ut från V2:s bromsgaller 
- rörstift nr 2. Vidare kan man, som förut 
nämnts, experimentera med reglering av 
den horisontella amplituden, liksom med 
manuella inställningsorgan för strålens 
centrering. En kalibreringsspänning, lämp
ligen l V, kan enkelt tas ut till en kontakt
hylsa via en spänningsdelare från appara
tens glödspänning. 

Även beträffande anslutningsdonens test
kroppar finnes flera variationsmöjligheter. 
Sålunda kan medelst en enkel omkopplare 
en dämpningsanordning i exempelvis ste
gen 1:1, 1:10 och 1:100 arrangeras, varvid 
möjlighet att mäta höga spänningsvärden 
erhålles. En diod, ett par kondensatorer 
och motstånd kan kopplas ihop till en mät
kropp för HF-demodulering e'tc. • 

~ 10 KV.DX ... 

ren hördes en mycket fin boliviansk radio
station, Radio Pio Xli, på 5960 kHz från 
midnatt och fram till kl. 04.00. 

~74 

Månadens QSL.kort 

Radio J unin, Venezuela, svarar numera med 
QSL-kort+brev+vimpel. 

Q:3L-kort från Avros i Surinam. 

nU .en svensk BATTERIELIMINATOR 
• Noggrann utspänning • Völ spönningsstabiliserad 

TEKNISKA DATA: 

Utspänning. 1.5.5-7,5 V 

2. 8,25-11,25 V 

3.11-15 V 

4. 22-\lO V 

Vid max. ström och < 10 mV brumspönning, 

Omr6de 1, 8,5 A 

Omr6de 2: 6,5 A 

Omr6de 3: 6,0 A 

Omrllde 4. 4,0 A 

Ström vid < 5 mV 
brumspänning : 

Område 1: 3,5 A 

Omr6de 2: 3,5 A 

Omr6de 3: 3,5 A 

Område 4: 2,0 A 

Stabilitet, 

± 5 mV 

± 5 mV 

± 10 mV 

± 100 mV 

Stabilitet : 

± 5 mV 

± 5 mV 

± 5 mV 

± 5 mV 

Kontakta oss om Ni bar speciella 
önskemål angående avvikande data 
för Edra ändamål. 

• låg brumspönning 

BAnERIElIMINATORN ör avsedd för labo
ratorler, provrum och serviceverbtöder och 
är speciellt lömpad för arbete med bilradio, 
s6völ vanliga rörapparater som transistor
apparater. Den ersötter helt batterier och 
ackumulatorer och är, bortsett från de rent 
praktiska fördelarna, öven överlögsen dessa 
spönningskällor. Den ger t.ex. möjlighet att 
stölla in önskad spänning, vilken i det nör
maste är op6verkad av belastningsvariatio
ner. 

Strömförbrukningen avlöses på ett kvadra
tiskt vridspoleinstrument 0-10 A. 
Inbyggd polaritelsomkopplare. 
Kortslutningssöker • 

Stabiliseringen åstadkommes genom att lik
spänningsförstörkaren jörnför utspönningen 
med en referensspänning från ett stabilisa
torrör 75 el. Den förstörkta skillnadsspän
ningen slyr krafttransistorerna kopplade som 
serieregulator • 

Dimensioner: höjd utan handtag 280 mm, 
bredd 180 mm, djup 320 mm. 
Vikt . 13,5 kg. 
Nätanslutning 220 V 50 H". 
Pris kr. 950:- nello exkl. oms. 

AB ERIK WALLBERG 
TULEGATAN 16 - STOCKHOLM Va - TELEFON VÄXEL 241930 
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Lämplig som spii""i"gskälla 
vid up,,.;me,,ta,.beten 
med 
,,.a,,suto,.koppli,,ga,.. 



( iW&iWO 

. .:. 

.~t?!! 

W"OHA8:s tillverkning' av 
• i'iB~ ,'ji,,;(, 11 

·plastingjutna transfotmatorer . 
har nu överflytt8ts~tin moderfö 

%,80'0" 
.~ 

För att ytterligare kunna utvidga och utveckla 
tillverkningen av plastingjutna transformatorer 
och andra objekt har det ansetts lämpligt att 
förlägga denna sektion till Bofors med dess stora 
resurser för framställning av b1.a. elektroniska 
utrustningar. Vi hoppas att därigenom kunna er
bjuda kunderna en '. förbättrad teknisk service 
och snabbare leveranser. 
Tillverkningsprogrammet omfattar som tidigare 
plastingjutna transformatorer, drosslar, magnet
spolar, elektroniska kretsar, förstärkare, transis
toriserade enheter m.ni. 
Ett konstruktionskontor med kvalificerade tek
niker och välutrustade laboratorier med halvtek
niska avdelningar för utprovning av konstruk
tionerna står till kundernas förfogande. 
Ingenjör N. E. Thorell kommer även i fortsätt
ningen att ta hand om Edra problem, men nu 
direkt från Bofors. 

AB BOFORS. Bofors 
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Radio Kato:nga har åter börjat sända, 
speciellt sändaren på 25,28 meter kan av
lyssnas med mycket god hörbarhet under 
kvällarna. 

Radiostationerna i de nya afrikanska re
publikerna Burundi och Ruanda har kun
nat avlyssnas med god hörbarhet under 
kvällarna. Radio Burundi sänder på 6195 
kHz med en 10 kW-sändare och Radio 
Rwanda i Ruanda sänder på 6050 kHz. 

Börge Eriksson 

DX. profilen 

Jan Pettersson, Uppsala, allmänt kallad 
l anne, hör till förgrundsfigurerna inom 
svensk DX. Han är 20 år och studerande, 
men fullgör för närvarande sin värnplikt. 

lan Pettersson, Uppsala, i sin DX-hörna. 

Janne började DX:a 1956 med en Tele
funken-mottagare som redan då var hela 
25 år gammal. Sedan övergick han till en 
»EI0K:. men använder numera en »AR88D» 
från RCA, vilken kompletterats med en 30 
m long-wire-antenn samt en bandspelare, 
med vars hjälp loggade stationer inspelas. 

Otaliga är de rapporter som han skickat 
iväg till radiostationer över hela världen 
och en hel del verifikationer har blivit re
sultatet därav. Janne har omkring 500 oli
ka stationer verifierade i 150 länder. Han 
är speciellt intresserad av latinamerikans
ka stationer, som har trevliga program, be
stående av reklam, folksånger och inhemsk 
musik. Bland de trevligare svaren från den
na kontinent märks bl.a. de från Radio Phi
lips i Nicaragua, från Peru-stationerna 
Radio Miraflores, Radio Huancayo och 
Radio Landa samt från en del Equador
stationer, t.ex. Ondas Azuayas. 

Mellanvågslyssning har på sista tiden 
stått i medelpunkten för hans intresse och 
45 verifikationer från mellanvågsstationer 
i USA har blivit resultatet av den senaste 
säsongen. Åven centralamerikanska statio
ner på mellanvåg har avlyssnats och veri
fierats. 

Åven föreningsarbete intresserar Janne. 
Han är ordförande i Fyris Radio Club och 
suppleant i DX-Allio:nsen, tipsredaktör i 
Malmö DX-aren och huvudredaktör och 

Detta ar nr 3 i en serie annonser om Varian AssocIates 

-den nya -heltransistorise 

För ytterligare upplys
ningar begär datablad 
INS 1488A Et-3 
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ansvarig utgivare för veckobulletinen lP 
DX-Bulletin. 

DX.klubb i Nigeria önskar 
medlemmar 

BE 

Radio Nigeria Listeners Club bildades 196 
av Mr Canada A U Ozoh, vilken även är , 
klubbens generalsekreterare. 

Syftet med denna klubb är huvudsakli
gen att hålla radiolyssnare i Nigeria och 
andra länder informerade om olika radio
stationers arbete, program, administration 
och framtidsplaner. Klubben har över 3000 
medlemmar, varav ungefär 200 utanför Ni
geria. Medlemskap i klubben är gratis. 

Klubben önskar medlemmar såväl i Ni
geria som i övriga världen. Tidigare hade 
klubben sina spalter införda i Radio Nige
rias programtidning Radio Times men har 
i år börjat med att publicera en egen tid
ning. Klubbledaren önskar brev, tips och 
bidrag från lyssnare över hela världen, så 
att den nya tidningen blir välfylld och in
tressant. 

Lyssnare i Sverige som är intresserade 
av medlemskap i klubben eller av dess tid
ning kan tillskriva generalsekreteraren för 
närmare upplysningar. Adressen är: Mr 
Canada A U Ozoh, Listeners Club Secre
tary, Radio Nigeria, Lagos, Nigeria. 

BE 
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AVOMETER MOD. 8 är det rätta universalinstrumentet 
för den anspråksfulle teleteknikern. Det är lätt att hand
ha, lätt att avläsa, har god noggrannhet och tål tack vare 
en robust konstruktion och ett speciellt överbelastnings
skydd alla rimliga elektriska och mekanisk påfrest
ningar. AVO 8 är högohmig, 20000 Q/V, har polvändare, 
spegelskala och 28 mätområden. Mäter även växelström 
upp till 10 A. För 25 kV likspänning finns separat tillsats. 

Begär prospekt med närmare uppgifter om AVO 8 och 
övriga AVO·instrument. 

AVO MULTIMINOR AVOMETER MOD. HD 
MOD. 1 10000 Q/v. är det rätta instru-
19 mätområden. Det mentet för den ford
rätta universalinstru- rande starkströms
mentet i fickformat teknikern. 1000 Q/V, 
för varje serviceman. lik- o. växelström 10 
Kr. 105:- amp. Kr 295:-

fAVOriten 
bland 

mättekniker 
V i levererar till bl.a. 
följande företag: 

AB Adc:!o 
AB Atomenergi 
AB Stockholms Spårvägar 
AB Svenska Metallverken 
AB Bofors 
ASEA 
Kockums Mek. Verkstads AB 
LKAB 
LME 
SAAB 
Standard Radio och Telefon AB 
Svenska AB Trådlös Telegrafi 
Svenska Flygmotor AB 
-('G.O.J. 
Uddeholms AB 

och dessutom till: 

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

AVO TRANSISTOR AVO RÖRMÄTBRYGGA 
ANALYSER MOD. TA MOD. V/4 mäter 
för likströmsmässig "konditionen" hos 
mätning av IcEo o. alla standardrör och 
B samt dyn.mätn. av upptar deras karak-
f3 o. brusfaktor med teristikor.Kr.1500:-
hjälp av referensos-
cillator. Kr 1.350:-

SVENSKA RA D I OA K T I E B O LAG ET 
Alströmergatan 14. Stockholm 12, Tel. 223140 • Filialer i Göteborg, Malmö. Norrköping. Sundsvall. Örebro 
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Radiosändare 
i olika världsdelar 
Vidstående tabell upptar radiostationer i 
norra och mellersta Afrika.' Bästa avlyss. 
ningstiden för de här presenterade statio· 
nerna är kvällarna, särskilt under vinter· 
halvåret. 

AFRIKA (norra och mellersta) 

1 Tabell över radiostationer 
införd i RT nr 3/ 62. 

rJ 
södra Afrika 

Frekvens Våglängd 
(kHz) (meter) 

11900 25,02 
11915 25,18 
11865 25,28 
11865 25,28 
11 755 25,52 
11 725 25,58 

9600 31,25 

7800 38,50 
7290 4].15 
7180 41,78 
7150 41,96 

6245 48.06 
6195 48,43 
5993 50.05 
5982 50.17 
5900 50,84 

50S0 59,41 
5026 59.70 
5010 59,88 
4990 60,12 
4980 60.25 
4972 60,33 
4904 61,18 
4885 61,41 
4872 61,56 
4834 62,06 
4807 62,41 
4797 62.54 
4795 62,54 
4780 6276 
4775 62,84 

Station och land 

25·metersbandet 
Radio Cairo, Egypten 
Radio Cairo, Egypten 
Radio Addis Abeba, Etiopien 
Radio Katanga, Katanga 
Radiodifusion Naeional, Kongo 
Radio Brazzaville, Fr. Kongo 
31·metersbandet 

Radio Khartoum, Sudan 
41-metersbandet 
Radio Equatorial, Spanska Guinea 
Radio Addis Abeba, Etiopien 
Libyan Broade. Corp., Libyen 
Radio Mogadiseio, Somaliland 
49-metersbandet 
Radio Santa Isabel, Spanska Guinea 
Radio Usumbura, Ruanda-Urundi 
Radio Qoquilhatville, Kongo 
Radio Banqui, Centralafrikanska Rep. 
Radiostation ZNB, Bechuanaland 
60-metersbandet 
Tanganyika Broade. Corp., Tanganyika 
Radio Kampala, Uganda 
Radio Garoua, Cameroon 
Radio Khartoum, Sudan 
Radio College, Kongo 
Radio Yaounde, Cameroon 
Radio Tehad, Tehad 
Nairobi, Kenya 
Radio Leopoldville, Kongo 
Radio Bukavu, Kongo 
Radio Clube do Sao Torne, Sao Torne 
Radio Somali, Somaliland 
Radio Zanzibar, Zanzibar 
Radio Djibouti, Somaliland 
Radio Gabon, Gabon 

Tid för bästa mottagning 
Tid på dygnet Årstid 

Kvällar Aret om 
Kvällar Aret om 
Kvällar Oregelb. 
Kvällar Aret om 
Kvällen/ natten Aret om 
Kvällar Vinter 

Efterm.-kväll. Vinter-vår 

Kvällar Ibl. sommar-höst 
Kvällar Oregelb. 
Kvällar Vinter 
Efterm.-kväll. Oregelb. 

Kvällar-nätter Vinter 
Kvällar Året om 
Kvällar OregeJb. 
Kvällar Oregelb. 
Kvällar Oregelb. 

Kvällar Aret om 
Kvällar Vår-höst 
Kvällar Vinter 
Kvällar Vinter 
Kvällar Oregelb. 
Kvällar Sommar-höst 
Kvällar Året om 
Kvällar Aret om 
Kvällar Vinter 
Kvällar Sommar-höst 
Kvällar Vinter-vår 
Eftermidd. Vinter 
Efterm.-kväll. Vid toppkonditioner 
Kvällar Vår-höst 
Kvällar Vår-höst 

....... Ic ... b 

Birkagatan 17 
Stockholm Va 
Tel. 308220 

320024 
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TRYCKTA KRETSAR 
• enkel- eller dubbelsidiga • alla förekommande 

material • mekanisk bearbetning med snäva tole

ranser • ytbehandling 

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 kretsplattor eller i andra samman
hang. 
Våra tekniker utför efter Er ide, skiss eller blockschema 
konstruktionsarbeten inom områdena: 

Transistorteknik 
Mätteknik 
Regleringsteknik 

Kretsplanering - klicheritningar m.m. 



( 
, 

SAAB ELECTRONIC INTRODUCERAR 
o 

KRETSLADA MED MODULSYSTEM 
Kretslådan är avsedd för kortramar till kort med tryckt ledningsdrag

ning. Kortramarna är försedda med frontplåtar enligt modulsystem 

med 21 , 42, 63 och 84 mm bredd. Modulsystemet tillåter montering av 

olika slags komponenter på kretskort eller fästplattor. 

Kretslådan tillverkas för standard 19" stativ. 

Kretskort för högsta krav på kvalitet. Saab har resurserna 
för konstruktion av ledningsmönster, tillverkning av krets
kort samt montering av komponenter. 

Lödstöd och lÖdgenomföringar av teflon med förgyllda 

metallstift för stabil, vridsäker infästning. 

SVENSKA AEROP L AN AKTIEBOLAGET 

SAAB ELECTRONIC 
HUVUDKONTOR BALDERSGATAN . 2 STOCKHOLM TELEFON 240770 

AVD - KONTOR MÖlNDALSVÄGEN 89 GÖTEBORG TELEFON 200330 
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~ 43 "Project Relay" ..• 

Kommandoutrustningen i Relay använ
des vid omkoppling mellan en- och två
vägstrafik samt för att välja någon av de 
två kommunikationsutrustningarna. 

Strålningsmätningar 

Liksom med Telstar skall man med Relay 
kunna göra en hel del strålningsmätning
ar. Genom att mäta kortslutningsström och 
temperatur hos trettio solceller skall man 
undersöka hur rymdstrålningen inverkar 
på deras prestanda. 

Försök skall även göras för att utröna 
huruvida skärmning av solcellerna kan 
minska strålningens inverkan. Därvid kom
mer några olika celler att förses med 
kvartsskärmning av varierande tjocklek. 
Provresultaten skall sedan jämföras med 
oskärmade celler av samma typer. 

Markstationerna 

Åtta olika markstationer kommer att med
verka vid Relay-experimenten. Tre av sta
tionerna ligger i USA, en i BraSIlien, en i 
England, en i Västtyskland, en i Frankrike 
och en i Italien. Av dessa skall två statio
ner - en i New Jersey och en i Kalifornien 
- kontrollera och koppla in satellitens 
kommunikationsutrustning innan den får 
användas av de övriga stationerna. Statio
nen i New Jersey, kan även användas som 

RÄTT RATT 
för varje ändamål 
Alla förekommande färger i la
ger. Axel-diameter 6 mm. Raftar
no finns till försäljning hos lan
dets radiohandlare - endast en 
gros försäljning genom oss. Vi 
garanterar omgående leverans. 

Ring gärna Bibbi för en provbe
ställning. 

Box 4019, Stockholm Sö 
Tel. 010/406526-438243 
Lager: Bondegatan 2 

terminal vid 12·kanals telefontrafik via 
satelliten. 

Den tredje av stationerna i USA, som 
ligger i Andover, användes liksom den 
engelska stationen i Goonhilly Down' även 
vid Telstar-proven. 

Stationen i Brasilien kommer att bli av 
mobil typ och skall utrustas med en ca 10 
m para bols pegel. Den franska stationen, 
som ligger i Bretagne, har en horn para
bolantenn av samma typ som den vid sta
tionen iAndover. 

Den italienska stationen kommer till en 
början att vara utrustad endast för mottag
ning, och den tyska stationen kommer först 
vid en senare tidpunkt att medverka vid 
proven. 

Samtliga markstationer kommer att vara 
utrustade med en 10 kW-sändare. • 

l Se Engelska satellitradiostationen i Goonhilly 
Down. RADIO och TELEVISION 1962, nr 10, 
5.42. 

~ 60 Frekvensstabil •.. 

och fönster hölls stängda. I övrigt företogs 
inga andra åtgärder för temperaturstabili
sering. Frekvensen inställdes från början 
genom var.iation av spänningen till 
30,874798 MHz. Den/ under provet största 
iakttagna avvikelsen i frekvens uppgick 
till +3 och -6 enheter i sista siffran, där 
den negativa avvikelsen hade direkt sam-

R1510 

• R2536 

• Svarlvit 
R50 

., 
:ii ;'f 

R2581 

fl 
R2526 

_L,"."~~m== __ 
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band med att temperaturen steg i rummet. 
En enhet i sista siffran motsvarar en fre
kvensnoggrannhet av 3,2 ,10--8• Den använ
da räknaren garanteras ej bättre noggrann
het än 1,10--7, varför långtidsmätningarna 
ej kunde bli exakta. 

Kristallens temperaturkoefficient inver
kar direkt på frekvensen. För den använda 
kristallen uppges temperaturkoefficienten 
till l· 10-6 r e. I bästa fall kan den vara 
1·10--7;oe. En jämförelse m(i!d tab. 2 visar 
att kristallens temperaturkoefficient är helt 
dominerande. Frekvensändringen, -6 en
heter i sista siffran, motsvaras aven tem
peraturhöjning av mellan 0,2 och 2°e be
roende på temperaturkoefficientens värde 
(10-6 eller 10--7 rC). 

Med den använda kristallen kunde oscil
latorns potentiella frekvensnoggrannhet i 
övrigt inte utnyttjas. För en kristall av 
denna typ anges exempelvis frekvensstabi
liteten med hänsyn till åldringen till 6· 10-6 
inom 4 veckor från det den tagits i drift och 
efter 3 månader till bättre än 3· 10--7 över 
24 timmar. 

För att denna oscillators möjliga fre
kvensnoggrannhet fullt skall kunna utnytt
jas måste således en bättre kristall, kombi
nerad med ugn, användas. 

Oscillator med bulfertsteg 

Fig. 9 visar en koppling, i vilken oscillator-

brun · 
R2581 

• R1564 , 

~80 
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axplock Ur vår katalog 

f LAT S T' f T K O N TA KT E R 
2 - JJ POL UTFÖIlANDi 

FÖRDELAKTIGA PRISER 
KORTA LEVERANSTIDER 

, 

RANGE 2 to 33 O NDARD 

C I F ICAT 1"0 N .. ' ak. 
S p E. y ., I D C. or A,C. pe: " 
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Averagetem 0 # , 0005 ohm. 
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SVENSKA PAINTON AB 
ÅKERS RUNÖ 
Tel, Vaxholm 0764/20) 10 
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steget följes av ett buffertsteg. En lämplig 
transistor är t.ex. AF114. Visst;:rligen är Rl 
stor relativt R2/ /R.k , men för att man skall 
få bättre HF·spärrning har en drossel Drl 
på 5 mH införts. C5 har införts för att eli· 
minera inverkan av kapacitans ändringar i 
tilledningstrådarna från spänningskällan. 
C5 kan t.ex. utgöras aven vanlig styrolkon: 
densator eller aven genomföringskonden. 
sator på minst 50 nF. Vidare hindrar C5, 

C4 och Dr l effektivt HF-signalen att gå, ut 
på tilledningstrådarna. Arrangemangetmed 
R7 och C4 (ca 100 ohm resp. 50 nF) är till 
för att signalen skall kunna tas ut över en 
låg impedansnivå och för att oscillatorn 
skall bli mera okänslig för belastningsänd
ringar på utgången. C3 och C7 är kopp
lingskondensatorer och kan väljas ca 10nF. 
Drosselns likströmsresistans är 10--60 
ohm, beroende på vad den är lindad med 
för tråd. Rl är omkring 1,5 kohm; dess 
exakta värde måste utexperimenteras för 
varje enskilt tunneldiodexemplar. R3=1 
il 2 kohm, R4=ca 18 kohm', R5=ca 5,6 
kohm, R6=1,5 kohm, C6=0,1 !tF, Rs=1,2 
I.j;ohm. Tunneldioden, kristallen, Cl , C2, Ll 
och R2 är samma som tidigare. 

Med hänsyn till oscillatorns frekvensbe
roende av matningsspänningen, jfr fig. 8, 
bör en zenerdiod ingå för spänningsstabi
lisering. 

• 

~ 61 Tunneldioder på • • • I Från läsekretsen 
tansen, varvid följande omräkning gäller: I Transformatorlösa LF.förstärkaren 

-gD=l/-r Hr Redaktör! 
Uttryckes -r i ohm erhålles konduktan

sen i millisiemens (mS) enligt följande 
samband: 

-gD=lOOO/-r 

Materialslag 

Kolumnen »material» i sammanställningen 
avser det material, varav dioderna tillver
kats. De vedertagna förkortningarna har 
använts, dvs. 

Ge=germanium 
GaAs= galliumarsenid 
GaSb= galliumantimonid 

Av de något över hundratalet tunneldiod
typer, som sammanställningen omfattar, är 
omkring 10 % uppbyggda på galliumarse
nid resp. -antimonid, under det att resten 
är germaniumtyper. 

Att observera 

De data som anges i sammanställningen är, 
där icke annat anges, nominella värden för 
strömmar, spänningar etc, vilket motsvarar 
det engelska uttrycket »typical values». 

I artikeln Experiment med transformator
lös LF-förstärkare i RT 9/62, låter artikel
författaren Jon ldestam-Almquist påskina 
att han har äran av att ha förbättrat det 
transformatorlösa slutsteget, så att distor
sionen i ett dylikt steg numera - fr.o.m. 
Almquists ingripande - bara är 1/30 mot 
förut. Författaren själv har svårt att dölja 
sin förvåning över det lyckliga resultatet: 
»Förbättringen är så genomgripande att 
man är knappast beredd att tro på siff-
rorna.» 

Den transformatorIösa förstärkare som 
författaren tagit som utgångspunkt för 

I »att få fastställt om transformatorlösa för
I stärkare överhuvud taget förmår fylla de 

strängaste krav man kan ställa på en hi-fi-
I förstärkare»', är emellertid en skäligen en

kel »Philips-förstärkare» med inte mindre 
än 3 % distorsion! Utgående från denna 
förstärkares data visar Almquist att han 
kan bygga en helt annan typ av transfor
matorlös förstärkare som istället har 0,1 % 
distorsion. Denna sistnämnda förstärkare 
har emellertid i åratal stått beskriven i Hi-

Priserna, som avser riktpris per 10 st., 
anges naturligtvis med reservation för än d- I 
ringar, som kan ske efter denna tidskrifts 

fi-handboken, sid. 114. Den är förövrigt 
sedan gammalt känd under smeknamnet 
»Mullard-förstärkaren». Det enda som skil-

pressläggning. • I ~82 

LEONISCHE DRAHTWERKE AG. NiiRNBERG 

Ledande när det gäller tråd 

Representant: 

och lits 

LACKERAD KOPPARTRÄD 
81.a. löd bar från 0,013 mm och för 
självbakande spolar från 0,02 mm. 
Omspunnen från 0,05 mm. 

HF-LlTS 
Med eller utan omspinning. 

KOAXIALKABEL 
Även mångledare med t.ex. olika 
utföranden på resp. ledare. 

STEREO-
Mikrofon· och pick up-ledning. 

HÖGFLEXIBEL LITS 
Rund och platt 0,04-300 mm2• 

ALLMÄNNA HANDELSAKTIEBOLAGET 
Alströmergatan 20, Stockholm K. Tel. 520030 

ALlHABO 
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TELE
SKOP

MASTER 
1 rörkonstruktion. Finns 1 
längder från 6 till 20 m. Den 
kugghjulsutväxlade vevme
kanismen expanderar eller 
drar ihop masten tvångsvis. 
Varken isbildning eller ner
smutsning kan därför hind
ra rörelsen. ElektrOlytisk 
ytbehandling garanterar ab
solut korrosionsskydd. 
Viktexempel: En 9 m tele
skopmast, typ 9 KBM väger 
endast 18 kg. 

ANTENN
ROTOR 
helautoma
tisk, lägesin
dikerande och 
robust kon
struktion. Vrider antennen 
helt varv på 30 sekunder. 
Smakfullt utformad styren
het för bekväm manövre
ring. 220 V 50 Hz. 1 års 
garanti. 
Om d ... a och andra GEROIl .. produlc. 
'.r ."riD eller rinB ,.enerala,.ente". 

SIGNALMEKANO 
Västmannagatan 74 
Tel. 33 26 06, 33 20 08 

StOCkholm Va 



nyTandberg 

STEREO 
Det är skillnad... Varför väljer stjärnartister, musiker, 
tekniker, statliga institutioner just Tandberg? Jo, i första 
hand för den höga ljudkvaliteten och den utomordentliga 
tekniska standarden med möjligheter till ljud på ljud - t. ex. 
tal till bakgrundsmusik - ekoeffekter, perfekt stereo och 
mycket ,annat. Från den lilla hemmabandspelaren, modell 
8, upp till den nästan professionella modell 6, är Tandberg 
överlägsen i sin prisklass. Innan Ni köper bandspelare 
- lyssna på Tandberg och rådgör med Er radiohandlare! 
Då blir också Ni en av de 100.000-tals lyckliga och stolta 
Tandberg-ägarna världen över. 

Nu kommer Tandberg med en efter
längtad bandspelare, modell 74 Stereo, 
en Tandberg klar för både in- och av
spelning av stereo, Tandberg 74 Stereo 
har nämligen både slutförstärkare och 
två inbyggda högtalare. Fyra spår ger 
lång speltid och 7 1/ 2" hastighet svarar 
för att Ni får mycket hög ljudkvalitet 
Modell 74 har också uttag för ingångar 
till båda förstärkarna, vilket gör den 
soeciellt lämplig som komplett förstär
kare för stereofonisk grammofon 
Tandbergs nya " sjua" finns också i 
2-spårsutförande (ger . ännu bättre 
ljudkvalitet) och heter då modell 72. 
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Ring för demonstration 

NYHET 
QUAD 22 nu även med 

TAPEINGÄNGAR FÖR 
TONHUVUD DIREKT 
Ingångsresis~ans: 100 kohm 
Följande avspelningskarakte
ristikor i standard: 

CClR 71/2 "/sek 
CClR 15"/sek 
NAB 71/2" /sek 
NAB 15"/sek 

För exaktare 
återgivning av 
originalljudet 

ACOUSTICAL 

0.41/1) 

Y~~nz,a 

HARRY THELLMOD 
Hornsgat. 89, Stockholm Sv. 
T.I. 689020, 69 J8 90 

För automatik 
NI ett märke som 

förpliktar 

WILHELM NASS 
HANNOVER 

MAGNETER 
för alla ändamål 

från mikroteknik 

och uppåt 

Generalagent. 

AB D • .J. Stork 
,Box J227 Stockholm J 
T.I. 102246 - 21 7J 16 
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jer :.Almquist·förstärkaren:. från »Mul
lard·förstärkaren» är att principen för 
inre positiv återkoppling - också beskri
ven i Hi·fi-handboken, sid. 82 (jfr även 
bl.a. fig. 5 i Almquists artikel med fig. 1012 
i Hi-fi-handboken!) - är tillämpad på ett 
mera tekniskt renodlat sätt i Mullard-för
stärkaren. 

Almquists artikel är alltså byggd på fle
ra år gammalt material, vilket han nu ut
ger som sitt eget. 

Almquists förvrängda kopia av :.Mullard
förstärkaren» uppvisar enligt honom »en 
unik egenskap:.. - :.Distorsionen vid l 
kHz minskar när emissionen i VIA går 
ned». Detta torde också förvisso vara den 
enda unika egenskapen som AlmqUists för
stärkare har. Förstärkaren är förövrigt så 
amatörmässigt utformad att j ag inte kan 
rekommendera den för den :.breda publik» 
Almquist hoppas nå. 

Med moderna effekttransistorer torde 
det vara en lätt uppgift att konstruera en 
transformatorlös förstärkare passande även 
för en lågohmig högtalare. Att som Alm
quist gör, referera till en princip med :.sex 
strömslukande och värmeutvecklande kraft
trioder» för drift av lågohmshögtalare, tyc
ker jag i dagens läge pekar på en ovanlig 
omdömeslöshet i förstärkartekniska frågor. 

Jag skall gärna stå Almquist till tjänst 
med en skiss över en transistoriserad för
stärkare som riktlinje för fortsatt experi
menterande - dock på det villkoret att 
Almquist och Co. i fortsättningen avhåller 
sig från att utge ideer ur Hi-fi-handboken 
som sina egna. Lennart Brandqvist 

Jon Idr ~tam.AImquist svarar: 

Mitt ärende i den artikel som ing. Lennart 
Brandqvist åsyftar, var att informera RT:s lä
sekrets om att det transformatorlösa slutsteget 
är en både ur teknisk och ekonomisk synvinkel 
synnerligen förmånlig koppling, förutsatt att 
det utnyttjas och dimensioneras vettigt. Vidare 
ville j ag visa att det inte finns några ekono
miska skäl för att låta sig nöja med den enkla 
kopplingen i fig. l, vilken - som betonades i 
artikeln - Philips avsett för enkla rundradio
mottagare, men absolut inte för hi·fi·förstärka
re. Att jag valde denna koppling som jämfö
relsematerial berodde på att det var en fÖrstär· 
kare av just detta slag, som ing. Brandqvist 
under uppseendeväckande former i RT nr 10/ 
58 utgav för att vara en hi·fi·förstärkare, vilket 
han även vidhåller i Hi·fi·handboken. Det är 
tillfredsställande att notera att han nu i sin in
sändare kallar detta en »skäligen enkel» för· 
stärkare. 

J ag ansåg det ytterst angeläget att definitivt 
avfärda kopplingen, så att den inte ånyo dyker 
upp i hi·fi·sammanhang, vilket den efter ing. 
Brandqvists artikel haft en beklaglig benägen
het att göra. (Färskaste exemplet i RT nr 
2/ 62.) 

Samtliga de arbeten jag använder som käl
lor och anger i litteraturförteckningen är publi
cerade före Hi·fi·handboken. lng. Brandqvists 
anspråk på att få Hi·fi·handboken betraktad 
som källa saknar därför varje grund. Hi-fi
handboken lämnar, åtminstone på detta om
I"åde, endast knapphändig andrahandsinforma
tion, vilken dessutom i detta fall är så oveder
häftig, att det fanns allt skäl att förtiga den. 
Ett flagrant exempel är just den fig. 1223 på 
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Ny serie kiseleffekttransistorer N-P-N 

Delco 2N2340, 2N2341, 2N2342 och 2N2343 är diffunderade 
kiseltransistorer för medeleffekter. De är lämpliga för applika
tioner där det krävs maximal effekt i förhållande till det till
gängliga utrymmet. De är avsedda att arbeta vid en spärrskikts
temperatur från _65° C till 175° C och har mycket god 
stabilitet över hela området. Lineär strömförstärkning, låg 
mättningsresistans och hög gränsfrekvens i GE-koppling gör 
dessa transistortyper speciellt lämpliga för likspänningsom
vandlare, regulatorer, servoförstärkare m. m. 

Elektriska data för 2N2340 (T = 25° C om ej annat anges) 

Kollektordiodström I (U =50 V, 25° C) 
CBO CBO 

Kollekbrdiodström I (U =50 V, 175° C) 
, CBO CBO 

Kollektordiodström I (U =2 V, 100° C) 
CBO CBO 

Emitterdiodström I (U =4 V, 25° C) 
EBO EBO 

Emitterdiodström I (U =2 V, 100° C) 
EBO EBO 

Kollektor-emitter-spänning U (l =50 mA., l =0) 
CEO C B 

Strömförstärkning h (U =6 V, l =.75 amp) 
FE CB C 

Basspänning U EB (U CB =6 V, l C =.75 amp) 

Mättningsspänning UEC (I B =150 mA, l C =.75 amp) 

Cut-off frekvens fae (Ic =250 mA, U CE =6 V) 

Ma.."'Cimivärden 

Min. Typ Max. 

500 l1Å 

3 mA 

6 l1Å 

2,5 p,A 

5 mA 

40 volt 

10 40 

3,5 volt 

1,5 4 volt 

900 KC 

Typ U U I Termisk Max. kontinuerlig Lägsta 
eDO EDO e D resistans spärrskiktstemp. spärrskikts-

V V A A °C/W °C temp. °C 

2N2340 50 4 1 0,2 8 175 .--Q5 
2N2341 50 4 l 0,2 8 175 .--Q5 
2N2342 100 4 l 0,2 8 175 .--Q5 

2N2343 100 4 1 0,2 8 175 .--Q5 

.. 

.~ 

Utgångskarakteristika (25°C) 
för 2N2340 ,a_ 

..."" :.-

Il ;,.. 

~ 

\ :;' , .-
I·" .. 

,~,\ ... ..... 
, 

" 
-r--

rr» 
o 10 20 . lIC) 40 

Kollektorspänning (V) 

Dimensioner och anslutningar 
(Engelska tum) 

.022 .öi6 DIA; 

3LEAOS 

GENERAL MOTORS NORDISKA AB 
~:~~ Stockholm 20. Avd. för transistorer 
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BALLANTINE OCH DEN ELEKTRISKA MÄ'TTEKNIKEN 
Mätning är en fascinerande syssla, am man vet 
vad ach hur man mäter. En sam visste vad mätning 
är, var Stuart Ballantine, sam pö trettiotalet kan
struerade och tillverkade den första verkligt pö
Iitliga och användbara rörvoltmetern, den beröm
da Model 300. 

Ballantine ville kunna mäta smö ach stora spän
ningar av höga ach löga frekvenser med samma 
instrument. Därför byggde han en förstärkare med 
för den tiden ovanliga egenskaper. Effektiv mot
koppling stabiliserade förstärkaren, sö att rören 
kunde öldras och smöningom utbytas, utan att för
stärkarens egenskaper pöverkades. I klart med
vetande om drifsförhöllandenas stora betydelse 
{ör elektronrörets livslängd körde han rören ,kon
servativ!>. De firmor, för vilka Ballantine betyder 
rörvoltmeter och rörvoltmeter betyder Ballantine, 
kan bekräfta att 10--15 ör i dagligt bruk är vanligt. 
Pölitlighet är bra, men noggrannhet möste till. 
Stuart Ballantine beslöt göra en voltmeter, vars 
noggrannhet var sö enkelt definierad, att använ
daren alltid, utan kalkyler, skulle veta vad hans 
mätvärde var värt . . Det indikerande vridspolein
strumentets magnetsystem gavs en södan utform
ning, att utslaget blev proportionellt mot mätvär
dets logaritm. Mätomrödet uppdelades i dekader 
motsvarande 20 dB. Den ena skalan graderades, 
naturligtvis individuellt, helt enkelt 1-10, den mest 
lättaviästa skalan pö nögot instrument. En linjär 
skala graderas i dB. Det lagaritmiska instrumentet 
utfördes sö omsargsfullt, att Ballantine kunde ga
rantera ± 2 % absalut noggrannhet, dvs 2 % av 
ovläst värde. Avläsningssäkerheten blev enarmt 
förbättrad genom att vorje uppmätt spänning kan 
ge läsbart utslag pö endast elt mätomröde. I n
strumenten gjordes medelvärdeskännande ach ef
fektivvärdeskalibrerade. Medelvärdeskännande 
instrument ger mindre fel I effektivvärdet än topp
värdeskännande, om distorsion är för handen. 

Det första Ballantineinstrumentet, Madel 300, sam 
!.ö. fortfarande är populärt, blev en enastöende 
succes. En voltmeter med mätomrödet 1 mV-IOO V, 
frekvensomrödet 20 Hz-150 kHz och en noggrann
het, sam kunde jämföras med de dyra precisions
instrumentens, som endast togs fram vid högtidliga 
tillfällen, var en sensation för den mätande all
mänheten ör 1935. PÖ den tiden fick man vara nöjd 
med en noggrannhet av 5 % av fullskalevärdet, 
och det endast om man ideligen kontrollerade in
strumentets nollpunkt och justerade . För den, som 
känner till nögot om den snabbo allmänna utveck
lingen inom mättekniken, förefaller det otroligt 

att ett instrument, som introducerades för mer än 
25 ör sedan, fartfarande efterfrögas och köps. Det 
är fallet med Ballantine 300. Tro nu inte att Stuart 
Ballantine slog sig till ra med den framgöngen. 
I dag har Ballantine Laboratories 15 valtmeterma
deller täckande frekvensomrödet 0.01 Hz-50 MHz 
och mätomrödet 10 mikravolt-2O kV. Data för Mo
del 3OOH, det ursprungliga Ballantineinstrumentets 
arvtagare som allmäninstrument ges härnedan. 

Men nu kommer vi till det problem, som sysselsät
ter alla samvetsgranna mätare i dag. Det är all
mänt känt ach allmänt accepterat Imer eller mindre 
i maktlöshetens tecken), att mätningar grundade 
pö medel· eller tappvärde är a.säkra, am spän
ningen eller strömmen ej har sinusform. Dö ren 
sinusform är sällsynt, är det ingen ide att försöka 
mäta med bättre noggrannhet än kanske 2 % med 
konventionella voltmetrar. Om t .ex. en distorsion 
med 2 % av tredje deltanen föreligger, kan tvö 
mätningar med en medelvärdeskännande voltmeter 
skilja 1,6 % beroende pö deltanens fasläge. För 
toppvärdesinstrument blir skillnaden större. Felet 
ökar med distorsianen. 

Alla är överens om, att om man skall mäta, är det 
bäst att mäta rätt. Därför har det, sedan Ballantine 
introducerade sitt sant effektivvärde mätande in
strument, Model 320, blivit vanligt, att de, sam 
mäter med ansvar, mäter med ett av Ballantines 
effektivvärdesinstrument. För de mest krävande 
mätningarna erbjuder nu Ballantine även Model 
35<! med 0,25 % absalut noggrannet I 

Här korta data för !Yö av de mönga Ballantine
instrumenten: 

Model300H 
Medelvärdeskännande 
30 f./.V-300 V 
10 Hz-1MHz 
2 % absalut 
2 megahm 

Model320 
Sant effektivvärde 
100 f./.V-320 V 
5 Hz-SOO kHz 
3 % absalut 
10 megohm 

Om dessa och andra Ballantineprodukter tala med 
representanten för Skandinavien, 

CIVILINGENJÖR 
ROBERT E O OLSSON 
Trädgördsgatan 7, Matala. Tel. 0141/122 29 

Vi har erfarenhet och resurser 

för framställning av 

TRYCKTA KRETSAR 
till Edra utrustningar militära 
som civila där höga krav ställs 
på driftsäkerheten. Fullständig 
bearbetning inklusive ytbehand
ling. Stora som små serier. Vi le
vererar experimentkretsar om
gående. 

Stort urval av material. Konkur
renskraftiga priser. Korta leve
ranstider. Specialutrustad ka
mera för förminskning. 
Ing. T. Lindström Tel. 469631 
ger Er med nöje alla önskade 
upplysningar. 

TELEREPRODUKTION 
KLUBBACKEN 20, HÄGERSTEN 
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sid. 114 som han åberopar, där minst två vä
sentliga komponenters värden är grovt felak
tigt angivna. En korrekt dimensionering av 
denna och andra intressanta kopplingar åter
finns i originalarbetet :.Single·Ended Push
Pull Output Sta ges:., som j ag hänvisar till inte 
mindre än sex gånger i artikeln. 

Ing. Brandqvist tar fel när han tror att den 
förstärkare, som jag rekommenderar, skulle 
vara i det närmaste identisk med den som 
han - av för mig okänd anledning - kallar 
:.Mullard-förstärkaren:.. En insiktsfull iaktta
gare torde inte ha kunnat undgå att observera 
att det rör sig om en helt annan förstärkare. 
Jag använder t.ex. samma koppling av fasvän
dare och slutrör som i Stig Carlssons kolbox
förstärkare, och jag gör det därför att denna 
koppling visade sig vara den avgjort effekti
vaste av dem jag prövade, inklusive den av ing. 
Brandqvist åberopade. Ingångssteget i experi. 
mentförstärkaren är positivt återkopplat i en
lighet med den princip Philips ingående be
handlar i :.Single-Ended P ush-Pull Output 
Stages». 

Att man kunde nå ett teknisk-ekonomiskt så 
tillfredsställande resultat, som experimenten ut
visade, helt enkelt genom att tillämpa de båda 
nämnda kopplingarna i en och samma förstär
kare - med endast några smärre, av mätning
arna att döma, befogade ändringar - ansåg 
jag vara en så värdefull iakttagelse, att RT:s 
läsekrets borde få kännedom om den. 

Jon Idestam-Almquist 

Bredhandiga Yagi. antenner 

Hr Redaktör! 

Undertecknad har med stort intresseiragit 
del av den artikel, som behandlar br -
bandiga Yagi-antenner och som var i örd 
i nr 11/1961. Då den i artikeln b!!skrivna 
antennen för lägre amerikansklfTY-kana
ler (54-72 MHz) tyvärr in,'.e passar för 
svenska förhållanden vore det önskvärt att 
få måttuppgifter på en antenn för euro- • 
peiska TY-band I, frekvensområdet 47-
68 MHz. Herbert Martinsson 

RT har bett artikelförfattaren S t e ven l 
B i r 6, att utarbeta en måttskiss för TV
antenn, avsedd för TV-band l, 47--68 
MHz. Den visas nedan. 

Den bakre dipolen är avstämd till 50 
MHz, den främre till 64 MHz. Förstärk
ningen är konstant, och ::::.. 10 dB inom 
hela frekvens området. • 

147-68MHZ 

-T~l ----------- 205cm l, 
~------205 

+-------205 

-1--- ----205 

-t-- ----208 

-t------208 

,-....1-+---+-""""'223 

c:::!=+=~=+=::::J 264 

--~----------310 



RECTRONRÖR 
ger Er kvalitet 
och pålitlighet 

2. 

3. 

Rectronrören framställs under kontinuerlig provning och kontroll 
vid varje steg i tillverkningen - för Er och Er kunds säkerhet. 
Perfekt balans mellan pålitlig kvalitet och lägsta möjliga pris ger 
Er den största förtjänsten. 

1. Rectronrören åldras och erhåller härigenom stabila egenska
per. Främmande partiklar avlägsnas i högsp<:rnningsaggregat. 

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

3. Varje rectronrör slutprovas i avancerad provutrustning, där 
alla optiska och elektriska data noga kontrolleras. 

Landets största sortiment av bildrör: 
A W 36-80 14" 90° 
MW 36-44 14" 70° 
A W 43-20 17" 70° 
AW 43-80 17" 90° 
AW 43-88 17" 110° 
AW 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 ABP 4 23" 110° 
23 AMP 4 23" 110° 
AW 61-88 24"110° 
MW 61-80 24" 90° 
24 ASP 4 24" 90° 

Re'e#h,. ... 
BILDROR AB 

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



BELL GAUSSMETRAR 
MODELL 120 

• KÄNSLIGHET - O, l Gauss 
till 30.000 Gauss i 12 
mätområden 

• NOGGRANNHET - l % 
till 10.000 Gauss. 
Kalibreringskurvor 
till 30.000 Gauss på 
begäran 

• TILLBEHOR - Halleffekt
mätkroppar med kännande 
element av indiumarsenid. 
Transversal- och axialmät
kropp standard. Speciella 
mätkroppar på begäran 

REPRESENT ANT 

MODELL 240 
• KÄNSLIGHET - O, l Gauss 

till 30.000 Gauss i 12 
mätområden 

• NOGGRANNHET - l % 
till 10.000 Gauss 

• EXPANSION - av mät
området 100 gånger 

• NOLLPUNKTSUNDERTRYCKNING 
till 14.000 Gauss 

• UPPLOSNING - 10-2 . 
(l % av fullt skalutslag) med 
yttre detektor l G-3 eller 
maximalt l milligauss 

• UPPLOSNING MED UNDERTRYCKT 
NOLLPUNKT - vid full expansion 
lQ-4 av nominellt fäl t 10 Gauss 
till 10.000 Gauss 

• TILLBEHOR - Halleffektmät
kroppar med kännande element 
av indiumarsenid. Transversal
och axialmätkroppar. Speciella 
mätkroppar på begäran 

STANDARD PRECISION INSTRUMENT 
P.O. Box 12173. STOCKHOLM 12. Telefon 183303 

I 

LL INC. 

nu trådlÖS 
oersonsöhare 

teleCOURIER-sy~te~~ 'm'edger individuell 
sökning av upp till 576 olika per·soner. An
ropscentralerna tillverkas som standard för 
576 resp. 80 olika personer. Med den stör
re modellen kan 4 olika personer sökas sam
tidi g t och m e d den mindre 2 olika persone r. 

BOX 425 SOlNA - TEL. 010-276051 
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inkar 

Mätkropp för signalföljare 

Mätkroppen enligt fig. 1 består aven ur
borrad rund plexiglasbult, 15 mm i diame
ter. Mätkroppens komponenter, se princip
schemat i fig. 2, anslutes till en LF-förstär
kare i signalsökaren via en mikrofonkabel. 

I mätkroppen är anbringad en liten mik
ro switch, vars manöverknapp är lätt till
gänglig, mätkroppen manövreras genom en 
lätt tryckning med pekfingret. Mikro
switchen är tillsammans med mätkabelför
ankringen fixerad med några droppar 
smält svavel i mätkroppens bakre del. 

Fig l 
Signaljöljare med mätkropp och hörtelefon. 

M/"'~~~ ~r-~." .... itc_h_ --., 

--!....f-l 100p 
l 10 22k l 

1 1 I _____________ J 

Mötkropp . 

Fig2 
Princip schema för mätkropp, avse;!' 
naljöljare. När mikroswitchen trycf 
las detektordioden in, varvid m 
signal likriktas; när den släpps ä 
kopplad för LF·spänning. 

• 
Trimningstips 

Vid trimning av radiomottagar, 
med fördel använda en liten tn 
rad LF-förstärkare - i exem 
signalföljare. Man kopplar LF-1 
ren akustiskt till den mottagare s· 
trimmas genom att man ansluter e. 
fon till LF-förstärkarens ingång. }. 
nen - som kan utgöras aven van1 
telefon eller en högohmig örpropp - < 

framför högtalaren i radiomottag 
Samtidigt inkopplas ett växelströmsiI 
ment till LF-förstärkarens utgång. 
undviker på så sätt onödiga sladda} 
den apparat man arbetar med. 

: 

/ 



M.E.C. 
TRIMPOTENTIOMETER : 
Standardvärden: lOohm-20Kohm 
Max. arbetstemp: 85° C vid 1/4 W 
Resistanstolerans: ± 10 % 
Max effekt: 3/4 W vid 20° 
Provspänning : SOOVDC 
Arbetsspänning : 250VDC 
Vikt: 2 gr 

~ II r,... 
DEPARTEMENT ELECTRONIQUE 

....., I LL. .... 

MINIATYRSTROMBRYT ARE: 
Typ: Enpolig omkastare 
Mek. test: 10 000 operationer 
Arbetstemp: -400 - +85°C 
Max elektriska data: 
TS70: 1 amp vid 50VDC 

0,25 amp vid 125VAC 
TS71 : 100mA vid 1 VDC 
Kontaktmotstånd : 
TS70: 20 milliohm vid 1 amp 
TS71: 6 milliohm vid 100 mA 
Isolationsspänning : 250 V 

till jord 
Isolationsmotstånd : 100 Mohm 
min vid 100V 

Miniatyr-kiseltlioder 400 mW: 

19är specIalbroschyr 

och offert från · 

generalagenten 

1 N645 225 V Pris: Kr. 7: 80 
1 N647 400V Pris: Kr. 9: 15 
1 N649 600 V Pris: Kr. 12: 50 
M14 125V Pris: Kr. 5:45 

Miniatyr-zenerdioder 250 mW: 
Typ MZ i spänningar från 
9,1 till 100V 
NU HELA SILEC'S 
PROGRAM I LAGER 

Järntorget 7 

Göteborg SV 

Telefon 1701 20 växel 
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Dynamisk 
utveckling 

• mom 
teletekniken 

Ni kan bli teleingenjör med statlig 
examen vid tekniskt läroverk. Her
mods har också fackingenjörs
kurser, som är mindre omfattande. 
Kurserna för Radio- och TV-ser
vicemän ger alla de teoretiska kun
skaper om radio och TV, som en 
serviceman måste ha för att lyckas. 

Diplom etter hermodsstudier - Korto , muntligo kurser 
ordnos för dem som vill förvärva Statens Hantverksinsti
tuts d iplom (bl.a. en förutsättning för lYX-auktorisation). 

Er chans till god framtid 
r -Posta kupongen i dag till Hermods för närmare upplys~~~~~~~ ... ,:" 

Sänd mig gratis närmare upplysningar om de kurser : k • ~ I 
I jag markerat med kryss, och studiehandboken Teknisk ~ FraHn erads el ~ I 

b .ld . . ermo s . 
ut I nzng. ~ belalar ~ 

~ portal ~ I D Radio D Television 
med praktisk kurs 

I 
D Industriell elektronik 
D Allmän elektronik 

D Telesignalleknik 
D Påbyggnadskurser i lele-, mikro

våg- o. servoleknik för ingenjörer 
D Pulsteknikens grunder 

.'·······················: 1 

HERMODS I 
FACK 26 D I 
MALMÖ 70 I 

I ··· ····· ··· ···· ·· ·· ······· ········· ······· ··· ········ ...... .... . 
Förkunskaper . 8 I ~~~:~::::::: :: :::::::::::::: :~~e~:t~: ~~!~~):: ::::::: :: :::: ::: :::: 
Bostad Svarsförsänd. 

I Tillstlnd nr 36 P~·s;~d~;;; · .... ........ .......... ....... .... .... .... R~i ii:62 876 Malmö 1 J ------------------
Birkagatan 17 
Stockholm Va 
Tel. 308220 

320024 

INSTRUMENTRATTAR 
med skruvlåsning eller 
med expanderlåsning 

'abr. U.M.D. 

Utföranden med skruvlåsning 
DCB 20 DCB 35 
DCB 25 DCB 40 
DCB 30 

Utföranden med expanderlåsning 
DCB 35 FP DCB 40 FP 

Utföranden med expanderlåsning och krage 
DCB 35 BW FP DCB 40 BW FP 
DCB 35 BWB FP DCB 40 BWB FP 
DCB 35 BWB F FP DCB 40 BWB F FP 
DCB 35 l FP DCB 40 l FP 

88 RADIO OCH TELEVISION 

UMD-rattarna till verkas 
av svart bakelit. På spe
ciell beställning tillverkas 
rattarna även i grå eller 
röd bakel it. 
Fastsöttning : F 2 V=här
dade, kadmierade och 
passiverade stålskruvar, 
1 st i DCB-20 2 st i övriga 
typer. F 2 VA=samma 
som föregående men med 
invändig sexkantskruv. 
FP= Expanderlåsning 
Axelhål : 6 mm eller 6,35 
mm 

Utföranden med skruvlåsning och krage 
DCB 20 BW DCB 25 l DCB 35 BWB F 
DCB 20 BWB DC8 30 BW DCB 35 l 
DCB 20 BWB F DCB 30 BWB DCB 40 BW 
DCB 20 l DCB 30 BWB F DCB 40 BWB 
DCB 25 BW DCB 30 l DCB 40 BWB F 
DCB 25 BWB DCB 35 BW DCB 40 l 
DCB 25 BWB F DCB 35 BWB 

Utföranden med skruvlåsning och löttmelallkrage 
DCB 20 l DCB 30 l DCB 40 L 
DCB 25 l DCB 35 l -i. 
DCB=typserie BW=krage av polystyren 
2O=rattens diameter BWB=krage av bakelit 
L=krage av löttmetall BWB F=d :o med pilmärke 

NR 11 - 1962 

Ny form på TV· mottagare 

AGA lanserar i sitt nya tillverkningspro
gram för TV-mottagare bl.a. en modell med 
mycket okonventionell formgivning. Mo
dellen heter »Prisma» och har formgivits 
av Bengt Johan Gullberg. Mottagarens form 
följer nära bildrörets, vilket gör att den -
om den placeras i ett hörn - inte tar upp 
större plats än det döda utrymme som upp
står bakom en i ett hörn placerad konven
tionell TV-apparat. Apparatens baksida 
är av samma material som den övriga ap
paraten, varför den också kan placeras 
med baksidan synlig. 

AGA:s nya TV-mottagare »Prisma'1J. (Foto: 
Esselte Foto.) 

• 
Epitaktiska skivtransistorer 

Texas Instruments i USA har nyligen in
troducerat två typer av skivtransistorer 
helt framställda med epitaktisk teknik 
teckningarna är 2N2411 och 2N24 
dessa båda pnp-typer är komp l 
till npn-typerna 2N743 och 2N 
har l W tillåten kollektorförlustj 
enhetsgränsfrekvensen F p= 140 
2N2411 är hFB= 10 vid 10 =50 fl( 
vid 10 =10 mA; för 2N2412 al 
samma betingelser h'e=20 resJ 

Anmärkningsvärd är den lä 
spänningen U OB.at som vid 1 
typer ligger under 0,2 volt. 

Även hos Texas Instruments h~ 
vecklat några nya högeffekttypet 
teknik, nämligen 2S024-2S026, 
bördes endast skiljer sig i fråga on: 
brottsspänningen U (BR) 0190. Denn' 
till 32 V för 2S024, 60 V för 2S1 
100 V för 2S026. Max. tillåten kollei, 
lusteffekt är för samtliga tre typer , 
med max. kontinuerlig kollektorströn. 
=7,5 A. Den extrapolerade enhetsg 
frekvensen fp anges i samtliga tre fal. 
10 MHz. 

• 



KOMPONENTNYHETER från 

ITT 
PULSTETRODER 
Typ 4B/602 E och 4B/603 E med ny uppbyggnad som ger 
dem mekanisk pålitlighet överlägsen varje rör i klassen 
som ersättning för ev 427 och ev 398. 

Anodtoppspänning 

Anodtoppström 
Gallerförspänning 
Gallerpulsspänning 

TRIGGERRÖR 

602E 603E 
20KV 15KV 
15A 15A 

-BOOV -BOOV 
1025V 1025V 

KolIkatodtyp för pulskretsar, snabbare än något hittills 
framställt rör genom användning av diodstyrning. 
Dejoniseringstid: ned till 10 "S 
Repetitionsfrekvens: upp till 100 KHz 
Vileffekt: 150 mW 
Tillämpningsexempel MS/l18 sändes på begäran. 

EFFEKTTRANSISTORER 
TK 4OQ-serien är PNP-Iegerade germaniumtyper i JEDEe 
TO-3-hölje för upp tIll 10 amp. och 75 V. Användning 
främst lF-slutsteg, industriell kontroll, omvandlare, stabi
liserande element m.m. 

KISELLIKRIKTARE 
Serie RS 200 är lågeffektdioder för 750 mA/35· e och 
250 mA/100· e och motsvarar kraven enligt ev 7021. 
Serien omfattar backspänningsområdet 10Q-800 V. 

KONDENSATORER "STANTELAC" 
Med syntetisk dielektrikum och maximal utrymmesfaktor 
för ersättning av större typer i halvledarkopplingar. 
Hermetiskt slutna. 
Spänning: 50 och 100 V 
Temperatur: --40/+85· e 
Kapacitans: 0,01-2,2 "f 

KVARTSKRISTALLER, LÅGFREKVENTA TYPER 
iglashållare, 0 10 mm, för inlödning 
Frekvens längd mm 
57- 62,9 KHZ 72 . 
63- 71,9 KHZ 62 
72- 99,9 KHZ 52 

100-150 KHZ 37 
Tolerans: ± 0,01 % vid 24" C 
Stabilitet: ±0,2 % inom -20°'+70" e 

TANTALKONDENSATORER 
för temperaturområdet: --40°/+ 125" e 
Min. lagringstemperatur: -60" e 
Vibrationssäkra upp till 85 g vid 900-2000 Hz 
Spänningsområden 6, 12, 25, ro och 100 V 
Kapacitansområde 0,4-200 ,uF 
Polariserade och opolariserade 
Tolerans: ± 20 % 

Standard 

4B/603E 

G1/371 K 
(CV2224) 

Typserie 
TK 400 

Typserie 
RS 200 

Serie 489/LANA/40 

Typ 
4432-4435 

Typserie 
4721LWA 

Avd. ELEKTRONRÖR och KOMPONENTER 

Framnäsbacken 2, Solna, Tel. 82 04 60 
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Vi presenterar vårt 
försäljningsprogram i en 

Birkagatan 17 
Stockholm Ya 
Tel. 308220 

320024 

NY INNEHÅLLSRIK KATALOG 
drygt 120 sidon 

med elektronik och 
telekomponenter för industri, 
forskning och amatörbruk. 

Sändes gratis till industrier 
och statliga myndigheter, till övriga intresserade 
mot Kr. 3: 50 i frimärken eller postförskott Kr. 3: 95, 
som på begäran avdrages vid första köp för minst Kr. 50:-. 

SCHIlACK o 
Kompakta, kapslade insticksreläer 
Octal eller 11 pins sockel 
Brytfärmöga. max 10 Amp. 
Tillslagstid c.a 8 ms. 
Frönslagstid • c.a 6 ms. 
Manöverspönningar mellon 6 och 220 V lik- och 
växelström samt för kall katod- och tyratronrör 
Driftseffekt . 1,2 W eller 1,9 VA 
Mekanisk livslängd I mer än 10 mill.koppllngar 
Reläet kan arbeta kontinuerligt med 3000 kopp
lingar per timma 
Prisexempel • 2-polig växling, kapsla~, för 220 

V. 50 Hz Kr. 26.85 brutto A1 
3-polig växling, kapslat, fär 220 6 1 
V. 50 Hz Kr. 30.-, brlltto 4 5 5 

Elimpuls' program upptar bla. ! J!~~~ {" 

-Elicond • ~ ~ ~ 
Regulatorer Insticksreläer Programverk Värmeteknik 
HF-anläggningar Spörrelöer Industrirelöer Instrument 
Manövercentraler Kleinrelöer Imlrulsrelöer Regulatorer 
Manövertavlor Storkström.srelöer Ti relöer Skrivare 
Kappamötare Reläer för kall- Fördröjnings- Mätställesomk. 

katod- och t yra- relöer 
tronrör Wischrelöer 

Spönningsrelöer 

® 
Skjultransfarma-
tarer 
Ringtransforma-
tore r 
Skjutmotstånd 
Potentiometrar 
Anslutnings-
klämmor 

För vidare upplysningar -
skriv eller ring till +lB -Elirnp U/S 
TELEFON 031/22 41 64, 22 58 78, 23 15 13 

BOX 440 30 GÖTEBORG 44 I Tel. 010/949618, Ullerudsbacken 61 

STOCKHOLM, FARSTA 
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radioindustrins 
nyheter 

Pulsgenerator för mätning på 

snabba switch. kretsar 

Marconi Instruments Ltd. i England har intro
ducerat en ny pulsgenerator, typ TFI389, som 
har en stigtid < 0,5 ns. Positiva eller negativa 
pulser med god kurvform från 0,2 m V till 200 V 
fördelat på fyra områden kan erhillas. Puls
frekvensen kan varieras mellan 35 och 350 Hz. 
Pulslängderna 2,5, 5, 50 och 100 ns bestämmes 
av inbyggda 15 ohms koaxialkablar, men även 
annan pulslängd kan erhållas genom att en 
yttre kabel med lämplig längd och impedans 
användes. Pris: 2510:-. 

Svensk representant: Svenska Radioaktiebo· 
laget, AIströmergatan 14. Stockholm 12. 

(211) 

Dubbelpulsgenerator 

Marconi Instruments Ltd. i England tillverka. 
en ny dubbelpulsgenerator, typ TFI400, son. 
är avsedd för provning av utrustningar som 
fordrar högst tre separata pulsinspänningar. 
Generatorn levererar enkel- eller dubbelpulser 
på upp till 200 V, fördelade på fem områden 
och med en maximal, stabil fördröjning på 300 
fls. Stigtiden på de två lägsta områdena O till 
-20 V resp. O till +20 V är mindre än 30 ns. 

Med en sekundärpulsgenerator av plug-in
typ kan ytterligare en signal utgång erhållas. 
En signal bestående av två pulser kan erhållas 

~92 
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T E l E F U N K E-N 
rör ~ch halvledare 

-är alltid driftsäkra och utm-ärkes av hög 

precision. De är resultatet av alla de tekniska 

landvinningar som TElEFUNKEN 9i9rt under 

ett snart 60-örigt utvecklingsarbete. 

Begär närmare informationer frön 

Jämsides med en rationell fabrikation 

bedriver TELEFUNKEN ett intensivt 

utvecklings- och fprskningsarbete för 

ständigt bäffre 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. 0101240270 - Box 7080 - Stockholm 7 
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• LÅDORNA i flera storlekar av genomskinlig special plast. 
• STOPPANORDNING förhindrar att lådan åker ur • 
•. SKIUEV ÄGGAR på längden eller bredden ger flera fack. 
• KRAFTIG ST ÄLRAM - skåpet kan hängas eller staplas. 
• BYGGSYSTEM för Individuella kombinationer. 

Beg;;r p,.ospeltt över ,-å,.a många modell e,. till p,.iser t,.ä" K,.. 18:- till 70:-. 

Finns bos Er 
Jlanliga 
I,verantör. må/(grens 

AB HARALD W ÄLLGREN 

Göteborg 2, tel. 17 4Si 80 
Vällingby, tel. 873755 

elektriskt 
Isolations

material 
• Pappers- och vövbakelit 

plattor, bult och rör 

• Kopparfolierade lominot för 
tryckta kretsar 

• Kopplingstråd och -lits 

• Lackerad koppartråd 

• Polyester- och acetalfilm 

• Isolerslang 
• Formsprutade och -pressade 

detaljer 

AllHABO 
ALLMÄNNA 
HANDELSAKTIEBOLAGET 
ALSTRÖMERGATAN 20 • STOCKHOLM K 
TELEFON 520030 
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om man använder en kombinationsenhet som 
tar emot och kombinerar de inmatade pulserna 
från både dubbelpulsgeneratorn och sekundär
pulsgeneratorn. Pris: 5025:-. 

Svensk representant~ Svenska Radioaktiebo. 
laget, Alströmergatan 14, Stockholm 12. 

(213) 

Portabelljudnivåmeter 

Massa Division of Cohu Eleetronics, Ine. i 
USA tillverkar en portabelljudnivåmeter, typ 
GA-1040, avsedd för mätning av höga nivåer 
och frekvenser. Frekvensområde 20-90 000 Hz, 
nivåområde 100--200 dB (över 0,0002 ,ub). Till 
ljudnivåmetern hör en kristallmikrofon M-213 
ADP. Pris: ca Il 500: -. 

Svensk representant: Teleinstrument AB, 
Härjedalsgatan 138, Vällingby. 

Transistoriserat likspännings
aggregat 

(215) 

Elektriska Instrument AB, Lövåsvägen 40--4: 
Bromma, tillverkar ett stabiliserat likspännmg 
aggregat, tyP. KB30, som kan leverera en kOl 
tinuerligt variabel spänning på 0,3-30 , 
Maximalt strömuttag är 300 mA, brum < O,i 
mV. tf och max. belastningsberoende 0,1 % av 
uttagen spänning, eller 15 mY. Aggregatet har 
elektronisk kortslutningssäkring och inbyggd 
strömbegränsning, som är inställbar mellan 50 
och 400 mA. Spänningsdriften från tillslag till 
fortfarighet är < 0,5 % eller 50 m V. Det in· 
byggda instrumentet är omkopplingsbart för 
områdena 0-15 V, 0-30 V och 0-300 mA. 
Pris: 485:-. 

(208) 
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ELEKTRONISKA -MÄT,INSTRUMENT 
, . 

MED HÖGSTA PRECISION FÖR FRAMSTEG INOM TEKNIKEN 

Nyhet! 

FSK 2 är en ändamölsenlig kombination av de viktigåste mätinstrumenten ~am behovs vid 
serVice pö TV· och UKV-mottagare . 
HF·generator: Frekvensomröde. TV-kanalerna 2-11 enligt CCIP samt ytterligare sex konti· 
nuerligt variabla omröden för mellanfrekvenser och UKV·omrödet. 
Bildmönstergenerator : Enkla synkpulser med schackbräda och gradation~mönster. 
Wobblergenerator: Frekvensomröde 5-105 MHz, 175-250 MHz i tre omröden, wobblertopp' 
~ ± 0,5-~ ± 8 MHz. 
Oscilloskop : Frekvensomröde 16 Hz-3O MHz: fem omröden. ' 
Strömförsörjning: 80/120 V, 160/240 V v 48-60 Hz. 'Effektförbrukning- 150 WA. Dimensioner . 
380x438X235 mm . 

Specialerbjudande: 

Frekvensmeler F 1-2: 

Teslgenerator PG 2: 
Mätinstrument för funktionskontroll och trimning av 
AM-mottagare - wobblermöjlighet inom frekvensom
rödet 435-520 kHz finns, speciellt användbara för. 
Frekvensmätning, trimning av MF- och HF·steg samt 
diskriminatorer. Användbar som signalgenerator. Fre· 
kvensomröde 100 kHz-3O MHz. Utgöng,sspänninR_100 
mV-1 V över 300 ohm. Pris 283 ..... 

Direktvisande frekvensmeter för direkt över
vakning av frekvensändringar enl. kondensa
toruppladdningsprincipen, o' Hög ingöngsspän
ning, hög känslighet. Utrustningen användes 
för jämförelse ' av tv'" f(e~enser enligt över· 
lagnngsmetoden för övervakning av växel· 
hörnsnätet. Frekven.somröde 10 Hz-100 kHz. 
Mätnoggronnhet ± 5 %. Pris 302.-

Priserna gäller fraktfri färja Sassnitz 

EXPORTÖR: 

DEUTSCHER INNEN-UND AUSSENHANDEL 

Berlin N 4, Chausseestrasse 111/112 
Tyska Demokratiska Republiken 
För närmare informationer kontakta: 
Kommer fur Aussenhandel der Deutschen DerilOkratischen Republik, 
Vertretung in Schweden, . 
Kocksgatan 47, Stockholm/Sö. 
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PASSA pA Tll'LFÄLLET 
Utförsäljes så långt lagret räcker till vrakpriser 

Rörvoltmeter 

SAV-9K 

SAV -9K ör ett · inst~~
ment som lömpar sig 
vö I öven för mycket 
avancerat laboratorie
bruk. Apparaten ör för
sedd med en högstabil 
motkopplad förstörkare 
och möter spönningar 
ned till 500 p.V och upp 
till 500 V uppdelat pö 7 
omrllden. Aldrig tidiga
re södana prestanda pö 
ett instrument för sö 
lögt pris. 

Förr kronor 495.

Nu kronor 225:-

Transistoriserad Signalgenerator 
TO-3A 

5 fasta frekvenser, 
455, 535, 640, 1000, 1400.( 
1620 Kc. Tolerans ± <! 
%. Modulation. 800 pIs. 
Kon öven drivas amad. 
eller !'lied yttre med. 
Variabel output. Uttog 
öven för tonfrekvensen. 

. Kompi . med batteri, 
ansl.-kobel och vinyl
vösko. 
8Ox9OxSO mm. 
Vikt 3ElO gr. 

Förr kronor 69.

Nu kronor 39:-

SYDIMPORT 
Prec~ionsvöJ~mete,: Gene~al Radio 724B, 1_6 kp-SO 
Mp _ 0,25 ~, 7 matarnr., kr. 295.-, Inkl. farv.löda, 
Svepgenerator Normende UW-958. beg. kr. 795.-, 
Gnd·dip-meter Heath-Kit typ GO lB. beg .• 350 kps 
-250 Mps. kr. 135.-. Rörmötbrygga Avo mod. V, 
beg. kr. 495.-, Fotocellenhet Airmec 'Y.P 734, an
vöndb. f. tjuvaiarm, stroboskopering, vibratotions
analys etc. kr. 235.-/ Likströmsförst. m. chopper 
Atcotran typ 6251-A. Deg., kr. 165.-. Oscilloskop 
Heath-Kil Prof,. mod. OPl kr. ll00.-

b
Förstörkare

Byggsats 20W Heath-Kit W4-AM. 'o Förförst. 
WA-P2, Signalgenerator Pre_cise mod. 610, 0,3-100 
Mc, 115V, beg. kr. 115.-, .Hortelef . .coooo kr. 13.SS. 
HOOTALARE. 5H 40 8.75, 6" BO 9.45. &" BO 5W 
11.J5. 0.'0 2 st 20.-, 8H 80 5W 11.75, 10" 80 6W 
16.75, 0.02 st 27.75, 6"X4" 80 9.75, HOGTALARE 
bred band • 6" 80 12.75, 6" 80 3W 15.60. UTGANGS
TRANSF. , 24000180 3W 2.95, d.o 4W 3.40, 3XlOO1 
80 2,5W 3.60, d .o 3W 3.75, d .o 4W 4.40, 350001 
50 3W 3.95, d.o SO 2,5W 4.95.5000013,20 2W 4.60, 
70000180 3W '3.95, d.o 4W 4.60, d.o 5W 4.25. d.o 
6W 5.25, 80000180 2,5W 4.25. UKW - BLAND.-enh_ 
m. ECCSS Telelunken 24.75. GRAFITMOTSTAND 
0,5W -.20, lW -.30. 2W -.45. (Somtl. vörden.1 
Samtalsröknare, 4-stölliga m. nollst. 2.95. 
AZ4 8.SO, CFSO 4.95, DAF41 10.25.( DC96 4.80, DF70 
2.75 D171 4.65, DY86187 4.30, EABl.80 4.75, EB/EAA91 
3.60, EBC11 3.95, EBC81 4.25, EBC91 4.80, EBF80 4.75. 
EBF89 4.80. EC92 4.25 ... ..E~C81 4.90, ECC82 4.25. ECC83 
4.30. ECC84 6.60. ECl.Q:I 4.80. ECC88 8.45. ECF83 8.55, 
ECH81 4.10. ECH84 4.SS, ECL80 5.25, ECL86 6.70, 
EP.l2 3.90, EF80 3.95, Ef83 6.65, EfSS 4.80, Ef89 4.20, 
EF93 5.35, EF95 12.25, Efl83 4.90. EFl84 4.75, H34 
'.75, EL36 11 .95, EL84 4.25, H86 4.75, H95 4.95, EM80 
6.50, EM84 8.40, EM87 6.45, EY51 8.SO, EZ80 4.20, HK24 
49.-, PABC80 5.40, PCC84 6.70, PCC85 4.SS, PCC88 
8.25, PCCl89 6.75, PCF80 4.95, PCF82 6.45, PCL82 
5.45, PCL84 6.60, PCL85 5.40. PC186 6.75, PF83 6.95, 
PL36 9.75, Pl82 5.40, PL83 5.SO, PL84 4.90 PM84 8'~J 
fY8l/83 5.30.PY88 5.50, UBF80 4.80, UF42 9.25. ILJ:I 
2.95, 1 F5G 3.45. 5Y3GT 4.80, 6AK5 8.75, 6BE6 4.25, 
6F6 9.60, 6S0 2.40, 6SH7 2.95, 7F7 3.45, SJ9SG 7.45, 
1215 2.25, 12SAl 2.25, 12S0 1.95, 12SH7 2.40, 12SJ7 
2.10, 46 1.95, 75 3.75, 76 3.95. 79 3.50. TRANSISTO
RER. 000l71n5, 81OnsD, 3.SO. 0C72/74 4.20, OC441 
45/169 4.90, OCI70 6.30, OC171 7.-, OC16 28.-. 
GERMANIUM0100ER, OA70179190191181 1.40, OASSI 
952,10. Katodstr.rör 5UPl 49.75,0.02.0 sort. 37.SO. 
Bildrör 17AVP4 75.-. 

Rekv. prislista 61 F, söndes mot 35 öre I frimörken. 

AKTIEBOLAGET 

( l Böllstavögen ~ 

H E FAB Sthlm - Moriehöll 
l . J Telefon 010128 50 00 

. 28 50 OS, 28 50 06 

TR-6B 
DC. lO V, so V, 250 V, 500 V, 
1000 V., (4OOO ON) 
HC. lO ~V, 50 V, 250 V, 500 V, 
1000 V, (2000 OIV) 
DC . 250 p.A, 2,5 mA, 25 mA, 
250 mA 
Ohm. l KO, 10 KO, 
HJO KO, 1 MO 
-20-+22 db 
+20_+36 db 
(O db-O,775 V-600 O) 
lOSX16OX68 mm. 

Förr kronor 59.

Nu kronor 39:-

Panelinstrument 
HK-85 l00xl00 mm. 1 A, 3 A, 10 V, 100 V 

Förr kronor 'Q.
Nu kranor 19: 

HK-65 8Ox80 mm. 10 V, 100 V 
förr kronor 21.

Nu kronor 15: 
H-65 rund 80 mm. l A, 3 A, lO A 

, Förr kronor 18.-
Nu kronor 12:

H-52 rund 65 mm. 1 A, 3 A, lQ A, 3 V, 
30 V, 300 V förr kronor 16.-

. Nu kronor 10:-
H-45 45x45 mm. 3 V, 30 V . 

, Förr kronor U.-
Nu kronor 8:-

Katalog mot kr. 1.- i frimörken. 

Vansövögen l - Telefon q 61 84 
ÄLVSJO 2 
Sweden. Postgiro 453 453 

Japanska KEW-instnl-m 
Typ P-25, front av gTasklar plast, stor skala 6OX60 
mm, /2) 55 mm bakom panel, klass 2.5. vrldspole. 

50 p.A 44.- 100 mA 21.-
100 IlA 35.- 200 mA 21.-
200 p.A 31.- 500 mA 21.-
500 p.A 71.- 1 A 21.-

1 mA 21.- lO A 21.-
lO V 21.- 10 Amlukläm 19.-
SO' V 21.- VU-meter 32.-

100 V 21.- VU-meter med 
300 V 21.- belysning 36.-

Yyp MR.:! P. liknande typ P-25 med frontm6tt 82x 
86 mm, /2) 70 mm. kl"ss 2.5, vridspolesylfem . 

SO p.A 48.- 1 A 5 A _-
100 p.A 39.- 10 A mjuklärn 24.-
200 p.A 35.- 60 A :a4.-
500 p.A 30.- 10 V 24.-

1 mA 24.- SO V 24.-
SO lilA 24.- ISO 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'" P, liknande typ MR.:! P, med frontmalt 
115x118 mm, /2) 70 mm, klan 2,5. vrldspolesylfem, 
100 p.A Kr. 47.-
Typ EW-16, profilinstrument, med liggande .kala, 
frontrnatt 24x83 mm, VU-meter Kr. 56.-
Typ EW-25, profilinstrument, med 2 skilda system 
och parallella, 1i8gande skalor för Itereo, front
mött '2x41 cm, V -meter Kr. 58.-
Stereo - balansindikator, typ ST-20 e, mölllgg6-
rande instöllnlng av exakt bolans vid Ifereo in
och avspelning, resp. kontroll av uteffekt får ena 
eller andra kanalen. Inbyggt I ädeltröhölle 140X 
68x9O mm. med stativ. Potentiometer pli boksldon 
får Inställning av lömplig nollnlvö Kr. 53.
Universalinstrument TIC-lO B, med känslighet 20.000 
ohm per volt 3 omröden för motstöndsmätnlng. S 
01Tlf6qen för (ikspönni'!g, 3 för lIkströlII, 5 för växel
$panmng. dB- och mikrofaradskala. Dimensioner 
9Oxl35x45 mm. Vridomkopplare och nolllusterlng. 
Komplett med sladdar Kr. 59.
Universalin,trument TIC-20 A, med kÖMlIghet 1000 
ohm per volt, motstöndsmätnlng 0-100 II: dess
utom 3 omröden för lik- eller växelSpånning, 0-15 
-I§O-I000 V,. samt strömmätning 0-150 mA IIk
stram. Dimensioner 55xl00x4O mm. NolIjusterings
ratt. Komplett med testsladdor Kr. 31.50 
Samtliga priser gölla' rent netto, exkl. oms. 

INTRONIC Al 
8irkagatan 17 (vid S,t Erlks~lanl.t Stockholm Va 

Tel. 30 lP. 20. 32 00;l4 

94 RADIO OCH TELEVISION - NR 11 - 1962 

~92 

VHF. UBF .lågpassfilter 

Rohde & Schwarz, Miincben, tillverkar ett nytt 
omkopplingsbart lågpassfilter för frekvensom
rådet 30-1350 MHz, fördelat på 12 områden. 
Genomgångsdämpningen samt Il'änsfrekven
sen och frekvenserna vid dämpningsaivlerna 
10,20,40 och 60 dB indikeras i ett fönster pi 
frontpanelen i samband med omkopplingen. 
Pris: ca 3500:-. 

Svensk representut: Rohde & Schwar: 
Svenska Kontor, Erstagatan 31, Stockbelm Sö. 

(219) 

Batteridriven katodföljare 

Brii.e1 & Kjaer's nya batteridrivna katod följare, 
typ 2630, är avsedd att anTändas tillsammans 
med företagets kondensatormikrofoner. In
gångsimpedansen är 270 Mohm ocb utgångs
impedansen 300 ohm. Frekvensområde 20-
20 000 Hz ± 0,2 dB och 20 Hz-200 kHz ± l 
dB. Brusnivå inom området 20 Hz-35 kHz 
< 35 pV. Pris: 1200:-_ 

Svensk representant: Svenska AB Briel & 
KjtU, Brunnsgränd 4, Stockholm C. 

(217) 

Tonarm för 0,5 g nåltryck 

Pickerlng & Comp., lne., Plainview i USA bar 
introducerat en ny tonarm. ,Stanton Unip()8e), 
typ 200. som gör det möjligt aU spela av skivor 
med endast 0,5 i nIltryck. Typ 200 kan använ
das tillsammans med de flesta förekommande 
nålmikrofoner, och nlltrycket kan varieras 
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ett NYTT 
port"belt PULSOSCILL OSKOP 

DATA: 
y - 'örstärkare 
Bandbredd 0 _ •••• • •••• 0-15 MHz (-3 dB) 
Stigtid ........ . ..... < 23 nsek 
Känslighet •.....•..• 50 mV/cm-50 V/cm 

i 10 kalibrerade 
områden 

Förförltärkare 5 mV/cm 5Hz-SMHz 
(inbyggd) 500 pV/cm 5 Hz-900 kHz 

x-Nrstärkare 
0-1 MHz (-3 db) 

100 mV/cm-l V/cm 
Kont. variabel X-expo 
upp till xl0 

• 50 mY/cm 0-15 MHz 

• 5 mY/cm 5 Hz-8 MHz 

• 500 t-tV/cm 5 Hz-900 kHz 

• 50 nsek - 2.00 msek tid.x •• 

Inimpedans . . . . . . . . . . 1 Mohm/30 pF 100 k.QJ30 pF 
Signalfördröjning .... 0.25 psek 

(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 " kV 
stabiliserad högspo 

, 

Solartrons nya CD1015 är ett likspännings
kopplat portabelt oscilloskop med utomordent
liga egenskaper till ett moderat pris. Inbyggd 
signalfördröjning medger studium av snabba 
pulsfronter. 3 %" katodstrålerör med spiral
efter6ccel anod 4 kV-ger en skarp och ljusstark 
teckning vid alla svephastigheter. 

AB SOLARTRON, HEDINSGATAN 9 Sl10CKlfOLM NO 
TELEFON: 600906, 605110 
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NYHETER FRÅN 

Kuhnkes relätillverkning är föremål för fortlöpande 
ufveckling och nya typer som skall motsvara tidens 
högt ställda krav införlivas i tillverkningsprogram
met. 
Typ K-6 är ett litet, kapslat relä av plug-in typ, 
som innehåller sex' växlingar med kontakter för 
max 125 V eller 1 A vid 30 W/40 VA. Tillverkas för 
manöverspänningar från 6 till 110 V. Hållaren för 
den 2O-poliga reläsockeln kräver en yta på endast 
2Ox30 mm och reläets totala höjd över montage
planet är 63 mm. 
Stegrelä för impulsmanövrering. Kan erhållas kaps
lat med transparent kåpa och oktalsockel. Kon
taktbestyckning upp till två växlingar för max 250 V 
eller 6 A vid 150 W/200 VA. Tillverkas för manöver
spänningar från 6 till 220 V lik- eller växelström. 

Rekvirera katalog I 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 

l' 

Hornsgatan 58, Stockholm Sv, 
Tel. 2461 60 

oar 
TRYCKTA KRETSAR 

o •• 

PA NYTT SATT 

NU flERA STORLEKAR .. 
PRAKTISKA TILLBEHOR 

• Veroboordplottor med 0,15" delning 
för kompokto uppkopplingor 

• Plug-in-Veroboord med förgylIdo 
kontoktytor 

Leverons frön loger 

Begär fullständigo upplysningor frön 

GENERALAGENT: 

:J n9~nl;;U#itman 
GUNNAR PETTERSON 
Östmarksgatan 31 - Stockholm - Farsta 

Telefon 949930 - 644980 
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mellan 0,5 och 2 g. Armens totala längd är 
288,9 mm. Avståndet mellan armens upphäng· 
ningspunkt och skivtallrikens centrum skall 
vara 206,4 mm. Pris ej fastställt. 

Svensk representant: Thure F Forsberg AB, 
Molkomsbacken 37, Farsta 1. 

(214) 

Oktavbandsanalysator för b,uller

mätningar 

En lätt transportabel, transistorbestyckad ljud
nivåmätare och analysator för bullermätningar 
inom det hörbara området har introducerats av 
General Radio Company, USA. Apparaten är 
försedd med 10 valbara oktavfilter inom bandet 
18,75 Hz-19,2 kHz och' ger tillsammans med 
mikrofon typ 1560-P4 möjlighet till direkt av
läsning av bullernivå mellan 44 och 150 dB. 
För nivåer under 44 dB kan en ljudnivåmeter 
utan oktavfilter användas som förförstärkare. 
Även vibrationsgivare kan anslutas till instru
mentet. Strömmatningen sker från ett ladd
ningsbart nickel-kadmium-batteri, locket funge
rar som fot vid användningen. Vikten är endast 
ca 4 kg. Pris: ca 5000: -. 

Svensk representant: Firma lohan Lager
crantz, Värtavägen 57, Stockholm No. 

(204) 

Transistorbestyckad m V-meter 

Solartron Laboratory Instruments, Ltd., Eng
land, har utvecklat en kompakt, transistorise
rad växelspännings-millivoltmeter VPI040, som 
är batteridriven och fri från internt genererat 
brum. Känslighet l mV-316 V fullt utslag i 
12 områden, frekvensområde 10 Hz-l MHz. 
Mätnoggrannhet ± l % från 10 Hz till 100 
kHz, ± 2 % från 100 kHz till l MHz. dB-skala 
ger möjlighet till nivåmätning från -72 dB till 
+52 dB, l mW i 600 ohm. Inimpedans på mV
och V-områdena l Mohm/ 45 pF och l Mohm/ 
10 pF respektive. Inbyggd kontrollmöjlighet av 
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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 komma 
ihåg när Ni behöver snabba leveranser : Beställ före 
klockan 2 så levereras rören samma dag! * 

Annu mer Valvoservice 
till fackhandeln: 

1. v AL VO HANDBÖCKER 
De kostar Er ingenting men ger Er många och 
lättillgängliga råd, som underlättar arbetet. 

2. V AL VO BILDRÖRSPLANSCH' 
En överskådlig färgplansch som visar bildrörets 
tillverkning och uppbyggnad. Också den får Ni 
grans. 

3. VALVO SERVICEROCK 
En praktisk skyddsrock som vi sänder Er mot 
vårt nettopris. 

• I Slockholm. G51ebo't ocb M.lml tiller vI, ora;".,;, lå,;l.", som t"'""
lerII' !ever."s SI"ast a.t". e/u, beJlill";"t,,,. 

Se och hör 
med 
Valvorör 

CONSERTON 
Avd. Va/vorör 
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SUDFUNK "GRANDEZZA" -
SUVERÄN NYHET I SÄLJANDE DESIGN 

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

• Ny namnskala 

• Anslutning för bandspe
lare, grammofon, bilan
tenn, bilbatteri 

• Sagolikt ljud - ny akus
tisk utformning av trä
höljet 

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

En topprodukt från: 

LINDH, STEENE St CO AB 
o. Hamngatan 2, Göteborg C 

Telefoner 031/11 51 71, 11 57 76 

FÖR ALL INSPELNING OCH KOPIERING ... 

GEVASONOR 
TONBANDET MED DEN 

-- --------~-

'GEVAERT ', 
---- ------=:::::::;;;;; --

PROFESSIONELLA 

LJUDKVALITEN 
för information och teknisk service kontakta 

GEVAERT SVENSKA AB •• TONBANDSAVD •• TEL. 010/63 1440 
ÖSTHAMMARSGATAN 70 STOCKHOLM NO 

+,+ 
Snabbexpediering 

Order inkomna före kl. 15 expedieras samma dag. 
Leveranser över 35: - expedieras fraktfritt mot 

postförskott. Endast välkända fabrikat. 

Centralfervice 
NYA ULLEVI, GOTEBORG C. TEL. 031n9 26 20 
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Ilatterispänning finns. Vikt ca 2 kg. Instrumen. 
tet är avsett sAväl för laboratorier som för fält· 
ändamål. Pris ännu ej fastställt. 
- Svensk representant: AB Solartron, Hedins

gatan 9, Stockholm No. 
(201) 

Ny engelsk hi.fi.högtalare 

KEF Electronic$ Ltd, England, har laJlserat en 
ny högtalarkombination typ Kl, bestående av 
tre högtalare, monterade pi samma baffeI. Spe· 
ciellt bashögtalaren är intressant. Membran
formatet är 12" X 16" och effektiva ytan är dub
belt sA stor som pi en normal 12" rund hög
talare. Membranet är pressat i plast, som på 
elektrostatisk väg klätts med textilfiber och 
fästs direkt i baffeln. Magneten väger 4 kg och 
har ett totalt flöde av ca 156 000 Maxwell. 
Egenresonansfrekvensen ligger vid 20 Hz. Del· 
ningsfrekvensema är 500 Hz och 3000 Hz, be· 
lastningsbarheten ca 15 W och impedansen 
8-16 ohm. Systemet kan erh1llas i tre skilda 
versioner, och dessutom finns ett tvlvägssystem 
av liknande konstruktion. Pris: Enbart monte· 
rad baffel 405: -, i låda 550: - till 800:-, 
beroende på utförande. 

Svensk representant: Ingenjörsfinrum Eko· 
fon, Vidargatan 7, Stockholm. 

(203) 

Nytt högtalarsystem 

Mordaunt Sound Reproducers Ltd., England, 
tillverkar ett högtalarsystem, :.Arundel>, som 
bestAr aven specialtillverkad bashögtalare för • 
området 30-3000 Hz och en bandhögtalare 
- :.Kelly Ribbon:. - vilken har en jämn fre
kvenskurva upp till 25 000 Hz. Effekten är 
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JSTOR -LAGERRENSNING 

I 
Reguljära varor utförsäljes med upp MIKROFONER UTGAo NG.STRANSFORMATORER 
till 50 % rabatt å ordinarie pris. 
Dessutom mängder av SURPLUS-fynd M-22 Handmikrofon av kristalltyp med fo"r batterirör 
till kraftigt nedsatta priser. tangent. Utmärkt för mobila sändare, 

O SI E I:i bandspelare m.m. Frekvensområde 60-

I 
B r judandet gäller så länge lag- 5.000 Hz. Kr 43.- NU !S.-

ret räcker, dock senast t.o.m. den 1/12 DM-l Dy~. mikrofon, 50 kohm. Frekvens-
1962 område 180-8.000 Hz. I elegant förkromat 

• utförande med stativ. Kr 180.- NU 108.-

UTG-l 2,S W, 12K13,S ohm ........ NU 3.-
UTG-2 O,S W 12K/3,S ohm .......• NU 2.75 
UTG-3 0,2 W, 12K/8 ohm ........ NU 2.T5 

VM-lZ Bandmikrofon, studiotyp av högsta KOMPONENTER 

l UNIVERSALINSTRUMENT klass för m-Fl-anläggningar m.m. Impe
dans 30 kohm. Frekvensområde 50-12.000 

TK-ZI HObbyinstrument i fickformat. 2.000 Hz. Kr 326.- NU 195.
ohmJV. Mäter 15-150-750 VAC/DC, 150 mA 
DC och 0-100 kohm. l00X55XZ7 mm 

I TK-2GK Ersätter det tidigare så ~u:':: SÄNDARE/MOnAGARE 
TK-80. 20.000 ohlIlJV. MIIter 6-30-120-660-
1200 V AC/DC, 60 pA-l,a-11-3OO mA DC 4-102V Geloso VFO 10-15-20-40-80 me-
samt 10-100 kohm och 1-10 Mohm. Dess- ter, bandswitch, för 2X807 PA. Inkl. skala, 

I utom kapacitans-, induktans- och dB-ska- exkl. rör ................ Kr. 110 NU 83.-
lor. 108X162X51 mm .....•........ NU M.- 4-1I3S Geloso sIIndare för 2 meter med 
TK-50 1.000 ohmiV. Mäter 10-250-500-1000 xtal-styrnlng och VFO för tillfälliga an-
VACIDC, 1-250 mA DC och 10-100 kohm. rop. För 832 el. 2E26 PA. Exkl. rör och xtal. 

I 
Format 120XIOX40 mm .......... NU 34.- Kr 93.- NU 79.-
TK-" 4.000 ohm/V. MIIter 10-50-250-1000 SCK-284-A CD W station, 3,0-5,8 MHz, VFO-
VACIDC,250 pA-10-250 mA DC, 10 kohm- PA för AM och CW samt 7 rörs mottagare. 
l Mohm samt 2 dB-skalor. 120XIIOX40 mm Komplett inkl. omformare för mobildrift 

NU U.- 6/12 V. I originalkartong. 
TK-70A 2.500 ohmiV. MIIter 6-1a-&G-3OD- Kr 560.- NU f6l.-

I 1200 V AC/DC, 300 pA-3-300 mA DC och 20 
kohm-2 Mohm. Dessutom kapacitans-, in
duktans- och dB-skalor. 132X90X411 mm 

NU 411.
TK-70D 20.000 ohmiV. Mäter 10-50-~ 

I -1000 V AC/DC, 500 pA-10-250 mA DC och 
10-100 kohm-l Mohm. Deasutom kapaci
tans- och dB-skalor. Format 132XIIOX411 mm 

NU 111.
TK-IItIA Laboratorieinstrument m. tryckta 

I kretsar . ..20.000 ohmN. Mäter 10-50-250-
500-1000 VACIDC, 50 pA-2,5-25-250 mA 
DC och 5-50-500 kohm-5 Mohm. Dess
utom kapacitans-, induktans- och 2 dB
skalor. Format 160XllOX60 mm •• NU 84.-

MÄTINSTRUMENT 
Dubbelstråleosclllograt fabrikat: COSSOR 
med nätaggregat för 105-255 V växel. Svep 
i 9 områden: ' 15 ps-150 ms. Två inbyggda 
Y-förstärkare med frekvensområde 2G-
100.000 Hz. Modell 1035 Mk IIA NU 1.150.
Dubbelstråleoscillograf som föregående 
men med svep 150 JLs-1,5 s och två inbygg
da Y-förstärkare med frekvensområde 
DC-100 kHz. Modell 1049 (Cossor) 

NU 1150.
Transistorprovare typ TRC-101, tillförlltl1g 
och med god noggrannhet. Mäter alta, 
beta, I •• och testar dioder ...••• NU 118.-
3H radarosciUoskop som lätt kan ombyg
gas till förstklassigt laboratorieinstru
ment. Komplett med 3BP1, 7 rör och om
byggnadsbeskr. BC-929A ........ NU 89.-

VU-METRAR 
VO-45 i svart bakelit, 47X 47 mm Kr 25.
'VB.IS i svart bakelit, l00X100 mm Kr 58.
H-25 hjärtf. plast, 74X65 mm ...• Kr 33.-

PANElINSTRUMENT 
MO-4S i svart bakelit, fyrk. 47X47 mm. 
50 JLA 22.- 100 pA 18.- 200 JLA 16.-
MB-52 i svart bakelit, fyrk. GOX60 mm. 
50, pA 37.- 10 mA 19.- 208 mA 19.-

100 pA 29.- 50 mA 19.- 500 mA 19.-
5 mA 19.- 100 mA 19.-

MB-65 i svart bakelit, fyrk. 80X80 mm. 
50 mA 22.-

MB-IP i glasklar plast, fyrk. 33X33 mm. 
100 JLA 18.- 50 mA 13.- 250 mA 13.-

1 mA 13.- 100 mA 13.- 500 mA 13.-
lOmA 13.-

MB-3P i glasklar plast, rekt. 86X78 mm. 
100 JLA 33.- 10 A 22.- 25 A 22.-
500 pA 26.-

ART-l3 200 W sändare, 2-18 MHz, 
VFO-PA med 813. Anodlskärmgaller
mod. Komplett med rör, men exkl. 
nlltaggregat ...... Kr 670.- NU 331.-

DC-924A 50 W sändare, 27-39,5 MHz, kom
plett med 10 rör ••.•.• Kr 88.- NU J9.
T.C.S. 7 rörs mottagare, 1,5-12 MHz med 
HF-steg .. . . . . . . • . . . . . Kr 235.- NU 169.
KM-29A Fjärrmanövreringsenhet NU 12.-
150 W-sändare ur den populära .Com
mand-serien> med VFO och 2X1G25 PA 
med roterande antenn- och PA-spole. For
mat endast 135X180X305 mm. Kompletta 
med rör, ej nätaggregat. 
T-l8 2,1-3,0 MHz .............• NU se.
DC-69G 3,0-4,0 MHz ...••••..•..•• NU Tf.
DC-457 4,0-5,3 MHz •............• NU se.-
DC-458 5,3-7,0 MHz .............. NU ".-
BC-G03 10 rörs mottagare för 11-15 meter 
med känsl. l pV, HF-steg, BFO, A VC, 
Squelch m.m ................... NU 178.-
DC-G04 30 W sändare för 11-15 meter. Xtal-
styrd, inkl. 8 rör ................ NU 88.-
AN/DMQ 25 W sändare för 1'/. meter (lätt 
ombyggbar till 2 meter). 2X12ATT och G360 
PA. FABRIKSNY i förstklassigt skick. 
Komplett med rör, kopplingsschema och 
ombyggnadsbeskrivnlng Kr 179.-

NU H9.
DC-4SG AM-modulator, 50 W ur Command
serien. Med 12J5, 1625 och VR150 NU 28.
DC-659 Sändare/mottagare, 2 W för 27-38,11 
MHz (8-11 meter). Komplett med 13 rör 
och kraftaggregat för 6/12/24 V NU 125.
KF-25 Converter med HF-steg för 40-50 
MHz. Avstämning sker å huvudmottaga
ren, som inställes på ca 7 MHz .. NU 24.58 

NIV ÄINDIKATORER -
MONO /STEREO 
AU-A För monoförstllrkare, graderad -201 
+3 dB med variabel dllmpsats. 

Kr 35.- NU Z8.
ST-A Stereo balansindikator med tvA se
parata instrument och variabel dämpsats. 

Kr 68.- NU 42.
ST-C Dito, men i bordsmodell med ett in
strument och gangade dämpsatser. 

Kr 65.- NU 45.
ST-20 Stereo balansindikator, elegant 
bordsmodell i trähölje. Inkopplas över 
högtalaren i vardera kanalen .•.• NU 48.-

Testsladdar 1 elegant plastetui med kro
kodilklämmor och kabelskor .... NU 3.75 
Elektrolyt 32 pF/350 V fabrikat TCC, en-
hålsmontage ............. . .. . .. . . . NU Z.45 
Selenlikriktare 250 V/100 mA fabrikat AEG 
i rund blIgare .................... NU L-
Kondensatorsats 50 st glimmerkondensa
torer, olika spänningar och värden .. 5.
Kondensatorsats 50 st rullblock, olika vAr-
den och spänningar ................. , s.-
Koaxialkabel 2-ledare, 75 ohm, ytterdIa-
meter 5,8 mm .................. NU l-U'm 
Glödströmstrafo PrimlIr 220 V, sek. 2X5 V, 
4 A, kapSlad. S-17054 .. Kr H.- NU n.
Spolsats tör transistormottacare typ A-IS 
med 3 MF-trafos, osc.spole och territan
tenn för mellanvåg. Schema över 6-tran
sistors mottagare medföljer. .... NU 16.
Elmotor 250 Watt 7000 varv, med kylfläkt. 
Både lik- och växelström. Typ A: 220 V 
och typ B: 110 V ................ NU Z4.JI 
Drivmotor 4-polig, 25 Watt, omk.bar lID/lIS 
eller 120/250 V vllxel. 1400 varv .. NU u.
Transformator Pr: 115 V, sek: 2X300 V/SO 
mA och G,3 V/l,5 A. Typ TR-HB NU S.II 

ytskiktsmotstAnd av högsta kvalitet, 
fabrikat Beyschlag, Vitrohm, Phtlips 
m.fl. SLUMPAS i poster om 101 st. 
1/20, 1/4, 1/3, 1/2, 1 och 2 VI i lager. 
Prts/lOO st oaysett wattal och vllrde 

Kr 5.-

VRIDTRANSFORMATORER, 
220V in/O-250V Ut. 
P3A 300 VA, okapslad Kr 78.- NU 13.
PSA 500 VA, (lkapslad Kr 105.- NU H.
B3 600 VA, kapSlad •• Kr 125.- NU •. -
BS 1000 VA, kapslad .. Kr 180.- NU lU.
TV3 300 VA,ilåda med voltmeter, slIkring, 
signallampa och strbr. Kr 135.- NU 111.-
84S32 1270 VA, 110/130 V in, 0-155 V ut. 
Bordsmodell .................... NU 145.-

RÖRREAlISATION 
Mottagarerör EB34 1.50, SP41 1.58, 6,AC7 
3.541, 6AG5 3.-, 6AKS 2.-, 6B8 2.-, SHS 
1.541, 6J5 2.50, 1629 Z.-, 9001 3.-, 9003 L-, 
9008 3.-. 
Acornrör 954 4.-, 955 f.-, 900C 3.-, IlOO5 
7.-. 
Slindarerör 2C26A 2.-, 4Xl50A 71.-, 807 
4.-, 1625 3.50, 6146 32.-. 
Likriktarerör 866A 19.-, VR1S0 f.-, 5Z3 
Z.50. 
Speclalrör 1B8S (GM-rör) 59.-, lB66 (GM
rör) 59.-, S841 (elektrometerrör) 45.-. 
12DP7 Amerikanskt TV-bildrör, 11" 

NU 1.51 
OE411V 0 11 cm katodstrålerör, NYA (ej 
surplus) . ............ .. ........... NU lL-
GTC-ll04 Effekttransistor, max 10 Watt 

NU lZ.-

OMFORMARE DC-DC 
PS-225 12 V/6,S A in, 325 V/ISO mA ut. 

NU 111.
LM6/TUV 24 V/l A in, 250 V/50 mA ut. 

NU!I.
MG-lA 24 V/13 A in, 300 V/260 mA, 150 V/ 
10 mA och 12 V/5 A ut. .......... NU 5.90 

Rekvirera vår innehållsrika katalog "SURPLUS & NYTT". 4:e utökade upplagan, 110 sidor, nu 
utkommen. Sändes mot 1: 95 i frimärken. 

Industrier och institutioner: Radiohandlare och privatförbrukare: 

BO PALMBLAD AB RADIO AB FERROFON 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Hornsgatan 58, Stockholm SV Telefon: 246160 Torkel Kn.::::sgatan 29, Stockholm SV Telefon: .Q86~ 
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ERSA· 
LÖDKOLV 
TYP 30 FÖR 20, 30 
OCH 40 WAn 
o 

ATER I 
MARKNADEN 

Lager/öres av 

GENERALAGENTEN 

NU I 

S-MÄRKT 
UTFÖRANDE 

D. CARLBERG & SON 
NYBROKAJEN 7, STOCKHOLM C. TEL. 11 SO 10, 1080 SO 

• 
JOHN SCHRÖDER: 

VAN DER HEEM 
elektron ikinstrument 

Er garanti för kvalitet 
VAN DER HEEM Profession al Department 

The Hague • Holland 
Representant för Sverige: 

Ingeniörsfirman Sigurd Holm AB, 
'Olshammarsgatan 89, Stockholm-Bandhagen. 

Radiobyggboken Denna bok ger utförliga anvisningar om 
hur en amatör själv kan bygga en ut
märkt uppsättning mätinstrument som 
praktiskt kan användas för att trimma, 
justera och mäta på radioteknisk appa
ratur. 

DEL 3 

I Mättekniska 
delen 

N O R D S K R 

hit 17: 50 inb 2.0:-

OTO GRAVYR 
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~98 
12-15 W. Högtalarsystemet har dimensioner· 
na 90X37x30 cm. Pris: 725: - inklusive oms. 

Svensk representant: Ingenjörsfirman Eko· 
fon, Vidargatan 7, Stockholm. 

Signalgeneratorer för 900-
11000 MHz 

(220) 

Empire Deviees 1ne. i USA tillverkar signal. 
generatorer som täcker frekvensområdet 900-
11 000 MHz: typ SG-11 (900-2200 MHz), 
SG-12 (1800-4400 MHz), SG-13 (3800-7600 
MHz) och SG-14 (7000-11 oooMHz). Samtliga 
fyra typer tillåter såväl inre som yttre puIs· 
moduIation, linjär frekvensmoduIation samt 
inre moduIation med fyrkantvåg. Frekvenslin· 
järiteten medger att frekvensen kan avläsas i 
digital form med 0,5 % noggrannhet. 

Pris för SG-11: 14200:-; för SG-12: 
14200: -; för SG-13: 15950: -; för SG-14: 
15950: -. 

Svensk representant: Svenska Aktiebolaget 
Philips, Mätinstrumentavdelningen, Gävlega· 
tan 16, Stockholm 6. 

(216) 

Stabiliserat likspänningsaggregat 

Solartron Laboratory Instruments Ltd. i Eng· 
land har utvecklat ett nytt stabiliserat likspän. 
ningsaggregat, typ AS757.3, som lämnar en sta· 
bil likspänning från O till 50 V (1 A). Spän. 
ningsinställningen sker med dekader i steg om 
0,1, l och 10 V per steg och med en spännings· 
noggrannhet av ± 2 %. Ett visarinstrument på 
fronten indikerar strömuttaget, vilket kan be· 
gränsas till 25, 50, 100, 250, 500 eller 1000 mA. 
Stabilitetsfaktorn är 1000: l, brumspänningen 
l mV" och impedansen 0,35 ohm upp till 100 
kHz. Vikt 12 kg. Dimensioner 28X18X36 cm. 

Solartron tillverkar även ett annat aggregat 
AS870.3 med liknande data utom för spän. 
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SABAFON TK' 125-4 
Bandspelare med 4-spårsteknik. 
Pris Kr. 875: - inklusive mikrofon, tonband, ra
diosladd och högtalarkontakt. 

SABAFON TK 125-5 
Stereobandspelare med duospårskoppling. 
Pris Kr. 945: - inklusive tonband och radiosladd. 

SABAFON TK 220-5 
Stereobandspelare med toppeffekt. 
Pris Kr. 1.190: - inklusive tonband och radio
sladd. 
Omsättningsskatt tillkommer. 

rILLBEHÖR: 
Regie-Mixer 
Stereo-Play-backtillsats 
Diatakter 
)Evighetskassett) 

I 

Ett utförligt special prospekt över bandspelarna 
med olika tillbehör som informerar. Er om alla de
tal jer och tekniska uppgifter sändes på begäran. 

LD-14 
Dy_isk K. 
100·18 KC 

RD·16 
Dynamisk 
Cardioid 
50·18 KC 

SABA 

AB HARALD WÄLLGREN 
Göteborg 2, tel. (031) 174980 

Vällingby, tel. (01 O) 873755 

FACKMANNEN VÄLJER 
PEARL 
DEN HÖGKLASSIGA MIKROFONEN 

o 

TILL DET LAGA PRISET 

PRIS EXEMPEL typ lD-14 enl. nedanstående 

avbildning kostar endast kr 14&:-

PEARL - en helsvensk kvalitetsprodukt - med 
service och reservdelar inom räckhåll. 

D·42 
Stereo 
Hörtelefon 
30·20 KC 

C·14 
Koadenutor 
Canlioicl 
30·20 KC 

Tekniska informationer lämnas gärna av tillverkaren: 

AB Pearl Mikrofonlaboratorium 
TEL. HÄLSINGBORG 042"': 51520·21 POSTADRESS: ÅSTORP 

PEAIIL mBcrofoner säljes 
liV bnanschens grossist
företag - detalj genom 
välsorterade radio- och 
musikaHärer. 
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NYTT OCH SURPLUS 
Nytt material: 
Transistorer : 
AC U'I •••••••••• 3.60 OC 72 .......... 3.60 
AC 118 •••••••••• 3.10 2XOC 72 ........ 7.20 
AC 122 ••••••••.• 3.- OC 74 ......... . 3.60 
AF 114 •••••.••.••. 80 2XOC 74 ........ 7.20 
AF 116 •••••••••• 3.80 OC 75 .......... 3.-
AF 117 •.•••••••• 3.60 OC 76 .......... 3.-
OC :16 •••••••••• 9.- OC 780 ..... ... .. 3.-
OC ............ 4.20 OC 810 ...... . . .. 3.-
OC f5 ••••••••.••• 20 OC 169 ........ .. 4.20 
OC 70 ••.•..•... 3.- OC 178 .......... 5.40 
OC '11 •..... , ••• 3.- OC 171 .......... 6.-

Dioder: 
OA 70 .......... 1.20 OA 159 ...... . ... 1.20 
OA '1lI .......... 1 .• OA 160 .........• 1.20 
OA 81 .......... 1.20 OA 161 .......... 1.20 
OA 85 .......... 1.80 OA 172 .......... 1.20 
OA 88 .......... 1.20 OA 174 .......... 1.20 
OA 91 .......... 1.21 OA 210 .......... 8.40 
OA 95 .......... 1.80 OA 211 .......... 10.80 
OA 150 .......... 1.20 OA 214 .......... 10.80 

Rör: 
AZ 1 U' EM 84 .......... 8.40 
AZ 41 4.80 EZ 40 .......... 4.80 
DC 88 4.80 EZ 80 .......... 4.20 
DY 87 4.20 PABC 80 ........ 5.40 
ECC 81 .......... 4.80 PCF 80 .. .. ...... 5.40 
ECC 82 .......... 4.20 PL 36 .......... 10.20 
ECC 82 .......... 4.20 PL 500 .......... 10.20 
EF 80 ............ 20 PY 88 .......... 5.40 
EF 86 .......... 5.40 UABC 80 ...... 5.40 
EL M .......... 4.20 UL 84 .......... 4.80 
EL 95 ....... .. . 4.80 UY l N .... •• .• 8.40 
EL 300 .......... 10.20 UY 85 .......... 3.60 

Surplus: 
Motståndssats innehållande 25 st. nya 
motstånd i olika värden och effekt .... 1.95 
Kondensatorsats innehållande 10 st. kon
densatorer, sorterade, fabriksnya ...... 2.25 
Kopplingsstöd, 25 st., olika typer ......•. 1.95 
Potentiometersats med 10 st. fabriksnya 
potentiometrar, olika värden ........ .... 4.50 
APN/l, sändare/mottagare för 420 Mc. 
kompi. m. rör och omformare .•........ .. 69.50 
Fjärrmanöverapparat för överkoppling 
av sändare o. mottagare till telefonnät. 
med vevinduktor ......................... . 15.-
Utgångstransformator, prim. 7000 ohm 
sek. 8 ohm 4 W . ................. . ......... 7.50 
Utgångstransformator, prim. 6000 ohm 
sek. 8 ohm 4 W ............................ '1.50 
Min.telefon av kristalltyp ......... ....... 3.50 
Telefonkapsel 1000 ohm i svart bakelit •• 2.95 
Droslel 400H. 50 mA ........................ 5.50 
Vippströmbrytare Bulgin, 2-pol. ...•..•. 1.50 
Omkopplare, BuIgin, l-pol. 2-vägs ...• .• 1.25 
Omkopplare, Bulgin, 2-pol. 2-vägs ....•• 1.75 
Vridande relIl, ReA, 12 v. a vllxlingar, 
1 brytning, i originalförpackn. .........• B.-
Telefonrelä, 24 v. 2 fjädergrupper ........ 4.25 
Selenlikriktare 24 v. 50 mA, helvåg ...... 1.90 
Spänningsprovare 90--500 v .............. 1.15 

Elektrolytkondensatorer : 
8 I'F 350 v. ...... 1.40, 50l'F a50 v. ...... 2.75 
16 I'F 450 v... 2.70, 40+40 p.F 450 v..... 5.25 

Sindarrör: 
822 A .............. 20.-, 6146. .. . .. .. .. .• 23.-

Rörhållare: 

~100 

ningsområdet, som är 0-30 V, max. strömuttsg 
3 A. Pris för AS757.3: 1720: -; för AS870.3: 
2275:-. 

Svensk representant: AB Solartron, Hedins· 
gatsn 9, Stockholm No. 

(218) 

Bredbandsdämpsats 

" " . == bi~lj':.;;'=:::;:~:; 
~ ~ ~;i 

Jreinschel Engineering, Maryland, USA, till· 
verkar en ny koaxial·bredbandsdämpsats, mo
dell 650, som täcker frekvensområdet 0--5 
GHz. Modell 650 finns med dämpningsvärden 
från 3 till 20 dB och tål en medeleffekt från 
0,5 till l W och en toppeffekt från 0,5 till 1 
kW. Max. ståendevågförhållande (SVF) = 1,20. 
Med varje dämpsats följer kalibreringsdata 
där det finns angivet egenförlust vid O Hz, 
samt egenförlust och SVF vid l, 3 och 5 GHz. 
Pris: 490:-. 

Svensk representant: Erik Ferner AB, Box 
56, Bromma. 

(196) 

Begär komplett nettoprislista över rör, tran- 7-pol. miniatyr, ker. m. I,. skärm........ 0.80 
sistorer och dioder. 9-pol. miniatyr, ker. m. I,. skärm ........ 1.15 Ny privatradioapparat 

SVENSKA DELTRON AB 
Valhallavägen 67. Tel.: 3457 OS, 31 01 53. Stockholm Ö 

.... /ön,..",.n 
ELEKTRO- RELÄ AB 
fjugestagrincl 3 - Stockholm-Bandhagen 
Telefon. 010·47.376 - 478476 

.,.6/"" ri 

~~ 
ntilvwbJtytaJt0 
av fabr. E. Haller. Co. och H. Ki"linll 

• .." 1t.,.Jo, 'NI' rIrt 
•• I.tt._ "."..1 
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Osborne Electronies Corp. i USA tillverkar en 
privatradioapparat, :.Duo-Com 120b, med 1 
W inmatad anod effekt. Apparaten, som är en 
dubbelsuper, är bestyckad med 11 transisto· 
rer och 2 dioder, har inbyggd teleskopantenn 
och uttag for yttre antenn. Möjlighet finns att 
ansluta strupmikrofon och hörtelefon. Appara
ten drives m~d ett 12 V nickelkadmiumbatteri. 

Till Duo-Com 1201 finns även en kassett 
med inbyggd högtalare. Med denna kan ljud
styrkan avsevärt ökas, vilket kan vara till nytts 
exempelvis på arbetsplatser med hög buller. 
nivå. 

Pris: 1175: - inkl. batteri, 175: - för hög
talarkassetten. 

Svensk representant: Ingenjörsfirman L G 
Osterbrant, Box 537, Jönköping. 

(209) 
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C BERNSTEIN ) 
Serviceväskan BOY för kundservice är sammanställd 
enligt radio-TV-teknikernas senaste erfarenheter. 
50 serviceverktyg, infälld spegel i locket, utrymme 
för 62 rör och mätinstrument. 

PRIS 325:-
Servicemappen BOY. Samma verktygsuppsättning 
som i serviceväskan BOY, praktiskt uppsatta i en 
mapp av konstläder. Denna verktygsuppsättning är 
speciellt lämplig för verkstads- och yrke~skolor. 

PRIS 280:-

Specialverktygsmapp för band
spelare och dikteringsapparater. 
En sats specialverktyg bestående 
av 38 delar för service av band
spelare och dikteringsapparater. 
Bland verktygen finnes en rad 
specialverktyg. 

PRIS 280:-

TRIMSATSER, SKRUVMEJSLAR OCH TÄNGER. 

Begär prospekt! 

Box 2124 Göteborg 2 Tel 17 4980 (031) 

Box 22 Stockholm-Vällingby Tel 873755 (010) 

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 " fidelity" och jämnhet. Ultra-lätt nåltryck sparar skivytan 
och minskar nålslitaget. 

M 33 Lättrörligt nålsystem tillåter nåltryck ner till 1 gram 
- ojämförlig kanalseparation. 20 till 20.000 hz. Finns med 
12,5 fk eller 17 fk nålspets. 

M 77 Avsedd att användas i högklassiga ... 1inläggningar 
med tonarmar för 3-6 gram nåitryck. Högre utspänning 
tillåter mindre utstyrning av förstärkaren. 20-17.000 hz 
med 17 !.t nålspets., 

M 7 D Hög kvalitet t i ll moderat pris. Brumskärmat 
" rörligmagnet" -system med 17 fk nålspets. Nåitryck 
4-7 gram - 20-15.000 hz. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATIONER KONTAKTA: 
KLN TRADING Co. Ltd. AB, Slånbärsvägen 2, Danderyd 

Tel : 555600, 555610 ~ 

~-------~~ 
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... i takt 
med 

tidens krav 

S\NEMA 
precisionsmotstånd 

Precision och stabilitet kräver utsökt ma
terial och avancerad tillverkningsteknik. 
SWEMA trådlindade motstånd är en pro
dukt av mångårig erfarenhet och modern 
utrustning. 

Dekadmotstånd typ IDP 

(sub-standardl för 
lik- och vöxelström. 
Lagerföres i stan
dardvörden. 

, "Skräddarsydda" 
motstånd 

V6rt "bestöllningsskrödderi" 
sl6r liII Er Ijönst för alla 
slags fasla eller variabla 
precisionsmotstånd, dömp
safser, mötbryggor etc. 

:'Tala med SWEMA 
när det gäller precisionsmotstånd! 

\ 

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 
Fack Stockholm-Farsta 5. Tel. 08/940090 
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Nya polystyrenkondensatorer 

Philips presenterar en ny serie polystyrenkon
densatorer, typ C295AA, med små dimensio
ner. Kondensatorerna·. tillverkas med kapaci
tansvärden från 1000 till 10 000 pF och med 
toleranserna ± 10 %, ± 5 %, ± 2 % och 
± l %. Arbetsspänningen är 125 V likspänning. 
Den nya kondensatortypen, som har en tempe· 
raturkoefficient på -140 (± 50)· l(r6 pF/ 
/ pF' °C, har utvecklats för att användas i av
stämda kretsar av olika slag och kan i många 
fall ersätta glimmerkondensatorer. Temperatur
området är -40 till +85 o C och isolationsre
sistansen är > 10· Mohm vid 20· C. 

Svensk representant: Svenska Aktiebolaget 
Philips, avd. Elektronrör & Komponenter, Gäv
legatan 16, Stockholm 6. 
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• 
Rör- och transistornytt 

OC70.serien har tjänat ut 

Transistorerna i OC70-serien - de första 
som bragtes i marknaden av gruppen Phi
lips-M ullard-V alvo - kommer undan för 
undan att ersättas med nya typer. En viss 
ersättningsproduktion kommer att hållas 
igång för att säkerställa service på äldre 
apparatur. 

OC7l kommer sålunda att ersättas av 
AC125, OC75 av AC126 under det att den 
nya typen AC128 kommer att ersätta OC72 
och OC74_ Vidare kommer under höstens 
lopp en npn-typ AC127, som tillsammans 
med en AC132 även kan levereras i kom
plementära par. AC132 är helt enkelt en 
ur produktionen av AC125-128 »utploc
kad» transistor. 

De nya transistorerna monteras i stan
dardhöljen typ TO-l av metall och har i 
flera stycken förbättrade data jämfört med 
föregångarna ur OC70-serien. 

• 
International Rectijier Corporation intro
ducerar nu ett antal nya serier zenerdioder 
med zenerspänningar 2,6-200 volt. De 
sammanlagt 141 typerna fördelar sig på 
250 m W glaskapslade, 400 m W glaskaps
lade, l W glas/metallkapslade och 10 W 
glas/metallkapslade dioder. Flertalet av 
dessa typer kan levereras från lager i 
Sverige. 

• 
En effekt-tetrod för höga effekter och i 
koaxialutförande har tagits i produktion 
av Philips. Typbeteckningen är QBL 3,5/ 
2000. Röret är avsett som UHF-förstärkare 
eller oscillator vid frekvenser upp till l 
GHz. Med 3000 V anodspänning levererar 
röret vid klass C telegrafi och frekvensen 
600 MHz inte mindre än 2 kW uteffekt; 
denna är för övrigt ännu vid 900 MHz 
1,5 kW. 
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SKARV
APPARAT 

FÖR TONBAND 
TILL SENSATIONSPRIS 

KR 15:50 

• Antimagnetisk 
• Ger perfekt skarvning 
• Kan apteras direkt på 

bandspelaren 
• Skär med rakbladsskärpa 
• Längd endast 10 cm 

ARKIV 
KASETTER 

• TRANSPARENT PLAST 
möjliggör avläsning av 
bandnr, rubrik och typ utan att 
öppna kassetten. 

• FOTPLAnA 
för stående arkivering 

• DAMMFRIA 
genom exakt förslutning. 

STORLEKAR 
4". . . . . . .. kr. 

-5" . ... . ... kr. 
7". . . . . . .. kr. 

2: SJ per st . 
3: - -per st. 
4:- per st. 

Finns hos alla radio
och musikaffärer. 

ENGROS 

Import AjB INETRA 
Tegnergatan '29, Stockholm e, 
Tel. 010/233500 



HEL· 

Sänd oss en enkel 
blyertsskiss -

Overlåt åt oss att med IMLOK byggsystem 
konstruera och bygga apparathöljen, rackar, 
lådor, skåp etc. för automatik av alla slag. 
Spara på det sättet Er egen dyrbara konstruktionstid för 
viktigare uppgifter. 

-systemet, som består av hörn och låsI M L O K bara profiler, är helt i lättmetall och 
möjliggör eleganta, lätta konstruktioner. 

Vår FÄRDIG RACK verkstad har lång erfarenhet av special
byggen till nöjda kunder. 

Som sllgt. •• sint! en skiss till 
LUNDBOLAGEN I MALMU AB 

::;~.!"::.:.;;, 'OJ' WKTRON """ta 
Avdelningskontor i Stockholm, Göteborg, Sundsvall ~ 

TRANSITORISERAD 
IMPEDANSMÄTBRYGGA 
från RADIOMETER, Köpenhamn 

Typ GB 11 
Speciella egenskaper: 

• 1 Q till 1,1 MQ,-90° till +90° 
• 25 Hz till 1 MHz mätfrekvens 
• Mätning av fria, jordade och balan

serade rmpedanser 
• Inbyggd generator lämnar 12 olika mät

frekvenser från 25 Hz till 100 kHz 
• Variabel ström, som avläses på instru

mentet, samt anordning för likströms
polarisation 

• Filter för mätning 'av icke-linjära im
pedanser 

Användningsområden: 

' . Mätningar på filtersystem, transmissionsled
ningar, spolar, högtalare, transformatorer 

• Impedansändringar i drosslar, dioder och 
spänningsberoende kondensatorer med lik
strömspolarisation 

• Impedansen hos icke-linjära kretsar vid 
olika strömmar 

• Impedansen hos balanserade kablar, trans
missionssystem m.m. 

Begär fabrikens utförliga originalprospekt. 

Generalagent: 

BERGMAN & BEVING AB 
Stockholm 10 - Tel. 08/679260 Malmö 1 - Tel. 040/76760 

RADIO OCH TELEVISION - NR 11 - 1962 105 



·.KRO'" 

LIKS PÄNNINGSAGGREGAT 

3 SEPARATA UTGÅNGAR 

Typ PS 510 0--30 V/Y$) mA 
0--30 V lY$) mA 
0--30 V/SOO mA 

Reglering: <O,OS % eller 2 mV 
Brum: <1 mV p-p 
Kontinuerligt Instöllbar strömbegrönsning 
Dimensioner: 185X275X300 mm. Vikt 7,5 kg. 

B.gi, 4 •• 011$1'.';011 

Fack S80aO - Stockholm a8 
Talafon " a9 10 

DATUM METAL PRODUCTS LTD. 

~ RACK 
~ instrumentiådor, 
~. små lådor, konsoler, 
~ (j) kabelrännor samt 
"" ca 150 olika hand-

" tag. 

a" Planera i standard 
- högre kvalitet -

" _:__ lägre pris - mins-
- kad konstruktions-

kostnad - Planera 
- . i DATUM. 

I#I:.=I-PRODUKTER AB 
SAno .... dsgatan 86 - Johannashov - Tel. 81 28 00 

Utställningar 

Berlinutställningen 1963 

Redan i augusti 1962 hade ca 100 firmor inom 
radio-, TV- och grammofonbranschen anmält 
sig för deltagande i den stora radio- och TV
utställning som skall anordnas i Berlin under 
tiden 30 augusti-8 september 1963. 

Världskongress för automatik 

Under tiden 27 augusti--4 september 1963 an
ordnar IFAG (lnterTUltional Federation o/ Au
tomatie Gontrol) en världskongress i Basel, 
Schweiz. I anslutning till kongressen arrange· 
ras under tiden 2-7 september en internatio· 
nell mässa för industriell elektronik, 

Ytterligare upplysningar kan erhållas frAn 
Sekretariat IF AG·Kongress 1963, Kinkelstrasse 
10, Postfach 289, Ziirich 35. 

• 
Kataloger o. broschyrer 

Översiktskatalog och ekvivalent. 

förteckning 

Från Mullard har översänts två kataloger, 
av vilka den ena är en översiktskatalog med 
komprimerade data för samtliga industri
rör som f.n. tillverkas eller lagerföres. Den 
andra har titeln »Equivalents Guide 1962, 
och torde vara synnerligen användbar; den 
ger sambandet mellan Mullards egna be
teckningar och såväl de engelska militära 
beteckningarna som de amerikanska typ
beteckningarna. 

Katalog över specialrör 

En ny katalog över specialrör, ,Electron 
Tube Manual 1962" upptar bl.a. datablad 

, på samtliga professionella rör som tillver· 
kas av Philips. Av de olika rörgrupperna 
kan nämnas oscilloskoprör, kallkatodrör, 
långlivsrör, rör för mikrovågsutrustningar 
och sändarrör. 
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LÄDFACK typ LF 
för smld.l.r 

FI.ra typ.r att vilja pi 
Begär '"'Ldo, frdn 

"SpedaIfstee 11ayIor, lWer .. ski," 

AB Svensk. l1li 
Lagerstandard 

SkÅNEGATAN" 40, STOCKHOLM SÖ 
TEL "laal <lO 00 50, 41 29 M . 4' 4' lO 

MAaMii. IO-tOI lUOO aöTao ••• 11111121151 

HÖGSPÄNNINGSAGGREGAT 
för forskning och industri tillverku i olika utför. 
anden frln 2000 till 150000 volt 1 mA. stabiliserad 
likspänning. HSP-transformator och likriktare i 
tät oljebehlllare. Försedd med instrument för di
rekt avläsning av utglngsspänningen. 

Vi liII"".ltar dessutom 
Drosslar (HF, UKV, Nit, Ton och VI

deo). 
Spolar och HSP-transformatorer. 
SpOlar I specialutföranden. 

Ingeniörsfirma ETRONIC 
SlottsYil.en , - Nilabyperlc - Tel. '.1828 

PRECISION. TlLLFÖRLlTLI6HET • HELT I METALL. PRECISION. TILLFöRLlTLl6HET • HELT I METALL. PRECISION 

PRECISIONS-POTENTIOMETER 
Typserie A 1000. Provad enl. MIL R 12934 B 

Diameter: 22,2 mm 
Montering : Servoflöns storlek 9 
Resistansvörden: 250 O ••. 50 kO 

(100 kO under 
visso betingelser' 

linearitet: 0,5 % .•. 0,25 % beroende av typ 
Brus: 100 mV ••• 30 mV beroende av typ 
Temperaturkoefficient: 0,2 ... 2,5. lO···C-1 beroende av 

motstöndsvördet 
Belastbarhet , 2 W vid BO·C 
Temperaturomröde: -50·C. " + 140·C 
Axellager, rostfria precisionskullager 
Friktionsmoment: ;:;;:; 2 pcm 
Gangningsmöjligheter: upp till sex pö samma axel 

no ni~ 
NOVOTECHNIK KG 

: Offlerdinger & Co 
Ruit bei Stu!!gar! 

Ingenjörsfirman GUN NAR PETTERSON, 31, Stockholm-Farsta, tel. 949930,644980 
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SUB·MINIATYRELEKTROLYTER FÖR 
TRANSISTORKRETSAR 

Anslutningstrådarna är svetsade 
och förtenta. Kondensatorele
mentet är hermetiskt förseglat i 
en aluminiumtub med gummiför
slutningar. 

TCCs Dimensioner i mm Arbetsspänning 
och kapacitet i p,F 

typ nr D I L I C 3V I 6V I 9V 112 V 115 V 125 V 

CE2Veller H 3,2 12,7 1,78 8 6 4 3 2 -
----------------

CE3Veller H 4,8 11,1 2,54 25 20 15 10 6 4 
----------------

CE4VellerH 4,8 12,7 2,54 40 30 20 15 8 6 
----------------

CE5Veller H 6,4 11,1 3,56 50 40 25 20 10 8 
---- - - -- ---- - -

CE6 V eller H .6,.4 12,7 3,56 80 60 40 30 15 12 
----------------

+ CE7Veller H 7,9 12,7 4,57 100 75 50 40 20 15 

Generalagent: . 

F O R S L I D St C O A BRådmansgatan 56, Stockholm VA. Tel. 329245, 301675, 301737 

Höglala~e lör lörstärkaranläggningar 

8 

Ets Paul Bouyer & Cie är Frankrikes ledande fabrikant av 
högtalare och transistorförstärkare. Vi presentera här ett 
litet urval av högtalarprogrammet. 

~ Stentor Colonne 
Dessa högtalare, som finnes i 50 cm, 100 cm, 150 cm och 

200 cm längd, har konstruerats för att lösa de problem som 
uppstår i förstärkaranläggningar i kyrkor, samlingslokaler, 
idrottsanläggningen o.dyl. De är eleganta, lättplacerade 
och mycket effektiva samt har en ljudåtergivning av högsta 
klass. Dessutom är priserna mycket förmånliga. 

Tryckkan1lTlarhögtalare ~ 
Bouyers tryckkammarhögtalare utmärkes framför allt av 

den mycket höga verkningsgraden och den goda ljudkvali
ten. De är avsedda att användas på idrottsplatser, högtalar
bilar o.dyl. och har även visat sig vara mycket lämpliga i 
snabbtelefonsystem av olika fabrikat. 

De här visade typerna är tillverkade aven mycket härdig 
specialplast, garanterat okrossbar inom -300 C - +500 C . 

. - ._ .. _._~ 
~ ..... 

I 

Förstärkare 
Högtalare 
Kompletta 
anläggningar 

Generalagent F:a Arthur Rydin, Bromma, 2511 50, 251520 
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WILH. QUANTE 
WUPPERTAL-E. 

IPEClALFA8RIK FÖR TELEKOMMUNIKA

TIONS KOMPONENTER 

" .. ,,,,"'~ ':~~""I'~~~~: \~:.;, ... ! ... .':!. ... ~ .. ~:~.:. . 

, , ~ ~ .' .. ~ ':, !> tr " ;; ... ~ , ',:' ",'* \' _ 
: • ''':. ~ ...... ,. ... I. " ., '" , " ,.' .. j ~ • I'. ~ 

___ 179 mm --+ 

Koppllng.llstar - 40 pollga 
Typ 60681 60682 60680 

u,. "å,. ,iII"l,.k"i"g: 

Apparatlådor - kabelför
gr.ningar - kabelöndboxar 
- kopplingslister - telefon
Jackar. 

G.".,.a/ag.", : 
AKTIEBOLAGET 

RENIL 
STUREGATAN 18 STOCKHOLM 5 

TEL. 620750 - 625750 - 625712 

·".·UL,,: Jr > 1st $';". 

Det världspatenterade 

Reflex-uret 

KoppJingsur och rastsignaJur för vecko
program e JmpuJsreJäer e Program
verk e Elektriska timers e Reflex
mikroströmbrytare e Timräknare e Auto
matikutrustningar e Nivåreläer e T er
moreJäer 

INDUSTRI AB 
REFLEX 

Flystagränd 3-5, Stockholm-Spånga 
Tel. 36 46 38, 36 46 42 
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Svenska AB Bruel & Kjaer, Brunnsgränd 4, 
Stockholm C: 
översiktskatalog över mätinstrument och till
behör från Bruel & Kjaer, Naerum, Danmark. 

AB Servex, Postbox 125, Bromma l: 
broschyren »UHF-teknik» med information om 
de nya komponenter och antenner som är ak
tuella för TV-apparaterna i och med att ett 
andra TV-program börjar sändas på band 
IV/ V_ • 

AB Gösta Bäckström, Ehrensvärdsgatan 1-3, 
Stockholm 12: 
kompletteringsblad till 1959 års svenska hu
vudkatalog; 
industriprislista över lagerförda transistorer, 
dioder och likriktare från Texas Instruments, 
USA. 

Svenska Siemens AB, Fack, Stockholm 3: 
kompletteringsblad till firmans antennkatalog : 
planeringsdiagram för centralantennanlägg
ningar, kartor visande utbyggnaden av TV
och radiostationerna i Sverige samt prislista. 

ABEM, Fack, Stockholm l: 
broschyr över registrerande mätinstrument från 
F C Robinson & Partners Ltd., England; 
broschyr över voltmetrar och universalinstru
ment från Millivae Instruments Inc, USA; 
katalog över elektronisk regleringsutrustning 
från Lancashire Dynamo Electronic Products 
Ltd., England. 

Svenska Grundig AB, Lidingövägen 75, Stock
holm No: 
broschyr över transistormottagare från Grun
dig Gm bH., Västtyskiand. 

Svenska AB Trådlös Telegra/i, Box 7080, 
Stockholm 7: 
följande »Röhren- und Halbleitermitteilwlgen» 
från Tele/unken GmbH i Västtyskland: 
»Belastbarkeit von Transistoren bei Aussteue
rung mit Impulsen»; 
»Eine neue Germanium-Diode AAlll speziell 
fiir den Ratio-Detektor im Fernsehempfängen; 
»STV500/0,1 Eine Vierstrecken-Spannungs
Stabilisatorröhre». 

AB Farad, Nyborgsgränd l, Hägersten: 
katalog över kontakter från The Deutsch Com
pany, USA. 

AB Bromanco, Sveavägen 25-27, Stockholm C: 
datablad över LF-transformatorer i miniatyr
utförande från Werkstätten fur Studiotechnik, 
Västtyskland; 
katalog över halvledare från Intermetall GmbH, 
Västtyskland ; 
katalog över reläer från The Adams & West
lake Company, USA. 

Scantele AB, Tengdahlsgatan 24, Stockholm SÖ: 
broschyrer över oscilloskop från Dartronic Ltd, 
England; 
katalog över voltmetrar, stabiliserade nätagg
regat etc. från Smith-Florenee, [ne., USA. 

United Eleetrie Company AB, Sveavägen 25-
27, Stockholm C: 
broschyrer över professionella bandspelare 
från Sony Corp., Japan. 

Erik Ferner AB, Box 56, Bromma: 
katalog över mikrovågskomponenter från Air
tron, USA; 
prislista på halvledare, specialrör och mottagar
rör från RCA, USA; 
broschyr över mätinstrument från North Atlan
tic Industries [ne., USA och ett särtryck: »AC 
signal measurement for support equipment». 
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VI REALISERA: 
3 st Antennprovningsinstrument 

å kr 47S.-
2 st Precision svepgeneratorer 

å kr 69S.
l st Precision signalgenerator 

å kr 4S0.
l st Precision rörvoltmeter å kr 3S0.
l st Kimmel rörvoltmeter å kr SO.-
5 st Paco transistorprovare i 

i byggsats å kr 195.-
4 st RC-mätbryggor i byggsats 

å kr 10S.-
6 st Oscilloskop byggsatser Paco 

å kr 410.-
6 st Phaostron universalinstrument 

å kr 19S.-

TELEINSTRUMENT A.B. 
Vällingby l, tel. 37 71 SO 

1962 

Bra tips! 
Nya tidskriften 

ELEKTRONIK - oumbärlig 
också för radiotekniker! 

Prenumerationspris helår 11: - (4 nr) 
ELEKTRONIK i teori och praktik 

Stockholm 21 - postgiro 65 1110 

OBS l OBS l 
TILLFÄLLE 

Bildrär med skönhetsfel, ex. glasblåsa (hägst 
1 mm'). Amerikanska panoramarör 23SP4 ~amt 
standard 23" typ AQP4. Nya i originalkartong. 
Pris per styck kronor 100.- resp. 85.-. Sex må
naders garanti fär elektriska fel. Kvantitets
rabatter. Returrätt. Angiv noga namn och järn
vägsadress vid Er beställning. 

TV-FYNDET 
Bildhuggarvägen 7, JOHANNESHOV. 

Tel. 010/497840 



kdniluJnnlUkinn 
•• 

lab-t. AUMANN tJek SCHUMANN 
för varje ändamål 

plan och krysslindning ankarlindning raka och sneda spår 

finns för hel- och halvautomatik 
för tråddimensioner 0,01 ~ 13 mm 

Specialmaskiner för 
Spola r-Reläer-Transformatorer-Motorer 

Ett flertal typer av Aumanns maskiner kan erhållas från lager. 

Ring till oss och vi löser Era lindningsproblem. 

GENERALREPRESENTANT FÖR SVERIGE: 

FA LK HAMMA R B O LA G E N 
AKTIEBOLAGET ERIC FALK HAMMAR 

TJÄRHOVSGATAN 12-14 - STOCKHOLM SÖ - TELEFON VÄXEL 445555 
Postadress Box 4104 Sthlm 4 

5 V signalspänning 

från t.ex. transistor 

NTC-motstånd, fotodiod 

GLIM-THYRATRON GT 21 
ufan uppvärmning 

Anodspänning 
220 V _ eller 300 V = 

10-:- 40 mA 

LUNDBOLAGEN I MALMÖ AB 

lUKTRONS 
Fack Malmö 1, telex 3105 • Tel. 040/934820 
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ORYX 
värmepincett 
för avisolering 

En nykonstruktion fllr snabb 
avJsolerlng av ledningar 
med PVC-, nylon- eller 
termoplastisolering. Ar· 
betar vid en temperatur 
av ca 250° C och tar~ ledningar med upptill 
3 mm dlam. Lätt och 
snabb att arbeta 
med och avisolerar 
effektivt utan att 
skada ledaren. 

ORYX 
lödpincett 

En ny typ av lödverktyg 
fllr snabbare och säkrare 
lödningar, framförallt där 
utrymmet mellan kompo· 
nenterna är minimalt. 
Genom att värmen till· 
föres från lYå sidor 
samtidigt sker genom· ~.~:r 
värmningen snabbt. 
Mindre risk att när· 
liggande kompo·nen· 
ter skadas. 

ORYX 
lödpennor 

VI har även olika modeller av ORYX 
välkända IlIdpennor, som ir liltta och 
behändiga att arbeta med. ORYX 11Id
pennor är oumbärliga dA det giller 
lödningar på miniatyrkomponenter • 
transistorer, tryfkta kretsar m. m. 

Ring eller skriv till oss fllr närmare 
upplysningar om de olika ORYX· 
verktygen. 

HÖRftPPftRftlHOLftGET 
Regeringsgatan 31 . Stockholm 16 
Tel. 08/22 22 60 . Postbox 16129 
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Forslid & Co AB, Rådmansgatan 56, Stock· 
holm Va: 
katalog över motstånd och potentiometrar från 
Vitrohm, Danmark. 

AB Harald Wållgren, Box 2124, Göteborg 2: 
broschyr över tonbandskassetter med evighets· 
slinga från Cousino Electronics Corp., USA. 

Svenska AB Philips, Gävlegatan 16, Stock
holm 6: 
kompletteringsblad till Philips rörhandböcker ; 
katalog över styrkristaller. 

Standard Radio & Telefon AB, Framnäsbac· 
ken 2, Solna: 
riktprislista över mottagarrör; 
katalog över specialrör från Brimar Ltd., Eng· 
land; 
katalog över specialrör från Standard Tele· 
phones and Cables Ltd., England. 

Aktiebolaget Trako, Tegnergatan 4, Stock
holm Va: 
broschyr över glimmer· och polystyrenkonden· 
satorer från London Electrical Manu/acturing 
Co. Ltd., England. 

• 
Branschnytt 

AGA utvidgar i Gävle 

Aga ämnar ytterligare utöka sin Gävle·fabrik 
med en golvyta på ca 7000 m", vilket beräknas 
kosta ca 4,2 miljoner kronor. I början av 1962 
invigdes en lika stor nybyggnad, vilket med· 
förde investeringsökningar i maskiner och in· 
strument för ca l miljon. Antalet anställda vid 
radiofabriken är nu ca 800 och beräknas 1964 
uppgå till 1200. 

Nya engelska elektronik-rekord 

Exporten av engelska TV·mottagare har fyr· 
faldigats på två år och nådde i mars i år re· 
kordsiffran 6 MKr på en månad. Under 1961 
utgjorde produktionen av TV·mottagare i Eng· 
land 1,36 % av den totala elektronikproduk. 
tionen; de första fem månaderna 1962 ökade 
denna siffra till 2,6 %. 

Under de första fem månaderna i år ökade 
importen av transistorer till England med 60 
%, samtidigt som exporten minskade med 12 
%, allt jämfört med samma period under 1961. 
Englands bästa transistorkunder under maj var 
Holland, Sverige, Schweiz, Kanada och Väst· 
tyskland i nu nämnd ordning. 

Philco gör skivtransistorer 

Genom ett licensavtal med Fairchild Camera 
and Instrument Corp. har Phileo Corporation 
tillförsäkrats rätten att tillverka de typer av 
skivtransistorer som täcks av Fairchild·patent. 
Under dessa faller bl.a. de nya microseal·tran· 
sistorerna vilka hittills endast tillverkats av 
Fairchild och saluförts av dess dotterbolag 
Hughes Aireraft Company. 

• 
Firmanytt 
Erik Ferner AB, Box 56, Bromma, har ul setts 
till ensamförsäljare i Sverige för North Atlan· 
tic Industries, [ne., USA, vilka har mätinstru· 
ment på sitt tillverkningsprogram. 
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HIGH Fl DELITY 
HÖGTALARSYSTEM 

I ULTRA TOPPKLASS 
ARUNDEL 
med KELL Y RIBB O N högtonshorn och 12" 
special högtalare för bas och mellanreg. 3G-
25000 p/s, 15 watt, 15 ohm. Elegant rekt. form 
90X37X30 cm. En högtalare som tillfredsstäl
ler den mest kräsne musikälskaren. 
Vårt pris netto ink!. oms kr. 725.-

KEF K 1 SLIMLlNE 
Den nya sensationella högtalaren! Helt nya 
högtalarkonstrukt. .Sandwich»-membran av 
helt ny typ. 3-vägs-system. En 30X40 cm 
membran med en 165000 linjers 4-kg keramisk 
magnet arbetar under 500 p/s. 500-3000 p/s 
ombesörjes aven speciell ' »sandwich. -högta
lare och från 300G-18000 pis arbetar en tweeter 
med sfärisk spridare av lätt hårt material på 
1'/''' talspole. Elegant låda endast 18 cm djup, 
höjd 67 cm, bredd 42 cm. 25 watt, 8-15 ohm. 
Vårt pris netto inkl. oms endast kr. 550.
Kan erhållas som enbart baffelmod. kr. 405.
KEF Kl MONITOR med stor låda 100 cm hög, 
42 cm bred, 35 cm djup kostar netto kr. 800.-

SENASTE KEF· NYHET! 
En mindre modell KEF K2 CELESTE 2-vägs
system, diska~t som ovan, bashögtalaren har 
samma magnetsys'tem som den stora bashög
talaren. Lådmått: 46X27X17 cm. 15 watt, 15 
ohm. 
Vårt pris netto inkl. oms endast kr. 330.-

Begär broschyrer, testrapporter, demonstra
tion. 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7, Stockholm (intill Odenplan) 

Tel. 30 58 75, 32 04 73 

GEL6S0 MOTTAGARE G208 
Mottagare för området 1G-580 
meter, 9 rör, med S-meter och 
beatoscillator, pris 855.- nto 
Spolsystem 2615 för G208 114.- nto 
Skala för G208 32.- nto 
Vridkondensator, mf-transformatorer 
m .m. för G208 se katalog. 

GELOSO MOTTAGARE G209 
Mottagare för samtliga 
amatörband, 14 rör, dubbelsuper 
med kristallstyrd andra blandare, 
pris. 1200.- nto 
Spolsystem och övriga komponenter 
se katalog. 

MINIPHASE SÄNDARE 
150 W p.e.p. uteffekt, marknadens 
prisbilligaste single-side band 
sändare, begär beskrivning. 

VIDEOPRODUKTER 
Olbersgatan Ii A, Göteborg O 

Tel. 031121 37 66, 25 76 66 

Sänd katalog med uppgifter om ama
törrabatter på motstånd, rör och övri
ga komponenter 
D mot bif. 1.50 i frim. 
D mot postförskott 2.25 

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

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

Postadress ............................................... .. 



PRAKTISK 
TRANSISTORTEKNIK 
AV KJELL JEPPSSON 
En handbok för tekniker inom elektroniksektorn, radio/TV
servicemän och experimenterande amatörer. 
Boken vänder sig främst till teknikern utan den djupa 
kunskapen i matematik. Den lägger huvudsakligen prak
tiska synpunkter på användning av dioder och transistorer. 
En lättförståelig presentation av begreppet halvledare 
kompletteras med elementa rörande dioders och transisto
rers karakteristiska egenskaper . . 
Med detta som grund analyseras ett stort antal kopp
lingar av förstärkare, oscillatorer, kretsar för radiomot
tagare och enkla elektronikapparater. 
Boken innehåller tips för egna experiment och service
arbete samt mätningar i transistorbestyckad apparatur 
och dessutom ett rikhaltigt urval beräkningsformler som 
underlag för enklare konstruktionsarbete. 
Boken, som är den första i sitt slag på svenska språket, 
torde dessutom lämpa sig utmärkt väl som »bredvidläs
ning) för elever i gymnasiets högsta ringar och för tek
niker, som för sin vidareutbildning är hänvisade till själv
studi~r. 

Ett axplock ur innehållet: 
T ransistorns karakteristiska kurvor 
Stabiliserings- och utjämningsmetoder 
GE-stegets förstärkningsegenskaper 
Oscillatorer 
Några enkla switch-kopplingar 
Några experimentkopplingar med transistorer 
Praktiska tips för service och bygge 

176 sidor 22:-

NORDISK ROTOGRAVYR 

-. 
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S~N ~V~ 
Camberley ·England 

OSCILLOSKOP 
KAMEROR 

M 906/M 1020 

Huvudkarakteristika för dessa trumka
merar för registrering av snabba för
lopp är : stort hastighetsomröde, nät
anslutning, anordning för tidsinställ
ning, kassetter för bekväm laddning 
samt hastighetsindikator. 

DATA : 
film eller papper M 906 120 mm, M 1020 

35 eller 70 mm 
kassettkapacitet 30 m 
pappershastighet 0,6-60 mls 
papperslängd 1270 mm (=trummans ' 

omkretsl 
optik M 906 ljusstyrka 1,9, brännvidd 

127 mm 
M 1020 ljusstyrka 1,9, brännvidd 26 
mm 

AllHAHO 
Alströmergotan 20 
STOCKHOLM K 
TELEFON 520030 

MMOTOROLA 
. HALVLEDARE 
Kisellikriktare IN3208-IN3212 

15A/50-400 VDC backsp. 

Pris från kr 11: -Ist 

Begär upplysningar 
och offert för produk
tionskvantiteter Case 42 

M. STENHARDT AB -e---------
Björnsonsgatan 197, Bromma. Tel. 8751 35 

Rekvirera gärna 

Kurser i transistor
och pulsteknik 

I den kurs i transistorteknik för konstruktörer 

som anordnas av Statens Hantverksinstitut un

der tiden 19/ 11-1/ 12 lägges huvudvikten på 

användningen av halvledare inom industriell 

elektronik, radiokommunikation och mätteknik. 

Ett helt nytt ämne i undervisningen vid in

stitute t är pulsteknik. Till följ d av utveckling

en inom elektroniken har pulstekniken kom· 

mit att bli ett nyckelområde av mycket stor 

betydelse. Under tiden 26-30 november an

ordnas en grundläggande kurs i pulsteknik 

för tekniker utan specialkunskaper i matema

tik och den 3-7 december en specialkurs för 

tekniker med ingenjörsutbildning. 

Vidare upplysningar kan erhållas från Sta
tens Hantverksinstitut, Box 4D12, Stockholm 

4, tel. 241400. 

l Statens Hantverksinstituts utbildningspro
gram ingår även instrumentservice. Här under· 
visar civilingenjör Rune Sagnell (nr 3 fr.v.) 
underhåll och service på oscilloskop. 

e 

annons - prislista 
'rån Radio och Television, 
Stockholm 2.1 

/-------------------------------------------------------------~, 

KÖPINGS TEKNISKA liNSTITUT 
=ö:.-.::.:;=!~ :~::-.:::;"m~~=~!:: ~Ki~1 
LIga Innad.kostnader. Moderna kuroplaner. Hö.tterminen börjar 30 augusti och 
drterminen 10 januari. Angiv fack, praktik, Uder m.m. Aberopa denna tidning. 

Västeråsv. 15, Köping. Tel. 0221-16000, INGVAR L1L1EROTH, civiling., rektor 
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ANNONSÖRS REGISTER 
NOVEMBER 1962 

Sid. 
Allmänna Handels AB, Sthlm 80, 92, 112 
Ampex International, Schweiz .... 5, 32 
Bergman & Beving AB, Sthlm ...... 105 
Bofors AB, Bofors .......... . . .. .. 21, 73 
Briiel & Kjaer AB, Sthlm . ... .... .. .. 10 
Bäckström, Gösta AB, Sthlm ...... 24, 25 
Carlberg & Son, Sthlm ... ... .. . .. . .. 100 
Centralservice AB, Göteborg .......... ·98 
Champion Radio AB, Sthlm . .... . .. .. 115 
Conserton AB, Sthlm .. .. . ......... . ... 97 
Deltron, f:a, Sthlm . . ..... .. .... .. .. . .. 102 
E K B-produkter AB, ing.f:a, Sthlm .. 106 
Eklöf, Ernst, f:a, Sthlm ....... . . .. . .. 78 
Ekofon, ing.f:a, Sthlm .......... . . . ... 110 
Elfa Radio & Television AB, Sthlm 3, 116 
Elektronlund AB, Malmö ... . ...... 105, 109 
Elektrorelä, Ing.f:a, Sthlm .... . .. . ... . 102 
Elimpuls AB, Göteborg ... . ..... . ... .. . 91 
Elit, Elektriska Instrument AB, Br:ma 37 
Elektronik, f:a, Näsbypark .. . . .. . ... .. 106 
Fagersta Bruk, Fagersta . . ..... . ... ... 12 
Falkhammarbolagen AB, Sthlm . . . ... 109 
Ferner, Erik, AB, Bromma .... 17, 30, 31 
Forslid & Co AB, Sthlm ... . . .. ... .. 107 
Galco AB, Sthlm ..... . .................. 102 
General Motors Nordiska AB, Sthlm 83 
Gevaert Svenska AB, Sthlm .......... 98 
Grundig, Svenska AB, Sthlm .. . . . ... 4 
Gylling & Co AB, Sthlm . . .. .. . . .... 8, 22 
Hermods Korr. Inst., Malmö . .. ....... 88 
Inetra Import AB, Sthlm ..... . ..... ... 104 
Intronic AB, Sthlm . ... . .. .. . 76, 88, 90, 94 
Kifa, Hörapparatbolaget, Sthlm ...... 110 
K.L.N. Trading & Co AB, Danderyd .. 103 
Kullbom, G. AB, Sthlm ........ . ... . . .. 34 
Källman, Kuno, AB, Göteborg ........ 87 
Köpings Tekn. Inst., Köping . . .. . ... . . 112 
Lagercrantz, JOh., f:a Sthlm .. .. .... 9, 13 
Lind Steene & Co, Göteborg . . ...... . . 98 
L K B-Produkter AB, Sthlm . .... . .... 74 
Luxor Radio AB, Motala ....... . ... .. . 7 
Magnetic AB, Bromma . . .. .. ...... 20, 35 
Nordisk Rotogravyr, Sthlm .. .... 28, 86, 111 
Ohlson, Clas, Insjön . .. . .... . ... .. . ... 108 
Ohlson, Robert, E. O., civ.ing, Motala 84 
Palmblad, Bo, AB, Sthlm ... .. .. . 96, 99 
Pearl Mikrofoniaboratorium, Astorp .. 101 
Philips Svenska AB, Sthlm 28, 36, 39, 49, 85 
Pettersson, Gunnar, ing.f:a, Sthlm . . 96 
Reflex Industri AB, Spånga .......... 108 
Renll AB, Stblm ...... .... .. .. . . ..... ... 108 
Rifa AB, Bromma ... ... . .... .. . . ..... .. 15 
Rohde & Schwarz, Sthlm . .. . .......... 19 
Rydin, Arthur, f:a, Bromma .... .... . . 107 
Saab Electronics, Sthlm .. .. . .... ..... 77 
Siemens Svenska AB, Sthlm .......... 38 
Signalmekano, f:a, Sthlm.... . .. ..... .. 80 
Sikron AB, Sthlm .. .. . . ..... . .. .. ...... 106 
Sivers Lab., Sthlm . ...... .. . . . .... . . 26-27 
Skand. Grammophons AB, Sthlm ... . 18 
Solartron AB, Sthlm .................. 95 
Standard Precision Instrument, Sthlm 8G 
Standard Radio AB, Bromma .. .. .. .. 89 
Stenhardt, M. AB, Bromma .. .. . ... .. 112 
Stork, D. J. AB, Sthlm . . .. . . . ..... 16, 82 
Svensk Lagerstandard AB, Sthlm . ... lOG 
Svenska AB Trådlös Telegrafi, Sthlm 91 
Svenska Mullard AB, Sthlm . . .. .. ... . 29 
Svenska Mätapparater FabrikS AB, 

Farsta ........ ..... ... . .. ... . ... . .. .. . 104 
Svenska Painton AB, Akers Runö .. 79 
Svenska Radio AB, Sthlm . . . ..... 11, 75 
Sydimport, f:a, Älvsjö . ........... 94, 113 
Tandbergs Radio AB, Sthlm . . .. . .. .. . 81 
Telare AB, Sthlm . . . .. . . .. . ... . .... .. .. 23 
Teleinstrument AB, Vällingby . .. . . . 6, 108 
Telekontroll AB, Solna . ... . .. . ........ 86 
Thellmod, Harry, ing.f:a, Sthlm ...... 82 
Telereproduktion, Hägersten . . ........ 84 
TV-Fyndet, Sthlm . . . ..... .. .. . .. . ...... 108 
Tyska Dem. Rep. Handelsk., Sthlm .. 93 
Universal-Import AB, Sthlm .. . . ... .. . 2 
Videoprodukter, Göteborg .. .. . .... ... 110 
Wahlström, Stig AB, Sthlm . . ......... . 33 
Wallberg, Erik AB, Sthlm . . . ....... . . 72 
Wiklund, Gunnar, AB, Sthlm H 
Wållgren, H., AB, Göteborg .. 92, 100, 103 

RADANNONSER 

Till salu: Knight-Kit trafikmottagare, fullt 
färdigbyggd och trimmad med S-meter och 
kristallkalibrator. I skick som ny. S. Albert
son, Wieselgrensplatsen 25, Göteborg H. 
Tel. 031123 59 70. 
OSCILLOGRAF EICO mod. 460, 0-5 MHz med 
Hf och lågkapacitans prob kr. 450 .-, Rörvolt
meter EICO mod. 221 kr. 120.-. Instrumenten i 
perfekt skick. Tel. 010/57 93 48 efter kl. 18. 
Till salu: 1 st Heathkit stereoförstärkare SP-2. 
1 st Heathkit effektförstärkare W-5 M 25 W 
säljes mycket förmånligt p.g.a. studier. K Pet
tersson, Fregattvägen 16, Lidingö. Tel. 656835. 
Till salu: Mottagare NC46 9 rör 120 V AC/DC 
och HI-Fi först .. Mullard 510, 10 W. 010/65 90 82. 
Önskas köpa: Omformare 12/220 V 200 W. 
010/65 9082 efter 18. 



Rörprovare TC - 2 

Provar alla gångbara rörtyper såväl Euro
peiska som Amerikanska och Japanska. Den
na apparat torde vara den enda som kan pro
va alla ovannämnda typer. Provar emussion, 
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
slstorprovare och 
Signalfölj are. Hel
transistoriserad. Lätt 
OCh tar liten plats. 
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 translstorprovare 
med 4 områden för avläsning av läcknings
ström och strömförstärkning. Obs. att de vid 
enklare STATISKA transistorprovare 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 30S-ZTR. 

Mätområden: 
DC: O,S, 2,S, lO, 50, 2S0, 500 
och 1000 Volt SO p.A, l, lO, 
100 mA, l, 10 A. 
AC: 2,S, lO, 50, 2S0, 500, 
1000 V. 0,1, l och 10 A. 
Frekv.omr. 0-100 Kc. 

Ohm: RXl, RXlO, RXlOO, RXI000, RXI0000. 
l 0-50 MO. Specialskalor medger direkt av
läsning av den ström som framflyter genom 
det mätta motståndet såVäl som den spänning 
som l1gger över detsamma under mätningen. 
Detta kan vara mycket värdefullt vid kon
troll av halvledare och kontroll av andra in
strument. Kr 205.-

TR-6S 

T11-4H 

10SX13SX40 mm. 
Vikt SOO er. 

20000 OIV 2,S 'I,. 
AC/DC: 6, 30, 120, 600, 
1200 V. 
DC: 60 p.A, 6, 60, 600 mA. 
C: 100 pF-lOOOO pF, 
0,001-41,2 p.F. 
L: 30 H-3000 H . R: l O
lD MO RXl, XI0, X 100, 
XI000. 
DB: -20-+17 dB. 
10SX160X60 mm. 

Kr '74.-

Tolerans: ±2,S 'I,. 
Spänningsfall: SO mV. 
DC: 20000 OIV. 
AC : 10000 OIV. 
lO, 50, 2S0, SOO, 1000 Volt. 
DC: SO mV. 50 p.A l, 2,S, 
2S, SOO mA 
Ohm: 10 O-S MO. 
RXI0, XI00, XlOOO. 
dB: -20 till +22, +22 till 
+36. 
Batteri och testsladdar 
medföljer. 

Kr 62.-

Samtliga instrument kunna erhållas pc1' 
avbetalning om sammanlagda nettopri
set uppgc1r till minst Kr 200.-. 
Vid avbetalning utgår 5 0/, avbetal
ningstmägg. Handpenning: 30 0/, utta
ges mot postförskott. 6 månaders ga
ranti för fabrikationsfel. 

SWO.-300 

242X166X132 mm 
Vikt 2,S kg 

Frekvensnoggr. : 
±1 'I,. 
Frekvensområde: 
A: lS0-400 Kc. 
B: 400-1100 Kc. 
C: 1,1-4 Mc. 
D: 3,5-12 Mc. 
E: 11-40 Mc. 
F: 40-lS0 Mc. 
G: lS0-300 Mc. 
Mod: 800 p/s eller 
CV. 220 V. 50 p /s. 

Kr 145.-

Rörvoltmeter VT-19 

HV-prob 30 KV. 

Kr 39-. 

HF'prob 300 Mc. 

Kr 25.-

Ingångsmotst. 11 MO, AC 
och DC Volt: l,S, 5, IS, 50, 
SOO, lSOO V RMS. 4,2, 14, 
42,140,420,1400,4200 VP/P. 
Ohm: 0,1 0-1000 MO, R 
XlO, XlOO, XI000, XlOOOO, 
XO,lM, XlM, XlOM. 
dB: -20 till +66. 

200X130Xll0 mm. 
Vikt 2,2 kg. 

Kr 255.-

Med tillhörande HV
prob multipl1ceras alla 
DC-områden med 100. 
HV-probens motstånd 
1090 MO. Nätsp. 220 V, 
SO p/s. Okänslig för nät
spänningsvariationer. 

Inga lösa sladdar. Om
kopplingsbar. Testkropp 
för DC, AC och ohm. 

Detta instrument'är fullt 
tillfredsställande även 
för lab.-bruk. 

Signalgenerator SWO-UO 

300X2lSX16S mm 
Vikt 3,5 kg 

Frekvensnoggrann
het ±l 'I,. 
Frekvensområden : 
A: lS0-3S0 Kc 
B: 3SO-S00 Kc 
C: 400-1100 Kc 
D: 1,1-4 Mc 
E: 3,5-12 Mc 
F: 11-40 Mc 
G: 40-lS0 Mc 
H: 80-300 Mc 

MOdulation: 
AM 800 p /s . 

Ext. mod. Dämpning I " steg om 20 dB var
dera samt kont. reglerbar med potentiometer. 

TR-6M 

Kr '76.-

300-BTR 

Kr 285.-

Tolerans: ±2 'I,. 
Spänningsfall: SO mVolt. 
DC: 20000 OIV. 
AC: 10000 OIV. 
lO, 50, 2S0, SOO, 1000 Volt. 
DC: SO mV, SO p.A, 2,5, 2S, 
2S0 mA. 
Ohm: O,S D-S MO. 
RXl, XlO, Xl00, X 1000. 
dB : -20 till +5, +5 till 
+22. 
Obs.! Spegelskala. 
10SX160X60 mm. 
Vikt 700 g. 

20000 OIV ±l,S 'I,. 
DC o. AC: O,S, 2,S, lO, 50, 
2S0, SOO, 1000 V. 
DC: 50 p.A!lSO mV, 2,5, 25, 
2S0 mA. 
dB: -10 till +62. 
Ohm: l 0-10 MO, RXl, 
XlO, XlOO, XI000. 
l78X114X83 mm. 
vikt 1,1 ' kg. 

Kr 125.-

SYDIMPORT 
Vansövägen 1 Telefon 476184 

ÄLVSJÖ 2 
SWEDEN 

Postgiro 453 453 

Passande till alla våra universalinstrument 
med kAnsl1ghet 20000 OIV. Kr 18.-

Tonfrekvensgenerator AG-8 

300X200X130 mm. 
Vikt 6 kg. 

Frekvensområde : 
A: 20-200 p/s; 
B: 200-2000 p/s; 
C: 2000-20000 p/s; 
D: 20000-200 Kc/s. 
Distorsion: l 'I,. 
Sinus och fyrkantvåg. 
Utsp.: 10 p.V-lS V. 
Kallbrerad utspänning 
220 V. SO p/s. 

Kr 250.-

Fältstyrkemätare $FS-2 
För Injustering 
av TV-antenner. 
12 kanaler med 
flnavstämning. 
Mätområden: 
100 p.V, l, ID, 
100 mV. 
Inimp. 75, 300. 
220 V. 50 p/s. 
19SX26SX220 mm. 
Vikt 6 kg. 

Kr 575.-

Oscillograf CO.-130 - 5" 
Ing.-imp. 2 MO-20 
pF, med prob 2 MO/ 
S pF. 
Bandbredd: 2 p/s-
4,5 Mc. 
Stigtid: 0,08 p.s. 
Känslighet: 40 mV/ 
cm. 
DirektkalIbrerad 
I V/cm. 
Dämpning: Xl, XI0, 
XlOO, XlOOO. 
Svepfrekvens: 5 p/s-
500 Kc/s uppdelat på 
7 områden med 
tryckknappsInställ
ning och finjuste
ring. Hög sveplinea
ritet. Släckt åter
gång. Anslutning för 

' Z-modulation, Ext., 
230 X370X420 mm. Synk och Svep. 
Vikt 12 kg. Ytterl1gare kontrol-
Stabiliserad anodsp. ler: Intensitet, fokus, 
astigmatism, vert. och hor. pos. Fasjustering 
för svepning av MF-kurvor. 
Nätsp. 220 V SO p/s, 1111 W. En oscillograf för 
TV'service av högsta klass. Kr 725.-

105X13SX40 mm. 

TP-3A 

TR-4E 
AC och DC: 2000 OIV. 
lO, 50, 2S0, 500, 1000 V. 
DC: 500 p.A, 25, SOO 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. 
ID, 50, 2S0, 500, 1000 V. 
DC: 0,5, 2,S, 2S, 250 mA. 
Ohm: lOKO, 100KO, 
lMO. 
dB : -20 till +36. 
Ink!. batteri och test
sladdar. 

95X130X38 mm. 
Vikt 450 g. 

Kr 39.":" 

Alla instrument levereras frc1n lager, 

portofritt. Full garanti för transportska

dor om reklamation sker inom c1tta 
dagar. Full belc1tenhet garanteras. Full

ständigt reservdelslager och förstklassig 

service. 
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/ e till sist o o ~o ----------------------------~----~--~------------------, 
P 3-start 

I juli i år startade radions program 3, P3. 
Programmen, som är av melodhadiokarak· 
tär, sänds mellan 18.30 och 22.05 över FM· 
sändare i Göteborg (99,4 MHz) , Hörby 
(97,0 MHz), Stockholm (99,3MHz),Sunds. 
vall (99,2) och Boden (90,6 MHz). Sän· 
darna för P3 har ungefär samma effekt som 
de nuvarande för PI och P2. Samma antenn 
användes för samtliga program. Program· 
men ligger i allmänhet i »nummerordning» 
på frekvens skalan, dvs. PI sänder på lägsta 
och P3 på högsta frekvensen. 

Japansk TV-satellit 

Nippon Electric Co., Ltd. håller på att ut· 
veckla en aktiv telesatellit avsedd för tele· 
visionsöverföring från Tokyo·olympiaden 
1964. Satelliten, som benämnes ,NEC·b, 
kommer att skjutas upp med en >Scout». 
eller »Thor·Delta»·raket. Uppskjutningen 
kommer troligen att ombesörjas av den 
amerikanska rymdfartstyreisen (NASA). . \ 

e 

Under mars månad i år uppgick omsätt· 
ningen inom den västtyska reklam.TV:n 
för första gången till över l milj. DM per 
dag. . Bruttoomsättningen samma månad 
uppgick till sammanlagt 30,18 milj. DM . 

>Härifrån kan vi effektivt övervaka varje vråavvårtföretag!:. 

• 
J 'Polen har bildats ett stort antal TV·klub· 
bar, som på sina program bl.a. har TY· 
apparatbygge och TY·reparationer. 

• 
Planer finns på att upprätta ett tyskt 

. ra.diomuseum i Berlin. Det skall ge en 
överblick. över radions utveckling se· 
dan 1923. Ett centralarkiv för radio· 
och TY·litteratur skall också inrättas. 

e 

De kostnader som den västtyska in· 
dustrin lade ner på reklam i TY under 
.1961 fördelade sig för de större varu· 

grupperna enligt följande: kosmetik 
12,4 milj. DM, tvättmedel 9,2 milj. DM, 
spirituosa 6,6 milj. DM, tobak 6,1 milj. 
DM, kem.-farm. produkter 5,9 milj. 
DM. Sammanlagt användes 2,67 mil· 
jarder DM för reklam i Yästtyskland 
under 1961, varav 14,3 % var TY· 
reklam. 

Under 1962 räknar den västtyska 
TV:n med en inkomst av omkrhlg 300 
milj. DM för TY·reklamen. Inkomster· 
na under 1960 uppgick till 136,7 milj. 
DM, dvs. mindre än hälften av den för 
1962 beräknade summan. 1961 var in· 
täkterna från reklam·TY 226,2 milj . 
DM. 

Prenumeration Adressändring 

I år är det 10 år sedan Canadian Broad. 
casting Corporation (CBC) startade 
TY.sändningar. F.n. har 3700000 ka· 
nadensiska hem en TY·mottagare. Ef· 
tersom Kanada är tvåspråkigt sker 
sändningarna över två skilda nät. Det 
engelska sändarnätet sträcker sig från 
Newfoundland till British Columbia och 
det franska från New Brunswick till 

• västra Ontario. 

Det kanadensiska TY·nätet är värl· 
dens längsta - 6500 km. Det sträcker 
sig från Atlanten till Stilla havet. CBC 
förfogar f.n. över 77 TY·sändare, av 
dessa tillhör 64 den engelskspråkiga 
och 13 den franskspråkiga tel~visionen. 

l) Ring 28 90 60 och begär prerw· 
11U!ration. 
2) Skriv till RADIO och TELEVI· 
SION, Nordisk Rotogravyr, Stock· 
holm 21, och anmäl prenumeration 
för hel· eller halvår. Ange från vil· 
ket nummer Ni vill att prenumera. 
tionen skall börja. (Prenumerations· 
kostnaden uttages mot postförskott, 
varvid första numret medsändes.) 

Vid adressändring meddela även 
gamla adresaen. Yid postprenumera· 
tion meddela den ändrade adressen 
till vederbörande postanstalt. 

Principschemor 
Principschemor i RT är uppritade 
enligt följande riktlinjtr: 

Komponentnumren som kOJl'es· 
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. 

Nordisk Rotogravyr 
I 

Post"o~ 11~60 

Stockholm 11 

T.I.lon 189060 

3) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 19 65 64. Ange på ta· 
longen vilken prenumeration som 
önskas, hel· eller halvAr och ange 
från vilket nummer Ni vill att pre
numerationen skall börja. 
4) Postprenumerera pi närmaste . 
postanstalt. . , 
5) Prenumerationspriset är för l/l. 
h 26: 55 (därav l: 60 oms.) för 1/2-
h 14: 25 (därav 85 öre oms.) (utan· 
för Skandinavien: helår 29: 95). 
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Äldre nummer 
Ring 28 90 60 ock begär prenu11U!' 
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 
utsträckninc slutsålda och endast 
enstaka exemplar finns att fl. 

I nbindnin'$påT17UIT 

för hg. före 1956 
, för h" fr.o.m. 1956 

3: 40 
3: 7S 

Beträffande komponentnumren i 
schemoma gäller att för motstånd 
och kondensatorer föregås ej num· 
ret av R resp. C. 

Beträffande komponentvärdena i 
schemoma 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=IOOO p), 3,u=3 ,uF 
osv. Alla motstånd 0,5 W, alla kon· 
densatorer 250 Y proVlp. om ej u' 
nat ances i atyckliata. 



DYNAMISK STEREO 
HÖRTELEFON DR-59C 
• Frekvensåtergivning 25-17000 p/s 
• Apa~sningsimpedans 8- I 6 ohm 
• sladdlängd 1,5 meter 

PRIS KRONOR 80:-

TRANSISTORERAD 
STEREOFÖRSTXRKARE RA-I 
• Inkopplad tillsammans med en ste

reogrammofon samt ett eller två 
par stereo hörtelefoner erhålles en 
komplett, högklassig ljudanlägg
ning för stereoåtergivning. 

• Ett speciellt inrett avlyssningsrum 
behövs ej. 
Kan även användas utomhus. 

• Jämför priset med en kon ventionell 
stereoanläggning med vanliga hög
talaresystem och Ni kommer att 
finna priset avsevärt lägre. 

PRIS KRONOR 165:-

I 

Lödtillbehör med 
högsta kvalite - välj 

E N (j E L löt/pistoler 
• SMIDIG 
• BLIXTSNABB 
• SJALVLYSANDE 
• S-MARKT 
Modell 60 

Effekt - 60 Watt 
Uppvärmnings tid - 6 sekunder 
vikt - 800 gram 
sladdlängd - 1,7 meter 
Pris: 220 volt - 66:-
HO/IlO volt (omkopplingsbar) - 73:-

Modell 100 

Effekt - 100 Watt 
Uppvärmningstid - 6 sekunder 
Vikt - 950 gram 
sladd längd - 1,7 meter 
Pris: 220 volt, 80:-

HO/IlO volt (omkopplingsbar) 86: 50 

Komplett reservdelslager 

ERSA löt/kolvllr 
Modell 30 

• S-märkt 
• Lätt 
• Smidig 
• Försedd med Long life spets 

Finns för 20, 30 eller 40 Watt 
Pris: 3°:-

Modell 10, Minityp, 6 volt 
20 Watt. Lämplig för precisionslödningar. 
Pris: 20:-

Reservelement och spetsar för ovanstående la
gerföres. 

ERSIN multicore tenn 
• Har Flussmedel i 5 kanaler 
• Tillverkas av rena metaller 
• Tillverkas med Ersin Fluss

medel 
• Levereras i lätthanterliga 

förpackningar 
Typ 45161 E - 45 Ufo tenn 
- 55 Ufo bly 
Typ 60161 E - 60 Ufo tenn 
- 40 Ufo bly 
Typ SAV 161 - SA VBIT" 
·Savbit är en tenn-bly-lege
ring med låg procentsatS 
koppar, vilket minskar för
slitningen av löds pets ar. 

STOCKHOLM Rörslrandsgalan 37, lel. 010/ 227820 
G Ö T E B O R G Södra Vägen 69, lel. 031 / 2003 25 
M A L M Ö Regementsgatan 10, t e I. 0110 729 75 
S U " D 5 V A LL VaHugatan 3, t e I. 060 503 10 



VI BYGGER OM FÖR BÄTTRE SERVICE 
- rymligare än förut med god överblick över vårt sor

timent. Bl.a_ finner Ni vårt katalogmaterial i överskåd

liga planscher på väggarna. Den nya lokalen ger oss 

också samtidigt ökade möjligheter till snabbare expe

diering och ännu bättre service. 

Hos oss finner Ni material - både för professionella 

och amatörer - såsom byggsatser för privatradioban-

Välkommen till 

det, koaxreläer, radiostyrningsmateriel, databand, tran

sistorförstärkare, mikroswitchar och frysvätska. Vår 

nya utställning visar Er Nordens största urval av elek

tronikkomponenter. 

Dessutom har vi nu en specialavdelning för Hi-Fi och 

stereo. Stor sortering av både färdiginspelade band, band

spelare och hjälpmedel för audiovisuell undervisning. 

E LFA ~& 1I/eutiIibIt,413 
Holländargatan 9A, Stockholm 3, tel: 240280, Box 3075 - allt mellan antenn och jord 


