
television 

Elektroniska musikinstrument behöver inte störa grannen, musiken kan av lyssnas i hörlur. Se sid. 54. 

Bygg själv: Lättkalibrerad Re -mätbrygga med linjär skala Se sid. 64 

Läs också: Bli bekant med elektronröret! Se sid. 51 



TROLEX 

EBE 

Typ KS 

Begär specialbroschyr 

KRONOBERGSGATAN 19 
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TROLEX ROTARY SWITCH 

är en helt ny konstruktion av omkopplare, som är särskilt drift
säker och tålig genom sin slutna konstruktion . 
Inbyggnadsdjupet blir litet genom att de endast 4 mm tjocka 
sektionerna kan monteras direkt intill varandra. 

Stator av glasblandad alkydpressmassa med fast ingjutna kon
takter av försilvrad hårdmässing. 

Rotor av slagtålig pressmassa, som genom sin konstruktion helt 
skyddar kontakterna. Rotorkontakterna äro av fjädermässing 
med ett påvalsat skikt av kontaktsilver. 

Mekanismen är aven ny konstruktion som ger en jämn och be
haglig gång med säker lägesmarkering. 
För särskil t höga krav kan mekanism av kugghjulstyp med her
metisk tätning mot chassi erhållas IHeavy Duty). 

Omkopplaren kan på beställning erhållas med icke kortslutande 
funktion (non-shorting) . 

Max. antal lägen är 12 vid 30°. 
Max. antal poler är 6 per sektion. 

Lagerföres i l-pol 1 l-vägs, 2-pol S-vägs, 3-pol 4-vägs och 4-pol 
3-vägs i en-, två- och tregangat utförande. 
Elektriska dato: Brytförm6ga 50 mA vid 300 V. 500 mA vid 30 V. 

II viloläge kon kontakterna belastas med upp till 2 A.l 
Driftspänning : 300 V. 
Provspänning : ca 2000 V. 
Kontaktmotst6nd : ca 3 milliohm. 

PRECISIONS OMKOPPLARE 

för mätteknik och andra anvä ndningsområden inom elektro
niken. 

Kontakterna till verkas som standard av hårdsiiverpläterad kop
par och kunna dessutom erhållas med rhodiumbeläggning me.d 
förgyllning, silver!palladiumplätering med förgyllning, guld! 
nickelplätering samt av massivt hårdsiiver. 

Däcken utföras av superpertinox, silikon eller glimmerblandad 
specialpressmassa . 

Raster av olika utföranden: kulraster, enkla hävstångsraster, 
precisions-hävstångsraster, dubbla hävstångsraster. 

Vi lagerföra typ KS i en-, två- och tregangat utförande med 
l-pol. 2S-vägs, 2-pol. l3-vägs och 4-pol. 6-vägs däck. 

Däcken utförda av glimmerblandad specialpressmassa. 
Kontakter av hårdsiiverpläterad koppar. 
Mekanism med tandhjul och rulle. Justerbart stopp. 

TELEFON VÄXEL 5206 as 
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PAS-2 
är en av marknadens mångsidigaste och bästa stereo

förförstärkare - SOM NI BYGGER SJÄLV PA C:A 8 

TIMMAR. De två tryckta kretsarna, vilka innehåller de 

känsligaste komponenterna, levereras färdiga från fa

briken. För Er betyder detta kortare byggnadstid -

och Ni får svårare att misslyckas! 

PAS-2 innehåller två lågbrusförstärkare uppbyggda 

kring duhbeItrioder, vilka är likströmsuppvärmda från 

eget nätaggregat för minsta brumstörning : endast 2 f-t V 

ekvivalent störsignal på RIAA-ingången. Atta stereo 

ingångar ger Er möjlighet att ansluta alla tänkbara 

typer av programkällor. Kontrollorganen är ~ndamåI8-

enliga och innefattar bl.a. den unika Dyna Blend Con

trol, som effektivt fyller ut det »hål i mitten» som -

tyvärr - är så vanligt i många stereoprogram. 

P AS-2 levereras i 220 V-utförande och kostar i bygg

sats kr 475:- och färdig (endast till institutioner och' 

studior) kr 695 :-' -. Begär en broschyr över Dy'nakit

programmet av vår IjudavdeIning, eller välkommen till 

vår butik och titta samtidigt på en Dynakit - den 

finaste stereoförförstärkaren vi har • 

Generalagent 

ELFA~& ~iott,41) 
Box 3075 Stockholm 3 

Holländargatan 9 B Tfn. 08/24 02 80 
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~;fs år sedan 

Ur PR nr 12/37 

I decembernumret av POPULÄR RADIO 
1937 beskrevs under rubriken »Moderna 
mottagare» en 10 rörs allvågssuper för 
frekvensområdet 150 kHz-60 MHz. Det 
var en märklig mottagare med många in
tressanta konstruktionsdetaljer och tek
niska finesser. Oscillatorn var enligt upp
gift utomordentligt stabil med obetydlig 
frekvensdrift ; enligt prov, utförda av tid
skriften Wireless World, var signalbrus
förhållandet gynnsammare än i de flesta 
rundradiomottagare på den tiden. 

Tittar man på schemat finner man att 
mottagaren hade ett HF-steg (som var in
kopplat även på VHF-området). Omkopp
ling mellan de olika frekvensbanden -
fem band - inom mottagarens väldiga 
avstämningsområde skedde med en om
kopplare av Yaxley-typ. En märklig finess 
var att mottagaren hade variabel band
bredd, som uppnåddes genom att mellan
frekvenstransformatorerna hade en extra 
spole inkopplad mellan primär- och se
kundärspolen. När spolen kortslöts verka
de den som skärm mellan primär- och se-

kundärspolarna, varigenom kopplingsgra
den reducerades så att bandbredden mins
kades. Ytterligare en spole utnyttjades för 
att kompensera den ändring i avstämning
en som åstadkoms då nyssnämnda spole 
kortslöts. 

I en annan artikel i samma nummer be
rättar ingenjör Erik Hullegård om årets 
engelska TV-mottagare. I en av de behand
lade apparaterna användes inte bildrör 

Fig l 
Marconiphone, modell 561, en engelsk motta
gare från år 1937 med intressanta data. Mot
tagaren hade HF-steg och variabel MF-band
bredd! (Ur PR nr 12/ 37.) 

utan ett invecklat mekaniskt projektions
system. Apparaten som tillverkades av 
Scophony, projicerade hela linjer i stället 
för punkter på bildskärmen. Som ljuskälla 
i systemet använde man en kvicksilver
lampa på 300 W, som belyste en s.k. ljus
ventil, placerad mellan två linser. Ljus
ventilen bestod aven vätskebehållare, vars 
ena ändyta utgjordes aven kvartskristall. 
Kristallen matades med den inkommande 

~6 

Fig 2 
Mekanisk TV-mottagare från år 1937, den gav 
en projicerad ljusstark bild i format 1,5x1,2 
m. (Ur PR nr 12/ 37.) 

. , 
GRUNDIG TV 

MED PERFEKT SKÄRPA I BILDEN 

GRUNDIG FT 2.08 

med 23-tums rektangulärt bildrör förenar 
genom sin oförlikneliga bekvämlighet allt 
som gör TV-tittandet till en ren njutning. 
Mottagning av program 2 medelst den 
organiskt inbyggda UHF-avstämnings
enheten. 

Med Grundigs tryckknappssystem finns 
möjlighet att välja mellan bild med linje
raster eller helt linjefri bildåtergivning. 

Pris ink!. oms. kr. 1.559:-

FT 208 kan även levereras utan UHF. 

Priset är då ink!. oms. kr. 1.459:

Benställning ink!. oms. kr. 37:-

Försäkra Er om Grundig-kvalitet 

SVENSKA GRUNDIG AB 
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STOCKHOLM 
08/670700 • GÖTEBORG 

231/400010 • MALMÖ 
040/75920 

I 



OR®! 

AVO TRANSISTOR ANALYSER MOD. TA 
är den rätta transistorprovaren för alla som har med 
transistorer att göra. Med denna brygga mätes Iceo och 
B likströmsmässigt. Dessutom mätes fl och brusfaktor 
dynamiskt med hjälp aven inbyggd 1000 Hz·oscillator 
som referens. Mätningarna utföres i önskad arbetspunkt, 
inställbar på instrumentet. Oscillatorn har yttre uttag och 
vridspoleinstrumentet kan användas för likströmsmät· 
ningarinom 7 områden varvid känsligheten är 20000 ohm/V. 

Begär prospekt med närmare uppgifter om AVD Tran' 
sistor Analyser och ö'vriga AVD·instrument. 

AVOMETER MOD. 8 . AVO MULTIMINOR 

20000 Q/V. 28 mät· MOD. 1 10000 Q/V. 
områden.växelström. 19 mätområden. Det 
Det rätta instrumen· rätta universalinstru· 
tet för den anspråks- mentet i fickformat 
fulle teleteknikern. för varje serviceman. 
Kr. 425:- Kr. 105:-

fAVOriten 
bland 

mättekniker 
V i levererar till bl.a. 
följande företag: 

AB Addo 
AB Atomenergi 
AB Stockholms Spårvägar 
AB Svenska Metallverken 
AB Bofors 
ASEA 
Kockums Mek. Verkstads AB 
LKAB 
LME 
SAAB 
Standard Radio och Telefon AB 
Svenska AB Trådlös Telegrafi 
Svenska Flygmofor AB 
T.G.C.J. 
Uddeholms AB 

och dessutom till l 

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

AVOMETER MOD. HD AVO RÖRMÄTBRYGGA 

är det rätta instru· MOD. V f4 mäter 
mentet för den ford· "konditionen" hos 
rande starkströms. alla standardrör och 
teknikern. 1000 QfV. upptar deras karak. 
lik. o. växelström 10 teristikor. Kr. 1500:
amI>. Kr 295:-

, 

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
Alströmergatan 14. Stockholm 12. Tel. 223140 • Filialer i Göteborg. Malmö. Norrköping. Sundsvall. Örebro 
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BAND-PASS-FILTER och 

TRYCKKNAPPSOSCILLATOR 
av fabrikat 

KROHN· HITE CORPORATION 

BAND-PASS-FILTER 
Typ 310-AB: 20 - 200 000 Hz 
Typ 330-M: 0,2 - 20 000 Hz 
Övre och undre gränsfrekvenserna kontinuerli&1 
variabla inom hela området och helt oberoende av 
varandra. 
Förstärkningen konstant Inom hela pusbandet och 
faller utanför detta med 24 dB/oktav. 
Gränsfrekvenserna Inställes med två identiskt lika skalor. 
Lågt inre brus. 
Högohmig Ingång, omkopplingsbar utgångsimpedans. 
Individuellt graderade skalor. 
Nätdelen elektroniskt stabiliserad. 

TRYCKKNAPPSOSCILLATOR Typ 440-A 
Sinus- och fyrkantvåg: 0,001- 100 000 Hz . 
Hög frekvensstabilitet och återinställnIngsnocgrannhet. 
Distorsion oberoende av nivå < 0,1 %. 
Brum oberoende av nivå < 8,1 %. 
Frekvensnoggrannhet ± l %. 
Amplitudvariationerna mindre än ± 0,25 dB. 
Utspänningen regleras med logaritmiskt kalibrerad 
potentiomete·r. 
Nätdelen elektroniskt stabiliserad. 

Begär prospekt och närmare upplysningar från 

TELE INSTRUMENT A. B. 
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Härl_dal.gatan 138. Voilllngby 
T_I. 871280 och 377150 

modulerade högfrekvensen och alstrade 
därigenom i vätskan ultraljudvågor, vilka 
gick vinkelrätt mot ljusstrålen från kvick· 
silverlampan. Vågorna som bildades i be
hållaren var ca 0,1 mm och förorsakade en 
avböjning av ljusstrålen som motsvarade 
moduleringssignalen över kristallen. Mo
duleringen för en hel linje blev sålunda 
ackumulerad i vätskan genom ultraljud
vågens rörelser. Strålarna bröts sedan mot 
en bländare och fördelades över bildytan 
via en avsökningsanonTning, bestående av 
en spegeltrumma som roterade med 18 000 
varv i minuten. Med denna TV-mottagare 
kunde man projicera ljusstarka bilder med 
en storlek av upp till 1,5Xl,2 m. 

En byggbeskrivning i nr 12/37 avsåg en 
amatörsuper för telegrafi och telefoni, be
styckad med sex rör och avsedd för våg
längder mellan 8 och 200 m. Apparaten 
hade återkoppling både på första och and
ra detektorn och var utrustad med stör- ' 
ningsbegränsare. Enligt författaren, redak
tör E Baecklund, SM5QU, skulle man kun
na bygga apparaten för en kostnad av 
100-125 kronor. • 

lP CJ • problemspalten 
ed 

Problem nr 9[62 

hade följande lydelse: 

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

. 1A 2A 

Fig l 

Detta var ett problem som fordrade en 
något mera explicit användning av super
positionsteoremet än vanligt. Åtskilliga har 
emellertid med framgång gett sig på pro
blemet; de flesta har - mycket riktigt -
gått in för att dela upp systemet i två del
system och sedan genom superposition fått 
fram önskad ström i strömgrenen mellan 
A och B och därmed kunnat få fram spän
ningsfallet i denna bryggren. 

Exempel på en sådan lösning är följan
de, insänd av civilingenjör John Bent [ng
wersen, S~borg, Danmark. Han skriver: 

~8 
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UXDIf.. 
BANDSPELARE 
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, som 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 
spolstorJekar upp tilJ 18 cm. Den liar en uteffekt 
av4W. 
MP 42S med elegant sockel i ädelträ överens
stämmer i tekniskt avseende helt med MP 424. 

MONO 
MP 433 är en robust, smidig mono-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 av 
3 W samt stereoanslutning . 

.Även när det gäller bandspelare l:lar Luxors mål
medvet!1a kvalitetslinje givit resultat: 

ALLT FLER VÄLJER 

rulta 
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:.Det givne system deles op i f91lgende 

to delsystemer ; se fig. 2 og 3, som ved su· 
perposition giver det oprindelige. 

På systemet nr l ses det umiddelbart, at 
potientalforskellen mellem A og B er O. 

På systemet nr 2 ses det, at potientalfor
skellen mellem A og C er o. 

Str91mmen mellem A og B vil da vrere: 

1/5 10 
I AB=2 =- Amp. 

1/5~1/5~1/25 Il 

Sprendingen mellem A og B i det oprinde. 
lige system bliver da: 

UAB=O·l~(lO/l1) ·2=20/ 11 volt" 

En klämmig metod anges av fil. mag. 

A 

Astrid Johnsson, Lund, som med Kirch· 
hoffs lagar får fram följ ande samband: 

Sökt storhet V A-V B=211 

Använd Kirchhoffs andra lag på två 
maskor; se fig. 4: 

3(11~12)~211-513=0 

211~10(11~13-2)-{j/2=0 

Efter hyfsning fås 

511 ~312-513 = O 

1211-{j12~1013=20 

Både 12 och 13 kan elimineras genom att 
man först dividerar undre ekvationen med 
2 och sedan adderar båda ekvationerna. 

Då fås 
11l1=lO 

alltså V A-V B=211 =20/ 11 volt 

Problem nr 9/62 

har insänts av Bertil JJredin, Göteborg. 
Det lyder: 

En generator som alstrar en kantvåg 
är kopplad till ett nät enligt fig. 5. Be
räkna strömmen I om spänningen (topp
värdet) är l volt! 

Rätta lösningen av detta problem kom
mer i nr 3/63 av RT. Särskilt eleganta, ro
liga eller intressanta lösningar belönas med 
tio kronor. Lösningarna skall för att bli 
bedömda vara red. tilllianda senast den l 
januari 1963. Skriv »Månadens problem:. 
på kuvertet. Adress RADIO och TELEVI
SION, Box 21060, Stockholm 2l. 

Förslag till nya problem mottages, och 
för sådana problem som införas utgår ett 
honorar av 35: -. • 

~--el--~B 'f---c::J---4A 

Fig 2 Fig 3 

För perfekt 
o •• 

stereoa tergl vnlng 
välj HMV 

.&0 
Stereoförstärkare 
608 

har två kanaler för såväl stereo· som mono·återgivning från 
grammofon, radio, bandspelare och mikrofon, och är »förbe
redd» för kommande radio·stereofoniska sändningar. Vid änd
ring av tonkontrollerna avläses frekvenskurvan på en skala. 
Frekvensområde 20-20 000 Hz. Uteffekt 2 X 15 watt. Låda i teak. 
Dimensioner: längd 465, djup 208, höjd 180 mm. 

Skandinaviska Grammophon AB 

Sandhamnsgatan 39, box 27053, Stockholm 27, telefon 670960 
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Fig 5 

Stereoskivspelare 

HMV 605 P Master 

4·speed stereoskivspelare med stor tallrik 28 cm - helt inkaps· 
lad fjäderupphängd motor med finreglering för exakt hastighet 
- magneto·dynamisk stereopickup med diamantnål - balan
serad och kompenserad pickuparm med justerbart nåltryck ned 
till 2 gram - utsp. 7 m V per kanal. 
Finns även med inbyggd förförstärkare : utsp. 700 m V per kanal. 
Dimensioner: längd 370, djup 320, största höjd 160 mm. 

• 2. st DLS 519 högtalare 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

DLS 519 /rekvenskarakteristik 

DLS 519 högtalare består av fyra enheter: en handgjord 13%" 
elliptisk högtalare för återgivning av bas· och mellanregister, 
två stycken 3%" diskanthögtalare och ett förnämligt konstruerat 
delningsfilter för effektiv uppdelning och balansering av hög· 
talarna. 
Dimensioner: bredd 320, djup 320, höjd 615 mm. Träslag: teak. 

"HIS MASTERS VOICE· 

Nederlag och service i Göteborg: TV Trim, 
Fabriksgatan 18, telefon 031/ 15 50 60. 
Nederlag och service i Malmö: Nils H Pers
son & Co, Norregatan 12, telefon 040/ 23676. 

) 



NYHET! 
Transistoris~rat laboratorieoscilloskop. 
Bandbredd 25 MHx Känslighet 5mV/cm, 
lätt transportabelt. 

/ 

LliI~ 
Svep: Kalibrerade 0,05 t-ts/cm-2 s/cm 
Okalibrerade upp till 15 s/cm 

• Låg vikt - endast c:a 12 kg exkl. plug-inenheter. 

• Stabilt i uppbyggnaden. 

• Plug-in-enheterna driver katodstråleröret direkt -
inga mellanliggande kretsar. 

Följande plug-in-enheter finns för närvarande: 

74-0~ tidsbasenhet 
76-Df 25 MHz l-kanals y-förstärkare 
76--02 'MHz 2-kanals y-förstärkare 

Noggrannhet ± 3 %. 

Vikt endast 12 kg (exkl. 
plug-inenheter) - mmdre 
än hälften av vad något 
annat likvärdigt oscillo
skop väger. 

T ransistorisei'at. 

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

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

Följande plug-in-enheter under utveckling: 

74-08 5 MHz - 1 mY/cm förstärkare 
74-11 20 n/s till 6 s/cm, dubbelt fördröjt svep 
76-03 40 MHz - SO mY/cm - y-förstärkare 

Anm , Båda kan erhållas med signalfördröjningsenhet 70-01 

Generalagent 

VÄRTAVÄGEN 57 • ,STOCKHOLM NO • TELEFON 630790 
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KV-DX 

Höstens DX-konditioner har i stort sett 
varit relativt goda_ Hörbarheten på kort
våg har som vanligt under höstsäsongen 
varit något sämre, medan mellanvågen 
har gynnats av synnerligen goda konditio
ner_ Från Arctic Radio Club - en sam
manslutning av endast mellanvågslyssnare 
- meddelas att en av de bästa »mellan
vågssäsonger» som någonsin uppträtt med 
största sannolikhet kommer att råda i vin
ter_ 

Redan i september kunde stationer i 
Uruguay avlyssnas med mycket god hör
barhet på mellanvåg, bLa_ Radio Lavalleja 
på 1420 kHz och Radio Cerro Largo på 
1520 kHz. Sistnämnda station har även 
börjat besvara rapporter med brev och 
vimpel. 

Även en del mellanvågsstationer i Ar
gentina kunde höras mycket bra, bl.a. 
Radio General San Martin på 1150 kHz, 
Radio Santa F e på 1260 kHz och Radio 

Provincia de Buenos Aires på 1270 kHz. 
Den största överraskningen blev dock en 
station i Equador, som är ett inte alltför 
vanligt land på mellanvåg, nämligen Emi. 
sora Gran Colombia på 1410 kHz. 

Kortvågen har till största delen domine
rats av afrikanska stationer. 

Ett par mycket glädjande OSL-nyheter 
kan rapporteras. Radio Caracas i Vene
zuela på 4920 kHz, som inte besvarat rap
porter på flera år, har i höst skickat en 
folder som svar på sina lyssnares rappor
ter. Dock tycks stationen ha frångått sitt 

... 

tidigare QSL-kort som var känt som ett 
av de vackraste QSL-kort som funnits. 

Den andra QSL-nyheten kommer från 
stationen Bissau i Portugisiska Guinea 
som i år kunnat avlyssnas mycket bra. ( 

Det gamla nyårskortet från SIRA i Ar
gentina, vilken sände på svenska i början 
av 1950-talet, är en påminnelse om att det 
åter är tid för den speciella DX-vakan nn
der jul- och nyårshelgerna. De sydameri
kanska stationerna har då utsträckt pro
gramtid, varför programmen blir hörbara 
här i Sverige till långt fram på morgonen. 

Börge Eriksson 

Gammalt nyårskort från SIRA, Argentina. 

QSL-kort från Bissau, Portugisiska Guinea. 
~ 

potentiometerskrivare 
med två kanaler 
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KAV Ligna-S""eep SKY 
SVEPGEN'ERATOR 

AUDIO-VIDEO-UHF ••• I ETT INSTRUMENT 
• Frekvensområde: 50 Hz-220 MHz • Linjärt och logaritmiskt svep 
• Svepfrekvens: 0,2-25 Hz • Lågfrekvenssvep: 50-20 000 Hz 

• 3 högsta bila videoband - 1 kHz till 10 MHz 

• HF utspänning 1 volt effektivvärde vid 70 ohm ± 0,5 dB 
vid största svepbredd 

• 7 smalbandssvep med fasta centerfrekvenser (som väljes av kunden) 
20 kHz till 12 MHz 

• 9 grundfrekvensband UHF -10 MHz till 220 MHz 

DATA 
Variabla centerfrekvensband : 
0,01-2 MHz, 0,01-12 MHz, 0,01-12 MHz och 10-220 MHz 
Ii 9 bond) 
Fasta frekvenser: Max. 7 centerfrekvenser (20 kHz till 12 MHz 
- som väljes av kundenl 
Lågfrekvensband: SO Hz-2Q kHz 
Svepbredder: upp till 30 MHz 
Utspänning: variabel från 1 volt ned till 62 dB under l volt, 
± 0,5 dB vid största svepbredd. Automatisk förstärkningsregle
ring. 
Impedans: 70 ohm (SO ohm på begäran) Lågfrekvensområde: 
600 ohm 
Sveputgång och svepfrekvenser: Sågtandsspänning för hori
sontell avlänkning av oscilloskop. Cirka 7 volt topp till topp 
- Utgångsimpedans 1000 ohm. 3 kontinuerligt variabla svep
frekvensområden 0,2-1 Hz, 1-5 Hz, 5-25 Hz. 
Markerare: Ett begränsat antal fasta kristallstyrdo markerare 
av pulstyp kon erhållas med frekvenser enligt kundens önske
mål. 
Effektbehov: 220 W, 115 V, 50-60 Hz (220 V på begäronI 

Det stora frekvens- och svepområdet hos Ligna-Sweep SKY 
gör den synnerligen lämpad för trimning och provning ovett 
stort antal olika typer av elektroniska mätinstrument, låg
frekvensförstärkare, filter, radiomottagare, mellanfrekvens
kanaler för radar, TV-mottagare och sändare. 
Svepgeneratorn är omsorgsfullt skärmad för att förhindra 
falska signaler på beatfrekvens och videoområdena. Ett stort 
antal svepfrekvenser underlättar anslutning till standardoscil
loskop. Låga svepfrekvenser använda vid oscilloskop med 
lång efterlysningstid gör det möjligt att studera kretsar med 
högt Q-värde. 

KAY ELECTRIC CO. tillverkar även andra typer av 
svepgeneratorer för skilda ändamål och Ni kan 
säkert finna någon typ som passar just Ert behov. 

Begär prospekt och närmare upplysningar från 

TELEINSTRUMENT AB 
Härjedalsgatan 138 • Vällingby • Tel. 3771 SO, 871280 
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UHF-TV-DX! 

För första gången i historien har TV-DX
spalten att förtälja om UHF-TV-DX. Det 
är Martin Josephson i GökaIund, beläget 
mitt emellan Kalmar och Karlskrona, som 
rapporterar att han på kvällen den 10 ok
tober fått in bra bilder på två olika kana
ler på UHF. Synkpulser var synliga på 
ytterligare ett antal UHF-kanaler. Anten
nen var en vanlig metervågsantenn. Bilder
na var stabila men försvann mer och mer 

Fig l 
Första UHF·TV·DX·bilden. Pausbild från väst
tysk TV·sändare på kanal 27 den 10/10 1962. 
Foto: Martin Josephson, Gökalund. 

frampå kvällen. Samtidigt gick ett ID-tal 
band III-sändare in med lokalstyrka. Det 
var en utpräglad högtryckssituation över 
Skandinavien vid denna tidpunkt, varför 
det säkerligen var fråga om troposfärisk 
refraktion. 

Även från Leif-Göran Nilsson i Torne
lilla kommer en rapport om UHF-TV-DX. 
Den 10 oktober kom bl.a. en programbild 
på kanal 20 in med den för dagen aktuella 
väderlekskartan, av vilken framgick att 
det förelåg en extrem högtryckssituation 

Fig 2 
UHF-TV-DX·bild från TV-sändare i Frankfurt 
den 10/ 10 kl. 19.50 på kanal 20. Foto: Leif
Göran Nilsson, Tomelilla. 

Registrerande mätutrustning - tillförlitligt kontrollorgan 
för kraftstationer, transformatorstationer och industrier 

SKRIVARE R 120 
för ström och spänning 
med skärmat elektrodynamiskt instrument för registrering i kurv
form av såväl kortare som längre observationer - senare ut
värdering sker medelst användande av avläsningslinjal. 

• Frekvensområde vid mätning av växelström och växelspän
ning 40--60 Hz 

• Pappersframmatning 20 mm/tim., omkopplingsbar för 60 och 
120 mm/tim. 

• 120 mm effektiv skriv bredd 
• Skrivaren kan låsas så att inga obehöriga kan öppna den 
• Indikerings- och registeringsnoggrannhet ± 1,5 % 

Exporteur : 

DEUTSCHER INNEN- UND AUSSENHANDEL 

Berlin N 4 - Chausseestrasse 111/112 
Deutsche Demokratische republik 

Utförligare upplysningar kan erhållas från 

KAMMER FiiR AUSSENHANDEL 

) 

DER DEUTSCHEN DEMOKRATIS CH EN REPUBLIK, 
VERTERETUNG IN SCHWEDEN 
Kocksgatan 47, Postbox: 4096 - Stockholm Sö. Telefon : 440955 

Telex: KAFA Sth 1163 
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över Centraleuropa. Antennen var en hem
ma byggd 6-elementantenn för kanal 5, rik
tad mot Bornholm. 

Stig Berglund i Falun meddelar också 
god TV-DX-mottagning på högkanal i bör
jan av oktober. Den 8/10 kl. 16.30-24.10 
togs bl.a. Östtyskland in på kanal n, på 
kanal 9 gick Hamburg in fastän störd av 
en polsk station, på kanal 8 Aarhus i Dan
mark ... och på kanal 6 en norsk sändare. 
Kl. 20.45-21.05 gick en rysk TV-sändare 
in på kanal 4. Även den 9/10 gick en del 

~14 

Fig 3 
Program bild på UHF·kanal den 10/10. Bil
den visar - påpassligt nog - den aktuella 
väderlekssituationen över Centraleuropa, då 
de sensationella UHF·T V·DX :en gick in i Syd
sverige. Som synes låg ett kraftigt högtryck 
över större delen av Europa, som gav upphov 
till troposfärisk refraktion. Foto: Leif·GÖran 
Nilsson, Tomelilla. 



TINY-TIM 
NYA RACK- och PANELKONTAKTDON 
I MICROMINIATYRUTFÖRANDE 

AMPHENDL 
BORG 

'//////////////////////////~!I!I!li//J 

Alla vet hur viktigt det har blivit att miniatyrisera. 
Det verkliga problemet är hur man skall göra det till 
ett rimligt pris. Nu finns ett litet Amphenol kontakt
don som också har en motsvarande liten prislapp. 
Genombrottet kom med den nya »wireform» - kon
takten som används bLa. i Tiny-Tim. Tiny-Tim kon
taktdon är mycket lätt monterade. Dess Poke Home
kontakter kläms först fast på ledningarna och stop
pas sedan i i kontakthuset. Ingen lödning på tätt
sittande kontakter. Inget arbete under förstorings
glas. Inget besvär och små kostnader. En annan för-

Generalagent 

del med Tiny-Tim är pålitligheten. Fyra förgyllda 
Beryllium-kopparfjädrar på han-kontakten ger myc
ket gott kontakttryck på fyra ställen i hon-kontakten 
med bLa. självrensande verkan och kontaktresistans 
från 0,0025 till 0,0030 ohm, konstant upp till 1 000 
ihopsättningar. Maximum kontinuerlig ström per stift 
=3 amp. Maximum spänning 600 V, 60 Hz. Finns 
med 5, 9, 17,25 och 33 kontakter. 

Samma trådkontakter utnyttjas dessutom i andra 
kontaktdon med olika utföranden för ända till 104 
kontaktfunktioner. . 

Vl\RTAVl\GEN 51 • STOCKHOLM NO • TELEFON 63 07 90 

R A D I o o C H T E L E V I S lON - N R l 2 - l 9 6 2 13 

I 



Fig4 
En paus bild från Katowice i Polen på kanal 
7 gick in den 10/10. Som synes fin bildkva
litet. Foto: Martin Josephson, Gökalund. 

Fig 5 
Pausbild frdn en ny TV-sändare i Gdansk i 
Polen pd kanal 9 tagen den 2/10. Foto: Mar
tin Josephson, Gökalund. 

Antol TV-t D~-stotioner 

31---TTHh,---,---y---------Il.-,-.-----j 

Fig 6 

Diagram visande TV-DX
aktiviteten under dygnets 
olika timmar. 

~ 12 . 

danska TV-sändare in på högkanal På 
FM·bandet gick vid samma tid en mängd 
västtyska och danska FM-sändare in. 

TV-DX har varit bättre i år än under 
1961 anser hr Berglund. Bäst har Ungern, 
Frankrike, Ryssland, England och Italien 
gått in. 

I juni förekom TV·DX följande dagar: 
8, 11, 13, 24, 26, 27, 28 och 30, i juli den 
13, 16 och 29, i augusti den l, 2, 3, 5, 12, 
19 och 27, i september var det den 4, 8 
och 9 som gav fina TV-DX. 

I ett tillägg till sin TV·DX.rapport med
delar Martin Josephson i GökaIund att 
troligen en ny sändare tagits i bruk i 
Gdansk i Polen på kanal 9. Den ger stund
tals mycket goda bilder. Även pressfoto-

graf Bertil Pettersson i Skillingaryd har 
sänt in en del bilder från den nya sända-
ren i Gdansk, mottagna den 8/10. . 

Matts Pettersson och Tom Arvidson i 
Hedemora anser att TV-DX-säsongen i år 
har varit sämre än under de två sista åren. 
De har utarbetat ett diagram, se fig. 6, 
som ger en uppfattning om TV-DX·akti
viteten under dygnets olika timmar under 
sommarmånaderna. Diagrammet, som är 
baserat på tre års observationer, anger 
hur många TV-DX-stationer som tagits in 
vid olika tidpunkter. Som synes är aktivi
teten störst mitt på dagen och omkring 
solnedgången. Naturligtvis inverkar den 
omständigheten att de flesta TV-stationer 
endast är i gång på kvällen. • 

-. --_·-.·O ... C· .... 

Birbptan 17 
Stockholm V. 
Tel 308220 

Elektrolyt
kondensatorer 
fobr. Wilhelm Zeh 
300 olika Standardtyper/värden 

Tryckknappsomkopplare 
fabr. Jeanrenaud 

o 
UR VAR NYA KATALOG: 

P.otentiometrar 
fabr.Ohmic 
såväl normalstorlek 
sam subminiatyr, MI L-uff. 

320024 

20 standardtyper i ett otal kombinationer 

KEW-instrument 
15 typer 
18 standardvärden 

Reläer fabr. Gruner 
c ,a 100 typer/värden 
lagerföres 

••• samt några hundra andra artiklar 
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Katalogen sändes gratis till industrier och institutioner, mot Kr. 3.50 
till övriga kunder, varvid beloppet avdrages vid första köp för lägst 
50.-
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lanlalkondensalorer för 
minialyrapparaler från 

COMPORBNTS,INC. 
U. S.A. 

• Mycket små dimensioner. Plana 
ytor som medger kompakt monte
ring. 

Stabil uppbyggnad. Kondensatorn 
är ingjuten i epoxyharts. 

~ J 0,022 p,F 6V= 

~ } 3,3 p,F 6V= 

Kondensatorn kan ej torka, läcka 
eller frysa. 

• God kapacitansstabilitet. 
! ! } 33 p,F 6V= 

• Märkspänningar: 
(Na/urlig J/orlek) 

från 2 V= till 50 V=. 

• Kapacitansområde: 
2.200 pF till 47 p,F. 

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

• Finns både i polärt och bipolärt ut
förande. 

Dur-liea kondensalarer 
för militär och industriell elektronik 

• Stabila elektriska egenskaper 

• Snäva kapacitanstoleranser, ned till ±0,5 % 

• Stort temperaturområde, -55°C upp till 
+150oC 

• Märkspänningar från 100V= till 2.5OOV~ -' 
Små dimensioner 

• Parallella fäständar. Lämpliga för montage , 
på " tryckta kretsar" 

• Hård, smetfri yta 

• Typprovade och godtagna av FTL 

Begär broschyr A 60, med fullständiga data! 

Generalagent i SVERIGE, NORGE, DANMARK, FINLAND 

DM 40 
5-25.000 pF 

~ DM 20 
1-18.000 pF 

" DM 15 
1-1.000 pF 

" DM 10 
,10-400 pF 

AKDEBOlAGET R I Fl ett möretag 

Tel. 010/262610 • Bromma 11 

R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R 12 - l 9 6 2 15 



Radiosändare 
i olika världsdelar 
Vidstående tabell upptar radiostationer i 
nordvästra Afrika.' Bästa avlyssningstiden 
för de här presenterade stationerna är 
kvällarna under våren och hösten. 

A F R I KA (nordvästra delen) 

rJ 
1 Tabell över radiostationer i södra delen av 
Afrika införd i RT nr 3/62 och över radiosta· 
tioner i norra och mellersta Afrika i nr 11/ 62. 

Frekvens Våglängd 
(kHz) (meter) 

IS 135 19,82 
15085 19,89 

11970 
11895 
11835 
11820 
11735 

25,06 
25,22 
25,35 
25,38 
25,56 

Station och land 

19-metersbandet 
Radio Dakar, Senegal 
Radiostation EL W A, Liberia 

25-metersbandet 
Radio Tunis, Tunisien 
Radio Dakar, Sene gal 
Radio Alger, Algeriet 
Radio Abidjan, Elfenbenskusten 
Radio MarQc, Marocko 

31-metersbandet 
9700 
9640 

30,93 Radio Maroc, Marocko 

7948 
7342 
7295 

6 lOS 

5047 
5020 
4990 
4955 
4940 
4910 

. 4875 
4855 
4855 
4835 
4815 

4770 
4755 

31,12 Radio Accra, Ghana 

37,75 
40,86 
41,12 

41-metersbandet 
CQM, Bissau, Portug. Guinea 
Radio Las Palmas, Kanarieöarna 
Radio Clube Tenerife, Kanarieöarna 

49-metersbandet 
49,14 Radio Tunis, Tunisien 

60-metersbandet 
59,43 
59,76 
60,12 
60,54 
60,73 
61,10 
61,54 
61,79 
61,79 
62,05 
62,31 

62,89 
63,09 

Radio Lome, Togo 
Radio Niger, Niger 
NBS, Lagos, Nigeria 
Radio Dakar, Senegal 
Radio Abidjan, Elfenbenskusten 
Conakry, Franska Guinea 
Radio Cotonou, Dahomey 
ENBS, Enugu, Nigeria 
Radio Mauritania, Mauritanien 
Radio Bamako, Mali 
Radio Ouagadougou, Övre Volta 

Radiostation EL W A, Liberia 
Radio Clube Mindelo, Kap Verde-öarna 

Tid för bästa mottagning 
Tid på dygnet Årstid 

Kvällar Våren-sommaren 
Kvällar Våren-sommaren 

Kvällar 
Kvällar 
Kvällar 
Kvällar 
Kvällar 

Året om 
Våren.hösten 
Året om 
Året om 
Våren-sommaren 

Kvällar Våren-sommaren 
Kvällar Oregelb. 

vintern-våren 

Kvällar Oregelb., våren 
Kvällar Hösten-vintern-våren 
Kvällar Oregelb., våren 

Kvällar Vinterhalvåret 

Kvällar 
Kvällar 
Kvällar 
Kvällar 
Kvällar 
Kvällar 
Kvällar 
Kvällar 
Kvällar 
Kvällar 
Kvällar 

Våren-sommaren 
Våren-sommaren 
Året om 
Sommaren 
Sommaren 
Året om 
Våren-sommaren 
Våren-sommaren 
Våren-sommaren 
Våren-sommaren 
Vintern-våren-
sommaren 

Kvällar Våren 
Kvällar Våren • 

5ABAFON TK 125-4 
Bandspelare med 4-spårsteknik. 
Pris Kr. 875: - inklusive mikrofon, tonband, ra
diosladd och högtalarkontakt. SABA 
5ABAFON TK 125-5 
Stereobandspelare med duospårskoppling. 
Pris Kr. 945: - inklusive tonband och radiosladd. 

5ABAFON TK 220-5 
Stereobandspelare med toppeffekt. 
Pris Kr. 1.190: - inklusive tonband och radio
sladd. 
Omsättningsskatt tillkommer. 

TILLBEHÖR: 
Regie-Mixer 
Stereo-Play-backtillsats 
Diatakter 
) Evighetskasseth 

Ett utförligt specialprospekt över bandspelarna 
med olika tillbehör som informerar Er om alla de
taljer och tekniska uppgifter sändes på begäran. 
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AB HARALD WÄLLGREN 
Göteborg 2, tel. (031) 174980 

Vällingby, tel. (010) 873755 .. 



Klockan 2 
ROR 
det p /å 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 /öre 
klockan 2 så levereras rören samma dag! * 

Annu mer Valvoservice 
till fackhandeln: 

1. VALVO HANDBÖCKER 
De kostar Er ingenting men ger Er många och 
lättillgängliga råd, som underlättar arbetet. 

2. VALVO BILDRÖRSPLANSCH 
En överskådlig färgplansch som visar bildrörets 
tillverkning och uppbyggnad. Också den får Ni 
gratIS. • 

3. VALVO SERVICEROCK 
En praktisk skyddsrock som vi sänder Er mot 
vårt nettopris. 

• l SlbCkb.f"" G51lhort bCb M.f",1 tiller yJr orJi".ri, lör;l.", lO", t6r6"
ler.r feyera"l small Jattt. e/ter bellill"i,,!ett. 

Se och hör 
med 
Valvorör 

CONSERTON 
Avd. VI1/vorör 
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DX -profilen 

Carl- Gunnar 

Hedlund 

Carl-Gunnar Hedlund, Skellefteå, är ett 
DX-namn som är välkänt i vida kretsar 
såväl inom som utom landets gränser_ Han 
är 22 år gammal och kontorist till yrket. 

Carl-Gunnar började DX-a 1953 och har 
under årens lopp -hört stationer i ett hund
ratal länder, men eftersom han lyssnar 
hellre än rapporterar så har verifikationer 
kommit bara från ca 50 länder. 

På sina DX-jakter använder Carl-Gun
nar en )Luxor Diplomat:. och en 25 meters 
long-wire-antenn i väst-östlig riktning. 
Första rapporten sändes till Radio Roma, 
och BBC i England var den första stationen 
som sände QSL. Till de bästa svaren räk
nar han QSL-korten från T/FC på Costa 

Vi söker försäliningsingeniör 

Rica och 4 VEH på Haiti. Carl-Gunnar 
har även tävlings-DX-at och bl.~. noterat 
en topplacering i Sverige-tävlingen 1958 
samt lagseger för Skellefteå DX-Club i 
DM i DX-ing. 

Inte mindre än 7 olika DX-klubbar har 
Carl-Gunnar varit med om att bilda, och 
han har, sedan Västerbottens DX-Förbund 
bildades 1956, varit dess ordförande och 
huvudredaktör för förbundets förnämliga 
tidskrift )Substanciah, som utkommer 
varje månad. 

Det trevligaste minne som DX-ingen gi
vit honom anser han vara det pris han vann 
i en tävling som Polens Radio anordnade 
i samband med skid-VM i Zakopane. Som 
pris fick han en resa till Polen, som han 
företog i somras. 

BE 

f~bÖCker 

KNOBLOCH, H: Der Tonband
Amateur. Ratgeber fur die Praxis 
mit H eimtongeråt und fur die 
Schmal/ilm-Vertonung, 6:e uppl. 
Miinchen 1961. Franzis-Verla:g. 148 
S., 78 fig. Pris: DM 7.90. 

Utan att gå alltför djupt i de tekniska sam
manhangen presenteras i denna bok en 
översikt över aktuella problem som kan 
möta ägaren till vad man kanske kan kalla 
hembandspelare. Författaren, som även 
inom andra tekniska områden, ägnat sig 
åt populärvetenskapliga framställningar 
har råkat i vissa svårigheter då det gäller 
att vara både lättfattlig och tekniskt kor
rekt. Att under kapitlet felsökning ägna 
utrymme åt att beskriva hur det låter när 
man spelar upp med en annall hastighet 
än den, med vilken inspelningen är gjord, 
kanske är att underskatta läsarens insik
ter. Jag tror att den intresserade som skaf
far sig litteratur i detta ämne i stället vän
tar sig en aning mer tekniskt djupgående 
information. Boken är emellertid både lätt
läst och trevligt skriven. Många helt mo
derna bandspelare beskrives, fyrspårsdrift 
och stereo finns med. För smalfilmsintres
serade finns ett särskilt kapitel om olika 
system att med hjälp av bandspelare sätta 
ljud till de egna filmerna. 

Så återfinner man naturligtvis alla de 
vanliga tabellerna i dessa sammanhang, 
spoldiametrar, spårbredder, speltider och 
den eviga diskussionen om sambandet 
bandhastighet-kvalitet vid olika program
källor. 

I slutet aT boken lämnas en adressför
teckning till föreningar för bandspelar
amatörer i olika länder. 
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Transistoriserade 
Ilkspånnlngslörstårkare 

GEORG A. PHllBRICK RESEARCHES INC., Boston, USA har 
ett stort tillverkningsprogram av likspänningsförstärkare såväl 
transitoriserade som rörbestyckade. PHllBRICKS P2 och P65 
är två heltransistoriserade differentialförstärkare med förnäm
liga data och små dimensioner. De kan levereras med impe
dansomsättningssteg för strömuttag upp till 20 mA vid ± 10 V. 

P2 P 65 

Förstärkning 80.000 ggr 20.000 ggr 

Utspänning ± 10 V 1,0 mA ± 11 V 1,1 mA 

Ingångsström <10--11 A <lo--aA 

Drift per 8 tim. <100 pV <100 ",V 

Dimensioner i mm l00x30x5S 38x19x57 

Vikt 315 g 115g 

Pris 1.540: - 645:-

Begär prospekt! 

~TRÖNlx 
Vi har utökat vår agenturverksamhet med bl.a. kärnfysikaliska 
instrument och önskar därför snarast möjligt komma i kontakt 
med en kunnig försäljningsingenjör. 

,=::/ __ VÄLLINGBY STOCKHOLM-. 

Jämtlandsgatan 125 - Vällingby - Telefon 870135 
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15 instrument i ETT '-.., 
EFFEKTFÖRSTÄRKARE 

30-300 MHz 

MODULATOR 

SIGNALGENERATOR 

~Dämp- ~ H likAre H 

MÄTMOTTAGARE 

Som förstärkare 
Frekvensomrllde 
Bandbredd 

ASV kan, förutom vad de ovanstående mätexemplen anger, användas som bl.a. 

NOLL-INDIKATOR, AM-DEMODULA TOR, BEGRÄNSARE, SPÄNNINGSINDIKATOR, FM
DEMODULATOR, FREKVENSMULTIPlIKATOR, FREKVENSMETER, SPÄNNINGSFORSTÄR
KARE, FILTER, TONGENERATOR, FREKVENSOMVANDLARE. 

ASV, som i princip är en selektiv förstärkare, är ett platsbesparande instrument som på 
ett ändamålsenligt sätt förenar ovannämnda egenskaper i en enda liten instrumentenhet. 

ASV är huvudsakligen konstruerad för användning som avstäm bar effektförstärkare till
sammans med signalgeneratorer som för vissa mätuppgifter lämnar för låg utspänning. 

Vid c:a 30 mV in på ASV erhålles minimum 3 V ut. 

TEKNISKA DATA . 
Moduleringsegenskaper • Inre modulering 

30-300 MHz 
enligt högra tabe llen 

286 X 227 X 226 mm Frekvens Dimensioner • ca. 1 % Madu lation.sgrad 
1000 Hz 
0-95 % 

Som sighalgenerator Ingll ngsimpedans 50/(fJ ohm • Modulationsind ikering pli visarinstrument Anslutningskontakt va lfri typ Frekvensomrllde 30-300 MHz 
Max. förstö rkning 40 dB Utgllngsimpedans 50/(fJ ohm • Noggrannhet ca. ± 5 % 
Erforderlig inspönning Utspänning 30 mV-3 V kont. 
för full utstyrning 50 mV • Yttre modulering 
Utspänning vid full Spönningsindikering pli visa rinstrument 

Frekvens 20 Hz-3O kHz utstyrning 30 mV-3 V kont. Störmodulation 0.01 % • Mod. spänning ca . 50 mV/% 
Spänningsindikering pli visa rinstrument Oavsiktlig FM vid 

30 % AM och 1000 Hz 2 kHz • 1 kHz; utgång 
Spänningsomrllden 0-250 mV 130-200 MHzJ 

o-s V ca.5 kHz • Impedans 600 ohm 
Noggrannhet ±1-2dB (200-300 MHzl EMK 0-10 V • 

I 

Begär specialprospekt från 

SVENSKA KONTOR 
ERSTAGATAN 31 - STOCKHOLM SÖ - TELEFON 4401 OS 

., 

.J 
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NYTT 
GM 56 

Tekniska data: 

Förstärkare Y-förstärkare 
Bondbredd ••••••• 0-5 MHz 
Stigtid •••••••••• < 0,075 f' sek 
Könslighet ••••••• 50 mV/cm-20 V/cm 
Noggrannhet ••• •• 4 '}'o 
Ingå,ngsimpedans •• 1 Mahm/45 pF 

Tidsaxel 
Svephastighet •••• 0,5 f' sek/cm-30 msek/cm 
Noggrannhet ca •• 7 '}'o 

X -förstärkare 
5 Hz-2 MHz 

3 V/cm -50 V/cm 

80 kohm/15 pF 

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

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

Dimensioner . .. 160 x 250 x 340 mm 

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

Tillbehör 
Mätprob •••• •••• GM 4600A/l0 med dömpnlng 10:1 ingångsImpedans 10 Mohm/6 pF 

Pris 50 kr 

Auto-triggning med 
perfekt stabilitet 

GM 5600 är ett bärbart pulsoscilloskop särskilt 

lämpligt för service på datamaskiner, industriella 

utrustningar och övriga apparater, där god 

pulsåtergivning och perfekt triggning är 

ofrånkomliga krav. 

PHILIPS POI'"oJ7' . ,'O'"o"b 
r e C'O~ J J ~.! 9 la 

MATINSTRUMENTAVDELNINGEN 



FUBA SUPER 
Lätt att montera - lättast att sälja 
Den nya FUBA-antennen FSA S91 Super X för kanalerna S, 6, 7, 
8, 9, 10 resp. 11 ger ännu säkrare och bättre mottagning och 
är ännu lättare att montera. Dess utomordentliga framIback
förhållande, 50: 1, ger bästa tänkbara skydd mot bakifrån kom
mande,, ~törningar 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 inskllt! klInIII 

Tekniska data 

Spänningsvinst: 13 dB = 275 % 
Framlbackförhållande: SO: 1 

Oppningsvinkel: 
horisQntalt 
vertikalt 

Längd: 

x 
y 
c 

fram I back -förhållande 

50:1 
- profilen betyder 

ännu lättare 
montering - allt 
är förmonterat 

- dipolen är världs
berömd och 
oöverträffad i 
effektivitet 

AB GYLLING & CO 
STOCKHOLM-GRöNDAL FUBAfrån~ 

GÖTEBORG • MALMÖ • SUNDSVALL • LULEÅ 

RADIO OCH TELEVISION - NR 12 - 1962 21 
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Vill man skaffa sig en lättfattlig och inte 
alltför djupgående översikt över bandspe
lare och deras användning kan denna bok 
rekommenderas. 

Sten. Wahlström 

LANE, L: How to /ix transistor 
radios & printed circuits, andra upp
lagan. New York 1961. Gernsback 
Library. Del l, 160 s., 117 fig; del n, 
160 S., 103 fig. Pris per del: 3,20 
dollar. 

Transistorplågan, nyligen intensivt disku
terad av våra kultursnobbar, tycks inte be
kymra folk i det stora landet i väster -
de har större intresse för tekniska grejor 
än för kultur. Följaktligen är transistor
apparater och deras underhåll >big busi
ness> på andra sidan pölen, vilket tydligt 
avtecknar sig i den flora av för service
folk avsedd litteratur som sedan flera år 
finns att tillgå därifrån. Ovanstående bok 
är ett ambitiöst försök att praktiskt taget 
utan matematik lära ut de tekniska grun
derna för transistorapparater. Samtidigt 
bibringas läsaren en hel del praktiska råd 
om hur man skall behandla transistorise
rad utrustning så att den fungerar. 

Läsaren förutsättes ~mellertid ha ett mi
nimalt förråd av skolkunskaper, och alla 

de förklaringar som ges i boken gör där
för framställningen tung. Å andra sidan 
tycks det vara så att en hel del gott folk 
)over there> gett sig in ikonkurrensleken 
utan tidigare erfarenheter av rörbestycka
de apparater, och den valda meddelande
formen kan därför ha sitt berättigande. 

Stoffet är uppdelat i tolv kapitel med 
rubrikerna: Grundläggande om halvleda
re, Hur transistorer fung~rar, Förstärkar
typer, HF- och MF-steg, Detektorer och 
AFR, LF-förstärkare, Servicemetoder l 
och II, Bilradio, Trimning och mätningar, 
Tryckta kretsar, Olika transistortyper. Till 
båda delarna finns goda sakregister. 

Eftersom transistorapparater också här 
i landet får allt större spridning och 
många noviser måste tillföras service
mannakåren för att täcka behovet av nå
gorlunda kompetent arbetskraft, kanske 
boken också här har en marknad just på 
grund av sin elementära uppläggning. 

COH 

WALLIN, S: Grundläggande tran
sistorteknik (kompendium), del L 
Stockholm 1961. Sveriges Radio
mästareförbunds Radioskola. 33 s., 
40 fig. Pris: 5: 75 kr. 

Detta kompendium är avsett att användas 
vid lärlingsutbildningen av radio- och TV-

Dekadmotstönd 

servicemän. Förkunskaperna förutsättes 
vara -ganska små, varför en dryg tredjedel 
av innehållet ägnas en utredning av ma
teriens inre byggnad innan frågan 'om 
halvledaremekanismen tas upp. Anmäla
ren delar inte den här i landet konven
tionella åsikten att man måste veta hur 
atomerna ser ut inuti för att kunna förstå 
och använda transistorer - i synnerhet 
om man huvudsakligen skall reparera 
apparater som konstruerats av andra. 

Förklaringarna till transistorns verkan 
byggs upp med analogier relativt elektron
rören. Ar det inte snart föråldrat att tro 
att nybörjare i dag skall veta mer om 
elektronrör än om transistorer? Det histo
riska faktum att rören är äldre än tran
sistorerna får inte förleda en äldre gene
ration att anse rören >enklare> så att man 
skall börj a med dem. Båda slagen har så 
likartad funktion att de bör behandlas 
parallellt vid undervisning. 

Framställningen undviker så långt som 
möjligt matematik - och inget ont i det. 
En novis i servicemannayrket behöver 
emellertid också ett otal schemavarianter 
att öva på - schemaläsning och funktions
analys från schema är den bästa bunds
förvanten när man framför sig har en 
förut okänd koppling att laga! I det sam
manhanget kan med tillfredsställelse no
teras att författaren accepterat den b~tyd-
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NU MED ISA-VÄRDEN 

Vi står med nöje 

till tjänst med prospekt 

och upplysningar 

OEKAORESISTANSBOX RO 
t illverkas nu även med motståndsvärden enligt ISA
serien från ° till 8.200 ohm, uppdelat på fyra deka
der enligt följande : 
0-1-1,2-1,5-1,8--2,2-2,7-3,3-3,9-4,7-5,6-
6,8--8,2. 
Skalorna är dessutom försedda med angivelse av 
max. tillåten ' ström. 

PRECISIONSOEKAOMOTSTANO ROP 
från lOxO,l ohm till 10x100.000 ohm med en nog
grannhet av ± 0,05 % kan användas för både lik
och växelström och levereras i önskad kombination 
från 3 till 7 dekader. 

FASTA PRECISIONSMOTSTANO RPF 
att användas som normalmotstånd i impedansbryg
gor och ' som sekundär normal för laboratoriebruk. 
Tillverkas i värden från 0,1 ohm till 100.000 ohm 
med en noggrannhet av ±0,05 %. 

SVENSKA MÄTAPPARATER FABRIKS AB - Fack Stockholm-Farsta 5 - Telefon 08/940090 
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Frankrikes ledande instrumenttillverkare 

METRIX har ett 40-tal ty
per på sitt program. 

Hör några exempel : Kr. 

Servicegenerator 920 C 835 
AM-FM- - »- 926 1.560 
FM- - })- 960 2.300 
Mötbrygga 620 B 700 
Röranalysator U-61 B 2.890 
Rörbrygga 661 4.225 
Rörbrygga 310 B 725 
Rörvoltmeter 742 B 455 
Rörvoltmeter 744 870 
Rörmillivoltmeter 752 850 
Transistorprovare 675 A 1.350 

LABORATORlE· 
GENERATOR TYP 931 E 
Frekvensområde : 50kHz-

50 MHz 
Bandspridning : 420-500 

kHz 
Noggrannhet: ± 0.5 % 

till 15 MHz 
Stabilitet: 10--3 för 10 % 

nätspänn.variation 

lABORATORIEGENERATOR TYP 918 
Frekvensområde: 50 kHz-50 MHz i 6 områden 
Frekvensnoggrannhet: ± 0.5 % 
Stabilitet: 5·10-4 för 10 % nätspänn.variation efter 

10 min. uppvärmning 
Utspänning: 1 ,uV-O.1 V över 75 g max. fel ± 10 % 
Modu lation: 50-10 000 Hz 0-30 % 

Kr. 2.500 

lABORATORIEGENERATOR TYP 936 B 
Frekvensområde: 5.5--230 MHz i 6 områden 
Frekvensnoggrannhet: ± 1 % 
Utspänning: 1 t-tV-250 mV över 75 Q med kugg

stångsdämpsats max. fel ± 10 % 
Modulation: Invändig 1000 Hz 

Utvändig 0-5 MHz med kristallmodu
lator typ 36 

Kr. 1.850 

IMPEDANSMÄTBRYGGA TYP 626 B 
Resistans: 0.01 Q-lO MQ noggrannhet ± 1 % 
Kapacitans: 1 pF-100 t-tF noggrannhet ± 1 % 
Induktans: 10 t-tH-1000 H noggrannhet ± 2 % 
Mäter även tg o och Q vid 50 och 1000 Hz . 

Kr. 2.200 

TONGENERATOR TYP 814 
Frekvensområde : 30 Hz-30 kHz 
Frekvensstabilitet: 10--3 för 10 % nätspännings

variation 
Distortion: Max. 0.5 % 
Utspänning: 100 t-tV-100 mV över 600 Q 

100 mV-lO V, över 6 kg Kr. 830 

Utspänning: 0.3 t-tV-1 V över 75 Q 
Modulation: Intern 50-150-400-800-1500-3000 

Hz 0-80 % 
Oavsiktlig frekvensmodulering: 

< 50 Hz vid 15 MHz 
< 300 Hz vid 40 MHz Kr. 2.450 

Finnes även i helt tropikbehandlat utförande (931 Fl 

RÖRVOLTMETER TYP 745 
likspänning : 100 mV-1000 V 9 mätområden 
Växelspänning : 300 mV-300 V 7 mätområden 
Decibel: -10 dB till +2 dB (O dB=0.775 VI 
Resistans : 8 mätområden upp till 100 MQ 
Noggrannhet: ± 3 % spänning, ± 5 % resistans 
Stabilitet: < ±0,5 % för 10 % nätspänn.variation 
Frekvenskurva: 1.5 dB vid 10 Hz och 700 Hz 

mätningar möj liga upp till 1000 MHz 
Kr. 1.450 

AB 
Instrument och komponenter för forskning och industri 
Industrigatan 4, Stockholm K. Tel. 543317,543318 
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3m tillverkar 27000 olika 
produkter. 3M är ett av 

compANY världens 100 största företag. 

,Scatch® - tonbandet med 
det breda registret 

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

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

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

NR 131 LOW PRINT Acetat med röd 
järnoxidbeläggning. Lägre ekonivå än 
hos något annat band i marknaden. 
Längd: 1200 fot på 7" spole. 

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

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

Finns i varje välsorterad 
radioaffär. 

3m miNNESOTA mlNING AND mANUFACTURING AB 

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

SCDtch" tonhand 

Norrtullsgatan 6, Stockholm 6. Tel. 246300 

< f 
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TElEQUIPMENT ltd. 

Känslighet 100 fl V I cm 
Bandbredd 15 MHx 
Differential 10000: 1 

(common mode rejection) 

Plug-in förstärkarsystem 
för S 43 gör detta 
oscilloskop särskilt 
mångsidigt. 

TELEQUIPMENT 
543 

OSCILLOSKOP 

- 532A 

Säljes i Sverige av: 

med goda egenskaper 
- till lågt pris 

S32A S43 med PLUG ·IN-förstörkare 

A B C 

Bandbredd MHz DC-lO DC-15 DC-O,I DC-lO 
DC-I DC-2 DC-I 

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

10 lO lO 

I ng6ngsdämpsats kali-
brerad i 

2x9-lägen 2x9-lägen 9-lägen 
0,1 

3x9-lägen 

Stigtid 35 nS 20 nS 
Tidaxel 18-kalibrerade lägen 

0,5 S-I ilS/cm, samt variabel kontroll 
Synk. selektiv eller automatisk 
Triggning inre 

} ± 
inre 

} ± 
yttre yttre 
TV TV 

HF 
Kalodslr61erör 3"PDA 4"PDA 
ArbelssFuänning 3,5 kV 3,5 kV 
Nätans utning 90-240 V 90-240 V 50-100 Hz 
Storlek IIXbXh) cm 35x16x20 41X21X35 
Vikt kg 7,3 12,5 

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

Kontakta oss för närmare informationer och demonstration: 

BOX 1160 BROMMA 11 TELEFON 08/290460 
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Hgt lätthanterligare schema symbolen för 
en transistor, som bl.a. ing. Forshufvud 
pläderat för i denna tidskrift. 

På det hela taget gör denna del av kom
pendiet ett något okoncentrerat intryck -
ingen är beredd att ens peka med en löd
kolv på en transistorapparat även om han 
kan hela kompendiet utantill. Den ännu 
inte föreliggande andra delen får man hop
pas kommer att ge mera substantiellt till 
servicemannens försörjning! 

COH 

INSIDE INFORMATION 

Stereorundradion dröjer 

Vid CCIR' :s interimsammanträde i maj
juni i år i Bad Kreuznach sammanträdde 
bl.a. »studiogrupp X», vars under grupp C 
sysslar med VHF-FM-rundradio inklusive 
stereorundradio. Vid detta sammanträde 
beskrevs bl.a. ett förslag till ett svenskt 
system för att i stereosystem där S-signa
len mod~lerar en underbärvåg förbättra 
signalstörningsförhållandet hos stereofo
niska signaler genom att på S-signalen in
föra amplitudkompression och -expansion. 
Med hänsyn till risken för försämrad ste-

reofonisk kvalitet och med hänsyn till be
farade komplikationer i mottagarutrust
ningen blev detta förslag inte accepterat. 

Vid sammanträdet föredrogs oc~så ett 
utkast till rekommendation för ett interna
tionellt syste~ för ' stereorundradio, som i 
stort sett är ekvivalent med det amerikans
ka FCC-systemet. Vissa öststater önskade 
emellertid att vissa komp\etterande under
sökningar skulle utföras på detta system 
före CCIR:s tionde plenarsammanträde i 
New Delhi i januari 1963. Andra öststater 
deklarerade att FCC-systemet för stereo
rundradio borde vidareutvecklas, så att det 
blir möjligt att sända antingen ett stereo
foniskt program eller två av varandra obe
roende monofona program med max. fre
kvenssving 50 kHz hos signalen. 

För Europas del har European Broad
casting Union (EBU J, preliminärt rekom
menderat ett system för stereorundradio 
som även det i stort sett är identiskt med 
det amerikanska FCC-systemet. Vissa kom
pletterande undersökningar kommer emel
lertid att utföras på detta system. Det är 
tänkbart att EBU vid sitt sammanträde i 
Hamburg 10-13 januari 1963 kommer 
att framlägga ett definitivt förslag till sy
stem för stereorundradio. 

l Comite Consultatif International des Radio
communications inom International Telecom
munication Union. 

Rymdradionytt 

Kanadensisk satellit 

Den 28 september uppsändes från NASA:s 
uppskjutningsfält, Pacific Missile Range 
på amerikanska västkusten, en satellit, 
»Alouette (S-27) », som konstruerats och 
byggts i Kanada. Detta är den första sa
tellit som hel tillverkats av något annat 
land än USA och Sovjetunionen. Det var 
också första gången en jordsatellit sköts 
upp från detta uppskjutningsfält. 

Man avser att med Alouette-satelliten 
mäta variationerna i elektrontätheten i 
jonosfären vid olika tider och latituder. 
Man låter därvid satelliten sända »svepan
de» radiosignaler inom frekvensområdet 
1,6-11,5 MHz, vilka signaler sedan mot
tas och registreras av markstationerna. 
Vidare avser man att med satelliten under
söka det radiobrus som har sitt ursprung 
i och utanför jonosfären. 

Satelliten som väger 37 kg, har en näs
tan sfärisk form och dess yta är nästan 
helt täckt av solceller, ca 6500. 

Den elektroniska utrustningen i satelli
ten består aven sändare, samt av två tele
metri- och en spårningssändare. Telemetri
sändarna. som har 0,25 W uteffekt, sänder 
på frekvensen 136,59 MHz. Spårnings-

Birkagatan 17 
Stockholm Va 
Tel. 308220 

320024 
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Fabr. UMD (Usine Metallurgique Dalaise) 
Paris & Dale, Frankrike 

Tryckknappssystem 

Fabr. Jeanrenaud, Paris & Dale, Frankrike 
En av Frankrikes största tillverkare för 
radia- och elektronikindustrin. 

Rörhöllare 
Kontakter för tryckta kretsar 
Rattar 
Kopplingsdetaljer 

EMWOOD SENSORS 

~rt~ 1 J; F'ls~:s ' ~~~~ 

bimetall-termoströmbrytare ör en ultra kompakt, exakt, temperaturkönslig 
strömbrytare, som kon erhöllas för bryltemperaturer frön ---60°C till + 195°C 
i standardutförande. Dimensionerna för ,serie 2100--1 och 2200-1 : diameter 
15,9 mm, höjd 7,9 mm, exkl. anslutningar. Elmwood senSOrs är okänsligo mot 
vibrationer, stötar och fukt. Toleronser ned till ± O,4°c. Slut-brytdifferens 
lägst 4,5°C, Priser oc~ övriga_data pö förfrögan . 
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DIGITAL MEASUREMENTS LIMITED 

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

Mötomr6de: (1) ± .15995 V (50/LV) 
(2) ± 1.5995 V 
(3) ± 15.995 V 
(4) ± 159.95 V 
(5) ± 1599.5 V 
(6) yttre mötomr6de 

Noggrannhet: ± O,OS % 

Impedans : omr6de 1, 2 och 6 > 2000 Mohm 
omr6de övriga - 10 Mohm 

Avläsningsintervall : 20 m sek leller manuellt) 
Polaritetsindikering : röd resp . svart bakgrund 

Automatisk kommaplacering 

Denna converter är avsedd för mätning av 
växelspänning tillsammans med 
DM 2001 eller DM 2020 
IPlug-inenhet för verkligt effektivvärde) 

Noggrannhet: ± 0,25 % 
Frekvensområde: 30 Hz-lO KHz Pris 4200:-

• , > .. ... . ..... ' ...... ; .. . GENERALAGENT: 

DM 2001 erbjuder tre ovanliga fördelar 

* Max. resp. min. avläsning inom förbestämd 
tid 

* Yttre mätområde för direkt avläsning av 
andra storheter än spänning där storhetens 
förhållande till spänningen tidigare erford

, rat särskild matematisk omvandling. 

* »Auto» Instrumentet presenterar bara en ny 
avläsning då en förändring skett på den in
matade spänningen. Tillåten förändring av 
mätvärdet för ny presentation inställes på 
frontpanelen. 

Pris 8.800: -
(leverans från lager i Stockholm) 

DM 2020 erbjuder samma fördelar som 
DM 2001 men med ökat mätområde, 
större noggrannhet och större känslighet. 
Mätområde: 10 flV-1999,9 V 
Noggrannhet: ± 0,01 % ± 1 enhet 
Långtidsstabilitet: ± 0,05 % ± 10 flY 

Pris 11.CXX):-
(leverans: februari/mars 1963) 

Denna printer är uppbyggd på en portabel 
elektrisk Smith-Corona 12" skrivmaskin. 

Packningsmöjlighet: 12 typer per tum i ho
risontalled och 6 typer per tum i vertikalled. 

Pris 3.500: -

•••• : •• a:: •• : •• : •• ~ . : •• a: ••• . : ••••• • ~ .......•.......•••..••.•....••..•.••...•..... . ... . . . .. '.. •• •••••• • •• •••••• ••••••••• • •••••••••••••••••••••• • ••• • •••• ••• ••• •• • • 
SCANTELE AB 
Tengdahlsgatan 24 Stockholm SÖ - Tel. 245825 
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~26 
sändaren arbetar på frekvensen 136;98 
MHz. Satelliten har en ca 50 m lång an
tenn, vilken troligen är den längsta antenn 
som hittills använts i en satellit. Antennen 
ligger under uppskjutningen i en trumma 
och fjädrar ut när satelliten lämnat bär
raketen. 

Alouette bringades i en nästan cirkulär 
bana aven »Thor·Agena·B»·raket. Banans 
höjd över jordytan är ca 970 km, inklina
tionsvinkeln är 80° och omloppstiden IOS 
minuter. 

S atellitfrekven ser 

I nedanstående tabell lämnas uppgift om frekvenser för de satelliter som f.n. är aktiva; 

en stor del av dessa satelliter kan avlyssnas i Sverige. 

Satellit MHz 

Explorer VII* 19,990 Transit IVA 136,200 

Cosmos II (Sputnik XII) 20,005 Tiros IV 136,230 

Discoverer XXXVI 20,005 Tiros V 136,235 

Cosmos V (Sputnik XV) 20,008 Ariel 136,410 

Transit IVB 54,000 Injun SR·3 136,500 

Cosmos II (Sputnik XII) 90,011 Traac 136,650 

Cosmos VI 90,023 Oso I 136,744 

Courier IB 107,970 Transit IVB 136,800 

Tiros I 107,997 Tiros IV 136,920 

Tiros III 108,000 Tiros V 136,922 

Vanguard 1* 108,022 Transit IlA 161,990 

Tiros III 108,030 Transit IlA 215,990 

Telstar 136,050 

* Signalen kan vara mycket svag. 

Ytterligare minst 10 aktiva satelliter lär befinna sig i omloppsbanor kring jorden, men 
Den kanadensiska satelliten Alouette (8-27). -det är fråga om hemliga satelliter om vilka inga uppgifter lämnats betro frekvenser m.m . 

. . . de rätta instrumenten 

Signalgenerator FSG 957/11 
Den inbyggda HF-generatorn gör instrumen
tet till en komplett TY-sändare för både bild 
och ljud. FSG 957/11 är i förening med UHY
generator fullt klar även för trimning av 
UHF-bandet för program 2. Pris 1.559:-

för riktig TV· 
• service 

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

för allt i TV -
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och UKV· 

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

AB GYLLING " CO 
Stockholm·GrÖndol, Sjöbiörnsvö-
gen 62. Tel. 01011800 00 
Göteborg, Husargatan 30-32. 
Tel. 031/17 58 90 
Malmö, N. Vallgatan 42. 
Tel. 040170720 
Sundsvall, S. Järnvägsgatan Il. 
Tel. 0601504 20 
Luleö, Storgatan 50. Tel. 108 10 



ÖVER 65 MULLARD ZENERDIODER 

Zenerspänningen 
± 5% approx. (V) 

4.3 
4.7 
5.1 
5.6 

,,:' 
6.2 
is 
7.5 
8.2 

9.1 
) . 10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 

18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 
36 

± 5~o TOLERANS ± 15~o TOLERANS 

(EHektförlust vid 45° C omgivningstemp.) (Effektförlust vid 45° C omgivningstemp.) 

1 
y t , y 

=. • = "Sl!!!!I.P 

!! : Zenerspiinningen 

'= ± 15% approx. (V) 

OAZ268 OAZ208 4.3 
OAZ240 OAZ200 
OAZ241 OAZ201 OAZ269 OAZ209 5.1 
OAZ242 OAZ202 OAZ222 

OAZ243 OAZ203 OAZ223 BZY29 OAZ270 OAZ2lO OAZ290 6.2 
OAZ244 OAZ204 OAZ224 BZY30 
OAZ245 OAZ205 OAZ225 BZY31 OAZ271 OAZ211 OAZ291 7.5 
OAZ246 OAZ206 OAZ226 BZY32 

OAZ247 OAZ207 OAZ227 BZY33 OAZ272 OAZ212 OAZ292 9.1 
OAZ228 BZY34 
OAZ229 BZY35 
OAZ230 BZY36 OAZ273 OAZ213 12 

OAZ231 BZY37 
OAZ232 
OAZ233 BZY38 
OAZ234 BZY39 

OAZ235 BZY40 
OAZ236 BZY41 
OAZ237 BZY42 

BZV43 

BZY44 
BZY45 
BZY46 
BZY47 

1.0 1.0 20 500 . 1.0 1.0 20 
Vz vid 1% (mA) V% vid 1% (mA) 

~ 

Strindbergsgatan 30 Stockholm No 

Telefon 6701 20 

I~I 
lIADt lIw. IIUUAlD 110 
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FÖR SÄNDARAMATÖRER 

Radioprognoser för december 

ligger inom sektorn väst· nord eller nord· 
ost får man interpolera linjärt mellan 
nord· resp. öst·syd·västkurvorna. Under 
vissa delar av dygnet behöver man inte 
göra denna interpolation, enär skillnader· 
na mellan de båda kurvskarorna endast 
uppgår till några få procent. I fig. anger 
de heldragna kurvorna låg effekt, 0-10 
W, streckade kurvor låg till måttlig effekt, 
10-100 W, streckprickad kurva måttlig 
till stor effekt, 100-1000 W, och prickad 
kurva hög effekt, större än 1000 W. 

Kortdistansprognosen 

Prognoskurvan för kortdistansförbindelser 
under december är uppgjord för två hu· 
vudområden, norra resp. södra Sverige. 

MHz 

20 

15 

Norra Sverige 

1511111111111 
00 • ~ ~ ~ ~ K 

SNT 

ULTRA· 
RENT 

ULTRA· 

För varje område anges prognos för för· 
bindelser dels i nordlig riktning, dels i 
riktning öst·syd·väst. För riktningar som 

15 

10 
9 
B 
7 

De visade kurvorna <!lvser optimal arbets· 
frekvens och är att anse som genomsnitts· 
värden för månaden. 

Södra Sverige 

25 

20 

15 

151111111'111111111111 
00 ~ ~ ~ ~ ~ K 

SNT 

S N A B B T ,O;'O"teg,o'o" ,I',oli,d"''''";"go, ho, lÖd m6"go ;"''''''0010 ' .. gö,;"g. 

M E D 
problem. 
En av våra kunder, Göteborgs Elverk, rengjorde under år 1961 19.139 st. räkne· 
verk till elektriska abonnenträknare. Därav har endast 5,6 % erfordrat manuell 
demontering. Detta visar att man med ultraljudmetoden sänker kostnaderna 
betydligt vid renovering av elektromekaniska och elektriska utrustningar. 

U IJ I R A Ultraljud används med fördel vid rengöring av all slags elektrisk apparatur, L • såväl vid nytillverkning som vid renovering. 

LJ UD '. ';:';;:~;;;;EST~AB RosenIundsgatan 8, Göteborg e, Telefon 131700 
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lipot Duo Dial (varvräknarskala) 

TYP RBI I SKALA 1:1 

Denna skala är lämplig för användning 

tillsammans med variabla potentiometrar, 

kondensatorer och många elektriska 

mekaniska, hydrauliska och pneumatiska 

anordningar, där stor exakthet fordras. 

Skalan ger uppgift om hela varv och 

1 DO-delar därav. 

Helipot Duo Dial kan också användas för 

avläsning av mycket små ändringar eller 

rörelser hos mekaniska utrustningar. 

Rekvirera utförligt datablad - så får Ni 
veta mer om Helipot - det välkända 
märket för precisionspotentiometrar och 

och skalor. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ~ Lövåsvägen 40-42 
Postbox 1237, Bromma 12 

Tel. Yx 262720 
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Långdistansprognosen Allmänt gäller att MUF på dagen ligger 
högre under december än under andra 
månade~, så det finns ännu chans att få 
DX på 21 MHz-bandet. Prognosen visar 
tydligt åt vilka 'håll bandet har öppning. 
28 MHz-bandet får väl anses som helt 

stängt och kan inte användas för normal 
trafik förrän solfläckstalet ökat igen. 

Under vintermånaderna minskar den 
atmosfäriska störningsnivån och jonosfär
absorptionen. Detta medför gynnsammare 
mottagning på de lägre frekvensbanden. 

TS 

Prognosen för långdistansförbindelser un
der december månad är baserad på senast 
kända och bearbetade jonosfärdata och på 
det av Ziirich-observatoriet förutsagda 
solfläckstalet för december, R=26_ Pro
gnosen anger beräknade värden på MUF 
(Maximum Usable Frequency) resp_ FOT 
(Optimum Traffic Frequency) och avser 
radioförbindelser i sex olika riktningar, 
räknat -från Mellansverige. 

,,"z 

>0 
Butnos Ä'fU 1250Qkm ,,"z 

30 
Tokyo 8220km ,,"z 

30 
NewVork 6JOOkm 

I stort är solfläckscykeln i nedgående 
fas. För januari 1963 beräknas solfläcks
talet R till 25, för februari till 24 och för 
mars till 23. 

" 
20 

15 

10 

i.-'" 

MUF , 
/~ 

!f I 

I 
I 
I 
I 

"- I , 
'\./ 

25 , , 

I~\ 
20 

~ 
10 , 

"- r-.... 

t'UF 

: \ 
'~\ J FOT ' 

-~ , 
" 

'-' ~ 

, 
I 

L 
"-

25 

20 

15 

10 

• • 

MUF 

f(T\ : 1\\ 
I 

~\ I 

f 

\ 

.\ 
" / 1\ 
'\., ./ Det kan tänkas att solfläcksminimum 

kommer att inträffa redan under 1964 i 
stället för - som förutspåddes i långdis
tansprognosen i RT nr 9 - under 1965.' 
Förhållandena motsvarar f.n. dem som 
rådde under solfläcksminimum åren 1942 
och 1954. 

5
00 .. oe 12 16 20 :u '00 04 .. 12 ,. 20 :u 

SNT 
Soo 04 os 12 ,. 20 2' 

SNT 
SNT 

MH, 
30 

Kopstaden 101.00lcm ,,"z 

>0 
los AI'Igel 8940k " m ,,"z 

30 
Melbourne 1S7QOkm 

Under december inträffar meteorsku
rarna »Gemindis» den 7-15, med max. 
intensitet den 13, och »Ursidis» den 22-
23 med maximum den 22. 

1 Se också SANDEN, T: Långtidsprognos för 
radioförbindelser på kortvåg under 1962, 
RADIO och TELEVISION 1961, nr 12, s. 42. 
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20 
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VÄRLDSBERÖMDA 
HÖRAPPARATER 

Vi söka återförsäljare i Skandina

vien för våra populära högkvalita

tiva hörapparater. Dessa apparater 

ha blivit oerhört populära i såväl 

USA som Kanada och de asiatiska 

länderna på grund av sin oöver-

träffade kvalitet och det billiga pri

set. Skriv till oss och begär offert 

och fullständiga tekniska informa

tioner. Korrespondens på Engelska 

språket. 

ITOKA PRODUCTS CORP., 
No 38, 4-Chome, Shiba-Mita, Minato-Ku, Tokyo, Japan. 
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TRANSISTORMATERIEL m.m. 
Germaniumdioder, matsv. IN 34 m.fl. .....• - .90 
Kiseldioder ............ .. ........... . .. frön 1.50 
l-pol. vippströmbrytare med metallvippa .. 1.-
2-pal. 2-vägs omkastare .................... 2.50 
S-pol. 2-vägs skiutamkopplare med stift för 

inlödning pö trYGkt kretsplatta ............. 11.50 
0 :0 12-polig ............. . ..... . .. ... .... ... 16.-
Tryckknappsomkopplare ......... . .. .• frön 5.55 
Kapslade miniatyrreläer .... ... ....•. . frön 9.50 
Pioneer Hi-Fi högtalar", bredbandstyp med 

pö monterad separat tweeter. Frekvensom
röde 40-20.000 p/c 0 S". 10.000+ 1.100 gauss 
typ PAX 20 A ............... .. ............. 85.-

Pioneer Hi-Fi Stereo hörtelefoner frekvensom
röde 25-13.000 p/s, skumgummiklädda hör
telefoner i lyxutförande . Med tillhörande 
onslutningsdosa och omkopplare högtalore-
hörtelefon ............... . ....... . ........ 7S.-

MF-trafosats, innehöllande 3 st MF-trafos, 
osc.-spole, lindad ferriantenn, kopplings-
schema. Submin.utf. . ..................... 12.-

PVC-2, 2-gangs vrid kondensator, passonde till 
avonst. MF-sats, dimensioner 2SX28XI6 mm, 
6 mm axel ................................ 9.50 

Transfo,matorer: Ingöngs, ST-11 . Drivtrafas, 
ST-21 , ST-22, ST-23. Utg .trofos, ST-31 och 
ST-32 ........ . ...... . ............. . ....... . 5.-
Ingöngs. ST-13 ................ . ........... 6.-

Miniatyrhögtalare : 
01,5" S ohm .............................. 11.-
02" Sohm ........... .. ................. 11.50 
o 2'/.." S ohm ... ......... .... ..... . ..... ... 11.50 
03" S ohm ......................... .... . 12.-

Keramiska skivkond. 
frön 1 t.o.m. 3.300 pF ...................... 0.40 
4.700 pF . ................... ... ...... ....... 0.50 
5.000 t.o.m. 10.000 pF ...................... 0.60 

Ny katalog nu utkommen, sändes mot kr. 3.50 i fri
märken som avräknos vid första köp över kr. 50.-. 

INTRONIC A-B 
Birkagatan 17 (vid Sot Erikspian), Stockholm Va 

Tel. 30 82 20, 320024 



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 låga 
förluster och tillverkas i 10 olika material för användningsområden 
från några få Hz upp till 150 MHz. Särskilda !<ärnformer har utvecklats 
för ett flertal specialändamål. 

Typbeteckning I B 65531 I B 65541 I B 65651 I B 65661 I B 65671 I B65701 I B65611 

Dim. 0 X höjd mml 11 x7 I 14x8 I 18X 11 
1 

22X13 
1 

26x16 1 30X19 1 36X22 

AL-värde* nH/v21 25-1600 1 40-2100 1 25-2800 1 40-3800 1 60-4900 1250-6200 1250-7600 

Lindningsutr. mm21 4,2 
1 

8A 
1 

14,0 
1 

23A 
1 

32,0 
1 

48,0 I 63,0 

• Al-värde = induktans per varv' 

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

TK/622S1 

S V'E N S K A S I E M E N S AB 
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Jonosfärdata för augusti 1962 
I vidstående diagram är de jonosfärdata 
sammanställda som under augusti 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 
förekomsten av jonosfärstörningar. Längst 
ned anges i en kurva det observerade sol
fläckstalet R och vidare anges förekomsten 
av sporadiska E-skikt, varvid staplarnas 
längd anger den kritiska frekvensen fEs 
för de sporadiska E-skikten (avläses på 
högra delen av diagrammet). 

Den kritiska frekvensen för F2-skiktet 
har, som framgår av diagrammet visat 
ganska stora variationer och gränsfrekven
sen har för årstiden varit låg. Det har även 
förekommit starka och långvariga stör
ningar, som ibland helt lamslagit radio
trafiken. En del kortvariga störningar, s.k. 
SID:s (Sudden Ionospheric Disturbance) 
har registrerats den 6, 13, 14 och 18 au
gusti, den 14 augusti mycket kraftiga och 
besvärande för radiotrafiken. 

MedelsoHläckstalet för augusti var 20,8 
vilket innebär en obetydlig ökning jämfört 

med det för juli, som var 19,7. Med undan
tag för den 14-24 har solfläcksaktiviteten 
varit låg. 

Sporadiska E-skikt har förekommit i 

fOF2 MHz 

1 

7 
I 

6 

5 I, 
~ f" I' 

4 

3 

2 

1 

50 lfl ä'~;~-
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60 

50 

~ 

40 

30 L 
II I ~ _ V 20 

10 b--~ [ ltld I 

O Uf lit U 1111 l~lJn llL lillkl liIIJJJ 

stor utsträckning och nådde den 3 augusti 
toppvärdet 12,3. Med all säkerhet har 
dessa medfört kommunikation på de höga 
frekvensbanden, t.ex. TV-DX. 

NI"! 
fl ~ 

- ~1~2HZ 
11 .... 10 

~ ~ '9 
C"--, 

8 
J 

r-- r 7 

il IU J li l\. IJli .11 6 
J! Il LJ ~ lJUl l1T nrllll III hl 5 

2 . 6 8 10. 12. 14 16 18 20 22 24 26 28 . . 30 

.=5vdr störn ing ~=Måttlig störning 0=lätt störning 
-Datum 

, 

LPU2 PP3 i PP4 
l.Sv. 9v. 9v. 

Diam. 34. 26 X 18 25 X 25 

Höjd 61 mm. X 48 mm. x 49 mm. 

Batterier för radio, ficklampor, hörapparater och fotoblixtaggregat 

SVENSKA ACKUMULATOR AKTIEBOLAGET JUNGNER 
STOCKHOLM 

Tel. 010122 23 «I 
GöTEBORG 

Tel. 0311170505 
KARLSTAD 

Tel . 05.1115 66 
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MALMö 
Tel. 0«1/717 75 

NORRKöPING 
Tel. 011/322 l. 

SKElLEFTEA 
Tel. 12295 

SUNDSVAll 
Tel. 060/12866 

I 



PHILIPS 
kOl11plementära 

transistorer 

· . . rätt transistor för Er som arbetar med digital- och förstärkarteknik 

bessa legerade transistorer i TO-S metallhölje 
kännetecknas av hög stabilitet och tillförlitlig
het. Varje transistor har genomgått ett utom
ordentligt strängt testprogram : 
• Kvalifikationstest (3 veckor) för varje dags
produktion, innan den frisläpps 
• Tätheten är provad med 5 at under 16 tim. 
• De mekaniska och klimatiska proven mot
svarar de militära fordringarna i MIL-S-19S00 

Nu med ännu bättra data 

Kollektor - bosspänning YCB max. 
Kollektor - emitterspänning YCE max , 
Emitter - basspänning YEB max. 
Kollektorström toppvärde ICM max. 
Kollektorström medelvärde IC max. 
Basström toppvärde IBM max. 
Basström medelvärde IB max. 
Tillåten effektförlust vid Tamb= 25° C 
Strömförstärkning hFE (YCB= O, IC= 20 mA) 
Enhetsgränsfrekvens fl (min .) 
Efterledningens tidskonstant Ts max, 

ASY 26 

-30 Y 
-25 Y 
-20 Y 

-300 mA 
-200 mA 
-300 mA 
-30 mA 

150 mW 
30-80 
4 MHz 
1.41'5 

ASY 27 

-25 Y 
-20 Y 
-20 Y 

-300 mA 
-200 mA 
-300 mA 
-30 mA 

150 mW 
50-150 
6 MHz 
1.41' 5 

.. . ... 

ASY 28 

30 Y 
25 Y 
20 Y 

200 mA 
100 mA 
200 mA 

25 mA 

125 mW 
30-80 
4 MHz 
1.41'5 

• •• 

ASY 29 

25 Y 
20 Y 
20 Y 

200 mA 
100 mA 
200 mA 
25 mA 

125 mW 
50-150 
6 MHz 
1.41' 5 
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NU40A Philips välkända kiseldio
der BYl 14 och BYY 15 tillåter maximalt 40 A kontinuerlig fram
ström. Dessa dioder finns även för omvänd polaritet - BYl 15 
och BYY 16. Tillåten backspänning uppgår till 200 V för BYl 14, 
BYl 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. 

MAXIMALVARDEN: 
Backspänning BYZ 14 BYY 15 

BYZ 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) 

Spärrskiktstemperatur •.••••••• Tj = max 1500 C 
Temperaturökning mellan 
spärrskiktet och höljets botten •• Kj.m = 1,00 C/W 
*) omvänd polaritet 

HILIP~ , 
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Elektroniska orglar har i USA blivit 
en stor försäljningssucce - i dollar 
räknat säljs det mer elektroniska org
lar än hi-Ii-utrustningar och skivspela
re tillsammans_ En orientering. om 
elektroniska musikinstrument finns på 
s_ S4 i detta nummer. 

• 
I kommande nummer: 

Telestyrelsens utbyggnadsplaner 
för TV-och FM-näten D Bygg 
själv en fototimer D Elektroniska 
orglar på svenska marknaden D 
Presentation av Dynakit-seriens 
förstärkare. 

Musik och elektronik 

V år tids passiva skvalmusiklyssnande via radio, TV, skivspelare, bandspelare och 
hi-fi-anläggningar tycks inte ha inneburit någon avmattning i intresset för aktivt 
utövande av musik. Tvärtom, mycket tyder på att det börjar bli allt fler som lär 
sig att traktera ett musikinstrument. 

Det är de goda tiderna som här - liksom på så många andra områden - ger 
utslag_ Det blir fler och fler som får råd att skaffa sig ett eget musikinstrument. 
Kanske tar man inte längre så seriöst på musikutövandet, de flesta nöjer sig nog 
med att :!>ta ut:!> schlager och »låtan i populärmusikrepertoaren_ Men inget ont 
i det! Ofta kan ett begynnande aktivt musikintresse i denna form leda till ett 
vaknande intresse för och fördjupade insikter i även annan musik. 

En intressant 

omständighet i detta sammanhang är att den rikliga förekomsten av elektronisk 
apparatur för musikåtergivning i västerlandets -hem nu tycks vara på väg att be
reda vägen för en ny typ av hemmamusikinstrument - de elektroniska. Åtmins
tone är detta fallet i USA, där man kan konstatera ett ständigt ökande intresse 
för sådana instrument, framförallt elektroniska orglar, som f.ö. inte endast är 
mycket lätta att spela på utan också ger en fulltonig och :!>orkestrah musik. 

Det förefaller inte som om elektroniska orglar i amerikanska hem blivit en 
social prestigesymbol på samma sätt som bil och TV. Elektroniska orglar köps 
huvudsakligen av medelålders personer som själva vill ha nöje av dem; förr var 
det ju mest så att vuxna människor köpte piano för att barnen skulle få något att 
lära sig spela på. 

Enligt uppgifter i fackpressen var tillverkningsvärdet för elektroniska orglar 
i USA år 1959 uppe i 700 miljoner svenska kronor. Det betyder att antalet till
verkade elektroniska orglar måste ha väsentligt överstigit 100000 per år. Det 
betyder också att i USA mera pengar läggs ner på elektroniska orglar än på 
hi-fi-utrustningar och bandspelare tillsammans! Det finns i USA över ett dussin 
företag på denna marknad, därav åtminstone två stora företag som specialiserat 
sig på att tillverka byggsatser för elektroniska orglar. 

Steget från musik 

till elektronik är f.ö. inte så stort som det kanske i förstone kan förefalla. Vi har 
vant oss vid att i stor utstx:äckning serveras musik via elektronik apparater och 
högtalare. Kan man återge ljud - ofta med förbluffande naturtrogenhet - i 
hi-fi-anläggningar, varför skulle man inte också kunna få sådana anläggningar 
att alstra tonfrekventa svängningar? 

Toner är ju inte annat än vibrationer, ljudfrekventa svängningar i luften. 
Strängt taget är det ju inget som säger att det måste vara mekaniska anordningar 
som åstadkommer ljudsvängningarna. Om man med elektroniska hjälpmedel kan 
alstra sådana svängningar - och i synnerhet om man kan göra det på enklare 
och billigare sätt - borde ju elektroniken ha sin givna plats inom musiken_ 

Det är klart 

att det finns många yrkesmusiker och andra personer, djupt engagerade i seriös 
musik, som är skeptiska beträffande de elektroniska musikinstrumenten. Denna 
skepsis är säkert fullt befogad, ty ännu har man ju endast fått antydningar om 
alla de möjligheter som de elektroniska musikinstrumenten erbjuder. 

Skulle det till äventyrs vara så att man med elektronik kan få fram toner med 
nya intressanta och effektfulla klanger är det ju inte alldeles orimligt att tänka 
sig att elektroniska musikinstrument så småningom kan bli erkända och »lega
liserade». Hur som helst är elektronisk musik något nytt och intressant för alla 
dem som sysslar med radio och elektronik som hobby, i synnerhet för de amatörer 
som är aldrig så litet musikaliska är amatörbygge av elektroniska musikinstru· 
ment en fascinerande sysselsättning. 

(Sch) 
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AKTUELLT UTIFRÅN 

KARL TETZNER Italiensk radio och TV 

Inga tekniska nyheter alls, 
men en hel del roliga finesser 
påträffas i italienska radio
och TV-mottagare. 

(Milano i sept.) 

Årets italienska radio- och TV-utställning 
i Milano var endast avsedd för italienska 
tillverkare och vände sig nästan utslutande 
till icke-teknisk publik samt till radio- och 
TV-handlarna. Mätinstrument liksom pro
fessionella utrustningar saknades helt på 
utställningen och av FM- och TV-antenner 
var endast några få utställda. 

Tab. 1. Italienska TV-kanaler 

TV- Gräns- Bild- Ljud-

kanal 
frekvenser bärvåg bärvåg 

IMHz) IMHz) (MHz) 

A 52,5- 59,5 53,75 59,25 

B 61,0-- 68,0 62,25 67,75 

C 81,0-88,0 82,25 87,75 

D 174,0--181,0 175,25 180,75 

E 182,5-189,5 183,75 189,25 

F 191,0--198,0 192,25 197,75 

G 200,0--207,0 201,25 206,75 

H 209,0--216,0 210,25 21575 

Utställningen gav en utmärkt överblick 
över den italienska radio- och TV-industrin 
och dess tillverkningsprogram. På utställ
ningen fanns 231 utställare, som mellan sig 
delade 40 500 m2 utställningsyta. 

Några utländska företag har inte tillåtel
se att delta i denna utställning. Enligt ge-

Fig 1 
TV-mottagare, typ »Autovox 893», med ultra
ljudfjärrkontroll. Formgivningen är typiskt 
italiensk. 

TV- sändning på ljusvågor 
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neralsekreteraren för den italienska radio
och TV-fabrikantföreningen, Silvio Erco
lani, kommer inte heller i framtiden någon 
ändring i fråga om Milano-utställningens 
nationella inriktning att företas. De ut
ländska firmor som exporterar till Italien 
hade emellertid hyrt små stånd framför ut
ställningshallen och tog där emot besökare. 

Fig 2 
TV-mottagare, typ »Condor P8L», med de för 
säsongen typiska »benen». 

Hos Grundig-Werke i VästtyskIand har 
man - först i världen - lyckats med att 
modulera en »vanlig» ljusstråle med en 
komplett TV-signal. Man har kommit så 
långt med utvecklingen att man räknar 
med att inom en nära framtid kunna över
föra upp till 15 TV-kanaler eller 20 000 
telefonsamtal samtidigt. 

På sändarsidan i experimentutrustning-

~ Fig 1 
Överdirektören vid Grundig-Werke, Karl Rich
ter, demonstrerar här experimentutrustningen 
för överföring. av TV på ljusvågor. Kameran 
är inriktad på den i taket hängande dekoratio
nen. Bilden överföres via ljusvågor till mot
tagningsutrustningen, där den återges på mot
tagarens bildskärm. 

Fig 2 

Kerr-cellen som tjänstgör som modulator 
sändarutrustningen. 

Fig 3 

Mottagarsidan av experimentutrustningen. T.h. 
fotomultiplikatorn med tillhörande förstärkare. 



750000 TV-mottagare per år 

Importen till Italien av färdiga apparater 
är på stark tillbakagång - något som hårt 
drabbat bl.a. de västtyska tillverkarna. En
dast S % av de 7S0 000 TV-apparater som 
säljs per år är importerade. 

Antalet TV-licenser i Italien är f.n. uppe 
i ca 3,3 miljoner. Två TV-program sänds 
ut. TV-program l utgår över ett sändarnät 
omfattande ett SO-tal större stationer och 
bortåt 3S0 lågeffektstationer på TV-band I 
och III. TV-program 2 går ut från 18 UHF
sändare, som sänder på TV-band IV; ca 
SO % av befolkningen täcks av detta sta
tionsnät. Ytterligare ett antal program 2-
sändare kommer att tas i bruk innan årets 
utgång, varvid man kommer att kunna täc
ka 70 % av befolkningen. 

Ett tredje TV-program har man inga tan
kar på för tillfället, härtill saknas såväl 
pengar som programresurser. Färgtelevi
sion är för Italiens del inte aktuellt förrän 
tidigast om fem eller sex år. 

TV-apparaterna har nu fått en »lugnare» 
formgivning än tidigare, även om en spe
cifik italiensk stil fortfarande kan spåras. 
23" bildrör dominerar. Bildrör med pålim
mat skyddsglas användes inte speciellt 
mycket, det förekommer minst lika många 
mottagare försedda med kupat skyddsglas. 
I början av 1963 kommer implosionsskydd 
av plast att introduceras. 

Några italienska apparater hade fjärr
kontroll med ultraljud. Ett märke, »Ultra-

en användes en kvicksilverlampa som ljus
källa. Den aven lins sammanförda ljus
strålen går via ett polarisationsfilter till 
modulatorn, som består aven Kerr-cell, i 
vilken ljusstrålen spaltas upp i två kom
ponenter. Anslutes video- och ljudsigna
lerna till Kerr-cellen kommer de båda 
strålkomponenterna att förskjutas inbör
des i takt med moduleringsspänningarna. 

Fig 2 

vox», tillämpade ljus-fjärrkontroll, varvid 
blinkningar från en rödlysande stavlampa 
utnyttj ades för styrning. 

" S pegel- TV-mottagare" 

I börj an av året väckte en av A tlantic till
verkad »spegel-TV-mottagare» stor upp
märksamhet. I denna konstruktion är TV
mottagaren monterad bakom en halv
genomskinlig spegel. När TV-apparaten 
inte användes kan spegeln användas som 
en vanlig sådan, men när TV-apparaten 
kopplas på framträder TV-bilden mitt i 
spegeln. Bildåtergivningen är emellertid 
något oskarp. På utställningen visade At
lantic apparater som var inbyggda i olika 
typer av speglar, exempelvis i spegelväg
gar i sovrum, speglar i antika bokhyllor etc. 

På utställningen visades endast en tran
sistoriserad TV-mottagare, om vilken dock 
inga tekniska upplysningar gavs. 

TV-ljud i radiomottagare 

Tre FM-nät för program l, 2 och 3 är ut
byggda i Italien, i varje nät ingår 192 sta
tioner. Dessutom utgår dessa program över 
ett 70-tal sändare på mellanvåg, där emel
lertid många av sändarna har gemensam 
frekvens. 

Som väntat fanns inga nyheter i fråga 
om radiomottagare att notera. En italiensk 
specialitet kan dock nämnas: på såväl nät
drivna som batteridrivna apparater har 

I ytterligare ett polarisationsfilter omvand
las strålkomponenternas förskjutningar 
till intensitetsändringar. Den modulerade 
ljusstrålen passerar genom en samlings
lins, och det parallella strålknippe som 
därvid erhålles riktas mot mottagarutrust
ningen. 

Mottagarutrustningen består aven foto
multiplikator, som omvandlar intensitets-

Fig 3 

man i stor utsträckning en med »TV» be
tecknad tryckknapp, med vilken mottagar
na kan kopplas in på närmaste TV-sända
res ljudkanal (kanal C-H, se tab. l). FM
bandet i alla moderna radiomottagare har 
utökats uppåt till 104 MHz enligt den fre
kvensfördelningsplan för VHF / UHF-om
rådet som föreslogs i Stockholm 1961. I 
några mottagare har FM-bandet utsträckts 
nedåt till ca 86 MHz. 

Bilradiomottagarna uppvisade inga ny
heter. Några apparater var bestyckade med 
både rör och transistorer medan andra var 
helt transistoriserade. I mera påkostade ty
per fanns FM-bandet med. 

I Italien fordras speciell bilradiolicens_ 
Den vanliga radiolicensen kostar 3400 lire 
(ca 29 kr) per år. Bilradiolicensen kostar 
ca 29S0 lire (ca 2S kr) om bilradiomotta
garen användes i bilar med en motor på 
mindre än 26 hk. Användes radion i bilar 
med starkare motor måste man av någon 
anledning betala 74S0 lire (62 kr). 

Stereorulldradio om 2 år 

Stereofoniska rundradiosändningar på FM
bandet räknar man med skall komma igång 
inom ca 2 år. För tillfället sänder den ita
lienska radion, RA!, regelbundet stereo
sändningar, varvid ena kanalen går i ett 
trådradionät. Dessa sändningar är emeller
tid inte särskilt populära, vilket väl främst 
beror på den ringa popularitet trådradion 
över huvud taget är föremål för i Italien. 

•• 

ändringarna i lj usstrålen till elektriska 
signaler, vilka sedan efter förstärkning 
kopplas till TV-mottagaren, där de om
vandlas till bild och ljud. 

För anordningen gäller den konventio
nella optikens lagar - önskar man över
brygga längre sträckor är det alltså nöd
vändigt att använda starkare ljus och bätt
re optik och eventuellt laser· utrustningar. 

KT 
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AKTUELLT 

RT besöker Tandbergs Radiofabrikk 
Tandbergs bandspelare - välkända även i Sverige -

har blivit en uppskattad norsk exportartikel. 

Thore Rösnes har besökt företagets fabrik i Oslo. 

Tandbergs Radio/abrikk i Oslo startades 
i januari 1933 - mitt under depressions
tid. Ungefär fem månader senare upprät
tades det statliga företaget Norsk Riks
kringkasting, som övertog samtliga privata 
radiosändare i Norge. Antalet radiolyss
nare i Norge vid denna tid var ca 131 000. 

Grundaren av Tandbergs Radiofabrikk, 
civilingenjör Vebjörn Tandberg, var under 
åren 1931-32 anställd vid Norges Tek
niske Höyskole i Trondheim, där han 
främst var sysselsatt med konstruktion av 
högtalare. Därefter installerade han hög
talaranläggningar i ett par stora biografer 
i Oslo och tillverkade vid denna tid också 
högtalare i separata lådor för användning 
ti.nsam~ans med radiomottagare. 

Då företaget startades disponerade man 
en lokal på endast 40 m". Antalet anställda 
under den första tiden var endast tre -
alla tre arbetar f.ö. fortfarande i företaget. 

, Under de 30 år som gått sedan starten 
har Tandbergs ;Radiofabrikk utvecklats 
till ett efter norska mått stort företag, vars 
namn blivit känt också ute i världen. F.n. 
är inom företaget totalt 575 personer sys
selsatta, och man disponerar en total golv
yta på 16 000 m'. 

Fig l (överst) 

Tandbergs Radio/abrikks moderna anlägg
ning på Kjelsås utan/ör Oslo. I byggnaden t.h. 
flyttade man in under sommaren 1962. 

..... Fig2 
Den stora monteringshallen vid Tandbergs Ra
dio/abrikk. 

Först endast radiot illverk ni ng 

Tandbergs första produkt var en liten 
3-rörs växelströmsmottagare, »Corona», 
som tillverkades under åren 1933-34; de 
därpå följande åren kom »Huldra» och 
»Sölvsupeu. 

Under tiden fram till andra världskriget 
växte företaget i jämn takt och 1939 dis
ponerade man ca 2000 m' golvyta. Under 
ockupationen 1940-45 - då innehav av 
radio var förbjudet - kunde ingen försälj
ning ske. Man löste emellertid problemet 
på så sätt att man tillverkade för lager och 
lät intresserade betala på hand, för att de 
skulle få ut en apparat när det återigen 
blev tillåtet att ha radio. 

Bandspelarna en vörldsartikel 

Åren närmast efter krigsslutet innebar för 
den norska radio industrin en högkonjunk
tur, som höll i sig fram till 1948, då den 
började mattas av. För att kompensera den 
minskande radioförsäljningen började man 
hos Tandbergs att inrikta sig på bandspe
lare - sådana hade vid denna tid börjat 
synas på den amerikanska marknaden. Ef
ter drygt fyra års utvecklingsarbete pre
senterades på sommaren 1952 Tandbergs 
första bandspelare på marknaden; vid 
årets slut hade ca 4000 bandspelare sålts. 
Den första exporten av Tandbergs band
spelare skedde redan 1953 till Sverige och 
Danmark, sedan följde export till USA, 
som i dag är den största utländska avnä
maren. 

Betecknande för Tandbergs bandspelare 
är den höga driftsäkerheten, vilken bl.a. 
har sin grund i den minutiösa kontroll 
bandspelarna får genomgå vid tillverk-

ningen. - Om felfrekvensen överstiger 2 
promille nöjer man sig inte med att rätta 
till felen utan omfattande undersökningar 
görs också för att spåra felkällan. - Dess
utom görs kontinuerligt en laboratoriernäs
sig stickprovskontroll. Den höga driftsäker
heten hos Tandbergs bandspelare och dess 
utmärkta tekniska data, har gjort att de 
blivit uppskattade på alla marknader där 
de introducerats. 

Tandbergs har hela tiden hållit sig väl 
il jour med bandspelarutvecklingen. I bör
jan av 1958 lanserade företaget den första 
stereobandspelaren på europeiska mark
naden och senare under året en 4-spårs ste
reobandspelare på den amerikanska mark
naden. Tidigare fanns endast en sådan 
bandspelare på världsmarknaden. 

Tandbergs tillverkar f.n. årligen ca 
20000 bandspelare, av vilka 60 % går på 
export. Årsproduktionen av radioapparater 
liksom av TV-mottagare går även den upp 
till ca 20 000 men någon export av radio
och TV-apparater förekommer inte. Detta 
beror främst på att fabrikens kapacitet 
för tillfället inte räcker till för mer än 
hemmamarknaden. 

Positiv personalpolitik 

Vid Tandbergs Radiofabrikk har alltsedan 
starten förts en mycket positiv personalpo
litik. Redan 1937 infördes 42-timmarsvec
ka och tre veckors semester för både arbe· 
tare och tjänstemän. Samma år ip.fördes 
även sjuklön, som utgick med 70 % av lö
nen under 3-6 månader. En helt av före
taget bekostad pensionsordning infördes 
året därpå. 1954 infördes en s.k. »kapital
lön» som utgick till anställda med minst 
5 års anställning med l % per anställnings-
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Fig 3 

En förutsättning för att produkterna skall hål
la en hög och jämn kvalitet är att man under 
tillverkningens gång gör täta och noggranna 
kontroller. Här görs slutprovning aven band
spelare. 

år och begränsad uppåt till 20 % av års
lönen. Året därpå infördes femdagarsvec
ka under månaderna j uni, j uli och augusti. 

Alla dessa förmåner kostar givetvis före
taget en hel del pengar, men det tjänas in 
genom att de flesta som en gång börjat hos 
Tandbergs, stannar kvar. På så sätt har 
man kunnat upparbeta en mycket kunnig 
stab av arbetare och tjänstemän. 

Modern fabrik i stimulerande miljö 

Den nuvarande fabriken, som man flyttade 
in i 1950-51, ligger på Kjelsås strax utan
för Oslo. Man har lagt ner mycket arbete 
på att ge anläggningen en tilltalande in
ramning. På tomten har man gjort en park
anläggning, där det bl.a. finns en skulptur 
aven huldra, som ju är ett av de namn som 
Tandbergs ofta har använt på sina radio
apparater. Genom det stora gavelfönstret i 
monteringshallen, se fig. 2, har man utsikt 
över sjön Maridalsvannet och den välbe
kanta Nordmarka. 

EEC - inget problem 

Tandbergs har aldrig inriktat sig på att 
konkurrera med masstillverkarna av hem
elektronikprodukter utan främst satsat på 
en publik som sätter högklassig ljudåter
givning i främsta rummet. Man anser där
för att en anslutning till EEC endast kom
mer att vara till fördel för företaget. Tro
ligtvis kommer konkurrensen på hemma
marknaden att hårdna något, speciellt när 
det gäller radio- och TV-apparater. Men 

Tre olika modeller 
av Tandbergs 
bandspelare. 

Modell IH från 1953 

ett slopande av tullen ger inte de utländska Modell 3 B från 1959 
tillverkarna någon större möjlighet att 
dumpa priserna, då det i Norge tillämpas 
en 10-procentig omsättningsskatt och dess-
utom 15 % stämpelavgift på hemelektro-
nikapparater. En så kraftig pålaga måste 
ju avsevärt dämpa lusten hos utländska fö-
retag att etablera sig i Norge. Även om en 
EEC-anslutning kommer till stånd kom-
mer nog skatt och stämpelavgift att bestå. 

Att de norska tillverkarna väl behärskar 
hemmamarknaden visar det faktum att 
80-90 % av de TV-apparater som nu säljs 
på den norska marknaden - ca 70 000 pr 
år - tillverkas inom landet. 

Beträffande exportmarknaden hyser man 
heller inga farhågor. Tandbergs bandspe-
lare har hävdat sig väl i konkurrensen på Modell 6 Stereo från 1961 
så hårda marknader som de i USA, Sverige 
och England. • 
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RT testar 

Tandbergs bandspelare "Modell 842'~ 

Tandbergs bandspelare »Modell 842» är 
en 4-kanals monobandspelare ; den kan 
även användas för att spela av inspelade 
stereoband' genom att man kopplar en för
stärkare direkt till det för tillfället ej an
vända avspeiningshuvudet. Bandspelaren 
finns även i en 2-kanalsversion och benäm
nes då »Modell 841». 

Bandspelaren har följande kontroller, 
sett från vänster på apparaten: 

l) Omkopplare för basavskärning 
(»Bass» ) 

2) Gemensam volymkontroll för in- och 
avspelning och under denna en omkopp
larspak för växling mellan övre och ned
re in- och avspelningshuvud resp. rader
huvud, se principschema i fig. l. 
3) Omkopplare med lägena »Record» 
(inspelning), »Plyback» (avspelning) 
och »Pub. address» (om bandspelaren 
användes endast som förstärkare). 

4) Momentanstopp (placerat på fram
sidan av kåpan över drivmekanismen). 

5) Högtalaromkopplare (placerad längst 
bak på apparaten mellan bandspolarna) 
för val av inbyggd och/eller extern hög
talare. 

6) Bandhastighetsomkopplare (framför 
högtalaromkopplaren) . 

7) Manöverspak med lägena »Snabb 
framspolning» och »Snabb backspol
ning» samt »Normal». 

8) Omkopplare för till- och frånslagning 
av bandspelaren. 

Civilingenjör Sten W ahlström vid Kungl. Tekniska 

Högskolan i Stockholm, Institutionen för byggnads

akustik, har testat Tandbergs nya bandspelare »Modell 

842». Här redogörs för resultatet. 

Samtliga in- och utgångar - utom mik
rofoningången, som finns ovanpå appara
ten - är placerade på en anslutningspanel 
på bandspelarens baksida. Förutom mikro
foningång är modell 842 utrustad med en 
ingång för inspelningsnivåer, varierande 
mellan 1,5 m V och 7,5 V. Den ena av de 
båda utgångarna är avsedd att anslutas till 
en extern högtalare och den andra - som 
är ansluten till det magnethuvud som inte 
användes - kan man ansluta till en extra 
förstärkare om man vill spela av förinspe
lade stereoband. 

Utstyrningsindikatorn, som består av ett 
indikatorrör, är placerad på bandspelarens 
översida, där också ett räkneverk för nog
grann efterinställning på bandet är place
at. Det i bandspelaren använda magnethu
vudet är av Tandbergs eget fabrikat. 

Mätningar och prov 

Följande mätningar och prov utfördes på 
apparaten: 

l) Upptagning av frekvenskurvor vid 
uppspelning av normalband enligt CCIR1

• 

2) Upptagning av frekvenskurvor vid in
och avspelning. 

3) Svajmätning. 

4) Dynamikmätning. 

5) Kontroll aV utstyrningsindikatorn. 

1 CC~R= Comite Consultatif International des 
Radiocommunication. 

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

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

Frekvenskurvor vid uppspelning av 

normalband 

Den frekvenskurva som erhölls vid upp
spelning av normalband enligt CCIR, dvs. 
med 200 t-ts korrektion, visas i fig. 2 (den 
heldragna kurvan). Den streckade kurvan 
har beräknats med utgångspunkt i den i 
USA tillämpade korrektionen, tidkonstan
ten 120 ,us för de högre frekvenserna och 
3180 t-ts för de låga. 

Frekvenskurvor vid in- och avspelning 

De frekvenskurvor som 'erhölls vid in- och 
avspelning med bandhastigheterna 4,76 och 
9,53 cm/s visas i fig. 3 och 4. Vid dessa 
mätningar användes det långspelande ban
det »Scotch 190A». 

Svajmätning 

I bandspelaren uppmätt svaj vid hastighe
terna 4,76 och 9,53 cm/s framgår av tab. l. 
De vägda svajvärdena är uppmätta enligt 
DIN2-norm 45507. De av tillverkaren upp
givna värdena är svajets effektivvärden, de 
uppmätta värdena är svajets toppvärden, 
vilket förklarar skillnaden. 

2 DIN = Deutsche Industrie-Normen. 
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Frekvenskurva vid avspelning av 
normalband, inspelat enligt CC/R
standard (heldragen kurva). Band
hastigheten var 9,53 cm/ s. Den 
streckade kurvan, som beräknats, 
visar frekvenskurvan vid avspel
ning av band med korrektioner mot
svarande 120 och 3180 fls. :~f,~~~:r1. :!: 

/J 
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Fig l Principschema för Tandbergs bandspelare »Modell ,842». 

Dynamikmätning 

Vid dynamikmätningarna användes nor
malband enligt CCIR-standard för band
hastigheten 9,53 cm/s. Normalfrekvensen 
var 166 Hz och bandet gav ett magnetiskt 
flöde av 1,6 .109 Vs. Utgående från den 
sålunda definierade nivån bestämdes bru
set hos bandspelaren. Mätvärdena framgår 
av tab. 2. Vid denna mätning har även hän
syn tagits till örats olika känslighet vid oll-

ka frekvenser genom frekvensvägning med 
frekvenskurva enl. fig. 8. 

Kontroll av utstyrningsindikatorn 

Då utstyrningsindikatorn visade full utstyr
ning erhölls en nivå som låg ca 5 dB över 
normalnivån. Distorsionen vid 166 Hz upp
gick då till 5,4 %. Hos hembandspelare 
brukar man sätta gränsen för distorsion vid 
5 % - indikatorröret var alltså korrekt in-
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Fig 3 

Frekvenskurva vid in- och avspel
ning på band av typ "Scotch 190A». 
Bandhastighet 4,76 cm/s. 

Fig4 
Frekvenskurva vid in- och avspel
ning på band av typ »Scotch 190A». 
Bandhastighet 9,53 cm/s. 

ställt. Dynamiken vid full utstyrning får 
man genom att till de i tab. 2 uppgivna 
värdena lägga ca 5 dB. 

Kontroll av bandhastigheten 

För provning av bandhastighetens beroen
de, dels av drivmotorns uppvärmning, dels 
av nätspänningsvariationer, uppmättes den 
exakta hastigheten. I fig. 5 anges avvikel
sen från nominell hastighet som funktion 

Fig 7 
Magnethuvudena i Tandbergs bandspelare, 
modell 842. Till vänster ses den lyftvinkel som 
vid snabbspolning lyfter bort bandet från 
magnethuvudena. Det vänstra huvudet är ra
derhuvudet och det högra det kombinerade in
och avspelningshuvudet. Mellan de båda hu
vudena sitter en styrtapp, med vilken bandets 
höjdläge justeras. Båda magnethuvudena är 
inneslutna i mymetallskärmar. Längst t.h. på 
bilden skymtar kapstanaxeln, mot vilken en 
gummirulle trycker bandet vid drift. Gummi
rullen kan under drift frigöras från kapstan
axeln medelst en stoppknapp, varvid bandet 
stannar utan att de övriga funktionerna ändras. 
Vid drift tryckes bandet mot raderhuvudet av 
en filtkudde som ger en viss bromsning. 
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av tiden i minuter efter tillslag. Avvikelsen 
som funktion av nätspänningen visas i 
fig.6. 

Sträckningen av bandet kan också ge 
upphov till hastighetsvariationer. Då sträck
ningen av bandet delvis är beroende av 
vridmomentet vid uppspolningshjulet kan 
man förvänta att bandhastigheten är olika 
vid början och slutet på en bandspole. 
Mätningarna som gjordes vid 9,53 cm/ s 
visade att avvikelsen i hastighet i början 

dB 

>--o 
~ 

1) " J 1\ 

20 V " 

Data för bandspelare "Modell 842" 

Allmänna data 

Bandhastigheter: 9,53 och 4,76 cm/ s 

Största spoldiameter: 7" 

Rör bestyckning : l st. ECC83, l st. 
ECL86 och l st. EAM86. 

Ingångar: 

M.ikrofon: 1,5 mV 
Radio: 1,5 m V 

Utgångar: 

För en extra högtalare: 4 ohm, kan 
även användas obelastad för anslut
ning till separat förstärkare. 
Direkt från in- och avspelnings huvud : 
spänningen 540 fl V erhålles för nor
malnivå vid 9,53 cm/ s och 166 Hz. 

Dimensioner: 38X 29,5X17 cm. 

Vikt: 10,1 kg. 

Pris: 2-kanal med sockel 660 kronor, 
väskmodell 690 kronor. 4-kanal med 
sockel 695 kronor, väskmodell 725 kro
nor. 

Uppgivna elektriska data (riktvärden): 

Frekvensområde : 
9,53 cm/s 
4,76 cm/s 

Dynamik: 50 dB 

20-13000 Hz 
20- 8000 Hz 

Överhörning mellan spåren: > 60 dB 
Uteffekt: 3 W 

Svaj: 
9,53 cm/ s ± 0,2 % (effektivvärde) 
4,76 cm/s ± 0,3 % (effektivvärde) 

och slutet aven 7" spole uppgick till 0,5 %. 
lEe" rekommenderar en högsta avvikelse 
från nominell hastighet av ± 2 % för hem
bandspelare och ± 0,5 % för professionella 
bandspelare. 

3IEC=lnternational Electrotechnical Com
mission. 

Tab. 1. Uppmätta svajvärdero 
på Tandbergs bandspelare 
»Modell 842» 

Avvikelse 
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Avvikelse från den nominella bandhastigheten 
som funktion av tiden i minuter efter tillslag. 
Den heldragna kurvan avser hastigheten 4,76 
cm/ s och den streckade 9,53 cm/s. 
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Fig 6 
Avvikelsen från den nominella bandhastighe
ten som funktion av nätspänningen. 

Sammanfattning 

Tandbergs bandspelare »Modell 842» är 
en ny modell, som till sitt yttre bryter ra
den av tidigare, välkända Tandberg-band
spelare. Dess data är goda, det mekaniska 
utförandet är oklanderligt och dess övriga 
egenskaper överensstämmer med de krav 
man kan ställa på en apparat i denna pris
klass. 

Hastighet 
Icm/s) 

Svaj (toppvärde, %) 

9,53 
4,76 

Ovägt 

0,35 
0,60 

Bandhastighet Icm/s) 9,53 

Vägt 

0,25 
0,30 

• 

Normalton 1Hz) 166 

Frekvensvägning Ovägd Vägd 

Bandspelare 

JO 
20 50 100 200 500Hz 1 2 5 1020kHz 

utan band , med driv
motorn i g6ng 42 59 

Fig 8 

Vägnings kurva, använd vid dynamikmätningar. 

Tab. 2. Uppmätt brusnivå i dB 
under normalnivå för Tand
bergs bandspelare »Modell 
842» 

med oinspelat bond 

med band, inspelat med 
kortsluten ing6ng 

41,S 53,5 

40,5 49,5 
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TEKNISKT 

KJELL JEPPSSON presenterar 

V ärldens minsta FM -mottagare 

Samtidigt som det svenska FM-nätet börjar bli fullt utbyggt 

kommer de första fick-AM/ FM-mottagarna på marknaden. 

Här presenteras Philips fick-AM/ FM-mottagare, typ 

LIW22T, som -såvitt känt - är den minsta i världen. 

D en nya AM/FM-mottagaren, typ 
LIW22T, från Philips har verkligen blyg
samma dimensioner; ytterrnåtten är ca 
75X I05 mm (front) Xca 30 mm (djup). 
Såvitt känt är det f.n_ den minsta AM/FM
mottagaren i världen_ Data för mottagaren 
är sammanställda i tab. L 

Mottagarens princip schema visas i fig. 
l. Ingångssteget för FM har som HF-för
stärkare en transistor, AF124, i basjordat 
steg, följt aven självsvängande blandare, 
likaledes i basjordad koppling. Båda ste
gen är i stort sett konventionellt kopplade. 
Antenningången är aperiodisk och har en 
drossel med uttag för anpassning till tele
skopantenn. I blandar stegets kollektor
krets ligger en diod Dl som överstyrnings
spärr. 

Första MF-steget för FM tjänstgör vid 

Fig l 

AM-mottagning som självsvängande blan
dare; omkoppling mellan AM och FM sker 
med en skjutomkopplare vars kontakter 
är märkta »1», »11» och »lIb i schemat. 
Vid FM-mottagning sluts kontakterna I , 
vid mellanvågsmottagning kontakterna II 
och vid långvågsmottagning kontakterna 
III. De båda MF-stegen för AM/ FM är 
konventionellt kopplade. AFR-spänningen 
påverkar endast andra MF-steget. Samtliga 
MF-steg är bestyckade med transistorn 
AF126. 

Även AM/ FM-detektorn med de tre mi
niatyrdioderna OA90 är konventionellt ut
formad. Den demodulerade signalen tas 
över en volym potentiometer ut till ett driv
steg med transistorn OC90A som i sin tur 
är direktkopplad till slutsteget, som är 
bestyckat med en OC79 och en OC79C. 

Lågfrekvensdelen saknar helt och hållet 
LF-transformatorer, vilket är något rela
tivt nytt, åtminstone när det gäller transis
toriserade fickmottagare. Drivtransistorn 
OC90A körs sålunda i gemensam emitter
koppling utan sedvanlig fasvändartrans
formator. 

I fig. 2 visas ett något tillrättalagt sche
ma för LF·delen i mottagaren. De båda slut
transistorerna - en npn-transistor OC79C 
(=T8) närmast pluspolen och en pnp-tran
sistor OC79 (=T7) närmast minuspolen 
- ligger likströmsmässigt seriekopplade 
med varandra, se fig. 2. Drivtransistorn T6 
är direktkopplad till basen på npn-transis
torn T7 och signalen matas över R4 vidare 
till basen på T8. En »negativ» signal bring
ar bas strömmen i T7 att minska och där
med minskar även kollektorströmmen ; 

Principschema för Philips AM/ FM-fickmottagare, Ll W22T. De 
med »1» märkta kontakterna är slutna vid FM·mottagning, kontak· 

tema, märkta »Il» är slutna vid mellanvågsmottagning och kontak· 
tema »III» är slutna vid långvågsmottagning. 
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Philips AM/ FM-mottagare, L1 W22T, har 
ytterdimensionerna 7,5 x lO,5X 3 cm och väger 
Den får utan vidare plats i en anorakficka_ 

samma negativa signal når T8:s bas och 
kommer kollektorströmmen i denna tran
sistor att öka. Förskjutningen av potentia
len i punkten P i förhållande till referens· 
potentialen på chassiet (=minuspolen på 
batteriet), ger över kondensatorn C5 på 
65 ,uF upphov till en ström genom högta
larens talspole. 

Tänker man sig de båda transistorernas 
emitter-kollektorsträckor som variabla mot
stånd, vilkas resistans kan »styras» med 
spänningen på baserna, så är samman
hanget lätt att förstå. En signal från T6 når 
ju båda baserna i samma fas. Blir T7:s bas 
negativ, så ökar dess inre resistans; blir 
T8:s bas negativ minskar inte resistansen 
i T8. Punkten P blir mer negativ än den 
var tidigare i förhållande till chassipoten
tialen (=minuspolen på 9 V·batteriet); 

...•.••...••.•..•••....••••.... ~~~~~~~~--
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inte mycket. 

alltså kommer kondensatorn C5 att töm· 
mas på en del av sin laddning, vilket i prin
cip är detsamma som att en ström måste 
flyta genom Rh. Gör man T7:s bas mer po· 
sitiv, så kommer inre resistansen i T7 att 
minska. Samtidigt ökar inre resistansen i 
T8 och punkten P blir mindre negativ än 
tidigare i förhållande till chassiet. Härvid 
måste C5 laddas upp och laddningsström
men passerar då Rh. 

Ändringen av potentialen i P kommer 
att bli dubbelt så stor som om man bara 
haft en transistor i slutsteget, därav följer 
att även strömmen genom talspolen måste 
bli dubbelt så stor. Trots att de båda tran
sistorerna ligger likströmsmässigt serie
kopplade och trots att man inte har någon 
fasvändare är alltså detta en form av mot
taktkoppling ! 

Temperaturstabiliseringen 

Temperaturstabiliseringen i LF-delen är 
också intressant. 

I fig. 3 visas slutsteget för ett konventio
nellt kopplat transformatorIöst slutsteg 
med transistorer. Transistorerna läggs på 
en sådan arbets punkt att spänningen kol
lektor-emitter för var och en av transisto
rerna är ungefär = halva batterispänningen. 
Temperaturstabiliseringskedjan blir då en 
serie motstånd RI- R4 mellan minus- och 
pluspolen på batteriet. 

Av schemat i fig. 2 framgår att i Philips. 
mottagaren ingår såväl högtalarens tal
spole som drivtransistorns inre resistans i 
stabiliseringskedjan. Närmast minus polen 
ligger som synes talspoleresistansen Rh i 
serie med motståndet R3 och närmast plus-

Fig 2 Fig 3 

Fig2 
»Tillrättalagt» principschema tör 
driv- och slutsteg i Philips fick-FM
mottagare. 

Fig 3 
Temperaturstabiliseringen i 
ventionellt kopplat »järnlöst» 
steg med transistorer. 
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polen ligger inre resistansen i driv trans is
torn T6 i serie med R5_ Om de båda tran
sistorerna hade haft ekvivalenta elektriska 
data, så skulle man helt enkelt ha kunnat 
koppla samman basen för T7 och T8 i en 
punkt och uteslutit R4; detta motstånd 
tjänar emellertid till att balansera ut olik
heter i karakteristik mellan T7 och T8. 

Andra transistorer 

OC79C är inte någon standardtransistor. 
Svenska AB Philips kommer därför att vid 
serieproduktionen bestycka slutsteget med 
en npn-transistor AC127 och en komple-

mentär pnp-transistor AC132. Drivtransis
torn OC90A kommer att ersättas med 
AC125. 

Mekaniskt utförande 

Apparatens hölje är av plast med perfore
rad plåt på fronten. Rattar och komponen
ter sticker endast obetydligt ut utanför höl
jet och teleskopantennen passar hopskju
ten in i en ränna i mottagarhöljet. 

RT:s omdöme 

RT har haft en mottagare på proven tid 

Tab. 1. Tekniska data för Philips AM/ FM-mottagare, L1W22T. 

V å'glängdsområden: 

långvåg: 150 - 260 kHz 
mellanvåg: 512 -1622 kHz 
ultrakortvåg: 87,5- 100 MHz 

Mellanfrekvenser: 

AM : 460 kHz 
FM: 6,75 MHz 

Selektivitet: 

vid 9 kHz sid stämning : 

mellanvåg: 60 ggr dämpning 
långvåg: 100 ggr dämpning 

vid 300 kHz sid stämning : 

ultrakortvåg: 50 ggr dämpning 

Känslighet: 

långvåg 500 /h V / m för 50 m W uteffekt, för 
26 dB signalstörningsförhållande fordras 
1,2 mY/ m; 

mellanvåg 300 /h V/ m för 50 m W uteffekt, för 
26 dB signalstörningsförhållande fordras 
3000/hV/ m; 

ultrakortvåg 2 /h V / m för 50 m W uteffekt, 
för 26 dB signalstörningsförhållande fordras 
4/hV/ m 

Maximal tillåten signals t yrka för 
korsmoduleringsfrihet: 

mellanvåg: 100 m V / m 
långvåg : 250 mY/ m 
ultrakortvåg: 400 m V / m 
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Fig4 
Miniatyriseringen är lång.t driven i P hilips
mottagaren L1 W22T, vilket klart framgår av 
jämförelsen med tändsticksasken. 

och funnit att mottagarens känslighet vid 
FM-mottagning är överraskande hög och 
fullt tillräcklig för brusfri mottagning även 
vid svag fältstyrka. Vid AM-mottagning är 
bruset besvärande även vid relativt höga 
fältstyrkor. 

AFR-regleringen är påfallande svag, vil
ket ger starka ljudstyrkevariationer, exem
pelvis om man använder mottagaren i bil. 
Beträffande det mekaniska utförandet ver
kar apparaten på det hela taget mycket 
oöm. 

Spegelfrekvensdämpning : 

mellanvåg: 100 ggr 
långvåg: 40 ggr 
ultrakortvåg: 20 ggr 

Strömförbrukning : 
6-8 mA utan signal 

Batteri: 
9V 

Transistorbestyckning : 

• 

AFl24, AFl25, 3XAF126, OC90A (AC125), 
OC79 (AC132), OC79C (AC127), 4XOA90 

Utgångseffekt: 
70 mW 

Högtalare: 
100 ohm 



FÖR KONSTRUKTÖRER 

Enkla switch -kopplingar Kiseldioder kan med fördel 

ersätta reläer eller omkopplare 

i LF- och HF-kretsar. Illed kiseldioder 

N är man på en högkonduktiv kiseldiod 
lägger en spänning i framriktningen, får 
dioden en mycket låg resistans. Omvänt, 
om man lägger på en spänning i backrikt
ningen, stiger resistansen hos dioden till 
ett mycket högt värde. Kiseldioden besitter 
även en viss kapacitans, som likaledes är 
beroende av den pålagda spänningens stor
lek och polaritet. 

Switch-kopplingar för lågfrekvens 

Fig. l visar den enklaste typen aven halv
ledarswitch" en enpolig envägsomkopplare. 

l Detta och efterfölj ande schemaexempel har 
hämtats ur firmatidskriften »Rectifier News», 
nov./dec. 1961, som utges av International 
Rectifier Corp. i USA. 

± Grindspänning 

Fig l Fig 2 

När motståndet R är anslutet till positiv 
grindspänning, är dioden D ledande, och 
den lågfrekventa signalen passerar från 
transformatorsekundären till rörets galler. 
Ingen likriktning eller klippning äger rum 
så länge LF-strömmens maximivärde ge
nom dioden ej överskrider grindströmmens 
värde. Den ledande dioden utgör därvid en 
praktiskt taget perfekt ledare för lågfre
kvensen. 

Då motståndet R anslutes till negativ 
grindspänning, kommer endast en mycket 
svag signal (reducerad med 40 dB eller 
mer) fram till styrgallret på elektronröret. 
Den åstadkomna dämpningen är beroende 
av diodens backresistans och kapacitans. 

Halvledare kan också utnyttjas för att 

D1 

åstadkomma en enpolig tvåvägsomkopp
lare, se schema i jig. 2. Med positiv grind
spänning tillförs röret signal från transfor
matorn A, under det att negativ grindspän
ning etablerar förbindelse med transfor
matorn B. Seriemotstånden Ra är nödvän
diga för att den ena dioden skall kunna ha 
backspänning medan den andra är ledande. 

Samma teknik kan tillämpas om man 
vill framställa en mycket enkel halvledar
switch för ett oscilloskop, se schema i fig. 
3. En nättransformator matar växelspän
ning till en spänningsregulator av Zener
typ (dubbelanod- eller bipolar-typ, dvs. två 
motriktade dioder). Denna klipper vågen, 
så att man erhåller en kantvåg med branta 
sidor. Denna våg gör en i taget av de två 

D1 
~IngångA 

I R1~ 
D2 

N~II 
1-T"""-<:::::J---+-i<J-...,..--<> Ingång B 

100k 

:':: Grindspänning 

Fig 3 

Till oscil
'-------o loskop 

Enpolig envägsomkopplare i låg
frekvensförstärkare åstadkommen 
medelst en kiseldiod, D. 

Här visas en enpolig tvåvägsomkopplare, i vil
ken begagnas två kiseldioder Dl och D2. 

Halvledarswitch för oscilloskop för återgivande av 
två förlopp samtidigt på skärmen (switchfrekvens= 
nätfrekvensen=50 Hz). 

R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R 12 - l 9 6 2 49 



dioderna Dl och D2 ledande, så att växel
vis ingång A och ingång B kopplas till 
oscilloskopet. Motstånden RI och R2 kan 
varieras för att man skall få inspänning
arna från de två kanalerna A och B lika 
stora. 

Switch - kopplingar för hög/re1wells 

En kiseldiod med framspänning leder låg
frekvens och högfrekvens lika bra. Å andra 
sidan är - då backspänning pålägges dio
den - verkan av diodkapacitansen i vissa 
fall icke försumbar. Detta illustreras av 
kopplingen i fig. 4. Vid positiv grindspän
ning är dioden D2 ledande, varigenom den 
nedre ändan av den avstämda kretsen blir 
jordad. Spänningsfallet över det motstånd 
Rs, som ligger i serie med den ledande 
undre dioden, utgör backspänning för den 
övre dioden. Högfrekvent signal från in
gången A tillföres den avstämda kretsen 
och appliceras via denna på transistorns 
bas. 

Vid negativ grindspänning tillföres tran
sistorn i stället signal från ingången B. Ka
pacitansen hos de två dioderna måste vara 
lika stor, eller också måste en stämkrets 
med stor kapacitans begagnas för att sned
stämning av kretsen vid övergång mellan 
A och B skall förhindras. 

En liknande koppling visas i fig. 5, där 
dioderna Dl och D2 ligger i serie med sig
nalkällan i stället för parallellt med denna. 
Signalkällan har här låg impedans (Uvar
vig sekundärlindning), varför diodernas 
kapacitans spelar mindre roll. 

En praktisk tillämpning visas i fig. 6. 
Här begagnas en kiseldiod i en sändare
mottagare, »transceiver», för lågeffekt (pri
vatradioapparat). Många fabrikanter av 
dylika apparater kopplar första gallret hos 
mottagarens HF-rör via en liten kondensa
tor (istället för via dioden D i fig. 6) till 
sändarens tankkrets och eliminerar därige
nom antenn-reläkontakten. Kondensatorn 
har låg kapacitans för att förhindra dämp
ning av tankkretsen på grund av galler
ström i första mottagarröret under sänd· 
ning. Denna kapacitans görs vanligen 
mindre än rörets inkapacitans, och man er
håller sålunda en spänningsdelning, så att 
utspänningen från sändaren dämpas be
tydligt innan den når mottagarrörets galler. 

Som framgår av fig. 6 kan denna lilla 
kopplingskondensator ersättas med en ki
seldiod. Vid mottagning har sändarens slut
rör ingen anodspänning, och dioden leder 
( via sändarslutrörets inre resistans). De 
tio volt som erfordras för att dioden skall 
leda kan tas ut från lågfrekvensslutrörets 
katod. Vid sändning har dioden backspän
ning och är oledande. 

Fördelen med kiseldioder som switchar 
i HF-kretsar är att besvärliga reläkontak
ter elimineras. Dessutom kan hur många 
switchar som helst manövreras simultant 
med hjälp av grindspänningen. 

ws 

Fig 4 
Högfrekvent switch av parallelltyp, 
där diodernas kapacitans ingår i 
den avstämda kretsen. 

Fig 5 
Högfrekvent switch av serietyp. På 
grund av den låga impedansen har 
diodernas kapacitans mindre in
verkan. 

I 

Fig 6 
En kiseldiod !can ersätta antenn
reläkontakten (»S-R-omkoppla
rell») i en sändare-mottagare-all
läggning. 
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CIVILINGENJÖR 

RAGNAR FORSHUFVUD 

TEORI 

Författaren till RT:s välkända 

(och även i bokform utgivna) 

artikelserie »Bli bekant med 

transistorn» , har nu funnit tiden 

mogen att ge transistorteknikerna 

en elementär lektion i 

elektronrörets teori. 

Bli bekant Illed elektronröret! 

P riserna på transistorer har nu sjunkit 
så lågt, att man numera måste ha goda 
skäl innan man ger sig till att bygga en 
elektronisk apparat med elektronrör -
allt besvär med högspänning, glödspän. 
ning och rörhållare fordrar en solid tek
nisk motivering. Den som sitter och byg
ger ihop någonting med rör måste vara 
beredd på att höra anmärkningar som: 
Usch, rör! Kan du inte göra det där med 
transistorer i stället? Den nya generatio
nen av elektronikfolk blir hemmastadd i 
transistortekniken, men vet inte lika myc
ket om elektronrör. I skolorna fortsätter 
visserligen undervisningen om elektronrör 
för fullt, men det spelar ingen roll - av
görande för vad man känner till är nämli
gen inte vad man lär sig i skolan utan vad 
man sysslar med dagligen. Förut skrev 
man transistorlitteratur för rörtekniker -
nu är det hög tid att vi åstadkommer litet 
rör litteratur som är begriplig för transis
tortekniker. Ty elektronröret har ingalunda 
förlorat sin betydelse! Massor av modern 
elektronikapparatur är fortfarande be
styckad med elektronrör, röriserad, så att 
säga. Se där anledningen till att jag beslu
tat mig för att skriva följande elementära 
lektion om elektronröret för transistortek
niker. 

Verkningssätt och uppbyggnad 

Elektronröret fungerar i princip på sam
ma sätt som en transistor. Laddningsbärare 
emitteras från en emitter och samlas. upp 
aven kollektor. På sin väg till kollektorn 
passerar laddningsbärarna en styrelektrod, 

och med spänningen på denna styrelektrod 
kan man reglera emissionens styrka. 

' Alla elektronrör bygger på emission av 
elektroner. Någon motsvarighet till pnp
transistorn med dess emission av positiva 
laddningsbärare finns alltså inte. Elektro
nerna rör sig inne i ett evakuerat glasrör. 

Rörets emitter kallas katod. Den består 
av ett litet nickelrör, belagt med en bland
ning av bariumoxid och strontiumoxid, och 
med en glödtråd inuti. Med glödtråden 
värmer man upp katoden till cirka 800 
grader Celsius. Fråga mig inte varför det 
just skall vara en blandning av barium
oxid och strontiumoxid på katoden: för det 
vet jag ve~kligen inte. Det lär vara bra för 
emissionen. Förmodligen är det väl någon 
i en rörfabrik, som har kommit på receptet 
som följd av ett rent misstag. 

Rörets kollektor kallas anod och är gjord 
av svärtad nickel plåt. 

Rörets styrelektrod kallas styrgaller och 
är en spiral av tunn tråd (av volfram eller 
annat lämpligt material), lindad på ett par 
stöd runt katoden. 

Trioden innehåller bara dessa tre elek
troder. Glödtrådens ändar räknas nämli
gen inte till de riktiga elektroderna. De är 
hjälpelektroder, eller vad ni nu vill kalla 
dem. Pentoden innehåller fler galler (vi 
kommer till pentoden sedan), men den 
enklaste vakuummojängen är förstås 

Vakuumdioden 

som inte innehåller några galler alls, utan 
bara anod och katod. Egenskaperna avvi
ker något från vanliga dioders egenskaper. 

Strömmen i en halvledardiod följer ju gan
ska bra den kända formeln 

1==10(eqv/k T-1) ........ (l) 

som, när läckströmmen är liten, lika gärna 
kan skrivas 

l=lo·eqv/kT ••••• • ••.• •• (2) 

där lo är en konstant, q en elektronladdning, 
V spänningen, k Boltzmanns konstant och 
T den absoluta temperaturen. Det vore fel 
att säga, att vakuumdioden inte alls följer 
denna lag. I början, dvs. vid mycket låga 
strömmar, är ström-spänningskurvan för
vakuumdioden nämligen också exponen
tiell. Kurvan går inte genom origo: ett sä
kert tecken på att effekt tillförs utifrån -
glödeffekten. (Fotodiodens ström-spän
ningskurva går också vid sidan av origo, 
när fotodioäen är belyst och alltså tillförs 
strålningseffekt. ) 

Upp till någon tiondels milliampere bru
kar ekvation (2) gälla med god noggrann
het för vaRuumdioden, om man sätter in 
T== katodens absoluta temperatur och 10== 
den ström som flyter då V == o. Sedan tar 
en annan lag vid: den så kallade tre halva
lagen, som innebär att strömmen är pro
portionell mot spänningen upphöjd till tre 
halva. Bakgrunden till tre halva-lagen är 
lätt att förstå. Alla elektroner som är på 
väg mot anoden utgör tillsammans en ne
gativ laddning (rymdladdningen). Att öka 
strömmen är till stor del en fråga om att 
öka denna laddnings storlek. Problemet är 
inte alldeles nytt för oss: även vid halv
ledare måste man pumpa in mer laddning 
om man vill ha fram mer ström. Men där 
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Fig l 
Anodkarakteristik tör vakuumtriod (ECC81). 

• 

.. o 

använder man sig av receptet lika delar 
hål och elektroner. På det sättet blir net
torymdladdningen lika med noll. (Rymd
laddning förekommer visserligen ocbå i 
halvledarkomponenter, men den befinner 
sig i fältområdet och har ingentin g med 
strömmen att göra.) När det gäller rör kan 
man inte använda detta utmärkta recept, 
eftersom det inte finns några hål i vakuum. 
Röret kan betraktas som en kondensator, 
där rymdladdningen utgör en del av den 
negativa laddningen. Motsvarande positi
va laddning sitter på anoden. Sättet att öka 
rymdladdningen är att öka anodspänning
en. Laddningen ökar proportionellt mot 
spänningen, som i en vanlig kondensator. 
Samtidigt ökar elektronernas hastighet 
proportionellt mot roten ur spänningen, 
och formeln för strömmen blir allt~å 

en konstant gånger spänningen upphöjd 
till tre halva. 

Vakuumtrioden 

Vid transistorer är vi vana vid att styreIek
troden (basen) skärmar så effektivt mellan 
kollektor och emitter, att kollektorspän
ningen knappast påverkar strömmens stor
lek. Men så är det inte vid vakuumtrioder. 
Det glesa st yr gallret ger en ofullständig 
skärmning mellan anod och katod, och 
därför påverkas strömmen av anodspän
ningen. Resultatet blir en konstig anod
karakteristik, fig. 1. Ekvationen för anod
strömmen lyder 

lA=K· (VGrtV.U/ft)3 /2 .... (4) 

där lA är anodströmmen, K är en konstant, 
V GK spänningen mellan galler och katod, 

Fig2 
Förstärkarsteg med elektronrör. R. gallerläcka. 
Glödkretsen är inte utritad. 

VAK spänningen mellan anod och katod 
och ft är en konstant, som kallas förstärk
ningsfaktorn (obs. inte strömförstärknings
faktorn, som är något helt annat). J u stör
re fl är, dess mindre inverkar V,u på 
strömmen. 

Som framgår av ekvation (4), kan V GK 

mycket väl göras negativ. Strömmen finns 
där i alla fall, tack vare anodspänningen 
V AK, som påverkar strömmen tvärs genom 
gallret. Negativ gallerspänning har den 
fördelen att gallerströmmen kan göras 
praktiskt taget lika med noll, ty elektro
nerna stöts bort från gallret, gallret är för 
kallt för att själv emittera elektroner, och 
några hål finns inte på platsen. De enda 
positiva laddningsbärare som kommer i 
fråga är joner (joniserade gasrester), men 
om vakuumet i röret är gott, är jonerna få
taliga, och då blir också gallerströmmen 
obetydlig. Man utnyttjar denna fördel och 
kör nästan alltid med negativt galler. Där
för behöver man inte någon spänningsdelare 
vid ingången. Det räcker med ett högoh
migt motstånd till jord, den så kallade gal
lerläckan, fig. 2. 

Nackdelen med att anodströmmen på
ve rkar strömmen är att förstärkningen blir 
dålig. Vad man skulle kunna göra åt sa
ken är att ~ätta in ett galler till, som för
bättrar skärmningen. Detta galler skulle 
i så fall sitta mellan styrgallret och anoden 
och bör lämpligen ges positiv potential, så 
att man kan fortsätta att köra med negativ 
styrgallerspänning. 

Sätter man in ett sådant galler (ett s.k. 
skärmgaller), upptäcker man strax ett fe
nomen som kallas sekundäremission, och 
som förekommer i alla rör, fast fenomenet 
i fråga inte ställer till något trassel i dio
der eller trioder. Sekundäremissionen på-

+ 

minner om lavineffekten hos halvledare: 
en fri elektron slår ut flera andra, när den 
träffar anoden. I en diod eller triod går 
dessa sekundärelektroner ut från anoden 
och återvänder dit igen efter att ha beskri
vit en liten parabel i tomrummet. I den 
yttre kretsen märker man alltså varken nå
gon minskning eller någon ökning av 
anodströmmen. Finns det ett positivt lad
dat galler i närheten, är det en annan sak. 
Då kan sekundärelektronerna gå dit, och 
denna trafik kan ta sådan omfattning att 
strömmen av elektroner bort från anoden 
blir större än strömmen av elektroner till 
anoden: anodströmmen blir negativ. Fe
nomenet är starkt beroende av anodspän
ningen och om vi eftersträvade att elimi
nera spänningens inverkan med hjälp av 
det nya gallret, så bet vi oss i tummen. 
Enda utvägen är att sätta dit ett galler till i 
sekundärelektronernas väg för att bromsa 
deras vilda framfart, och därmed är vi 
framme vid 

Pentoden 

som innehåller tre galler: styrgaller, skärm
galler och broms galler. Bromsgallret kopp
las vanligen ihop med katoden. Som fram
går av fig. 3, är den skärmande inverkan av 
skärmgallret och bromsgallret mycket bra. 
Spänningen påverkar strömmen i mycket 
obetydlig grad, så att karakteristiken kom
mer att likna transistorns - ett antal kur
vor som löper nästan horisontellt överallt 
utom i bottningsområdet. Orsaken till 
spänningens stora inflytande i bottnings
området är huvudsakligen att en allt större 
del av elektronerna går till skärmgallret, 
när man minskar anodspänningen. I det 
aktiva området utgör skärmgallerströmmen 
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Fig 3 
Anodkarakteristik för pentod (EF86). 

6 
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10-20 % av katodströmmen. För anod· 
strömmen kan man använda ekvation (4) i 
det aktiva området, om man sätter in skärm
gallerspänningen i stället för anodspän
ningen. 

Andra sorters rör 

Förutom trioden och pentoden, som är de, 
viktigaste, finns det mer speciella och kom
plicerade rör. Medan transistortillverkarna 
med möda åstadkommer transi;torer med 
fyra skikt, lindar rör konstruktörerna obe
svärat det ena gallret utanpå det andra 
och hämmas i stort sett bara av antalet till
gängliga stift i rörsockeln. För blandare 
använder man t.ex. heptoder, som har fem 
galler. På det sättet kan man använda se
parata galler för signal och oscillatorspän
ning och ändå få ett par galler över för 
skärmnin~. 

Strömförstärkningsfaktor och läck
strömmar 

Transistorer kräver som bekant för sin 
styrning en ström som uppgår till någon 
eller några procent av den styrda ström
men. Så är det inte med rör. Gallerström
men är oftast mindre än en tusendel av den 
styrda strömmen. Den är i själva verket så 
liten att den saknar praktisk betydelse, och 
därför är det inte heller intressant att veta 
pl:ecis hur stor den är. Med andra ord: 
strömförstärkningsfaktorn är intresselös. 

Läckströmmarna är inte till något större 
besvär. Den enda läckström som är av nå
gon betydelse är den ström som flyter mel
lan anod och katod när man har stryp
spänning på gallret (l AKX skulle vi kalla 
denna ström på transistorspråk) . Den kan 

Fig4 
Miniatyrrör, subminiatyrrör och transistor. 

3V 
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vara 50 eller 100 flA för ogynnsamma exem
plar. Som väl är har den inte så starkt 
temperaturberoende som läckströmmar i 
transistorer. 

De viktigaste små si gnal parametrarn a för 
lågfrekvensförstärkning är: 

l) Brantheten, som brukar betecknas S 
eller gm' På halvledarspråk heter den som 
bekant Y/e, där bokstaven e anger gemen-' 
sam emitter. I rörfallet (gemensam katod) 
skulle det bli Y/k' 

2) )Den inre resistansen) R i , på halvle
darspråk l/y ok' 

I data för trioder finner man alltid för
stärkningsfaktorn fl, som är lika med kvo
ten y,dYok' Den största spänningsförstärk
ning en triod kan ge är lika med fl. 

Hölje. Elektronrören hör till de största och 
klumpigaste elektronikkomponenterna. Höl
jet är numera nästan alltid av glas, och 
tillverkarna väljer om möjligt alltid ett av 
standardutförandena med sju eller nio kon
taktstift. Rör i sådana höljen kallas minia
tyrrör. När en transistortekniker för första 
gången ser ett miniatyrrör brukar han 
säga: milda makter, hur stort är då ett nor
malrör? Men den tiden är förbi, då det var 
normalt med ännu större rör. Numera är 
miniatyrutförandet det normala. Subminia
tyrrör finns också, men de är i regel dy
rare. Fig. 4 visar ett miniatyrrör, ett sub
miniatyrrör och en transistor som jämfö
relse. 

Data för elektronrör. De som skriver data
blad för transistorer har all anledning att 
vara avundsjuka på sina kolleger i rör· 
branschen. Att skriva data för rör är näm
ligen betydligt bekvämare. Enligt gammal 

tradition förutsätter man, att vissa saker är 
allmänt kända. I regel låtsar man inte om 
parametrarnas spridning utan anger bara 
typiska värden. Inte heller när det gäller 
att ange maximaldata överanstränger man 
sig. Att t.ex. ange maximalt tillåten galler
ström anses som lyx. 

Bokstavsbeteckningar. I stor utsträckning 
användes ett äldre beteckningssystem, där 
index alltid anges med små bokstäver. Alla 
spänningar refererar till katoden. Va be
tyder alltså spänningen mellan anod och 
katod och skulle på halvledarspråk heta 
VAK (eller Vak om det gällde en överlagrad 
signal). V gl är spänningen mellan styrgal
ler och katod och inte mellan st yr galler och 
jord, vilket kan vara bra att veta när man 
räknar på katodföljare (motsvarigheten till 
emitterfölj are). 

Användning. Elektronrör kan arbeta med 
stora effekter vid höga frekvenser och är 
därför praktiskt taget oumbärliga i vissa 
tillämpningar, t.ex. i slutsteg i större sän
dare. Av samma skäl, men också på grund 
av sin förmåga att arbeta med höga spän
ningar är de också mycket lämpliga som 
slutrör i video förstärkare och i linjeavböj
nings- och högspänningsgeneratorer. Nack
delarna med elektronrör är dels att de tar 
stor plats, dels att de måste matas med 
högspänning och glödspänning. Om en ap
parat ändå måste innehålla ett rör innebär 
det inte stor olägenhet att sätta dit flera, 
eftersom högspänning och glödspänning i 
det fallet ändå finns tillgängliga. Man ser 
därför ofta apparater som är genomgående 
bestyckade med elektronrör ()helrörise
rade» apparater). TV-mottagare och elek
triska mätinstrument är ofta helröriserade. 

• 
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ELEKTRONISK MUSIK 

Detta är första artikeln 

i en artikelserie om elektroniska 

musikinstrument som kommer 

att publiceras i RT under 1963. 

Det är få konstarter som har en så ma
tematisk-teknisk bakgrund . som musik. 
Musik byggs upp av ljudsvängningar, vil
kas frekvenser står i strängt matematiskt 
förhållande till varandra och lagarna för 
harmonier och dissonanser är baserade 
på matematik från början till slut_' Musik
instrument innehåller vidare i många fall 
ytterst invecklade mekaniska konstruktio
ner. Se exempelvis på slagmekanismen i 
ett piano eller på mekanismen för klaffar
na på en klarinett. Eller titta närmare på 
en pipor gel, den är fullproppad med me
kaniska anordningar. 

OIll elektroniska Illusik-

Börjar man sedan analysera musikens 
grundelement, tonerna, finner man att 
dessa ganska lätt kan sönderdelas och 
beskrivas med tekniska termer. 

I själva verket är det ganska få fysika
liska egenskaper hos de ton frekventa luft
vibrationerna som ger tonen dess karaktär 
som musikaliskt grundelement. En tons 
intensitet (styrka) och tonhöjd (frekvens) 
är två viktiga egenskaper som är lätta att 
beskriva med entydiga fysikaliska mått. 
Andra karakteristiska egenskaper hos to
nen är dess klangfärg, som bl.a. hänger 
samman med tonernas övertonshalt, och 

• 
den hastighet varmed tonen når sin fulla 
styrka och därefter klingar av - alla 
egenskaper är lätta att översätta till tek
nikens språk. Tonens »vibrato» (se nedan) 
är likaledes karakteriserande egenskaper 
hos en musikalisk ton, som lätt kan anges 
i tekniska måttenheter. 

Olika typer av musikinstrument 

Innan vi mer i detalj går in på de fysika
liska egenskaperna hos musikaliska toner 
och hur dessa kan alstras med elektroniska 
hjälpmedel skall ges en summarisk över-

l För dem som är intresserade av att fördjupa sig i detta ämne rekom
menderas en bok av sir James Jeans, »Science and Music». Svensk 
övers. 1942 »Välljud och missljud». Ett kapitel ur denna bok, »Musi-

kens matematik» finns f.ö. återgivet »Sigma», band 6. (Stockholm 
1960, Forum.) 

Tab. 1. Tonsystemets uppbyggnad 

Oktavens I 
benämning Tonernos beteckning och frekvens 1Hz) 

SUbkontra-\ C2 Ciss2 I D2 I Diss2 E2 I F2 I Fiss2 I G2 Giss2 I Al Aiss2 H2 

oktaven 16,35 17,32 I 18,35 I 19,45 20,60 I 21,83 I 23,12 I 24,50 25,96 I 27,50 29,14 30,87 

Kontra-

I 
Cl Cissl I Dl I Dissl El I Fl I Fissl I Gl Gissl I Al Aissl Hl 

oktaven 32,70 34,65 I 36,71 I 38,89 41,20 I 43,65 I 46,25 I 49,00 51,91 I 55,00 58,27 61,74 

Stora I C Ciss I D I Diss E I F I Fiss I G Giss I A Aiss H 

oktaven 65,41 69,30 I 73,42 I 77,78 82,41 I 87,31 I 92,50 I 98,00 103,83 I 110,00 116,54 123,47 

lilla 

I 
c ciss I d I ·diss e I f I fiss I g giss I a aiss h 

oktaven 130,81 138,59 I 146,83 I 155,76 164,81 I 174,61 I 185,00 I 196,00 207,65 I 220,00 233,08 246,94 

Ettstrukna 

I 
e' ciss1 I d' I diss' e' I f' I fiss' I g' giss' I 0' aiss1 h' 

oktaven 261,63 277,18 I 293,66 I 311,13 329,63 I 349,23 I 369,99 I 392,00 415,30 I 440,00 466,16 493,88 

Tv6strukna 

I 
c2 ciss2 I d2 I diss2 e2 I f2 I fiss2 I g2 giss2 I 0 2 aiss2 h2 

oktaven 523,25 554,37 I 587,33 I 622,25 659,26 I 698,46 I 739,99 I 783,99 830,61 I 880,00 932,33 987,77 
I 

Trestrukna 

I 
c' cissl I d' I diss' e' I f' I fiss' I g' giss' I o' aiss' h' 

oktaven 1 046,50 1 108,73 I 1 174,66 I 1244,51 1318,51 I 1396,91 I 1 479,98 I 1 567,98 1661,22 I 1760,00 1 864,66 1975,53 

Fyrstrukna 

I 
CC ciss· I d' I diss' e' I f' I fiss' I gC giss' I o' aiss· I hl 

oktaven 2093,00 2217,46 I 2349,32 I 2489,02 2637,02 I 2793,83 I 2959,96 I 3135,96 3322,44 I 3520,00 3729,31 I 3951,07 

Femstrukna I eS dsss I dS I disss e S I f S I fiss' I gS gissS I as aissS I h' 

oktaven 4186,01 4434,92 I 4698,64 I 4978,03 5274,04 I 5587,65 I 5919,91 I 6271,93 6644,88 I 7040,00 7458,62 I 7902,13 

Sexstrukna 

\ 

e' ciss' I d' I diss' e' I f' I fiss' I g' giss' I o' aiss' I h' 

oktaven 8372,02 8869,84 I 9397,27 I 9956,06 10548,08 I 11175,30 111 839,82 I 12543,85 13289,75 I 14080,00 14917,24 I 15804,27 
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instrulllent 

sikt över de olika huvudgrupperna av »me
kaniska» musikinstrument. 

Det finns en nästan oöverskådlig mängd 
typer av musikinstrument; man kan dela 
in dem i tre huvudgrupper: blåsinstru
ment, stränginstrument och slaginstrument. 

I blåsinstrument alstras tonerna genom 
att en luftström sätter luften i rörelse i ett 
resonansrör. Den 'Illstrade tonens frekvens 
är helt beroende av resonansrörets längd. 
Genom att utnyttja en hel uppsättning 
av olika resonansrör, vardera avstämda 
till en viss frekvens, får man instrument 

Tab. 2. Förhållandet mellan frekvenserna in· 
om tonsystemets oktaver 

Tonbeteckning Relativ frekvens 

c =1,0000 

ciss, dess V'~ =1,0595 

d \j-
2' 

=1,1225 

diss , ess \j-
23 

=1,1892 

e \j-
24 =1,2599 

\j~ =1,3348 

fiss , gess \j-; = 1 ,4142 

g \j-
27 =1,4983 

giss, ass \j-
28 

=1 ,5874 

a \j-
29 =1 ,6818 

\j-
2'0 

=1,781 8 

h y-
211 

=1 ,8877 

\j-
212 

=2,0000 

Elektroniska musikinstrument kommer säker-

ligen att spela en viktig roll i framtidens hem. 

Här en orientering om dessa instrument och 

deras anknytning till de »mekaniska». 

av typen piporglar. I blåsinstrument av ty
pen flöjt, trombone, fagott och saxofon 
åstadkommer man olika tonhöjd genom 
att på ett eller annat sätt under musice
randet förlänga eller förkorta resonans
röret. 

I stränginstrumenten alstras tonerna ge
nom att spända strängar sättes i vibration 
med hjälp aven hammarmekanism eller 
med fingrarna. Strängarna kommer, när 
de vibrerar, att ge upphov till en ton som 
bestäms av strängens längd, massa och . 
av den mekaniska spänning den utsättes 
för. Ett exempel på stränginstrument är 

pianot, där spända strängar av olika längd 
och massa påverkas av filtbeklädda ham
mare, som manövreras med tangenter. 
I andra stränginstrument av typen gitarr, 
luta, mandolin etc., åstadkommer man 
med fingergrepp förkortning av den del 
av de spända strängarna som kan svänga 
och får då toner av olika tonhöjd. I stråk
instrument sättes strängarna i vibration 
aven stråke. 

I slaginstrumenten åstadkommes toner
na av att stänger, metallstycken m.m. 
bringas att vibrera. 

Fig l Tonomfånget för olika instrument och sångröster. 

Blås
instrument 

A2 

27,5 

A1 

55 

A 

110 

o 

220 

o' 
440 

; Fiol, ' 

o' 
880 1760 3520 Hz 
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Tonhöjd 

Tonhöjden (=luftsvängningarnas fre
kvens) hos de toner som frambringas med 
musikinstrument av olika slag faller mel
lan frekvenserna 20 Hz och 15 kHz. 

I det tonsystem som man använder i den 
västerländska musiken har man valt att 
utgå från den ton som kallas ettstrukna a, 
(al) (al ligger ungefär mitt på pianokla
viaturen, se fig. l). Tonhöjden för ett
strukna a har under årens lopp ändrats 
inom området 432-445 Hz. I orkestrar 
använder man sig i allmänhet av s.k. or-

dB 
~ 

Träbldsinstrument 

30 

3) 

10 

nen att alstras då luften sätts i dallring i 
resonansröret, utan det alstras även över
toner, som utgör jämna multiplar av 
grundtonen. Det är bl.a. styrkan av dessa 
övertoner av olika ordningstal och deras 
inbördes fasläge som ger tonen dess klang
färg. Samma sak gäller stränginstrument. 
De anslagna strängarna kommer inte en
dast att alstra grundtonen utan även 
övertoner som utgör jämna multiplar av 
grundtonen. Det är inte bara den meka
niska uppbyggnaden av instrumentet, 
strängarnas spänning och placering, som 
avgör övertonshalten i de alstrade sväng-

aj 

Fig 2 

4 6 8 
Ov.rtons-

Övertonshalten varierar för oli
ka musikinstrument, det är 
övertonerna som till stor del be
stämmer ett instruments klang
färg. Här visas exempel på 
övertonshalten hos toner från 
olika instrument. En flöjt (dia
gram a) har en klar och spröd 
ton, vilket beror på det ringa 
antalet övertoner. Träblåsinstru
mentens varma och fylliga ton 
hänger samman med den rika 
förekomsten av övertoner (dia
gram b). 

nummer 

dB 
t.O 

10 

Flöjt 

'--.L-~ ...... _l~_~_ Övertons-
2 4 6 nummer 

kesterstämning, där al ges en frekvens på 
440---445 Hz, oftast 440 Hz. Tonerna har 
sedan ordnats i en kromatisk skala, inne
hållande tolv toner, med ett halvt tonsteg 
mellan varje ton. Halvtonsintervallet får 
man fram genom att multiplicera en tons 

12 

frekvens med faktorn y2= 1,0595. Om ex
empelvis a'=440, blir aiss'=440 ·1,0595= 
=466,16 Hz. Tonsystemets uppbyggnad 
och tonernas namn framgår av tab. l, och 
tonomfånget för olika instrument av fig. 1. 

Klangfärg 

Vad som skiljer de olika instrumentens 
toner från varandra är framförallt tonens 
klangfärg, som intimt hänger samman med 
tonens övertonshalt. När det gäller blås
instrument kommer inte endast grundto-

bJ 

ningarna, utan även det sätt på vilket 
strängarna slås an. Fig. 4 visar de toner 
som erhålles då man behandlar ett sträng
instrument med lätt anslag, mellanhårt 
och hårt anslag. 

Om man skär bort övertonerna samt in
och utsvängningstiden för en ton är det 
lätt att förväxla ljudet från en flöjt med 
ljudet från en stämgaffel, och att förväxla 
en klarinett med en oboe och en fagott 
med en cello. Ofta kan det t.o.m. vara svårt 
att skilja ljuden från så olika instrument 
som kornett och fiol eller horn och flöjt 
från varandra. Det är alltså klangfärgen 
so.m ger instrumentet dess karaktär. 

Innan vi lämnar de mekaniska instru
menten kan det nämnas att dessa inte en
dast alstrar de egentliga musikaliska to
nerna, utan också störningar, i blåsinstru-
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ment störningar av typen vindsus, i stråk
instrument skrapljud och i andra sträng
instrument olika klapprande och knarran
de ljud. Knatter förekommer i instrument 
som har pedaler, klaffar, ventiler och ax
lar. Sådana störningar slipper man när det 
gäller elektroniska musikinstrument -
däremot dyker det upp andra störningar, 
exempelvis brus, brum och kontaktknäp
par. Dessa kan emellertid elimineras ge
nom lämplig dimensionering av strömkret
sarna i de elektroniska musikinstrumenten. 

Elektronisk alstring av toner 

Att alstra toner på elektronisk väg är i 
och för sig inte särskilt svårt. De audio
tekniska anordningar som fordras härför 
är varken svåra att dimensionera eller 
komplicerade att bygga. Å andra sidan 
fordras det en hel del musikaliskt kun
nande hos den som skall konstruera elek
troniska musikinstrument, man kan inte 
bygga sådana instrument om man enbart 
har insikter i elektronisk teknik. 

Till en början kan sägas att de rena 
sinustoner som audioteknikern arbetar 
med i olika mättekniska sammanhang lå
ter ytterst ointressanta när de återges i 
form av ljudvågor. De ger ett stelt och 

.. »matematiskt» intryck och har föga ge
mensamt med de toner som frambringas 
av musikinstrument. 

Det är emellertid ingen konst att på 
elektronisk väg få fram svängningar med 
distorderade sinusvågor. Enbart genom att 
likrikta en sinusvåg kan man · exempelvis 
få fram vågor som har ett helt spektrum 
av övertoner, och som, när de återges 
som ljud, ger c;!tt intressantare och mer 
»musikaliskt» intryck. Fig. 3 visar de to
ner - som synes endast jämna 2:a, 4:e 
etc. - som en likriktad sinusvåg innehål
ler. Om man anordnar tvåvägslikriktning 
aven sinusvåg försvinner grundtonen och 
man får endast 2:a, 4:e etc. tonen - ett 
enkelt sätt att höja tonen en oktav! Se 
fig. 3. 

Det finns andra vågformer som på en
kelt sätt kan alstras med elektroniska an
ordningar och som innehåller betydligt 
mera övertoner. Exempel är en vippspän
ning enligt fig. 3c och olika typer av kant
våg. Övertonshalten i olika typer av kant
våg visas i fig. 3d och 3e. Som synes får 
man i dessa fram ett helt spektrum av 
toner - i synnerhet får man vid kantvåg 
bestående av korta pulser en ytterst över
tonshaltig ton. Det är lätt att med ett prak
tiskt experiment - genom att påföra kant
våg på en högtalare - konstatera att kant
våg inte låter så tokigt som musikalisk 
ton betraktad. 

Nu hör till saken att man med hjälp av 
elektroniska filter lätt kan förstärka eller 
dämpa övertoner, och man kan därför re
lativt lätt få fram ett önskat tonspektrum 
hos en alstrad kantvågs- eller sågtandton. 

Även de andra karakteristiska egenska
perna hos »musikaliska» toner är relativt 
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Fig 3 
Exempel på enkla »matematiska» vågformer och deras övertons
halt, a) likriktad sinusvåg, b) helvågslikriktad sinusvåg, c) sågtand
spänning, d) kantvåg med -,;=T/ 2, e) kantvåg med -,;=T/ lO. 
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Fig 4 

enkla att få fram med elektroniska medel. 
Exempelvis kan olika slag av in- och ut
svängnings förlopp åstadkommas i lämp
liga grindkopplingar ; man kan på elek
tronisk väg ganska väl efterbilda toner 
från t.ex. stränginstrument. 

Även det vibrato (=vibrerande ton) som 
t.ex. drivna trumpetare kan åstadkomma 
när de hanterar sitt instrument och det 
mjuka tremolo en cellist eller violinist 
åstadkommer genom darrande sträng
grepp, är enkelt att få fram på elektronisk 
väg. Detta åstadkommes genom överlag
ring resp. frekvensmodulering av de alst
rade tonerna, varvid överlagring resp. mo
dulering sker med en grundfrekvens som 
ligger mellan 5 och 10 Hz. Förbluffande 
effekter, som avsevärt livar upp de elektro
niska tonerna, kan åstadkommas på detta 
sätt. 

I »mekaniska» musikinstrument åstad
kommer man ofta en sorts köreffekt genom 
att man samtidigt anslår flera strängar 
stämda till nästan exakt samma frekvens. 
Exempelvis har man i piano oftast två el· 
ler tre strängar för varje enskild ton. 
Denna köreffekt kan även uppnås på 
elektronisk väg genom multipla anord
ningar (oscillatorer) som alstrar praktiskt 
taget samma frekvens, dock med en liten 
avvikelse. 

Elektroniska orglar 

Det har visat sig att orgeln är det musik· 
instrument, vars toner är lättast att efter
bilda på elektronisk väg. Det har också 
i USA under senare år framkommit en 
mångfald elektroniska orglar, och det 

Fig 4 

Antalet övertoner varierar hos olika instrument, se 
tig. ,1, men även genom olika hårt anslag aven ton 
på ett instrument kan man variera övertonshalten. 
I tig. visas övertonshalten hos ett piano vid lätt, me-
delhårt och hårt anslag av tonen C (65,41 Hz) . En 
sådan klangtärgsändring beroende av anslagets styrka 
är svårt att efterbilda med renodlat elektroniska mu· 
sikinstrument. 

Fig 5 

En spänd sträng svänger inte endast på sin grund
ton utan också på sina övertoner då den anslås. Över
tonshalten är beroende av var anslaget sker, anslås 
en sträng i mitten uppträder endast udda övertoner, 
osymmetriskt anslag ger både udda och jämna över
toner. 

Fig 5 

finns där f.n. ett mycket rikligt urval av 
sådana. Det finns exempelvis avancerade 
instrument, se fig. 9, med två manualer 
och pedaler och med ett 30-tal valbara 
klangfärger och kombinationer av klanger, 
som ofta ger mycket illusorisk efterbild
ning av toner från olika typer av sträng· 
och blåsinstrument. Olika grad av vibrato 
kan appliceras och i de mest avancerade 
formerna av elektronikorglar har man 
dessutom roterande högtalare som ger en 
extra intressant vibrerande karaktär hos 
de utstrålade tonerna. Det finns också enk. 
lare instrument med endast en manual och 
ett begränsat antal klangfärger. 

Olika huvudtyper av elektroniska 

orglar 

Det finns fyra huvudtyper av elektroniska 
orglar; orglar av elektromagnetisk, elek· 
trostatisk och fotoelektrisk typ samt orglar 
av oscillatortyp. 

1) Elektromagnetiska orglar 

I de elektromagnetiska orglarna, mera 
kända under namnet Hammondorglar, 
alstras tonerna av roterande stålskivor, 
försedda med »tänder». Skivorna, som 
drivs aven motor, roterar med en viss, 
jämn hastighet. Framför var och en av 
skivorna finns en pickup-anordning, bestå
ende aven elektromagnet i vilken skivan 
genom sin rotation inducerar en växel
spänning. 

I standardmodellen av Hammondorgeln 
finns 91 roterande tandskivor, av vilka 61 

är avsedda för tonerna i femoktavens ' kla
viatur. De 30 övriga skivorna är avsedda 
för pedal- och harmonitoner. 

Klangfärgen regleras genom att man 
med nio kopplingsorgan, »glidkoppling
ar», blandar grundtonen med åtta harmo
niskt besläktade frekvenser; samma kopp
lingsorgan kontrollerar också den inbör
des styrkan av de enskilda tonkomponen
terna. Efter förstärkning återges tonerna 
i högtalare. 

2) Elektrostatiska orglar 

I de elektrostatiska orglarna, Wurlitzer
orglarna, bildas tonerna - liksom i de 
mekaniska pip orglarna - av vibrerande 
tungor, som sätts i rörelse aven luftström. 
Enda skillnaden är att i Wurlitzerorgeln 
vibrerar samtliga tungor hela tiden, varför 
man inte får den tidfördröjning vid ansla
get som är så karakteristisk för en vanlig 
orgel. 

Tungorna, som är inneslutna i ett ljud
isolerande hölje, är formade så att de vi
brerar med en frekvens, som motsvarar 
den ton de skall frambringa. Ett antal 
»tonskruvar» är placerade nära intill tung
ornas vibrerande del. När en likspänning 
lägges över den kondensator som bildas 
av de vibrerande tungorna och tonskruvar
na ändras kondensatorspänningen i takt 
med tungans vibrationsfrekvens. Detta ger 
i sin tur upphov till en växelspänning med 
samma frekvens. Efter lämplig blandning 
av grundtoner och besläktade toner sker 
förstärkning och återgivning i högtalare. 

En typisk Wurlitzerorgel är sexoktavig 
och har 73 vibrerande tungor. 
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Fig 6 

Ä·ven en orgelpipa alstrar förutom en grund· 
ton en stor mängd övertoner. 

Fig 7 
Genom att överlagra en tonjrekvent svängning 
med en mycket lågfrekvent, 5-10 Hz, erhålles 
en vibrerande ton (»vibrato»). Man kan också 
låta den långsamma vibratofrekvensen fre
kvensmodulera de tonfrekventa svängningar
na och erhåller då något som kallas »tremolo». 
Vibrato och tremolo gör musikaliska toner liv
fullare och intressantare än om de är »obe
handlade». Överst: vibrato, underst: tremolo. 

Fig 8 

Orgelpipa 

Fig 6 

Alstring av musikaliska toner på elektronisk väg har i detalj stude· 
rats av den världsberömde elektronikforskaren Harry F Olson vid 
ReA Laboratories i Princeton. Han har bl.a. utvecklat en musik-

Fig 7 

syntetisator som miJjliggör efterbildning på elektronisk väg av 
musikaliska toner av godtyckligt slag. Bilden visar en del av den 
vidlyftiga apparatur som ingår i musiksyntetisatorn. 
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Fig 9 

3) Fotoelektriska orglar 

I deiI fotoelektriska orgeln, Kimballor
geln, bildas tonerna på liknande sätt som 
ljudet på en ljudfilm. Orgeln har 12 gene
ratorer, som var och en ger toner av olika 
karaktär. Varje generator har en bildski
va med kod för var och en av de fem okta
vernas 61 toner. När man trycker ned en 
tangent, lyser en ljusstråle genom motsva
rande optiska bild av tonen. Genom ett 
linssystem förs strålen till en roterande 
separatortrissa, som analyserar strålen 
och förmedlar dess egenskaper till en foto
cell, vilken omvandlar strålen till en sig
nalspänning, som förstärkes och återges 
med högtalare. 

Fördelen med detta system är i första 
hand att man kan åstadkomma kompletta 
orgelljud som icke är kombinationer av 
grundfrekvenser och övertoner. Tonbilder
na är exakta kopior - optiska avbildning
ar - av Hiktiga» orgeltoner. 

4) Oscillatororglar 

Tonalstringen i oscillatororglar sker i rör· 
eller transistoroscillatorer. I enstämmiga 
orglar använder man endast en oscillator 
medan det i flerstämmiga finns en oscil-

Exempel på amerikansk elektronisk orgel av oscillatortyp (Wurlitzer 4462). Den har 61 tangen· 
ter i två manualer och har pedaler med 25 toner. I orgeln är inbyggda två IS" och en 3" högtalare 
som drives aven 40 W förstärkare. Orgeln har en mängd olika tangenter för omkoppling mellan 
olika klangfärg. Pris i Sverige ca 12000: - kronor. 

Fig 10 

Denna bild visar Wurlitzer·orgeln, modell 4462, sedd från baksidan 
med bakstycket borttaget. Man ser överst chassierna för de olika röt
oscillatorerna. Rören är dubbeltrioder, varje oktav omfattar 12 rör
system. Nederst t.V. syns 40 W effektförstärkaren, t.h. förförstärkaren 
m.m. Lådan nederst mellan de båda högtalarchassierna innesluter fot· 
pedalen för »volymkontrollen». För att förhindra skrap har volymkon· 
trollen ett mycket stort antal kontakter. 
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Fig 11 

Denna bild visar likaledes baksidan av Wurlitzer·orgeln, modell 4462, 
med den nedfällbara ram i vilken förstärkarchassierna är fastskruvade 
utfälld så alt man ser kopplingen på chassiernas undersida. Som synes 
ingår det åtskilliga komponenter i orgeln. På bilden ser man också de 
två IS" bashögtalarna. Överst på bilden skymtar man ledningsdrag· 
ningen fram till »kontrollbordet», där man kan välja olika klangfärg 
m.m. 



lator för varje ton. Olika tonkaraktärer 
åstadkommes med hjälp av filter, vibrato 
m.m. 

Oscillatororglar tillverkas i USA av bl.a. 
Allen, Baldwin, Lowrey, Electro·V oice, 
Thomas, Magnavox, Gulbransen och Wur
litzer. 

Elektroniska orglar finns i USA i pris· 
lägen från 500 dollar och uppåt. Byggsat
ser för elektroniska orglar tillverkas av ett 
tiotal fabrikanter, men de dominerande 
byggsats fabrikanterna är Schober Organ 
Corp. i New York och Electronic Organ 
Arts i Los Angeles. Priserna på byggsatser 
för stora konsertorglar håller sig omkring 
1200 dollar, men det finns också byggsat
ser för hemorglar i prislägen ner till 200 
dollar. 

Det finns också europeiska elektroniska 
orglar. Bl.a. tillverkas av Burge Electronic 
Ltd. i England två typer av sådana instru
ment, ~Music Master» och »Lectrocord». 
I Västtyskiand tillverkas elektroniska org
lar med piporgelklang av Graf & MUller. 
Elektroniska hemorglar tillverkas av 
Matth, Hohner AG i Wiirttenberg. 

En förenklad form aven elektronisk 
orgel tillverkas i Sverige, ett instrument 
som innehåller en manual för melodi stäm-

Fig 12 

man och en orgelmanual för ackompanje
mang. Vidare finns knappsatser för att 
åstadkomma olika standardiserade ackord 
och dessutom ett antal olika klangfärger. 
Se fig. 14. 

Mon%na instrument 

Det finns också - ehuru i mycket begrän
sad omfattning - enklare elektroniska 
musikinstrument som endast kan fram
bringa en ton i taget, monofona instru
ment, avsedda att användas enbart som 
melodiinstrument. Vidare finns det »bat
teriinstrumenb som slår takten i inställ
bar rytm. 

Egentligen är det rätt egendomligt att 
inget av de stora företagen på hemelektro
nikmarknaden ännu fått fram elektroniska 
musikinstrumenttillsatser avsedda att kun
na anslutas till befintliga radiogrammo
foner eller hi-fi-anläggningar. Monofona 
instrument av detta slag med transistorer 
borde kunna byggas för mycket rimliga 
priser. De skulle sannolikt få ganska stor 
marknad med hänsyn till att det ju finns 
audioapparater praktiskt taget i alla hem. 

Hybridinstrument 

Det finns också ett antal hybridinstru-

Detta är baksidan aven elektronisk orgel av engelsk tillverkning. i nå· 
got enklare ILtförande än Wurlitzer-orgeln i fig. 9-11. Nederst t_v. 
bashögtalarna, t.h. effektförstärkaren med två rör EL34. Där emellan 
synes fotpedalen för "volymkontrollen". I mitten de 12 tongenerator
chassierna med tryckt ledningsdragning, överst kopplingen fram till 
orgelns manual. 

Fig 13 ~ 
Närbild av ett av de 12 tonosciUatorchassierna som ingår i orgeln i 
fig. 12. Tack vare kontaktdon kan man lätt byta ut ett ev. felaktigt chassi. 

, 

Fig 14 
Svenskbyggt elektroniskt musikinstrument 
med en solo manual med 25 tangenter (f-f" J 
samt orgelmanual {C-f" J. Apparaten har 12 
klangfärger och ett system med knappar för 
»färdiglagade" ackord, vidare ett flertal vo
lymkontroller. Instrumentet kan utrustas med 
en s.k. komppedal med vars hjälp man kan 
rytmiskt utlösa ljudeffekter som påminner om 
kontrabas och trummor. En lO" och en 6" hög
talare är inbyggda i apparaten. . 
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ment, dvs. elektroniska instrument som ut
nyttjar mekanisk teknik för tonalstringen. 
Till denna grupp av instrument hör exem
pelvis ett elektroniskt piano' från W urlit
zer. Det innehåller svängande metalltung
or som sätts i vibration aven hammarme· 
kanism snarlik den som utnyttjas i »van
liga» pianon. På elektrostatisk väg över
förs tungornas svängningar till elektriska 
svängningar som sedan förstärks i konven
tionell förstärkare. 

Ytterligare en typ av hybridinstrument 
är de s.k. »elektriska gitarrerna». Här har 
man under strängarna i en gitarr av kon
ventionell uppbyggnad anbringat pick
up-anordningar som på elektromagnetisk 
väg tar upp svängningarna hos strängarna 
som anslås på vanligt sätt. Efter förstärk
ning och tillsats av vibrato återges de för
stärkta svängningarna i en högtalare. Elek
triska gitarrer kan användas som domine
rande melodiinstrument eller ackompanje
rande instrument och uppskattas mycket 
för vissa typer av schlagerinsj ungningar. 

I nästa nummer av RT kommer en sam
manfattande översikt över de olika elek
troniska musikinstrument som finns att 
tillgå på svenska marknaden. 

Amatörbygge av elektroniska musik
instrument 

Lämpar sig elektroniska musikinstrument 
för amatörbygge ? J a, i hög grad, det är en 
sysselsättning som kan ge varje musikin
tresserad med någon radioteknisk eller 
elektronisk erfarenhet mycket utbyte. RT 
kommer i fortsättningen att i en serie ar
tiklar behandla olika typer av för amatör
bygge lämpade elektroniska musikinstru
ment. Dessa artiklar bör göra det möjligt 
för experimenterande amatörer att själva 
bygga ihop enklare elektroniska musikin
strument, som bör kunna bereda sin ägare 
en hel del nöje. Kanske kan det också sti
mulera till egna experiment på området. 

Slutligen kan sägas att den som redan 
har en hi-fi-anläggning har nästan halva 
instrumentet färdigt, man kan nämligen 
med fördel utnyttj a en sådan anläggning 
för tonåtergivningen. 

1 Beskrivning av detta instrument kommer in
om kort i RT. 
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HI. Fl. AKTUELLT 

DIPLOMINGENJÖR H H KLINGER 

Hi -fi -högtalaranläggning 

D en högtalaranläggning som beskrives 
här har utvecklats i syfte att uppnå högsta 
möjliga återgivningskvalitet vid såväl mo
no- som stereoljudåtergivning. I anlägg
ningen ingår två bashögtalarsystem och 
två identiska grupper av enheter för åter
givning av mellanregistret och diskanten. 
»Baslådorna», som har 150 l volym, är 
utförda som slutna lådor och är helt fyllda 
med stenull. På detta sätt undertryckes så
väl lådresonansen som egenresonansen 
hos högtalaren. Som bashögtalare har an
vänts bashögtalare »Audiom 852-10"» från 
Goodman, se fig. 1. Lådans vinkelställda 
bakstycken har dubbla väggar av 10 mm 
träfaner. Det 3 cm stora mellanrummet 

Fig l 

Högtalare av Goodmans fabrikat, 
typ Audiom 852-10". 

mellan väggarna är fyllt av sand, vilket 
ger extra säkerhet mot vibrationer vid 
stora belastningar. De två bakstyckena är 
i det bakre hörnet mycket stabilt förbund
na med varandra. Bashögtalaren är monte
rad på en 2 cm tjock marmorplatta. 

I drift kan den använda bashögtalaren 
belastas med upp till 25 W utan att hörbar 
förvrängning uppträder; till följd av den 
ytterst stabila lådkonstruktionen uppträ
der därvid heller inga lådsvängningar. I 
fig. 2 visas frekvensgången för högtalar
anläggningen. Den heldragna kurvan, som 
avser baslådan, uppvisar en synnerligen 
fin linjäritet. Den linjära frekvensgången 
har uppnåtts tack vare den fullständiga 
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• toppklass l 

dämpningen av låd- och högtalarresonan
serna. Ovanför 500 Hz sjunker kurvan 
snabbt tack vare ett inkopplat delnings
filter, som undertrycker högre frekvenser. 

Mellanregistret och diskantregistret, 
300-16 000 Hz, återges av 16 högtalare, 
monterade utefter en cirkellinje med bas
lådans bakre hörn som centrum. På så sätt 
sker utstrålning i alla riktningar i horison
talplanet. I detta system har använts de 
16 små högtalare som ingår i en halvklot
formig Isophon-högtalargrupp med be
teckningen HK6-8~ 

1 Dessa högtalare kan inte köpas separat; man 
får demontera dem ur högtalarenheten. 

Fig 
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På bilden visas det fär· 
diga högtalarsystemet. 
Bassystemet består aven 
150 l sluten baslåda, 
fylld med stenull. Di· 
skantsystemet består av 
16 små högtalare med 6 
cm membrandiameter, 
placerade utefter en cir· 
kellinje. Diskantsystemet 
placeras ovanpå baslå· 
dan. 

Som framgår av fig. 3 är de 16 högta
larna i diskantsystemet kopplade parallellt 
i grupper om 4, dessa grupper är sedan in
bördes seriekopplade. För anpassning till 
16 ohms utgång användes en anpassnings
-transformator, typ »WMTh av fabrikat 
Wharfedale. På högtalarna, som endast 
har 6 cm membran diameter, har klistrats 
små remsor av skumgummiplast för att un
dertrycka partiaIsvängningar vid mycket 
höga frekvenser. Denna åtgärd, som kan
ske kan tyckas överdriven, medverkar 
dock till att återgivningen vid stereofoni 
förbättras. 

Den ljudåtergivning som uppnås med 
denna högtalarkombination är av utom-

f'... 
~ 
\ 
l 

ordentligt hög kvalitet. Detta hänger 
främst samman med den konsekvent ge
nomförda dämpningen av resonanseffek
ter i högtalarsystemen. Det är självklart 
att endast en högvärdig förstärkare gör det 
möjligt att tillfullo utnyttja de akustiska 
egenskaperna hos den här beskrivna hög
talaranläggningen. Författaren har funnit 
att en förstärkarkombination, bestående 
av »Quad II» {effektförstärkare} och 
»Quad 22» {kontrollenhet} samt aven ste
reoförstärkare, typ »Telewatt VS70», ger 
fullgott resultat. 

• 

5 1020kHz 
L---------..... Y1n-n~ Anpallsningll

tranllformator 

Fig 3 

16i1. 
~ 

Frekvensgången hos högtalarkombinationen. Den 
heldragna kurvan avser baslådan, den streckade di· 
skantsystemet. 

Högtalarna i diskantsystemet kopplas 4 och 4 
parallellt, vare/ter de 4 grupperna kopplas i serie. 
För anpassning till 16 ohms utgång användes en 
anpassningstransformator, typ »WMTl» av fabri· 
kat Whar/edale. 
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BYGG SJÄLV 

JON IDESTAM-ALMQUIST 

Lättkalibrerad RC-mätbrygga med 

I denna artikel beskriver förf. 
en för amatör bygge synnerligen 
lämplig RC-mätbrygga. Skalan 

som är linjär kan utgöras av 
en vanlig gradskiva, 

1 % mätnoggrannhet kan uppnås 
om precisionskomponenter 
(som finns att få i surplus) 

användes. 

BalonsviUkor 

t·~ 

Fig l 

Den vanligast förekommande 
kopplingen för Re-bryggor. 
Ger ej linjär skalindelning_ 

En brygga för uppmätning av motstånd 
och kondensatorer är ett synnerligen an
vändbart instrument vid alla slag av ex
perimentarbete. Konstruktionen blir i 
princip mycket enkel, och för den som 
bygger sina mätinstrument själv finns allt 
skäl att låta en RC-brygga bli ett av de 
första han tar itu med, ty en sådan kom
mer väl till pass vid tillverkningen av and
ra mätinstrument.' 
För att en RC-brygga skall kunna an

vändas för uppmätning av komponenter, 
avsedda att ingå i mätapparatur eller i 

1 Se t_ex IDESTAM-ALMQUIST, J: Dekad
tongenerator med låg distorsion. RADIO och 
TELEVISION 1962, nr 3, s. 60. 

Balonsvilllcor 

~.~ 
Rb Rn 

Fig 2 

Denna bryggkoppling som an
vändes i modellapparaten, ger 
linjär skalindelning jör en lin
jär potentiometer R •. 
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andra kritiska sammanhang, blir dock 
noggrannhetskravet stort och kalibrering
en måste utföras med största omsorg. För 
vanliga mätbryggor låter sig detta knap
past göra på annat sätt än genom aU pric
ka av skalan punkt för punkt med hjälp 
av ett stort antal precisionsnormaler, och 
vilken amatör eller ens medelstort labora
torium förfogar över ett tillräckligt antal 
sådana? En omsorgsfull kalibrering blir 
dessutom omständlig intill gränsen för det 
praktiskt möjliga och skulle nog fresta 
till och med en ängels tålamod_ 

Utan aU behöva pruta av på noggrann
heten kan man emellertid förenkla kali
breringen om man tillämpar en brygg-

Fig 3 

V id kapacitansmätning är mo
dellapparaten kopplad på detta 
sätt. Kapacitansvärdena kan av
läsas på samma skala som resis
tansvärdena i jig_ 2_ 

J 



linjär skala 

koppling som ger linjär skalindelning och 
använder en färdigtillverkad linjär skala, 
exempelvis en vanlig rund s.k. arkitekt
gradskiva som är tätt och mycket exakt 
graderad - desutom billig. En sådan har 
använts i den modellapparat för en RC
mätbrygga som beskrivs i det följande. 
Den totala skallängden vid resistansmät
ning utgör en sträcka på över en och en 
halv meter, uppdelad i omkring 2000 del
streck, vilket medger hög grad av avläs
ningsnoggrannhet. 

Eftersom både skalan och potentiome
tern är linjära kommer de att stämma in
bördes och kalibrering av skalan punkt 
för punkt blir överflödig. Allt man behö-

Fig 4 

BolonavllLkor 

~"RRx eUer 
b n 

t-=~ 

Bryggan kopplad för kompo
nentmatchning. Ä'ven i detta fall 
blir skalindelningen linjär. 
Ra = R. när potentiometern R. 
är till hälften invriden. 

ver göra är att trimma de »normaler» 
som ingår i bryggan. ~å att skalan visar 
rätt på en punkt - egalt vilken - när en 
yttre normal ansluts till mätklämmorna. 

Bryggprincipen 

RC-mätbryggor brukar vara kopplade en
ligt fig. L I det läge potentiometern P 
delar den övre byggrenen i samma för
hållande Ra/R" som råder mellan den 
okända komponentens impedans (Z,.) och 
den inbyggda normalens (Zu) (fasvinkeln 
hos impedanserna Z .. och Z. förutsättes 
vara identiska) upp~tår balans och ingen 
ström flyter genom nollindikatorn. Skal
indelningen blir emellertid ej linjär om 
denna koppling tillämpas. 

Om man i stället låter den övre brygg
grenen utgöras av ett variahelt. linjärt 
motstånd Ra och ett fast motstånd R b 

enligt fig. 2, blir Ra/R b direkt proportio
nellt mot löpkontakten~ vridninl!svinkel 
hos Ra' och en linjär skala kan användas. 

Mätområdet blir mer bel!rän~at än i en 
brygga enligt fig. l. men genom att göra 
Rh utbytbart mellan t.ex. tre värden som 
förhåller sig som 100; 10; l. erhåller man 
skalfaktorerna »xl», »xlO» och »xlOO» 
och mätområdet öka~ därmed hundra 
gånger för varje resistansnormal, Rn i den 
undre bryggrenen. 

Vid uppmätning av kondensatorer, för 
vilka ju reaktan~en är omvänt proportio
nell mot kapacitansen. får den okända 
komponenten och nurmalen lämpligen 
hy ta plats i schemat. se fig. 3. Samma 
-kala kan då användas som vid resistans
mätning. 

Modellapparaten har ett särskilt mät
område för jämförelsernätning, detta kan 

användas vid matchning av komponenter, 
se fig. 4. Värdena på de fasta motstånden 
R. och R/) har valts så att varje grads vrid
ning av löparen på Rv motsvarar l °/00 av
vikelse mellan de komponenter som an
~ llIts till mätklämmorna. Skalindelningen 
hlir även i detta fall linjär och gradskivan 
behöver ej förses med någon särskild pro
centskala. 

I fig. 5 visas det kompletta schemat för 
mätbryggan. 

M ätt oleranser 

För varje mätinstrument måste man räkna 
med vissa toleranser hos det avlästa vär
det och det är av vikt att känna till hur 
~tora eller små dessa toleranser är_ I en 
bryggkoppling med tre »kända» kompo
nenter (R", Rh och R u i fig. 2) blir t.ex. 
toleransen hos mätvärdet lika med sum
mlln av de tre »kända» komponenternas 
toleramer. Använder man enprocentiga 
komponenter kan mätfelet således uppgå 
till 3 %. Men det är inte nog med detta, 
man måste även räkna med att indika
torns känslighet och skalans gradering 
sätter en gräns (ör avläsningsnoggrannhe
ten, och att strökapacitanser och lednings
resistanser m.m. kommer att inverka. Även 
om man använder enprocentiga kompo
nenter, kan mätfelet därför my~ket väl 
uppgå till fem, sex procent eller mer. Hos 
amatörtillverkade bryggor enligt Hg. l, 
där man ofta använder ~tandardpotentio
metrar. vars Iinjäritet långt ifrån är l %, 
kan man knappast nå någon större nog
grannhet. om man inte kalibrerar skalan 
punkt för punkt, vilket - som tidigare 
nämllt~ -- är en ~å um~tändlig procedur 
att väl knappast någon är villig att ge sig 

kast med den. 
Minimikravet på potentiometerns lin-
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Jara noggrannhet är l %_ Vill man nå 
verkligt goda resultat får man dock gå ett 
steg längre. I modellapparaten används 
en potentiometer (Rl i fig. 5) med så snäv 
linjär tolerans som 0,1 %. Listpriset på 
en sådan är omkring 200 kronor, och den 
skulle givetvis ej ha kunnat komma i frå
ga i en så relativt enkel apparat som den
na, om det inte hade varit så lyckligt att 
den fanns att få i (fabriksny) surplus för 
en bråkdel av listpriset. 

Även de tre fasta motstånden R b i den 
övre bryggrenen håller 0,1 %. Två av dem 
finns att få i surplus, medan fullt pris 
måste betalas för det tredje. Tack vare 
den kraftiga rabatten på surpluskompo
nenter uppgår den sammanlagda kostna
den för dessa fyra precisionskomponenter 
inte till mer än knappt en tredjedel av den 
totala kostnaden för bryggan. Detta får 
anses skäligt, eftersom mätnoggrannheten 
till största delen bestäms just av dessa 
kom ponenter. 

Lämpliga potentiometrar 

Det finns f.n. en del olika precision s p o
tentiometrar i surplus att välja mellan. 
Valet av potentiometer får avgöras efter 
råd och lägenhet och efter det noggrann
hetskrav man har på den färdiga bryg
gan. Resistansvärdet bör vara 5, 10 eller 
20 kohm och linjäriteten ej sämre än l %. 
Tab. l visar data för några lämpliga ty
per, av vilka 10 kohm-potentiometern är 
fördelaktigaste alternativet. Av tabellen 
framgår också vilka förändringar man 

måste vidta i principschemat, fig. 5, när 
man använder någon av dessa typer i stäl
let för den som anges i stycklistan. 

Mätområdena 

I modellapparaten användes en gradskiva 
indelad i nygråder. En sådan är att före
dra framför en på 360 0

, ty dels faller del
strecken något tätare, dels får man jämnt 
hundra delstreck för varje kvadrant i stäl
let för nittio. 

Den använda potentiometerns resistans
bana är 300 0

, vilket motsvarar 333,3 ny
grader. Totala resistansen är 10 kohm el
ler jämnt 30 ohm per nygrad. 

Potentiornetern har förkopplats med 
ett motstånd R6 på 300 ohm, se fig. 5. 
Skalan skall därför visa 10 när potentio
metern är helt nedvriden (resistansen i 
brygganhen utgörs då av förkopplings
motståndets 300 ohm) och kommer att visa 
drygt 340 när potentiometern är helt upp
vriden. 

Med de tre skalfaktorerna »xb, xlO» 
och »xlOO» erhålles skalområdena 10--
340, 100--3400 och 1000--34000. Två re
sistansnormaler används, en för ohm 
(R14) och en för kohm (R12), samt två 
kapacitansnormaler för icke-elektrolytis
ka kondensatorer, en för pF (Cl+C2) 
och en för nF (C3+C4). På detta sätt 
får man sex mätområden för såväl mot
stånd som kondensatorer. Tillsammans 
täcker de 10 ohm-34 Mohm resp. 10 pF 
-34 .uF. En tredje kapacitansnormal, 
C5+C6, används för uppmätning av elek-
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Fig 5 
Modellapparatens principschema. 

Stycklista 

R1 = linj. precisionspot. 10 kohm, 0,1 %, med 
vridn.-vink. 300 0 (Colvern 7302/ 15, surplus, 
Bo Palmblad, Stockholm). 

Obs! Om annan potentiometer används jör 
R1 måste en del av nedanstående komponen
ter bytas ut mot andra värden, j jr tab. 1. 
R2=precisionsmotst. 200 ohm, 0,1 % (sur-

plus, Bo Palmblad) 
R3 = precisionsmotst. 1,8 kohm, 0,1 % (MEC 

P 10, Kuno Källman, Göteborg) 
R4 = precisionsmotst. 18 kohm, 0,1 % (sur-

plus, Bo Palmblad) 
R5=30 kohm, l % 
R6=300 ohm, l % 
R7=24 kohm, l % 
R8=2 kohm, Hnj . pot. 
R9=200 (e. 250) kohm, log. pot. 
R10=200 (e. 250) ohm, Hnj. pot. 
Rll=100 kohm, linj. pot. 
R12 = 620 kohm, l % 
R13=100 ohm, Hnj. pot. 
R14=620 ohm, l % 
R15=1 kohm, 10 W 
R16=R17=220 ohm 
R18=33 kohm 
R19=12 kohm, l W 
R20=R27=R30=10 Mohm 
R21 = 100 kohm 
R22=10 kohm 
R23=1 Mohm 
R24=220 kohm 
R25 = 1,5 kohm 
R26 = l Mohm, log. pot. 
R28=R29=470 kohm 
C1=642 pF (560+82), styrol 2,5 % 
C2 = 40 pF, ker. lufttrimmer 
C3=0,56 .uF, polyester 10 % 
C4=ca 0,1 .uF, polyester (utprovas) 
C5=6 .uF, ppr 
C6=ca 0,5 .uF, ppr (utprovas) 
C7+C8= 8+8 .uF el.-Iyt i bägare, 450 V 
C9=32 .uF el.-lyt i bägare, 350 V 
ClO=C13=0,01 .uF 
Cll=C12=0,1 .uF 
V1=ECC83 
V2=EMM801 
Tr 1= tonfrekvenstransformator med impe

dansomsättning ca 800 ohm: 15 ohm. 
Kärnarea : ca 4 cm" 

Tr2=nättransformator, 200 V, 30 mA, 6,3 V, 
1,1 A 

Ll = selenlikrikt. B250 C75 
Sr1=finsäkr. 50 mA 
01 = Omkopplare, typ Trolex, 3-pol., 4-vägs 

(en sektion används ej) 
02=Omkopplare, typ Trolex, 2-pol., 6-vägs -
Sl=tvåpol. vridströmbr. med förlängn. axel 
Leistner-låda, typ 15, med handtag 
Gradskiva 0 100 mm delad i nygrader (Stan-

dardgraph 726/ 10; Svanströms m.fl. pap
persaffärer) 

Div. rattar (Philips instrumentrattar) 
4 isolerade polskruvar m.m. 

J 



Fig 6 
Indirekt metod för mätning av små kapaci
tanser_ Bryggan är kopplad för jämförelse
mätning_ C. bör lämpligen vara 100 pF eller 
1 nF och C. ca 90 pF resp_ ca 900 pF. Värden 
på C. mellan O och ca 25 pF resp. O och ca 
250 pF kan då mätas med stor noggrannhet. 
Skillnaden i grader mellan skalans . inställ
ning vid balans när C" är in- och urkopplad 
anger kapacitansen för C" i tiondels resp. hela 
pF. 

trolyter med värden upp till 340 ,uFo (Man 
kan även mäta värden som faller utanför 
dessa områden om man använder den in
direkta mätmetod som beskrivs längre 
fram i texten.) 

När man mäter kondensatorer med rela
tivt stora förluster, måste dessa förluster 
utbalanseras för att bryggan skall kunna 
nollställas. Detta gäller inte bara elektro
lyter utan även t.ex. MP- och sämre pap
perskondensatorer. Den minsta kapaci
tansnormalen CI+C2 har därför kopplats 
i serie med ett separat, variabelt motstånd 
R9, och de två andra normalerna C3+C4 
och C5+C6 i serie med ett gemensamt 
motstånd RIO. 

När bryggan är kopplad för komponent
matchning, jfr fig. 4, skall R b vara jämnt 
1000 ggr potentiometerns resistans per ny
grad för att varje delstreck skall motsvara 
l 0/00, Seriemotståndet till RI, som utgörs 
av R6+R7+R8 i fig. 5 ställs in så att 
bryggarmarnas resistanser blir lika när 
potentiometern RI är exakt invriden till 
hälften. Mätområdet blir då ± ca 16,5 %. 

Vid komponentmatchning kommer av
vikelsen mellan komponenterna att uttryc
kas i promille av den komponent som är 
ansluten till Cx-klämmorna, när det gäller 
motstånd, och i promille av den kompo
nent som är ansluten till Rx-klämmorna 
när det gäller kondensatorer. 

Indirekt mätmetod 

Vid uppmätning av små kapacitanser får 
man ett säkrare mätvärde om man använ-

Fig ? 
Indirekt metod för mätning av små resistanser 
med bryggan kopplad för komponentmatch
ning. Om R. t.ex. är 1 kohm och R. ca 900 
ohm kan värden på R. mellan O och 250 ohm 
mätas. Varje grads skillnad i skalans inställ
ning vid balans när R. är in- resp. urkopplat 
motsvarar 1 ohm. Jfr jig. 6. 

der den indirekta metoden enligt fig. 6, 
ty den strökapacitans som man har över 
Cx-mätklämmorna kommer att adderas till 
den okända komponentens kapacitans när 
man mäter denna direkt. I modellappara
ten är denna strökapacitans ca 1,5 pF, 
vilken - även om den i och för sig har ett 
lågt värde - kommer att medföra stora 
mätfel för små kondensatorer. Känner man 
till hur stor strökapacitansen är kan man 
dock vid grovmätningar låta sig nöja med 
att helt enkelt dra strökapacitansens värde 
från det avlästa mätvärdet. 

Även mycket stora resistanser samt små 
resistanser och stora kapacitanser kan 
med fördel mätas indirekt. I de båda se
nare fallen tillgrips seriekoppling istället 
för parallellkoppling, se fig. 7. Värdena 
räknas ut enligt kända formler för paral
lell- och seriekoppling av motstånd och 
kondensatorer. Om man väljer ett jämnt 
värde på den komponent som används 
som extra »normal», dvs Ca resp. R b i fig. 
6 och 7, blir räkneoperationen enkel. 

Strömförsörjningen 

Precisionsmätbryggor brukar i regel an
vända mätfrekvensen 1000 Hz, hämtad 
från en inbyggd oscillator. En sådan med" 
för en extra kostnad och en icke önskvärd 
värmeutveckling iapparatlådan, som kom
mer att inverka på mätresultatet. 

I modellapparaten finns ingen oscilla
tor utan där användes nätets 50 Hz som 
mätfrekvens, vilket inte visat sig medföra 

Tab. 1. Dala för alternativa palentiometrar Rl och 
de kampanenter enligt styck listan som miIsI. 
bytas ut för resp. alternativ. 

Potentiometer 
65051'22 83021472 B302!472 

Colvern ClR nr 

Resistans 5 kohm 10 kohm 20 kohm 

Vridningsvinkel 300' 310' 310' 

Resistans per 
nygrad 15 ohm '29 ohm 58 ohm 

Mörkeffekt 5W 10W 10 W 

Linjör 
noggrannhet 1% 0,1 % 0,1 % 

R5 utbyts mot 15 kohm '29 kohm 58 kohm 

R6 150 ohm 270 ohm 560 ohm 

R7 12 kohm 22 kohm 47 kohm 

R8 1 kohm 5 kohm (2 kohml 

R12 1,3 Mohm (620 kohml 300 kohm 

R14 1,3 kohm (620 ohml 300 ohm 

Multipel för 
CI-C6 

ca 2 0,5 

några större nackdelar men väl en del för
delar. Mätströmmen hämtas från en trans
formator TrI, vars sekundär kopplats till 
glödströmslindningen på nättransforma
torn Tr2, se fig. 5. Över TrI:s primär er
hålles ca 50 V mätspänning. För att inte 
strömmen genom mätkomponenten skall 
bli för hög när denna utgörs av ett litet 
motstånd eller en stor kondensator, har 
ett seriernotstånd RI5 på l kohm lagts in 
i strömförsörjningskretsen. Bryggspän
ningen avtar vid uppmätning av lågimpe
diva komponenter, och känsligheten sjun
ker. Känsligheten blir även något olika 
beroende på vilken skalfaktor som an
vänds. 

Indikatorn 

Nollindikatorn består av ett dubbelt indi
katorrör V2, vars ena sektion är före
gången aven förstärkare i två triodsteg. 
Det första steget, VIA, är motkopplat och 
ger relativt låg förstärkning. Motkopp
lingen utnyttjas för att hög ingångsimpe
dans skall erhållas, så att förstärkaren 
inte nämnvärt belastar bryggan. Ett tyd
ligt minimum erhålles därför även när 
mycket högimpediva komponenter mäts. 

Det andra indikatorsystemet, som är 
kopplat till VIA:s katod och således inte 
föregås av någon förstärkning, har lägre 
känslighet. Detta system är en finess 
som man sällan ser på mätbryggor. Det 
används för grovbalansering av bryggan 
och underlättar i hög grad inställningen. 

(Forts. i nästa nummer) 
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------------------~~-------------------------------,' 
MATEMATIK FÖR RADIOTEKNIKER (9)''-

INGENJÖR LENNART BRANDQVIST 

• De tidigare artiklarna i denna serie har varit 
införda i nr 12/61 samt nr l, 2, 3, 5, 6, 9 och 
10/62. 

Ekvationer, kurvor och rötter 
I detta avsnitt genomgås hur ekvationer kan representeras medelst kurvor 

..och hur man får fram ekvations rötter ur ekvationens. kurva. 

V id lösning av t.ex. förstagradsekvationen 

x+5=0 

söker vi det värde på x, för vilket uttrycket 
i vänstra ledet blir exakt lika med noll. Om 
vi i stället allmänt betecknar värdet av ut
trycket vänstra ledet med bokstaven y, 
får vi 

I ovanstående funktion kallas x den obero
ende variabeln och y den beroende varia
beln; detta eftersom värdet på y beror av 
vilket värde på x vi insätter i uttrycket 
ovan. För t.ex. x= l erhålles 

y=1+5=6 

och för t.ex. x=2 erhålles 

y=2+5=7 osv. 

Om vi efter hand sätter in olika värden 
på x och antecknar alla sammanhörande 

y 
8 

Y=6 -y 
I · 

i Ordinata 
/[ 

I 
I i Abskissa 

.. -r'-~rT~~~-r~'T.-r~x 
-8 Origo/' x=' 8 

-8 

Fig l 
Rektangulärt koordinatsystem, vilket punk
ten x=l, y=6 är markerad. 

värden på x och y, kan vi rita ett diagram 
över sambandet mellan x och y. Härvid 
användes ett s.k. koordinatsystem, fig. l, 
vilket består av två mot varandra vinkelräta 
tallinjer, vars båda nollpunkter förläggs 
till axlarnas skärningspunkt -- koordinat
systemets origo. På den horisontella tallin
jen, x-axeln eller abskissan, avsättes posi
tiva x-värden åt höger och negativa x-vär
den åt vänster, från origo räknat. På den 
vertikala tallinjen, y-axeln eller ordinatan, 
avsättes positiva y-värden uppåt och nega
tiva y-värden nedåt, från origo räknat. Två 
sammanhörande värden på x och y, t.ex. 
x=l och y=6, representerar en punkt i 
koordinatsystemet, fig. 1. Denna punkt sä
ges ha koordinaterna x=l och y=6. 

För ett samband eller en funktion av 
typen 

'. 

y 

Fig2 
Kurvan för ekvationen y=x+5 skär x-axeln 
i punkten x=-5; detta värde på x är ekva
tionens rot. 
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där x och y är av första graden, blir ekva
tionens kurva en rät linje. I sådana fall sä
ger man ofta att man har att göra med ett 
linjärt samband mellan x och y. 

För förstagradsekvationen 

y=x+5 

får man följande samhörande värden på 
xochy: x=O, y=5; x=--l, y=4; x=-2, 
y=3; x=-3, y=2; x=--4, y=l; x=-5, 
y = O. Prickar man in dessa samhörande x
och y-värden i ett koordinatsystem får man 
en kurva som visas i fig. 2. 

I linjens skärningspunkt med x-axeln 
är y=O. Motsvarande x-värde kallas funk
tionens nollställe. Detta x-värde utgör ro
ten till den ekvation som erhålles om y sät
tes lika med noll. 

Ur fig. 2 ser vi t.ex. att nollstället till 
funktionen 

----~~------r--t--~--~---x 

Fig3 
Förstagradsekvationer som alltid represente· 
ras av räta linjer, kan skära x-axeln endast i 
en punkt. 



y=x+5 är x=-:-5 

ty för x=-5 blir ju 

y=-5+5=0 

Att en förstagradsekvation alltid har en 
rot, kan man grafiskt åskådliggöra. genom 
att dra räta linjer kors och tvärs i koordi
natsystemet, fig. 3. Hur vi än drar linjerna, 
finner vi att dessa alltid skär x-axeln i en
dast en punkt. 

Studera andragradsekvationen 

x2-2x+l=0 
Om vi sätter 

y=x2
- 2x+1 

och ritar upp den kurva som representeras 
av sammanhörande värden på x och y, får 
vi en kurva enligt fig. 4. En sådan geomet
risk figur kallas för en parabel. 

Här kan nämnas att bl.a. i samband med 
riktade radiovågor användes ofta antenn
speglar, vars kontur utgörs aven parabel. 
En parabolisk spegel har den egenskapen, 
att infallande parallella strålar samman
bryts till en punkt - parabelns bränn
punkt. Omvänt erhålles ett reflekterat pa
rallellt strålknippe, om strålningskällan 
monteras i parabelns brännpunkt, fig. 5. 

Vid de typer av andragradsekvationer 
vi nu sysslar med, där y är av första gra
den, kommer alltid parabelns axel, se fig. 4, 
att vara parallell med y-axeln. Det finns 
då bara tre principiellt olika lägen, fig. 6, 
som parabeln kan inta i koordinatsystemet. 
För enkelhetens skull tar vi endast det fall, 
då parabeln har sin ~topp~ vänd nedåt, se 
fig. 6. 

l) Parabelns ~topp» befinner sig ovanför 
x-axeln. Då finns inga skärningspunkter 
med x-axeln, alltså saknar motsvarande ek
vation reella rötter. I detta fall är ekvatio
nens diskriminant D (se sid. 72 RT nr 
10/62): 

D < O (två komplexa rötter) 

2) Parabelns topp tangerar x-axeln. Då har 
parabeln endast en gemensam punkt med 
x-axeln. Detta fall motsvarar 

D=O (dubbelrot) 

3) Parabelns topp befinner sig nedanför x
axeln. Då har parabeln två skäJ;ningspunk
ter med x-axeln. Detta fall motsvarar 

D> O (två olika reella rötter) 

I det fall en andragradsekvation ger kom
plexa rötter 

x2+px+q=0 

betyder detta alltså att motsvarande parabel 

y=x2+px+q 

saknar nollställen. Parabelns topp befinner 
sig då i en punkt ovanför x-axeln. 

Om andragradsekvationen har de kom
plexa rötterna 

x=a ±jb 

så kan det visas att parabelns mmIml
punkt kommer att befinna sig i en punkt 
med koordinaterna xo=a, Yo= b2• 

Exempel 

Vad är den geometriska innebörden av 
rötterna till nedanstående ekvation 

Lösning 

x=-1 ± yI2-4 
x=-I±jV3 

Den komplexa roten innebär att motsva
rande parabel 

y=x2+2x+4 

befinner sig ovanför x·axeln. Parabelns 
topp (minimipunkt) befinner sig i en 
punkt med koordinaterna xo=-l och 
Yo= (Y3)2=3. 

Sambandet mellan rötter och 
koefficienter 

I andragradsekvationen 

x2+px+q=0 

är rötterna (se sid. 72 nr 10/62) 

Xl =-p/2+yD/2 
X2=-p/ 2-yD/2 

Om vi nu dels adderar, dels multiplicerar 
de två rötterna, kommer vi att finna två 
viktiga samband: 

l) Om vi adderar de båda rötterna, så er
hålles 

XI+X2=-p/2+YD/2-p/2-yD/2 
XI+X2=-P 

R e g e I: Summan av rötterna till en 
andragradsekvation är lika med koef
ficienten för x med ombytt tecken. 

2) Om vi multiplicerar de båda rötterna, 
så erhålles enligt konjugatregeln 

XI'X2= (-p/2+yD/2) (-p/2-yD/2) 
= (-p/2)2-(YD/2J2 

Xl·X2=(1/4)· (p2-D) 

och eftersom D= p2-4q, så får vi 

xI'X2= (1/4)· [p2_(p2-4q)] = 
= (1/4) ·4q=q 

R e g e I: Produkten av rötterna till en 
andragradsekvation är lika med den 
»bekanta termen». 

Exempel 

En andragradsekvation har rötterna 
Xl =2 och X2=1. Bestäm ekvationen. 

Lösning 

Koefficienten för x är lika med rötternas 
summa med ombytt tecken, dvs. 

p=-(2+1) =-3 

Den bekanta termen är lika med rötter
nas produkt, dvs. 

q=2'1=2 

Ekvationen är alltså 

x2-3x+2=O 

------------4~~---------x 

vorobelns oxel 

Fig4 
En andragradsekvation representeras aven 
parabel. Den här visade parabeln tangerar x· 
axeln, tangeringspunkten ger ekvationens dub· 
belrot. 

Parabolisk antenn 

Fig5 
Riktantenner med parabolisk kontur utnytt
jas inom radiotekniken för sändning och mot
tagning av mycket korta radiovågor. Det strå
lande elementet som måste ha små dimensio
ner i jämförelse med den paraboliska reflek
torn, placeras i parabelns brännpunkt. 

y 

------------+--~~~~~-x 

Fig 6 
En parabel med vertikal axel, se fig. 4, kan 
inta tre principiellt olika lägen i koordinat
systemet. Om .diskriminanten D för den andra
gradsekvation som beskriver parabeln är lika 
med noll, tangerar parabelns minimipunkt x
axeln. Om diskriminanten har positivt resp. 
negativt värde ligger minimipunkten hos pa
rabeln under resp. över x·axeln. 
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TV. TEORI FÖR SERVICETEKNIKER (5) * 

INGENJÖR ARNE RANDEVALL 

1 Tidigare avsnitt av denna artikelserie har 
varit införda i RT nr 6, 7/8, 10 och 11/62. 

Intressant AFR -koppling med 
I detta avsnitt beskrives ett modifierat AFR-system 

i vilket AFR-röret inte nycklas. 

I artikeln om TY·mottagarnas automatis
ka förstärkningsreglering i nr 11/62 be· 
handlades det nycklade AFR-systemet. De 
flesta av marknadens TY-mottagare är ut
rustade med ett sådant AFR-system. I se
nare modeller av såväl Philips-koncer
nens mottagare ~Philips:t, ~Dux~ och 
:teonserton, som av LM-koncernens ,Ra
diola, finner man emellertid ett något 
modifierat system. I dessa mottagare har 
man delvis frångått nycklingen av AFR
röret, men i övrigt är skiljaktigheterna 
mellan systemen inte stora. Den enda olik
heten är att det i det modifierade, systemet 
tillkommit ett YDR-motstånd i AFR-rörets 
anod och en kondensator e parallellt över 
röret. De båda systemens princip scheman 
visas i fig. 1. 

I ett nycklat AFR-system är det de posi
tiva återgångspulserna från linjeutgångs
transformatorn som ~låser upp:t AFR-rö
ret för videosignalens linj esynkpulser som 
påföres mellan galler och katod på samma 
rör. Kommer inte båda dessa signaler in 
samtidigt, dvs. om mottagaren faller ur 
synk, är röret alltid spärrat. AFR-spän
,ningen försvinner då med risk för över
styrning av mottagaren som följd. 

Ofta dimensioneras emellertid AFR-rö
rets gallerförspänning så, att röret blir le
dande även om linjeåtergångspulserna på 
anoden och synkpulserna mellan galler 
och katod inte inkommer samtidigt. En 
viss negativ AFR-spänning erhålls således 
även när mottagaren är ur synk. 

I båda systemen, se fig. la och b, laddas 

AFR'-_--p--c=R.........,r------?"---i-cp=-- JLJL Å terg6ngspulser 

k.~R'ulser 

c ~ Videopulser 

.---+-+ 

AFR:-~r---cR::r--r-----P----i-C1p:- JlJL, Återgångsputser 

Synkpulser 

c 
'. // 

Rl t& Videopulser 

.---+-+ 

Fig l 
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kondensatorn el under de positiva åter
gångspulserria genom en lågohmig resis
tans (=rörets inre resistans) och urladdas 
under tiden mellan pulserna genom ett be
tydligt större motstånd R!. 

Ett överskott ~v elektroner bildas där
vid på el:s vänstra belägg - dvs. en ne
gativ medelspänning har erhållits som ef
ter glättning i filtret R1 e tas ut som en 
negativ AFR-spänning. 

Om TY-mottagaren ä,r »synkad», så att 
återgångs- och linjesynkpulser inkommer 
till AFR-röret samtidigt, fungerar båda 
kopplingarna i fig. l på Samma sätt. Kon
densatorn el:s laddning (AFR-spänning
en) bestäms således av den ström som fly
ter genom AFR-röret. I kopplingen enligt 
fig. lb kommer emellertid YDR-motstån-



\ 

VD R -motstånd 

det att inverka så att laddningsströmmen 
genom el ökar vid ökande videosignal
spänning och minskar vid minskande vi- ' 

, deosignalspänning. Om videosignalen t.ex. 
tenderar att minska i styrka (försvagad 
insignal till mottagaren), kommer på grund 
av den minskade signalamplituden till 
AFR·rörets galler, rörets inre resistans att 
öka, liksom dess anodspänning. Spänning
en över VDR·motståndet blir därigenom 
mindre, och eftersom VDR·motståndet är 
spänningsberoende" kommer dess resistans 
att öka, dvs. AFR·röret och VDR·motstån
det samverkar (=de ökar båda sin resis
tans) och gör att en liten ändring av gal
lerspänningen ger en kraftig ändring av 

• Se avsnitt 2 av denna artikelserie i nr 7/8 
1962, s. 56. 

Fig l 
a) Principschema för nycklat AFR-system. 
b) AFR·system med VDR-motstånd. 

Fig 2 
AFR-rörets l.-U.-diagram. (1) visar det fall 
då rörets förspänning valts så att röret leder 
såväl under synkpulserna som under en del av 
linjeavsökningstiden. (2) visar det fall då rö
rets förspänning valts så att röret leder en· 
dast under synkpulstiden. 

JUl 

Rl 

Fig 3 
Linjeåtergångspulsernas spännings-tid-yta fördelar sig i punkten A så att spän
nings-tid-ytans positiva del har samma yta som dess negativa del. Pulsernas 
osymmetri gör att den positiva pulsamplituden blir större än den negativa. 
Genom VDR-motståndet kommer det att flyta en stor laddningsström genom 
Cl så att denna kondensators vänstra belägg blir negativt laddat. Konden
satorn C2 laddas så att dess övre belägg blir positivt. 

Fnin videoförstärkare 

_ Synkpulser 

Fig4 

Frön linjeutgån,gslrasformator 

U 
cml 

JeOp 

·R222 
33k 

., . 

Utdrag ur principschemat för Radiolas TV-chassi AB2. Följande komponen
ter korresponderar med komponenterna i fig. lb: C307=Cl, R3l5=Rl, 
R3l6=VDR, C2l3=C2. 

Fig 5 

Frön linje.utgöngstronsformolor 

C9JU 
Till AFR- Nl Rn2 1n 

reglerade r5r ---.:.o:--c4::>70-k--I C96 
~6n Rl13 

Från videoförstörkore 

k 

Frön störpulsvöndore och 
videoseparotor 

Utdrag ur principschemat för AFR-kopplingen i Philips TV-chassi PIS-C. 
Videosignalen matas här till katoden i stället för till gallret, som normalt 
är jordat genom videoseparatorrörets gallerkatodresistans. Om en störning in· 
kommer matas störningen som en negativ signal till gallret och stryper AFR
röret. Följande komponenter korresponderar med komponenterna i fig. l: 
C98=Cl, C97=C2, R113=VDR, R112=R2, C96=C. Motståndet Rl i fig. 
l b har ingen motsvarighet i detta schemautdrag men i verkligheten kan man 
från punkten NI komma till chassiet genom stora motstånd samt ledande rör, 
varför kopplingen i princip är densamma som i fig. lb. 
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AFR-spänningen. Kopplingen verkar sken
bart så som om rörets förstärkningsfaktor 
ökat. 

Kondensatorn C2 som är kopplad paral
lellt över AFR-röret kommer givetvis att 
på det övre belägget anta samma spänning 
som anoden. Om mottagaren av någon an
ledning faller ur synk kommer kondensa
torspänningen ändå att ge röret anodspän
ning, så att röret blir ledande under den 
tid synkpulstoppar uppträder. Förutsätter 
vi att mottagaren fallit ur synk, dvs. att 
AFR-röret är strypt under återgångspul
sen och studerar förloppet från dess bör
jan (CI är helt oladdad), finner vi att 
punkten A har jordpotential. Se fig. 3. 
Från läran om elektriska pulser i RC-Iän
ker vet vi, att pulsens spännings-tid-ytor i 
en RC-Iänk fördelar sig symmetriskt kring 
jordpotentialen (eller kring ett förspän
ningsvärde ). Detta framgår av fig. 3 där 
de streckade positiva och negativa spän
nings-tid-ytorna är lika stora. Men på grund 
av pulsernas osymmetri blir den positiva 
toppen betydligt högre än den negativa. 
Motståndet släpper därför igenom propor
tionsvis mer ström under den tid konden
satorerna CI och C2 laddas än under ur
laddningstiden mellan topparna, varför 
CI:s vänstra sida antar en negativ medel
potential, och C2:s övre belägg antar en 
positiv medelpotential. 

Man kan ge AFR-röret olika förspän
ning, se fig. 2. I fig . . lb förläggs arbets
punkten så att röret endast blir ledande 
under synkpulstiden. Om mottagaren är 
ur synk så att inte linjesynk- och åter
gångspulserna inkommer till röret samti
digt ger C2:s positiva potential röret anod
spänning. Under linjesynkpulserna urlad
das C2 genom röret. C2:s positiva spän
ning sjunker därvid, men när linjetrans
formatorns pulser kommer laddas den 
åter. Dessa pulser laddar emellertid även 
kondensatorn CI, dvs. AFR-kopplingen i 
fig. lb lämnar en viss negativ AFR-spän. 
ning även om mottagaren faller ur synk. 

Detta torde vara den huvudsakliga anled
ningen till att vissa TY·fabrikanter över. 
gått till detta AFR-system; den beskrivna 
»AFR.förstärkningen» i kopplingen ver. 
kar ävenledes gynnsamt. En annan fördel 
med denna koppling torde vara att AFR
röret kan vara en triod i stället för en pen. 
tod. Trioden har, förutom mindre förstärk
ning än pentoden, tendens att återkoppla 
pulser från anod till galler. I detta fallet 
kan en återkopplad återgångspuls verka 
mindre gynnsam än om den blandar sig 
med videosignalen på gallret, eftersom den 
då eventuellt kan fortsätta vidare till vi
deoseparatorn och ev. komma in som stö
rande synkpulser. Genom YDR-motståndet 
elimineras denna risk, eftersom pulsspän
ningarna över AFR-rörets anod blir avse
värt mindre än utan YDR-motstånd. 

I fig. 4 och 5 visas schema utdrag från 
två TY·mottagare som försetts med AFR
system med YDR-motstånd. • 

• HALVLE DAR NYTT 

Termistorer med positiv 
temperatur-koefficient 

En intressant ny halvledarkomponent har 
utvecklats av Siemens, nämligen tempera· 
turberoende motstånd med positiv tempe
raturkoefficient inom ett bestämt tempe
raturområde. De nya motstånden tillverkas 
på halvledarbasis. De kallas av tillverka
ren för »Kaltleiter» och har typbeteck
ningarna P350-1, P390-1 och P450-1. 

Resistansen som funktion av tempera
turen för dessa komponenter visas i fig. 1. 
I diagrammet betyder RA begynnelsere
sistans, RN nominell resistans, RJiJ slut
värde av resistansen, TA begynnelsetempe
ratur, T N nominell temperatur och T JiJ tem
peraturens slutvärde. Temperaturområdet 
från T A till T JiJ kallas arbetstemperaturom
råde och resistansavsnittet mellan RA och 
RJiJ kallas resistansvariationsområde. 

Som framgår av diagrammet är resistan
sen låg och blott föga temperaturberoende 
i det lägre temperaturområdet - ungefär 

R",) 

.;-.A----;T~N-----.TLE-- T ('C) 

upp till T N' I området mellan T N och TE 
ökar resistansen snabbt; det kan rör~ sig 
om 3 il 4 tio potenser för en temperatur
ökning med ca 50°C. Efter TE börjar re
sistansen på nytt falla med ökande tem
peratur. På brantaste delen av kurvan är 
temperaturkoefficienten omkring +10 % 
per °c. 

De tre typer Siemens hittills tagit i serie
produktion typmärkas med en färgmarke. 
ring. Data och markering framgår av tab.1. 

Nominella resistansen RN mäts vid en 
temperatur av TN ±5°C. De tre typerna 
termistorer finns än så länge utförda som 
små skivor, men ytterligare utförandefor
mer kan förväntas i den mån efterfrågan 
på sådana gör sig märkbar. 

Kurvorna i fig. 2 ger resistansen som 
funktion av temperaturen för de tre typer
na och fig. 3 visar ett ström-spänningsdia-
gram vid konstant temperatur. W T 

10' ~ -.. 

10 
5 A'rl -.., 

/ 
il 7 , 

3 / V 
2 

V / V 
- ..... .;' -- -

10 

10 

10 

10 
40 80 120 160 200 240 280 

-T('C) 

Fig l Fig 2 

Fig l 
Principiella förloppet av resistansen som 
funktion av temperaturen för termistor 
med positiv temperaturkoefficient. 
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10 2Q:l)4Q 5060 

ResMtansen som funktion av temperaturen 
för Siemens tre nya typer av termistorer. 
A=P3S0-l, B=P390-l, C=P4S0-l. Fig 3 

-u (V) 

Tab. l. Data för de nya termistoremafrånSiemens 

Fig 3 
Ström·spänningskarakterMtik för termisto· 
rer med positiv temperaturkoefficient. 
Märk att kurvför!oppet efter maximum in· 
dikerar negativ inre resMtans. 

Typ 

p 350·1 
P 390-1 
P 450-1 

TN ~ 
·C ohm 

80 200 
120 120 
180 (fJ 

RA TA TE RA RE Färg-
marke-

ohm ·C kahm ring 

40-90 80-130 0,08·100 orange 
40-90 120-170 0,06-1000 grön 
40-100 180-270 0,06·100 grö 
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BRAuN -Hi-Fi komponenter 

NU I SVERIGEI 
Utmärkande för Bcaun-produkterna är de
ras höga tekniska kvalitet och erkända 
design. Braun Hi-Fi program väckte sen- . 
sation på Hannovermässan. Komponen
terna är nu i produktion och tillgängliga 
i Sverige. 

Generalagent 
för Braun Hi-Fi komponenter: 

BRRun 

SKIVSPELARE PC 5 
i professionell klass 

Rumblefri drift. Tung skivtallrik (3 kil. 
Balanserad tonarm med inställbart na -
tryck O och O,~ gr. Skyddar Era vär
defulla skivor och återger de finaste 
detaljer i inspelningen. 

löstagbart pickup-skal passande alla 
högklassiga HI-Fl pickuper, exempelvis 
SHURE M7lD. 

Begär specialbroschyrer ! 

KLN TRADING CO Ltd AB Slånbärsvägen 2, Danderyd 
Tel. 555600, 555610 

Taveltunn (11 cm) 
HI-Fl HÖGTALARE L 45 
Frekvensomfång 40-20.000 Hz ± 3 dB 

HI-Fl STEREO FÖRSTÄRKARE 
CSV 60, 2x30 W - CSV 13, 2x12 W 
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PRAKTISK 
TRANSISTORTEKNIK 
AV KJELL JEPPSSON 
En handbok för tekniker inom elektroniksektorn, radio{TV
servicemän och eXl'erimenterande 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
studier. 

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:-
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~ II r,.... 
DEPARTEMENT ElECTRONIQUE 

...., I La..'-NYHETER FRÅN 
HALVLEDARE MED KONTROLLERAD LAVIN 
Denna nya diod med spridd kisel gör det möjligt att, genom av
skaffande av de begränsningar som utmärker vanliga likriktare, 
på ett enkelt sätt lösa alla problem beträffande: 

• Seriekoppling av dioder - utan balansering 
• Självskydd för kretsar och komponenter 
- inberäknat transformatorer - mot transienta spännings
fenomen. 

De första dioderna med >Kontrollerad Lavin> som utarbetats och 
tillverkats av SILEC har, tack vare sitt originella utförande med 
dubbelspridning, blivit godkända och används i många civiltek
niska och militära sammanhang. Flera av dem (t.ex. D45CZ) finns 
i sådan apparatur sedan 2 år tillbaka och är upptagna i OTAN
nomenklaturen. 

I 
Backspänning 

I 
Lavinspänning vid 25°C 

I 
Likriktad 

Typ tapp (V) min 
medelsträm 

max vid 25° C 

M6HZ 600 750 1000 0,2 
M8HZ 800 1000 1400 0,2 
D45CZ 400 550 800 • 0,5 
D6HZ 600 750 1000 0,5 
D8HZ 800 1000 1400 0,5 
P6HZ 600 750 1000 6 
P8HZ 800 1000 1400 6 

Vi har dessutom i lager Silec's rikhaltiga sortiment av H-T. dioder. 

Styrda likriktare, hög- och lågeffektdioder, Zenerdioder. 

TEFLONTRÅD FRÅN 

Specifikation: tillverkad enligt M~L-W-16878 
Temperaturområde: _90 0 C - +2600 C 
Spänning: typ E - tJ:IJV rms 

typ EE - 1 CXXJV rms 
Färger: svart, brun, röd, orange, gul, 
grön, blå, violett, grå, vit. 

Begär specialbroschyr: 

JÄRNTORGET 7 . GÖTEBORG SV . TELEFON 170120 VÄXEL 
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den 

den 

Vad står elektroniken 
år 1963? 
Konstatera det själv genom aH besöka 

I 

internationella 
salongen för 
elektroniska 
komponenter 

8 -12 FEBRUARI 1963 
I PARIS 
PORTE DE VERSAILLES 
Den största utställningen i världen 
inom det elektroniska området 
Komponenter, 
rör och halvledare, 
mätinstrument, 
elektro-akustik ... 

Alla upplysningar genom: 

Federation nationale 
des industries eledroniques 
23, rue de liibeck - PARIS·16 e 
Tel. Passy 01·16 

: e internationella 
kongressen för 
kvanta-elektronik 
organiserad av Sedion Francaise 
de I' I.R.E. och av S.F.E.R. 
10 - IS februari 1963 
MAISON de I'UNESCO 
Upplysningar: 7, rue Madrid - Paris 8e 
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RÖR. OCH TRANSISTORNYTI 

Skivdioder 

Fig l 
De nya diodkombinationerna från GE är som 
synes mycket små. 

Skivdioder på kiselbas, helt utförda i epi. 
taxialteknik och med kristallytorna passi. 
verade, levereras nu av International Ge· 
neral Electric. De finns att få i matchade 
par eller matchade »fyror» (fig. l). Ut· 
märkande för dessa nya kombinationer är 
låga kapacitanser och låga läckströmmar. 

Universaldiod 

Fig2 
En av Telefunkens »subminiatyrdioder» 
AA112, jämfärd med bokstäverna i vanlig 
skrivmaskinsskrift. 

En universaldiod med medelhög backspän. 
ning och med mycket små dimensioner (se 
fig. 2) har nyligen lanserats av Tele/un. 
ken. Dioden har typbeteckningen AA1l2 
och tillverkas med germanium som ut· 
gångsmaterial. Dioden har utvecklats spe· 
ciellt med tanke på möjligheterna att byg
ga in den tillsammans med spolar eller 
andra komponenter i skärmburkar, vilket 
kan vara värdefullt exempelvis i FM-de· 
modulatorer, där man till och med kan få 
plats även med AFR-dioden inne i sista 
MF-bandfiltrets skärmburk. Dioden kan er· 
hållas som matchade par. 

• 



11<20 seriens små 
X-BANDS 
REFLEX KLYSTRONER 
år konstruerade 
för att motstå extrema 
mekaniska 
påfrestningar. Lämpade 
tilllokaloscillatorer 
och andra 
lågeffektskretsar. 

o 

Ett exempel från en omfattande 
serie högeffektiva 
SLUTIETRODER 
i keramik/metall utförande 
med tillåtna anodförluster 
från 10W till 120 QOO W. 

X632G, en pulsad 10 meg.awatts 
S~BAND KLYSTRON 
som specialtilIverkas föt linjära 
acceleratorer. 

FRAN MILLIWATT TILL - MEGAWATT 
EIMAC är ett välkänt namn som tillverkare 

av sändareoch mikrovågsrör av avancerad 

konstruktion, robust utförande och osed

vanligt goda prestanda. Hela EIMACs,till

verkningsprogram finns nu till

gängligt i Europa från EIMAC S:A. 

med huvudkontor och lager i Ge

neve. • Genom sitt omfattande 

• DANMARK : Dilz Schweitzer, Bredgade 37, K0benhavn 

FINLAND : INTO OIY, 11 Meritullinkatu; Helsinki 

distributionsnät, och tack vare daglig jet· 

sentlce från USA, kan EIMAC S.A. erbjuda 

både teknisk rådgivning och snabba leve

ranser. • Förytterligare upplysningar, vänd 

Eder antingen till närmaste repre

sentant*ellerdirekttill E.IMAC S.A., 

15, Rue du Jeu-de-I'Arc, Geneve, 

Schweiz (telefon 022 / 35 89 30). 

NORGE : Hans H. Schive, Josefinegate 7, Box 7159H. Oslo 

SVERIGE : K.L:. N.Trading Ca., AB,Slånbärsvägen 2, Danderyd 
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RIDIO 
John 
Schröder BYGG 
BOKEN 

Enhetligt 
uppbyggda 
konstruktioner 
på normchassier 
för samtliga 
i del 1-3 beskrivna 
apparater förenklar 
och förhilligar 
bobbybygget. 

allt om praktisk 
radioteknik 
- teorin 
får Ni på köpet 

Del I "NYBÖRJARDELEN" 
Ny, utökad upplaga 
168 sidor, rikt illustrerad 
,.Boken är lättläst och trevligt skri
ven, och den rekommenderas dem 
som utan förkunskaper vill tränga 
in i ett av den moderna teknikens 
mest fascinerande områden .• 

Del 2 "FORTSÄTTNINGSDELEN" 
Ny, utökad upplaga 

Teknisk Tidskrift 
hft 16:- inb 18:50 

zu sidor, rikt illustrerad 
,.Boken är i övrigt full av prak- -
tiska tips och vinkar och man har 
sv1rt att förstå hur någon tekni
ker skulle ha råd att undvara 
den!» Rateko 

hft 17:50 inb 20:-

DelJ "MÄrnKNlsKA DELEN" 
I denna del behandlas hur man 
bygger en toppklassig uppsättning 
mätinstrument som den ambitiöse 
amatörbyggaren har stor nytta av 
när han börjar bli mer fullfjädrad 
och får funderingar på att för
verkliga egna ideer. Vidare ge
nomgås ett stort antal mätmetoder 
och olika varianter av mätupp
kopplingar. 

hft 17:50 inb 20:-------------I Frln •............ • . . .... • . . .. •• ..... .•. . .• ........ bokhandel eller 
Nordisk Rotogravyr, Stockholm 21 , beställes att sändas mot postförskott: 

I .. .. ex Radiobyggboken del I , inb 18: 50 Namn: ..... . . . ........ . . ...• 

I·. _. ex " del 2 , ::~ ~!: = Adress: .. . ................. . . 
hft 17: 50 

I ···· ex " del 3, inb 20: - Postadress: .... • ......... .. ... 
hft 17: 50 

.. I 
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radioindustrins 
nyheter 

Likspänningsstabilisatorer 

Kasama Electronics Ltd. i England tillverkar 
likspänningsstabilisatorer som är försedda med 
både volt- och amperemeter och har automat
säkring som skyddar för överbelastning och 
kortslutning. Stabiliseringen sker med transis
torer. Utgångsresistans 0.01 ohm, brumspän
ning l mY .. , nätspänning 200-250 V, SO Hz_ 
Följande standardtyper finns i bänk- eller sta
tivutförande: KTV/310 ± 0-30 V. 0-1 Aj 
KTV /302 ± 0-30 V, 0-2 Aj 2TV /301 A 
± 0-30 V, 0-1 A, B ± 0-30 V, 0-1 Aj 
KTV/310 ± 0-30 V, ± 0-10 Aj KTV/S01 
± 0-50 V, ± 0-1 A; KTV /S02 ±0-50 V, 
± 0-2 A; KTV/310 ± 0-30 V, 0-10 Aj 
KTV /320 ± 0-30 V, 0-20 Aj KTV /330 ± O-
30 Y, 0-30 A; KTV /340 ±,O-30 V, 0-40 Aj 
KTV /350 ± 0-30 V, O-SO A. 

Pris ej fastställt. 
Svensk representant: Telare AB, Industriga

tan 4, Stockholm K. 
(20S) 

Digitalinstrument 

Southem Instruments Ltd, England, har kon
struerat ett nytt transistoriserat digitalinstru
ment typ MllSS för mätning av spänning, fre
kvens och tid. Hög ingångsimpedans, 100 MO 
för l V·området, och 10 MO för övriga områ-
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PHILIPS 

.' 

TONBAND 
för 

perfekt 
Ijudåter-

• • givning 

Ingen bandspelare 'kan' ge ett bra resultat om inte bandet är förstklassigt. Philips tonband 
kännetecknas av D hög brott- och sträckhållfasthet D god frekvensgång över hela frekvens
området. Philips tonband ger perfekt ljudåtergivning och tillåter Iooo-tals in- och avspel
ningar. Använd därför Philips tonband för bästa resultat. . 

LEDANDE GROSSISTER SÄLJER PH 'ILIPS TONBAND 
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Fritz Kiihne - Karl Tetzner 

STEREO 
HANDBOKEN 
- praktiskt om stereofonisk ljudåter
givning 

En modern handbok som ger amatö
ren s4vitl som teknikern blide en 
sammanfattning av stereofonins 
grunde'/' och en rad praktiskt utpro
vade kopplingar och anvisningar. 

pris hft 11:
Hos 111111 bokllllndl.e 
NORDISK ROTOGRAVYR 

~78 

den, gör instrumentet speciellt lämpat för mät
ningar i högohmiga kretsar. 

M1l55 är försett med automatiskt polari. 
tetsskift och decimalkommaplacering. Mätom· 
råde: l mV till 500 V i 4 områden. Mätnog· 
grannhet ± 0,2 %. Instrumentet mäter fre· 
kvenser inom området 0,1 Hz- 120 kHz med 
räkneperioder om 0,1, l eller 10 s. Perioden 
kan ii-ven styras manuellt, med yttre signaler 
eller kontaktslutningar för valfri periodlängd. 

För tidmätningen finns en omkopplare med 
6 områden 0,1 ms-lO s. Dessa finns även åt· 
komliga över separata uttag i panelen i form 
av 10 V pulser. Mätnoggrannhet ± 0,005 %, 
område lQ-3 s-,-105 s. En ·nyhet är att tid och 
frekvens kan mätas med en noggrannhet av 
upp till 7 siffror trots att instruIl\entet bara 
har 4 sifferenheter. Detta är möjIjg~ ·med en 
2>overspill2>.indikering som visar 2 av siffrorna 
mot röd bakgrund när fler än 4 siffror indi· 
keras. Pris: 7750: - kr. 

Svensk representant: Allmänna Handelsak· 
tiebolaget (Allhabo), Alströmerg. 20, Sthlm K. 

(238) 

Tantalelektrolytkondensatorer 

De sista fyra åren har tantalelektrolytkonden· 
satorerna börjat spela en alltmer framträdan· 
de roll. Detta beror i första hand på att man 
med denna kondensatortyp erhåller ökad sta· 
bilitet, större arbetstemperaturområde, mindre 
läckströmmar, mindre dimensioner och lägre 
värde på förlustfaktorn än vid andra typer av 
elektrolytkondensatorer. 

Tantalkondensatorerna har emellertid också 
en svaghet: de kan knappast tillverkas för ar. 
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Fig l 
Kurvor, visande impedansändringen vid olika 
frekvenser och temperaturer . hos en våt sintrad 
tantalkondensator på 6 !tF (arbetsspänning 
70 V). 

Väli ett SINUS-relä! 
~----------------------------------------~ 
1 ~ I 

Detta telefonrelä, BAB 40, ~ I 
är av Kungl. Televerkets I 
modell och har 2 fjäder- I 
grupper med vardera max. I 
18 kontaktfjädrar, varför I 
ett stort antal kontakt- I 
funktioner kan erhållas. I 
BAB 40 användes i tele- I 
fon-, signal-, kontroll- och I 
alarmanläggningar. Det är I 
ett kvalitetsrelä med största I 
känslighet och kan även I 
levereras i specialutförande. ~ L _______________________________________ _ 

Försäljningskontor: Stockholm 
23, Ynglingagatan 14, Box 23039, 
TeL 240150 • Göteborg S, Teg
nersgatan 15, Tel. 200620 
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Begär vår katalog information med 
ytterligare uppgifter om BAB 40! 



• 
Ert namn pi kupongen hörnedan och Ni har kata
logen i Er hand - gratis - om ett par dagar! 

i - - - - - - - - - - - - - i 

I Ja tack - skicka mig Sinus katalog över I 
Ultrasuper högtalare för Hi-Pi och stereo. 

I I 

I NAMN .... ...... .. .. ....................... .. ... ............... .... .... .... I 

I ADRESS .................... .......... ..... ... .............................. I 

I POSTADRESS ........................................................ I 
! _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l 

Den nya Sinus-katalogen. Den här mannen är nämligen Hi-Fi-
. entusiast och för den som har en sådan hobby finns ingen mer 
spännande läsning just nu. Den nya katalogen . beskriver Sinus 
Ultrasuper högtalare för Hi-Fi och stereo samt Sinus musikmöb
ler. I katalogen ges också tips på hur man gör en bra lådkon
struktion själv och där finns en artikel om anpassning av hög
talare. 

SVENSKA ' HÖGTALAREFABRIKEN AB 
STOCKHOLM-VÅRBY lel. 01014& 7110 

.. " " " ~ ~ 
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IpLUKEIMÖT FLUKEMETERN 8038! 
LIKSPÄNNING 0-500 V,0,05% 
VÄXELSPÄNNING 0-500 V,0,2% 

Som ett uttryck för uppskattningen av 
instrumentens mångsidighet, precision 
och tillförlitlighet, därmed markerande 
skillnaden gentemot konventionella 
voltmetrar, har belåtna användare 
präglat smeknamnet )Flukemetrar) för 
differentialvoltmetrarna från JOHN 
FLUKE MFG. CO., INC., SEATTlE. 
Flukemetern består aven normalele
ment- leller zenerdiod-Jstabiliserad 
spänningskälla, en Kelvin-Varley spän
ningsdelare och en känslig noll rör
voltmeter. Den okända spänningen 
balanseras mot den inbyggda. Vid 
balans är instrumentel s inimpedans 
oändlig. Växelspänning omformas fö
re balanseringen i en medelvärdes
likriktare. Obalansspänningen kan tas 
ut för registrering i en skrivare. Detta 
är synnerligen värdefullt för långtids
kontroll av )stabila) spänningar. 

KOMPRIMERADE DATA: 
Diffvoltmeter Is: D-5OO V. noggr. 0.05 % 
obs. upplösn . 50 p.V vs : D-5OO V. noggr. 
0,2 ~ obs .• upplösn . 5 p.V. 1 megohm 
35-5ö pF. 20 Hz-10 kHz. 
Med nollvoltmetern som rörvoltmeter . 
500, 100.50.20,5. 1.0,5.0.1.0.01 V f.s. 
noggr. 3 %. 50 megohm Is. 1 megohm 
35-50 pF-- vs. Uppfyller MIL-T-945A 
stöt och vibr. 
John Fluke gör fler Flukemetrar med 
noggrannheter för Is 0,025 och 0,01 ex,. 
stabila hsp-aggregat upp till 30 kV. IIk
spänningsstandarder. och mycket annat 
med kvalitet och precision. 

Repr. för Sverige. Danmark. Finland. Norge 

Civilingeniär ROBERT E O OLSSON, 
Trödg6rdsgatan 7. Motala. Tel. 0141/122 29 

Sensationserbjudande från 

Transistormottagare speciellt högkänslig 
för kortvågsbandet 16-30 m, 30-95 m 
samt MW. LW. 

Pris 125:- ink •• oms 3 st fraktfritt 
Tekniska data: 
7 transistorer 
2 dioder 
5 avstämda kretsar 
3 /AV könslighet 
<400 m W uteffekt 

.4 våglängdsområden 
KV 1. 16-=-30 m 
KV 2. 30-95 m 
MV 182-570 m 
LV 1000-2000 m 

W experten I 
Box 18049 Stockholm 18 
FLEMINGGATAN 51 
SVEAVÄGEN 58 

T.I. 541635 
Tel. 217848 

B. JARLSGATAN 53 T.I. 119600 
VÄsTERLÅNGG. 14 T.1.219500 

AKTUELLA 
FÖRKORTNINGAR 

N 
Y 
H 
E 
T 

10000 
INITIALORD 

~ 
I 

14:50 

SAMMANSTÄLLDA A V ERIK TROELL 
över 10000 svenska och internationella 
förkortningar och deras betydelse - ak
tuella s.k. initialord, som förekommer i 
dags- och fackpress, tekniska och veten
skapliga tidskrifter, rapporter och böc
ker. 

en oumbärlig uppslagsbok för kontor, bib
liotek, läsrum, olika institutioner, skolor, 
redaktioner, tidningsläsare och korsordslö-
sare 

EN HANDBOK NI INTE KAN UNDVARA 
NORDISK ROTOGRAVYR 
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betsspänningar överstigande 150 V. Denna be
gränsning har emellertid numera ringa bety
delse, eftersom elektroniska utrustningar allt
mer transistoriseras, varvid ju kravet på hög 
arbetsspänning bortfaller. 

Tantalkondensatorerna finns i tre olika ty· 
per: foliekondensatorer, våta sintrade och tor
ra sintrade kondensatorer. Intressantast är de 
sintrade typerna, då man med dem kan åstad· 
komma en yta på hela 1 m2 av l cm" sintrad 
tantal, genom att välja lämplig storlek på de 
sintrade kristallerna. Några typiska data för 
tre typer av tantalkondensatorer tillverkade 
av A H Hunt i England,' ges i tah. 1. 

Tab. 1. Några data för olika typer av tantal
elektrolytkondensatorer från A H Hunt i 
England 

I Folie I 
Max. 
arbetsspänning 
lVI 150 
Max. 
arbetstempera-
tur 10CI 125 

. Läckström 
(p,A/p,F. VI 0,01 

Kondensatartyp 

V6t 
sintrad 

100-125 

125 

0,0005 

Torr 
sintrad 

35 

125 

0,02 

Nya radio. och TV.modeller 

- - - från Luxor 

Laxor Radio presenterar en ny TV-modell, 
»Trim 23"», med bildrör av twin-panel-typ. 
Apparaten är bestyckad med 22 rör, som har 
40 rörfunktioner, samt med 12 dioder och lik· 
riktare. Twin 23" har fondljus och inbyggd 
avstämningsenhet för TV-program 2. Pris: 
1475: - inkl. oms. 

(225) 
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S-SIFFRIG DIGITAL 
VOLTMETER LM 1010.2 
- presenterar likspänning med 5 siffrors 
indikering i decimal form med polaritets
diskriminering. 

20 ",V-1599, 9 V (i 5 områden) Max. 
upplösning 20 ",V. Noggrannhet: ± 0,02 
% av läst värde eller ± 1 siffra. Två om
råden läser direkt °e. MANUELL eller 
AUTOMATISK inlösningsorder. Inimpe
dans 1000 MQ på de känsligaste områ
dena, 10 MQ på övriga områden. Anslut
ningsbar till siffertryckare eller hålstans. 

AB SOLARTRON HEDINSGATAN 9 STOCKHOLM NO 
TELEFON: 6009 06, ~O 5110 
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"SlIM·SLIDE" 
,Slim-Slide, är en telekopgejder som konstruerots med tonke pö att ge utdragbara apparat
enheter utan att dyrbart chassiutrymme behöver offrw. 

,Slim-Slide, kännetecknas av sin nylonöverklädda mittbalk, som ger mjuk göng utan kul
lager eller smörjmedel. 

,Slim-Slide, gör under typbeteckningen 5012, och kan erhöllas i varianterna 5012FN med 
fwta ändstoppar eller 5012TN som har en lättmanövrerad mekanism (se fig .) för ögonblicklig 
frikoppling av enheten. 

,Slim-Slide, kan belastas med max. 60 kg/per par, vilket gäller vid en största utdragen 
längd av 25 cm (lO"). Vid en utdragen längd av 50 cm har den tillötna belastningen sjunkit 
till ca. 40 kg. 

,Slim-Slide, lagerförs i nedanstöende standardformat: 

Stativdjup 1 l (}-12" 1 

Gejdern I 
hopskjuten 915" I 
Gejdern I 
utdragen 20,5" I 

12-14" 1 14-16" 1 16-18" 1 18-20" 12(}-22" 

1115" 

24,S" 

I 1315" I 1515" I 17,75" I 19,75" 

I 28,5" I 32,S" I 36,5" I 40,5" 

Rekvirera specialbro8chyrer/ 

Generalagent: 

122-24" 124-26" 

I 2115" I 2315" 

I 44,5" I 48,S" 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm Sv. Tel. 246160 

NYTT OCH SURPLUS 
Ny" matariaI: Transistor ... 
AC 101 .... . .... ... .......... . ....•....... • 6.60 OC 44 ... .'. . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • 4.20 
AC 125 ...................... . . . . . . . . . . . . . • 3.- OC 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.20 
AC 126 . . ..... .. ............ . . . . . . . . . . . . . .. 3.60 OC 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . •• . . • .. . .. 6.60 
AC 128 ....... . ....... . .. . ........ .. .. .. . . . 4.40 OC 58. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . • . • 6.60 
2XAC 128 ........ ....... ........... .... .. 8.40 OC 59............. ...... ............ .. .. . 6.60 
AF 102............ . ..... . .. . ........... ... 6.- OC 60. . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. 6.60 
AF 114... .. ... . .. . ............... . .. . ... . . 4.80 OC 10 ...... .. . ........................... 3.-
AF 115 ....... ... ... . ................... ... 4.80 OC 71. . . .. . .. . .. .. . . . . . • . .. ... . . . .. • • . ... 3.-
AF 116 ... .. .... ...... . ... . ........ . ... . ... 3.60 OC 12. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . • 3.60 
AF 111............ . ....................... 3.60 2XOC 72 . ................................• 7.20 
AF 118............ ..... .. .... .. .. . ........ 7.20 OC 74........... ...... •.. .......... ... ..• 3.60 
AF 124 . .... ...... ........................ . 4.80 2XOC 74 ... .................. .... ..... .... 7.20 
AF 125........... ...... ..... ............ .. 4.80 OC 75. . . . . .. . . .. . . . . • . .. . . . . .. . . . . .. . . • . • 3.-
AF 126 ... .... ... .... .. . .. ........... ..... . 3.60 OC 78 D .................................. 3.-
AF 127 . ....... . .. ......................... 3.60 2XOC 78 ... .. ........ .. .......... . ..... ..... 7.20 
OC 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24.- OC 81 D . ..................... .. ....... .. . 3.-
OC 26 .................................... 9.- 2XOC 81 .................................. 7.20 
2XOC 26 . . ......... .... . .... . ... . ....... . . 18.- OC 169 .......... . .. . .................. .... 4.20 
OC 30 .. . ....................... ..... . .... 12.- OC 110 .................................... 5.40 
2XOC 30 ..... . .... ..... .. .. . .... .. ........ 24.- OC 171 .................................... 6.-
Trafikmottagare 9R-59 frekvensområde 540 Kc-30 Mc uppdelat Ilå 4 band. Känslighet: 0,5 p.V 
vid 50 m W, 10 p.V vid 20 db signalbrusförhållande. Selekt: Max ±' 500 p/c vid 93 db vid ± 9 Kc 
Heitransistoriserad snabbtelefon: 595.-
Huvudapparat samt 1 st biapparat med anropsmöjlighet . .......•... ....... .. .... .. ..... . ... 120.-
Huvudapparat samt 2 st biapparater med anropsmöjlighet . . .. .. ............. .. . . .. . ........ 160.-
Surpiusmaterial . 
APN-l Sändare/Mottagare för 420 Mc. Amerikansk höjdmätare för flyg med frekvensområde 
420-460 Mc. Apparaten har följande rörbestycknlng: 2 st 12 SH 7, 3 st 12 SJ 7, 2 st 12 H 6, 1 st 
VR 150, 2 st 955 samt 2 st 9004. Apparaten har följande mått: 185X175X450 mm, den säljes komplett 
med samtliga rör och omformare för .......................................................... 35.-
RL-Ol FM-mottagare, frekvensområde 152-165 Mc, kristallstyrd, känslighet l p.V. Rörbestyck
ning: 4 st 6 AK 5, 7 st 1 C 7, 2 st 1 A 6, 1 st 7 C 5 samt 1 st 7 A 6. Mottagaren är försedd med 
squelch och vibratoraggregat för 12 volt ........................... ............. .............. 225.-
Mikrofonförstärkare, 4 watts utgång, med omformare för 24 volt. Fabriksnya med 3 st rör 
och omformare . .................. . ....................... . ........... . ................. .. . .. .. .• 35.-
Polariserat relä 7 p.A med ringmagnet och termokontakt ...... ... . .•.. .. . .. . . ... . . .. ..•. ...• 14.50 
Omformare 110 v. lik till 220 volt växel 50 per 100 watt . .. ..... ........ ....... ... .-......... .... 75.-
Tidur, fjäderverk med inställbar kontaktanordning ............... .... .•...... .. •... .. .. . .. . . 6.25 
Höjdgränsomkopplare för APN-1, innehållande 11-vägs omkopplare .•.. .... ................ 6.75 
Handmikrotelefon fabrikat LME .............................................................. 2.95 
BC-924 FM-sändare, 35 watt, frekvensområde 27-39 Mc, 4 separata variabla kanaler. Sändaren 
är avsedd för telefoni. Rörbestyckning: 6 AG 7, 6 J 5, 2 st 6 SJ 1, 6 SL 7, 6 V 6, 2 st 815 samt 1 st 
VR 150. Pris komplett med 10 rör och omformare ....................... .. ................... 85.-
3H KatOdstrålerör 3 BP 1 ........................................................................ 18.-
5'" KatOdstrålerör LB 13/40 .......... .... .............. . ................. .... .. . ... .. ...... ...... 10.-
Joneskontakter 6-pol. par . . .... .. .. .... .... .. . .. ........ ..... . ... . ..... ..... . . ..... ........ .... 3.50 
Apparatlåda av aluminlumklädd faner med bärhandtag av läder. Mått: 265X205X235 mm. 8.-
Fabriksnya potentiometrar 1 o. 3 Mohm pr st . ... . . ..... .... ........... . .... ....... ..... . .... 1.-
Vridande relä 3 växlingar 1 brytning, sllverkontakter, 12 volt................. ............. 8.-
Stor sortering av högeffektsmotstånd, Philips och Vitrohm, begär seperat lista. 

SVENSKA DELTRON AB 
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-- - från Skantic 

Skantic Radio AB presenterar en ny TV-mo
dell, ~Skantrc Othello" med 19" bildrör. Ap
paraten är bestyckad med 20 rör, som har 40 
rörfunktioner, samt med 11 dioder och likrik
tare. Othello är förberedd för inmontering av 
avstämningsenhet för TV-program 2 och har 

Fig l 
Skantics TV-mottagare ,OtheUo> med 19" 
bildrör. 

Fig 2 
Skantics nya radiomottagare >Skanita». 

framåtriktad högtalare samt uttag för extra 
högtalare och fjärrkontroll. Pris: · 1095:
ink!. oms. 

En annan nyhet frAn Skantic är stereoradio
grammofonen ,Skantic Harmoni>. Apparaten 
är utrustad för våglängderna LV, MY, KVoch 
FM och har separata avstämningsrattar för 
AM och FM samt uttag för extra högtalare 
och bandspelare. Pris: 995: - inkl. oms. 

,Skantic Skanita> heter en ny liten all
strömsradiomottagare, som är utrustad med 
våglängderna LV, MY och FM. Apparaten är 
bestyckad med 4 rör. Pris: 210: - ink!. oms. 

(228) 
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RADIO och TELEVISION 
- en ny innehållsrik årgång väntar er ••• 
Mycket nytt kommer under 1963 att hända inom radio- och TV-tekni
ken, inom elektronik, audioteknik och mätteknik, inom atnatörradio 
och privatradio. Mycket nytt kan i synnerhet väntas inom rymdradio
området. UHF-TV kommer sannolikt att aktualiseras hos oss, genom 
försökssändningar kanske också stereo-rundradio. På halvledarområdet 
kommer massor av nya produkter att se dagens ljus, nya transistorer 
nya dioder. 

RADIO och TELEVISION kommer fortlöpande att hålla sina läsare 
orienterade om allt nytt inom radioteknik, TV-teknik, audioteknik, 
elektronik och mätteknik. Den som håller sig med RADIO och TELE
VISION har en utmärkt chans att hålla sig välorienterad om allt som 
rör sig i tiden på dessa områden. 

Dessutom kommer RADIO och TELEVISION att liksom hittills inne
hålla artiklar av mera grundläggande och undervisande natur, vidare 
sammanställningar och marknadsöversikter. Inte minst kommer radio
teknikens och elektronikens mera hobbybetonade aspekter att belysas. 

Elektroniska musikinstrument kommer att behandlas i en serie artiklar 
av Carl Christensen. Ett flertal byggbeskrivningar för såväl enklare 
som mera avancerade elektroniska musikinstrument ingår i denna 
artikelserie. Ett fascinerande nytt fält för experimenterande amatörer. 

High-fidelity-teknik kommer att behandlas i åtskilliga artiklar, bl.a. 
kommer en förenklad hi-fi-anläggning med sensationellt goda data att 
beskrivas av Jon Idestam-Almquist. 

Bygg·själv-beskrivningar kommer det att bli gott om under nästa år. 
Bl.a. kommer en beskrivning aven >fotofällo, en likspänningsom
vandlare för rakapparat i bilen, en kurvskrivare för transistorer, en 
efterklangstillsats och en hel rad enkla elektroniska hjälpmedel, exem
pelvis en elektronisk vindriktningsvisare, som kan byggas av vem som 
helst. 
Den i år påbörjade artikelserien »TV-teori för servicetekniker> av 
ingenjör Arne Randevall vid Statens Hantverksinstitut kommer att 
fortsätta, likaså artikelserien »Matematik för radiotekniker) av Len
nart Brandqvist. Båda serierna utgör en väl tillrättalagd introduktion 
för den som vill bygga en solid grund för vidareutbildning på radio
området. 

1963 blir ett 
händelserikt år 
inom radio och TY 
SLÄPP INTE 

helår 
halvår (inkl. oms) 28:50 

14:75 

Samprenumeration Radio och 4 3 5 O 
Television + Elektronik blir II 

BILLIGARE helår (inkl. oms) 

Sätt in prenumerationsavgiften på postgironummer 19 65 64 
- Radio och Television - Stockholm 21 
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OBSI FYND! TK-20 K 
Universalinstrument med inre motstånd 
20.000 ohmlVDC och 10.000 ohmlV AC. Mä
ter 6/30/120/600/1200 Volt ACmC samt 60 p.AJ 
1,21121300 mAlDC. Motstå ndsrnätning med 
inbyggt batteri 10-100 kohm-1-10 meg
ohm. Format 158X107X52 mm. 

Pris endast kr 68.
"FÖR MEDBORGARBANDET" 
BP-~OI B Telecon är en japansk transceiver 
av »handie-talkie»-typ med 9 st transisto
rer och en diod. Sändareffekten är 100 
mW och mottagaren har en känslighet på 
omkring 3 p.V. Dimensionerna är endast 
75X152X36 mm och apparaten är utrustad 
med: högtalareimikr ofon, volymkontroll 
med strömbrytare, tangent för ögonblick
lig omkoppling mellan sändning och mot
tagning, uttag för hörtelefon samt en ut
dragbar teleskopantenn. Pris kr 348.
BP-300 Viking Personal Messenger är en 
amerikansk kvalitetstransceiver. Innehål
ler 11 st transistorer och 4 st dioder. Mot
tagaren som är mycket känslig har även 
en justerbar automatisk brusspärr. 

Pris kr 945.
BP-1001 Viking Personal Messenger i ett 
nytt utförande med inputeffekten ökad 
till l watt. Med sina små dimensioner och 
sitt . handie-talkie» utförande har Perso
nal Messenger med denna effekthöjning 
fått en för sin storleksklass oöverträffad 
räckvidd. Pris kr 1.195.
Viking Messenger med för bandet högsta 
tillåtna sändareffekten 5 W. Innehåller 10 
st rör fördelade på sändare och mottagare 
samt är mycket lämplig som fast bassta
tion. Med sina små dimensioner 145X180X 
290 är den även lämplig för mobilt bruk 
och placeras lätt under instrumentbrädan 
i bilen. eller båten. Har omkopplare för 
val av 5 frekv. inom bandet, inbyggd hög
talare och justerbar, automatisk brus
spärr. En förstklassig handmikrofon med
följer. 242-126 för nätanslutning över god
känd mellantransformatQr 115/220 V. 242-
127-2 för 6 V och 242-128-2 för 12 V. 

Pris kr 1.375.
Styrkristaller av James Knights tillverk
ning, antenner för mobilt och fast bruk, 
koaxialkabel, avstörningsdetaljer, batte
rier och övriga tlIIbehör som kan erford
ras för alla de olika användningsområden 
där ovanstående radiotelefoner kan ut
nyttjas. 

TRANSISTORKOMPONENTER : 
A-SS Sats Innehållande 3 st MF-transfor
matorer samt oscillatorspole i skärmbur
kar 7,5X7,5 X10 mm, ferritantenn med lind
ning och fullständigt kopplingsschema till 
mottagare . .......... .. ........... . ..... 23.-
PVC-320 Samma sats som föregående, men 
även innehållande subminlatyr gangkon-
densator 20X20X12 mm . ... . ... .. . ... 31.-
PVC-201 Miniatyr gangkondensator 20X 
28X15 mm med en sektion 10-212 pF och 
en 8-85 pF kapslad i transparent plast in-
nehållande även trlmkond . . .. . .. . . . 9.60 
FVC-102 Miniatyr vridkond 13-365 pF och 
dimensioner 25 X25X13 mm. Med transpa-
rent plastratt graderad 5,3-16 ...... 4.95 
2V-SP Luftisolerad gangkond med en sek
tion 8-207 pF och en 7-101 pF. Dimensio-
ner 37X28X21 mm .. .. . .. . .. .. .. .... .. 8.50 
VK-4 Do. med båda sekt. 6,5-160 pF. Di-
mensioner 18X39X30 mm ..... . ...... 7.-
Ferritstavar: (diam. Xlängd) BX100 
mm . ...... .. .. .. ... ...... .. ... . ..... .. . 2.-
10X140 mm 3.25 och 10X203 mm .. .... 4.65 
Litztråd 20 XO,05 mm för ovanst . .. -.10/m 
ST-22 drivtransformator 16X17X21 mm 
för OC-71 till 2XOC-72 . .... .. .. . .. .... 5.50 
ST-31 utgångstransformator 16 X17X21 mm 
för 2XOC-72 till högtalare.. . .... . ... . 5.
ST-61 utgångstransformator 35 X 36 X 44 mm 
för 2XOC-74, 2 watt till högtalare .. . . 12.50 
N-53 transistorhållare av nylonbakelit för 
3-polig transistor .. . .. . . .... .. .. . ..... . -.80 
N-54 Do. 4-polig .... . . ..... . .. . . . . . . . . 85.-
Batterikontakter av tryckknappstyp : 
K-TRB-l Lösa plus- och minuskontakter 
med sladd passande alla 9 V-batterier. Ett 
par med en röd och en svart . . ... . .. 1.50 
K-TRB-3 Dubbelkontakt med 12,5 mm pol
avstånd och olikfärgade sladdar . . . . 1.75 
Transistorer: OCH 7.-, OC45 7.-, OC70 6.
OC71 6.-, OC72 7.-, 2XOC72 14.-, OC74 
7.-, 2XOC74 14.-, OC75 6.- OC79 9.
OC169 7.-, OC170 9.-, OCl71 10.-. 
Dioder: IN34, IN48, 2.-, OA85 3.-. 
Stor sortering av miniatyrhögtalare, tran
slstorbatterier, motstånd och kondensato-

rer i lager. 
' REKVIRERA VAR HUVUDKATALOG, 
SOM SÄNDES MOT KR 1.95 I FRI
MÄRKEN! 

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm Sö. 

Tel. 08-43 86 84 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 
~:.-,~::~:.-:== =.::.:;" ~~~:.':: ~Ki~1 Ug4 IOTnad.komllder. Moderna kuroplaner. Hö'ttenDlneD börjar 30 augu,ti och 
drterminen 10 januari. Angiv fack, praktik, lIder m.m. Aberopa denna tidning. 

Västeråsv. 15, Köping. Tel. 0221-16000, INGVAR L1L1EROTH, civiling., rektor 

Rekvirera gärna 
111lII0I15 - prislista 
från Radio och T.I •• ision, 
Stockholm 21 
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Högstabilt likspänningsaggregat 

Carad Corporation, USA, tillverkar ett mycket 
stabilt likspänningsaggregat för spänningar 
mellan 300 och 5060 V. Utgångsspänningen 
är stabiliserad till < 0.001 ro ändring för 10 
% nätspänningsvariation. För helastningsva
riation ° till full last, 10 mA, är spännings
ändringen < 20 m V +0,001 %. Störningsnivån 
är < l mV.tr. Pris: 4080:-. 

-' Svensk representant: Erik Femer AB, Box 
56, Bromma. 

(143) 

Fördröjningsgenerator 

Marconi Instruments Ltd. i England tillverkar 
en fördröjningsgenerator, typ TF1415, som 
kan användas tillsammans med flertalet typer 
av oscilloskop för att få fram ett fördröjt svep 
eller för andra mätändamål. Generatorn alst
rar dels en svepspänning som hörjar i önskad 
punkt på en inmatad kurvform, dels en n:igg
puls, fördröjd upp till 500 ms samt slutligen 
en lyspuls som sammanfaller i tid med trigg
pulsen. Svepspänningen matas in på osci1;losko. 
pets x·förstärkare och den fördröjda lyspulsen 
lokaliserar den punkt på oscilloskophilden där 
det fördröjda svepet skall starta. Oscillosko
pets tidsaxel kopplas om till inre kontroll och 
startas av triggpulsen från fördröjningsgene
ratorn. Pris: 2100:-. 

Svensk representant: Svenska Radioaktiebo· 
laget, Alströmergatan 14, Stockholm 12. 

(210) 

~88 



lär Er 
knepen 

Det är lättare än Ni tror att helt utnyttja .Er band
spelare och därigenom få större glädje och nytta av 
den - helt enkelt få en " större" , bandspelare. BASF 
har för Er räkning sammanställt en ingående och 
instruktiv handledning som Ni gratis kan hämta hos 
närmaste välsorterade radiohandlare. 

I den finner Ni allt Ni behöver veta för att få ut 
mycket, mycket mera av Er bandspelare! 

Hämta Ert exemplar nu! Tänk också på att BASF 
tonband. är Er garanti för bästa resultat. 

Generalagent 

BOLAGET 
E R IK I R EST ED T AB 
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I koncentrerad form anges i dbnna 
bok principerna för elektronrörens 

~86 

användning i olika förstärkare. I Miniatyrisolator för X.handet 
fristående appendix behandlas ock-

Ur bokens innehåll 

så några för förstärkartekniken vik-
tiga hjälpmedel, t.ex. singularitets
diagram, flödesscheman och distor
sionsberäkningar. 

Bokens disposition är utarbetad för 
att underlätta jämförelser med tran
sistorförstärkare, vilka behandlas 
i den nästa år kommande "oken 
TRANSISTORFORSTÄRKARE. 

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

• Rörets diagram och egenskaper Pris 
• Lågfrekvensförstärkare för små 

signaler 28: • Motkoppling 
• Likspänningsförstärkare 

• Videoförstärkare 

• Högfrekvensförstärkare 

• Slutförstärkare 

• Sändarförstärkare NORDISK ROTOGRAVYR 

STRÖMTRYCK 
- TRYCKTA KRETSAR FÖR HÖGA ANSPRÅK 
Cromtryck AB har en ny, hypermodern anläggning 
för produktion av strömtryck. Vi samarbetar med den 
internationellt ledande gruppen inom området tryckta 
kretsar : Photocircuits Corporation, New York; Tech
nogråph Printed .Circuits . Ltd, London; Ruwel-Werke, 
Geldern ; Printl~lec Circuits Imprimes, Paris och Ma
thias & Feddersen, Köpenhamn. Genom licensavtal 
tillförsäkras vi alla metoder och erfarenheter inom 

3~~~f~'~~9.ka" e'bCROMTRic'l< 
JÄMTLANDSG. 151, VÄLLINGBY. TEL. 372640 

Fakta som talar för ERSIN MULTICORE LÖDTENN 
• MULTICORE tillverkas av rena metaller. 
• MULTICORE har ERSIN flussmedel i 5 

kanaler. 
• MULTICORE finns i en mängd olika le

geringar - för varje behov. 
• MULTICORE levereras lätthanterliga 

förpackningar om % kg. 

Begär prislista. 

SÄLJES ENGROS 
genom 

Import AB INETRA 
Tegnergatan 29, Stockholm C 
Telefon 23 35 00 
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Micromega i USA har utvecklat en X-bands
isolator, typ XLllO, med mycket små dimen
sioner. Isolatorn kan erhållas trimmad till 
max. isolation vid önskad frekvens inom hela 
X-bandet. Isolation: min. 20 dB. Bandbredd: 
800 MHz inom ett begränsat temperaturområ
de, 100 MHz inom temperaturområdet -600 

G-+125° C. Insättningsdämpning: max 0,3 
dB. Ståendevågförhållande : max. 1,25 för max. 
bandbredd. Dimensionerna är 12,7X41,3X47,6 
mm och vikten ca 50 g. Priset är ännu ej fast
ställt. 

Svensk representant: Firma lohan Lager
crantz, Värtavägen 57, Stockholm No. 

(221) 

Kapacitinsmäthrygga 

Electro Scientijic Industries Inc. i USA till
verkar en ny kapacitansmätbrygga typ 707 A, 
i vilken ingår en generator-detektor, typ 
860·B. Mätbryggan kan användas för kapaci
tansmätning inom området 0-1,2 p.F. Inställ
ningen är uppdelad på 120 000 skaldeIar, där 
en skaldel på lägsta mätområdet utgör 0,001 
pF. Mätnoggrannheten är på högsta mätområ
det ± 0,2 % plus en skaldel och på övriga om· 
råden ± 0,1 % plus en skalde!. Pris: ca 
11 000:-. 

Svensk representant: Teleinstrument AB, 
Härjedalsgatan 138, Vällingby. 

(195) 
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Signalgenerator SWO-I'O 

300X21SX16S mm 
Vikt 3,5 kg 

Frekvensnoggrann
het ± 1 "/". 
Frekvensområden: 
A: lS0-3S0 Kc 
B: 3SG-SOO Kc 
C: 400-1100 Kc 
D : 1,1-4 Mc 
E : 3,5-12 Mc 
F: 11-40 Mc 
G : 46-1S0 Mc 
H: 80-300 Mc 

Modulation: 
AM 800 p/s. 

Ext. mod. Dämpning 1 4 steg om 20 dB var
dera samt kont. reglerbar med potentiometer. 

SWO-300 

242Xl86Xl32 mm 
Vikt 2,5 q 

Kr 285.-

Frekvensnoggr. : 
±1 "/". 
Frekvensområde: 
A: lS0-400 Kc. 
B: 400-1100 Kc. 
C: 1,1-4 Mc. 
D: 3,5-12 Mc. 
E: 11-40 Mc. 
F : 4G-1S0 Mc. 
G: 150-300 Mc. 
Mod: 800 pis eller 
CV. 220 V. 50 pis. 

Kr 145.-

Transistoriserad Signalgenerator 
TO-3A 

5 fasta frekvenser: 
455, 535, 640, 1000, 1400, 
1620 Kc Tolerans ± 2 "/". 
Modulation: 800 p/s. Kan 
Aven drivas omod. eller 
med yttre med. Variabel 
output. Uttag Aven för 
tonfrekvensen. Kompi. 
med batteri, ansl.-kabel 
och vinylväska. 
10X90X50 mm. 
Vikt 300 gr. 

Kr 39.-

Signal Injektor 151-1 

Transistoriserad signalgenerator 1 fickformat. 
Möjliggör provning av sAvAI HF- som MF
och LF-steg. Bör finnas 1 varje servicevAska. 
aooXl22Xl50 mm. Kr 22.-

Tonfrekvensgenerator AG-8 
--- __ ... e--

c "",: .. 
,- _! 

~~~ 

300X200X130 mm. 
Vikt 8 kg. 

Frekvensområde: 
A: 2G-200 pis; 
B: 20G-2000 pis; 
C: 200G-2OOQO pis: 
D: 2000G-200 Kel .. 
Distorsion: 1 '/ .. 
Sinus och fyrkantvAg. 
Utsp. : 10 "V-IS V. 
Kalibrerad utspänning 
220 V. SO p/s. 

Kr 2511.-

Samtliga instrument kunna erhelZlas pel 
avbetalning om sammanlagda nettopri
set uppgell' till minst Kr 200.-. 
Vid avbetalning utgelr 5 '/, avbetal
ningstillägg. Handpenning: 30 'I. utta
ges mot postförskott. 6 melnaders ga
ranti för fabrikationsfel. 

Rörprovar. TC - 2. 

Provar alla gångbara rörtyper sAvAI Euro
peiska som Amerikanska och Japanska. Den
na apparat torde vara den enda som kan pro
va alla ovannämnda typer. Provar emusslon, 
avbrott, kortslutning och lAckning. Reduce. 
ringssocklar för Europeiska rör jämte In
stlUlnlngstabell och utförlig beskrivning med-
följer. Kr 180.-

Signalföljare EM-602. 

Nyhet: 4 Instrument 
I ett. SIgnalgenerator, 
Rörvoltmeter, Tran
slstorprovare och 
SIgnalföljare. Hel
transistoriserad. Lätt 
och tar liten plats. 
Speciellt användbar 
för uteservice. Sig

nalen från den Inbyggda modulerade sIgnal
generatorn Inmatas på antennuttaget och med 
hjllp av den Inbyggda rörvoltmetern kan se
dan förstJ"kningen I varje steg för sig kon
trolleras U\apänningen kan antingen avläsas 
p'å 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 translstorprovare ofrån
komliga InstAllnlngssvårigheterna och drlf· 
terna är här helt eliminerade. 

370-WTR 
Kr 395.-

En ny och förbIttrad 
upplaga av det redan ti
digare välkända Instru
mentet 30S-ZTR. 

Mätområden: 
DC: 0.5, 2.S, 10, 50, 250, 500 
och 1000 Volt SO "A, l, lO, 
100 mA, l, 10 A. 
AC: 2,5, lO, 50, 250, 500, 
1000 V. 0,1, l och 10 A. 
Frekv.omr. G-100 Kc. 

Ohm: RX1, RXIO, RXlOO, RX1000, RXlOOOO. 
l O-50 MO. SpeCialskalor medger direkt av
läsning av den ström som framflyter genom 
c'et mätta motståndet såväl som den spInning 
sl.lm ligger över detsamma under mAtningen. 
Detta kan vara mycket värdefullt vid kon
troll av halvledare och kontroll av andra In
strument. Kr 205.-

TR-6S 

105 ><' 135 )( 40 mm. 
Vikt 500 gr. 

20000 OIV 2,5 "/". 
AClDC: 8,30,120, 100, 
UOOV. 
DC: 60 "A, 8, 80, 800 mA. 
C: 100 pF-I0000 pF, 
0,001-0,2 "F. 
L: 30 H~OOO R. R: l 0-
10 MO RXl, X10, X 100, 
X 1000. 
DB: -2G-+17 dB. 
105X160X80 mm. 

Kr '74.-

Tolerans: ± 2.5 "/". 
Spänningsfall: 50 mV. 
DC: 20000 OIV. 
AC: 10000 OIV. 
10, 50, 250, 500, 1000 Volt. 
DC: 50 mV. 50 "A l, 2,5, 
25,500 mA 
Ohm: 10 O-S MO. 
RXIO, XIOO, X 1000. 
dB: -20 till + 22, + 22 till 
+36. 
Batteri och testsladdar 
medföljer. 

Kr 62.-

SYDIMPORT 
Vansövägen 1 Telefon 4761 84 

ÄLVSJÖ 1 
SWEDEN 

Postgiro 453 453 

Transistorrörvoltmeter PEM-6 
500000 OIV (!-/. MO/V) 
DC: 0,1, l, 3, lO, 30, 100, 
300 V. 2 "A, 20 "A. 
AC : 3, lO, 30, 100, 300 V. 
HF: 3, 30 V. 
Ohm: 10-1000 MO, X10, 
XIOO, X1K, X10K, X100K. 

..... - ""I .. IIII4 .. IIlIIIfIif1Inkl. väska och HF-prob 
Ink!. läderväska och 

~f~1~~5X~g.mm. HF-prob. Kr 3'75.-

Isolationsprovare I M Q-meter 
TR-M2 

Testspänning: 500/250 V. 
Känslighet: 2000 MO. 
Inbyggd likspännIngs
omvandlare. 
Pris Inkl. batteri och 
läderväska 
2S0 V 0.500 V /200 M o. 500 M. 

170 X1l6X96 mm. K 280 
Vikt 1,6 kg. r.-

Transistorprovare SC-2. B 
Mäter PNP- och 
NPN-translsto
rer. Transisto
rerna kan ej för
störas genom fel
koppling. 

178X128X85 mm. 
Vikt 1,3 kg. 

110-E 

leo: O,5-4S "A. 
a: 0,883-0,995. 
{J: G-200. 
Mäter liven ef
fekttranslstorer. 

Kr 125.-

Hålstorlekar: 16, 18, 20, 2S, 30 mm. 
Konisk brotch 11 mm. 
Elegant trletuL Kr 32,-

300-BTR 

TP-3A 

20000 OIV ± 1,5 "/". 
DC o. AC: 0,5, 2,5, lO, 50, 
250, SOO, 1000 V. 
DC: 50 "AlISO mV, 2,5, 21, 
250 mA. 
dB: -10 till +62. 
Ohm: l 0-10 MO, RX1, 
XI0, X100, X 1000. 
178X114X83 mm. 
Vikt 1,1 kg. 

Kr 125.-
Tolerans: ± 3 "/". 
AC och DC: 2000 OIV. 
10, 50, 250, 500, 1000 V. 
DC: 0,5, 2.5, 25. 250 mA. 
Ohm: lOKO. 100KO, 
1MO. 
dB: -20 till +36. 
Ink!. batteri och test
sladdar. 

95X130X38 mm. 
Vikt 450 g. 

Kr 39.-

Alla instrument levereras freln lager, 

portofritt. Full garanti för transportska

dor om reklamation sker inom eltta 
dagar. Full beleltenhet garanteras. Full

ständigt reservdelslager och förstklassig 

service. 
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NYHET från Dunker 

likströmsmotor 
för 3 volt 

med 
kuggväxel 

Utväxling : 
5: l 12: l 

78:1 
488:1 

31: l 
195:1 

Järnfritt ankare 
Permanent magnetfält 
Hög verkningsgrad 
Små dimensioner 

För användning i t.ex.: 
URTEKNIK 
OPTIK 
FINMEKANIK 
TONTEKNIK 

Generalagent: 

AB D.J. STORK 
Hollä~clargatan 8, Stockholm 

Tel. 112990, 102246, 217316 

för fotografisk registrering 
av alla slag 

,ll,~ : 

Begär broschyrer från generalagenten 

NERLIENS FOTO AB 
Kungsgatan I9, Stockholm C, Tel. 242450 

VAN DER HEEM 
elektronikinstrument 

Er garanti för kvalitet 
VAN DER HEEM Professionai Department 

The Hague - Holland 
Representant för Sverige: 

Ingeniörsfirman Sigurd Holm AB, 
·Olshammarsgatan 89, Stockholm-Bandhagen. 
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N Y mikroskala 

Theta Instrument Corp., 520 Victor Street, 
Saddle Brook, New Jersey, USA, tillverkar en 
mikroskalå, modell DRR. Skalan är inställbar 
mellan ° och 360°, noggrannheten är 0,1 0, av
läsbarheten 0,025°. Pris: 130 dollar. 

Representant för Europa: Sylvan Ginsbury 
Ltd, 8 West 40th Street, New York 18, N. Y. t 

USA. 
(207) 

• 

"Mynt -TV" 

AB Stern & Stern (Conserton), Stockholm, 
har börjat tillverka »TV-automaten. - En 
vanlig TV-mottagare har på haksidan försetts 
med en liten mynthox. 

TV-automaten är närmast ägnad för dem 
som vill hyra en TV-apparat eller inte anser 
sig ha råd att köpa en på de vanliga hetalnings
villkoren, utan föredrar att hetala endast för 
just de program de vill se. Dessutom kan ju 
eventuella »TV-gäster» få betala en slant -
om de stoppar en krona i mynthoxen får de 
se TV i 45 minuter. 

Apparaten tillhandahålles utan kostnad an
nat än för eventuell antenn. Om kunden he
stämmer sig för att köpa apparaten gäller 
pengarna i mynthoxen som första inhetalning 
på apparaten. Mynthoxarna går sedan i retur 
till Conserton, där de monteras på nya appa
rater. Myntboxen säljes inte separat . 

• 



Ett .H.ktirt skyt/t/ tillligt pris! 

ALLHABO 
ALLMÄNNA HANDELSAKTIEBOLAGET 
Alströmergatan 20, Stockholm K Tel. 520030 

MAGNETISK 
SÄKRI NGSSTRÖMBRYTARE 

Airpax nya säkringsströmbry
tare typ C 500 ger en högre 
säkerhetsfaktor än vad som nor
malt kan erhållas med exem
pelvis trådsäkringar, reläer och 
termobrytare. Den bryter vid 
125 % överbelastning av märk
strömmen. I ett specialutförande 
kan brytning även erhållas vid 
150 % överbelastning. 

Typ C 500 kan erhållas i ut
förande A med kort tidsfördröj
ning, ca 3 sekunder. Detta ut
förande användes bl.a. för skydd 
av elektroniska komponenter. 
Utförande B med lång tidsför
dröjning, ca 30 sekunder, kan 
användas för att skydda fläktar, 
småmotorer e.d. 

10~~~E'OO 

I :. ~l=+ : II Diagrammet visar tidsfördröj-
,.++--t--l--I--I---f---I .. I ningen som funktion av den pro-

! I Ra\~~~~~~~ 10: centuella överbelastningen. 

; ':1= ~._ :! DATA 
1:\ ~~f t! 

~ KL"'. 

~~$:$:~~ .. 
"'I-,~=,~.:!:::, .. ,..--p'r-t\-ii!..-,~I-\.!;-:, __ +,~"""""--j 
~r-r-+-'~=P~~~ z 
.G I "'-

.. 
100 200 . 400 toO 100 

OVI:IIlOAD 1l1li HIK:Dn' Of .ATEO CUll:Ittlf1' 

Max. spänning: 
50 V likspänning, 

120 V växelspänning, 
50-400 pIs. 

Strömbelastning: 50 mA-15 A 

~I ] AB NORDQVIST & BERG Elektrisk mätteknik - industriell elektronik 

TRANSISTORISERADE o.. . 
LAGSPANNINGSAGGREGAT 
KB 3003 och KB 1502. 
med utmärkta prestanda 

KB 3003 och KB 1502 är svenskbyggda lätthanter
liga aggregat med små dimensioner. Uteffekten 
är lämplig för de flesta laboratoriekopplingar. För 
större effekter kan aggregaten serie- eller pa
rallellkopplas. 

KB 3003 och KB 1502 är fullständigt kortslutnings
säkra och har kontinuerligt inställbar strömbegräns
ning. 

Trots avancerade data 
har priserna kunnat hållas mycket låga 

GOTEBORG 
Utställning och försäljning : 
AB TEKNOVAC 
Rosenhillsgatan 2 
Göteborg S - Tel. : 209787 

TEKNISKA DATA 

Utspänning 
Utström 
Brum 
Nätberoende ± 10 % 
Belastn.-beroende 
Imp. vid 100 kHz 
Max. transient 
Pris 

KB 3003 
0,3-30 V 
300 mA 
< 0,3 mVeff 

<±0,1 % 
<0,1 % 
< 0,2 ohm 
80mV 
485:-kr 

Ring oss gärna för närmare uppgifter 

KB 1502 
0-15 V 
200 mA 
< 0,3 mVett 
<±0,3% 
<0,1 % 
< 0,5 ohm 
80mV 
315:- kr 

~r=-1_ AB NORDQVIST & BERG, Stagneliusv. 51, Stockholm K, Tel. 535500, 50 3810 ~L:.J 
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TUNGSRAM 
DIODER 

Högsta kvaliti 
Modernt utförande 

Datablad och närmare uppgifter 
på förfrågan bos 

A VD. ELEKTRONRÖR 

ORION FABRIKS- & FÖRSÄUNINGS AB 
Vreten,borg,vigen 10-12, Stockholm 42. Tel. 010/452910 

GÖteborg: TeL 031/117270. MalmÖ! Tel. 040/978900. Lulei: Tel. 17100 

FÖR ALL INSPELNING OCH KOPIERING ... 

GEVASONOR 
TONBANDET MED DEN 

PROFESSIONELLA 
LJUDKVALITEN 

för information och teknisk service kontakta 
GIV AEIT SVENSKA AB •• TONBANDSAVD •• TEL. 010/63 1440 

ÖSTHAMMARSGATAN 70 STOCKHOLM NO 

Den måste höras ••• 
OI'd kan ej beskriva 

Ring för demonstration av Acousti
cal QUAD elektrostatiska högtalare 
- unik för sin helt objektiva 
återgivning. 

Y~~nz,a 

HARRY THELLMOD 
Hornsgot. 89, Stockholm Sv. 
T.I. 689020, 693890 
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SM i TV -service 

I en TV-servicetävling - >Radiola-mästerska
pet 1962» som anordnats av Svenska Radio· 
aktiebolaget (Radiola) deltog 300 av landets 
TV·servicemän. Deltagarna fick skicka in svar 
på tekniska frågor av varierande svårighets· 
grad. De femtio bästa lösningarna granskades 
aven jury, som bestod av ingenjör Arne Ran· 
devall, Statens Hantverksinstitut, direktör 
Olof Wiking, Gumaelius Annonsbyrå samt in· 
genjör Rune Sagnell, Radiola. 

Vid prisutdelningen i Radiola-mästerskapet 
1962 ingick även en visning av Svenska Radio· 
aktiebolaget. Här tittar fr.v. Gustav Lund. 
qvist, Uno Pettersson och Bertil Persson, på 
en utrustning för högtalarmätningar i Radio· 
las ljudlaboratorium, demonstrerad av ingen· 
jör Robert Eide. 

Mästare blev Bertil Persson, AB Radiojus. 
teringen, örebro, tvåa Uno Pettersson, AB 
Servex, Norrköping, trea Stig Kjellman, AB 
Eksjö Radio & TV, Eksjö, fyra Gustav Lund· 
qvist, Ljungbergs i Bräcke AB, Bräcke och 
femma Kurt Moren, Curt Thylins Radio, Skel· 
iefteå. 

Segraren fick som pris en studieresa till 
England med besök bl.a. hos BBC och Mar· 
coni. 

• 

[8& liis~kretsen 
Privatradio statistik. 

Hr Redaktör! 

Ber härmed att få påpeka en missuppfattning. 
I notisen >Privatradiostatistib i RADIO och 
TELEVISION nr 9/62, s. 60 sägs det att pri· 
vatradioapparater är tillåtna endast i några få 
länder. Detta torde hålla streck, men nog hör 
Finland till de länder där dessa apparater är 
tillåtna. Post· och Telegrafstyrelsen i Finland 
beviljar nämligen fr.o.m. den l/l 1%2 mot 
en ringa avgift tillstånd att inneha privatradio
apparat; avgiften betraktas som registrerings. 
avgift, ej licens. 

• 
Tauno Lilja 

Borgå 



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

KISEL-HALVLEDARE FRÅN 
EBERLE & (O 

Kisel-dioder och likriktare. Kisel-Zenerdioder 

Kisel-dioder och likriktare: Det omfattande tillverkningsprogrammet erbjuder bl.a. Stav-
. likriktare för höga spärrspänningar. Tillverkas i en serie för 0,1 A och en för 0,5 A, båda 
innehållande typer för 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 och 4000 V toppspärrspänning. 
Dioder för 125 mA och 50, 100,200 eller 400 V toppspärrspänning. Som exempel kan näm
nas att typen för 200 V toppspärrspänning kan erhållas med endast 0,1 {tA läckström. 
Likriktare för 0,6, 1,25 och 2 A (0,6 A gäller utan kylfläns), som tillverkas dels med 50, 100, 
200,400 eller 700 V toppspärrspänning, dels i tre serier med 0,1, 1,0 eller 10 {tA läckström. 
Effektlikriktare för 10, 20, 30 och 60 A med toppspärrspänningar 50, 100, 200, 350 eller 
600 V. Helvågs brygg likriktare för strömmar mellan 100 mA och 20 A ingår även i till
verkningsprogrammet. 
Kisel-Zenerdioder: Tillverkas i ett stort urval med Zenerspänningar från 2,7 V till 200 V 
och med förlusteffekter från 250 mW till 100 W. Detta motsvarar Zenerströmmar från 
någon mA och upp till 9 A. De höga effekterna förutsätter här liksom för likriktare att av 
fabrikanten rekommenderad värmeavledare används. Även typer med dubbelbegränsan
de karakteristik ingår. 
För samtliga ovanstående gäller en max. kristalltemperatur av + 150°, en lagringstem
peratur mellan ~55° och + 150° och givna värden gäller vid en omgivningstemperatur 
av + 50° C. Kan levereras med mycket kort leveranstid. 

OBSI EeO tillverkar även keramiska omkopplare av hög kvalitetl 

max.21 

7 

Kathode 

Rekvirera katalogunderlag från generalagenten: 
~------~~--~II 

BO PALMBLAD AB 
13 

Hornsgatan 58 - Stockholm Sv - Tel. 246160 max22,5 

FÖR EN FÖRSTKLASSIG TV-SERVICE ••• 
är endast de bästa instrument goda nog. Dessa instrument äro ej 
längre förbehållna de stora industriernas laboratorier. Vi erbjuda Eder 
det bästa som finns att uppbringa på området till priser som även äro 
överkomliga för serviceverkstäder. 

Fältstyrkemätare SFS-l. 
För injustering 
av TV-antenner. 
12 kanaler med 
finavstämning. 
Mätområden: 
100 p.V, l, lO, 
100 mV. 
Inimp. 75, 300. 
220 V. 50 p/s. 
195X265X220 mm. 
Vikt 6 kg. 
Kr. 650.-

Universalinstrument 370-N 

DC : 100 KON. 
AC: 10 KON. 
DC: 100 mV, 2,5 V, 
10 V, 25 V, 100 V, 
250 V, l KV, 5 KV. 
10 p.A, 0,1, l, lO, 
100 mA, l A, 10 A. 

180X134X68 mm. AC: 2,5, lO, 25, 
vikt 1,3 kg. 100, 250, 1000 V. 
OHM: 0,5 0-50 MO. RX1, X10, X100, 
X1OOO, X1OOO0. dB: -20 till +62. 
Pris netto Kronor 215.-

Svep! Markergenerator SM-109 

350X250X160 mm. Vikt 10 kg. 
Svepgen: A. 2-120 MC B. l2G-260 MC. 
Markergen: A. 3,5-7,5 B. 7-15 MC, 

C. 15-33, D. 3G-66 MC, 
E. 65-130, F. l3G-260 MC. 

Noggrannhet bättre än 0,5 'I •. 
Kristall 5,5 Mc ± 0,0025 '/ •. 
Svepvidd kontinuerlig G-20 MC. 
Svep distortion mindre än l dB vid 
svepvidd av 10 MC. Svepfrekvens 50 p/S. 
Rörbestyckning: 6AK5, 6J6, 
6C4, 6AT6, 12BH7, 6X4. 
Pris Kronor 895.- netto. 

Oscillograf CO-130-5" 

230 X370X420 mm. 
Vikt 12 kg. 
Stabiliserad anodsp. 

Ing.-imp. 2 MO-20 
pF, med prob 2 MOl 
5 pF. 
Bandbredd: 2 p/s-
4,5 Mc. 
Stlgtid: 0,08 p.s. 
Känslighet: 40 Ir\iVI 
cm. 
DirektkalIbrerad 
J V/cm. 
Dämpning: Xl, XIO, 
XlOO, X 1000. 
Svepfrekvens: 5 p/s-
500 Kc/s uppdelat på 
7 områden med 
tryckknappsinställ
ning och finjuste
ring. Hög svepllnea
ritet. Släckt åter
gång. Anslutning för 
Z-modulation, Ext., 
Synk och svep. 
ytterligare kontrol
ler : Intensitet, fokus, 

astigmatism, vert. och hor. pos. Fasjustering 
för svepning av MF-kurvor. 
Nätsp. 220 V 50 p /s, 110 W. En oscillograf för 
TV-service av högsta klass. 
Kr. 725.-

F:a SYDIMPORT Vansövägen 1, Älvsjö, Telefon 476184 
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ELEKTRONRÖR 
OCH HALVLEDARE 
ÖVER 6000 TYPER FÖR LEVERANS 

Mottagarrör - Sändarrör 

TV-bildrör - Förstärkarrör 

Germanium och Kiseldioder 

Magnetroner - Klystroner 

Oscillografrör - Fotoceller 

Transistorer - Tyratroner 

Mikrovågsrör - Stabiliseringsrör 

Lägsta priser - Full garanti 

Specialrör testade enligt 
MiI-E-1 normer 

Prisexempel 
2k25 skr. 90:- 725A 
2 J42 345: - 803 
4 J52 360: - 807 
5 C22 100: - 807 W/5933 
6AK5W 4:- 810 
6J6W 4:- 813 
12AT7WA 5:- 829 B 
100 TH 60: - 832 A 
250 TH 120: - 1 N23D 
349 QK/6249 1 N21 D 

450TH 
613 
705WA 
715C 
723 A/B 

1.400: - 1 N26 
250:- ECC81 

1.200: - ECC83 
250:- EL84 
75:- EF80 
25:-

25:-
10:-
6:-

14:-
100:-
60:-
50:-
48:-
14:-
16:-
30:-
2:75 
2:75 
2:35 
2:50 

Begär offert på önskad typ och kvantitet. 

Amerikanska och europeiska representa
tioner för Skandinavien 

Katalog utkommer januari-februari 1963, 
beställ den redan nu 

SKANDINAVISK RADIORÖR 
IMPORT 

Ing. och Handelsfirma S. E. Jtargensen, 
Farumgaardsalle 12, Farum, Danmark. 
Tel. 950557 och 951721 

Kataloger och 
broschyrer 

Komponentkatalog från Philips 

Svenska AB Philips har kommit ut med en ny 
komponentkatalog omfattande alla slag av 
elektronikkomponenter. Katalogen, som utges 
som komplement till Philips Pocketbook och 
Philips Halvledarbok, omfattar Philips hela 
nuvarande tillverkningsprogram. 

Ny Ella-katalog 

El/a Radio & Television AB, Holländargatan 
9 A, Stockholm 3, har kommit ut med sin se· 
naste katalog, upptagande såväl amatörmate· 
rial som professionella komponenter. Katalo· 
gen omfattar i år nära 300 sidor och ger som 
vanligt en utmärkt översikt över vad som finns 
att tillgå på svenska marknaden ifråga om 
komponenter, kompletta apparater, mätinstru· 
ment och elektroniktillbehör. 

Halvledardatabok 

Siemens & Halske AG har utsänt »Halbleiter 
Datenbuch 1962», en bok på drygt 400 sidor. 
Den upptar data med kurvor och diagram 
för transistorer och en del andra halvledar· 
komponenter, bl.a. ett stort urval Hall·gene. 
ratorer. 

Ingenjörs/irma Hugo Tillquist, Södra Lång· 
gatan 21, Solna: 
katalog över digitala mätinstrument från 
Beckman Instruments Ine., USA; 
katalog över mätbryggor, automatiska kompo· 
nentsorterare m.m. från Industrial Instru
ments Ine. i USA; 
katalog över utrustningar för mätning av ac
celeration m.m. från Geniseo Ine. i USA. 

Telare AB, Industrigatan 4, Stockholm K: 
broschyr över mikrovågsutrustningar från PRD 
Eleetronies, Ine. i USA; 
broschyr över oscilloskop från Analab Instru
ment Corp., USA. 

AB Galeo, Gävlegatan 12 A, Stockholm Va: 
datablad över impregneringsmaterial för kon· 
densatorer från Emerson & Cuming, Ine. i 
USA. 

Svenska Radioaktiebolaget, Alströmergatan 
14, Stockholm 12: 
katalog över företagets nya radio· och TV
modeller. 

Erik Ferner AB, Box 56, Bromma: 
broschyr med kopplingsexempel över LF-för
stärkarrör från RCA, USA. 

Scantele AB, Tengdahlsgatan 24, Stockholm 
Sö: 
katalog över mätinstrument från The lP arne 
Kerr Laboratories Ltd., England. 

AB Gösta Bäckström, Ehrensvärdsgatan 1-3, 
Stockholm 12: 
datablad över potentiometrar från Colvern 
Ltd. i England; 
prislista över koaxialkontakter samt broschyr 
över nya transistorer från Texas Instruments 
i USA. 
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elektrenik 
I Tjo'OHI OCII I'HAK J JK 

SPE C IALTI D SKRIFTEN 
I EUROPEISK TOPPKLASS 

nr 41962 innehåller bl.a. 

J R Brinkley: 

Ekonomiska synpunkter 
på telekommunikation 
via satelliter 

Brrådir. Kurt Silversjö: 

Datatransmission i dag 
och i morgon 

M Jeppsson: 

Moduleringsmetoder 
för datakommuia:kation 
över telefonledningar 

Leg. tandläkare Sven-Erik lPidmalm: 

Audio -bedövning 

Ing. P Å Pedersen: 

" Elektroniska reläer" 

Ing. Berndt Flrgh: 

Om fel i transistorer 

Elektronik utkommer 1"963 med fler 
nummer - antalet utökas till 6. 
Prenumerationspris: helår 18.50. 
Samprenumeration RT-Elektronik 
helår 43.50. 

PRENUMERERA NU! 

r Ti;;-;LE~O~, ~ho-;;;1 - - I 
postgiro 65 11 10 • 

Undertecknad beställer: 

o) prenumeration nr 1/63-6/63 a 18.50 
(inkl. oms.) 

b) årgången 1962 a 11.25 

c) lösnummer, nr .. .... .. el kr 3.- per st, 
alt expedieras mal postförskott till: 

Namn 

Adress 

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



pp 6000 ~ 

praktisk och billig 
nätpaneJ 
för laboratorier, 
provrum och verkstäder 

• 

PP 6000 är en idealisk nätpanel vid uppkoppling 

av apparater och instrument inom radio- och TV

service, laboratorier och skolor etc. Inspänningen 

ställs in på önskat värde, varvid strömmen indike

ras på en amperemeter. Regleringen sker med en 

vridtransformator, som ' är kopplad till nätspänningen 

via en skiljetransformator. Nätpanelen är dessutom 

fqrsedd med automatsäkrjng och strömbrytare. 

• Inbyggd V- och A-meter 

• Skiljetransformator 

• Automatsäkring 

• Utspänning 0-260 V 

• Maximal ström 2 A 

Tekniska data: 
Inspönning 220 V 
Utspönning 0-260 V 
Max. ström 2 A 

} allt detta 
för endast 375:-

Voltmeter 
Amperemeter 
Dimensioner 

96x 96 mm graderad till 250 V 
96x 96 mm graderad till 3 A 
493 x 222x 135 mm 

PP 6000 är avsedd för rackmontage (19" standard) 

eller för bänkmontage. Vertikal montering kan dock 

utföras genom att instrumentet vrids 1/4 varv. För 

fristående placering kan kåpa levereras för ett till, . 

lägg av 90 kr. 
MÄT I N S T R U M E N TA V D E LN I N G E N 

leder utvecklingen ••• 

MIKROFONER 
SHURE främst när det gäller ljudkvalitet 

/ 

Mod 546 Mod 540 S 

Stora resurser möjliggör forsk
ning - vidareutveckling och 
minutiös provning. Till förfo
gande har SHURE:s tekniker 
ett av de modernaste och mest 
fulländade provningsrumm~n 
i världen. Här göres ljudprov 
och testningar enligt senaste 
rön. Genom val av SHURE
mikrofoner försäkrar Ni Er så
ledes om en kvalitetsprodukt. 

Begär katalog och närmare informationer. 

Generalagent 
K L N Trading Co. Ltd. AB, Slånbärsvägen 2 
Danderyd. T el. 555600, 55 56 10 
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·IKRO'" 

liKS PÄNNINGSAGGREGAT 

3 SEPARATA UTGÅNGAR 

Typ PS 510 o-'!JJ V/5OO mA 
o-'!JJ V /500 mA 
o-'!JJ V /500 mA 

Reglering. <0.05 % eller 2 mV 
Brum. <1 mV p - p 
KOlltinuerllgt Inställbar strämbegränsnlng 
Dimensionen 185x275x3OO mm. Vikt 7.5 kg. 

AB .IKRO'" 
Fack 28040 - Stockholm 28 

'.Iefon SS 2. 10 

ETSADE 
KRETSAR 

Tillverkas 

med korta 

leveranstider 

och hög 

kvalitet. 

Hålplätering 
utföres på 
egna verkstäder. 

E. R. MULLER AB 
Sandborgsvägen 53 

ENSKEDE • Stockholm 
Tel. 492505 

~94 

Graetz Vertriebsg~sellscha/t mbH, Postfack 57, 
Altena, Yästtyskland: 
katalog över radio- och TY-nyheter 1%2-63; 
broschyr över strålningsmätare för radioaktiv 
strålning. 

Laxor Industri AB, Motala: 
broschyrer över radiomottagare, TV-mottaga
re, bandspelare och grammofoner. 

• 
Firmanytt 

Ny chef för AEG.koncernen 

Till chef för AEG-koncemen har utnämnts 
dr-ing. Hans Heyne, 62, som dessutom är verk· 
ställande direktör i Tele/unken. Dr.-ing. Heyne 
har i 30 år varit fast knuten till AEG-koncer
nen. 

Nytt elektronikföretag 

Hans 
Heyne 

AB Nordqvist & Berg, Stagneliusvägen 51, 
Stockholm K är ett nystartat företag med spe
ciell inriktning på elektrisk mätteknik och 
industriell elektronik. Företaget kommer att 
tillverka utrustningar för industriell automa
tik, transistoriserade spänningsaggregat och 
temperaturutnistningar och kommer att be
driva konsultativ verksamhet inom området 
elektrisk mät- och regleringsteknik samt indu
striell elektronik. 

Ansvarig för företagets tekniska verksamhet 
av civilingenjör K G Berg, tidigare flygdirek
tör och chef för Flygförvaltningens radiolabo. 
ratorium. För den kommersiella sidan och för 
tekniska informationer svarar ingenjör Gösta 
N ordqvist, specialist på tillämpad industiell 
mätteknik, process· och regleringsteknik. 

K G Berg 
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STEREO - HIGH FIDELlTl 
STEREO-FORSTÄRKARE, 
JASON J2·10 Mk III 12+12 watt 
m. inb. förförstärkare 
lEAK ~STEREO 2<n 12+12 watt 
effektförstärkare 
lEAK ~STEREO 50~ 25+25 watt 
effektförstärkare 
lEAK ~POINT ONE STEREO~ för
förstärkare 

MONO-FORSTÄRKAR!'! 
JASON J-lO Mk III 12 watt m. inb. 
färförstärkare 
LEAK effektförslärkare • 

~TLJ12 PlUS~ 
~ Tl/25 PlUS~ 
~ TLJ50 PLUS~ 

lEAK ~POINT ONE PLUS~ förför
stärkare 

FM-TUNERS, 
JASON JTV2E m. fasla frekv. enl. 
order 
JASON FMT.4 88-108 mc/s m. AFC 
lEAK ~THROUGH-lINE II. 88-108 
mc/s AFC 

SKIVSPELARE. 
NYA HMV MASTER 605 P, 28 cm. 
B/O orm o . pu stereo/lP 
Dito med B/O lyft och sänkanord· 
ning 

HOGTALARSYSTEM, 
ARUNDEl basreflexl6da med Kelly 
Ribbon horn och 12" special bas
högtalare 
KEF K l SlIMlINE 3-vägssystem 17 
cm djup lOda 
KEF K 1 BAFFlE 3-vägssyslem utan 
löda 
KEllY RIBBON HORN med deln.· 
filter 

Kr.605.

Kr. 625.

Kr. 830.

Kr. 415.-

Kr. 395.

Kr. 390.
Kr. 520.
Kr. 695.-

Kr. 255.-

Kr. 345.
Kr. 305.-

Kr. 475.-

Kr. ~.

Kr. 412.-

Kr. 725.-

Kr. 550.

Kr. 405.-

Kr. 245.-
AUDIOSTATIC el.-slalisk inb. hög· 
tonshögt. o. deln .filter Kr. 300.-
Allo priser äro netto inkl. oms. Begär broschyrer. 
NYTT. ADC-l slereo pickupinsals. 
erhölles pö begäran.Broschyr 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
VIdargaIan 7. Stockholm. Tel. 30 58 75, 32 04 73 

LÅDFACK typ LF 
för •• id.l.r 

Flera ' typer .tt viilj. pli 
B.,är ula,. fr .. 

"s,.daIttH i hy"', Iller e. skip" 

AB Svensk 

Lagerstandard 
SKÅNEGATAN 40. STOCKHOLM s6 

TlL .... 1 40 00 50. 42 20'" 4J 41 lO 

MAUlÖ. 10"0) 13500 GÖn.oea. 1N1I1211,. 



SWITCHTRANSISTORER 

GERMANIUM- • PNP-. ALLOY-· JUNCTION-TRANSISTOR 

2N658 - 2N662 är legerade transistorer av PNP-typ huvudsakligen 
avsedda för data- och switchapplikationer, där hög strömförstärk
ning vid relativt höga kollektorströmmar fordras (le = 1,0 Amp.). 
Tack vare noggrann tillverkningskontroll har dessa transistorer 
en mycket obetydlig spridning av storsignalparametrarna, vilket 
borgar för den bästa driftsäkerhet med bibehållande av stabila 
elektriska data. Den helsvetsade kåpan garanterar vidare en ab
solut hermetisk tillslutning. 

TYP 
VCs - 30 V: VES = 12 V 

hfe I fabMe 

2N658 50 5 
2N659 65 10 
2N660 90 15 
2N661 120 20 
2N662 70 8 

För fullständiga informationer om RA YTHEONs halvledarprogram 
kontakta 

KAPA JEDEC TO-5 

Box 1160 • Bromma 11 • Tel. 010/290460 

(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 32S:~ 
Servicemappen BOY. Samma verktygsuppsättning 
som i serviceväskan BOY, praktiskt uppsatta i en 
mapp av konstläder. Denna verktygsuppsättning är 
speciellt lämplig för verkstads- och yrkesskolor. 

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:-

Generalagent I Sverige för Raytheon halvledarprodukter 

TRIMSATSER, SKRUVMEJSLAR OCH TÄNGER. 

Begär prospekt! 

Box 2124 Göteborg 2 Tel 17 49 80 (031) 
Box 22 Stockholm-Vällingby Tel 873755 (010) 
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GELOSO MOTTAGARE G208 
Mottagare för området 10--580 
meter, 9 rör, med S-meter och 
beatosclllator, pris 855.- nto 
Spolsystem 2615 för G208 114.- nto 
Skala för G208 32.- nto 
Vridkondensator, mf-transformatorer 
m.m. för G208 se katalog. 

SURPLUSMATERIEL 
AN/PPN-2 sändare-mottagare, 9 rör 
pris 125.- nto, fabriksnya 
APN-1 sändare-mottagare, 14 rör, 
pris 65.- nto, fabriksnya 
Tuning units TU5B m.fl. t yper, med 
keramiska spolformar och vridkon
densatorer, pris 22.- till 52.- nto, 
beg. listor 
Converter RF26, 3 rör, fabr.ny 36.50 nto 
TK50 universalinstrument 32.- nto 
Seg. mottagare S-85, SW-54, BC348, beg. 
listor. 

VIDEOPRODUKTER 
Olbersgatan I A, Gilteborg O 

Tel. 031/21 37 61, Z5 76 16 

Sänd katalog med uppgifter om ama
törrabatter på motstånd, rör och övri
ga komponenter 
D mot bi!. 1.50 i frlm. 
D mot postförskott 2.25 

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

Adress ............................. .. ...... .... .. ....... : ... . . 

Postadress .............. ............................ ... ... . 

BLESSINGS 
TRANSISTOROMFORMARE 

för radio, TV, lysrör och ljusreklam 
m.m. i bil, båt, tåg, buss eller camping
vagn standardtillverkas för 6, 12, 24 v 
eller 36 v. Utspänning 220 v 50 Hz. 
Lev. även för andra spänningar och 
periodtal. 

Begär upplysningar 

SIGNALMEKANO 
Västmannagatan 74 - Telefon 33 26 06, 33 20 08 

Stockholm Va 
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Gösta 
Nordqvist 

AB Nordqvist & Ber~ representerar fr.o.m. l 
januari 1963 Control Instrument Ltd., Birken· 
head, England, tillverkare av potentiometer
skrivare och ·indikatorer, regulatorer och ut
rustningar inom temperaturmättekniken, samt 
Beckman Instruments Inc., Helipot Division, 
Fullerton, USA och Glenrothes, England, ifrå· 
ga om precisionspotentiometrar, servomotorer 
och generatorer, kompletta servosystem och 
-förstärkare, fördröjningslinjer, differential
transformatorer, Hall·generatorer, »ruggade» 
militära visarinstrument och andra visarin· 
strument. 

Philips.koncernen ökar 

PH'UPS~KOH('IRNIN f SVIRIGI ~ "$) 1'" 

Tab. 1. Philips·koncernens Sverige försälj· 
ning 1953-1962. 

Philips·koncernens i Sverige försäljning un
der 1961-62 uppvisar en mindre ökning i för. 
hållande till försäljningen 1960-61. Utveck· 
lingen under de senaste 10 åren framgår av 
ovanstående diagram. 

Världens första 
heltransistoriserade 

Kuba-IMPERIAL-astronaut 
15" TV med UHF. 

Se nyhetsartikel 
på sida 68 i R & T nr lO! 

~100 

Dessutom vårt stora urval av 
Kuba-TV-Radio-Band- och Skivspelare 

Kuba-Försäljningsfilial: 

Handelsfirma Curt Jansson 
Birger Jarlsgatan 115 A-B 

Stockholm VA Tel. 34 4511 
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"En så vettig och vetenskaplig 

handbok i svåra ämnen hör inte 

till vanligheten på liudteknikens 

område" 

skriver KvällspoJten om 

Hi-fi 
handboken 

av Lennart Brandqvirt/Kjell Slem/on 

"välgörande i den förvirrade hi-fi-debatten." 

Stockholms-Tidningen 

Pris 19:50 

NORDISK ROTOGRAVYR 

AKTUELLT 

Sielllens transistorer, dioder och feritstavar. 

Siemens likriktare - för alla öndamöl 

Slå bara en signal till Bibbi. Tel. 081438243 
Endast engros 

, 
.~\ 

. "~--;_.-
/ 

Box 4019, Stockholm 4. Tel. 08140 65 26 - 43 82 43 
lager: Bondegatan 2 
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TELEFUNKEN 
rör och halvledare . . 

är alltid driftsäkra och utmärkes av hög 

precision. De ar resultatet av alla de tekniska 

landvinningar som TELEFUNKEN gi~:>rt under 

ett snart 60-årigt utvecklingsarbete. 

Begär närmare informationer från 

Jämsides med en rationell fabrikation 

bedriver TELEFUNKEN ett intensivt 

utvecklings- och forskningsarbete för 

ständigt bättre produkter • 

• 
Mottagarrör 
Sändarrör 
Förstärkarrör 
TV-bildrör 
Germaniumdioder 
Kiseldioder 
Transistorer 
Specialrör 
Mikrovågsrör 
Oscillografrör 
Små-tyratroner 
Kallkatodrör 
Fotoceller 
Stabilisatorer 
Vakuum
kondensatorer 

S 310. 02 

SATT SVENSKA AKTIEBOLAGET TRÄDLUS TELEGRAFI 
RORAVDELNINGEN Tel. 0101240270 - Box 7080 - Stockholm 7 
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MINI-LÖDKOLVAR 

NYHET 
MINI 10 ERSA 30 MICRO 

MICRO 6 V 8 wall, 6 V 15 wall. 
För de allra finaste lödningar inom modern elekt
ronik för trefoanslutning. Long·Life spets och ele
ment i ell stycke. 

MINI 10 6 V 10 wall, 20 wall, 30 wall. 
Miniatyrkolv för transformatoranslutning. 
Element och spetsar lagerföres i reserv. 

ERSA 30 20, 30 och 40 wall. S-mörkt. 
3led. 1,5 m gummikabel och skyddsjordad stick· 
propp. Anvöndes inom tele- och radioindustrin. 

Leveranser och upplysningar om kolvarna erhåller 
Ni genom , generalagenten. 

D. CARLBERG & SON 
Nybrokajen 7 Stockholm C Tel. : 11 5010, 11 80 50 

Thermolloy kyladapter 
gör det möjligt att utnyttja den maximala effekt
förlusten . Flera utföranden, exempelvis 

Typ 2.2.08 och 2.2.09 
för transistorer i TO-S och TO-9 kåpa, d .v.s. Texas 
kåputseende I. 

1-7.'-1 -O n 
iu Ir-"l TW ., C~~ · 1 0 

2208 oisolerad pris 7: 30 
2209 isolerad pris 8: 90 

AB GtiSTA BÄCKSTRtiM 
Box 12089 • STOCKHOLM 12 • Tfn 54 03 90 
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Sean tele AB, Tengdahlsgatan 24, Stockholm 
SÖ, har utsetts till svensk representant för 
Sperry Gyroseope Company Division i USA, 
som bl.a. tillverkar mikrovågsinstrument, ki· 
seldioder och kiseItransistorer av i huvudsak 
låg- och medelfrekvenstyp. 

Seienta Scandia AB har ändrat sitt firma· 
namn till Seiandia AB. Företaget har även änd· 
rat sin postadress till Box 314, Göteborg 1. 
Gatuadressen är som tidigare KviIlegatan 9 B . 

• 

Nya män 

på nya poster 

Till samordnande utställnings- och studio
chef vid Svenska AB Philips nya huvudkontor 
har utsetts herr Dag Secher, tidigare avdel· 
ningschef hos Conserton Radio TV. 

Dag 

Secher 

Herr Sune Lundgren har inträtt som del~gare 
och verkställande direktör i Televox Radio AB, 
Lidingö. Hr Lundgren har tidigare varit sälj· 
ledare hos AB Stern & Stern. 

Sune 
Lundgren 
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Electronic Speciaity Co 

Pleo 

rniniatyr
reläer 

• Till storleken marknadens minsta. 

• Till kvaliteten marknadens största. 

• Dubbelpoliga, tvåvägs funktion. 

• Acceleration och chock : 50 g. 

• För användning i moderna flyg· 

plan, robotar, raketer och där kra

ven är höga. 

AERO 
MATERIEL AB 

AVDELNING ELEKTRONIKKOMPONENTER 

Grev Magnlgatan 6 STOCKHOLM Ö 
Telefon 670UO 

AERO MATERIEL AB 
Grev Mognigoton 6 - Stockholm Ö 

Vor god sänd katalog över ES miniatyrreTäer 

Namn : ___ ._. __ ...... _ .... _ .............. _ ... ___ •....•.. _._ ... _ ..•.• 

Firma: .. _ .. __ ... _ .. _ .. _ ..•. __ ._ ...... _._ .......• --....... --.. _ .. _. 

Adress: .. ____ ... _._ ... _ •.. _. __ ... _. _. ___ .. __ .. __ • __ •.. _____ .• 

Postadress : . . ______ .... __ ........ _ ........ _. __ . ___ . __ ....•.•.. ~ 

E 202 



PHILIPS 
vridtransformator 
i miniatyrformat 

Philips • goda prestanda - 220 V, 0,5 A, 50-400 Hz 

vridtransformator • små dimensioner - ytterdiameter 84 mm 

E 401 ZZ/01 har: • låga tomgångsförluster - mindre än 0,7 W 

PHILIPS 
Mätinstrumentavdelningen 

Postbox 607z • Stockholm 6 • Telefon 08/349500 

• enkelt montage - enhåls-fastsättning 

• stabil konstruktion - ingjuten i konstharts 

• lågt pris - endast 75 kronor (exkl. ratt) 

• omgående leverans !rån lager i Stockholm 

Philips har· vridtransformatorer för ' strömuttag upp till 60 A Programmet 
täcker därför de flesta vanliga användningsområdena. Begär utförliga in
formationer !rån vår Mätinstrumentavdelning. 

Primär- Sekundär- Sekundär- Bordsmodell Inbyggn.-modell 
spänning spänning ström 

V V A Typ Pris kr Typ Pris kr 

220 0,5 B 870959 90 
220 0-220 1 84526 120 84527 110 
220 eller 2 84530 145 84531 130 
220 0-260 4 84534 198 84535 185 
220 8 84536 250 84537 230 
220 20 E.401.AB 645 E.401.BB 580 
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OBS I OBS I 
TILLFÄLLE 

Bildrär med skönhetsfel, ex. glosblösa (högst 
1 mm21. Amerikanska panoramarör 23SP4 somt 
standard typ 23" AQP4. Nya i ariginalkartong. 
Pris per styck kronor 100.- resp. 85.-. Sex mö
noders garanti för elektriska fel. Kvantitets
rabatter. ReturrätI. Angiv noga namn och järn
vägsadress vid Er beställning. 

TV-FYNDET 
Bildhuggarvägen 7, JOHANNESHOV. 

Tel. 010/497840 

STYRKRISTALLER KRISTALLUGNAR 
FILTERKRISTALLER KRISTALLFILTER 

BI. pree •• fo" - ... ab. r • .,eron, - Jd.a pri •• , 

'."=i.PRODUKTER AB 
Slndljä,d.gltln 86 - Johlnneshov - Tel. 81 28 00 

Stora möjligheter 
till variationer 
vid konstruktion av transistorkretsar tack vare 
Thermolloy kyladopter. Monteras endast pö de 
transistorer, där södana behövs - en ekonomisk 
besparing . 

Typ 2210 
för transistorer i TO·S och TO-9 köpa, d .v.s. Texas 
köputseende 1. 

,Ko) 
2210 pris 4 : 65 

AB GC)STA BÄCKSTRC)M 
Box 120B9 • STOCKHOLM 12 • Tfn 54 03 90 
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Ingenjör Weine Ågren har anställts som för
säljningschef för avdelningen för rör och kom
ponenter hos Erik Ferner AB . . 

e 

Weine 
Ågren 

OCH 

television 
Utk. 1963 med 12 nummer. Nr 7-8 

är dubbelnummer 

För att underlätta för nuvarande 
prenumeranter sänder vi ett på
mlnnelsekort i god tid före årsskiftet. 

Ny tillträdande abonnenter 
däremot kan enklast beställa pre
numeration genom att använda det 
inbetalningskort. som medföljer 
som bilaga till decembernumret. 

Prenumerera i god tid! 
Abonnemang 1963 kostar: 

helår 28: 50 * halvår 14: 75 
varav oms t: 75 resp, -: 90 

RADANNONSER 

Till salu. 1 st. Heathkit OSCilloskop 0-12 med 
mätkropp Kr. 450: - . 1 st. Bildmönster och 
bark-gen. SMQ-1 Kr. 395: -. Tele-Fadio, 
Järnvg. 31 b, Häsleholm. Tel. 10917 efter 16.00. 

Till salu: Hammond rymdklang stereo. Slut
steg HK20 watt ny. Tel. 08/675412, 657765. 

NR 12 - 1962 

ANNONSÖRS REGISTER 

DECEMBER 1962 
Sid. 

Allmänna Handels AB, Sthlm . ....... 91 
Aero-Materiel AB, Sthlm .............. 100 
Berec Greenlys Ltd, England . . ...... 34 
Bäckström, Gösta, AB, Sthlm .... 100, 102 
Carlberg & Son, Sthlm .............. .. 100 
Champion Radio AB, Sthlm .......... 107 
Conserton AB, Sthlm .................. 17 
Cromtryck AB, Sthlm .................. 88 
Deltron, t:a, Sthlm .................... 84 
Ekofon, ing.t:a, Sthlm ................ 96 
EKB-Produkter AB, Johanneshov . ... 104 
Eklöf, Ernst, t:a, Sthlm .............. 98 
Elfa Radio & Television AB, Sthlm 3, 108 
Elit, Elektr. Instrument AB, Bromma 31 
Eri-Bolaget AB, Sthlm ................ 87 
Ferrofon AB, Sthlm .................... 86 
Galco AB, Sthlm . ................. . .. ... 86 
Gevaert Svenska AB, Sthlm . .. .... ... 92 
Gylling & Co AB, Sthlm .. .... .. . . 21, 28 
Inetra Import AB, Sthlm ...... .... . .. . 88 
Intronlc AB, Sthlm ..... .. ..... .. 14, 26, 32 
Jansson, Curt, Handelst:a, Sthlm ... . 98 
Jörgensen, Ing. & Hand.f:a, Danmark 94 
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Magnetic AB, Vällingby .......... 25, 97 
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Manufakturing AB, Sthlm .. ..... . .. 29 
Miiller, E. R., Sthlm .................... 96 
Nerliens Foto AB, Sthlm .............. 90 
Nordisk Rotogravyr, Sthlm .... 78, 80, 82, 

85, 88, 94, 103 
Nordqvist & Berg AB, Sthlm .... . .. . .. 91 
Ohlsson, Robert, E. O., civ.ing. Motala 82 
Oltronlx Svenska AB, Vällingby ...... 18 
Ohlson, Clas & Co, Insjön .............. 102 
Orion, Tungsram, Sthlm .... .. . ....... 92 
Palmblad, Bo, AB, Sthlm .......... 84, 93 
ParisutställnIngen .... ....... ........... 68 
Philips Svenska AB, Sthlm . ... 20, 35, 36, 

79, 95, 101 
Rifa AB, Bromma ...................... 15 
Rohde & Schwarz, Sthlm .............. 19 
Scantele AB, Sthlm .................... 27 
Sie mens Svenska AB, Sthlm . ........ . 33 
Signalmekano, f:a, Sthlm . . ............ 98 
Sikron AB, Sthlm ...................... 96 
Sinus, Sv. Högtalarfabriken AB, Vårby 81 
Skand. Grammophon AB, Sthlm ...... 8 
Solartron AB, Sthlm .................. 83 
Stenhardt, M., AB, Bromma . ..... .. . . 102 
Stork, D. J., AB, Sthlm ................ 90 
Svenska Grundig AB, Sthlm ..... ..... 4 
Svensk Lagerstandard AB, Sthlm .... 96 
Svenska Mullard AB, Sthlm ............ 29 
Sv. Mätapparater Fabriks AB, Farsta 22 
Svenska Radio AB, Sthlm .........•.... 5 
Sv. AB Trådlös Telegrafi, Sthlm ...... 99 
Sydimport, f:a, Älvsjö • ... . ..... 32, 89, 93 
Telare AB, Sthlm ...................... 23 
Teledata ABN AB, Sthlm .............. 80 
Thellmod Harry, ing.f:a, Sthlm ...... 92 
TV-Experten, Sthlm .. .... .......... .. 82 
Teleinvest AB, Göteborg .............. 30 
Teleinstrument AB, Vällingby ...... 6, 11 
TV-Fyndet, Johanneshov .............. 102 
Tyska Dem. Rep. Handelsk., Sthlm .. 12 
Universal-Import AB, Sthlm .. . ....... 2 
VAN DER HEEM, Holland .. . ....... .. 90 
Videoprodukter, Göteborg .. ,. . ... . .. . .. 98 
wållgren, H., AB, Göteborg ........ 16, 97 
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MMOTOROLA 
. HALVLEDARE 

2N2501 NPN kiseltransistor av epitaktisk pla
nar typ för användning som logikswitch 

I 
VCBO 40 V I Pn 2S'C 0,36/1,2 W I 
VCEO 20 V TI mu +200 'C 
VEBO 6 V T. tora•• -65/+300 'C 

Lög kontralladdning QT=60 picocoloumb max 
vid lo 10 mA, IB 1 mA 
HFE specificerod över stort lo om röde fr6n 
100 /LA till SOO mA 
Begär utförligt Motoroio dotablad frön gene
rolagenten : 

M. STENHARDT AB -e---------Björnsonsgatan 197, Bromma. Tel. 87 51 35 



TIDSKRIFTEN 

Elektronik kommer 
oftare 1963 
6-nummer håller Er il jour 

med elektronikens framsteg 

prenumerera NU 
helår (inkl. oms) 18: 50 

ELEKTRONIK 1963 
ELEKTRONIK kommer under 1963 ut med 6 nummer. Redan nu kan 
sägas att det kommer att bli en innehållsrik årgång. 

Professionell elektronik kommer att behandlas i ett stort antal artiklar 
Många av landets toppkrafter på elektronikområdet kommer att med· 
arbeta regelbundet i tidskriften under 1963. 

Elektronikens praktiska användning inom industrin för olika ändamål 
kommer att belysas hl.a. med reportage från svenska industrier, som 
i rationaliseringssyfte tagit elektroniken i sin tjänst. Artiklar som bör 
ge varje industriman värdefulla uppslag. 

Teoretiska artiklar av mera grundläggande natur utgör - liksom hit· 
tills - tyngdpunkten i varje nummer av ELEKTRONIK under 1963. 
Även mera elementära och orienterande artiklar kommer att införas 
för att göra det möjligt även för icke· elektroniker att hålla sig orien· 
terade om elektronikens framsteg på olika områden. 

Medicinsk elektronik börjar bli en allt mer betydelsefull gren avelek· 
troniken. På. detta område kommer läsarna fortlöpande att hållas orien· 
terade om nya elektroniska apparater och metoder. Flera framstående 
svenska medicinska fackmän står beredda att medverka i tidskriften 
under 1963. 

Halvledartekniken befinner sig fortfarande i en rastlös utveckling och 
nya produkter, transistorer och dioder av olika slag dyker ständigt upp 
på marknaden. ELEKTRONIK kommer att ge en fortlöpande orien· 
tering härom under 1963. 

Elektronisk mätteknik är inne i en nydaningsprocess i vilken transis· 
torer och digitalteknik spelar viktiga roller. ELEKTRONIK bevakar 
utvecklingen på detta område under 1963. 

Praktisk elektronik kommer också att uppmärksammas i ELEKTRONIK 
med kortare artiklar för konstruktörer om nya komponenter, rör och 
halvleqare, om, /lya kopplingar och speciella konstruktionsproblem. 

Samprenumeration Radio och 
Television + Elektronik blir 
BILLIGARE helår (ink I. oms) 43:50 
Sätt in prenumerationsavgiften på postgironummer 65 11 10 
Elektronik - Stockholm 21 

Kort sagt: 
ELEKTRONIK kommer under 1963 att vara en oumbärlig informations· 
källa för varje elektroniker, industriman eller medicinare som vill 
hålla llig il jour med elektronikens framsteg på olika områden. 
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RADIO och TELEVISION 1962 
Första siffran anger tidskriftens nummer (1=jan., 2=febr., etc. 

Andra siffran anger sidnummer, (n)=notis. 

ALLMÄNNA ARTIKLAR 

Royoity pö tekniska fackter-
mer? !ledare) _........ .... . 1/35 

Konstgjord efterklang - ny fi-
ness i västtyska radiomotta-
gare ........................ 1/36 

25 örs TV i England In) ...... 2/26 
Japanska TV-nätet (n) ........ 2132 
Radiokommunikotion via satel-

liter (ledare) ................ 2/45 
Akustisk ordlista .............. 2175 
Mikrovögsdetektor varnor för 

>radarkontroll. (n) .......... 3/30 
Skandinavisk telesotellitkom-

mitte ................ _ ....... 3/32 
Ett 6O-örsminne !ledare) ..... ... 3/43 
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Atlanten .... .. .. .... ........ 3/44 
Radio frön 1924 (n) .......... 4/6 
RT utäkar sin redaktion (n) .. 4116 
Transistorsymbolen (ledare) . . 4/43 
Royalty pö facktermer ... . .... 4/47 
Förg-TV pö brittisk utställning 

i Stockholm In) ............. . 5/34 
Omotiverat Iogfärslag (ledare) 5143 
När inträffar solfläcksminimum 5/48 
Privatradio i fjällen .......... 5150 
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frön Frankrike .............. 5152 
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Eurapa under 1961 (n) ...... 6118 
Europeisk standard fär stereo-

fonisk rundradio (n) ........ 6120 
Mönadens kommentar (ledare) 6/33 
Keramiska MF-filter ..... . ... . 6/38 
Moderna hjälpmedel för radio-

styrning av modeller .. .... 6/48 
Mera TV - mindre bio (n) . . 7-8120 
Slutet aven epok !ledare) .. 7-8/33 
TV-tekniska framtidsvyer: Frön 

TV-symposiet i 
- Montreux ............ 7-8114, 9114 

Den nya 600 kW löngvögssän-
daren i Orlunda ....... ... 7-8/34 

Karl Tetzner ser pö Hannover-
mässan 1962 .. ..... .... ..... 7-8/38 

Radiofyrar i nordiska farvatten 7-8/44 
Kort kurs i radiopejling ...... 7-8/48 
Medborgorbandet i Sverige . . 7-8/54 
Att köpa elektronikkompo-

nenter i Sverige ............ 7-8159 
Telemuseum 25 ör (n) .. _ ...... _ 9116 
Komplett TV-sändare för 

235 000 kronor (n) ........ _. 9/16 
Tekniska TV-studioprablem (n) 9118 
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(ledare) .... .... .. ... .. .. ... 9/41 
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Tekniska nyheter i säsongens 

nya västtyska TV-mottagare 10/46 
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stein? (n) .................. 10178 
Sista svenska radiopiraten (n) 10178 
Aktuellt om stereorundradio 10/80 
Pilkington-rapporten . ......... 11 /41 
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i Motala .... _ ............. 11 /44 
.Lyssna tyst. till TV .......... 11/53 
Musik och elektronik !ledare) 12/37 
Italiensk radio och TV ....... _ 12/38 
RT besöker Tandbergs Radio-

fabrikk .. - .......... _...... 12140 
Om elektroniska musikinstru-

ment _ ........ .... _ ........ 12/54 

GRUNDLÄGGANDE TEORI 
BERÄKNINGSMETODER 

Om räkning med komplex fre-
kvens .................. 1/38, 2/57 

Matematik för radiotekniker 1/53 
2/71,3/71,5172, 6159,9/68, 10170, 12/68 

Beräkning av bosförspännings-
delare _ ....... _ .. _........ 2168 

Spännings- eller strömstyrd? 3/54 
Transistorn i närbild . ... 3/57, 4/56 
Kopplingar och kretsar med 
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distorsion . ........ ......... 3/60 
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Enkel elektronisk termometer .. 6/44 
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pö TV-sändare ............ .. 10/49 
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12/30 
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7-8/10 9/10, 10136, 11110, 12126 

Radiokommunikation via satel-
liter ........................ 2145 

.Project Echo. ................ 2146 
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via satelliter ................ 3/48 
Amatörsatelliten .OSCAR... 4/68 
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ELEKTRONIK 

Nya elektronikkomponenter 
frön Frankrike .............. 5/52 

Enkel elektronisk termometer.. 6/44 
Elektronisk termometer i en 

handvändning ....... _...... 6/47 
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e till sist o o o 
År 1959 fanns det över 50 TV-märken 
på svenska marknaden, antalet i dag 
är ca 25_ 1959 svarade de sju främsta 
leverantörerna för 50 % av försäljning
en, deras andel år 1961 var 70 %_ An
talet radio- och TV-handlare har mins
kat från 2500 1960 till idag ca 2000_ 
1960 importerades över 200 000 TV
apparater från VästtyskIand, 1961 var 
importen 75 000_ 

• »Slut för idag 
från Moskva» 

Amerikanska försäkringsbolag har med 
ledning av grundliga undersökningar 
fastställt att bilförare som under sina 
bilfärder lyssnar på sin bilradio råkar 
ut för olyckor i mindre omfattning än 
sina kolleger som ej har bilradio. 

I september 1962 var antalet TV-licen
ser i de skandinaviska länderna föl
jande: 

• 

Danmark 
Finland 
Norge 
Sverige 

• 

806366 
276000 
155000 

1529945 
Delswift (Motor Accesso
ries) Ltd. i England har 
framställt en kombinerad 
bilradio antenn och back
spegel, se fig. Den är lätt 
att installera och ger en-
ligt utförda test god mot
tagning. Priset är ca 3 
pund. 

Den utanför holländska Nordsjökusten 
belägna »piratsändaren» , Radio Vero
nica har för avsikt att öka sändnings
effekten. Samtidigt skall tyska pro
gram sändas i riktning mot Västtysk
Iand. 

Televisionen i iJsttyskland, som tidiga
re till stor del subventionerats av sta
ten, införde den l juli 75 % höjning 
av licensavgiften_ Avgiften är nu 7 DM 
i månaden mot 4 DM tidigare. 

• 
En elektronikfirma i Nottingham, Eng
land, har framställt en TV-kamera, 
»New leon», avsedd att anslutas till 
vanliga standard-TV-mottagare. Den 
väger endast 1,8 kg och kostar ca 
1200: -- kr. 

• 

TI 

,~------------------------------------------------------~----------------------------, 

Nordisk Rotogravyr 

Postbox 2.10 6 O 

Stockholm 2.1 

Telefon 2.89060 

Prenumeration 
1) Ring 28 90 60 och begär prenu
meration. 

2) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 1965 64. Ange på ta
longen vilken prenumeration so~ 
önskas, hel- eller halvår och ange 
från l vilket nwmner 'Ni .vill att ,pre-
numerationen skall börja; , 

3) 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.) 

4) Prenumerera på närmaste post
anstalt med postens inbetalnings-
kort. . 

5) Prenumerationspriset är för l/l
år28: 50 (därav l: 75 oms.) för 1/2-
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år 14: 75 (därav 90 öre oms.) (utan
för Skandinavien: helår 32: 75). 

Samprenumeration 
av RT och ELEKTRONIK helår 
43: 50 (därav 2: 80 oms.) . 

Adressändring 
Vid adressändring, meddela även 
ganiIa adressen! 

Äldre nummer 
Ring 28 90 60 och begär prenume
ration. Skicka ej inbetalning i för
skott med frimärken e.d. förrän Ni 
övertygat Er om att numret verkli
gen finns. Äldre nummer är i stor 
utsträckning slutsålda och endast 
enstaka exemplar finns att få. 
I nbintlnin,spärmtU 

fö~ hg. före 1956 
för h,. fr.o.m. 1956 

3: 40 
3: 75 

Principschemor 
Principschemor i RT är uppritade 
enligt följande riktlinj!;r: 

Komponentnumren som korres
ponderar med motsvarande nummer 
i ev. stycklista, är placerade till 
vänster ovanför resp. komponenter. 
I de fall komponentvärden anges i 
principschemor återfinnes värdena 
till höger under resp. symboler. 

B~träffande komponentnumren i 
schemorna gäller att för motstånd 
och kondensatorer föregås ej num
ret av R resp. C. 

Beträffande komponentvärdena i 
schemorna gäller att I för motstånd 
utelämnas ohm-tecknet, och för kon
densatorer utelämnas F_ Således är 
100=-100 ohm, 100 k=lOO kohm, 
2 M=2 Mohm, 30p=30 pF, 30 n= 
=30 nF (l n=looo p), 3.u=3 .uF 
osv. Alla motstånd 0,5 W, alla kon
densatorer 250 V provsp. om ej an
nat anges i Itycklista. 



HEATHKIT 

Vid sidan aven avsevärd konstnads
besparing, har Ni också tillfredsstä l
lelsen att ha utfört arbetet själv: 

GENERALAGENT: 

byggslItser 
MONTERA SJÄLV - SPAR PENGAR 

• SERVICE-LAI. INSTRUMENT 
• AMA TÖRRADIO 
• STEREO HI/Fl 
• PRIVATRADIO 

• DET ÄR LÄn An BYGGA HEATHKITS 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ni kanske många gånger har funderat på att bygga Era egna 
elektroniska apparater, men tvekat därför att N i har för Er, att 
man måste vara någat aven trollkarl för att klara en sådan sak. 

HEATH'S BYGGSATSER 
KAN ÄVEN EN NYBÖRJARE KLARA 
Allt plåtarbete är redan gjort åt Er. Ni slipper bocka chassi plåt, 
ta upp hål för rörsocklar och leta efter lämpliga apparatlådor, 
som ju alltid har en fö rmåga att passa illa. 

NI BEHÖVER En MINIMUM AV VERKTYG 
Allt som behövs är fakti skt en liten lödkolv, en sidavbitare, tenn, 
en flacktång, en skruvmejsel och kanske en pincett. 

NI BEHÖVER EJ TÄNKA PÅ 
LEDNINGSDRAGNINGEN 
Den detal jen har teknikerna hos Heath redan löst åt Er på bästa 
sätt. Samma sak gäller placeringen av övriga komponenter, 
som ingår i byggsatsen. Det är därför ingen risk att apparaten 
skall börja självsvänga, brumma eller vara behäftad med fel 
på grund av att delarna placerats olämpligt. 

MED VARJE BYGGSATS 
FÖUER EN UTFÖRLIG HANDLEDNING 
Varje fas i sammansättningen beskrivs i detalj . Dessutom med
följer stora separata plan- och perspektivritningar, som visar 
hur komponenterna skall placeras. Tydliga sprängskisser under
lättar fastmonteringen av kopplingselement såsom rörhållare, 
lödplintar o dyl. 

I 

HEATHKIT'S INTERNATIONELLA 
KATALOG UTKOMMER INOM KORT 
BESTÄLL EDERT EXEMPLAR 
REDAN IDAG! 

STOCKHOLM Rörslrandsgatan 37, tel. 010/ 227820 
G Ö T E B O R G Södra Vägen 69, tel. 031 / 200325 
M A L M Ö Regementsgatan lO, tel. 0110/ 12975 
S_UHDSVALL VaHugalan 3, tel. 060,'50310 
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