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Bygg själv: Transistortändsystem av universaltyp Se sid. 63 

Läs också: Världens olika TV-system Sesid.76 

J 



.. 
>-.c 
U 
ut e 

.A -m .-u cu a. 
ut .. :m 
O' cu 

ID 

TRO LEX 

EBE 

Typ SK 

KRONOBERGSGATAN 19 

TROLEX ROTARY SWITCH 

Driftsäker och tålig genom .sin slutna konstruktion . 

Inbyggnadsdjupet bl ir 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. 

Mekan ismens konstruktion ger jämn och behaglig gång med 
säker lägesmarkering. 
För särskildt höga krav kan mekanism av kugghjulstyp med 
hermetisk tätning mot chassi erhållas (Heavy Duty). 

Maximalt antal lägen är 12 vid 30°. 
Maximalt antal poler är 6 per sektion. 
Elektrisk data: Brytförmåga 50 mA vid 300 V, 500 mA vid 30 V. 

(I viloläge kan kontakterna belastas med upp 
till 2 A.) 
Driftspänning : 300 V. 
Provspännig: ca 2000 V. 
Kontaktmotstånd : ca 3 milliohm. 

Omkopplaren levereras med kortslutande funktion eller icke 
kortslutande funktion . 

Sfandardomkopplare : l-pol ll-vägs, 2-pol S-vägs, 3-pol 3-vägs 
och 4-pol 2-vägs i en-, två- eller tregangat utförande med kort
slutande funkt ion. 

Flergangade omkopplare med kortslutande funktion samt med 
icke kortslutande funktion i l-pol 12 vägs, 2-pol 6-vägs, 3-pol 
4-vägs, 4-pol 3-vägs och 6-pol 2-vägs i en- eller f1ergangat ut
förande tillverkas omgående på beställning . 

PRECISIONS OMKOPPLARE 

för mätteknik och andra användningsområden inom elektro
niken. 

Kontakterna tillverkas som standard av hårdsiIverpläterad kop
par och kunna dessutom erhållas med rhodiumbeläggning med 
förgyllning , silver/palladiumplätering med förgyllning, guld! 
nickelplätering samt av massivt hårdsiIver. 

Däcken utföras av superpertinax, silikon eller glimmerblandad 
specialpressmassa. 

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

Vi lagerföra typ KS i en -, två- och tregangat utförande med 
l-pol. 25-vägs, 2-pol. 13-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 52 06 85 
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GenerIIIIIgent 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

HOLLÄNDARGATAN 9 A, BOX 3075. 
STOCKHOLM 3, TELEFON 08/240280 
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år sedan 
... 

Ur PR nr 12/38 
POPULXR RADIO nr 12/ 1938 innehöll 
bl.a. en artikel av civilingenjör F Hammar 
vid AGA·Baltic Radio AB om utbyggnaden 
av Motalas kortvågssändare från 500 W 
till 12 kW. Tack vare utbyggnaden hade 
man enligt artikelförfattaren fått en sänd· 
ningskvalitet som vad beträffar distorsion 
och störningsfrihet var »fullt jämförbar 
med den för flertalet sändare på mellan· 
öch långvåg». 

I en annan artikel i PR nr 12/ 38 gav tek
nolog S Dahlström en byggbeskrivning på 
en förstärkare med negativ återkoppling, 
vilken lämnade en utgångseffekt av 13,5 W 
och som enligt ingressen hade »hög fideli
tel». Förstärkaren var bestyckad med tre 
dubbeltrioder 6C8G och hade två 6V6G som 
slutrör. Vid 13,5 W utgångseffekt var dis
torsionen så låg som 5 %. Beträffande fre
kvensområdet säger författaren: »Med en 
tillåten avvilkelse av 5 dB sträcker sig fre
kvensområdet från 25 till 13000 p/ s_ Tro
ligen är förstärkaren användbar för ännu 
högre frekvenser än den sistnämnda, men 
detta kunde ej kontrolleras, emedan den 

vid mätningen använda tonfrekvensgenera
torn ej gick högre än till 13000 p/s. Fre
kvenskurvan stiger inom det högre regist. 
ret, vilket är fördelaktigt, enär de flesta 
högtalares karakteristik sjunker inom det. 
ta område.» 

Fig l 
Från Philips-föredraget på Ingenjörsvetenskaps
akademien i Stockholm den 28/ 11 1938. Från 
vänster föredragshållaren, ingenjör R Veld
huyzen, civilingenjör O Wägeus och direktör 
HKastengren. 
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Decembernumret innehöll även andra 
delen aven artikelserie av civilingenjör 
H Stockman om mätning och bedömning 
av rundradiomottagare, vidare en presen
tation aven radiomottagare från Aga med 
automatisk frekvenskontroll även på kort
våg och en byggbeskrivning på distorsions
indikator, avsedd att användas vid gram
mofoninspelning för kontroll av spårarn
plituden. 

Under rubriken »Radioteknisk Revy» re
fererades ett föredrag om elektronisk mät
teknik, anordnat av Svenska AB Philips på 
Ingenjörsvetenskapsakademien i Stock
holm. Det var chefen för Philips mätinstru
mentlaboratorier, R Veldhuyzen från Hol
land som höll föredraget. Svenske Philips
chefen H Kastengren omtalade först i ett 
inledande anförande orsaken till att Phi
lips kommit in på tillverkning och försälj
ning av mätinstrument. »-Det var så, att 
Philips själva behövde mätinstrument i sina 
forskningslaboratorier och fabriker, och 
när så samma behov förelåg från andra 
håll, så låg det ju nära till hands att till
verka de till en hög standard utvecklade in
strumenten även för försäljning. -» 

Ingenjör V eldhuyzen genomgick i sitt 
föredrag först principen för katodstråle
oscilloskopet och kom sedan in på dettas 
mångsidiga användbarhet inom mättekni-

~6 
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informationer. Eimac :s stora resurser, minutiösa kontroll och egna 

utvecklingsavdelning ger . Er garanti för att Ni även 1964 kommer 

att tillföras komponenter som placerar Er ett steg före med Era 

produkter. 

Varje år besöker Eimac:s tekniker Sverige. Dessa Eimac :s informa

tionsdagar har blivit allt populärare och vi lämnar Er gärna upp

gifter om exakt tidpunkt, lokal, program etc, så att även Ni kan bli 

i tillfälle att förutsättningslöst . diskutera Era problem • 

Det har varit oss en glädj~ att verka för Eimac. Inte minst därför 

att så många företag och institutioner uttalat sin belåtenhet och 

sitt intresse för 

tacka för det 

önskar Er 

Eimac-komponenterna. yi passar på tillfället att 

gångna årets angenäma affärsförbindeiser och 

ETT GOTT NYTT AR! 

E I I,IIAC<;A • oJ. n,. t;."." 

• 
Slånbärsvägen 2, Danderyd, Tel. 08/5577.00 e 
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ken. Flera olika metoder att överföra me
kaniska rörelser i elektriska ström- eller 
spänningsvariationer omnämne's, bl.a. en 

lP eJ ' • problemspalten 
ed 

Problem nr 9/63 

hade följande lydelse: 

I en likriktarkoppling enligt fig. l upp
stod vid ett tillfälle avbrott i kondensa
tor el._ Hur mycket ändrades utgångs
spänningen U o? 

Ett präktigt praktiskt problem som kan lö
sas både på teoretisk och praktisk väg. 

D2 

Tr 
r-~-------->r~-o+ 

40}J 

Fig l 

. 
metod som gick u~ på att på papper an-
bringa en grafitlinje. »Efter en speciell 
behandling klistras papperet fast på t.ex. 
en järnbalk, hos vilken man vill undersöka 
ytskiktets töjning och sammantryckning 

Tekn. stud. Jan Folkeson, Örebro, löser 
det på följande sätt: 

»Om man ritar om kopplingen i proble
met, fig. 2, ser man genast att det är en hel
vågs spänningsfördubblare. Uppstår nu 
avbrott i kondensatorn el kan man rita om 
schemat en gång till, varvid man utesluter , 
kondensatorn el, se fig. 3. Det blev alltså 
en halvvågs spänningsfördubblare. Och 
eftersom det inte finns någon belastning 
måste spänningarna U 01 och U 02 över ut
gångsklämmorna vara lika stora. Däremot 
kommer brummet att vara 50 Hz istället 
för 100 Hz som i första kopplingen. Svar: 
Utgångsspänningen ändrades alltså inte 
alls.» 

10: - till Jan Folkeson. 
Ytterligare ett praktiskt problem kom-

D2 Dr 

]II'-----+----f 

Fig 2 

PORTABLA 

vid svängningar hos balken. Vid töjningen 
sträckes grafitlinjen, varigenom dess elek
triska motstånd ökar. Anordningen måste 
kalibreras efter påklistringen, och den är 
även i viss mån temperatur beroende.» 

mer här; det har insänts av Olle Klipp· 
berg, Uppsala, och lyder: 

Problem nr 12/63 

Vad händer om man tar bort den per
manenta magneten i en hörlur och er
sätter magneten med mjukjärn? 

Rätta lösningen på detta problem kom
mer i RT nr 3/64. Särskilt eleganta, roliga 
eller intressanta lösningar belönas med 
10: -. Lösningarna skall, för att bli be
dömda, vara red. tillhanda senast den 10 
januari 1964. Skriv »Månadens problem» 
på kuvertet. Adress: RADIO och TELE
VISION, Box 21060, Stockholm 2l. 

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

Fig 3 

DU BBELSTRÅLE-OSCI LLOSKOPET 
CD 1014.3 

DC-S MHz Yl och Y2 100 mY/cm 
1 mY/cm på Y2 
Stig tid 70 ns 
Auto-trigg och valbar triggnivå 
Små dimensioner 230x290x380 mm 
CD 1014.3 används av försvaret, skolor och in
dustri. 

• 

MED DE UTMÄRKTA TRIGGEGENSKAPERNA 

AB SOLARTRON Källängsvägen 18 - Lidingö 1 - Tel. 652855 
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Ispalten 

KV.DX 
Det är dags för jul- och nyårs-DX igen. 
Morgontimmarna under dessa helgdagar 
brukar bjuda på en hel del fina DX-statio
ner, främst då från Syd- och Centralameri
ka_ Radiostationerna förlänger ofta sin 
sändningstid vid jul och nyår och blir hör
bara .här i Sverige om konditionerna så 
medger. Främst är det på 49- och 60-me
tersbanden som dessa stationer kan av
lyssnas. 

Konditionerna har den gångna hösten 
varit mycket medelmåttiga såväl på kort
våg som på mellanvåg. Det sistnämnda 
våglängdsbandet blir ett allt populärare 
DX-område, beroende på att kortvågen är 
ganska ' tyst under vinterhalvåret. Samar
bete har inletts mellan landets tre största 

mellanvågsklubbar Arctic, N ordic och 
Sydic för att bättre kunna samordna tips
nyheter på mellanvåg och för att hjälpa 
och upplysa nya lyssnare på detta våg
längdsband. På kortvåg har i allmänhet 
endast afrikanska stationer hörts på kväl
larna och brasilianska på nätterna, medan 
asiatiska stationer, främst lokalstationer i 
Indien och Indonesien, dominerat på för
och eftermiddagarna_ 

En del stationsnyheter kan noteras. I 
februari 1964 kommer testsändningar att 
påbörjas från den nya stationen Radio 
Commercial de Angola som ligger i Sa da 
Bandeira i Angola. Sändareffekten kom
mer att bli 100 kW_ 

Enligt tidningsuppgifter fick ön Barba
dos den 8 december sin första rundradio
station, The Barbados Broadcasting Cor
poration. Frekvenser m.m. är inte kända i 
skrivande stund, men enligt uppgift är 
stationen kopierad efter Radio Jamaica. 

En 10 kW-sändare i Brunei lär skall bli 
sändningsklar kring nyår. Den tillhör Bru
nei Broadcasting Service, vilken tidigare 
endast sänt på mellanvåg. Frekvenserna för 
den nya kortvågsstationen är 4865 och 7125 
kHz och sändningarna skall riktas till 
Singapore och Nord-Borneo. 

~ 10 

Fig l 
Det nya QSL-kortet från Radio Quito, Equador. 

Fig 2 

ULf 
P. O. BOJ 6$ 4 

, ~ AODlS A8A~A 
ETH jOp ii 

QSL-kort från Radio Voice of the Gospel, Etio-
pien. ' 

DIELEKTRA AG kan nu även levereras lödbar1) och värmebeständig2
) 

Porz/Rhein 

f2 
~ --" 

10 v: 
/ 

I 
'./ 

/ I ' 
II 

-
2 

80 100 120 "O 160 180 200 

Backtemperalur 'C 

Bakningshållfasthet och bakningstemperatur 

o 

LACKTRAD 
MED SJÄLVBAKANDE YTTERSKIKT 

Självbakande medelst strömstöt eller uppvärmning i ugn 
Fördelar: Fixerad lindning. Ingen spolstomme • Ingen impregnering 
• Dämpande mot vibrationer 
Anv. Spolar för TV och radio, kontaktorer, el. motorer etc. 

UK Polyurethanlack + termo-
plastskikt 

(1) ULK lödbart polyurethanlack + 
termoplastskikt 

DIPOSYN (2) TPK Tereftalsyreesterlack + ter-
moplastskikt 

UL lödbart polyurethanlack 

U Polyurethanlack 

TP Tereftalsyre,:sterlack 

20205 För kortfristiga höga termis-
ka belastningar 

DIPOSYN levereras på plastspolar enl. DIN 46399 eller i en- eller fler
gångsbehållare. 
lagerhållning i Stockholm: , 

DIPOSYN U och DIPOSYN TP, dim. 0 0,05-1,60 mm 

ALlHABO ALLMÄNNA HANDELSAKTIEBOLAGET 
Alströmergatan 20, Stockholm K - Tel. 520030 
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Typ 765 och 765H 

Denna portabla version finns även i en M-typ som är anpassad 
för militärt bruk 

OBS I Fairchild Dumont's två nya lF-oscilloskop. Högklassiga 
prisbilliga transistoriserade oscilloskop kommer att annonseras 
i januari numret 

Typ 766 och 766H Rockmodellen heler 767 och 767H 

FAl R C H I L.t::I 

DU MONT LABORATORlES 
DIV IS I O N S OF FA I RCHllD CA M ERA A N D INSTRUMENT CORPORATIO N 

765 
SER' E 
SOLID STATE 

NYTT 13 KV ACCELERATIONSSPÄNNING 
Fairchild Dumont introducerar nu denna series H-typ med 13 kV 
occelerotionsspönning 

765 serien, är marknadens minsta och lättaste HF-oscilloskop 
och har rönt stora försäljningsframgångar i USA. Det erbju
der Er : 

100 MHz bondbredd 

Plug-in enheternas utgångstransistorer driver katodstrålerörets 
avlänkningsplottor direkt - utan mellanliggande kretsar . 
LÄTT Oscilloskopet väger 12,2 kg. Plug-in enheterna 
väger ungefär 2,5 kg beroende på typ 

TYST Med endast 185 W effektbehov behövs inga sur
rande fläktar. Det låga effektbehovet gör oscilloskopet mer 
lämpligt för batteridrift med omvandlore 

Nio Plug-In enheter tre 
under utveCkling 

• • 25 MHz 5 mY/cm, enkel- eller dubbel kanal 

• • 50 MHz 50 mY/cm, enkel- eller dubbel kanal 

• 100 MHz 5-7,2 V/cm. 50 !l 

• Differentialförstärkare med hög förstärkning 
DC-850 kHz. Känslighet: 1 mY/cm 

"' • Tidbasenhel : 1 J1.s/cm-2 s/cm i 20 steg och 10x 
expansion av olla svep 

• Tidbasenhel: 0,05 J1.s/cm-2 s/cm i 24 steg och 10x 
expansion av alla svep 

• Dubbe l tidbasenhet med fördröjt svep 0,1 J1.s-2 s/cm 
i 23 steg och 10x expansion av olla svep. Färdröjning 0,5 J1.S 
till mer än 10 sekunder 

10x expansion av alla svep. Fördröjning 0,5 J1.s till 
mer än 10 sekunder 

Med eller utan kalibrerad fördröjningsjustering 

Prisexempel : 766H med tvåkanals 25 MHz plug-in och med tid
basenhet med stort område Kr. 9620. -
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DX-Alliansen kommer vid nyår att starta 
ett nytt DX-program_ Den första fredagen i 
varje månad kommer ett speciellt inspelat 
och redigerat program att sändas från Ra
dio Station HCIB i Quito, Equador_ Sänd
ningarna sker kL 19_30 på 16,77 och 19,85 
meter och kL 22_30 på 25,18 och 30,78 me
ter_ 

Tidigare i år fördubblade DX-Alliansen 
silla DX-program över Finlands Ratlio 
från en gång till två gånger i månaden_ De 
sänds nu den första och tredje fredagen i 
månaden kL 17.00 på 19,76, 25,41 och 31,40 
meter och kl. 22.00 på 49,02 meter och går 
sedan i repris den påföljande lördagen kL 
12_30 på samma våglängder som på freda
gen kL 17.00. Dessa DX-program innehål
ler nyheter från DX-Alliansens verksam
het, aktuella intervjuer med DX-are samt 
presentationer av DX-klubbar. 

Radio Quito i Equador, som kunde höras 
bra under våren och sommaren, överraska
de i höst med att besvara lyssnarrapporter
na med ett QSL-kort, som presenteras den
na gång. Stationen har tidigare varit svår 
att få svar från_ 

Det andra kortet kommer från Radio 
Voice of The Gospel i Addis Abeba, Etio
pien_ 

Börge Eriksson 

e:D X. profilen 

Sveriges "DX-pappa" 50 år 
Svensk DX:s allt i allo, Arne Skoog, som 
nyligen fyllt 50 år, är om någon förtjänt 
att inneha titeln »Sveriges DX-pappa». 

Redan år 1943 skrev Arne Skoog om DX
ing i en spalt i Röster i Radio som hette 
»För kortvågslyssnare». Det var tips som 
verkligen lästes med intresse under krigs
åren, då radion var den viktigaste källan 
för nyheter från utlandet_ 

Den 19 januari 1947 sändes över den 
svenska kortvågsradion programmet »Hal
lå DX-are» och detta var inledningen till 
det i dag, drygt 16 år senare, av Arne Skoog 
ledda populära programmet »Sweden Call
ing DX-ers» som nu sänts närmare 740 
gånger - Sveriges Radios i särklass äldsta 
program som regelbundet resulterar i mas
sor av lyssnarpost_ Programmet är i dag 
en institution i DX-världen, i högre grad i 

utlandet än här hemma, eftersom de svenska 
kortvågs programmen är svårhörda i vårt 
land_ 

I slutet av 40-talet sammanställde Arne 
»Röster i Radios Kortvågstabelh, som kom 
ut regelbundet med reviderade upplagor_ 
Intresset för DX-ing började sprida sig och 
vårt största tidskriftsförlag fann det värt 
att satsa på hobbyn_ Aret Rwnts Radio
klubb bildades med Arne Skoog som le
dare, 1950 lämnades klubben och spalten 
över till Teknikens Värld_ Teknikens Världs 
Radioklubb, allmänt kallad TVRK, med 
fria medlemskap, fria rapportformulär 
och fri befordran av lyssnarrapporter till 
stationerna, Arnes tipsspalt och radiopro
gram över stationerna OTC i Leopoldville 
och senare över ORU i Bryssel, bidrog till 
att sprida DX-ingen till tiotusentals radio
entusiaster. DX-spalten i Teknikens Värld 
blev 1957 en egen tidning som hette 
»TVRK-nytt», vilken redigerades av Arne 
Skoog_ Samtidigt hade han varje vecka ett 
DX-program i de svenska sändningarna 
från WRUL i New York. 

Genom TVRK introduserade Arne den 
tävlingsform som idag är den självskrivna, 
nämligen tävlingarna med poänggivande 
specialprogram från utländska stationer_ 
1948 anordnade han den första lyssnartäv
lingen. I början av 50-talet kom de stora 
kortvågsjakterna, som samlade tusentals 

~ 12 

Hög tillförlitlighet även 

extrema miljöer är 
Microdots kännetecken på 

kabel och kontakter. 

Bilden visar »Mini-noise» koaxialkabel, som 
genom ett ledande skikt mellan dielektri
kum och skärm reducerar genererat brus 
från stötar och vibrationer med en faktor 
100 till l jämfört med vanlig koaxialkabel. 

Prisexempel : »Mini-noise» typ 50-3804 temp_ omr. - 55 till 800 C kr. 4: - pr m 
»Mini-noise» typ 50-3808 temp.omr_ -100 till 2500 C kr. 10: - pr m 

Begär upplysningar om Microdot's hela program. 
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Band-eller 
gaffelkontakt 

till 
tryckta kretsar? 
Det avgör NI naturligtvis själv men • . • strängt taget 
beror det pit applikationen. 

Om kortet kommer att sättas i och tas ur max. 500 
gånger så ger Amphenols 143 serie med gaffelkontakt 
bästa resultatet. 143 serien är bil lig och pålitlig och ger 
den lägsta kontaktresistans som någon kontakt erbju
der. Vid mer än 500 isättningar står valet mellan den 
nya serien 225 och 143 serien med en motsvarande 133-
hane. 133-143-paret behöver ingen ytterligare presen
tation. (Under 1962 såldes i Sverige mer än 100000 stl. 

Den nya 225-serlekontakterna ger följande fördelar: 

Lägsta bestående kontaktresistans av alla bälgkontak
ter genom kombination av delad kontaktfjäder och 
konvex kontaktform. 

Oöverträffat varsam mot kretskortets kontaktytor ge
nom speciell t material och dubbelbö jning av kontakten. 

Annat Amphenol 
fabrikat serie 225 

Fig. A 

Enastående motståndskroftig mot »hårdhänh behand
ling. Böjbarheten är ca dubbelt så stor som motsvaran
de andra kontakter, varför ingen deformering uppstår. 
Kontakterna kan ej dras ut av axialkrafter, se fig. A. 

Långlivsutförande 
Kontaktkropp av glasfiberarmerad dialylphtalate. 

Over 100000 kombinationer med en och tvåradiga 
kontakter. Polantal: 6, 10, 15, 18, 22,28, 36, 43, 12,20, 
30, 36, 44, 56, 72 och 86. 
Ytbehandling: Guld på silver (standard), guld på kop
par eller guld på nickel. 
Polarisering: Borttagbar nyckel mellan kontakterna. 
Montering: Frigående hål, flytande eller gängad buss
ning. 
Anslutning: Lödning, klämning (med ,Poke Home>1 
Taper pin eller wire wrap. 

GÅRD SVÄGEN 10 B - SOLNA -
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deltagare och 1954 arrangerade TVRK den 
första SM-tävlingen i DX-ing med Arne 
Skoog som tävlingsledare_ 

1955 bildade Arne ett provisoriskt sam
arbetsorgan, och vid ett allmänt DX-ting 
i Hackås den 22 juli 1956 beslöt represen
tanter för 22 DX-klubbar att ge organisatio
nen en fastare form: DX-Alliansen och DX-

Parlamentet bildades_ Idag kan konstateras 
att Arnes ideer var riktiga och att DX-Alli
ansen är en livsviktig institution för svensk 
DX. 

AN Nr 69 -BE 

Greklandsresa att vinna för DX-are 

För ett par år sedan startade en privatägd 
radiostation i Pyrgos, Grekland, sin verk
samhet. Stationen heter Pyrgos Broadeast
ing Station och sänder program på kväl
larna. De grekiska myndigheterna ser inte 
med blida ögon på denna »piratsändare» 
som med sina lätta program blivit den po
puläraste stationen i landet. Stationen har 
emellertid fått förlängd dispens, vilket 
kan bero på stationens allt större populari
tet i utlandet. Stationens effekt är 2 kW" 
men den hörs utmärkt i Sverige. 

Först att höra denna station i Sverige 
var Jan Tuner i Nässjö, vilken av stationen 
inbjöds till en veckolång vistelse i Grek
land som belöning för sin rapport. Statio· 
nen, som sänder på mellanvåg 208 meter, 
blev allt populärare här i landet, och sta
tionens ägare beslöt därför att han skulle 
besöka DX-Parlamentet i Sverige i somras. 

Det var då som stationen utlyste sin sto-

ra pristävling, där första pris utgör en resa 
till Grekland med 10 dagars fritt uppehälle 
plus 2500 kronor i fickpengar. Tävlingen 
består i att skriva en uppsats på tre-sju 
A4·sidor över ämnet »Det antika Olympias 
betydelse för nutidsmänniskan som symbol 
för freden». Denna uppsats skall man se
dan försöka få publicerad i en rikstidning, 
varefter uppsatsen översättes till engelska 

Fig l 
Populära gäster på DX
Parlamentet i Nässjö : 
Å'garen av Pyrgos Broad· 
casting Station, George 
Psarros (t. h.) och chefen 
för utlandsprogrammen 
George Maniatopoulos. 

och sändes till stationen plus 10 exemplar 
av den tidning i vilken man fått uppsatsen 
publicerad. Tidningsartikeln skall ha varit 
införd före den 28 februari 1964 och täv
lingstiden utgår den 30 april 1964. Övriga 
priser består av fri resa och 4 dagars vis
telse i Grekland. Adressen är: Radiopho
nik6s Stathm6s, Pirg6i, Pyrgos, Western 
Peloponnesus, Grekland. 

I~ 
~y .HÖGOHMIG 

MODELL 140 
LIKSPÄNNINCiSVOLTMETER 

med batteridriven transistorförstärkare 

11 mätområden från 0,5 V 

fullt utslag till 20000 V. 

Noggrannhet 2 % 

300000 Q/V med undantag 

för de tre högsta områdena. 

Robust och lätthanterlig. 

Väger endast 2,9 kg. 

Kr. 750:-. 

Vi sänder gärna specialprospekt 

Generalagent: 

BERGMAN & BEVING AB 
Stockholm 10 - Tel. 08/679260 Malmö 1 - Tel. 040/76760 
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And you can do it economically, too ••• if your ultra·high speed 
logic circuit designs incorporate RCA 2N2938. This one high 
performance type can be all you need. From low·level logic 
switches to high·current applications. this silicon double·dif· 
fused planar epitaxial type is designed to fill today's need for a. 
broadly applicable computer transistor. . 

",. I~ , ffi . 
2II~ 31 TYPIe~l ""r " " 

o "X;", 
~ . y,,- IY,lt 

.J!I! r~: llf ,1'\\\ ~: . 

h ui!~ !GH URR[N D le 

li~~! + I' ~"-
o ,,~ w. f\ 

~ .. i. l • •• •• 1 •• 

cal and electrtcal reliability into electronic products. 
See your RCA representative today. Or. write for technlcal data 
on specific types to: Section CG8·2. Commercial · Engineering, 
RCA Electronic Components and Devices. Harrison. N. J. 
Also available through your RCA Disfributor 

. rYPICA(CHARACTERISTICS OF RCA ULTRA·HIGH·SPEED SW14'CHING TRANSISTORS 

2N247S 
(TA·209OA) 

2N2938 2N2477 
fT Typlcal 800 Me 690 Me 300 Me 
eo, Typleal 2.4pl 3.Spl 8pl 

Watts a~i~~Fc~~n 0.3 0.3 0.6 

VCE (Sat) Max. 0.4 volt · 0.4 volt 0.65 volt 
at 20 Ma at 50 Ma at 500 Ma 

hFE Min. 30 at 20 Ma 30 at 50 Ma 40 at 150 Ma 

Turn·On Time Max. 20 nsee (20 ma) 30 nsee (50 ma) 25 nsee (150 ma) 

, Turn·Off Time Max. 15 nsee (20 ma) 30 nsee (50 ma) 45 nsee (lSO ma) 

Featuring high gain·bandwidth product and low capacitance. RCA 
2N2938 's p'rt of RCA's "0. of h' ... ·speed smcoo switc",o. ~a 
transistors covering the range from Q.1 ma to l amp. , • 
:Assuring high beta over an extra wide range of collector currents, ~&: ... The Most Tru.~ed Name in Eleclronlcs 
these RCA types provide excellent switching speeds at high cur· ~ "'-
rents. You would expect such benefits from RCA-the ' industry . 

. Ieader for three decades in the techniques for building mechani: 

FER.-.ER AB 
Bromma l 08/252870 
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RAE - Radio NacionaI, Argentina 

Radio Nacional i Argentina presenterade 
i en månadsbulletin nyligen sin utlands
service Radiodiffusion Argentina al Exterior 
(RAE). 

I den argentinska nationalradions ut
landsprogram presenteras framförallt det 
kulturella livet i Argentina, vidare sändes 
informationsprogram med föredrag och 
serie program om nationen, dess politik och 
allmänna förhållanden. Allt som kan vara
av intresse för lyssnare i andra länder ges 
en tillbörligt framskjuten plats, detta i 
avsikt att upprätthålla kontakten med and
ra länder och andra människor och uppnå 
ömsesidig förståelse mellan nationerna. 

Den 18 februari 1958 började utlands
servicen sändas på sex olika språk: span
ska, tyska, italienska, franska, engelska 
och portugisiska. En antenn är riktad mot 
Europa, Nordafrika och Främre Orienten 
över frekvensen Il 730 kHz eller 25,58 me
ter. Sändaren har en effekt av 100 kW, 
men tyvärr hörs programmen inte särskilt 
regelbundet eller starkt, detta till stor del 
beroende på att frekvensen är upptagen 
även av andra stationer. Programmen på 
de olika språken är på vardera en timme 
och sänds dagligen enligt följande schema : 
kl. 20.00 på spanska, kl. 21.00 på tyska, 

kl. 22.00 på italienska, kl. 23; 00 på franska, 
kl. 00.00 på engelska och kl. 01.00 på por
tugisiska. 

De viktigaste programmen är »Meridian 
of Latin America», »This Week's Topics», 
»The Artistic Life of Argentina», och »Ar
gentina's Future Prospects». Av stort värde 
anser man också nyhetsbulletinerna och de 
politiska kommentarerna vara samt pro
grampunkterna »Our Music», »The Na
tional Radio Orchestras», »Foreign Com
munities» och »This is Buenos Aires». 

För att kunna komplettera sändningarna 
har RAE inrättat en korrespondensavdel
ning, som handhar mottagna förslag och 
har överläggningar om programmen. Den-

Från sin plats i det centrala kon
trollrummet har teknikern över
blick över de olika studioloka
lerna. 

LPU2 
1.5v. 

Diam. 34. 

Höjd 61 mm. 

na sektion ägnar uppmärksamhet åt de 
förslag, den kritik och de många olikartade 
frågor som kommer från lyssnarna. Brev 
på främmande språk besvaras på samma 
språk och dessutom utsänds programblad 
m.m. 

Rapporter angående mottagningsförhål
landen besvaras med ett QSL-kort och en 
vimpel i vitt och blått och i vissa fall med 
brev. Stationen, som är inrymd i ett stort 
modernt radiohus i Pacheco, 35 km nord
väst om Buenos Aires, har adressen Aya
cucho 1556, Buenos Aires. Utlandsservicens 
adress är RAE, Sarmiento 151, Buenos 
Aires, Argentina. 

BE 

PP3 i PP4 
9v. 9v. 

26 x 18 25 x 25 

x 48 mm. x 49 mm. 

Batterier för radio, ficklampor, hörapparater och fotoblixtaggregat 

SVENSKA ACKUMULATOR AKTIEBOLAGET JUNGNER 
STOCKHOLM 

Tel. 08122 23-40 
GOTEBORG 

Tel. 031/17 05 05 
KARLSTAD 

Tel. 0W11566 
MALMO 

Tel. Q.4O/717 75 
NORRKOPING 
Tel. 011/322 1. 

SKELLEFTEA' 
Tel. 12295 

SUNDSVALL 
Tel. 0601128 66 

'~------------------------------------__________________________________________ --J 
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V 

200 

150 
Hur skyddar Ni Era 

Ub3 

100 Ub2 

50 

o o l 

t 
Typiska spänningsförlopp över kontakt vid brytning av 
induktiv strömkrets med eR'enhet (kurva 1) som kon
taktskydd, spänningsberoende motstånd (kurva 2) och 
ytskiktsmofstånd (kurva 3). 

EB = batferispänning 

Ubl - Ub3 = bryfspänningar 

Då en induktiv strömkrets bryts, uppstår en gnista, 
i vilken material bortförs från kontakterna i fly
tande eller gasformigt tillstånd. Även om material
förlusten vid en enstaka brytning är ytterst obe
tydlig, kommer kontakterna genom erosionen att 
för~töras långt före de flera hundra miljoner ope
ratlOner som ofta är livslängdskravet, såvida det ej 
finns effektiv »gnistsläckning». Principen för den
na är att induktionsströmmen avleds från kontak
terna och successivt reduceras, samtidigt som bry t
spänningen mellan kontakterna begränsas. 

Brytspänningen, som inverkar på kontaktslitaget, 
bör vara låg. Lägsta brytspänning (Ubl) och bästa; 
kontaktlivslängd ger en Re-krets, där resistansen 
kan väljas enbart med hänsyn till kontaktskydds
verkan, eftersom kondensatorn spärrar likström
men. Efter det egentliga, mycket snabba brytför
loppet, stiger spänningen mellan kontakterna ytterli
gare, genom att kondensatorn uppladdas av induk
tionsströmmen. Storleken hos denna efterföljande 
spänningsstegring har ingen betydelse för kontakt
slitaget, medan däremot hastigheten hos spän
ningsstegringen måste hållas inom vissa gränser. 
Kapacitansen mätt i mikrofarad bör i en kontakt
skyddskrets som regel inte understiga värdet på 

A K T I E ' B O L A G 
Ett L M Ericsson-företag 

reläkonlakler? 

EB 

8 

P M R JCO - J varianter kon
strueradE: Imvudsakligen för 
tele/cnreläer. 

9 

Begär katalogblad G 20 och G 10 oned 
närmare information hur Ni k'm skydda 
Era kontakter! ' 

PMR 2C2 med 4J varianter 
täcker pra,ktilkt taget alla 
behov av kontaktskydd. 

lOms 

brytströmmen mätt i ampere. J annat fall kan kon
densatorspänningen stiga så snabbt, att risk finns 
för urladdningar mellan kontakterna, medan de 
ännu är nära varandra efter brytningen. Dessutom 
blir ~oppspänningen över kondensatorn så hög, att 
speciell hänsyn måste tas till spänningen vid val av 
kondensator. 

Denna text är ett utdrag ur en artikel 
,CR-enheten - en rationell kontakt
skyddskomponent», som 'vi gärna sände.' 
på begäran, 

E T R I F A 
Tel. 08/2626 IO Bromma II 
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TV.DX 
Från Reinhard Kubitza, Görlitz, Östtysk
Iand kommer ett par TV-DX-bilder, bl.a. 
från den finska TV-sändaren i Tammerfors, 
som togs emot den 21/ 8 på CCIR-kanal 2 
och från en belgisk TV-sändare som arbe
tar med 625 linjer men med positiv bild
modulation, som togs in den 3/ 7 likaledes 
på CCIR-kanal 2. En del av herr Kubitzas 
antenn utrustning visas i fig. 3 och 4. 

Fig l 
Testbild från en finsk TV-sändare i Tammer
fors den 21/ 8 kl. 19.05-19.30. (Foto: Rein
hard Kubitza, GÖrlitz.) 

Fig 2 
Testbild från den belgiska TV-sändaren Aalter 
den 3/ 7 kl. 17.10- 18.45 på kanal 2. (Foto: 
Reinhard Kubitza, Görlitz.) 

Fig 3 
Detta är de utomhusantenner som Reinhard 
Kubitza i Görlitz, Östtyskland, utnyttjar för 
sina TV-DX-experiment. 

Fig 4 
Reinhard Kubitza har också en del inomhus
antenner monterade på en vridbar antennmast 
på vinden. 

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

• • • instrumenten de rätta 
riktig iV· för 
• 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 -

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-Gröndal, Siöbjörnsvö-
Qen 62. Tel. 0101180000 
Göteborg, Husargatan 30-32 
Tel. 031/17 58 90 . 
Malmö, N. Vallgatan 42. 
T e I. 0401707 20 
Sundsvall, S. Jörnvögsgatan Il. 
Tel. 060/504 20 
Lule6, Storgotan SO. Tel. 108 10 
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.11111111111111111111111 
Valvo heter den leverantör Ni kan sätta utropstecken efter! Valvo är SE OCH HOR MED VALVOROR 

märket för radio- och TV-rör, bildrör, transistorer, dioder! Valvo C:ONSERTON 
betyder genomgående hög kvalitet! Valvo ger Er snabb leverans 

just när Ni behöver den! Valvo har extraservice till fackhandeln i form 

av värdefulla tekniska hjälpmedel till nytta för Er verksamhet! Valvo 

arbetar för att Ni i Er tur alltid skall kunna ge Era kunder det bästa! · 

Ring och beställ i trivsam, personlig kontakt! 

Avd Valvorör. 
AB STERN & STERN 

Stockholm: 08/25 29 80 

Göteborg: 031/235450 

Malmö: 040/71320 
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Rymdradionytt 

Nya väderlekssatelliter 

Nimbus-satelliterna som efterhand skall 
efterträda Tiros-satelliterna, kommer att 
innehålla TV-kameror och strålningskäns
liga utrustningar. De kommer att gå i ba
nor över polerna och kommer sålunda varje 
dygn att täcka varje punkt på jorden. 
Nimbus-satelliterna överför per radio TV
bilder av molntäcket, dessa TV-bilder kan 
var som helst i världen tas emot med rela
tivt enkel och billig mottagareutrustning. 

Ytterligare en satellittyp diskuteras: en 
väderlekssatellit i stationär bana i jordens 
ekvatorplan, vilken skulle ge kontinuerliga 
observationer av molntäcket över jordens 
ekvatorialtrakter och tempererade områ
den. 

Fig l 
Nimbus-satelliterna är drygt 3 n~ höga och av· 
ståndet mellan de två solcellpanelernas ytter· 
kanter är över 4 meter. De kommer att ha in
byggda TV-kameror och en videobandspelare, 
som - då TV·sändaren kopplas ·på - genom 
radiosignal från markstationerna spelar av de 
upplagrade TV-bilderna av jordens molntäcke. 
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SVEPGENERATORER 

rational.iserar mättekniken . 

Polyskop I och II är TVAKANALS svepgeneratorer med inbyggt oscil
loskop för upptagande av två- och fyrpolers frekvenskarakteristik. På 
den stora skärmen återges mätobjektets frekvenskurva, vilken, beroende 
på mätpunkten, är ett direkt mått · på eller en visuell information av ... 
många intressarta egenskaper, såsom dämpning, förstärkning, linjäri- ". 
tet, impedans, anpassning m.m. Då Polyskopet möjliggör mätningar på 
två oblekt samtidigt kan stora arbets- och tidsbesparingar göras genom 
att på den ena mottagarkanalen alltid ha ett referensobjekt inkopplat. 

Frekvens-
amråde 

SWH·424212 0.05-12 MHz 
SWF-424312 5-225 MHz 
SWU-4246 400-1200 MHz 

Polyskop I 0.5-400 MHz 
Polyskop" 0.5-1200 MHz 

ERSTAGATAN 31 

Svepbredd 

± 0.05-5 'I. 
± 0.05-15 MHz 
Noll eller vid 
400 MHz : O- 30 MHz 
800 .MHz: . O- 80 -MHz 

1200 MHz : 0-170 MHz 
± D.2-50 MHz 

Svepgeneratorerna SWH, SWF och SWU är att betrakta som kompletterande 
instrument till polyskopet i de fall där bl.a. andra svepfrekvenser och svep
bredder är aktuella. SWH är konstruerad för mätning på smalbandiga kretsar. 

~ ...I11III Svepgeneratorn SWF är ett prisbilligare alternativ till Polyskopet för konstruk
"'I11III tions- och trimningsarbeten på t.ex. TV-mottagare. SWU, som är en alldeles 

ny svepgenerator, är konstruerad så, att den tillsammans med PolyskoJl I 
erbjuder samma mätmöjligheter som Polyskop II. Svepet kan för övrigt ställas 
till noll på SWU så att den kan användas som signalgenerator med hög ut
spänning. 

TEKNISKA DATA 

I Svep- I Frekvensmarkeringar Ut-
Impedans Oscilloskap frekvens kristallstyrda, inre spänning 

20 Hz varje 10, 50 och 100 kHz 50 p.V-2 V (EMK) ca 50160 n erfardras 
50 Hz varje 1 och 10 MHz 100 p.V-l00 mV ca 50160 n erfordras 
50 Hz kalibrerad mittfr.kvens max 3 V (EMK) 50 .1I.r 60 n erfordras eller 

Polyskop I 

50 Hz varje 1, 10 och 50 MHz max ca 0.5 V 50, 60 el. 75 n inbyggt 
vid < 400 MHz: ± 0.2-50 MHz 50 Hz varje 1, 10 och 50 MHz max ca 0.5 V 50 eller 60 Q inbyggt 
vid 400 MHz: ± 0.1-> 10 MHz 

800 MHz: ± 0.2-> 30 MHz 
1200 MHz: ± 0.3-> 50 MHz 

TELEFON 440105 
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~ Rymdradionytt 

"Mariner C" till Mars 

Under 1964 kommer N ASA att mot plane. 
ten Mars sända upp en rymdsond, »Mari. 
ner C», som, när den befinner sig på minsta 
avstånd" från Mars, kommer att gå på ca 
15 000 km avstånd från denna planet. 

Satelliten kommer att överföra data över 
interplanetariska fenomen, men skall ock. 
så innehålla en TV·utrustning som kom· 
mer att översända högklassiga TV·bilder 
till jorden. Mariner C:s dimensioner och 
uppbyggnad blir desamma som för »Mari· 
ner Ib, som passerade Venus den 14 de· 
cember 1962'. 9800 solceller ingår i var· 
dera »vingen» på Mariner C.satelliten, se 
fig. 1. 

l Se YNGVESSON, K·O: Följningen av »Ma. 
riner Il» från Chalmers rymdobservatorium på 
Råö. RADIO och TELEVISION 1963, nr 6, 
s.44. 

Fig l 
Detta är en av solpanelerna för »Mariner» C», som under 1964 kommer att TV·fotografera 
planeten Mars på ca 15000 km avstånd. 

TUNGSRAM 
BILDRÖR · 
ELEKTRONRÖR 
OCH 

HALVLEDARE 
FÖR 

RADIO, TV och INDUSTRI 
Snabb leverans från lager i Stockholm, Göte· 

borg, Malmö och Luleå. 

Kortfattad databok med jämförelsetabel. 
ler och riktprislista sänds kostnadsfritt 
på begäran. 

,-:......--(j)-----,--~-,ORION FABRIKS- & FÖRSÄLJNINGS AB 
Vretensborgsvägen 10-12, Stockholm 42. Tel. 08/45 29 10. 
Göteborg: Tel. 031/11 7270. Malmö: Tel. 040/978900. 

Luleå: Tel. 178 00. 
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PRECISIONSMÄTBRYGGA 
AV FABRIKAT 

ElEeTRO selENTIFIC INDUSTRIES, USA 
AC detektorutgång : AC detektorsigna- • 
len kan återges på oscilloskop eller 
yHre instrument. 

I till oscilloskop. 

D-Q justering: för D och 
Q kan utökas med yttre ~ontroller. 

Polaritetsomkopplare: Polariteten 
skiftas för eliminering av fel 
av termiska spänningar och 
ring av visarinstrumentets ..•. ,-_ .. " .•. 
ning. 

Kretsomkopplare: Man 
lan sex bryggkretsar för 
duktans, seriekapacita 
lellkapaciståns och Q, ser'ieilnd\lktc:iM 
ach Q, parallell induktans ochD. 

D·Q skalor: Tre D·Q områden ger 
noggranna mätningar över storl mät
område. 

ljusstrålegalvanometer. En mycket 
känslig oljedämpad galvanometer för 
noggranna DC·mätningar även vid 
e.xlrema områden. 

Känslighet: Instrumentet har storl käns
lighetsområde för snabb nollindike
ring. Omkopplarna har både moment
odi fasta lägen. 

Nollställning: Elektrisk nollställning av 
galvanometern och utbalansering av 
termiska spänningar. 

Dämpning: Galvanometern kan arbeta 
nära kritisk dämpning oberoende av' 
mätobjektets (resislansens) storlek. 

Visarinstrumentet: Det känsliga instru
mentet ger läH avläsbara AC·nollindi- ' 
keringar. Det kan läH kalibreras av 
detektorns känslighetskontroller för 
deviations· eller differensrnätningar. 

Indikatoröga: agat har både hög. och 
lågkänsliga sektioner med logaritmisk 
kurva, vilket betyder snabb noliindi
kering. 

Detektorn: Känsligheten kan ändras 
för bästa resultat, eller för kalibrering 
ov detektor.erna, vid o!ik", mätningar. 

Generatorn: Pålagda spänningen kan 
ändras för att ge optimala mätnings
förhållanden. 

Frekvensen: Plug.in enhet för olika 
oscillatorfrekvenser (1 kHz standard) 
och detektorfilter. 

Dekastat justering: Resistansmätområ
det kan utökas med en yttre resistans, 
som också kan överta effekten från hu
vudresistansen. 

Mätvärde : Tre dekadsteg och en HJO
läges reostat ger en upplösning av 
120.005 delstreck. 

Områden: 7 olika mätområden är in
ställbara med omkopplaren. 

linjeavläsning : De uppmätta värdena 
kan avläsas på en linje rakt över kon-
trollerna. . 

Anslutningsdon för mätobjektet: Sam
ma anslutningsdon används för alla 
okända komponenter. Den tredje hyl
san är chassi·jord. 

DATA FÖR MODELL 291B UNIVERSAL·IMPEDANSMÄTBRYGGA . 
Områden . 

läge 

I 
Noggrannhet 

Storhet D eller Q 

R /0-1200 kO i 7 områden;" 0,01 mO per skaldel pål 

I 
0,05 %+1 skaldel 

lägsta resistansområdet , 

G 10-1200 mS i 7 områden; 10 pmS (1/100.000 MOll 

/ 

0,05 %+ 1 skaldel 
per skaldel på lägsta konduktansområdet 

l /0-1200 H i 7 områden; 0,01 pH per skaldel pålQ=O till 10,5XfkHz i 3 områden, 0,001 Xf~Hzl 0,1 %+1 skaldel 
lägsta indgktansområdet per skaldel på lägsta Q-området 

C 10-1200 pF i 7 områden; 0,01 pF p~r skaldello=o till 10,5xfkHz i 3 områden, 0,001 XfkHZI 0,1 %+1 skaldel 
på lägsta kapacitetsområdet per skaldel på lägsta o·området 

• Ekvivalenta resistantmätningar till 100.000 MO är mäjliga på konduktansområdet. 

Generalagent 

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

. 

. 

, 
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NYHET FRÄN 

MARCONI 
INSTRUMENTS 

SPECIFIKATION 

KAPACITANS: 
0,5 pF-1100 p-F inom 8 mätomr~den 
fr~n 110 pF-ll00 p-F fullt skalutslag. 

INDUKTANS: 
0,2 p-H-ll0 H inom 8 mätomr~den 
fr~n 11 p-H-11 O H fullt skalutslag. 

RESISTANS: 
0.01 ohm-11 Mohm inom 8 mätomd
den fr~n 1,1 ohm till 11 Mohm fullt 
skalutslag. 

Q-VARDE: 
0-10 vid 1 kHz . • 

D-VARDE: 
0-0,1 eller 0-10 vid 1 kHz. 

BRYGGMATNING: 
Inbyggt batteri 9 V eller yttre likspän
ning för resistansmätning. Inbyggd 
oscillator 1 kHz eller yttre oscillator 
20 Hz-20 kHz för C-, L- och R-mät
ningar. 

transistoriserad 
batteridriven • bärbar 
universalbrygga 
TF 2700 DET FöRSTA INSTRUMENTET I DEN NYA 2000-URIEN 

I 

Denna 1 'ro universalbrygga för mätning av kapacitans, induktans 
och resistans är heltransistoriserad, lätt att handha och väger ej 
fullt 4 kg. Den har givits en ny tilltalande stil och är en god expo
nent för modern formgivning. Noggranna prov inom auktoritativa 
svenska institutioner har bekräftat bryggans utomordentliga pålitlig
het och goda elektriska prestonda. 

/ 

Pris Kr. 1.250;- exkl. allmän varuskatt. 

Skriv eller ring och begär prospekt över TF 2700 och ~vriga MARCONI-instrument. 

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
Fack, Stockholm 12 • Alsfrömergatan 14 - Tel. 223140 • Filialer: Göteborg, Malmö, Sundsvall och Kumla 
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,.... """""I! 

Panoramie 
Panoramic 
INaTRUMeNT • ..... ......". 

PANORAMIC ElECTRONICS INC. är pionjär när det gäller 
spektrumanalysatorer och har marknadens mest kompletta pro
gram inom frekvensområdet 4 Hz till 44.000 MHz. Sedan något 
år tillbaka har företaget ingått i den nya stora mätinstrument
koncernen i USA, SINGER-METRICS INC. 
Instrumenten är mycket enkla att handha, har repeterande svep
ning eller manuellt avstämda mottagare försedda med katod
strålerör för återgivning av Fourier-analyserade frekvenser och 

amplituder av inkommande signaler. Singer-Metrics fabriker och 
laboratorer är mycket välutrustade samt har en skicklig och 
välutbildad personal och forskarstab, vilket garanterar att Ni 
får ett kvalitativt och tekniskt sett fulländat instrument. 
Varje instrument provas mycket noggrant och kalibreras för att 
samtliga angivna data skall uppfyllas. Singer-Metrics instrument 
tillverkas med Mll-spec. som riktmärke, och många av instrumen
ten uppfyller helt Mil-normerna. 

SPE KIR U MANALYSAIO R E R 20 Hz till 44 kMHz 
Universell spektrumanalysator TA-2 NYHET! 
Denna nykonstruerade spektrumanalysator ör heltransistoriserad och ör ett instrument för 
synnerligen universell onvöndning. Den har med plug-in-modulen AR-l frekvensomrödet 20 
Hz-25 MHz, ör mycket kompakt och lött 114 kgl somt botteridriven med alternotiv möilighet 
för nötdrift. Batterierna tillöter 4 timmars driftstid. Instrumentet kan anvöndas lika enkelt 
s9völ pö laboratoriet som i fölt eller ombord pö fartyg el1er flygplan. TA-VAR-l ör lömplig 
for vögformsanalys av vibrationer eller ljud, filter eJler transmissionslinjemötningar, digital 
el1er annon pulsonalys, dynamisk analys av tal eller musik samt för geologiska och seis
miska undersökningor. 
Förutom modulen AR-l finns tre andra : Al-2, samma som AR-l men öven med logaritmiskt 
frekvenssvep, UR-3 (~()()-6()().000 HzI (ömpad för undersökningar pö ultroljud, telemetri och 
t~ödbund.!ln kommunIkation, samt VR-4 I1kHz:-25 MHzI för undersökningar pö kommunika
tl~ns- ,. barfrekvens- och TV-omrödena. Ytterligare moduler kommer inom kort att vara till
ganglIga. 

Frekvens: 
Område: 
Centerfrekvens: 
Svepbredd: 
Upplösning: 
Skola: 
Markering: 
Sveptöthet: 

20-35.000 Hz 
0--20 kHz med.n.oggrann kalibrering 

0--20011000/5000/20000 Hz 
Automatiskt optimum, minimum 25 Hz 
linjört frekvenssvep 
2,5 kHz-intervaller linbyggtJ 
1 Hz, andra pö l:>estöJlning 
30 p.V (lIN-skalanl , -90 dB (lOG·skalan) Könslighet: 

Dynamiskt område: 60 dB (för övertoner och intermod. produkter) 
3%", kvadratiskt . Katodstrålerör: 

Amplitudskalor : 
Effektbehov: 
Dimensioner} 

-0 •• 0 . ~ 
DATA-
BUWIIlING 

linjör spönning (± 10%); Iinjör direktavlösning 40 dB (± 1 dB) 
Inre batteri eJ. 95-130 el. 190--260 V, 50-1000 Hz 
TA-2. 83,4"bxll"hX18"d; AR·l-modul; 8'/."bX6V4"hx83,4"d 

SPA-10 

. _. 
IJ . . ... 

I I II II B ........ 
MilT· 
INSTRUMENT 

mE· 
KOMMUNIKAnON 

TA-2 med AR-1 

Spektrumanalysator SPA-l0 
En ny prisbillig analysator med stort mötomröde och hög könslighet, som ör synnerligen enkel 
att anvönda. Analysatorn töcker frekvensomrödet 10 MHz--44 kMHz med endast en plug-in·enhet. 
En dömpsats töckande 0--41 dB i 1 dB steg samt en 0--20 dB findömpsats. Instrumentet ör mycket 
völ skörmat och kan dörför arbeta i nörheten av kraftigt strölande mötpunkter. 

Frekvensområde: 10--43.000 MHz I 6 band 
Avstömningsnoggr.h: 1 % eJ. ± 1 MHz (det största) 
Svepbredd . 200 kHz-80 MHz 
Mellanfrekvens: 1-80 KHz, variabel 
Ingångsdämpsots: Omröde 100 dB 
Könslighet: Band 

1 10 - 600 MHz 
2 360 -2360 MHz 
3 2,2- 6,0 kMHz 
4 4,6- 12,2 kMHz 
5 12,0-- 18,0 kMHz 
6 18,0-- 26,5 k MHz 
7 26,S- 43,0 kMHz 

-95--105 dB 
-85-- 95 dB 
-90---100 dB 
-80-- 95 dB 
-70--- 85 dB 
-60 dB nominel1t 
-SO dB nominellt 

Amplitudskalor (3): linjör 1,0--0 
logaritmisk 0--41dB ± 0,05 dB 

Svepområde : 
Kolibrering : 
Ingångsimpedons: 
Dimensioner. 

Effektgraderad 
1-60 Hz, variabelt 
Kontinuerligt justerbar O-- ± 40 MHz 
SO ohm 
2O."hx173/s"bX19%"d [finns för rackmontage). 

generalagent 

II • TET,ARE -AB --
PRECISIONS· Industrigatan 4, Stockholm K, Tel. 543317/18, Telex 10178 
KOMPONENTER 
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ANNON 
PLUGS 

CANNONKONTAKTER 
. PÅ FRIENDSHIP 7 

När John Glenn gjorde sin historiska färd 
den 20 februari 1962, ombord på rymdfar
kosten Friendship 7, satte han sin tillit bl a 
till den osvikliga funktionen hos en mängd 
Cannon-kontakter. 
De kanske mest intressanta av dessa kon
takter var de som förband själva rymdfar
kosten med )säkerhetstornet>. Detta torn 
reste sig 17 fot över Friendship 7, och bar 
på sin topp en liten men kraftig raketmotor. 
Om något skulle gått på tok under själva 
uppskjutningen, kunde astronauten startat 
denna motor och låtit den dra bort rymd
kapseln från atlasraketen. Om färden gick 
programenligt, skulle däremot tornet skju
tas bort samtidigt som atlasraketens sista 
steg lösgjordes, och rymdkapseln skulle 
ensam fortsätta sin färd runt jorden. 

De Cannon-kontakter, som osvikligt skulle 
hålla förbindelsen med tornets raketmotor 
under hela den påfrestande uppskjutning
en, skulle också lätt kunna dras isär när 
tornet lossgjordes. Stommen till dessa kon
takter bestod aven standard Cannon DPX 
rektangulär kontakt med 24 stift, men ut
rustad med två fjäderförsedda gejdrar. 
Fjädrarna, som skulle sära kontakthalvorna, 
måste ha exakt samma )spänning) för att 
u.ndvika a_tt rymdfarkosten ändrade riktning 
Vid lossgorandet. Halvan, som satt infälld 
i väggen på Friendship 7, måste ha en spe
ciellt värmehärdig silikon isolator för att 
motstå den enorma hettan då farkosten 
åter rusade in i atmosfären. Om isoleringen 
inte höll måttet, kunde det betyda kortslut
ning i rymdskeppets hela elektriska utrust
ning. 

Cannons D serie är en 
stor grupp rektangulära 
kontakter, konstruerade 
för användning där låg 
vikt och litet format är 
nödvändiga egenskaper. 
Kontakterna finns i flera 
utföranden med tvådelat 
eller monoblocisolations
material och hermetiska, 
samtliga passande i var
andra. En mängd kontakt
arrangeman'g med upp till 
50 anslutningar, kontakter 
för coaxial- eller hög
spänningskablar o s v går 
att erhålla. 

En variationsrik mång
polig miniatyrkontakt 
CAN NON D 
SUIMINIA TYR 

Miniatyrkontakter för 
ytterst svåra förhållanden 

Denna Can non-serie till-
, fredsställer inte bara de 

extrema krav som ställs i 
flyg- och raketindustrin, 
utan överträffar t o m 
militärspecifikationen C-
26482C (NA VY) ifråga om 
täthet mot fukt. Dessa 
kontakter har fått vid
sträckt användning inom 
industrin. KSP skiljer sig 
från KPT i höljet, som be
står av oledande alumilite 
225 mot oliv lackerad alu
miniumlegering hos KPT. 

CAN NON KPT/KSP 

För enkel- eller dubbel
laminerade PC-kort ger 
dessa kontakter en per
fekt anslutning med stor 
driftsäkerhet men ändå 
liten nötning på kortet. 
De passar för kort med 
1,4-1,8 mm tjocklek och 
är försedda med tydliga 
tecken för lätt identifie
ring. PBA-kontakterna 
finns för 15, 18 och 22 
eller 30, 44 och 56 kon
taktpunkter för enkel
resp dubbellaminerade 
kort. 

Kontakter 'ör 
tryckta kretsar 
CAN NON PIA 
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EN ~yl 
BÄCKSTRÖM 

KATA- har nu utkommit. Den innehåller en hel del nyhet~r, som kan vara av 
intresse för Er - som vanligt idel högklassiga komponenter från Texas, 
Cannon, Colvern, Erie, Hunt och många andra välkända tillverkare av 
elektronikkomponenter. 

·LOG 
Industrier, statliga förvaltningar och andra storförbrukare erhåller ka
talogen gratis, till övriga sänds katalogen mot insäHande av 10:- på 
vårt pOstgiro nr 504 57 • 

• 

OLVERN~ 
MINIATYIPOTENTIOMETEI eLI os 
Colverns välkända kvalitet återfinns också hos denna högklassiga 
miniatyrpotentiometer. Den är utförd med motståndselementet mon
terat i en glas/nylonisolering och med en kapsel av duraluminium. 
Axeln är tätad med en ,O,-ring. 
Mått: Diameter 12,7 mm, längd utan bussning och anslutningar 
12,7 mm. 

Tekniska data: 
Belastning 0,5 W vid +200 e, 0,25 W vid +700 e 
Motstöndsomröde 10Q - 10 k.Q 

Motstöndstolerans ± 10% 

Max arbetsspänning 250 V likström 

AB GliSTA BÄCKSTRÖM 
- ledande I elektronik 

Tfn 08[540390 
Box 12089 
Stockholm 12 
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Det finns 
hos ••• 

ZENITH 
Världens bästa transistorradio med mottagningsför-

CLIPPER UNIVERSAL måga och ljudkvalite som uppfyller de högsta krav! 
Transistorn som verkligen passar i bilen! 9 våglängdsområden. Elektroniskt bandspridd kortvåg. 
Se så riktig form! Tag en titt på den sinnrika, lås- Frekvensomfång: FM 88-108 Mc, LV 150-400 Kc, 
försedda kassetten som gör CLIPPER UNIVERSAL MV 550-1600 Kc, KV 1 2-4 Mc, KV 2 4-9 Mc, 
till den verkliga biltransistorn. Lättmonterad, kan KV 3 9,4-10,1 Mc, KV 4 11,4-12,3 Mc, KV 5 
valfritt kopplas till 6 eller 12 volts batteri. 14,6-15,8 Mc, KV 6 17,1-18,5 Mc. 
CLIPPER UNIVERSAL tar in alla program - 1, 2 FM-automatic - d. v. s. ZENITH är oberoende av 
och 3, har skalbelysning, klangfärgskontroll mm. fading och fininställer sig själv. Skalbelysning. 
R-pris 410:- inkl. oms, kassett 85:- inkl. oms ~ Anslutning .för utomhusantenn och örontelefon. 

,'111'111'11'111'1111'11'111'1111111'11'11"'111'111'111'11"11'111111'111"11'111111111111111111 1111 1111 1 III 1111 1 III III I§ FM-mottagningen är fri från motorstörningar. 
~ Riktpris 1.485:- inkl. oms (netto 985:-) 

•••••••• 

BASF-TONBAND 
- ledande världsrnärke. 

SHARP I vår nya katalog finner 
RADIOSÄNDARE Ni alla de tillbehör band-
Stor räckvidd, utomordentlig spelaren behöver såsom 
driftssäkerhet, och behändigt skarvbox, skarvtape, band-
fo.("ma~ har gjOrt SHARP till lås m. m. 
den populäraste privatradion. 
Idealisk för idrottsarrangörer, 
hus- och vägbyggare, bevak- != ___ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111 

ningsföretag m. fl. Licensfri. 

R-pris 365:- + oms ~ 

HELLESEN 
BATTERIER 
Välkänt och pålitligt 
fabrikat. Alla typer 
levereras från lager. 

SANYO 
BAND
SPELARE 

I fickformat. Heltransistoriserad. Batteridriven. 
Idealisk för minnesanteckningar och reportage samt 
inspeln. av telefonsamtal. Praktisk väska med bärrem. 

R-pris ' 195:- + oms 

MALMö 

AB GYLLING & CO Husårgatan 30-32 
Tel. 031/17 58 90 

N. Vallgatan 42 
- Te I. 040/707 20 

SÄLJAVDELNING TB 
SJöBJöRNSVÄGEN 62 STOCKHOLM 44 TEL. 08/180000 

SUNDSVALL 
S:a Järnvägsgatan 11 
Tel. 060/15 04 20 

LULEA 
Storgatan 50 
Tel. 0920/10810 
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,O TOROLA 

Motorola Semiconductor Prod Inc's program av 
halvledare blir mer och mer omfaHande och det 
senaste tillskottet till produktionen är mycket 
snabba switchtransistorer, tillverkade med den 
av Motorola patenterade »ANNULAR» proces
sen, vilken förhindrar aH läckströmmarna stiger 
vid högre spänningar. Detta har tidigare varit 
eH stort problem vid tillverkning av planartran
sistorer. 
Dessutom kommer Motorola på senhösten att 
introducera eH stort antal nya typer av halv
ledare, vilka i stor utsträckning kommer att un
derlätta för dagens konstruktörer aH konstruera 
kretsar i enlighet med tidens hårda krav. 

EFFEKTTRANSISTORER 
Upp till 60 A och 160 V 

GERMANIUM· och KISEL· 
TRANSISTORER, MESA 
och PLANAR 

ZENERDIODER KISEL 
Frlm 400 mW till 50 W 

KISELLIKRIKTARE 
och STYRDA KISELLIK· 
RIKTARE 

• Motorola för eHekttransistorer 

• Motorola för germaniumtransistorer 

• Motorola för kiseltransistorer 

• Motorola för zenerdioder 

• Motorola för referensdioder 

• Motorola för kisellikriktare 

• Motorola för integrerade kretsar 

AERO ' MATERIEL AB 
AVDElNING ElEKTRONIKKOMPONENTER, GREV MAGNIGATAN 6, STOCKHOLM Ö. TEl: 234930 
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~ Rymdradionytt 

Ny antenntyp för rymdradiobruk 

Amerikanska vetenskapsmän arbetar med 
att få fram en radioteleskopantenn, med 
vilken det skall vara möjligt att ta emot 
signaler från de små sändare som astronau-

tern a skall använda när de landar på må
nen, vilket enligt »Project Apollo» beräk
nas ske omkring 1970. 

Man har konstruerat en antenn, som be-

står av 220 nätskivor av aluminium, vilka 
mäter 1,5 m i fyrkant och som är monte
rade på vertikala rör. Skivorna är place
rade i form aven ellips som mäter 21X36 

Ir.o .... c ... b 
GENERALAGENT FÖR 

GRUHER-instlcksrelä typ 9059 

Svartågatan 70 
Stockholm-Johanneshov 4 
Tel. Yx. 590235 

9059 är ett likströms relä i transparent plastkåpa. Fästbygel och 
reläsockel kon erhållas som tillbehör. 
Dimensioner: 45x33x19 mm .. 
Kontaktsystemet tillåter stor valfrihet 
Svagströmskontakter i enkel- eller tvillingutföronde upp till 4 växl. 
Storkströmskontakter- .upp. till . 2 växlingar 
Kontaktmateriol: förgyllt silver, silver-palladium, guld-nickel, m.fl . 
Spolmotstånd upp till 20300 ohm 
I"solationsmotstånd till kontaktfjädrar ;:", lO" ohm 

Sänkta priser! Några typer omgående från lager. 

~30 

Ovriga upplysningar om ovannämnda GRUNER-reläer, samt ett flertal andra typer lämnas på förfrögan. 

J E A H R E HA U D professionella vridomkopplare 
Typ AC 30 SUM SUB 
Sektionsmaterial : 
Kontaktmaterial : 
Sekt. diameter : 
Sekt. tjocklek: 
Axeldiameter: 
Erford. höl i ponel: 
Djup bakom ponel l sekt. : 
Avst. mellan sekt.: 
Max lägen: 

keramik 
90 '/o silver 
52,7 mm 
4 mm 
6 mm 
10 mm 
30,5 mm 
23 mm 

dialyl-phtolate glimmerbakelit 
90 '/o silver, helt inkapslade kont. 
20 mm 
5,9 mm 
6 mm 

10 mm 
18,2 mm 
O mm 

15 1240 delningl 12 (30· delning) 

Max poler per sekt. : ~O 12
0 

delning 6 
Max sektioner: 5 6 
Isol.motst6nd : ca 1.000.000 Mohm över 100000 Mohm 
Högsta kont.motst6nd : 0,01 ohm 0,005 ohm 
Max arb.spänning: 300 V= 150 V= 
Max arb.ström : 3 A 300 mA 
Max spänning kont. till mekanism 1500 V 50 Hz 500 V 50 Hz 
Ovriga upplysningar över JEAN RENAUD-produkter lämnas på förfrögan 
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2N2884 

HIGH FRE U 

AlPLIFIERI 
.75 W min Po @ 500 mc 
.1.75 W min am,lIfI.r output @200MC 

• 5.5 db .Ia ,0_" pla @ 200 •• 

IIIustrat' on ' 

COMMON BASE 
OSCILLATOR OUTPUT 

RF Power = 1.0 W at 500 mc • 
Scale: Vertical = 200 

millivolts/ division 
Horizontal = 1 nanosecond/ 

division 

AVAILABLE DlRECTLV FROM DISTRIBUTOR STOCKS. 

5iE:ii!5i 
SOCIET Ä GENERALE SEMICONDUTTORI 
associate and licensee of 

FAIRCHILD SrMICONOUCTOR 

The new striped structure of S.G.S.'s 2N2884 is 
divided into multiple areas interconnected by 
thin film · rnetallization. This configuration
made possible by advanced Planar * epitaxial 
techniques - has two major advantages: it 
allows rapid dissipation of generated heat, and 
reduces parasitic lead inductance to a mini
mum. As a result, the 2N2884 has high power 
capacity at high frequency. In just one fre
quency doubling step, starting at 500 mc, it is 
possible to generate 0.5 watt at one kilomeg
acycle. Used as an oscillator, the 2N2884 has 
a minimum output of .75 watt at 500 mc. Typical 
amplifier output is 2 watts with a 6 decibel gain 
at 200 mc. Intended primarily for use in VHF 
and UHF bands the 2N2884 has excellent char
acteristics for microwave applications. 

* Planar: a patented Fairchild process. 

SCANTELE AB 
Tengdalsgatan 24 Stockholm SO 
Phone: 245825 Cable: Telescand 
Telex: 10368 Telescand 
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~ Rymdradionytt 

m, se bilden. I motsats till vad som är fal
let med konventionella antenner, där man 
riktar in hela antennen på en gång, är ski
vorna individuellt rörliga. Vid de prov som 
utförts har man uppnått goda resultat vid 
frekvenser omkring 1400 MHz. De som 
konstruerat antennen tror, att om den an
vänds tillsammans med mycket känsliga 
förstärkare skall det "vara möjligt att mot
taga signaler från små bärbara radiosän
dllre på månen - en sträcka på bortåt 
400000 km. 

Satellitsändare 
Enligt officiella medde
landen från den arne· 
rikanska rymdfartssty
relsen (NASA) är bl.a. 
följande satellitsändare 
aktiva. 

Beteckning I Inklinatians-
vinkel 

loml.-tiöl Sänd.-frekv. I Modulering (min) (MHz) 

Samarbete NASA - STSK 
Amerikanska rymdfarts styrelsen (NASA) 
har träffat avtal med Skandinaviska Tele
satellitkommitten (STSK)' om vissa expe
riment, som via kommunikationssatelliter 
kommer att göras med mångkanalssatelli
ter. Avtalet gäller endast experimentsänd· 
ningar, int~ kommersiella sändningar. 

1 Se RADIO och TELEVISION 1962, nr 11, 
s. 10. 

ELECTRO~IC 

MEASUREMENTS 
COMPANY ' OF RED BANK 

EATONTOWN • NEW .,JERSEV 

TransitiVA 

Tiros III 

Tiras IV 

Ariel I (SSl) 

Tiros V 

Telstar I 

Anna Ib 

Reloy 

Telstar II 

Tiros VII 

kompakta 
likspänningsaggregat 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

66,8° 

47,9° 

I 
48,3° 

I 
- I 
-

I ... 

4SO I 
-

-

-

58,2° 

I 

109 54 CW 
150 
324 
400 

104 

I 
108,0 

I 
CW 

108,03 

104 

I 
136,232 

I 
CW 

136,923 

lOS I 136,408 I CW 

105 

I 
136,23 

I 
CW 

136,92 

169 I 136,SO I cw 

114 54 CW 
162 
216 
324 

197 136,14 -
136,62 
4080 
4165 
4175 

2S6 136,OS -
4080 
4165 
4170 

102 

I 
136,232 

I 136,922 -

Höjd 3W' Bredd 9W' 

PORTABEL: Höjd 5" Bredd 7W' 

• Transistoriserade 
• Konstant spänning eller ström 
• Kortslutningssäkra 
• Programmerbara 

- för bättre prestanda och större användbarhet -
NU TILL SÄNKTA PRISER! 

Modell: 
TR 212 A 
TRO 18-1 
TRO 36-0,2 
TRO 36-0,5 
TRO 60-0,5 

0-100 V 
0-18V 
O- 36V 
O- 36V 
O- 60V 

Output: 

• Fjärravkännande 

100 mA 
1 A 

200 mA 
500 mA 
500 mA 

• Reglering 0,04 Ufo eller 3 mV 
• Brum 150-250 pV 
• Kontin. variabel strömbegränsare 

SKANDINAVISK REPRESENTANT: 

Pris kr: 
1035:-
840:-
795:-
880:-

1290:-

NYBOHOVSGRÄND 56, STOCKHOLM SV 

TELEFON: 182930,182939 
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__ ~ __________________________ ~K_V_A __ L_IT_E_T~S~ APPARATER 

(iompton parkin~!!! 
VARVRÄKNARE FÖR 
INDUSTRIER 
MED KVALITETSKRAV 

TACHOGENERATOR 3 FAS 
Varvtalsgivaren IT/2" är avsedd att 
överföra mätvärden på längre eller 
kortare distanser. IT2" har inbyggd 
likriktare och är helt kapslad. 
Utspänningen är 30,5 V vid 1000 varv, 
utföres även med utväxli'ng 1 :4. 
Standardområde 0--400 varv och 0--8000 
varv max. I specialutförande 0--50 varv. 
Lättaviästa indikatorinstrument med 
240° skolutslag från 2" till 6" skaldiameter. 

Begär specialprospekt. 
'i ... ~, ..;;>;" t ,'-~ .,. ~t;,,),,' 'I 

, 

MÄT OCH LÄs MED LÄTTHET: 

1/100 SEK. ' 
GELMAS TIDRÄKNARE TYP Il 
GER EXAKT BESKED. 

Fabr. GELMA 

Standard
spänningar 
24V 
36V 
48V 
60V 
nov 
220 V 

GELMA. tillverkar olika typer av elektrome
kaniska räknare. 
Begär sp,ecialbroschyr. 

c 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
~ "'_on .00-'2 . E L I T Postbox 1237, BrOllllU 12 

~ T.1. Vx 262720 
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~ Rymdradionytt 

Telstar II åter igång 
Radioutrustningen i Telstar II, som sän
des . .upp i sin- bana den ' 5/7 i år, slutade 
plötsligt att arbeta den 16/6 sedan satelli-

Svensk jonmäter i D-skiktet 

Vid Försvarets Forskningsanstalts jono
sfärobservatorium i Uppsala har under de 
senaste åren utvecklats en raketinstrumen
tering för mätning av jonkoncentrationen i 
den lägre jonosfären, för medel som ställts 
till förfogande av svenska rymdkommitten. 
Mätningarna företas i D-skiktet, huvudsak
ligen på 40---80 km höjd. Man provar en 
ny metod genom att använda ett slags fall
skärm. Eftersom den skall fungera i prak
tiskt taget vakuum är den ett mellanting 
mellan en ballong och en fallskärm. Efter 
det att instrumenteringen lösgjorts frän 
raketen på ca 90 km höjd, dalar den med 
nedsatt hastighet mot jorden, varvid före
komsten av joner mäts med hjälp aven öp
pen cylinderkondensator. Mätvärdena sänds 

ten tillryggalagt 450 varv runt jorden. Ef
ter någon tid lyckades emellertid tekniker
na vid Bell Telephone Laboratories kopp
la på kommunikationssändaren i Telstar II. 
Ingen vet dock ännu varför satelliten slu-

hela tiden till jorden genom en liten sän
dare, som sitter i noskonen. 

Ursprungligen var det meningen att för
söken skulle utföras i Sverige, men av oli
ka anledningar gick det inte att förverkliga. 
Det har nämligen av ekonomiska skäl varit 
nödvändigt att välja små raketer, som dock 
inte kan skjutas med samma precision som 
större raketer. På grund av svårigheten att 
skjuta små raketer på det svenska skjut
fältet vid Kronogård i Norrland gör pro
jektledaren, civilingenjör Arne Pedersen, 
de första försöken på White Sands i New 
Mexico, USA, i samarbete med den ameri
kanska rymdfartsstyrelsen NASA. 

På bilden ses ing. Arne Pedersen med 
den av honom utvecklade apparaturen. 

tade att arbeta och varför den plötsligt åter 
kunde sättas igång. 

Telstar I kretsar fortfarande kring jor
den, men har varit »radiotyst» sedan den 
21/2 i år. 

FOR REGISTRERING 
AV LIKSPÄNNING 

Begär datablad INS 1488 
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MULLARD 
EFFEKT

TRANSlSTORER 
P max 

toto 
/W) 

130 

100 

45 

30 

15 

Angiven effekt gäller vid en temperatur på höljet av 25° C 

; 

• • • 8: / • 11 •• 

Mullard kan nu - till låga priser - erbjuda leverans från lager av effekttransistorer upp 

till 100 volt och 130 watt. 

Den kontinuerliga ökningen av Mullards program har resulterat i en serie typer som till· 

godoser de flesta anspråk. 

Välj ut lämplig typ för Er applikation från ovanstående diagram och kontakta oss för 

uppgifter om pris och data; 

Mullard 
Strindbergsgatan 3D, Stockholm No 

Telefon 08/6701 20 

(V) 
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NY c!jJ 3440A DIGITAL VOLTMETER 

NOGGRANNHET: 
±0.05% 

AV AVLÄST VÄRDE 

BCOUTGÄNG 

PLUG-IN ENHETER 

Denna $ digitalvoltmeter ger Er: I 

UTÖKAD MÄTKAPACITET GENOM PLUG-IN EN
HETER: Insatser för manuellt och automatiskt 
områdesval finns nu tillgängliga. AC-CD omvand
lare och förstärkarenheter är under utveckling. 

KOMPLETT SPECIFICERAD NOGGRANNHET: 
± 0.05 % ± 1 siffra inom temperaturområdet 
+15 °C till +40 °C; även vid nätspänningsvaria
tioner inom ± 10%.' 
SNABB MÄTFÖlJD: Fem mätningar per sekund 
utan områdesväxling; automatisk områdesväxlIng 
på 300 millisek, utifrån styrd omkoppling på 
25 mlllisek med insats ~ 3442A. 
ANPASSNINGSBAR TILL SYSTEM: Yttre program-

•................ mering (med Insats ~ 3442A) och BCD utgång 
för ytterligare behandling av spänningsdata. 

MINIMAL BELASTNING AV TESTKRETSARNA: 
Ingångimpedansen är konstant 10.2 megohm. 

PRISER: 
® 3440A - Digital Voltmeter: Kr. 7.335:-
$ 3441A - Manual Selector Plug-in: Kr. 285:-
~ 3442A - Automatic Ranging Plug-in: Kr. 855:-

Övriga digitalvoltmetrar från Hewlett-Packard: 
Automatiska digitalvoltmetrar -
$ 405BR/CR . 
Tre siffror avlärses med automatisk indike
ring av pOlaritet och decimalkomma. 
NOGGRANNHET: ± 0.2% av avläst värde 
± 1 !!iffra. 
OMRADE : 100 mV - 1000 V. 
INGÄNGSIMPEDANS: konstant 11 megohm 
UTGÄNGSKOD : 10-linjers decimal eller 
trappstegsspänning (endast i 405CR). 
PRISER : $ 405BR - Kr. 5.755:-

$ 405CR - Kr. 6.190:-

.. 

® 

Integrerande Digital Voltmeter typ DY2401A 
LINEARITET: ± 0.005%. 
STABILITET: ± 0.Q1 % över 100 mV om
rådet. 
Helt flytande och isolerad ingångskrets ger 
upp till 140 dB störspänningsundertryck
ning vid alla frekvenser. 
FEM SPÄNNINGSSOMRÄDEN: ± 100 mV 
till ± 1000 V. 
Alla funktioner programmerbara försystem
tillämpningar. 
INGÄNGSIMPEDANS : 10 megoh,m över 
1Vområdet. 
PRIS : DY 2401 A - Kr. 24.860:-

Data kan ändras utan förvarning. 

Spänning till frekvensomvandlare DY2210R 
och DY 2211A1B 
Ger digital spänningsindikering av integre
rande typ vid kombination med elektronisk 
räknare. 
HÖG NOGGRANNHET: Linearitet ± 0.OO5%. 
Stabilitet ± 0.03% (DY 2210R) ± 0.02% 
(DY2211 Al B) refererande till fullt skalvärde. 
OMRÄDEN : 1 V till 1000 V fullt skalvärde 
(DY 2210R - kan erhållas på 2211/ AB). 
100 mV fullt skalvärde kan också erhållas. 
PRISER : DY 221 OR - Kr. 4.810:-

DY 2211 A - Kr. 8.265:
DY 2211 B - Kr. 8.265:-

HEWLETT-PACKARD 
Huvudkontor i USA : Palo Alto (Calif.), Huvudkontor i Europa : Geneve (Schweiz); 
Europeisk fabrik: Bedford (England), BÖblingen (Västtyskiand). 

För ytterligare upplysningar och demonstration kontakta vårt svenska kontor: 
HP INSTRUMENT AB 
CENTRALVÄGEN 28, SOLNA 
TEL. Vx 08 - 830830' 
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AV UTRYM M ES S K·,· L går all~ fler och fler över. till ITT. Silring,. en 
" nyhet Inom halvledaromradet. KIselventden 

uppbygges av ringformade dioder, ringceller, därav namnet Silring. De monteras 
som en selenventil och genom att anbringa lämpliga kylflänsar kan olika ström
belastningar erhållas. I spärriktningen utföres dioderna för spärrspänningar från 
30 till 380 Veff. Varje diod är dimensionerad för 2,5 A vid 50 0 C omgivningstempe
ratur och självkylning. Kiselventilen med Silring-dioder ger en avsevärd volymbe
sparing. Inbyg ,gnadsvolym~rna för en selenventil, konventionell kiselventil och ki
selventil med Silring-dioder .är vid 380 Vvx och 20 Als respektive 21.300, 1.720 och 
900 cm3. 

Ring eller skriv för närmare data. ITT Standard 
- -~ 

En avdelning av 

STANDARD RADIO & TELEFON AB . Framnäsbacken 2 Solna . Tel. Stockholm 08/830060 

R A D I o o C H T E L E V I S lON - N R 12 - 196 s 35 



Philips satsar på 
elektronikutbildning 
Inom det elektroniska området råder till 
följd av elektronikindustrins enorma expan
sion stor brist på skolad arbetskraft. Sven
ska AB Philips har därför beslutat att göra 
en insats för att stödja undervisningen i 
elektronik och har startat vad man kallar 
»Philips Utbildningstjänst», som skall ha 
till uppgift att skaffa lämpligt material för 
undervisning i elektronik på olika stadier. 
Denna aktivitet är inte inriktad på försälj
ning, utan går ut på att för läroanstalter 
och industrier till självkostnadspris ställa 
»trainers», filmer, bildband, litteratur m.m. 
till förfogande. Radio, TY, bandspelare 
och film användes ju i ökande omfattning 
som hjälpmedel i undervisningen; bl.a. äg
nas den programmerade undervisningen 
med elektroniska hjälpmedel, t.ex. språk
laboratorier, stor uppmärksamhet. 

"Lödningens ABC" 
En av förutsättningarna för att dagens 
komplicerade elektroniska utrustningar 
skall kunna arbeta felfritt är att man an
vänder riktig lödningsteknik. Lödningen 
är faktiskt så betydelsefull att ett stort pro
jekt kan misslyckas om en enda liten löd
ning gjorts fel. 

I avsikt att visa hur man skall löda på 
rätt sätt, har ett amerikanskt företag, 
Glauce Michael, som tillverkar lödmetall, 
gjort en film om lödning med titeln »Löd
ningens ABC». 

Filmen börjar drastiskt med att en rymd
raket störtar på grund av någon felaktig
het. Därefter behandlas i korthet lödning
ens historia alltifrån biblisk tid. Lödnings
verktyg och lödningsmaterial visas med 
hjälp av teckningar och modeller i genom
skärning. Största delen av filmen ägnas åt 
dagens lödningsteknik. Hela lödningsför
loppet beskrives i detalj och betydelsen av 
rätt temperatur, vätningen och applice
ringstekniken understrykes med hjälp av 
instruktiva närbilder, där man tydligt kan 
se de färgförändringar som inträder när 
lödmetallen avkyles och stelnar. I filmen 
visas även felaktiga förfaringssätt och de
ras konsekvenser. 

Filmen, som har en visningstid av 20 mi
nuter, innehåller ingen reklam och bör 
vara..!llycket lämpad att använda som in
struktionsfilm vid utbildning av personal 
som skall hålla på med lödningsarbete. 

»Lödningens ABC», som är i färg, kan 
hyras eller köpas från Personaladministra
tiva rådets filmserviceavdelning: PA-distri
bution, Warfvinges väg 26, Stockholm K, 
tel. 08/ 546620. Hyrespriset är 85: - och 
priset för en kopia 1850:-. 

MEMOCORD 
MEMOCORD, " DEN TALANDE NOTISBOKEN" är 
marknadens minsta bandspelare (diktafon). 
Den drives med standardbatterier, 1,5 volt för mo· 
torn och 9 volt för den på tryckt platta byggda 
transistorförstärkaren med tre transistorer. Uteffek
ten är 20 mW och mikrofon-högtalare är inbyggd. 
Bandet är av vanlig standardbredd och speltiden 
är genom att 4 spår användas 1 timme (4X 15 min.). 
Returspolning kan utföras med motorn eller för 
hand. Bandet är graderat och graderingen synlig 
genom ett fönster på apparatens sida. De 4 kana
lerna manövreras med en spak och spolarna be· 
höva ej växlas såvida inspelningstiden ej överstiger 
l timme. 

Storleken är endast 116X80x36 mm och vikten 
komplett med batteriet 340 gram. 

Pris komplett redo att användas kronor 360:-

Prislista å tillbehör sändes på begäran. 
Återförsäljare antages. 

GÖSTA BÄCKSTRÖM 
FÖRSTÄRKARE AB 

Polhemsgatan 4, Stockholm K 
Telefon 243850 
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ft~bÖCker 
SCHMIDT, H: Dia·Vertonung - Tech
nik und Tongestaltung. Miinchen 1963. 
Franzis-Yerlag. 180 s., 99 fig. Pris: 
DM 12,80. 

Utan att gå för djupt i de tekniska sam
manhangen behandlar denna bok de möj
ligheter och problem som möter den som 
vill använda bandspelare för att spela in 

. kommentarer och bakgrundsmusik för an
vändning vid visning av färgdiapositiv. De 
möjligheter som nu finns att sammankopp
la projektor och bandspelare så att den se
nare helt får styra bildvisningen behand
las ingående. Likaså behandlas mikrofo
ner, inspelningsteknik, uppläggning av 
bildvisningar, inrättande aven egen ama
törstudio etc., på ett översiktligt och lätt
förståeligt sätt. 

För den strikt tekniskt intresserade har 
boken kanske i.nte så mycket att ge, men 
för de radiotekniskt intresserade, som även 
har fotografering som hobby, bör den kun
na ge många nyttiga tips på hur man kan 
göra sina bildvisningar mera njutbara. En 
hel del av det som står om inspelningstek. 
nik bör även i andra sammanhang kunna 
vara till nytta för bandspelaramatören. 

TR 



George A. Philbrick Researches Inc., 
Boston Mass., USA, är en av värl
dens ledande tillverkare av lik
spänningsförstärkare för mät- och 
beräkningsändamål. Programmet 
omfattar såväl rör- som transistor
förstärkare. Vi pr.esenterar här Phil
bricks program av transistoriserade 
operahonsförstärkare som samtliga 
lagerföres av Oltronix. 

CWAC1DIS11CS=l 
TfP1CAI. .. DO. .. P45 

AJl.SIIIc .. 
1 ...... 1ntIm Wide 

bandwid1fl 
High 

performance 
Plug.jn 

±2O m. Output 

2. "'-.. t* ..... 
+25'C. r.ted Ioad, minimIm 20.000 
+85"C. . " ,typicaf 30,000 
-25·C. . " ,minimum 10,000 
+25' C. no Ioad, Iypical 200,000 

3. ....... ("""" •• ImrIIr.25·C) 
full oatput (worst ase) 300Kc 
SmJII sip unity pin-banclwid1fl (100 Me) 
Gain at 1.0 Me, Iypical 100 
Gain at lO Mc, typicaI lO 

4. ..... 1IIfI\[-25·C .. HI' C) 
VoiIJCe ±IOV 
Cumnt ±2Oma 
\.old 5()()Il 

t $IaIIIIII ..... ""' 
for2O-100ma@±!OV -
·10rna@±25Y· · " 5mai2::!:SOV* · " 5Oma@::t::SOV" · 

l. "'" tIItIp lIIIt • Adjus1ment (buiij·in or externall Extemal 
MausTemp.(-25'Cto +85'C) lOmV·· 
Max. vs Temp.(+ 10'C \o +60'C) 2.SmV" 

vsTime(pe1day) lOO~V" 
vs Time (~ hour) 15~V·· 

Narrow-band noise (JI- p) S~Y 

1. """ ....... OIIet E!<tem.ltrim 
25'C worst ase witflout trims 600na 
25' C worst ase (nominal trims) 10Ilna 
Max. vs Temp. (-25"C to +85'C) 1.2pau 
Max. vs Temp. (+ IO'C \o HO' C) 300na·· 
vs Time (per day) Iypicat 3Qna •• 
vs Time (~hour) Iypical 3na" 
N.rrow-band ROise (JI- p) Iypical In. 

l. """ ....... (2S' C) 0'ftIIthI-.J 
eem..inputs lOOK 
Either input to eorn (untrimmed) >2OM 

.. Cell ..... 
Input rarip :dOV 
lIax. de error (25'C) ±IOmV 

II. r ....... IIIP(II·CIIIfFadI) 
Max. operltinc -25 to +85 
Max.storaae -55 lo +85 
TypicaloperJ!inc 

(best performanee vs. reliability) +10 to +55 
Max. opetaIinf, with deratJd spees. -4510 +85 

11. P_ --" [+25'C) 
VoItap d5V 
eurren! at + 15V (OuiesetnU 4.5 rna 
Current at + 15V (Fullloadl 24 ma 
Current at -lSV 100iesetnU Uma 
Currentat-15V(Fullloadl 24 ma 

It DIIIIIe ....... , ... 
A (See beIowl 

'Pllilbriek or JOOf _est PIIilbricll Representative will welcome JOOf inquiry 

GEOftGEA. PHILBRICKmEAftcHE •. INC 

P55A 
AII-SIIIetII-

UIili\y 
Modest 

performance 
&price 
l'Iu,·in 

20,000 
35,000 

5,000 
60,000 

10Ke 
lMe 
1 -

±lIV 
±2.2rna 

51( 

P66 · · · 
Externai 

20mV 
Smv 

lOO~V 
25~V 
10~Y 

Built-in trim 
-

200na 
4~ 
I~ 

100n. 
IOna 
Ina 

75K 
>IOM 

±IOV 
±2OmV 

-25 to +85 
-SS to +85 

+10 to +60 
-45 to +85 

±15V 
s_Sm. 
8m.' 
S.Sma-
$ma 

A 

··(QuieseenU 

PP55A l'I5A PPI5A. 
-AI!-SIII ... - ,-Al-SIIIetII- fo-Aft.SIIIetII 

UtIlIty . &e.1I """II Modest ........ ,.,... 
performarice Piug·in Wire in 

& priee (CompacQ 
Wire·in 

Compact 

20,000 20,000 20,000 
35,000 40,000 40,000 

5,000 10,000 10,000 
60,000 80,000 80,000 

IOKe IOKe IOKe 
lMe J.3Me 1.3Me 
1 1.3 1.3 
- - -

±!,lV ±lIV ±lIV 
±2.2rna ±2.2ma ±2.2ma 

SK SK 51( . 

PP66 P66 PP66 · · · · · · · · · 
Exlernal Built·in Extem.1 

20mV 6111. 6mV 
Smv J.Sm. I.SmV 

lOO/N 5O~V 5O~V 
25~V 10~V 10~V 
IO~V 2~Y 2~V 

External trim Bullt·in trim Extern.t 
2~ - 400na 

200n. lOOna 100na 
4~ 800n. 800na 
I~ 200n. 200n. 

lOOna 20na 20na 
lOn. 2na 2n. 
In. 0.5na 0.5n. 

75K 150K 1501( 
>IOM >2OM >20M 

±IOV ±IOV ±IOV 
",2OmV ±IOmV ±!Omv 

-25 to +85 -25 to +85 -25 to +85 
-55 to +85 -55 to +85 -SS to +85 

+10 to +60 +10 to +60 +10 to +60 
-45 to +85 -45 to ;1-85 -45 to +85 

±15V ± 15V ±15V 
S.5ma 5.5 rna S.5rna 
8m. 8m. 8m. , S.5m. 5.5 rna 5.5 m. 
Sm. Sm. Sm. 

8 A 8 

···Corresponding figures for early un~s are ±ISma, 66711 

c 

PHILBRIC.K 
ALL· SOLID· STATE 

OPERATIONAL 
AMPLIFIERS 

n P75 SP65& 
FIHtIo(- fo-AJl.SIIcIR- -AI~SIIic"-

dlll"",tIII High Che"" 
iIIfIIIs irnpedanee sbllNize4 

High input Low input High Gain/1.ow Drift 
impedances current M.ch.nie.1 or 

negligible common Piug·in pOotoc~Ojlper 
modeerror Plug-in 

Buiij-in 
.djustment 

30,000 20,000 10' 
- 40,000 2x l0' 
- 10,000 5>< 10' 

30,000 80,000 2x l0' 

0.6Ke 10Ke 10Ke 
fiOKe lMe IMe 
- 1 1 - - -

(+2O' Cto +45'C) 

{±IOV} ±lIV ±lIV 
±:lma ;:tIma ±~*** 

lOK lOK soonu • 

PS or P66 P66 · · · · · · · · · 
Built-in Buiit·in Exlern.1 

[+2O'C~\WC] 12mV 50~. 
3mV 20~v 

lOO~V loo~V I~. 
5O~V 25~V I~v 
4~V 10~V 10~v 

H/ A No trims used N/A - lOn. 1O'''amp - In. -- ZOn. 10'·.mp 
5XIO'''.mp Sn. 3XI0'''amp 

lO- lIamp In. < IO-"amp 
lO-llamp 0_2 •• <lO-lIamp 
lO-uamp 0.05n. 10'·.mp 

>100 MI 5-IOM 440K DC 
>IO,OOOM > looM -

± 200V ±IOV -
<0_0001% ± IOmV -

+20 to 45 -25 to +85 -2510 +85 IM) 
-55 to +65 -55 to +85 -55 to +85 (M) 

+20 to +45 +IO.to +60 +10 to +60 
Oto+55 , - 45 to +85 -45 to +85 (M) 

·AC for ehOjlper plus 
± 15V ± 15V' ± 15V 
12m. 4ma 7.Sm. 
16m. Sm. 26.5m. 
12m. 4m. 8_5m. 
13m. 4m. 30.5m. 

P2 A C 

(M) M.eh.nie.1 ehOjlper 
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Radioprognoser 
Prognosen för radioförbindelser under de
cember månad är baserad på ett solfläcks
tal R=18_ 
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Prognosen anger beräknade värden på 

FOT (Optimum Traffic Frequency) och 
avser dels radioförbindelser 0--2000 km 
(Europa) dels långdistansförbindelser i 
fem olika riktningar (Sydamerika, Nord
amerika, Ostasien, Australien och Sydafri
ka) allt räknat från Mellansverige. FOT 
anger optimal arbetsfrekvens. Man kan 
emellertid många gånger med gott resultat 
utnyttja upp till 15 % högre frekvenser. 

J 
00 04 08 12 16 20 2' 00 04 08 12 16 20 2' 

J 
00 04 08 12 16 20 24 

Att solfläckscykeln är i nedåtgående fas 
råder inget tvivel om, man har bara att 
konstatera att FOT är lägre än Lex. under 
december förra året. Allmänt gäller dock, 
att FOT på dagen ligger högre under de
cember än under andra månader, så DX
chanser på 21 MHz-bandet är exempelvis 
inte helt uteslutna. 
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Under vintermånaderna minskar den 
atmosfäriska störningsnivån och jonosfär
absorptionen. Som bekant medför detta 
gynnsammare mottagning på de lägre fre
kvensbanden. 

00 04 ~ U • 20 U 00 04 
SNT 

Norrsken kan förekomma ganska rikligt 
under denna månad. 

Följande meteorskurar uppträder: 
»Northern Taurids» 17 oktober- 2 decem
ber, med maximum den 12 november; 

»Geminids» 7-15 december med maxi
mum den 13 december och »Ursids» 22- 23 
december med maximum den 22 december. 

Dessa skurar kan möjliggöra långdistans-

Sinus - kantvåg 

2-200000H 
Phil ips PP 6050 ör en. kombinerad sinus-kantvågsgeneratol. 
av Re-typ. Kantvågsspönningen alstras i ett särskilt multivibratorsteg, 
varigenom korr stigtid erhålles oberoende av inställd frekvens. 
Lägsta områd~t - 2-20 Hz - ökor möjligheten till mätningar 
i servokretsar och bestämningar av frekvensen vid 
vibrationsalstring och vibrationsundersäkning. 

• Frekvensområde 2-200000 Hz i 5 steg 

• "Kontaktlös" frekvensavstämning medelst vridkondensator 

• Hög frekvens- och amplitudsstabil itet 

• Låg distorsion - mindre än 0,50/0 
• Utspänning 20 V över dämpsats i 5 steg. 100 V över 5000 ohm 

• Effektsteg ca 2 W för sinusspclnning 20-20000 Hz med 

5000, 500, 20 och 5 ohms anpassning 

• Sinus- och fyrkantspänning kan tas ut samtidigt 

SNT 
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förbindelser på de högre frekvensbanden 
genom den extra joniseringen som uppträ
der när meteorer tränger in i jordens övre 
atmosfär. TS 

/ 

Philip s övriga LF-generatorer 

GM 2308 30- 16000 Hz 1.325 kr 

GM 2306 ca 40- 42000 Hz 545 kr 

PM 5100 lS- 150000 Hz 735 kr 

GM 2305 20-200000 Hz 950 kr 

GM 2317' 20-250000 Hz 890 kr 

Pris 1.270:-

Vi söndeT ET görna utförl igt datablad PHILIPS ~ 
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INTERNATIONAL RECTIF"IER 
Snoiiskyvägen 8, Stockholm K. Telefon 08/501210 

Vi vdi härmed meddela att vi till återförsäljare för Sverige utsett 

~, =J AB NORDQVIST & BERG 
Snoilskyvägen 8, Stockholm K. Tel. 08/5038 10 - 5355 00 

Detta företag kommer i fortsättningen att lagerföra större 
delen av 

INTERNATIONAL REeTl Fl ERS 
program av 

KISELDIODER 
»Top hah-dioder 600-1300 mA, 100-1000 V PRYo Bultdio
der 3-16 A, 100-1000 V. Kraftdioder 25-250 A, 50-1000 V, 
samt dessutom »Iemon drops » och flänslösa dioder för 
ytterligare värden. 

TYRISTORER 
4,7-235 A effektivvärde och upp till 800 V PRYo Vissa ty
per tillverkas även för upp till 1500 V PRV enligt den nya 
epitaxialmetoden, vilken ger tyristorn zenerkaraktär. 

lEN ERO'IOOER 
3-200 V, 250 mW-50 W. Normalt toleransvärde ± 10 % 
och ± 5 % men betydligt snävare toleranser kan erbjudas. 
Ett flertal typer är även militärt godkända. 

Genom denna aktivering av vår försäljningsverksamhet 
kommer Ni att få en ännu bättre service genom den ut
ökade kontaktmöjligheten och den ständiga lagerhåll
ningen i Stockholm. Såväl International Rectifiers Stock
holmskontor som AB Nordqvist & Berg står i fortsättningen 
till Er tjänst med tekniska uppgifter, priser och leverans
tider för ett av världens största program av högkvalita
tiva professionella halvledare för civilt och militärt bruk. 

INTERNATIONAL RECTIF"IER 
Snoiiskyvägen 8, Stockholm K. Telefon 08/501210 
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Jonosfärdata för augusti 1963 

I vidstående diagram är de jonosfärdata 
sammanställda som under augusti 1963 ut
värderats vid Uppsala J onosfärobservato
rium. 

I kurvan överst i diagrammet visas den 
kritiska 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 förekoms
ten av sporadiska E-skikt, varvid staplar
nas längd anger den kritiska frekvensen 
fEs för dessa skikt (avläses på högra delen 
av diagrammet). 

Den kritiska frekvensen för F2-skiktet 
har, som framgår av diagrammet, inte visat 
några större variationer. Under denna må
nad är kritiska frekvensen för F2-skiktet 
lägst, jämfört med övriga månader. Skill
naden mellan natt- och dagfrekvens är vä
sentlig. 

Några långvariga störningar har inte 
rapporterats. Den mest störande stormen 
registrerades den 19-21 augusti och man 
kan tydligt se hur dygnsvariationerna i F2-
skiktets kritiska frekvens minskat i ampli
tud. Ett flertal kortvariga störningar, s.k. 
SID:s (Sudden Ionospheric Disturbances) 
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har registrerats den 6, 11 och 17 augusti. 
Medelsolfläckstalet för månaden var 33,4. 

Orsaken till detta relativt höga solfläcks. 
tal är de höga värdena i början och senare 
hälften av månaden. 

Lödtillbehör med 
högsta kvalite - välj 

EN(jEL lötIpistoler 
• SMIDIG 
• BLIXTSNABB 
• SJÄLVLYSANDE 
• S-MÄRKT 
Moden 60 
Effekt - 60 Watt 
Uppvärmningstid - 6 sekunder 
vikt - 800 gram 
sladd längd - 1,7 meter ' 
Pris: 220 vall - 66.-

Moden 100 
Effekt - 100 Watt 
Uppvärmningstid - 6 sekunder 
Vikt - 950 gram 
sladd längd - 1,7 meter 
Pris: 220 volt, 80.-

KompleH reservdelslager 

I I 
STOCKHOLM Rörstrandsgatan 37, tel. 081227820. GOTEBORG Södra Vägen 69 tel 
031/200325. MALMO Regementsgatan 10, tel. 040/72975 SUNDSVALL Vattugat~n 3' 
tel . 060/1 50310. . , 
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Förekomsten av sporadiska E-skikt har 
varit ganska jämnt fördelad över hela må
naden och ett par toppvärden har registre
rats. 

TS 

.IASON .JTL 
STEREO TAPE UNIT 

för 2- eller 4·spårs stereo däck med 3 huvud. 
Avsedd att kombineras med varje high fidel ity stereo 
förstärkare ex.vis Jason J2·10 Mk III. 
Många finesser för erhållande av högsta kvalitet 
såsom likströmsmatad glöd till ingångsrör, pus h
pull oscillator med indikatorkontroll, indikator för 
varje kanal, magnetiseringsskydd, stereo eller mona 
inspelning, kontrollavlyssning från original eller 
band. Egen nätdel för 220 valt. 
Elegant svartlackerad ytterlåda fristående eller pa
nelmontering. Utförlig handbok med schema (eng.) 
medföljer. 
BYGGSATS komplett med 9 rör. Pris neHo inkl. oms 
kr. 370.-

NYA T R U V O X STEREO TAPE DECK 
Modell 097 2-spår och modell 099 4-spår stereo med 
3 huvud. 
3 motorer varav en Pabst hysteresis motor. 3 hastig
heter. Svaj vid 7'/," per sek. under 0,1 "lo. En mång
fald finesser. 
Då vi presenterade TRUVOX däck i Ro T nr 7/8 
visade sig intresset för dessa mycket start. Trots den 
prishöjning vi tvingas göra å den nya modellen är 
vi övertygade am alt Truvox alltjämt leder betro pris 
kontra kvalitet. 

. Pris neHo inkl. oms kr. 575.-
Broschyrer å ovanst. och andra hi-fi produkter från 
Jasan, Truvox, KEF, Romagno (Kelly), Mordaunt, 
B/O sändes gärna. 

INGENIÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargaton 7, Stockholm. Tel. 305875, 320473 



Philips 
NYA 

vridtransformatorer 
har nu ännu större 

säkerhetsmarginaler 
• försilvrad kontaktbana • 30-40 0/0 mindre volym 

Philips nya serie vridtransformatorer har fått bättre 
tekniska prestanda, betydligt mindre volym 

Nedanstående vridtransformatorer lagerföres 

och modernare design. De är utrustade med spe
ciaikol i självjusterande hållare - modeller över 

listnr I ~sp, I ~tsp, Mox, Uteff Tomg, V/ 0'0 o Pris I I I I I Dimensioner I varv HOld Dlom 
ström A VA förl. W kr 

4 A har dubbla kol. Storlekar över 1 A har silverbelagd 
kontaktbana. AB- och BB-typerna uppfyller tropik
normerna enligt lEe och är långtidsprovade med 
250.000 vridningar O-max 'samt testade med 
2000 V mellan spänningsförande del och stomme. 
Samtliga typer kan användas för frekvenser 
50-400 Hz. De nya modellerna har samma 
fastsättning som de tidigare och kan därför utan 
ändring ersätta dessa. Skalorna är på ena sidan 
graderade i volt och på andra sidan i procent 
av ingångsspänningen. Samtliga transformatorer är 
mycket lätta att ganga för t.ex. 3-fas eller paral
lell-koppling. De kan levereras med reglermotorer 
för olika inställningshastigheter. Andra spänningar " 
och effekter än de i tabellen redovisade offereras 
på begäran, Kontakta vår instrumentavdelning 
för utförliga upplysningar. 

Inbyggn,-

modell 

E 401 U/Ol 
E 401 8B/01O 
E 401 BB/020 
E 401 BB/040 
E 401 BB/OBO 

E 401 B8/200 

Bords-

modell 

E 401 AB/01O 
E 401 AB/020 
E 401 AB/040 

E 401 AB/OBO 
E 401 AB/200 

220 
220 

220 
220 
220 

220 

220 
220 
220 
220 
220 

mm mm 

0-110/110-220 0,5 110 0,7 0,13 45 B4 75 
0-220/0-260 1 260 3 0,4 153 106 110 

0-220/0-260 2 520 4,5 0,5 153 127 130 
0-220/0-260 4 1040 6,5 0,65 157 15B 185 
0-220/0-260 8 2080 10 0,85 157 185 230 

0-220/0-260 20 5200 40 1 190 314 5BO 

0-220/0-260 1 260 3 0,4 142 113 120 

0-220/0-260 2 520 4,5 0,5 143 134 145 

0-220/0-260 4 1040 6,5 0,65 155 166 19B 

0-220/0-260 B 20BO 10 O,B5 157 193 250 

0-220/0-260 20 5200 40 1 192 31 4 645 

PHILIPS e 
Mätinstrumentavdelningen Fack, Stockholm 27 

Tel. 08/635000 
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Nytt från Philips 

Typiska 
fördröjningstider 

i några 
vanliga kretsar 

Tran,lltorloglk (TTL), fan oul 5, 10 ns 

+ 12V 

4.3 kD 

Mot,IAndalogik (TRl),60 ni . 

Teknlik. dat. BSY 38 BSY 39 

UCB max 20V 20 V 

UCE max (UBE < O) 15 V ·15 V 

1e max 200 mA 200 mA 

Ptot vid 25°C 300 mW 300 mW 

t j max 175°C 175°C 

hFE 30-60 40-120 

UCE max 

(vid IC =10 mA 

och IB=1 mA) 0,25 V 0,25 V 

Philips kiseltransistorer BSY 38 och BSY 39 tillverkas i 
planar och epitaxiell teknik. Denna kombinerade teknik 
ger hög stabilitet och hög förstärkning - även vid låg 
ström. Läckströmmen är låg liksom kollektorresistans, 
kollektorkapacitans och bottenspänning. Genom att kol
lektorskiktet är gulddopat blir efterlednings-, stig- och fall
tid kort. 

fan in 10 + 12V 

Diod logik (TOL). 30 ni 

Kiseltransistorer 
i planar- och epitaxialutförande 

Garanti 
för prestanda, 

leverans och 
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Pren_-pris utanför Skandinavien: 
helår 34: 05 
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Eftertryck av artiklar, helt eller delvis, 
förbjudet utan speciellt tillstAnd 

Omslagsbilden för detta nummer visar 
uppbyggnaden i stora drag av det enkla 
system för transistortändning som vem 
som helst kan bygga ihop - material
sats finnes - och som beskrives på 
sid_ 63_ 

I kommande nummer: 

Vem läser vad i RT? D Nya rymd
radioanläggningar runt om i värl
den D Visselfilter för bättre kort
vågsmottagning D Frekvensstabil 
styroscilIator med transistorer D 
Lär morsekoden på enkelt sätt. 

Bygg själv! 

I denna tidskrift har det alltid funnits s_k. bygg-själv-beskrivningar. 
Redan i tidskriftens första nummer, som utkom för ganska exakt 35 år sedan, 

fanns det två utförliga beskrivningar, dels aven TV-mottagare med s_k. Nipkow
skiva, dels aven bildradiomottagare, med vars hjälp man på ett ljuskänsligt pap
per anbringat på en vals kunde »framkalla» de bildsändningar som vid denna tid 
pågick från en del europeiska stationer på mellanvåg_ 

De apparater som beskrivits i RT under årens lopp har varit av de mest skilda 
slag, från enkla kristall- och detektormottagare till televisionsmottagare och elek
troniska orglar. Olika slag av mätinstrument, antenner, förstärkare, högtalar
anläggningar, apparater för radiostyrning av modeller, kortvågsmottagare och 
sändare är exempel på andra typer av apparatur som beskrivits_ 

Denna typ 

av artiklar, som ger anvisningar om hur man själv kan bygga radio teknisk och 
elektronisk -apparatur, har varit mycket uppskattade av tidskriftens läsare, det 
framgår med all önskvärd tydlighet av den »läsvärdestest» av RT:s innehåll som 
redaktionen nyligen låtit utföra och som kommer att redovisas i nästa nummer. 
, Märk väl, det är inte bara nybörjare och den mera ungdomliga delen av läse
kretsen som uppskattar bygg-själv-beskrivningarna; praktiskt taget alla katego
rier av läsare vill ha mera bygg-själv-material i tidskriften. Märkligast av allt: 
en överraskande stor del av dem som sysslar med radioteknik och elektronik i 
egenskap av yrkesmän - även på forskarplanet - sysslar på sin fritid med 
amatörradio, hi-fi-bygge och annat elektronik pysseL Det är f.ö. svårt att leta upp 
någon teknologi som ens tillnärmelsevis uppvisar ett så utpräglat »amatörinslag» 
som just elektroniken. 

Man kan fråga 
sig varför det finns ett så levande intresse för denna mera hobbybetonade del 
av ett i och för sig strikt tekniskt specialområde. 

Förklaringen kan måhända vara den, att radiotekniken: och elektroniken upp
visar ett inslag av konstruktivt pyssel som knappast några andra tekniska grenar 
gör, ett pyssel som säkert har nära släktskap med pojkårens lustbetonade lekar. 
Radio- och, elektronikkomponenter är oftast händiga saker, enkla att handha och 
- framfö;allt - de kan utnyttjas i ett praktiskt taget oändligt antal kombina
tioner. Det finns därför alltid en bred marginal för egna ideer. 

Och slutresultatet är fascinerande: apparater som överbryggar alla avstånd 
på jorden, apparater som ger välljud och apparater som ökar de mänskliga 
sinnenas prestationsförmåga och aktionsradie. 

Nu är det 
tyvärr så att beskrivningar av det slag som det här är fråga om inte precis växer 
på trän. En del lämpliga byggobjekt erbjudes visserligen då och då RT av 
tekniker och amatörer - och de är även i fort,sättningen vä,lkomna med bidrag! 
- men de fyller inte på långa vägar behovet. 

För att emellertid tillmötesgå läsarnas önskemål om 

mera bygg-själv-beskrivningar 
i RT kommer resurserna för RT:s laboratorium att förstärkas. Det kommer att 
bli inte endast flera byggbeskrivningar utan också flera konstruktioner som är 
mera genomarbetade och mera tillrättalagda för »bygg-själv-bruk» än hittills. 
Särskilt intressant i detta sammanhang är att kompletta j;Ilaterialsatser till en hel 
del av bygg-själv-konstruktionerna i RT kommer att finnas på marknaden till 
högst rimliga priser - ett annat RT-initiativ som säkerligen kommer att upp-
skattas av läsarna. ' 

Därigenom bortfaller ett av de besvärligaste hindren för många av dem som 
är roade av bygg-själv-arbete: att få tag på lämpliga komponenter, apparatlådor 
och andra specialdon. 

(Sch) 
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AKTUELLT 

>TV-främjandet» bildades den 20 juni 1962 
av drygt 50 ledande svenska företag från 
olika näringsgrenar inom industri och han
del. I samband med bildandet hävdades att 
den tekniska utvecklingen skulle göra det 
omöjligt att på längre sikt hålla reklamen 
borta från svensk TY och likaså framhölls 
att utvecklingen gick mot ett andra TY
program_ 

Mot bakgrunden av dessa förutsättning
ar hade TY-främjandet en klar målsätt
ning: att utreda och framlägga motiven för 
ett licens fritt TY-program och verka för 
dess realiserande. Däremot skulle inte TY
främj andet tillverka, distribuera eller fi
nansiera TY-program. 

TY-främjandets ursprungliga avsikt var 
att publicera sin fullständiga utredning vå
ren 1963. Emellertid befanns det lämpligt 
att avvakta den engelska parlamentsbe
handlingen av den s.k. Pilkington-rappor
ten" varför det bestämdes att utredningen 
skulle publiceras hösten 1963. Denna ut
redning, »TY-främjandets utredning om 
förutsättningarna för ett licens fritt TY
program 2 i Sverige, finansierat genom an
nonsintäkten överlämnades den 29/10 till 
'kommunikationsministern. Utredningen ut
mynnar i ett konkret förslag till ett halv
statligt TY-program 2, som kan starta efter 
en utbyggnadsperiod av 18 månader. Sve
rige kan genom detta alternativ, vid sidan 
av den licens finansierade televisionen, få ett 
program 2 i TY med 50 timmars ordinarie 
programtid i veckan utan att genom dess 
tillkomst den nuvarande TY-licensavgiften 
måste höjas. 

I förordet till utredningen ;redovisas de 
punkter som varit centrala för utredning
ens målsättning: 

l) Att ge TY-publiken valmöjlighet utan 
ökade licenskostnader. 

2) Att genom effektiv konkurrens bidra 
till en höjning av TY-programmens 
standard. 

1 Se Pilkington-rapporten. RADIO och TELE
VISION 1962, nr Il, s. 41. 

; 

P2 i TV kan starta 

3) Att medverka till att de till buds stå
ende tekniska resurserna så snabbt 
som möjligt blir utnyttjade. 

4) Att genom en sund reklamverksamhet 
i TY skapa ett nytt rationellt mark
nadsföringsmedel. 

Genom internationell överenskommelse 
finns för svensk television möjlighet att 
sända fyra parallella TY-program. F.n. ut-

Fig l 

nyttjas endast en av de fyra kanalerna. 
Från den dag beslut fattas i riksdagen om 
ett licens fritt TY-program 2 erfordras en 
första utbyggnadsperiod av 18 månader i'n
nan sändningarna kan börja. 

Om beslut skulle fattas exempelvis i de
cember i år, skulle TY-program 2 redan 
i mitten av 1965 nå cirka 3 miljoner TY
tittare och e rter ytterligare 15 månader. 
således hösten 1966, över 6 miljoner tittare. 

Organisationsplan för den totala svenska televisionsverksamheten enligt TV·främjandets utredning. 

Kommunikationsdepartementet 
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1965 
SO extra TV-programtimmar per vecka 

utan höjning av licensavgiften utlovas av 

»TV-främjandet». 

TY-nätet för program 2 kommer då att om
fatta 31 sändare från Hörby till Haparan
da. Det nuvarande TY-programmet hade 
6 år efter starten nått den täckning som 
för ett andra TY-program skulle ta knappt 
3 år. 

Introduktionen av färg-TY kräver ej nå
gon egen kanal. Färgprogram kan sändas 
i vilket som helst av de existerande )svart
vita» programmen. 

Distributionsnätet lör TV-program 2 
Yid den internationella överenskommelse 
om våglängdsplan som träffades 1961 i 
Stockholm tilldelades Sverige våglängder 
för sändning av ytterligare tre TV-program 
förutom det nu existerande program l på 
TV-band IV lY. 

För distribution av TY-program 2 före
slås en utbyggnad av 31 TV-stationer, var
av 27 med en utstrålad effekt av 1000 kW. 

Tab. 1. Program för TV-program 2-nätets utbyggnad 

TV- Bygg- Antal länk- Stations- Summa Ackum. Täckning 
Summa 

station tid länkar kostn. kostnad kostnad kostnad (i 1000 
täckning 
(i 1 000 

(i Mkr) (i Mkr) (i Mkr) (i Mkr) hushåll) 
hushåll) 

1 Stockholm 2 0,6 2 2,6 491 
2 Göteborg 9 2,7 1,5 4,2 6,8 256 747 
3 Malmö 6 1,8 1,5 3,3 10,1 102 849 
4 Norrköping 18 mån O O 1,5 1,5 11,6 107 956 

5 Hörby 1 0,3 2 2,3 13,9 191 1147 
6 Uppsala 2 0,6 1,5 2,1 16,0 42 1189 
7 Västerås 2 0,6 1,5 2,1 18,1 73 1262 
80rebro 4 1,2 1,5 2,7 20,8 134 1396 
9 Skövde 1 0,3 1,5 1,8 22,6 90 1486 

10 Gävle 1 0,3 1,5 1,8 24,4 66 1552 
11 Borlänge O O 1,5 1,5 25,9 67 1619 
12 Uddevall~ 2 0,6 1,5 2,1 28,0 62 1681 
13 Halmstad 1 0,3 1,5 1,8 29,8 58 1739 
14 Nässjä 2 0,6 1,5 2,1 31,9 56 1 795 
15 Emmaboda 2 0,6 1,5 2,1 34,0 57 1852 
16 Sunne 24 mån. 3 0,9 1,5 2,4 36,4 -45 1897 

17 Bollnäs 2 0,6 1,5 2,1 38,5 40 1937 
18 Sundsvall 2 0,6 1,5 2,1 40,6 45 1982 
19 Hälsingborg 1 0,3 1,5 1,8 42,4 33 2015 
20 Sollefteå 2 0,6 1,5 2,1 44,5 29 2044 
21 Vännäs 3 0,9 1,5 2,4 46,9 29 2073 
22 astersund 3 0,9 2 2,9 49,8 26 2099 
23 Västervik 2 0,6 1,5 2,1 51,9 17 2116 
24 Visby 2 0,6 1,5 2,1 54,0 14 213O 
25 Motala 1 0,3 2 2,3 56,3 22 2152 
26 Karlstad ° ° 1,5 1,5 57,8 23 2175 
27 Växjö 2 0,6 1,5 2,1 59,9 22 2197 
28 Karlskrona 30 mån. 1 0,3 1,5 1,8 61,7 -23 222O 

29 Skellefteå 

132 mån 1 

4 1,2 1,5 2,7 64,4 22 2242 
30 Boden 2 0,6 1,5 2,1 66,5 34 2276 
31 Hoparanda 2 0,6 1,5 2,1 68,6 11 2287 

Anm. Samlligo sändare i tabellen har en utstrålad effekt av 1 000 kW med undantag för sändarna i Malmö, 
Uppsala, Hälsingborg och Karlstad vilka har 200 kW. 

Detta beräknas enligt internationella be
räkningsgrunder ge god mottagning för 
drygt 2.2 miljoner hushåll eller 6.1 miljo
ner invånare, vilket motsvarar 81 % av 
Sveriges befolkning. Detta kan. som fram
går av tab. l, ske till en mycket rimlig 
kostnad - i runt tal 70 miljoner kronor. 

De låga kostnaderna hänger samman 
med att de flesta av de nuvarande stora 
sändarstationerna är så dimensionerade att 
de rymmer ytterligare en TV-sändare. I 
de nuvarande antennmasterna för TV-sän
darna för TV-program l finns också plats 
för erforderliga nya UHF-antenner. Mellan 
befintliga sändarstationer för TV-program 
l finns f.n. en programdistributionsförbin
delse utförd i form av mikrovågslänkar; 
dessa är eller kommer att bli utbyggda så 
att huvudstråken omfattar minst två dub· 
belriktade förbindelser, av vilka en skall 
vara i reserv. De övriga sträckorna består 
eller kommer aU bestå av två vändbara för. 
bindelser. Detta betyder att hela nätet re
dan har eller kommer att få en program. 
rörbindelse i reserv. 

Stationerna bör utrustas med dubbla sän. 
dare för TV-program 2, vardera sändaren 
rör halva effekten, så att vid ett eventuellt 
dri f ta vb rott på någon av dessa, effekten 
går ner endast till hälften. UHF-antennen 
förses med två matarkablar, en för vardera 
antennhalvan, för att fel i denna de] av 
anläggningen inte skall behöva ge anled
ning till totalt driftavbrott. 

Förbindelserna mellan TV-programsän
darna upprättas genom komplettering av 
nuvarande länkförbindelser mel) ytterli
gare en - och endast en - enke1riktad 
förbindelse. Erforderlig säkerhet erhålls 
genom tidigare nämnda existerande' reserv
förbindelse. Kompletteringen sk(lr genom 
att redan befintliga tornoOch master förses 
med ytterligare två antennspeglar, för vil· 
ka det i flertalet fall finns gott om utrym. 
me. Dessutom utökas-den elektroniska ut· 
rustningen med en sändar- och en mottagar. 
del. Denna kan installeras i befintliga hus 
och utrymmen. 

~ 84 
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RUBERT SlEMERLING 

"Radioastrologi " 

Planeter~as inbördes lägen och för
hqllande till solen inverkar på sol
lI-ktiviteten, anser J H Nelson, som 
är »Propagation Analyst» vid RCA 
Communication Inc. i New York. 
Planeternas lägen kan därför även 
inverka på radioförbindelser via 
jonosfären, eftersom jonosfärens 
tiUstån,d ju är intimt förknippad 
med aktiviteten på solen. 

J H Nelson som sysslar med radioprogno· 
ser vid 'RCA - han är f.ö. svenskättling -
har lyckats med den märkliga bedriften 
att återinföra astrologiska begrepp i forsk
ningen. Syftet med Nelsons arbete är dock 
ej att förutsäga mänskliga öden, utan att 
fastslå vilka faktorer som framkallar stör
ningar vid radiovågornas fortplantning i 

. jonosfären. 

Nelson påstår sig kunna bevisa ett sta
tistiskt samband mellan vissa av de lägen 

Fig l Fig 2 

som planeterna intar i sina banor vid radio
vågornas fortplantning i jonosfären. 

Vid sina undersökningar för att hitta en · 
metod för att kunna förutsäga radiostör
ningar började Nelson med att studera 
sambandet mellan solfläckarnas frekvens 
och radiostörningarna. Vid dessa under
sökningar användes ett omfattande statis
tiskt material, bestående av RCA-telegra
fisternas j ournaler för olika slags radioför
bindelser, ett unikt material, som sträcker 
sig över årtionden. 

Planeternas vinkelpositioner i förhållande till solen den 23/ 2 1956, då Solfläckstalet uppvisade under februari 1956 en mycket kraftig stegring . 
. ett av de kraftigaste solutbrotten under historisk tid inträffade. 
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Studiet av sambandet mellan solfläckar
na och radiostörningarna ledde emellertid 
ej till användbara förutsägelser. Nelson 
började - det var omkring 1940 - ställa 
solfläckarnas frekvens och läge på solen 
i relation till planeternas lägen i sina ba
nor, för att därmed få fram material för 
radioprognoser. Nu kan det förefalla 
långsökt att tro, att planeterna skulle kun
na inverka i förhållandena på den väldiga 
solen. Solens massa är mer än trehundra
tusen gånger större än jordens massa, och 

Fig 3 

samtliga planeters massa tillsammans ut
gör endast 1/1000 av s~lens. Se tab. 1. Kan 
man verkligen tänka sig en mekanism som 
gör att planeterna inverkar på solen och 
solfläckarna och därmed också på jonosfä
rens beskaffenhet? 

N elson anser att det finns en sådan me· 
kanism. Han har kommit fram till vissa 
regler, vilka han för någon månad sedan 
presenterade inför New York Academy of 
Sciences. 

Han anser sig bl.a. ha funnit att perioder 

Fig 4 

J H Nelson vid sitt 
teleskop för solfläcks
observationer. Obser
vatoriet finns på taket 
av ReA-brggnaden i 
New York's citr. 

med kraftiga radiostörningar uppträder 
om två eller flera planeter står i vinkel 0°, 
90° eller 180° i förhållande tili varandra. 
Särskilt kraftiga störningar uppträder om 
två av de snabba, dvs. de närmast solen 
belägna plan~terna Merkurius, Venus, Jor
den och Mars, står i en vinkel av 0°, 90° 
eller 180° i förhållande till en eller flera 
av de långsamma planeterna, dvs. de längst 
bort från solen belägna planeterna Jupiter, 
Saturnus, Neptunus, Ur anus och Pluto. 

Minsta störningar i radioförbindelserna 

Planeternas heliocentriska positioner 29/ 8 1959, då osedvanligt stark 
ökning i solfläckstalet inträffade. Se fig. 4. 

Solfläcks talet under tiden 15/8-12/ 9 1959_ Stark sol/läcksökning in
träffade vid månadsskiftet aug.-sept. 
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uppträder enligt Nelson om exempelvis två 
eller flera planeter står i en vinkel 300

, 

60 0 eller 1200 i förhållande till varandra. 
Nelson ger som exempel tre tillfällen då 

perioder av kraftiga jonosfärstörningar 
sammanfallit med speciella planetlägen. I 
fig. l visas planeternas heliocentriska posi· 
tioner den 23 februari 1956, då en av his to· 

.. 

Tab. 1. Data för planeterna i vårt solsystem 

Medelavstånd 

ning, Planeternas inbördes lägen kanske 
kan ha en viss inverkan på förhållandena 
på jorden, inte bara på jonosfären utan 
kanske också på -;ndra atmosfäriska feno. 
men. Man har ju kunnat spåra vissa sam
band mellan de meteorologiska förhållan
dena och jonosfärens tillstånd. Vad är det 
som säger att inte luftelektricitetens varia-

Diameter med 
o från solen med 

Omlopps period 
jordens dia-

Massa med 
Rotatians-..o 

Planet E 
>- jordens avstånd 

(I) 

som enhet' 

Merkurius ~ 0,39 

Venus ? o,n 
Jorden • 1,00 

Mars el 1,52 

Jupiter ~ 5,20 

Saturnus h. 9,54 

Uranus 
~ 

19,2 

Neptunus e 30,1 

Pluto ~ 39,5 

'Medelavståndet jorden-solen 150.10' km 

2 Jordens diameter ca 12700 km 

dagar (d) 

år (å) 

87,97 (d) 

224,70 (d) 

365,26 (d) 

686,98 (d) 

11,86 (å) 

29,46 (å) 

84,02 (å) 

164,79 (å) 

248,00 (å) 

3 Jordens massa 6.10" ton (Solens massa 2.10" ton) 

riens kraftigaste solutbrott inträffade. Sol
fläckstalet i februari 1956 visas i fig. 2. 

I fig. 3 visas en annan planetkonstella
tion som inträffade den 29/8 1959 samti
digt med ett anmärkningsvärt högt sol
fläckstal. 

Nelson säger att han inte känner till nå
gon lag inom fysiken som skulle kunna 
förklara hur planeterna kan influera på 
solatmosfären. Gravitationsförändring kan 
det inte vara tal om, eftersom även de långt 
ut belägna planeterna tycks utöva ett in
flytande. 

Däremot kan man - anser Nelson -
kanske anta att planeterna genom sin ro
tation i solens plasmaflöde åstadkommer 
laddningsfenomen, som, då planeterna in
tar vissa ställningar inbördes, ger upphov 
till lavinartade urladdningsförlopp i den 
interplanetariska rymden, vilkas verkan 
sträcker sig ända fram till solens yta och 
där utlöser utbrott eller instabilitet. 

Om Nelsons regler visar sig hållbara 
kommer forna tiders astrologi i ny belys-

meter som 

enhet' 

jordens massa 

som enhet' 
tid 

0,39 0,04 88 dygn 

0,97 0,82 okänd 

1,00 1,00 23,93 tim_ 

0,53 0,11 _ 24,62 tim. 

11,2 318,4 9,8 tim. 

9,4 95,3 10,2 tim. 

4,1 14,6 10,7 tim. 

3,9 17,3 1.5,8 tim. 

0,5 okänd okänd 

tioner som ju inverkar på människans välbe
finnande också influeras av förhållanden i 
jonosfären? 
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Norrköpings Elektrotekniska 
fabriker (NEF A) 

Norrköping 

Uppmät~,!ng 

vid frt 

V id generella analyser av tran
sistorkopplingar avsedda att arbeta 

vid frekvenser över ca 7 MHz, 
är det lämpligt att använda 

transistorns fyrpolparametrar. I 
föreliggande artikel visas hur dessa 

parametrar kan mätas vid fre

kvenser 30-300 MHz och vidare 
ges resultatet aven del sådana 

mätningar på några typiska HF
transistorer. 

T eorin för linjära fyrpoler kan tillgripas 
vid behandling av transistorförstärkare för 
små signaler med en ingång och en utgång. 
Särskilt när det gäller transistorförstär
kare för höga frekvenser är det lämpligt 
att arbeta med transistorernas fyrpolpara
metrar. 

Sambandet mellan strömmar och spän
ningar på ingången resp. utgången aven 
fyrpol kan tecknas med hjälp av två ekva
tioner med fyra parametrar. Antalet möj
liga parametertyper för fyrpoler är sex, 
nämligen följande, se fig. 1. 

lmmitlansparametrarna (z- resp. 
y-parametrarna) 

U 1=ZU11+Z1212 

U 2=Z2111+Z2212 

11=YllU1+r12U 2 

12=Y21U l+Y22U 2 



MÄTTEKNIK 

av transistorparametrarna 
~venser 30 - 300 MHz 

Hybridparametrarna (h- resp. 
k-parametrarna) 

Ul=hllll=h12U2 
12=h2l1l+h22U2 

Il=kllUl+k12U2 
U2= k2lUl+k2212 

Transmissionsparametrarna (a- resp. 
b-parametrarna) 

Ul=allU2- a12/ 2 
Il =a2l U2- a2212 

U2=bllUl-b12/1 
12=b2lUl-b2211 

Om ett slag av parametrar är givna kan 
omräkning till andra typer lätt utföras. 

De typer av parametrar som anses mest 
lämpade för transistorer är y-, z- och h
parametrarna. Vid högfrekvens är admit
tansparametrarna, y-parametrarna, mest 
användbara, dock förekommer i viss litte
ratur hybridparametrarna. 

Uppmätning av transistor
parametrarna 
Vid uppmätning av parametrarna för en 
fyrpol gäller generellt att man kortsluter 
resp. öppnar ingångs- eller utgångskläm
morna, varvid samtidigt vissa utanför fyr
polen uppmätbara spänningar och ström-
mar bestämmes. . 

När det gäller uppmätning av fyrpol
parametrarna för en transistor på dennas 
ingångssida gäller, att försiktighet måste 
iakttas så att transistorn inte överst yres vid 
mätningen. Detta kontrolleras på enkelt 
sätt genom att man iakttar ev. förändringar 

i likspänningsdrivningen i samband med 
att högfrekvenssignalen pålägges. Uppträ
der sådan ändring är detta ett tecken på 
att transistorn är överstyrd. Som ett rikt
värde på max. tillåtet effektivvärde för 
högfrekvenssignalen på en transistors in
gång kan anges 10 m V. 

Lämplig mätutrustning 
I svenska marknaden finns endast ett fåtal 
utrustningar som är lämpliga för uppmät-

Fig l 
Spänningar och strömmar på ingången resp. 
utgangen aven Irrpol. 

ning av transistorns fyrpolparametrar vid 
höga frekvenser. Bland dessa kan nämnas 
en mätutrustning :tZ-g Diagraph» från 
Rohde & Schwarz samt General Radio's 
»Transfer Function Bridge». 

Blockschemat för »Z-g Diagraph» visas 
i fig. 4. 

Signalspänningen med frekvensen l. fö
res via två dämpsatser till två identiska 
kontaktdon, till vilka en referensledning 
och en mätledning kan anslutas. Karakte
ristiska impedansen för båda ledningarna 
är 50 ohm. I vardera ledningen finns en 
riktkopplare, som är känslig endast för 
den reflekterade vågen. Den spänning som 

induceras i vardera riktkopplaren blandas 
med en signal från en lokaloscillator till 
en mellanfrekvenssignal med frekvensen 
ca 10 MHz. Lokaloscillatorn har en speciell 
automatisk frekvensreglering, som gör att 
den följer ev. variationer i signalkällans 
frekvens. 

För vardera ledningen finns separata 
identiska mellanfrekvensförstärkare med 
mitt frekvensen 10 MHz och bandbredden 
70 kHz. Signalen förstärkes i MF-förstär
karna till erforderlig nivå, varefter den 
detekteras. 

Amplituden hos referenssignalen U re! 
kan .avläsas på ett visarinstrument. Värdet 
'på Ure! skall hållas vid ett konstant och 
noga definierat värde. 

Mätningar av reflexionskoefficientens 
amplitud 
Amplituden hos signalen från mätledning
en U mät avläses med hjälp aven ljusfläcks. 
galvanometer, som ger en ljusfläck på en 
rund genomskinlig skala på instrumentets 
frontpanel, se fig. 2. Avståndet från skalans 
centrum till den punkt på skalan dit ljus
fläcken avböjes utgör ett mått på amplitu. 
den hos Umät. Om Umät=Ure! avböjes ljus· 
fläcken ända till periferin på den cirkulära 
skalan. Om Umät=Ure!/ 2 avböjes ljusfläc. 
ken till en punkt belägen mitt emellan ska· 
lans centrum och skalans periferi. 

Om skalan förses med koncentriska cirk· 
lar graderade från O (=skalans centrum) 
till l (=skalans periferi) kommer således 
tydligen ljusfläckens läge på skalan att 
ange absolutvärdet för reflexionskoeffi· 
cienten, dvs. amplitudförhållandet U mät! 
Ure!. 
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Fig 2 
Mätinstrumentet »Z-g Diagraph» . 
från Rohde & Schwarz lämpar 
sig väl för uppmätning av tran
sistorns fyrpolparametrar vid 
högre frekvenser_ l senare ut
förande/ormer av detta instru
ment erhålles max. 8 mV över 
mätobjektet, vilket utesluter ris
ken för överstyrning av transis
torn i de fall mätningar ut/öres 
på transistorns ingångssida. Z-g 
Diagraph finns i olika ut/öran
de/ormer för ledningskarakteri
stikor mellan 50 och 75 samt för 
frekvensområden 30-300 MHz, 
och 300-2400 MHz. Mätområde 
1 ohm-3 kohm. 

Fig 4 
Blockschema för »Z-g Dia
graph» från Rohde & Schwarz. 

Fig 5 
Smith-diagram tryckt på en ge
nomskinlig platta anbringas på 
»Z-g Diagraph», framför den 
vridbara cirkulära skärmen på 
vilken instrumentets ljusfläcks
galvanometer kastar sin ljus
fläck. lfr fig. 2. 



Mätning av reflexionskoeflicientens 
fasvinkel 
För att fullständig information skall erhål
las om det till mätledningen anslutna mät
objektets elektriska egenskaper måste man 
även känna fasvinkeln för reflexionskoef
ficienten_ Denna får man fram genom att 
de båda mellanfrekvensförstärkarnas sig
naler påföres var sin ände aven fördröj
ningsledning, vars elektriska längd för mel
lanfrekvensen 10 MHz motsvarar ca 180 0

_ 

Till fördröjningsledningen är kopplad 
en vridbar kapacitiv sond, till vilken P-tt 

indikatorinstrument är anslutet. Sonden 
kan vridas runt 'utefter fördröjningsled
ningen_ Denna är anordnad cirkelformigt 
omkring skalan. Sonden och skalan är mc
kaniskt kopplade så att när sonden vrides 
utefter fördröjningsledningen vrider sig 
skalan runt sitt centrum. 

MF-spänningen som uttagits från refe
rensledningen resp. mätledningen påföres 
vardera änden av fördröjningsledningen 
via amplitudbegränsarsteg. Dessa spän
ningar har samma amplitud. I viss punkt 
på fördröjningsledningen - beroende på 
fasläget mellan de båda spänningarna -
kommer de båda spänningarna att upphäva 
varandra. Detta indikeras som ett mini
mum på det till sonden kopplade indikator
instrumentet. Då den vridbara cirkelskalan 
vrides samtidigt som sonden kan uppenbar
ligen - med lämplig gradering av cirkel
skalan - reflexionskoefficientens amplitud 
och fasvinkel avläsas. 

Man kan också framför cirkelskalan an
bringa Smith-diagram, se fig_ 5_ Galvano
meterns ljusfläck kommer att falla på detta 
diagram. Därvid får man möjlighet att i 
Smith-diagrammet direkt avläsa impedans 
eller admittans hos den till mätledningen 
anslutna belastningen, normerad till trans
missionsledningens karakteristik. 

Transistor-adapter 
Z-g-instrumentet har en speciell adapter 
för mätningar på transistorer, se fig. 6_ 
Adaptern anslutes via lämplig kabel till in
strumentets anslutningsdon för mätled
ningen. Sedan transistorn fått korrekt lik
spänningsinställning kan uppmätning av 
y-parametrarna utföras, varvid instrumen
tets cirkelskala förses med ett transparent 
Smith-diagram. 

För att göra mätningar oberoende av för
luster och fasförskjutningar måste den an
slutna referensledningen vara identisk med 
den ledning (kabel) som användes för att 
ansluta adaptern till instrumentet_ Refe
rensledningen måste dock vara något läng
re än den förra för korrigering för adap
terns längd_ 

Mätprincipen framgår av fig_ 7. 

Mätning av transistorparametrarna 
Yll' h ll , Y22 och h22 

Parametervärdet Y1l avser inadmittansen 
vid kortsluten utgång, hll avser inimpedan
sen vid kortsluten utgång, Yu är utadmit-

Fig 3 
General Radio's »Transfer Function Bridge», typ 1607 A lämpar sig också väl för uppmätning 
av transistorns fyrpolparametrar. 

Transistoradaptern för »Z-g Diagraph». Den kan användas för uppmatmng av ho, y- och z
parametrarna för transistorer; mätområde 1-2500 ohm. Nederst i fig, visas principschemat för 
transistorn inkopplad i adaptern och kopplad för uppmätning av hlld och Ylle' 
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Kortslutning sker med en kondensator 
över transistorns ingång resp. utgång. Öpp
ning sker med drossel över ingång resp. 
utgång. 

Exempel på några med »Z-g-Diagraph» 
uppmätta parametervärden YUb och Y22b 

ges i fig. 8 och 9. I fig. 10 har ur de upp
mätta värdena på Ylle framräknats värden 
för en ekvivalent krets motsvarande tran
sistorns ingång. Denna krets består av ett 
motstånd R i ep parallellt med en kondensa
tor C.ep• 

Vid uppmätning av Y22 e erhålles mycket 
låga admittansvärden, varför »Z-g-Dia
graph» inte kan utnyttjas. I stället kan man 

då tillgripa en mätbrygga av Schering-typ, 
se fig. Il. Risken för överstyrning av tran
sistorn vid denna mätning är obetydlig, ef
tersom ganska stora signaler kan påmatas 
transistorns utgångskrets. Korrigering av 
mätresultaten med hänsyn till tillednings
kabelns och adapterns längd måste utföras 
vid dessa mätningar (adaptern enligt Hg. 
6 användes även vid denna mätning). 

I fig. 12 visas exempel på några ur Y22e

värden framräknade värden på ekvivalent 
krets, motsvarande transistorns utgång (vid 
kortsluten ingång) bestående av ett mot
stånd Roep parallellt med en kondensator 
Coep• 
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Fig 7 
Mätuppkoppling med »Z-g Diagraph» för im
pedans- eller admittansmätning tör h11, r 11' 

hu och ru-

Fig 8 
Exempel på uppmätta värden på r Ub vid 
frekvenser mellan 30 och 100 MHz för HF
transistorn AF114 från Philips. Mätningen ut
förd vid UoFl=-lO V och 10=-1,5 mA. 

Fig 9 
Exempel på uppmätta värden på r 11b som 
funktion av frekvensen mellan 100 och 600 
MHz för HF-transistorer AF139 från Siemens. 
Mätvärdena som erhölls från 5 exemplar vid 
U OFl=-8 V och vid två värden på lo, dels 
-1 mA, dels -2 mA, faller inom de skugga
de partierna. 

Fig 10 
Exempel på ur uppmätta värden på r11e för 
transistorn AF102 (Philips) framtagna »kom
ponentvärden» för en ekvivalent krets, be· 
stående av ett motstånd R iep parallellt med en 
kondensator Ciep' Mätningarna utförda vid 30 
MHz; UOFl är parameter. 

Fig Il 
Principschema för Scheringbrygga lämplig för 
uppmatning av rue' l=O-indikatorinstrument. 

Fig 12 
Exempel på ur uppmätta värden på rue för 
transistorn AFl02 (Philips) framtagna »kom
ponentvärden:. för en ekvivalent krets, be
stående av ett motstånd Roep parallellt med 
en kondensator COC%'" Mätningarna är utförda 
vid 30 MHz; UOFl är parameter. 

Mätning av transistorparametrarna 
Y:l1' hz1' Yu och hu 
Parametervärdet Y21 avser överJöringsad
mittansen vid kortsluten utgång, h21 avser 
strömJörstärkningen vid kortsluten utgång, 
Y12 är återkopplingsadmittansen vid kort
sluten ingång och h12 återverkningsspän
ningen vid öppen ingång. 

Fig Il 

fs 

Roep ~'''' , 
Roep Coep 

(kO) pF) 

60 

40 1,5 

20 \O 

0,5 1,0 

Fig 12 

Vid mätningar av parametrarna Y21' h21> 

Y12 och h12 kan åter :o>Z-g Diagraph» an
vändas, varvid en mätuppkoppling enligt 
fig. 13 utnyttjas. Mätsignalspänningen 
med frekvensen J. påmatas därvid en yttre 
T-länk, i vilken signalen uppdelas dels till 
en mätledning, dels till en referensledning. 

1,5 ' 2,0 2,5 lE (mA) 

Till mätledningen anslutes transistoradap
tern på sådant sätt att man med »Z-g Dia
graph» kan mäta upp driftsdämpningen i 
dB i transistorn 'Samt fasskillnaden mellan 
in- och utspänningarna i grader. Vid mät
ning av h21 och Y21 är utgångsspänningen 
så stor att dämpsats måste inkopplas. I re
ferensledningen måste därvid inläggas en 
ledning som har samma elektriska längd 
som dämpsatsen. 

Instrumentets ljusfläck ger amplitudför
hållandet i dB och fasskillnaden i grader 
på ett genomskinligt polärt diagram. 

Överföringsparametrarna erhålles alltså 
inte direkt som avläsbara mätvärden; vissa 
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Fig 13 
Mätuppkoppling med 
»l-g Diagraph» för 
uppmätning av drift
dämpningen för en 
transistor i fram
resp. backriktningen. 
Ur de komplexa över
föringsvärden för 
fram- resp. backrikt
ningen som kan er· 
hållas ur dessa drif t
rJämpningsvärden kan 
sedan parametervär
dena Y21' hu, Ya 
och h12 beräknas. 
Kablarna A och B 
är identiska. Nederst 
i fig. visas hur tran
sistorn är inkopplad 
i transistoradaptern. 

Fig 14 
Uppmätta 

Y21e vid 
30-250 

värden på 
frekvenser 
MHz för 

transistorn AF102 
(Philips). Mätningar
na utfördes vid U OB 

=-8 V och vid två 
värden på kollektor
strömmen, 10=-1 
mA och 10 = -3 mA. 

Fig 15 
Uppmätta värden på 

Y 12e vid frekvensen 
30--400 MHz för 
transistorn AF102 
(Philips). Mätningar· 
na utfördes vid U OE 

=-8 V och vid två 
värden på kollektor· 
strömmen, 10 =-1 
mA och 10 =-3 mA. 

Fig 16 
Uppmätta 
hilb vid 
36-300 
transistorn 

värden på 
frekvenser 
MHz för 

AF114 
(Philips). Mätningar· 
na utfördes vid U OB 

=-8 V och vid 10 = 
-1 mA. 

omräkningar är nödvändiga med utgångs
punkt från de driftdämpningsvärden och 
fasvinkeluppgifter som erhålles från instru
mentet. 

Om driftdämpningsvärdena 

gB=20 log I~I +jqJ 
2 U2 

tecknas i exponentialform erhålles överfö
ringsvärdet 

.. I Uo I . °B=eUB= 2 U
2 

e''P 

Med utgångspunkt från detta överfö
ringsvärde samt fyrpolparametrarna Yn, 
Y22 och h22 kan överföringsparametrarna 
härledas på följande sätt: 

Här betecknar (JBI överföringsvärdet i 
framriktningen och (JBr överföringsvärdet i 
backriktningen för transistorn. 

Motsvarande värden kan framtagas för 
~1 och h12• 

Approximativ bestämning av YZl 

Den nyss beskrivna mätmetoden kan med 
rätta tyckas tidsödande men den ger i gen
gäld noggranna resultat. Bestämning av 
den viktigaste parametern Y21e kan dock 
göras enklare om än med något sämre nog
grannhet. Om inadmittansparametrarna 
Yue och Ynb uppmätes kan Y21e erhållas ur 

Y21e=YUb--rUe 

För Y21b gäller 

Y2lb="':""(Y21e+Y22e) = --r21e 

Exempel på några uppmätta parameter
värden Y21e, Y12e och h21b ges i fig. 14-16. 

Slutligen bör kanske nämnas att man vid 
preliminära beräkningar av transistorkret· 
sa'r endast behöver känna Yu och Y21' Skall 
noggrannare analyser göras framförallt 
vid behandling av förstärkares stabilitet 
måste dock Y12 medtagas. Eftersom yttre 
kretselement som regel bestämmer utgångs. 
admittansens storlek är det mera sällan 
man behöver mäta upp YZ2-parameter. 

Till sist bör omnämnas att stor spridning 
i transistorns parametrar existerar, varför 
ett större antal transistorer alltid bör uno 
dersökas. 

Litteratur: 
RICHTER, J: Anordnung zur Messung von 
Hf·Transistoren im Frequenzbereich 30 bis 
3000 MHz mit Hilfe der Z-g Diagraphen 
ZDU und ZDD. Rohde & Schwarz Mittei-
lungen nr 15. • 
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FM-mottagare avstämmes med 
kapacitansdiod 

I en av säsongens 
nya, transistorbe
styckade AM/FM
mottagare från 
AGA sker avstäm
ning med hjälp av 
potentio metrar, 
som varierar back
spänningen till ka
pacitansdioder i de 
avstämda kretsarna 
för FM-mottagning. 

U tgångspunkten vid projektering och 
konstruktion av AGA:s nya nätdrivna tran· 
sistormottagare, typ 3354, var att åstad
komma en mottagare där man genom tan
gentomkoppling kan skifta mellan program 
1, 2 och 3 på FM·bandet. Detta har blivit 
aktuellt genom den av rundradio beredning
en föreslagna utbyggnaden av program 3, 
och det faktum att radiolyssnare i allmänhet 
dels har svårt att hitta PI-, P2- och P3-sta
tionerna på FM-bandet, dels har besvär 
med att ställa in FM-stationerna korrekt. 

I tidigare rundradiomottagare har AGA 
tillämpat metoden att koppla om mellan 
i förväg inställda .P2- och P3-stationer på 
FM-bandet och en PI-station på AM·l;Jan
!Iet,. Detta system kräver emellertid att man 
måste ha två vridkondensatorer för FM
bandet placerade omedelbart intill om
kopplaren. Detta leder till en del ~ekanis· 
ka, problem om man vill ha omkopplings
möjligheter för tre stationer på FM-ban
det. 

För att komma ifrån det antydda proble
met undersöktes möjligheten att använda 
kapacitansdioder för avstämning - dylika 

dioder har ju i många år använts för auto
matisk finavstämning i såväl radio- som 
TV-mottagare.' Det visade sig att detta var 
en bra lösning, och i det följande skall vi
sas hur principen tillämpats i den nya 
AGA·mottagaren, typ 3354. 

Avstämning med potentiometer 
Avstämningen på FM-bandet sker i den 
nya mottagaren med en potentiometer som 
reglerar backspänningen över två kapaci
tansdioder, den ena inkopplad i HF-stegets 
avstämningskrets för FM-bandet, den and
ra inkopplad i lokaloscillatorkretsen för 
FM-bandet. Genom att använda tre poten
tiometrar som kan kopplas in med en tan
gentomkopplare, kan man ställa in pro
gram 1, 2 och 3 utan någon finavstämnings
procedur. Man väljer alltså mellan PI, P2 
och P3 helt enkelt genom att man trycker 
in motsvarande tangent. 

l Se BILLlNG, O: Transistormottagare med 
programväljare av ny typ. RADIO och TELE
VISION 1963, nr 5, s . 48. 

Detta är AGA:s nya PI·, 
P2·, P3·mottagare som 
har avstämning med ka
pacitansdioder på FM· 
bandet; även den auto· 
matiska frekvensregle
ringen verkställes med 
hjälp av samma kapaci· 
tansdioder. Apparaten 
har tre avstämningsskaloT 
för FM·bandet för PI, 
P2 resp. P3. 

För att inställningen skall underlättas 
har potentiometrarna försetts med enkla 
frekvensskalor, se titelbilden. För att för
hindra att en gång gjorda inställningar för 
PI, P2 resp. P3 oavsiktligt rubbas kan man 
täcka över potentiometerrattarna för FM
avstämningen med en huv. 

För att få önskvärd stabilitet hos av
stämningen har man valt trådlindade po
tentiometrar för inställningen. Dessutom 
användes i systemet anordningar för sta
bilisering av arbetsspänningarna och vi
dare ingår kompenserande kopplingar, 
som hindrar temperaturdrift. 

Principschemat 
Fig. l visar principschemat för avstäm
ningssystemet vid mottagning på FM-ban
det. Den i HF-steget med transistorn TI 
(AFI02) förstärkta signalspänningen ut
tages över den avstämda signalkretsen som 
är inkopplad mellan kollektor och chassi. 
Avstämningen av denna krets sker på föl
j·ande sätt : Kapacitansdioden Dl (BAIOI) 
ligger i serie med en trimbar kapacitans, 
beståel1de; aVen fast kondensator, paral-
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PriILcipschemat lör HF-steget, blandarsteget samt detektorsteget vid mottagning på FM-bandet i 
AGA:s nya transistormottagare, typ 3.354. Avstämningen sker med hjälp av två kapacitansdioder 
Dl och D2, automatisk Irekvensreglering sker med hjälp av D2. 

Fig 2 
Chassiet lör AGA:s nya mottagare, typ 3354. Längst t.V. de tre trådlindade potentiometrarna 
som utnyttjas lör att ge variabel backspänning lör de kapacitansdioder som ingår i 1>FM·ban· 
dets.,. avstämda kretsar. Mottagaren har också område lör mottagning på LV, MV och KV. 

Fig 3 
Principschema lör mottagarens nätdel. Mottagaren utgör »emittermotslånd» lör en spännings
stabilist'rande transistor AC1l7. Emitterströmmen, dvs. den ström som mottagaren drar, varierar 
mellan 15 och 200 mA, vilket svarar mot ett emittermotstånd, vars resistans varierar mellan 1300 
och JOO ohm. 

lellkopplad med en trimkondensator på 
33 pF. Diodens kapacitans varieras genom 
att backspänningen över densaIhma änd
ras mellan 2,5 och 15 V med potentiome
tern P. Det finns tre sådana potentiomd
rar för PI, P2 resp. P3; de kopplas som 
redan nämnts in med en tryckknappsom
kopplare. Denna spänning tillföres dioden 
via LF-filtret 47 kohm och 0,22 p,F samt 
ett seriernotstånd på 100 kohm. 

Oscillatorkretsens kapacitans diod D2 
tillföres samma spänning som HF-stegets, 
men är isolerad från denna medelst ett 
motstånd på 100 kohm. Dioden ligger i se-

rie med en trimbar kapacitans som är pa
rallellkopplad med en fast kapacitans på 
33 pF. 

Genom att katoden på oscillatorkretsens 
kapacitansdiod D2 tillföres spänning från 
resp. avstämningspotentiometrar, och ano
den tillföres en spänning för den automa
tiska frekvensregleringen har samma diod 
kunnat användas både för avstämning och 
automatisk frekvensreglering (AFR). Dio
dens höga resistans i backriktningen isole
rar de båda spänningarna från varandra, 
varigenom FM-detektorn inte påverkas av 
avstämningsspänningen. 
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Hela spänningen från FM-detektorn för 
automatiska frekvensregleringen till föres 
inte kapacitansdioden i 10kaJoscillatorkrl!t
sen, den minskas genom en spänningdelare 
470 kohm+330 kohm. Se schemat i fig. 1. 
Spänningen filtreras med LF-filtret 470 
kohm i spänningsdelaren och kondensatorn 
0,22 pF. Spänningen från FM-detektorn 
måste filtreras väl, enär en till dioden förd 
LF-spänning skulle ge upphov till en fre
kvensmodulering i mot fas till ursprungs
signalens. Den filtrerade spänningen till
föres dioden D2 via ett seriernotstånd på 
100 kohm. 
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Fig 3 

Spänningen 15 V till de tre potentiomet
rarna för PI, P2, P3 inställes med hjälp 
aven trimpotentiometer på 100 kohm. 

Övriga data 
I MF-delen ingår tre MF-steg för 10,7 MH:r., 
efterföljda aven symmetrisk kvotdetektor, 
från vilken även, som redan nämnts, spän
ningen för den automatiska frekvensregle
ringen uttages. Efter detekteringen tillfö
res signalen en transformatorlös LF-för
stärkare, i vilken ingår sju transistorer. 
Sluttransistorerna, som arbetar i single
ended push-pull klass B, matas av ett driv-

Tr 

+ 

T1 
Sr 

680 

+ 1OOD!, 

Z 

steg, bestående av ett matchat par pnp-npn
transistorer. 

Vid AM-mottagning utnyttjas transistorn 
(AFl36) i första MF-steget som får en 
öppen antenningång i anslutning till en 
avstämd ferritantennkrets. För mellan- och 
långvåg är antenninkopplingen »botten
kapacitiv» (5000 pF) och för kortvåg 
»toppkapacitiv» (6,8 pF). 

Stab:liserade arbetsspänningar 
För stabilisering av arbetsspänningen till 
dioderna, utnyttjas en koppling enligt fjg. 
3. En zenerdiod Z med spänningen 20 V 

-
501' 

220 

ACm 

+ 

+U1 

+U2 

± 5 % stabiliserar basförspänningen på 
stabiliseringstransistorn Tl (AC1l7). Den
na transistor är kopplad så att mott.lgaren, 
dvs. belastningen, utgör dess emittermot
stånd. Därigenom erhålleslsåväl god filter
verkan som låg inre resistans hos nätdelen. 
Genom zenerdiodens stabilisering kommer 
sekundärspänningen från nätspänningen 
att vara konstant även om nätspänningen 
varierar ± 10 %. 

Mottagarens känslighet vid FM-mottag
ning är 0,8 fl V för 50 m W uteffekt. Band
bredden (3 dB fall) vid FM-mottagning är 
240 kHz o'Ch brusfaktorn vid 95 MHz 3 kro. 
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HIGH FIDELITY 

M ed relativt billiga högtalare in

byggda i en »exponentiallåda» kan 

man uppnå en basåtergivning som 

är långt bättre än den som kan upp

nås med en dyrbar specialbashögta

lare, monterad i en sluten högtalar

låda. 

B ashögtalare måste som bekant inbyggas 
i en baffel eller i en låda. Man kan i hu
vudsak skilja mellan tre olika lådtyper : 

l) basreflexlådor, 2) slutna lådor och 
3) exponentiallådor. 

Dessutom finns det lådtyper, vilkas egen
sk~per mer eller mindre är en kombination 
av egenskaperna hos dessa tre huvudtyper. 

Den vanligaste av de tre lådtyperna är 
basreflexlådan. Denna lådtyp fordrar dock 
omsorgsfull dimensionering för att ge låg 
distorsion vid återgivning av basregistret. 
Framförallt återges inte in- och utsväng
ningsförlopp tillfredsställande i en bas
reflexlåda som inte är omsorgsfullt »in
trimmad». 

Goda resultat uppnår man enklast med 
slutna lådor och exponentiallådor. De slut
na lådorna har främst den fördelen att de 
är enkla att tillverka och att de ger myc
ket linjär ljudtryckskurva över hela åter
givningsområdet. 

Förutom frekvensgången hos en hög
talare är det framförallt klirrfaktorn som 
är av intresse. Emellertid brukar klirrfak
torn endast undantagsvis uppges i byggbe
skrivningar för högtalarIådor och i högta
larfabrikanternas broschyrer. I denna ar
tikel skall re'dogöras för några av förf. ut· 
förda undersökningar av bl.a. hur ljud
tryckskuryan och klirrfaktorn under sam
ma eller likartade förutsättningaT förhåller 

H H KLINGER Mätningar på 

sig i en sluten låda och i en exponential
låda. 

Mätningarna gjordes på två lika stora 
lådor med ca 230 l volym, varav den ena 
var sluten och den andra var av exponen
tialtyp. Exponentiallådan som visas i fig. l, 

Fig la 
Detta är den ena av 
de högtalarlådor som 
författaren utförde si· 
na mätningar på: en 
exponentiallåda med 
230 l volym, tillverkad 
2V asfaltimpregnerade 
porösa träfiberskivor. 
Philips högtalare typ 
97iOM ingår. 

Fig lb 
Här visar pilarna lju· 
dets väg i det veckade 
exponentialhornet i aJ. 
Ljudet passerar ett 
2,5 m långt horn, vars 
tvärsnittsarea vidgas 
exponentiellt, myn
ningen på hornet mä· 
ter 42 X 65 cm. Ge· 
nom att hornet är vec· 
kat får det plats i en 
låda av måttliga di
mensioner96X46X65 
cm. 

har tidigare beskrivits i RT.' I stället för de 
i originalet använda Isophon-högtalarna 

1 Se SCHMACKS, W: Veckat exponentialhorn 
- ger nästan distorsionsfri basåtergivning med 
hög verkningsgrad. RADIO och TELEVISION 
1959, nr 7, s. 15. 
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hashögtalarlådor 

användes ,dock vid proven en högtalare från 
Philips, typ 9710M. I den dämpade lådan 
användes två parallellkopplade högtalare 
av samma typ, vilka monterades ovanför 
varandra på baffeln, se fig. 2. Anslutnings
impedansen var 3,5 ohm. För att lådreso-

Sektion A-A 

Sektion 8 - B 

nanserna skulle undertryckas i största möj
liga mån, var den slutna lådan uppdelad 
i flera starkt dämpade kamrar med hjälp 
av mellanväggar. Båda lådorna var gjorda 
av asfaltimpregnerade porösa träfiberski
vor. 

Fig 2 
Detta är den and· 
ra högtalarlltdan 
som de i artikeln 
redovisade mät· 
ningarna utfördes 
pit: en sluten låda 
med 130 l volym, 
tillverkad av sam
ma material som 
exponentialltldan i 
fig. l. Två högta
lare av Philips 
typ 9710M ingår. 

Fig le 
Måttskiss (mått i 
mm) för det vec
kade exponential· 
hQrnet, som bygg.ts 
upp av porösa trä
fiberplattor, ca 2 
cm tjocka, som 
limmats ihop med 
kallim. Silfrorna i 
denna skiss kor
responderar med 
motsvarande siff· 
ror i perspektiv
skissen i b). Det 
veckade hornet 
bör placpras i en 
snygg trälåda, som 
förses med ben 
och öppningar för 
högtalaren och 
hommynningen. 

Författaren till föreliggande artikel 
har gjort en del jämförande mät
ningar mellan en högtalarlåda av 
exponentialtyp och en sådan av slu
ten typ. Mätningarna visar att ex
ponentiallådan är överlägsen ur 
många synpunkter. 

För mätningarna, som samtliga utfördes 
i det fria. användes mätapparatur från 
Bruel & Kjrer. 

Ljudlryckskurvor 
l fig. 3a och b visas ljudtryckskurvan för 
de båda lådorna. 

Som framgår av fig. 3a uppvisar den 
slutna lådan en jämn frekvensgång, spe
ciellt inom området 150--1500 Hz. 

Ä ven exponentiallådans frekvensgång är 
god, se fig. 3b, om man bortser från ned· 
gången vid ca 220 Hz (denna nedgång kan 
ev. ha förorsakats av inverkan från vind 
vid mättillfället). Ljudtrycksskillnaden 
mellan 30 och 200 Hz är max. 8 dB. Denna 
skillnad är en följd av att det veckade >hor
net» i exponentiallådan är mycket kortare 
än det borde vara. Den ideala längden .för 
ett veckat horn med 30 Hz som undre gräns
frekvens kräver en lådvolym av flera ku
bikmeter och en öppning på flera kvadrat
meter. Det bör emellertid påpekas att små 
ljudtrycksskillnader vid så låga frekvenser 
som svarar mot våglängder av samma stor
leksordning som lyssnarrummet inte är av 
någon praktisk betydelse, enär ljudtryc
ket i rummet då växlar från meter till me· 
ter p.g.a. reflexioner mot väggarna. 

l m pedanskurvor 
I fig. 4a och b visas talspoleimpedansen 
som funktion av frekvensen för de båda lå
dorna. l kurvan i fig. 4a, som gäller expo
nentiaIlådan, kan man urskilja oregelbun
denheter inom frekvensområdet 30--200 
Hz. Inom detta frekvensområde ändrar sig 
dock impedansen för högtalaren endast 
mellan ca 2 och 5 ohm. Detta är en utom
ordentligt liten ändring, som det inte är 
möjligt att komma ned till ens med små 
kompakta högtalarlådor ; exempelvis är i 
den amerikanska kompakta "högtalarenhe
ten AR 2 från Acoustic Research impedans. 
variationen maximalt 12 ohm. 

Kurvan i fig. 4b, som avser den slutna 
lådan, uppvisar något större ökning av im· 
pedansen i närheten av lådans och de båda 
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Fig 3a 

Fig 3b 

Fig 4a 

Fig 4b 
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Fig 3a och 3b 
Ljudtryckskurvor för de båda högtalariådorna 
i jig. 1 och 2: a) ljudtryckskurva för expo· 
nentiallådan; b) ljudtryckskurva för den slut· 
na lådan. 

Fig 4a och 4b 
Kurva visande högtalarspolens impedans som 
funktion av frekvensen: a) för en högtalare i 
exponentiallådan i fig. 1; b) för två parallell. 
kopplade högtalare i den slutna lådan i fig. 2. 



högtalarnas resonans frekvenser än vad som 
är fallet med exponentiallådan. Resultatet 
är dock - jämfört med vad man brukar 
uppnå med andra slutna lådor - mycket 
gynnsamt, tack vare att de båda parallell
kopplade högtalarna dämpar varandra. 

Klirrfaktorn 
Av stort intresse är även klirrfaktorn för 
de båda lådorna. Mätvärdena är samman
ställda i tab. l, där klirrfaktorn för andra 
och tredje tonen (k2 och ks) anges; den är 
uppmätt vid 6 VA konstant tillförd effekt 
till tals polen. Som framgår av tabellen är 
distorsionen för exponentiallådan mycket 
lägre än den för den slutna lådan, detta 
trots att den slutna lådan innehåller två 
högtalare mot en i exponentiallådan. An
märkningsvärt är det också att ks för den 
slutna lådan ökar så snabbt vid de lägsta 
frekvenserna. Vid 100 Hz är den 5,4 % 
och vid 50 Hz inte mindre än 30 %. 

Tab. 1. Klirrfaktor för andra (k2) och tredje 
(k~) tonen vid olika frekvenser och vid 6 VA 
konstant tillförd effekt till högtalare inmonte
rade i en exponentiallåda resp. en sluten låda. 

Lådtyp 
Klirrfaktor Frekv. 
ko k. (Hz) 

Exponentiallåda 
1,2 '/o 1 '/o 50 
1,5 '/o 2,9 '/o 70 

med en högtalare 
1,2 '/o 0,6 'lo 200 971 OM 
1,0 'lo 0,9 'lo 400 

5,1 '/o 30 '/o 50 
Sluten låda med 4,2 'lo 28 '/o 70 
två högtalare 4,3 '/o 5,4 '/o 100 
9710M 2,0 'lo 2,6 'I, 200 

0,7 '/o 0,9 'I, 400 

Jämförelsen blir ännu mer till exponen
tiallådans fördel om man använder en slu
ten låda med endast en högtalare. Åven vid 
användning av ett 30 W högtalarsystem 
med ett totalt magnetflöde av 3 ·1Q-3 Wb 
( !) i den slutna lådan var distorsionen vid 
6 VA ingångseffekt mer än dubbelt så hög 
som den för exponentiallådan med en enda 
Philips högtalare, typ 97l0M. 

Sammanfattning 
Mätningarna visar att det är praktiskt ta
get helt avgörande att man 'har en lämplig 
låda för högklassig återgivning av de lägs
ta tonerna. Det gäller att dimensionera hög
talarlådan så att gynnsam anpassning mel
lan det svängande högtalarmembranet och 
den omgivande luften erhålles, vilket är 
detsamma som at~ man har en hög strål
ningsdämpning hos högtalaren. Endast då 
erhålles låg distorsion och samtidigt hög 
verkningsgrad. Det använda högtalarsyste
met spelar faktiskt endast underordnad 
roll. Man kan med relativt billiga hög
talare med ett totalt magnetflöde mellan 
3 ·10-4 Wb och 7 ·10-4 Wb och inbyggda 
i en akustiskt riktigt dimensionerad hög
talarlåda uppnå en basåtergivning, som är 
långt bättre än den som uppnås med en 
dyrbar specialbashögtalare som monteras 
på-en baffel eller i en ur akustisk synpunkt 
mindre gynnsam låda. • 

Halvledare i 
bilen 
Vid ett symposium för industriell 
elektronik i USA nyligen förut
sade L J Giacoletto vid Michi
gan State University att bilindu
strin år 1970 kommer att konsu
mera halvledarprodukter av oli
ka slag till ett värde som kom
mer att ligga någonstans mellan 
750 och 1500 miljoner kronor. 
Tändsystem beräknas samma år 
ta i anspråk halvledarprodukter 
för ca 400 miljoner kronor, spän
ningsstabilisatorer för ca 200 
miljoner kronor, bilradioutrust
ningar för 150 miljoner och om
formare för ca 100 miljoner kro
nor. 

Bland ytterligare applikatio
ner för halvledare i bilen nämn
des följ ande: bränslemätning, 
avkänning och styrning av auto
mattransmissioner och bränsle
pumpar, anordningar för kon
troll av halv- och helljus och er
sättare för startreläer. Vidare 
nämndes elektroniska klockor 
och anordningar som visar hur 
många mil man kan åka på åter
stående bränsle. Det diskutera
des också möjligheterna att ut
nyttja radarutrustningar för att 
få fram automatiska kollisions
varnare_ 

Res med 
RT till USA! 
Som redan nämnts i tidigare 
nummer av RT anordnar RT i 
samråd med Nyman & Schultz 
Resebureau i Stockholm en 
gruppresa till USA tiden 21 
mars-4 april 1964. Tyngdpunk
ten i resan blir 3 dagars besök 
på den stora radio- och elektro
nikutställningen i New York, 
»International Electronic and 
Electric Exposition» (IEEE). Vi
dare kommer flera av USA:s 
största koncerner på elektronik
och radio området att besökas, 
varför det kommer att bli en syn
nerligen givande studieresa. Fär
den sker med normala flyglägen
heter, alltså inte chartrade plan. 
En jättechans för radiotekniker 
att i angenämt sällskap med kol
leger få se vad man i USA har 
att visa upp av avancerade ut
rustningar i fråga om elektronik 
samt radio- och färg-TV-teknik. 

Närmare upplysningar om 
USA-resan lämnas av Nyman & 
Schultz Resebureau, tel. 228300. 

Glad nyhet för 
bygg-själv-intresserade: 

Ma te ria 1-

satser 

för 

RT-beskriv-

ningar! 

RT har inlett ett samarbete med 

Elektronikbyggsatser AB (EBaB) 

för att få fram materialsatser till 

RT-beskrivningar. 

D et har alltid varit ett problem för hem
mabyggare att komma över lämpligt mate
rial till de konstruktioner för vilka byggbe
skrivningar publiceras i radiotidskrifter. 
Framförallt för dem som bor avlägset 
från de stora städerna med deras relativt 
goda inköpsmöjligheter för komponenter 
har det varit ett bekymmer att komma över 
passande material. Detta framgår av åtskil
liga brev till tidskriftens redaktion, i vilka 
man efterlyst leverantörer av material som 
ingår i RT:s byggbeskrivningar. 

För att råda bot på dessa svårigheter har 
RT inlett ett samarbete med ett nystartat 
företag, Elektronikbyggsatser AB (EBaB) 
som i fortsättningen kommer att tillhanda
hålla materialsatser för vissa i tidskriften 
publicerade byggbeskrivningar. Dessa ma
terialsatser kommer att utformas i intimt 
samråd med RT:s laboratorium. 

Målet för detta samarbete har varit att 
få fram tillförlitliga materialsatser, utpro
vade och utformade på sådant sätt att de 
garanterar gott resultat även för mindre 
durkdrivna hemmabyggare. Materialsat-
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serna kommer därför att innehålla färdig
borrade chassier samt allt som fordras för 
koppling och montering, alltså även skru
var, kablar, isolerande systoflex etc. Detta 
gör att det för ihopsättningen av material
,gatserna endast fordras ett minimum av 
verktyg: en skruvmejsel, en lödkolv och 
lödtenn samt några enklare handverktyg 
för att bocka lödningstrådar etc. Tryckt 
ledningsdragning kommer att tillämpas i 
de konstruktioner som kommer att följas 
upp med materialsatser; färdigetsade och 
borrade kretskort kommer att levereras 
med byggsatserna. Det är därför bara att 
sticka in komponenterna i kretskorten och 
utföra lödningen på kortets baksida. 

Genom att byggbeskrivningarna utfor
mas i punkt-för-punkt-form är det ingen 
risk för att man skall misslyckas vid hop
kopplingen av apparaterna. 

Materialsatserna levereras av EBaB till
sammans med ett särtryck av den artikel 
i RT där ifrågavarande konstruktion publi
cerats. Man behöver alltså inte nödvändigt
vis ha tillgång till det nummer av RT där 
beskrivningen var införd. 

Materialsatserna levereras endast av 
EBaB mot postförskott och kommer inte 
att försäljas på annat sätt. Garanti lämnas 
för eventuella materialfel, men varken 
EBaB eller RT:s laboratorium åtar sig ser· 
vice på utförda byggenheter eller kopp
lingshjälp. Genom att byggbeskrivningarna 
blir mycket utförliga bör det dock inte 
vara någon risk för att ens en nybörjare 
skall misslyckas med hopkopplingen. 

Bland de konstruktioner som står på 
programmet för publicering i RT och för 
vilka EBaB kommer att leverera material· 
satser är b1.a. ett antal hi-fi-förstärkare. 
Vidare kommer en elektronisk varvräknare, 
en transistorprovare, ett antal enkla stereo. 
förstärkare, en kortvågspreselektor och en 
konverter för UKV. Stereoadaptrar och 
elektroniska musikinstrument står också 
på listan över kommande byggobjekt. 

RT:s redaktion är övertyg1!d om att det 
samarbete som inletts med EBaB kommer 
att bli till glädje för de läsare som är in. 
tresserade av hemmabygge. Materialbygg
satserna bör möjliggöra för dem att {å 

mera utbyte av sin hobby än tidigare och 
undanröjer i varje fall en hel del av de 
praktiska problem som många nu har att 
brottas med när det gäller hemmabygge. 

Till slut bör påpekas att EBaB inte leve. 
rerar enstaka komponenter, utan uteslutan. 
de kompletta materialsatser och t.v. uteslu
tande för sådana konstruktioner, för vilka 
byggbeskrivning först publiceras i RT. 
Vilka materialsatser som kommer att till· 
handahållas från EBaB kommer regelbun. 
det att annonseras i RT. Materialsatser kom. 
mer inte att tillhandahållas för beskriv
ningar som varit införda i tidigare nr av 
RT; första materialsatsen från EBaB blir 
en materialsats för det transistortändsy. 
stem som beskrives i detta nummer. I RT:s 
byggbeskrivningar kommer alltid i fort. 
sättningen att anges om det finns material· 
sats för bygget från EBaB. • 
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RT testar: 

EBaB:s 
transistortändsystem 
Stabilare tändlörställning 

Viss bensinbesparing 

Jämnare tomgång 

Bättre kallstartegenskaper 

EBaB:s tJ"ansistortändsystem har sedan 
mars i år testats av RT i ett antal bilar 
av olika märken och under olika arbets
förhållanden vid stads· och landsvägskör. 
ning. Vidare har en del laboratorieprov ut
förts, varvid en brytarkontakt av biltyp 

Fig l 
aj Spänningen över tändspolen vid transistor
tändning enligt EBaB:s transistortändsystem. 
bJ Spänningen över tändspolen vid »meka· 
niskt» tändsystem. 

drevs aven motor, vars varvtal kunde regle
ras inom önskade gränser. 

Laboratorieprov 
Laboratorieproven gav vid handen att man 
med EBaB:s transistortändsystem anslutet 
till en standardtändspole erhöll bättre »de
finierade;,) spänningspulser efterföljda av 
kortare utsvängningsförlopp än vid meka
niskt tändsystem, se fig. 1. Olika tändspo
lar av standardtyp, »Bosch», »Lucas Stan-

dard;,), »Auto-Lite» m.fl., gav högspännings
p,ulser med amplitud omkring 15 kV, ;,)Lu
cas Sport» gav ca 17 kV, speciella transis
tortändspolar gav upp till ca 19 kV. 

Praktiska prov 
De praktiska proven med EBaB:s transis
tortändsystem utfördes i en Volkswagen 
1960, i en Mercedes 180 1959, i en Opel 
Rekord 1960, i en Volvo Duett 1954 och i 
en Saab 1962. 

I Volkswagen har transistortändsystemet 
gått ca 2000 mil. Vid kontroll av inställ
ning av tänd förställningen konstaterades 
med strobosk9P att ingen ändring i tänd. 
förställningen inträffat efter de 2000 mi
lens körning med transistortändning. 

Beträffande bensinbesparingen så är att 
anteckna- att i Volkswagen sjönk bensin
förbrukningen från ca 0,7 till 0,65 l/mil. 
I Volvo Duett minskade bensinförbruk. 
ningen ca 3 %. Ingen bränslebesparing 
kunde konstateras i Saab; i Opel Rekord 
och Mercedes gjordes inga jämförande 
prov på bensinåtgången. 

I samtliga bilar erhölls med transistor
tändning genomgående jämnare gång i tom
gång. 

Den vid laboratorieproven konstaterade 
bättre definitionen på tänd pulserna (jäm
fört med mekaniskt system i vilket tänd
pulsen mer eller mindre »vandrar») är 
sannolikt förklaringen till den jämnare 
gången hos en bilmotor med transistortänd
ning. 

Kallstartproven utföll genomgående till 
transistortändsystemets fördel. När start
motorn drar motorn runt mycket långsamt 
sker en osäker brytning och över bryt kon
takterna uppstår> då vanligen kraftiga ljus
bågar och resultatet blir en osäker eller ev. 
helt utebliven tändpuls. Under samma för
hållanden ger transistortändningen en 
tändpuls av normalt utseende, vilket för
klarar de utmärkta kallstartegenskaperna 
som en bil med transistortändning uppvi
sar. 

~~--------------------------------------------------------------./ 
I 
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BYGG SJÄLV 

• 

Transistor-

tändsystem av universaltyp 

l denna artikel presenteras ett nytt 

system för transistortändning som 

kan installeras i bilar av alla på 

marknaden förekommande märken. 

Befintlig tändspole behöver inte 

bytas. 

P rincipen för transistortändning är ju att 
man, istället för att låta brytarkontakter. 
na i bilens tändsystem direkt bryta och 
sluta strömmen i primärlindningen i tänd· 
spolen, låter denna brytning ske med en 
eller flera switchtransistorer. Man styr då 
switchtransistorerna med en basström som 
sluts och bryts av brytarkontakterna. De 
stora strömmarna går nu i transistorns kol
lektorkrets där tändspolen ligger inkopp. 
lad; över brytarkontakterna flyter en be-

tydligt lägre ström. EBaB:s transistorenhet, inmonterad i motorrummet i en Volkswagen 1200/63. 
Transistortändning i ett motorfordon 

uppvisar flera påtagliga fördelar'. Bland 
fördelarna har hittills kanske i första hand 
framhållits den möjlighet som transistor· 
tändning ger att öka motoreffekten vid 
mycket höga varvtal, vilket ger bilen bättre 
acceleration vid höga hastigheter. Mindre 
uppmärksamhet har ägnats transistortänd· 
systemets egenskap att även vid starkt ned· 
gånget batteri ge tillfredsställande tänd· 
gnista. Detta är emellertid en intressant 
sak: en bil med transistortändsystem blir 
vid kall väderlek, då batteriet annars med 
nöd och näppe orkar dra startmotorn runt, 

1 Se CHRISTENSEN, C: Tändsystem med 
transistorer. RADIO och TELEVISION 1963, 
nr 6, s. 52 och »TransistortändninlP> i prakti
ken. RADIO och TELEVISION 1963, nr 6, 
5.56. 

väsentligt mera lättstartad - något som mycket längre perioder än man nu kan 
bör vara av speciellt värde i detta land, med »mekaniskt tändsystern». 
där vi ju har 4 månaders »kallstartsäsong». Dessutom ger transistortändning tack 

En annan fördel med transistortändning- vare den exaktare tändinställningen viss 
en är, att man slipper från det slitage och besparing av bränsle, man får en fullstän. 
den materialvandring som är ofrånkomlig digare förbränning om man kör med kor
i mekaniska tändsystem, där brytarspet- rekt tändföljd, i vissa fall kan man nå upp 
sarna passeras av 5-7 A ström. Denna till en bränslebesparing av 10 %. - Dock 
materialvandring och därmed samman· blir bränslebesparingen i förhållande tm 
hängande förslitning av brytarspetsarna ett system med mekanisk tändning ringa 
leder ju till ofta återkommande justering eller ingen om man har möjlighet att alltid 
av brytarspetsarml. Vid transistortändning hålla tändföljden exakt i det mekaniska 
genomflytes brytarna endast aven bråkdel systemet. 
av den ström som passerar tänds polens r Det bör också nämnas att man med tran
primärlindning. Det betyder att man kan sistortändning får minskad förslitning på 
behålla en korrekt tändinställning under tändstiften. Man kan med transistortänd-
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ning köra betydligt längre på en uppsätt
ning tändstift än om man har mekaniskt 
tändsystem. 

Ytterligare en fördel med transistortänd
ning som uppskattas av många är att man 
får jämnare gång vid tomgångsvarvtalet 
hos motorn. 

En väsentlig fördel med det här beskriv
na tändsystemet är att man kan utnyttja 
den befintliga tändspolen i systemet. Man 
får visserligen något högre tändspänning 
med specialtändspolar för transistortänd
ning men detta är något som man har för· 
del av endast vid extremt höga varvtal. Vid 
normal körning på svenska vägar är kon-

Fig 3a 
Första bygge tappen för transistorenheten. 
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ventionella tändspolar fullgoda för transis
tortändning och det finns ingen anledning 
att byta ut dem mot en dyr specialspole. 
Om man tävlingskör med sportvagnar 
ställer sig saken emellertid annorlunda. 

Principschemat 
Det transistortändsystem som skall beskri
vas här är konstruerat så, att det kan an
vändas i alla tänkbara typer av tändsystem 
i bilar. Det går bra på 6 eller 12 V system, 
det är normalt utformat för minusjordat 
batteri, men transistorenheten kan lätt 
kompletteras så att den går att använda 
vid plusjordat batteri. 

Fig 3b 
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Fig l 
Principschema för transistorenheten i 
EBaB:s transistortändsystem för mi· 
nusjordat el·system. 

Fig 2 
Principschema för transistorenheten, 
kompletterat meden fasvändande tran· 
sistor T4, så att enheten kan användas 
i plusjordat el·system. 

I fig. 1 visas princip schemat för en tran
sistortändningsenhet för minusjordat bat
teri 6 eller 12 V. 

Som synes ingår i enheten tre switch
transistorer Tl, T2 och T3. De ligger i se
rie och fungerar som tre seriekopplade 
kontakter som bryter och sluter primär
strömmen itändspolen, switchtransistorer
na öppnas och sluts genom den basström 
som erhålles via brytarspetsarna. 

Orsaken till att flera transistorer an· 
vänds i serie är att det är besvärligt att 
skydda en ensam transistor för de höga 
spänningstoppar som uppträder i kretsar
na i brytögonblicket. Genom att koppla tre 
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transistorer i serie fördelar man spän
ningen över dem och får därmed en be
tryggande marginal för »genomslap. 

Styrningen av transistorerna sker via dio
der, vidare finns det inkopplat en drossel 
mellan bas och emitter på resp. transisto
rer. Dessa enheter har till uppgift att skyd
da transistorerna för de höga pulsspän
ningar som uppträder i baskretsarna. 
Tack vare skyddsdioderna och HF-dross
larna har man transistorerna skyddade un
der alla drifts fall, även vid onormalt hög 
batterispänning och vid extremt höga eller 
låga temperaturer. 

Motstånden Rl+R2, R3+R4 samt R5 

Fig 4 
Andra byggetappen för transistorenheten. 

+R6 är basförspänningsdelare som ger 
resp. transistorer önskad förspänning i 
»ledande» läge. Motståndet R7 inkopplas 
endast vid 12 V system, vid 6 V system 
skall detta motstånd vara överkopplat. 

För det fall att man har plusjordad kopp
ling måste man koppla en extra fasvän
dande transistor, T4, före switchtransisto
rerna, se schemat i fig. 2. Transistortänd
enheten är så utförd att det finns plats och 
även uppborrade hål i panelen för denna 
extra transistor. Dessutom fordras ett extra 
basförspänningsmotstånd R9_ 

Motståndet R7 parallellkopplas med yt
terligare ett motstånd för att man skall få 

Fig 5 
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lämplig styrström genom switchtransisto
rerna Tl, T2 och T3. 

Vid den plusjordade varianten får man 
inte full spärrning av switchtransistorerna 
i vila vid extrema driftförhållanden. Vid 
mycket hög temperatur kan man få upp till 
200 mA viloström genom tänds polens pri
märlindning. Det har emellertid visat sig 
att denna tomgångsström inte märkbart 
inverkat på tändeffekten. 

Materialsatser linnes 
Kompletta materialsatser för det i denna 
artikel beskrivna transistortändsystemet 

Tredje byggetappen för transistorenheten. 
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levereras av Elektronikbyggsatser AB 
(EBaB). Två materialsatser finns. Den 
ena, typ M123A, avser transistorenheten i 
ett transistortändsystem avsett för bilar 
med minusjordat 6 eller 12 V-system. Den 
andra materialsatsen, typ M123B, är en 
kompletteringssats ; den kompletterar ma· 
terialsatsen M123A, så att denna kan an
vändas i bilar med plusjordat 6 eller 12 V
system. 

Vid hopkopplingen av transistorenheten 
gäller det att följa' den punkt.för-punkt. 
beskrivning som kommer att lämnas i det 
följande, dels för monteringen av den egent
liga transistorenheten, dels för enhetens 
installation i bilar med olika typer av tänd
system. 

Montering av transistorenheten 

Kontrollera mycket noggrant att alla delar 
enligt komponentlistan finns med i mate
riaIsatsen. Därefter påbörjar man monte· 
ring och kopplingsarbete enligt följande: 
( ) Effekttransistorerna n, T2 och T3 
monteras i höljets lock (se fig. 3a) med 
hjälp av monteringsbrickorna i den ord
ningsföljd S9m anges i fig. 3b. Kring tran
sistorerna~ kollektoranslutningar anbring
as systoflexringar av ca 3 mm längd, dessa 
klippes till av den systoflexbit som med. 
följer materialsatsen. Stor omsorg måste 
ägnas åt monteringen av transistorerna, de· 
ras ytterhöljen måste ovillkorligen vara . 
isolerade från apparathöljet, en kortslut
ning mot höljet skulle äventyra hela tänd. 
systemets funktion. 
( ) Kopplingsplintarna a, b och c skruvas 
fast på apparatlådans lock så som visas i 
fig. 3a. 
( ) Klipp till en 50 mm lång bit av den 
förtenta koppartråd som medföljer ma
terialsatsen. Dra ett 2 mm systoflexrör av 
45 mm längd över koppartråden. Den på 
detta sätt erhållna isolerade ledaren böjes 
enligt fig. 3a och inkopplas mellan Tl:s 
kollektoranslutning (K) och T2:s emitter· 
anslutning (E). Löd tråden till Tl:s kol
lektoranslutning. 
( ) Klipp till en 100 mm lång bit av den 
förtenta koppartråden och isolera den med 
ett 95 mm långt systoflexrör. Denna ledare 
inkopplas mellan T2:s kollektor anslutning 
(K) och T3:s emitteranslutning (E). 
För de följande stegen hänvisas till fig. 4. 
( ) Motståndet Rl:s tilledningstrådar till· 
klippes och böjes så som framgår av fig. 
När detta är gjort monteras motståndet 
mellan Tl:s emitteranslutning (E) och 
lödstift l på kopplingsplinten (a). 
( ) Drosseln Dr3:s tilledningstrådar till. 
klippes och bockas, varefter.drosseln mon
teras mellan T3:s basanslutning (B) och 
lödstift 5 på kopplingsplinten (c). 
( ) T3:s basanslutning (B) samt lödstift 
5 på kopplingsplinten (c) kan nu lödas. 
( ) Dioden Dl:s tilledningstrådar tillklip
pes och bockas, varefter dioden monteras 
med den ringmärkta sidan (+) till löd· 
stift l på kopplingsplinten (c) och den 
andra sidan till lödstift l på kopplings
plint (a). 

Fig 6 
3-ledarkabeln för transistorenheten utformas på detta sätt. 

Fig 7 
Apparatlådan är försedd med ett antal hål, A, B, C. En vattentät skruvbussning insättes i A, 
en jordskruv i B och tre gummibussningar i hålen C. 

Fig 8 
Den färdigkopplade transistorenheten för minusjordat el-system. 

Fig 9 
Transistorenheten för minusjordat el-system, klar att monteras i bilen. 

Fig 10 
Erforderlig komplettering av transistorenheten för minusjordat elsystem, så att den kan använ
das i plusjordat el-system. 

Fig IOa 
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( ) Lödstift 5 på kopplingsplinten (a) kan 
nu lödas. 
( ) Dioden D2:s tilledningstrådar till· 
klippes och bockas, varefter dioden mon· 
teras med den ringmärkta sidan (+) till 
lödstift l på kopplingsplinten (c) och den 
andra sidan till lödstift 5 på kopplings· 
plinten (b). 
( ) Lödstift 5 på kopplingsplinten (b) 
kan nu lödas. 
( ) Dioden D3:s tilledningstrådar tillklip· 
pes och bockas, varefter dioden monteras 
med den ringmärkta (+) sidan till löd· 
stift l på kopplingsplint (c), den andra 
sidan till lödstift 3 på samma kopplings· 
plint. 
( ) Lödstift 3 kan nu lödas på kopplings. 

I plinten (c). 
( ) Motståndet R7 monteras mellan löd· 
stift 2 på kopplingsplinten (b) och löd· 
stift l på kopplings plinten (c). 
( ) Lödstift l på kopplingsplinten (c) 
kan nu lödas; håll en tång närmast D3 för 
att inte dioden skall skadas av lödvärmen. 
( ) Kontrollera alla lödningar noggrant 
och löd om ev. tvivelaktiga lödställen. 
( ') Tl:s emitteranslutning (E)' lödes. 
( ) Motståndet R2:s tilledningstrådar till. 
klippes och bockas enligt fig. 4 samt mon· 
teras mellan Tl:s bas anslutning (B) och 
lödstift 5 på kopplingsplinten (a). 
( ) Motståndet R3:s tilledningstrådar till. 
klippes, bockas och monteras mellan Tl:8 
kollektoranslutning (K) och lödstift l på 
kopplingsplinten (b). 
( ) Motståndet R4:s tilledningstrådar till· 
klippes, bockas och monteras mellan T2:s 
bas anslutning (B) och lödstift 5 på kopp· 
lingsplinten (b). 
( ) T2:s bas anslutning (B) kan nu lödas. 
( ) Motståndet R5:s tilledningstrådar till· 
klippes och bockas, varefter motståndet 
monteras mellan T3:s emitteranslutning 
(E) och lödstift 5 på kopplingsplinten (c). 
( ) Motståndet R6:s tilledningstrådar till· 
klippes och bockas, varefter motståndet 
monteras mellan T3:s basanslutning (B) 
och lödstift 3 på kopplingsplinten (c). 
För de följande stegen hänvisas till fig. 5. 
( ) Drosseln Dr l:s tilledningstrådar till. 
klippes och bockas, varefter drosseln mon· 
teras mellan Tl:s basanslutning (B) och 
lödstift l på kopplingsplinten (a). 
( ) Tl:s basanslutning (B) samt lödstift 
l på kopplingsplinten (a) kan nu lödas. 
( ) Drosseln Dr2:s tilledningstrådar till· 
klippes och bockas, varefter drosseln mon· 
teras mellan T2:s basanslutning (B) och 
lödstift l på kopplingsplinten (b) . 
( ) T2:s basanslutning (B) samt lödstift 
l på kopplingsplinten (b) kan nu lödas. 
För de följande stegen hänvisas till fig. 6. 
( ) På den medföljande 3·ledarkabeln av· 
skalas ytterisoleringen 105 mm i varje ände 
och innerledarna kapas sedan enligt fig. 6. 
I den ände som inte går in i apparatlådan 
fastlödes en kabelsko i vardera ledaren. 
För de följande stegen, se fig. 7. 
( ) Montera den vattentäta skruvbussning. 
en i hålet A i apparatlådan så som framgår 
av fig. 7. 
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( ) Montera skruven för chassi anslutning. 
en i hålet B så som framgår av fig. 7. 
( ) Montera de 3 gummibussningarna i 
hålen C på apparatlådans botten. 
( ) Stick den tidigare avisolerade och iord. 
ningställda 3-1edarkabeln genom den vat· 
tentäta skruvbussningen i hålet A, så som 
framgår av fig. 7. Kabeln skall sticka fram 
ur bussningen ca 5 mm; när kabeln intar 
detta läge skruvas klämmuttern in, så att 
kabeln fixeras i sitt läge. 
För de följande stegen hänvisas till fig. 5. 
( ) 3-1edarkabelns röda ledare lödes till 
Tl:s emitteranslutning (E). 
( ) 3.1edarkabelns svarta ledare lödes till 
T3:s kollektoranslutning (K). 
( ) 3-1edarkabelns vita ledare lödes till 
lödstift l på kopplingsplint (c). 
( ) Anbringa de 4 medföljande M4-skru· 
varna med tillhörande muttrar i de åter· 
stående 4 hålen i apparatlådans lock. Klist. Fig 11 
ra fast EBaB·märket på framsidan av ap· 
paratlådan. 

Transistorenheten är nu färdig för in· 
montering i bilen, förutsatt att denna har 
minusjordat el·system och 6 V batterispän. 
ning. Beräffande omkoppling till 12 V bat. 
teri, se nedan. 

Komplettering av transistorenheten 
tör plusjordat system 
För att komplettera transistorenheten för 
plusjordat batteri i bilen gäller följande, 
se fig. 10a och lOb: 
( ) Den röda ledaren i 3-ledarkabeln som 
utgår från enheten lödes loss från Tl:s emit· 
teranslutning (E). 
( ) Den vita ledaren i 3-1edarkabeln lödes 
loss från lödstift l i kopplingsplinten (c). 
( ) Transistorn T4 monteras i apparathöl. 
jets lock med hjälp av monteringsbrickor. 
na i den ordningsföljd som anges i fig. lOb. 
Här gäller att se till att transistorns tilled. 
ningstrådar blir isolerade från höljet med 
de medföljande glimmerbrickorna m.m. 
( ) Fästskruven till kopplingsplinten (a) 
lossas och ett lödöra placeras mellan kopp· 
lingsplinten och höljets lock, se fig. IDa. 
Kopplingsplinten (ar skruvas därefter åter 
fast. 
( ) Dra en oisolerad tråd mellan Tl:s 
emitteranslutning (E) och det under kopp. 
lingsplinten (a) anbragta lödörat samt löd 
denna tråd. 
( ) Motståndet R9:s tilledningstrådar till. 
klippes, bockas och fastlödes mellan löd
stift 2 på kopplingsplinten (a) och T4:s 
basanslutning (B). 
( ) Klipp till en 25 mm lång koppartråd 
och isolera denna med ett 15 mm långt 
systoflexrör, anslut med denna isolerade 
ledare T4:s kollektor anslutning (K) till 
lödstift l på koppIingsplinten (c). 
( ) T4:s emitteranslutning (E) anslutes 
medelst en oisolerad koppartråd till löd· 
örat under kopplingsplinten (a), denna 
tråd lödes därefter. 
( ) Motståndet R8:s anslutningstrådar 
tillklippes, bockas och lödes mellan lödstift 
2 på kopplingsplinten (b) och lödstift l 
på kopplingsplinten (c). 

Fig 13 

Fig 16 
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Fig 12 

Fig 14 

Fig 17 
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Fig Il 
Den färdiga transistorenheten, avsedd för plusjordat el-system. 

Fig 12 
Transistorenheten är försedd med bussningsförsedda skruvhål som ut
nyttjas vid enhetens montering i bilen. 

Fig 13 
På detta sätt är ett konventionellt »mekaniskt» tändsystem uppbyggt. 

Fig 14 
Schema för inkoppling av EBaB:s transistortändningssystem i minus· 
jordat el-system. 

Fig 15 
Schema för inkoppling av EBaB:s transistortändningssystem i plusjor
dat el-system. 

Fig 16 
I de fall en armerad kabel utnyttjas mellan tändlås och tändspole 
måste man göra ingrepp i de!,- armerade kabeln. 

Fig 17 
Efter ingreppet i den armerade kabeln mellan tändlås och tändspole 
förses innerledaren med skruvkontaktdon från vilka ledningar från 
transistortändningssystemet anslutes enligt fig . 14 och iS. 

Fig 15 

Skruvkontaktdon 112 'Plastslang 
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R A D I O O C H T E L E V I S lON - N R l 2 - l 9 6 3 69 



( ) Löd den vita ledaren i 3-ledarkabeln 
vid T4:s basanslutning (B). 
( ) Löd den röda ledaren i 3-ledarkabeln 
till lödstift 2 på kopplingsplinten (b)_ 
( ) Klipp till en 40 mm lång koppartråd 
och dra över denna ett 30 mm långt systo
flexrör, anslut denna ledare mellan lödstift 
2 på kopplingsplint (a) och lödstift 2 på 
kopplingsplint (b). 
( ) Kontrollera samtliga lödningar nog
grant_ 

Allt är nu klart för inmontering i bil med 
plusjordat el-system med 6 V batteri. Be
träffande omkoppling till 12 V batteri, se 
nedan. 

Omkoppling lör 12 V batteri 
Vid minusjordat el-system gäller följande 
(se lig. 5): 

( ) Den vita ledaren i 3-ledarkabeln lödes 
till lödstift 2 på kopplingsplinten (b), se 
fig. 5. 

Vid plusjordat el-system gäller följande: 

( ) Motstånden R7, se fig. 5, och R8, se 
fig.l0a, utbytes båda mot 5,5 W trådlindade 
motstånd på 22 ohm, dessa motstånd med
följer kompletteringssatsen för plusjordat 
el-system. 
( ) R9 utbytes mot ett 5,5 W trådlindat 
motstånd på 68 ohm, vilket även medföljer 
kompletteringssatsen. 

Inmontering av transistorenheten 
"id minusjordat batteri 
Av fig. 13 framgår hur tändsystemet äT 
kopplat i praktiskt taget alla bilar med 
minusjordat batteri. Den spänningsförande 
kabeln, pluspolen, som kommer från tänd
ningsströmbrytaren (tändlåset) på bilens 
instrumentpanel, går direkt till tänd
spolens anslutning, oftast märkt :.15», 
~CB» eller :.+:. beroende på om bilen är 
försedd Illed tyskt, engelskt eller ameri
kanskt tändsystem_ Från den andra anslut
ningsskruven på tändspolen, som oftast är 
betecknad med :.b, »SW" eller :'-», går 
en kabel till tändfördelarens (fördelardo
sans) kontaktskruv (som går till bry tar
spetsarna). Till denna kontaktskruv ligger 
en kondensator ansluten - om den inte 
finns inbyggd i fördelardosan. 

Inkoppling av transistorenheten sker en
ligt följande (se fig_ 14): 
( ) Batteriets ej jordade batterikabel kopp
las loss, så att bilen blir strömlös. 
( ) Den 30 mm långa biten av plastisole
ring som medföljer materialsatsen trädes 
över den röda ledaren i 3-ledarkabeln från 
transistorenheten. 
( ) Den röda ledaren i 3-ledarkabeln från 
transistorenheten skruvas ihop med leda
ren som kommer från tändströmbrytaren 
med hjälp aven M3X5-skruv och M3-mut
ter. (Ledaren från tändlåset gick tidigare 
till tänds polen, se fig. 13.) Därefter dras 
plastisoleringen över förbindnm'gsstället så 
att fullgod isolering erhålles. 
( ) Kabeln som går mellan tändspolen 
och fördelardosans kontaktskruv, se fig. 13, 
lossas vid fördelardosan och förbindes med 

bilens chassi, exempelvis i någon skruv på 
motorn, se fig. 14. 
( ) Den på fördelardosan sittande konden
satorns förbindelse med fördelardosans 
skruvkontakt lossas och isoleras med iso
leringsband. (Om kondensatorn är inbyggd 
i fördelardosan får man löda loss den inre 
anslutningen till kondensatorn.) 
( ) Den vita ledaren i 3-ledarkabeln från 
transistor enheten skruvas fast vid fördelar
dosans anslutningsskruv för brytarkontak
ten. 
( ) Den svarta ledaren i 3-ledarkabeln 
från transistorenheten skruvas fast på tänd
spolens anslutning »15», »CB» eller »+» 
(dit kabeln från tändlåset gick tidigare). 
( ) Kontrollera att kopplingen är utförd 
enligt fig. 14. 
( ) Anslut nu åter batteriets ej jordade 
batterikabel. 

Därmed är transistortändningssystemet 
klart att tas i bruk. Dock kan det vara 
lämpligt att nu byta brytarkontakterna i 
fördelardosan och ställa in avståndet mellan 
brytarspetsarna till 0,1 mm. Tändförställ
ningen måste därefter justeras, vilket dock 
bäst överlåtes till en auktoriserad bilverk
stad för bilmärket ifråga. Dock bör det 
iakttagas att brytarkontaktens fiberklack 
först får slita in sig några lO-tal mil innan 
finjustering av tändförställningen utföres_ 

Låt slutligen en kompetent bilelektriker 
kolla att transistorenheten är inkopplad 
på ett ur säkerhetssynpunkt betryggande 
sätt. 

Inmontering av transistorenheten 
vid plusjordat batteri 
Vid inmontering av transistorenheten i bi
lar med plusjordat el-system gäller följan
de (jfr fig. 15): 
( ) Batteriets ej jordade batterikabel 
kopplas loss. 
( ) Ledaren som går mellan fördelardo
sans brytarkontakt och tändspolen avlägs
nas. Se fig. 13. 
( ) Den röda ledaren från transistorenhe
ten anslutes till samma skruvkontakt på 
tänds polen dit ledaren från tändlåset är 
fastskruvad (»b). 
( ) Den vita ledaren från transistorenhe
ten anslutes till fördelardosans skruvkon
takt. 
( ) Transistorenhetens apparathölje jor
das i bilens chassi medelst en kabel, som 
anslutes vid apparathöljets jordskruv. Se 
fig.7. 

Inmontering av transistorenheten 
i bilar med "ballastmotstånd" 
I en del bilar ligger det ett s.k. »ballast
motstånd» i serie med ledningen mellan 
tändströmbrytare och tändspole, detta gäl
ler främst amerikanska bilar. Vid införan
det av transistortändning måste man kopp
la bort ballastmotståndet. För att bestäm
ma om ballastmotstånd finns i ledningen -
det kan vara svårt att lokalisera, det kan 
exempelvis ligga inbyggt i instrumentbrä
dan - får man använda en enkel mätupp
koppling varvid man med en voltmeter mä
ter upp spänningsfallet mellan batteriets 
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icke jordade pol och tändspolen. Fördela
rens brytarkam skall vid denna mätning 
vara i ett sådant läge att brytarspetsarna 
är slutna och ström sålunda flyter genom 
tändspolen. Att så är fallet framgår tydli
gast, om fördelardosans lock borttages; 
man ser då om brytarspetsarna ligger slut
na. Om spänningen mellan batteriets plus
pol och tändspolen överstiger ca 0,6 volt, 
kan man räkna med att det finns ett bal
lastrnotstånd inlagt i ledningen mellan 
tändströmbrytare och tändspole. Detta mås
te i så fall kortslutas. 

Montering av transistorenheten 
ibilar med armerad kabel 

mellan tändspole och tändlås 
En del bilar, exempelvis Volvo och Saab, . 
har armerad kabel mellan tändningslåset 
och tändspolen. Man måste då göra ingrepp 
i denna kabel för att komma åt ledningen 
som skall gå till transistorenheten. Man 
förfar då på följande sätt (fig. 16 och 17): 
( ) Koppla loss batteriets ej jordade bat
terikabel så att bilen blir strömlös. 
( ) Lossa tändningslåsets två plåtskruvar 
som sitter under instrumentbrädan allde
les nedanför tändlåset (gäller Volvo; Saab 
har enhålsfastsättning). 
( ) Lossa samtliga trådar som går till 
tändlåsets 3 kontaktskruvar. Märk dem 
väl, så att de inte blir felkopplade när de 
skall monteras igen. 
( ) Lossa tändspolens högspänningskabel 
och den tråd som går till brytarspetsarna. 
( ) Lossa tändspolen genom att skruva 
bort de tre skruvarna som håller tändspo
lens fläns. 
( ) Tändspolen med tillhörande armerad 
kabel och tändlås kan nu dras ut genom 
öppningen för tändspolen. 
( ) Såga av den armerade kabeln med en 
bågfil ungefär 30 mm från tändspolen vid 
punkt A-i fig. 16. Även innerledaren kapas 
på detta ställe. 
( ) Skala bort armeringen ca 30 mm på 
varje kabelända (vid B och C i fig. 16), 
så att man kan ansluta ledningen till ett 
enpoligt skruvkontaktdon. Sedan detta är 
gjort fixeras »skruvkopplingen» med två 
bitar aven plastslang, så som visas i fig.17. 

Stycklista 
R1-R6=1O ohm 
R7 = R8=10 ohm vid 6 V, 22 ohm vid 12 V 
R9=27 ohm vid 6 V, 68 ohm vid 12 V 
Tl = T2=T3=effekttransistor 2N1970 
T4=effekttransistor 2N555 
D 1 = D2 = D3 = kisel diod av subminiatyrtyp, 

200 V, 1 A 
Dr 1 = Dr2 = Dr3 = skyddsinduktans 

EBaB materialsatser 
EBaB:s materialsats M123A omfattar allt 
material inklusive färdigborrat och lackerat 
apparathölje, erforderliga bussningar, kopp
lingsstöd, kabel- och isolationsmaterial m.m., 
för transistorenhet i transistortändsystem av
sett för bilar med minusjordat 6- eller 12 V
system. 

EBaB:s materialsats M123B är en komplet
teringssats som omfattar allt material som er
fordras för komplettering av materialsats 
M123A så att transistorenheten går att använ
da i bilar med plusjordat 6- eller 12 V-system. 

• 



Thomas-orgeln 
en flerstämmig 

"elektronorgel" i byggsats (II) 

Manualerna 

I fig. 17 visas hur de båda manualerna är 
uppbyggda. Man börjar med att skruva 
fast tangenternas fästlist (C) i chassiplå
ten, se fig. 17. Därefter anbringas en filt
remsa (F), se fig. 18, som tjänstgör som 
nedre stopp för tangenterna på chassiplå
ten. Listen (B) för filthylsorna som styr 
tangenterna i sidled skruvas fast i chassiet, 
samtidigt med tangenternas övre stopplist 
(E), som likaledes förses med en filtrem
sa (F), se fig. 18. De båda filtlisterna utgör 

Fig 17 

»ändstopp» för tangentrörelsen, se fig. 18, 
genom att varje tangent är försedd med en 
Z-bygel, (Z) i fig. 18. Filthylsorna på lis
ten (B) tillverkas av det medföljande hop
sydda »filtröret», som klippes i ca 5 mm 
långa bitar som trädes utanpå de utstic
kande »piggarna» på listen. Tack vare filt
listerna och -rören erhålles mycket tyst och 
behagligt tangentanslag. 

6 fästmuttrar av nylon fastpressas i ma
nualens chassi, varefter kontaktplinten (G) 

kan fastskruvas i dessa. Kontaktplinten får 
genom nylonmuttrarna en viss fjädrande 
upphängning, vilket ger garanti för att 
man får »tysta» kontakter. 

De med byggsatsen följande tangenterna 
är av plast, 22 vita och 15 svarta för var
dera manualen. Varje tangent skall, se fig. 
19, förses med den nyss omnämnda Z-by
geln, vidare en fjäder (H) som håller tan
genten kvar i sin upphängningsskåra när 
tangenten anbringas »ridande» på övre 

• 

Chassierna för de bMa manualerna är uppbyggda på identiskt sätt. De förses med jästlister (C) jör tangenterna, jiltstödshållare (B) jämte en 
övre »stopplist» (E) samt en kontaktplint (G). 
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Fig 19 
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Fig 18 
Denna bild visar manualernas chassi sett från sidan. Här ser man de filtremsor (F) som funge
rar som »stötdämpare». Tangentens Z·bygel ((Z) kan bockas till, så att ändlägena blir fixerade 
på önskat sätt. . 

Fig 19 
Här visas ett par tangenter före och efter monteringen av metalldelarna. Ledfjädern (H) spän
ner fast tangenten mot övre kanten på fästlisten (C). Längst t.v. lyftpinnen (l) på vilken an
bringas en spiralfjäder som håller tangenten t viloläge. Mot metallbygeln (J) som fixerar lyft
pinnen i sitt läge lödes också fjädern (K) som fungerar som kontaktfjäder. Denna fig. liksom 
jig. 17 och 18 är hämtade ur Heath's beskrivning; de ger ett bra begrepp om hur noggrann 
och utförlig den med byggsatsen följande beskrivningen är. 

Fig 20 
Här visas hur tangenterna spänns fast i jästlisten genom att ledfjädern (H) sticks in i fästlistens 
(C) rektangulära hål. Jfr fig. 18. 

Fig 21 
Denna bild visar hur tangenternas kontaktfjädrar (K) fastlödes vid den metallbygel (J) som 
fixerar lyftpinnen (I). Till lyftpinnen är en spiralfjäder (L) fästad som håller tangenten i vilo
läget. En pappfixtur användes för att fixera kontaktfjädrarna vid lödningen. 

Fig 20 

Fig 21 

kanten av fästlisten (C). Slutligen förses 
resp. tangenter med en lyftpinne (I), en 
metallbygel (1) för lyftpinnen, och en kon
taktfjäder (K), vilken skall lödas till me
tallbygeln. 

Vid monteringen av metalldelarna på 
plasttangenterna måste viss försiktighet 
iakttagas, så att inte plasten spricker. När 
tangenterna är färdigmonterade trycks de 
fast på sina respektive platser i den ord
ning som framgår av beskrivningen. Före 
monteringen av tangenterna på chassiet 
bestrykes hålen i tangenternas fästlist (C) 
med ett tunt lager av det medföljande 
smörjmedlet. 

När hela klaviaturenheten är färdigmon
terad måste tangenterna justeras, så att de 
kommer på samma nivå, och så att mellan
rummen mellan tangenterna blir lika sto
ra. För erforderliga justeringar levereras 
med byggsatsen ett speciellt trimverktyg, 
med vars hjälp det är lätt att komma åt 
»trimpunkterna» i tangentmekanismerna. 

Kontaktgrupperna 
Tangenternas kontaktgrupper utgöres av 
växlingskontakter, bestående av den på 
varje tangent fastlödda förgyllda fjädern 
(K) se fig. 19, som växlar kontakt mellan 
två ikontaktplinten ( G) - se fig. 17 -
parallellt på ca 5 mm avstånd anbringade 
»kontaktskenor». Kontaktskenorna utgöres 
av koppartråd, försedd med ett påträngt 
rör av grafitblandad vinyl. För att under. 
lätta monteringen av kontaktfjädrarna (K) 
användes en pappfixtur, se fig. 21. 

Av fig. 21 framgår också hur tangenter
nas kontakt f jädrar fastlödes på metallby
geln (1) som håller fast tangentens lyft
pinne (I). Lyftpinnen är fäste för en spiral
fjäder (L) som håller tangenten uppe i 
viloläget. Det är viktigt att man vid inlöd
ningen av kontaktfjädern (K) håller den
na i urskålningen imetallbygeln. 

När kontaktgrupperna är färdigmontera
de justeras de enligt beskrivningen och 
därefter anbringas en liten kula av gummi
kitt över kontaktfjäderns lödställe. Kittet 
skall klämmas ut över kontaktfjädern ca 
2 mm, så som framgår av fig. 21. Detta 
gummikitt har till uppgift att hindra att det 
uppstår oljud från kontaktfjädern vid hår
da anslag på tangenterna. 

De båda manualerna monteras på samma 
sätt med ett undantag; den vinylöverdrag
na »kontaktskenan» för den övre manualen 
är uppdelad i tre segment, den utgör ett 
segment i den undre manualen. 

Sammankopplingen av manualerna 
med distributionsenheten 

Sedan manualernas chassier är färdigkopp
lade kan de fastskruvas i trähöljet så som 
framgår av beskrivningen. Tangenternas 
kontaktgrupper sammankopplas med distri
butionsenheten medelst resp. manualers 
kabelstam på så sätt att de på kabelstam
marnas ledare sittande honkontakterna 
(N), se fig 22, trädes över resp. tangenters 
fjäderhållare (M). Kontrollera noga att 
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de olikfärgade ledarna sättes på rätt plats 
enligt beskrivningen, innan honkontakter
na fastlödes. 

Chassiet för ton/ormningen och 
instrumentets manöverorgan 
I låda nr 5 ingår de mekaniska delarna för 
tonfiltrens tryckknappssystem med tillhö
rande chassi, signallampa, potentiometrar 
för manualbalans och pedalvolym. Även 
komponenterna för tonformningsfiltren 
och dess tryckta kretskort samt diverse 
komponenter och skruvar ingår i denna 
låda. 

Byggetappen börjar med att man mon
terar tonformningsfiltrens komponenter på 
det tryckta kretskortet och löder in dessa 
(dock inte induktanserna, som skruvas fast 
på chassiet). 

Nedre manualens tryckknappssystem för 
tonfilterval och vibratokontroll är monte
rat på ett litet chassi, som sedan skruvas 
fast i den trä panel som är belägen till väns
ter om nedre manualen, se fig. 24. 

När tonformningsfiltrens kretskort är 
monterade på chassiet fastsättes potentio
metrarna för pedalvolym och manualba
lans. Signallamphållaren tryckes fast i 
chassiet, där sedan nödvändiga lednings
dragningar och komponentmontering utfö
res enligt beskrivningen. 

När chassiet för tonformningen är klart 
kan detta chassi och nedre manualens 
tryckknappssystem monteras på respektive 
träpaneler och erforderliga ledningar dras 
mellan de olika enheterna 'såsom framgår 
av beskrivningen. Samtliga återstående för
bindelseledningar kopplas sedan in. Detta 
gäller även ledarna i kabelstammen som 
går ned till pedalklaviaturens kontaktgrup
per. Dessa ledare kopplas in medelst hon
kontakterna som finns anbringade på pe
dalklaviaturens kontaktgrupper. Observe
ra att kontaktställen vid pedalklaviaturen 
inte skall sammanlödas, enär de ger full
god kontakt ändå. Slutligen fixeras samt
liga förbindelseledningar och kabelstam
mar medelst de pappstrirnIor som medföl
jer byggsatsen. 

l fig. 24 och 25 visas de olika enheternas 
placering i orgeln. 

Kontrollprov 
För att prova om elektron orgeln fungerar 
kopplar man in kontakten i vägguttaget 
och ställer in orgelns kontroller enligt ne
dan: 

Svällarpedalen ställes på minimum (ej 
nedtrampad). En tonfiltertangent intryc
kes på vardera manualen. Manualernas ba
Ianskontroll ställes i mittIäge. Pedalvoly
men ställes på maximum (vriden fullt med
urs). Om nu den skärmade kabeln som går 
mell:n frekvensdelare~ för tonen c och för. 
stärkarens ingångskontakt beröres med en 
skruvmejsel i punkten (O), se fig. 23, skall 
en brumton höras i instrumentets högtala· 
re. Höres denna brumton är förstärkaren
heten OK, och man kan nu prova med '1tt 
trycka ned tangenterna en efter en på ma
nualerna resp. pedalenheten och kontrolle-

Fig 22 
Denna bild visar hur ka· 
belstammarnas honkon
takter (N) anbringas på 
fjäderhållaren (M), som 
är ansluten till spiralfjä
dern (L), som i sin tur 
är hakad på lyftpinnen 
(I) på tangenten. 

Fig 23 
Genom att med en skruv· 
mejsel peta på lödstället 
(O) på /rekvensdelarna 
för tonen C och pedalto
nerna skall man i orgelns 
högtalare höra ett kral> 
tigt brum. 

Fig 24 
Orgeln sedd rakt ovan
ifrån med locket bortta
get. (J/r /ig. 4 och 15 i 
RT nr 11/63). 

Fig 25 
Övre manualen med till
hörande ton/ilterdel kan 
fällas upp så att undre 
manualen blir tillgänglig. 

Fig 22 

Fig 23 

ra att alla ger en ton i högtalaren. Skulle 
någon tangent eller pedaltangent inte ge 
ton kontrolleras först respektive tangents 
kontaktgrupp, så att man kan se om det är 
något fel där. Skulle man inte få någon ton 
trots att kontaktfel inte föreligger kan man 
prova med att byta kretskortet för tonoscil-
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latorn för ifrågavarande ton mot ett annat 
för en annan ton. På så sätt kan man kon
statera om felet ev. ligger i ton oscillator
enheten. Därefter fortsättes kontrollen med 
tonfilteromkopplarna i olika lägen på re
spektive manualer. När vibratotangenten 
intryckes skall en »svajninp av tonen mär-



Fig 24 

Fig 25 

kas; tryckes t.ex. tangenten märkt» Vibra
to full» in skall denna »svajning» öka. 

När instrumentet har provats och befun
nits funktionsdugligt återstår stämningen. 
Hur denna skall utföras framgår av be
skrivningen. Man kan också, om man har 
fint musiköra, vid stämningen med fördel 

6 

gå tillväga enligt en enkel metod som tidi
gare beskrivits i denna tidskrift.' 

Den som har tillgång till en förstklassig 
tongenerator kan givetvis med fördel an
vända denna till att stämma orgeln med. 
l Så stämmer man ett tangentinstrument. RA
DIO och TELEVISION 1963, nr 5, s. 57. 

Förfaringssättet blir då att man trimmar 
tonoscillatorernas frekvens så att noll·sväv
ning erhålles mot tongeneratorns tonfre
kvenser . Man går härvid in med tongenera, 
torns signal i punkten O i fig. 23 och får 
då svävningstonen i orgelns egen högta
lare. ~ 
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* utan tändspolebyte 

Fördelar med transistortändning 

• Minskad bränsleförbrukning 
• Okad motoreffekt vid hqga varvtal 
• Jämnare tomgång 
• Säkrare start i kyla 
. ' Driftsäkrare tändningssystem ' 
• Inga brända brytarspetsar 
• Minskade radiostörningar från tänd

systemet 

EBaB:s transistortändsystem har även föl
jande fördelar : 

• Systemet belastar inte bilbatteriet mera än 
ett konventionellt tändsystem 

• Hermetiskt inneslutna kretsar. 3 seriekopp
lade transistorer garanterar 100 % säker
het mot för höga backspänningar ' , 

• Inget ballastmotstånd 
• Inget tändspolebyte 

I 
I 
I 
, I 

Komplett 
byggsats för 
bilar med 
-jordat sy
stem 

M 123 A 

158:-
Komplet
teringssats 
för bilar med 
+ jordat 
system 

M 123 B 

17:-
Byggsatsen inkluderar allt material även kablar och kontaktdon 
m.m. för inmontering av transistorenheten i bilen. 

I ~ : fl 1 : J ELEKTRONIKBY66SATSER AB • BOX 21060 • STOCKHOLM 21 

Sänd mot postförskott : 

Namn' 

Adress 

st byggsats(er) för transistortändning för minusjor
dat elsystem. Pris kronor 158: - ink!. oms och frakt. 

st kompletteringssats(er) för plusjordat elsystem. Pris 
kronor 17 : - ink!. oms och frakt. 

Postadress . . .. ", ... " " "":"""",." " """" " "."".,, 

76 RADIO OCH T E L EV ISION :" NR 12 - 1963 



Världens olika TV -system 

Det finns för närvarande 5 olika överfö· 
ringssystem runt om i världen för :)publi· 
ku TV ·sändningar. 

Det engelska systemet (40S-linjers
systemet) 
I England utnyttjas ett 405-linjerssystem, 
men en övergång till 625 linjer kommer i 
framtiden att ske i samband med övergång 
till färg.TV.sändningar. Positiv module
ring utnyttjas för bildsändaren, ljudsända. 
ren är amplitudmodulerad och avståndet 
bildbärvåg-Ijudbärvåg är 3,5 MHz. Inter. 
carriersystem för mottagning av ljudbärvå. 
gen är inte möjligt att tillämpa. 

Amerikanska 525-linjerssystemet 
Det amerikanska 525-linjerssystemet avvi· 
ker inte mycket från det system med 

625 linjer som utnyttjas i Västeuropa. Då 
man i USA har en nätfrekvens av 60 Hz 
utnyttjas emellertid en bildväxlingsfre· 
kvens=60 Hz mot 50 Hz i Europa. Linje. 
frekvensen blir därför 60X525=15750 
mot 50X625=15 625 för det västeuropeis· 
ka systemet. Eftersom linjefrekvensen av· 
viker så obetydligt är det knappast nöd. 
vändigt att ändra på linjeoscillatom i en 
amerikansk mottagare som skall användas 
för 625·linjerssystemet. Då man i allmän· 
het i en 525-Iinjers mottagare dessutom kan 
reglera vertikalfrekvensen så att man kom· 
mer ner till 50 Hz går mottagning av 625· 
linjers bilder i allmänhet bra, däremot är 
frekvensavståndet mellan bild och ljud 4,5 
MHz i stället för 5,5 MHz, vilket gör att 
man måste trimma om mellanbärvågskret. 
sam a för att kunna få fram ljudet. 

Västeuropeiska TV-systemet (CCIR
systemet) 
CCIR.systemet tillämpas i praktiskt taget 
alla västeuropeisk~ ' länder som också har 
ungefär samma kanalindeIning, dock har 
Italien en avvikande kanalbeläggning, ,s,e 
tab. l och 2. 

Östeuropeiska systemet (OIRT
systemet) 
Det östeuropeiska systemet användes från 
början av Sovjetunionen. Efter hand har 
detta system fastställts i praktiskt taget alla 
östeuropeiska länder. OIRT·systemet har 
625 linjer och avviker från CCIR·systemet 
i det väsentliga endast i fråga om avståndet 
mellan bildbärvåg och tonbärvåg som ' är 

~78 

Tab. 1. Data för de olika svart·vita televisionssystemen 

405·linjers. 525·linjers· Sydamerikanska CCIR· OIRT· 819·linjers. Belg iska Belgiska 
TY·system systemet systemet 625·linjers· systemet systemet systemet 625·linjers. 819·linjers. 

systemet 625 linjer 625 linjer systemet systemet 

Antal linjer 405 525 625 625 625 819 625 819 

Effektiv bildbandbredd (MHz) 3 4 4 5 6 10,4 5 5 

Bildbandbredd för bildbörvågen upp 
ti II högsta frekvensen (MHz) 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 11,15 5,5 5,5 

Total bandbredd för TV·kanal (MHz) 5 6 6 7 8 14 7 7 

Frekvensavstånd Ijudbärvåg- bild· 
bärvåg, räknat från bildbärvågen 

(MHz) -3,5 +4,5 +4,5 +5,5 +6,5 ±11,15 +5,5 +5,5 

Linjefrekven$ (Hz) lO 125, 15750 15625 15625 15625 20475 15625 20475 

Antal bildfäll per sekund (Hz) 50 60 50 50 50 50 50 50 
Antal kompieIIa bilder per sekund 

(H z) 25 30 25 25 25 25 25 25 

Bildsändarens modulering AM AM AM AM AM AM AM AM 

Positiv eller negativ modulering av 
bildsändaren + + + + , 

Ljudsändarens modulering 
(med frekvenssving) • AM FM FM FM FM AM AM AM 

, (kHz) ±25 ±25 ±50 ±50 
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~77 Världens olika TV-system linjer och med ett avstånd mellan bildbär-
våg och ljudbärvåg på 11,15 MHz_ Även i 

6,5 MHz mot 5,5 MHz för CCJR-systemet. detta system användes positiv bildsändar-
Det är därför nödvändigt att trimma om modulering och amplitudmodulering för 
intercarrierkretsarna om man skall kunna ljudsändaren. Även kanalbeläggningen av-
ta emot sändningar från en östeuropeisk 
sändare med en CCIR-mottagare_ Kanalin- Irland (405-linjerssystemet) 

delningen är något avvikande på grund av 
den större kanalbredden, se tab. 1 och 2. Bildbörvåg lIjudbärvåg 

(MHz) (MHz) 

Det franska TV-systemet (819-linjers-
systemet) 

184,75 181,25 
204,75 201,25 

De största avvikelserna från västeuropeiska 
(CCI R-systemet) 

systemet har det franska systemet med 819 
53,75 59,75 

175,25 181,25 
191,25 197,25 

Tab. 2. TV-kanaler i olika länder 
207,25 213,25 
215,25 221,25 

England (405-Jinjerssystemet) 

Bildbärvåg Ljudbörvåg TV-kanal USA (525-linjerssystemet) 
(MHz) (MHz) 

Bildbärvåg Ljudbärvåg 
45,00 41,50 B (MHz) (MHz) 
51,75 48,25 B 2 
56,75 53,25 B 3 55,25 59,75 
61,75 58,25 B l, 61,25 65,75 
66,75 , 63,25 B 5 67,25 71,75 

179,75 176,25 B 6 77,25 81,75 
184,75 181,25 B 7 83,25 87,75 
189,75 186,25 B 8 175,25 179,75 
194,75 191,25 B 9 181,25 185,75 
199,75 196,25 B 10 187,25 191 ,75 
204,75 201,25 B11 193,25 197,75 
209,75 206,25 B 12 199,25 203,75 
214,75 211,25 B 13 205,25 209,75 
219,75 216,25 B 14 211,25 215,75 

DET FINNS' 

EN 

ANTENN 

FÖR VARJE BIL 

.-J~ 
Bilantennen monteras helt från bilens utsida. Den
na nyhet sparar både tid och pengar Linstallation 
som löser dessutom monteringsproblemet på bi
lar med dubbel karosseriplåt. 

BESTÄLL VÅR NYA ANTENNKATALOG 

I I 
STOCKHOLM Rörstrandsgatan 37, tel. 081227820. GOTEBORG Södra Vägen 69, tel. 
031/200325. MALMO Regementsgatan 10, tel. 0401729 75. SlJNDSVALL Vattugatan 3, 
tel. 060115 03 10. 
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TV-kanal 

B 7 
Bll 

B 
D 
F 
H 

TV-kanal 

A 2 
A 3 
A 4 
A 5 
A 6 
A 7 
A 8 
A 9 
A 10 
All 
A 12 
A 13 

Japan (525-linjerssystemet) 

Bildbörvåg Ljudbärvåg TV-kanal 
(MHz) (MHz) 

91,25 95,75 l 
97,25 101,75 2 

103,25 107,75 3 
171 ,25 175,75 4 
177,25 181,75 J 5 
183,25 187,75 J 6 
189,25 193,75 J 7 
193,25 197,75 J 8 
199,25 203,75 J 9 
205,25 209,75 J 10 
211 ,25 215,75 J 11 

Alla länder med CCIR-system utom Australien, 
Italien och Irland 

Bildbärvåg Ljudbärvåg TV-kanal 
(MHz) (MHz) 

48,25 53,75 2 
49,75 55,25 2A 
55,25 60,75 3 
62,25 67,75 4 

175,75 180,75 5 
182,25 187,75 6 
189,25 194,75 7 
196,25 201,75 8 
201,25 206,75 8A 
203,25 208,75 9 
210,25 215,75 10 
217,25 222,75 11 
224,25 229,75 12 

~ 80 

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 

AB SIGNALMEKANO 
Butik och lager: 

Västmannagatan 74 - Telefon 33 26 06, 33 20 08 
Stockholm Va 



BR~! 

AVOMETER MOD. 8 är det rätta universalinstrumentet 
för den anspråksfulle teleteknikern. Det är lätt att hand
ha, lätt att avläsa, har god noggrannhet och tål tack vare 
en robust konstruktion och ett speciellt överbelastnings
skydd alla rimliga elektriska och mekanisk påfrest
ningar. AVO 8 är högohmig, 20000 Q/V, har polvändare, 
spegelskala och 28 mätområden. Mäter även växelström 
upp till 10 A. För 25 kV likspänning finns separat tillsats. 

Begär prospekt med närmare uppgifter om AVO 8 och 
övriga AVO·instrument. 

AVO MULTIMINOR AVOMnER MOD. HD 

MOD. 410000 QIV. är det "ätta instru· 
19 mätommden. Det mentet för den ford· 
rätta universalinstru. rande starkströms· 
mentet i fickformat teknikern. 1000 Q/V. 
för varje serviceman. lik. o. växelström 10 

Kr 135:- amI>. Kr 295:-

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 Flygmotor AB 
T.G.O.J. 
Uddeholms AB 

och dessutom till: 

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

III.VO TRANSISTOR AVO RÖRMÄTBRYGGA 

III.NALYSER MOD. TA MOD. V /4 mäter 
för likströmsmässig "konditionen" hos 
mätning av IcEo o. alla standardrör och 
B samt dyn.mätn. av upptar deras karsk
fl o. brusfaktor med teristikor.Kr.l.725:
hjälI> av referensos. 
cillator. Kr 1.350:-

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
AIströmerttatan 14. Stockholm 12. Tel. 223140 • Filialer i Göteborg. Malmö. NorrköI>ing. Sundsvall. Örebro 
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TOKAI PRIVATRADIO 
T?k~i privat!adi?anläggo:'in~ar är välkän.da för ~ina utam?rd~ntliga 'prestanda som yttrar 
Sl~ I 16ng rackvIdd och I sarkiass god Iludkvalltet. Tokal privatradio användes bi.a. av 
Vag och Vatten. Apparaterna levereras komplett med läderväska och batterisats p6 
kanal 3 och kanal 20, annan frekvens p6 beställning. 

TC 9028 Kr. 295:-
..4 Dimension. 170x65x40 mm 
~ Vikt: 550 gram med batterier 

Kretstyp: kristallstyrd superheterodynmottagare, 
tv6stegs kristallstyrd sändare, slut- och modulatorsteg 
av klass B-typ 

aestyckning: 9 transistorer, 1 diod, 1 vari stor 
UteHekt: sändare 100 mW, mottagare 130 mW (10 '/, dist.) 
Strömförsörjning. 7x1,5 V (penceller) 
Räckvidd: 2-5 km beroende p6 mottagningsförhållanden 

TC 1308 Kr. 490:-
Dimension: 210x90x40 mm 
Vikt, 990 gram med batterier ~ 
Mottegare. kristallstyrd superheteradynmottagare med högfrekvenssteg och' 

brusspärr, lågfrekvensuteffekt 180 mW 
Sändare: kristallstyrd styroscillator med effektsteg, inmatad effekt 200 mW 
aestyckning. 12 transistorer, 1 diod och 2 varistorer 
Antennutging. 50 O koaxialkontakt 
StrömförsörJning . 8X1,5 V (penceller) eller 12 V ackumulator 
Räckvidd: 5-15 km med teleskopantenn 

, . ~ -
"'.N.s~ O ~ ex l 

Atlasgatan 9 . Stockholm Va • Tel. 08/325151 

Klassikern bland förstärkare. 
Oöverträffad för såväl hembruk 
som kommersiellt bruk. 
Direkt anpassad till denna -
den elektrostatiska högtalaren, 
som är överlägsen genom 
sin distorsionsfrihet och 
sin resonansfria bas. 
Genom sin direktstrålande 
karaktär den idealiska 
stereohögtalaren. 

HARRY THELLMOD AB 
Hornigat. 89, Stockholm Sv. 
T.J. 689020, 693890 

Per Torp A/S Box 862, OSLO Toi. 422707 

För exaktare 
o • • 

atergtvntng av 
orginalljudet 

ACOUSTICAL 

, •• aDI 
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~ 78 Våridens olika TV-system 

Aust,alien (CCIR-systemet) 

Bildbärvåg 
(MHz) 

46,25 
57,25 
64,25 
86,25 
95,25 

102,25 
138,25 
175,25 
182,25 
189,25 
196,25 
209,25 
216,25 

ljudbärvåg 
(MHz) 

51,75 
62,75 
69,75 
91,75 

100,75 
107,75 
143,75 
180,75 
187,75 
194,75 
201,75 
214,75 
221,75 

Italien (CCIR-systemet) 

Bildbärvåg ljudbärvåg 
(MHz) (MHz) 

53,75 59,25 
62,25 67,75 
82,25 87,75 

175,25 180,75 
183,25 189,75 
192,25 197,75 
201,25 206,75 
210,25 215,75 

TV-kandi 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

TV-kanal 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

G 
H 

Frankrike, Luxemburg, Monaco (819-linjerssystemet) 

Bildbprvåg ljudbärvåg TV-kanal 
(MHz) (MHz) 

52,40 41,25 F 2 
65,55 54,40 F 4 

164,00 175;15 F 5 
173,40 162,25 F 6 
177,15 188,30 F 7 
185,25 174,10 F 8 
186,55 175,40 F 8A 
190,30 201,45 F 9 
199,70 188,55 FlO 
203,45 214,60 F 11 
212,85 201,70 F 12 

Alla länder med OIRT-system 

Bildbärvåg ljudbärvåg TV-kanal 
(MHz) (MHz) 

49,75 56,25 OIR l 
59,25 65,75 OIR 2 
77,25 83,75 OIR 3 
85,25 91,75 OIR .1 

93,25 99,75 OIR 5 
175,25 181,75 OIR 6 
183,25 189,75 OIR 7 
191,25 197,75 OIR 8 
199,25 205,75 OIR 9 
207,25 213,75 OIR 10 
215,25 221,75 OIR 11 
223,25 229,75 OIR 12 

viker avsevärt från det västeuropeiska sy
stemet, vilket betingas av den stora kanal
bredden. Under det att i det franska TY
systemet bild bärvågen i allmänhet ligger 
på en lägre frekvens än ljudbärvågen (i 
motsats till det västeuropeiska systemet) 
finns det dock vissa franska TY-kanaler där 
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Huvuddata 

känslighet och bandbredd 

noggrannhet 
svephastighet 
ei 18 kalibrerade steg 
och kontinuerligt) 
expansion 
triggningsmöjligheter 

katodstrålerör 
kalibreringspänning 

t illbehör 

PM 3201 10 mV lem 

PHILIPS-OSCILLOSKOP 

PM 3201 

10 mY/cm; 0-1 MHz 
50 mY/cm - 5 V/cm; 0-5 MHz 
396 
,0.5 psek/cm - 200 msek/cm 

5x 
inre. yttre eller nätfrekvens på 
positiva eller negativa signaler 
10 cm. 3 kV acc.spännirig 
för justering av förstärkare 
och mätprob 
dämpprob. kablar. ljusskydd 

PM 3206 2 mV lem 

PM 3206 

2 mV /cm; O - 100 kHz 
10 mY/cm - 50 V/cm; O - 300 kHz 
396 
2psek/cm - 1 sek/cm 

5x 
inre. yttre eller nätfrekvens på 
positiva eller negativa ,signale'r 
10 cm. 3 kV acc.spänning 
för justering av förstärkare 

kablar 

Följande övriga instrument ger utökade ,användningsmöjligheter: 

F6rsiljning och servica 6va,r hala virlden 

SVlnskl Aktiebolaglt Philips 
Matinstrumentavdelningen. Fåck Stockholm 27. Tel. 08/635000 

Philips EMA Department. EINDHOVEN. Holland 

PHILIPS 

S PHILIPS 
elektroniska mätinstrument 
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NYHET 
PORTABEL 
TRANSISTORISERAD 
OPTISK VARVRÄKNARE 

TACHOMETER 
Tillverkare: Optomechanism, USA. 
För exakt frekvensmätning av varvtal eller vibra
tioner och en vibrations amplitud samt för mät
ning av varvhastigheten genom .Fjärravkän
nin9»· 
Eliminerar ovissheten vid stroboskopförfaran
den . 
Ersätter givare vid vibrationsprov på grund av 
den storo fördelen fjärravkänning erbjuder. 

Balleridrift: 4X1,5 volt 
Frekvensområde: 10 Hz-100 kHz i sju mätom
råden 
Noggrannhet: ± 2 '/, av full skala 
Pulskänslighet: Noggrannheten bibehålles obe-

roende av vågformen ned till en relativ puls
tid av 1 '/, 

Proben kan anslutas till oscilloskop. 

SCIENTIFIC INSTRUMENTS INC AB 
Hornsgatan 89, Stockholm SV Tel. 698686 - 693890 - 689020 

dunker -motorer 

• Järnfritt ankare 
• Permanent magnetfält 
• Hög verkningsgrad 
• Små dimensioner 

Begär broschyr 

Generalagent: 

likströmsmotor 
för 3 volt 

med 
kuggväxel 

Utväxling: 
5:1 12:1 

78:1 
488:1 

31: l 
195:1 

För användning i t.ex.: 
URTEKNIK 
OPTIK 
FINMEKANIK 
TONTEKNIK 

Tel. 112990, 102246, 217316 

Holländargatan 8 , Stockholm 
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~ 80 Världens olika TV-system 

det är omvänt. Därigenom kan man med 
minskad interferensrisk bättre utnyttja de 
till förfogande stående TV-kanalerna, vil
ket är särskilt viktigt på grund av den stora 
kanalbredden. I en av de franska TV-kana
lerna, F8, har man dels placerat in TV
sändare med bildbärvågen högre än ljud
bärvågen, dels TV-sändare med bildbär
vågen lägre än ljudbärvågen. 

Belgiska special TV-sjstem 
I Belgien har man två olika TV-system: 
för den fransktalande befolkningen det 
franska 819-linjerssystemet - dock med 
en mindre kanalbredd, 7 MHz; för den 
flamlän,dska befolkningen ett 62S-linjers
system enligt CCIR, dock med positiv bild
sändarmodulering och amplitudmodulerad 
ljudbärvåg. Det betyder att man inte kan 
ta emot belgiska TV-sändningar med väst
europeiska TV-mottagare, se tab. l och 2. 

Tab. 3. Kanaler för de europeiska TV-sändarna 
på band I 

Bildbärvåg ljudbärvåg TV-kanal 
(MHz) (MHz) 

45,00 41,50 El 
48,25 53,75 CCIR 2 
49,75 56,25 aiR 1 
51,75 48,25 E 2 
52,40 41,25 F 2 
52,50 59,50 RAI A 
53,75 59,75 Irland 
55,25 60,75 CCIR 3 
56,75 53,25 E 3 
59,25 65,75 aiR 2 
61,00 68,00 RAI B 
61,75 58,25 E 4 
62,25 67,75 CCIR 4 
65,55 54,40 F 4 
66,75 63,25 E 5 

40S-linjers-systemet används i Storbri
tannien, Irland och Nya Zeeland. 

52S-linjers-systemet används i USA, Ka
nada, Mexiko, Kuba, Dominikanska Re
publiken, Guatemala, Uruguay, Colombia, 
Nicaragua, Panama, Porto Rico, Costa 
Rica, Honduras, Chile, Equador, Peru, Ve
nezuela, Japan, Iran, Sydkorea, Filippiner
na, Okinava, Sydarabien, Thailand. 

Sydamerikanska 62S-linjers-systemet an
vänds i Argentina och Brasilien. 

CCIR-systemet används i Finland, Nor
ge, Sverige, Danmark, Irland, Nederlän
derna, Väst- och östtyskiand, Österrike, 
Schweiz, Italien, Spanien, Portugal, Jugo
slavien, Malta, Cypern, Irak, Libanon, Sy
rien, Indien, Australien, Nya Zeeland, 
Egypten. 

OIRT-systemet används i Ryssland, Po
len, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, 
Bulgarien, Kina. 

819-linjers-systemet används i Frank
rike, Luxemburg, Monaco och Algeriet. 

Belgiska 625- och 819-linjers-systemen 
används i Belgien. • 



91-59/HE-30 

380X250 X180 mm. Vikt 11 kg. 220 V -
Frekvensområde : 540 KC-l,6 Mc, 1,6-4,8 Mc, 

4,8-14,5 Mc, 10,5-30 Mc. 
Känslighet: 1 I'V v i d 50 mW. 10 I'V vid 20 dB 

signal-brusförhållande. 
Selektivi tet : Max. ± 500 pis vid 3 dB. ± 9 Kc 

vid 93 dB variation 1 till 3. 
Uteffekt : 1,S W . Effektförbrukning : 50 VA. 
Rörbestyckning: HF-Steg 6BA6, Blandare 6BE6, 
Q-multipler 6VA6, MF-steg 6BA6 2 st . LF-steg 
och detektor 6A V6, Slutsteg 6AQ5, likriktare 
5Y3GT. Oscillator 6BE6. Summa 9 rör. Band
spridning av banden 80 m , 40 m , 20 m , 15 m, 
10 m , Variabel selektivitet, Bruslimiter, S
meter, HF-volymkontroll, LF-volymkontroll, 
BFO, Standbayomk., antenntrimrner m .m. 
Mottagning även av SSB. 
Denna mottagare fyller alla anspråk som en 
avancerad amatörlyssnare kan ha på en hög
kvalitativ mottagare. Prova densamma och Ni 
kommer att bli mycket angenämt överraskad. 

SM-S 

Netto Kr. 450:
Byggsats: Kr. 375:-

2S0 X200 X lSO ~m. Vikt S kg. 220 V _ 
Proselektor/converter. Kan användas som 
converter för banden lO, 15 och 20 m varvid 
alla spegelfrekvenser effektivt elimineras. 
Kan även användas som förförst . för samtliga 
frekvenser upp till 30 Mc varvid en först. av 
14 dB samt ett exceptionellt fint signal/brus
förhållande erhålles. 
Rörbestyckning: 6BA6 HF-steg, 6BL6 HF-steg, 
6BL5 kristallstyrd osc. och blandare, 6BA6 
Katodföljare. 
Kristaller: 5,25 Mc, 8,75 Mc, 12,25 Mc. 
Nätspänning: 220 V . Effekt: c :a 18 w. 

Netto Kr. 275:
Byggsats Kr. 225:-

370-WTR 20000 alV ± 1,5 'I,. 
En ny och förbättrad 
upplaga av det redan ti
digare v älkända instru
mentet 30S-ZTR. 
Mä tområden : 
DC : O.S, 2,5, 10, SO, 2S0, SOO 
och 1000 Volt SO I'A, l, 10, 
100 mA, 1, 10 A . 
AC: 2,S, 10, SO, 250, 500, 
1000 V. 0,1, l och 10 A . 
Frekv.omr. O-50 Kc. 

Vikt 1,3 kg. l78 X133X 84 mm. 
Ohm: R Xl, R XlO, R X lOO, R X lOOO, R XlOOOO. 
1 0-50 MO. Specialskalor medger direkt av
läsning av den ström som framflyter genom 
det mätta motståndet såväl som den spänning 
som ligger över detsamma under mätningen. 
Detta kan vara mycket värdefullt vid kon
troll av halvledare och kontroll av andra in
s trument. 
Inkl. läder handtag Kr. 199:-
H-80 

20000 alV ± 1,5 'I,. 
DC o . AC : 2,S, 10, SO, 250. 
SOO, 1000, SOOO V . 
DC: SO pA/lSO mV, 2,S, 2S, 
2S0 mA, 10 A. 
dB : - 10 till +62. 
Ohm: l 0-10 MO, R Xl , X lO, 
XlOO, XlOOO. 
l78 X133X83 mm. 
Vikt 1,3 k g. 

TR-18 

H-l00 

50000 alV ± 2 0/,. 
DC: 10, 50, 250, 500, 1000 V . 
25 pA, 2,5, 25, 250 mA. 
AC : 10, 50, 250, 500, 1000 V . 
OHM: R Xl, XlO, XlOO, X lOOO. 
10-10 MO . 
DB: -20 till +22, + 22 tm 
+36 dB. O,OOl--{),l pF, 10-100 
H. 
Obs: Spegelskala. 
160XI05 X60 mm. 
Vikt 700 gr. 

Kr. 89:-

20000 alV ± 2 'I,. 
DC: 0,5, 2,5, 10, 50, 250, 500, 
1000, 5000 V . 50 I'A, 2,5, 25, 
250 mA. 
Ohm: R X l , X lO, X100, XI000. 
AC: lO, 50, 250, 1000 V. 
DB : O - + 22, O - + 62 dB. 
l70 X110X60 mm. 
Vikt 750 gr. 

Kr. 79:-

Högspänningsprob för 25 KV 

Passande till alla våra universalinstrument 
med känslighet 20000 alV. 

NH-200 
Kr. 19: 50 

DC : 20000 av ± 2,5 ' I •. 
0,25, 1, 10, SO, 2S0, SOO, 1000 V. 
AC: 8000 a lv lO, 50, 250, 500, 
1000 V . 
DC: 50 I'A, 10, 250 mA. 
Ohm : 10-5 MO. R X1, XlO,O, 
X100,0. 
ytterrnått : 117X9S X45 mm. 
Vikt 400 gr. 

Kr. 59:-

Tonfrekvensgenerator TE-22 

SWO-300 

242 X166X132 mm. 
Vikt 2,5 kg. 

Frekvensomr åde : 
A : 20--200 pis 
B : 200-2000 pis 
C: 2000-20000 pis 
D: 2000-200 Kc/s 
Distorsion: 2 'I. 
Sinus och 
fyrkantvåg. 
Utsp.: 0-1,5 V 
220 V. 50 pis 
260 X175X130 mm 

Kr. 199:-

Frekvensnoggr. : 
±1 'I,. 
Frekvensområde : 
A: 150-400 Kc 
B: 400-1100 Kc 
C : 1,1-4 Mc 
D : 3,5-12 Mc 
E : 11-40 Mc 
F: 40-lS0 Mc 
G : 150-300 Mc 
Mod.: 800 pis eller 
CV. 220 V . 50 pis. 

Kr. 155:-
Rörvoltmeter VT-19 

HV-prob 30 KV. 

Kr. 49:-
HF-prob 300 Mc. 

Ingångsmotst. 11 MO, AC 
och DC Volt: 1,5, 5, 15, SO, 
500, 1500 V RMS. 4,2, H, 
42,140, 420,1400, 4200 V PIP. 
Ohm: 0,1 0-1000 MO, R 
X10, XlOO, X lOOO, XlOOOO, 
X O,lM, X lM, X10M. 
dB : - 20 tm +66. 
200X130X110 mm. 
Vikt 2,2 kg. 

Kr. 255:-

Kr. 125: - Kr. 30:-

Med tillhörande HV
prob multipliceras alla 
DC-områden med 100. 
HV'-probens motstånd 
1090 MO. Nätsp. 220 V , 
50 pis. Okänslig för nät
spänningsvariationer . 
Inga lösa sladdar. Om
kopplingsbar. Testkropp 
för DC, AC och ohm. 
Detta instrument är fullt 
tillfredsställande även 
för lab.-bruk. 

V år nya katalog mot 1;- kr i frimärken 

FIRMA SYDIMPORT' 
Vansövägen 1 - Älvsjö II - Telefon 476184 

Universalinstrument 370-N 

l80 X134X68 mm. 
Vikt 1,3 kg. 

400-JTR 

110-E 

DC: 100 KOlV. ± 1,5: 
AC : 10 KOlV. 
DC : 100 mV, 2,5 V, 10 V, 25 V , 
100 V , 250 V, l KV, 5 KV. 
10 pA, 0,1, l, 10, 100 mA, l A, 
10 A . 
AC: 2,5, lO, 2S, 100, 2S0, 1000 V . 
OHM : 0,5 O-50 MO. R X l , 
X lO, X lOO, XlOOO, XlOOOO. 
dB : -20 till + 62. 
Inkl. läderhandtag 

Kr. 190:-

100000 alV ± 1,5 %. 
DC : 0,5, 2,5, lO, 50, 250, 500, 
1000 V. 10 pA, 250 pA, 2,5, 
2S, 250 mA. 
AC: 12000 ON. 2,5, 10, 50, 
250, 1000 Volt. 
OHM: l 0-20 MO. R Xl , 
XlO, X lOO, X lOOO. 
DB : -20 till +62 dB. 
LI: 18 I'A, 180 pA, 1,8, 18 
mA. 
LV: 3 V . 
l45 X95 X60 mm. 
Vikt 0,8 kg. 

Kr. 120:-

Hålstorlekar: 16, 18, 20, 2S, 30 mm. 
Konisk brotch 11 mm. 
Elegant trä etui. 

Kr. 29:-

EI-202/ HE-80 

400 X2S0 X200 mm. Vikt c:a 13 kg. 220 V
Kommunikationsmottagare av ytterligt hllg 
klass. Kristallstyrd l:a blandare för 2-meters
bandet. 
Frekvensområde : 540-1650 Kc, 1,6-4,8 Mc, 4,8-
14,5 Mc, 10,5-30 Mc, 144-148 Mc. 
Känslighet : 4 I'V vid 10 dB signal/brusförh. 

O,l--{),2 I'V vid 50 mW uteffekt. 
Selektivitet : Variabel r . 70-93 dB v . ± 10 Kc. 
Mottagningsmöjligheter: AM, SSB, FM, 

Prod.det. 
Bandspridnlng: 80 m, 40 m, 20 m , 15 m, 10 m , 

2 m. 
Rörbestyckning: 6AQ8 l:a HF-steg, 6AQ8 l:a 
Oscillator (Kristallstyrd) , 6Au6 l:a blandare, 
6BA6 l :a MF, 6BE6 2:a blandare, 6AQ8 Q-mult. 
6BA6 2:a MF Nr l , 6BA6 2, A MF Nr 2, 6AL5 
Det.ANL. 6BE6 Prod.Det. 6AQ8 LF-steg, Osc. 
för prod.Det. 6AQ8 2:a Osc. 6AQ5 slutsteg, 
6AQ8 kristallkalibrator, OA2 Stab. 6CA4 L ik
r iktare. Totalt 15 rör med över 20 rörfunktio
ner. 
Exaktfrekvensinställning mÖjliggöres medelst 
den inbyggda kristallkalibratorn. 
Denna apparat tillredsställer de allra största 
anspråk och kan rekommenderas till var och 
en som önskar något utöver det vanliga. 

Netto komplett Kr. 799:
Byggsats Kr. 665:-
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GOODMAN·GOODMAN·GOODMAN·GOODMAN·GOODMAN 

2/1 HI-Fl KVALITETIVARJE 

DUBBELT Opp -
GÖSTA BÄCKSTRÖM 
FÖRSTÄRKARE AB 
POLHEMSGATAN 4 STOCKHOLM K TEL 08/ 243850 

UNIVERSAL· 
INSTRUMENT 

I VÄRLDKLASS 
Modell 260®-4 
M6nga nyheter gör den nya 260 mer 
värdefull än n6gonsin. Polaritetsom
kopplare. Gör likströmsmätningarna lät
tare och snabbare. 50 microampere -
250 millivoltsområde ger större känslig
het. Täcker hela området i 6 steg . Mer 
spridda skalor ~er snabbare avläsning 
och mindre möjligheter till felavläsning. 
Växelströmsomr6dets känslighet äkad till 
5000 ohm volt. Förbättrad frekvensan
passning vid AC mätningar 5--500.000 
p/s. Helv6gslikriktning. Innebär större 
noggrannhet vid växelspänningsmät
ningar. 

Pris kr 315:-

I I 
STOCKHOLM ' Rörstrandsgatan 37, tel. 08/22 78 20_ GOTEBORG Södra Vägen 69, tel. 
031120 03 25. MALMO Regementsgatan 10, tel. 040172975. SUNDSVALL Vattugatan 3, 
tel. 0601150310. 
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Televerket övertar driften 
Sändare och mikrovåglänkar installeras i 
Telestyreisens regi och med hjälp av ut
ländsk expertis och arbetskraft där så er
fordras. Anläggningarna, som helt bekos
tas av »TY 2 AB» överlämnas i svenska 
statens och Telestyrelsens ägo. Driften om
besörjes av televerket, som då kan samord
na denna med driften och bevakningen av 
sina övriga anläggningar, vilket bör leda 
till bästa möjliga ekonomi. 

Som framgår av tab. l planeras utbygg
naden att omfatta Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Norrköping, inom de första 18 
månaderna efter beslut om utbyggnad. In
om ytterligare ett år täcker sändarna enligt 
planerna hela Mellansverige och når upp 
till och med Östersund, Sollefteå och Yän
näs och efter ytterligare två månader täcks 
också Skellefteå, Boden och Haparanda. 

Fortsatt utbyggnad 
Ovan nämnda utbyggnad ger som nämnts 
81 % av svenska folket mycket god mottag
ning. En ytterligare utbyggnad planeras 
att omfatta 1000 kW-sändare i Kiruna, 
Gällivare, Arvidsjaur, Storuman, Tåsjö, 
Mora och Sveg till en beräknad kostnad av 
17,5 miljoner kronor. Detta ökar dock ej 
antalet hushåll med mycket god mottag
ning med mer än 46 000, vilket visar att yt
terligare utbyggnad av stora sändare sak
nar rimligt befolkningsunderlag. Med hjälp 
av 20 slavsändare till en sammanlagd kost
nad av endast 1,5 miljoner kronor kan man 
dock ge ytterligare 36 000 hushåll mycket 
god mottagning. 

Genom den ökade utbyggnaden skulle 
84 % av svenska folket få god TY-mottag
ning och över 90 % relativt god mottag
ning, vilket motsvarar den täckning som 
TY-program l hade den l september 1963. 
En fortsatt komplettering med slavsändare 
kan ske till rimlig kostnad och har plane
rats för den fortsatta täckningen av hushåll 
i områden med dålig mottagning. 

Organisation av TV-program
verksamheten 
Utredningen föreslår för den totala TY
verksamheten i landet en organisation, se 
fig. l, som skulle innebära ökad stimulans 
genom konkurrens mellan de olika pro
grambolagen. Genom viss samordning av 
programplaneringen skulle TV-publiken 
ges största möjliga valfrihet. 

Sveriges Radio AB förutses som hittills 
svara för TY-program l, helt finansierat 
med licensmedel. TY-program 2 skall vara 
licensfritt, finansieras genom annonsintäk
ter och skötas av ett bolag med samma 
»halvstatliga» styrelseform som Sveriges 
Radio AB. För en önskvärd koordination 
av Sveriges Radio AB:s och »rv 2 AB:s» 
program, så att likartade program inte 
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Tack vore driftsäkerhet och höga pres

tanda hor Philips rörvoltmetrar sedan 

länge gott anseende hos civila och 

militära användare av avancerad 

elektronisk apparatur. De nya model

lerna kommer utan tvekan att få 

samma framgångsrika mottagande 

som de övriga typerna i vårt program. 

Begär demonstration och utförliga tek

niska uppgifter fran vår mätinstrument

avdelning. 

PHILIPSs 
Mätinstrumentavdelningen 

Fock • Stockholm 27. 
Tel. 08/635000 

Tekniska data 

Typ "I Frekvens-
område 

GM 6000 likspänning 
20-100 MHz 

GM 6001 likspänning 
20 Hz-l000 MHz 

GM 6012 2 Hz-l MHz 

GM 6014 1 kHz-30 MHz 

GM 6020 likspänning 

GM 6023 10 Hz-l MHz 

GM 6025 0,1 MHz-800 MHz 

. 
PM 2453 10 Hz-5 MHz 

OBS! Allo rörvoltmetrar är försedda med kalibreringsspänning 

IN;gr.1 
Känslighet I Mo:~tå.nds-I Speciella I Pris kr. Fullt utslog matning egenskaper 

3 1-1000 V 10 ohm- Jordfri ingång 435 
3 1-300 V 5 Mohm 

2,5 300 mV-l000 V 1 ohm- Jordfrio ingångar 1470 
3 1-300 V 1000 Mohm Hög stabilitet 

2,5 1 mV-300 V - Förstärkareutgång 990 

3 1 mV-30 V - 1530 

3 100 uV-l000 V - Automatisk pola- 1680 
ritetsindikering 

5 10 mV-300 V - Små dimensioner 650 

5 10 mV-lO V - Linjär skola. Indik. 2360 
till 4000 MHz 

5 1 mV-300 V Batteridriven 980 
Heltransistoriserad 
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progmRlverk Elicond 

Ni automatiserar i 
Kontakta då 
Elimpuls 
Vår nya 
programverkserie E 
visades första gången 
på Hannovermössan 
1963 
Rekvirera broschyrblad 
i dagl 

Elimpuls' progitlm upptlIr bLII. 

-E//cond • ~ @@ ® 
Progromverk Insticksre löer I ndu.strirelöer Vörmeteknik SkjuHronsforma· 
Regulatorer Sr,örrelöer 'mcfru'sre'öer Instrument torer 
HF-anlöggningar K einrelöer Ti relöer Regulatorer Ringtransforma-
Manövercentraler Starkströmsrelöer Fördröjnings- Skrivare torer 
Monövertavlor Relöer för kall- relöer Mötstöllesomk. Skjutmotstönd 
Koppomötare katod- och Iyra- Wischrelöer Potentiometror 

tron rör Spönningsrelöer Anslutnings-
klömmor 

För vidare upplysningar - rlB -E1,e ~ p U Is 
skriv eller ring till -t-t I I I 

Telefon 031 -231513, 22 4164,22 58 78, 23 2105, Box 44030, Göteborg 44 

Typ F 160·1 
Uppförstorad 2 ggr 

IngenjÖl'slirllllln 
ELEKTRO-RELÄ AB 
Fjugestagränd 3 - Stockholm-Bandhagen 
Telefon: 08·478376 - 478476 

PAPPERS -

för siiker funktiDn 

otilvtOO~1:oJt.8 
för 111111 lint111mal 

Be,är klltlllo, örer vlirt OmlllttlllJtH 
pro,rllm lir reliier om mikrobrytlIre ! 

Vi lagerför 

Hunts väl.kända 

ELEKTROLYT KON DENSATORER 
METALLPAPPERS 

SVENSKA AB DELTRON 
VALHALLAVÄGEN 67 - STOCKHOLM Ö - 345705 
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sänds på samma tid, föreslås ett gemensamt 
samarbetsorgan. 

Radionämnden, omdöpt till Radio- och 
Televisionsnämnden, skall beträffande båda 
bolagen granska verksamheten i enlighet 
med de riktlinjer som utformats i avtalen 
mellan bolagen och Kungl. Maj :t. . 

Granskningsnämnd och ansvarig 
utgivare 
I » TV 2 AB» skall ordföranden och halva 
antalet styrelseledamöter tillsättas av 
Kungl. Maj :t, resten av aktieägarna. Bola
gets styrelse; vars medlemmar inte samti
digt får vara ledamöter av Sveriges Radio 
AB:s styrelse, skall till sitt förfogande ha 
en granskningsnämnd för TV:annonser, 
som skall tillse att reglerna för TV-annon
sering följs. Liksom nämnden skall styrel
sen kunna hänskjuta frågor till ett friståen
de annonsråd, med specialister från olika 
områden. 

»TV 2 AB» bör ha en ansvarig utgivare, 
för vilken skall gälla skyldigheter som i 
tillämpliga delar motsvarar dem som i 
svensk lag stadgas beträffande tidnings 
ansvarige utgivare. 

Till »TV 2 AB:s» förfogande skall även 
stå ett råd för konsumentupplysning samt 
ett programråd med aktiva representanter 
för t.ex. vetenskap, konst, undervisning, 
religion, idrott och andra folkrörelser. 

En särskild utbildningsstiftelse skall sva
.ra för utbildningsprogrammen i TV-pro
gram 2. 

Ingen smygreklam i TV 
I utredningen framhålls att det är väsent
ligt att få bort den smygreklam som före
kommer i TV-system där annonser inte är 
tillåtna. Om reklam skall förekomma i TV, 
skall detta ske i form av betalda annonser, 
som alla har lika möjligheter till. TV-tit
taren skall vara klart informerad om att 
det är en annons han ser, inte obetalda 
reklambudskap som smugit in i ett pro
gram. 

Man får alltså exempelvis inte acceptera 
att firmor »köper in sig» på start- och mål
platser i samband med sportsändningar 
e.d. Annonserna i TV skall vara granskade 
och befunna lämpliga. De måste vara helt 
avskilda från TV-programmen och visas i 
särskilda annonsavsnitt. Varje inkomst av 
annonsering i TV skall gå till TV-verksam
heten. 

Mängden annonser får under inga om
ständigheter bli för omfattande. Annon
serna skall omfatta högst tio procent av 
sändningstiden, dvs. högst sex minuter per 
timme. Genom denna begränsning garante
ras bibehållandet av TV-program 2:s vär
de med avseende på information" utbild
ning och underhållning. 

Annonsörsintressen skall inte ges någon 
som helst möjlighet att vare sig direkt el
ler indirekt påverka programmen. • 



För Er 
som vill betala 

för 

TEKNISKA 
DATA: 

Dimensioner: Bordsmodell i teak 45 
cm bred, 35,5 cm djup, 19 cm hög. 

Vikt; 15 kg. 

Nätspänning: Enkel omkoppling mel: 
Ian 95, 110, 125, 205, 220 eller 235 
volt 50 p/s växelström. 

Motor: Pabst synkronmotor 

Förbrukning: Motor 27 watt, förstär
kare: ingen signal 8 watt, full volym 
20 watt. 

Spoldiameter: 7" eller mindre 

Speltid: 1.800 fot band (7" LP-band) 

1/2-spårmodell (leverans nov. 1963): 
71/2 tum/sek. mono 2X47 min.; ste
reo 1 X 47 min. 3 3/4 tum/sek. mono ' 
2 X 94 min.; stereo 1 X 94 min. 1 7/8 
tum/sek. mono 2 X 188 min. ; stereo 
1X188 min. 

1/4-spårmodell (leverans jan. 1964): 
7 1/2 tum/s ek. mono 4X47 min.; ste
reo 2X47 min. 3 1/4 tum/s ek. mono 
4X94 min.; stereo 2X94 min. 1 7/8 
tumJsek. mono 4X188 min.; stereo 
2X188 min. 

Snabb fram- och återspolning, 120 
sek. i vardera riktningen för 1.800-

. fotband. 

B&O Beocord Stereomaster Separata inspelnings- och avspelnings
huvuden. 

Inspelningens kvalitet kan kontrolle
ras när som helst, antingen före in
spelningen (vid Inspelningsförstärka
rens utgång) eller efteråt '(vid ut
gången från bandspelarens kontroll
förstärkare). 

Den nya . B & O Beocord 
Stereomaster är den särklas
sigt idealiska lösningen för 
den kräsne bandamatören. 
För första gången i värl
den kan Ni få en amatör
bandspelare med inbyggd 
mixpanel för samtidig mix
ning av 3 ingångssignaler. 
·För första gången introdu
ceras här också en heltran
sistoriserad Hi Fi-bandspe
lare med fullständiga pro
fessionella data. 

SKANDINAVISKA 

Utrustad med två utstyrningsinstru
ment. 

Tre dubbla ingångskanaler kontrolle
rade med skjutpotentiometrar. 

-Professionella data för hastighet, svaj 
m.m. 

Begär fullständig katalog med alla 
tekniska och övriga data över hela 
vårt program! 

GRAMMOPHON A B 
Sandhamnsgatan 39 . Stockholm 27 . Tel. 67 '09 60 (Växel) 

Nederlag och service i Göteborg: TV-Trim, Fabriksgatan 18. Tel. 031/15 5060. 

Nederlag och service i Malmö: Nils H. Persson & Co, Norreg. 12. Tel. 04Ö/236 76. 
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F & T KONDENSATORER lödtenn Ersin 
miniatyrutförande . lub m. trådanslutning rullblock Multicore Massamotstånd 
6/8V :!IJ/35V WJ/175V 450/550V 125V 45/55 'hW 1O-1001l - .25 
51'F -.95 51'F -.95 10 I'F · 1.50 16+ 161'F 2.90 1000 -.:!IJ 1,6 mm 4'12 hg 8.'10 'hW 120-22MO 
10 -.95 10 - .95 50 1.85 32+32 4.35 2500 -.:!IJ 45/55 -.20 
25 - .95 25 -.95 50+50 3.- 50+50 6.50 5000 -.:!IJ 1.6 mm pr. m. -.60 1 Wl00-22MIl-.:!IJ 
50 -.95 50 1.- 250/275V 0,01 IlF-.:!IJ 45/55 2W 3OO·22MIl-.45 
100 -.95 100 1.10 O,51'F -.95 bög . m. mutter 0.D25 -,40 1,2 mm 4V2 hg 9.- Trim . pot. f. tryck-
250 1.10 250 1.BO 1 1.05 350/385V 0.05 -.45 60/40 krets. 5000, 1 kil, 5, 
500 1.:!IJ 300 2.40 2 1.10 81'F 2.05 0,1 -.50 1..6 mm 4Y2 hg 1O.:!IJ lO, 50, 100, 200, 
1000 1.65 500 2.65 32 1.85 8+8 2.60 0,15 -.55 60/40 5OOkO l, 2MO 1.15 
2500 2.20 1000 4.50 50 2.15 16+16 3.- 0,2 -.60 1,0 mm 4Y2 hg 12.10 Trim .pot. m. ratt 
5000 5.15 2500 7.35 32+32 2.80 32+32 4.20 0,25 -.65 Oxyd X Kontoktolja 50,250kll -.95 
10000 9.75 5O/60V 50+50 3.60 50+50 5.25 0,47 - .90 Sprayflaska l00g 9.50 Trim.pot. lOkO, 
12/l5V 5 - .95 350/285V 100+100 6.50 500V Flaska m. spruta 5.50 lMO 0.95 
1 - .95 10 - .95 8 "F 1.:!IJ 450/550V 100 - .:!IJ Vrid kondensator 
1,6 - .95 25 - .95 20 1.65 81'F 2.15 250 pF - .:!IJ Högtalare ' 2X480pF 3.95 
2,5 - .95 50 1.05 50 2.35 25 3.15 500 pF - .30 PMB6002 Automatsökring 
5 -.95 100 1.60 8+8 1.75 8+8 2.90 1000 -.30 6y," 8D. 3W 12.75 AEG ISA Gli 3.95 
10 -.95 250 2.25 16+ 16 2.25 32+32 6.- 2500 - .30 PMO·460 Tryckknapp I-pol.-
25 - .95 70/BOV 25+25 2.80 50+50 6.75 5000 -.35 6x4" 8D. 4W 9.75 slutning 1.20 
50 - .95 2 1.- 32+32 2.90 100+ 100 12.- 0.01 IlF-.4O PM53C Strömställare 2-pol 
100 - .95 5 1.05 50+50 4.35 bög . m. mutter 0,015 -.45 5" 4!! 1,5W 8.75 S-märkt 1.25 
250 1.20 10 1.10 100+ 1007.- 12/l5V 0.D25 -.50 
500 1.65 25 1.25 450/550V 10000 !If 12.25 0,1 - .65 Service matta 540X380 mm , rutstor-
1000 2.60 50 1.35 2 IlF 1.15 3O/35V 0,15 - .80 lek l00x90 mm, mellangrö och icke 
2500 4.75 100 2.20 4 1.30 5000 12.75 0,2-.85 färgande. 28.-
5000 7.85 250 2.85 8 1.50 bög. m. mutter 0,25 -.90 Svepgenerator Normende typ 

160/175V 16 1.90 :!IJ/35V 0,5 1.05 UW958 , beg. 695.-
2 IlF 1.- 8+8 2.20 5000 I'F 11.75 . Rörmätbrygga Aco modell 5, beg. 465.-

OC604 2.50/10 st 22.-, EM34 4.95/5 st 18.-/10 st 24.-/100 st 115.-, El95 5 st 16.-/10 st 28.- / 25 st 50.-, 
EF865 st 22.-/10 st 36.-/25 st 59.-, UF21 2.50/10 st 19.-/100 st 100.-, UYl N 5 st 14.-/10 st 25.-/25 st 49.-, 
6J6/ECC91 5 st 17.-/10 st 29.-/25 st 49.-, ECC83 5 st 16.-/10 st 28.-/25 51 52.-, ECC85 5 st 16.-/10 st 29.-. 
DAf91 6.60 EC90 5.50 EF85 4.BO El90 3.60 Pl84 4.80 UBF80 4.80 Ul84 4.80 SU4GB 5.95 
DAFf6 4.80 EC92 4.20 EFB6 5.40 GI34 5.95 Pl500 10.20 UCC85 4.80 UY1N 6.95 5Y3GT 3.95 
DC90 4.80 ECC81 4.80 EF89 4.20 PABC80 5.40 PY80 4.20 UCH21 10.20 UY85 3.60 6CB6 4.95 
DC96 4.80 ECCB2 4.20 Ef93 5.40 PCSS 10.20 PY81/83 5.40 UCH41 6.60 OA2 6.75 6R-Bll 12.60 
Df91 6.60 :CC83 4.20 Ef94 4.80 PC92 4.20 PY82 3.60 UCH81 4.80 OB2 7.50 6R-HH211.9O 
DF92 6.60 ECC84 6.60 Ef95 12.00 PC96 12.00 PYSS 5.40 UC181 6.60 OD3 7.70 6U4GT 10.20 
Df96 4.20 ECC85 4.80 Efl83 4.80 PCC84 6.60 UABCSO 5.40 UCl82 6.60 lX2A 10.20 6V6GT 4.95 
DK91 6.60 ECCB6 12.00 EFI84 4.80 PCC85 4.80 UBC81 4.20 UF85 4.80 524GY 8.50 12DQ6 13.BO 
DK92 5.40 ECCSS 8.40 EH90 4.80 PCCSS 8.'10 
DK96 4.80 ECC91 10.20 EK90 4.80 PCCl89 6.60 TRANSISTORER o. DIODER 
Dl92 6.60 ECCI89 6.60 El34 8.95 PCf80 5.40 
Dl94 4.80 ECF80 6.60 El84 4.20 PCF82 6.60 
D 195 6.60 ECF82 6.60 El85 8.40 PCFB6 6.60 
Dl96 4.80 ECF83 8.40 EtB6 4.80 PCl81 6.60 
DM70 4.20 ECH81 4.20 El90 4.20 PClB2 5.40 
DM71 4.20 ECH83 4.20 El95 4.80 PCl83 6.60 
DY80 6.60 ECH84 4.80 EM71 10.20 PCl84 6.60 
DY86187 4.20 ECl80 5.40 EM80 6.60 PClB6 6.60 
EAA91 3.60 ECl82 5.40 EM84 I 8.40 PCl85 5.40 
EABC80 4.80 ECl83 6.60 EM87 6.60 PF83 6.60 
EBC81 4.20 ECl84 6.60 EY51 8.40 PFB6 5.40 
EBC90 4.80 ECl85 6.60 EY87 4.20 Pl36 10.20 
EBC91 4.80 EClB6 6.60 EI35 6.60 P181 6.60 
EBF80 4.8> EF80 4.20 EI80 4.20 Pl82 5.40 
EBF89 4.80 EF83 6.60 El81 4.20 Pl83 5.40 

VÄRLDSNYHETERI ~ __ 
IS" -17" -19" 
TRANSISTOR 
TV fr. 990:-
utan tillbehör. 

Exkl. eller inkl. UHF, batterierna laddningsbara 
under minst 2 år, med 34 transistarer, 17 dioder 
samt l nätlikriktare för 6-12-24-127mO Volt med 
elektronstyrd helautomatik och fjärrstyrning. 
Dessutom kan vi som enda europarepr. erbjuda 
det nya amerik .• Goldstar. 23-27 TV-röret med 
det patent. ögonvänliga gula ljuset. Obsl Av 
4.600 testpersoner va Ide 78 'I. detta nya rör vid 
jämförelse med det konventionella röret med 
blått ljus. Biltransistorradio + kassett 238.-1 
Endast fristående återförsäljare antages I 
KUBA-IMPF.RIAl Radio & TV Försöljningsfilial: 
HANDELSFIRMA CURT JANSSON 

Birger Jorlsg. 115 A-B, Sthlm VA. Tel. 34 4511 

PRECISION 
miniatyr lödpenna 

Oumbärlig vid lödning av transistorer 
och ondra små värme känsliga kompo
nenter. 

AC107 
AC125 
ACl26 
ACl28 
AF102 
AF114 
AF115 
AF116 
~Fll7 

6.60 AF118 
3.- AF124 
3.60 AFI25 
4.20 AF126 
6.00 AFl27 
4.80 OC44 
4.80 OC45 
3.60 0C70 
3.60 0C71 

7.20 0C72 
4.80 0C74 
4.80 OC75 
3.60 0C78 
3.60 OC81 
4.20 OC169 
4.20 OC170 
3.00 OCl7l 
3.00 OAlO 

3.60 0A79 1.20 
3.60 OA81 1.20 
3.00 OA85 1.80 
3.00 OA90 1.20 
3.00 OA91 1.20 
4.20 OA95 1.80 
5.40 0A210 10.80 
6.00 0A211 10.80 
1.20 0A214 10.80 

Rekv. rörf?rislista, sändes mot 35 äre I frimärken. 
Ovriga ror o. komp. till låga priser. m J Böllstavägen 2(}-22 
~ H E FAB Sthlm - Mariehäll 
- Telefon 08/28 50 00 

Rekvirera gärna 

annons-prislista 

från Radio och Television, 

Stockholm 21 

Placeringen av elementet under löd
pennans spels ger den 30 watts kapaci-
tet för endast 15 walls konsumtion. 
Genom en sinnrik slits vid lödspetsens 

Kontakta oss för data b lad och priser. 
Aterförsäljare antagas. 

fäste hindras fastbränning och möjlig-
göres snabbt byte. 
PRECISION lödpenna är prisbillig, drift
säker och hållbar och används av slör
re industrier, skolor, flygvapnet och 
andra militära institutioner m.fl . 
Spetsarna finns i 5 storlekar och med 3 
olika typer av plälering nickel, järn 
resp. guld. 

Generalagent 

BOX 140 SOLNA l, TELEFON 828661 
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nya,e,och halvledare 

Germaniumdioder av punkt. 
kontakttyp 
Philips har beslutat att successivt övergå 
till att leverera germaniumdioder av punkt
kontakttyp olackerade. Beslutet har före
gåtts av omfattande laboratorieundersök
ningar, som visat att ljuskänsligheten är 
så obetydlig att den saknar praktisk be
tydelse. 

Passiverade planar. typer från AEI 
Associated Electrical lndustries Ltd, Eng
land, upptar i sin katalog för våren 1963 
inte mindre än 14 typer passiverade planar
transistorer av kisel fördelade på tre serier. 
En serie utgörs av epitaktiska transistorer 
för snabba switchar med övre gränsfrekven
sen fT=350 MHz. En annan serie upptar 
transistorer för förstärkare och switchar 

. med moderata krav på snabbhet (fT=130 
MHz) under det att den tredje serien är 
avsedd användas i förstärkare, oscillatorer 
och icke bottnande switchar (fT=300 
MHz). Svensk representant är Tele-Invest 
AB, Göteborg. 

RCA:s nuvistortyper 
Nuvistorn tycks ha fått betydligt vidare 
spridning i USA än i Europa; den ameri
kanska tillverkaren ReA har nu minst åtta 
typer i löpande produktion, fördelade på 
7 trioder och en tetrod. De olika typerna 
och deras användningsområden framgår av 
tabellen nedan. 

Typ
beteckn. 

2CW4 

2DS4 
6CW4 
6DS4 
7586 

7587 
8056 

Användningsområde 

Hägbrant triod fär TV-kanalväljare, in
gångssteg fär FM-UKV 
Do 
Do 
Do 
Medelbrant triod för allmänt industriellt 
bruk 
Brant tetrod för ollmänt industriellt bruk 
Medelbrant triod för militära och in
dustriella applikationer vid låga anod
spänningar. 

8058 Högbrant triod för industriellt bruk 

"Emitter" - ny informations. 
tidning 
Nyheter och teknisk information från Phi
lips avdelning ~Elektronrör och komponen
ter» lämnas sedan en tid tillbaka i form av 



I 

en ny liten kundtidning med namnet 
Emitter. I första numret av detta informa
tionsblad samsas i broderlig sämja notiser 
om germanium och kiseltransistorer, en 
1,7 m hög klystron YK1001, en skivtriod 
för 5 watt uteffekt vid 4000 MHz, notiser 
om Philips plastfoliekondensatorer samt 
digitalblock. Det lilla bladet är trevligt re
digerat och man har vinnlagt sig om att 
försöka lämna korrekt information på ett 
lättfattligt sätt - en ambition som är värd 
all uppmuntran . 

. ~ radioindustrins 
~ nyheter 

Stereo tillsats 

Siemens & Halske AG, Västtyskland, har för
berett alla sina med stereo-LF-del utrustade 
nya radiomottagare så, att de enkelt kan ut
rustas för mottagning av stereofoniska rund
radiosändningar. Det enda som behöver göras 
är att montera in Siemens stereotillsats, typ 
RE 4210. Någon efterföljande trimning erford
ras inte. Stereotillsatsen, som arbetar enligt 
den s.k. multiplex-principen, är bestyckad med 
2 rör (ECF80 och ECC82) samt 6 dioder 
(OA95). Tillsatsen kopplas till radiomottaga
ren med en 9-polig kontakt, så som visas på 
bilden. 

Svensk representant: Svenska Siemens AB, 
Fack, Stockholm 23. 

(342) 

Trådlindade precisionsmotstånd 

Svenska Mätapparater Fabriks AB, Pepparvä
gen 26, Farsta, tillverkar trådlindade preci
sionsmotstånd, typ RB62, i miniatyrutförande_ 
Motståndstråden, som vanligtvis är Nikrothal 
L, är lindad på en keramisk bobin och isolerad 
med en kraftig lack som tål stora termiska 
och mekaniska påkänningar. För att induktan-

~90 

ETT 
KRAFTACiCiRECiAT 
FÖR VARJE 
ÄNDAMÅL 

10 Amp. 30 V 

l Amp. 50 V 

2 Amp. 30 V 
eller 
l Amp. 60 V 

AS 758 
leverererat i stora kvantiteter till 

Sveriges ledande elektronikindu

strier! 

AS 757 
Massproduceras nu för leverans 

över hela Europa till avsevärt redu

cerat prisl 

AS 1164 
Solartrons populära dubbelaggre

gat! 

Atskillig~ andra typer för inbyggnad eller labaratoriebruk. 

Ring Ing. Grivans för detaljerade uppgifter och demonstration! 

AB SOLARTRON 
Källängsv. 18 
Lidingö 1 
Tel. 652855 
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SPOLE 

GLÄSAMPULL 

KVICKSILVER
RESERVOAR >10

9 

VÄXLINGAR 
MED 
ELUOTT 
KVICKSILVER
VÄTADE 
RELÄER 
Utmärkande för Elliott Mer~ 
cury Wetted (kvicksilverväta
de) reläer är: 

Hög livslängd e Liten manö
vereffekt e Hög brytförmåg<i,. 
(250 VA, 500 V eller 5 A) e 
Kort tillslagstid e Avsaknad 
av kontaktstuds 

3 olika justeringsmöjligheter 
kan erhållas för de hermetiskt 
slutna kontakterna: 

1. Ensidigt stabiliserat. 2. Två
lägesjusterat. 3. Chopperjuste
rat. 

Bilderna visar: ' 
Relä med plug-in sockel 
Relä för montering på tryckta 
kort 

För närmare upplysningar ring 
och begär våra utförliga data
blad pm Elliott kvicksilvervä
tade reläer. 

~DD "lomaH,,,,,,,, rö,,,,, 
med Elliott-världens enda 

ODD 
bYUbofodotQsystem(ör 
industriolI lamotion, Europas 
mest om(ouonde progrom 

ODD förprocessinst rumentetinr 
och induurioulomolik. 

ELLIOTT-
AUTOMATION AB 
FACK, STOCKHOLM 42. TELEFON 08/188060 
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sen skall hållas nere, ändras lindningsriktning
en efter ett visst antal varv. Hela motståndet 
är ingjutet i epoxyharts. Motstånden tål en 
max. belastning av 0,5 W vid +85° C. Tempe· 
raturkoefficienten är max. 20 ·lO-S;oC. Mot
stånden tillverkas med följ ande toleranser: 
0,05, 0,1, 0,2, 0,5 och l % och i motståndsserie 
l, 2 och 5 med resistansvärden på mellan l 
ohm och 500 kohm. 

(336) 

Subminiatyrpotentiometer 

Svenska Mätapparater Fabriks AB, Pepparvä
gen 26, Farsta, tillverkar en trådlindad preci
sionspotentiometer, typ RV5, i subminiatyrut
förande, med diametern 12,7 mm. Potentiorne. 
tern är avsedd för enhålsfastsättning. Potentio
meterhöljet är tillverkat av en aluminiumlege
ring, axeln är av rostfritt stål och i ytteränden 
försedd med en invändig gänga, M2,3. Axeln 
är lagrad i ett rostfritt spårkullager. Anslut
ningen till släpkontakten består aven axiellt 
monterad torsionsfjäder, varigenom det brus 
som alltid uppstår när släpring användes, eli
mineras. Start):nomentet är max. 2 pcm, linjä
riteten ± 0,5 % (oberoende linjäritet), temp e
raturkoefficienten ± 20· 10-6/ °C. Max. be
lastning är l W vid 60° C omgivnings temp e
ratur. Pris: 180:-. 

(335) 

Mekaniskt 455 kHz MF.filter 

Kokusai Electric Co. Ltd., Japan, har utöver 
sitt program av lågfrekvensfilter och kanalfil
ter, utvecklat ett 455 kHz MF-filter av meka-



nisk typ, avsett för rörbestyckade MF·förstär. 
kare. Två typer tillverkas: typ »MF455·lOb, 
som har bandbredden > 2 kHz vid 6 dB ocb 
> 7 kHz vid 60 dB, och typ »MF455·15b, som 
har band bredden > 3 kHz vid 6 dB och > 9 
kHz vid 60 dB. Dimensioner: 36 X 68 mm. Vikt 
80 g. Pris: ca 158:-. 

Svensk representant: Scandinavian Produce 
Company AB (ScaproJ, Kungsbroplan 2, 
Stockholm K. 

(234) 

Tidmarkeringsgenerator 
F airchild/ DuMont Laboratories, USA, har 
kommit ut med en transistor bestyckad tidmar· 
keringsgenerator, typ 781, med markeringsin
tervallerna l, 5, 10, 50, 100 och 500 fts, l, 5, 10, 
50, 100 och 500 ms eller l och 5 s. Stigtiden 
är max. 70 ns vid markeringsintervallet l ftS 
och max. 500 ns vid 5 s. Generatorn alstrar även 
sinusvåg med frekvenserna 5, 10 och 50 MHz 
samt triggpulser med max. 80 fts stigtid och 
repetitionshastigheter från l till 105 pulser/s. 
Pris ej fastställt. 

Svensk representant: Firma lohan Lager
crantz, Gårdsvägen 10 B, Solna 3. 

(339) 

Effekt. och ståendevågmätare 

Seltron Teleindustri, Egnahemsvägen 15, Spån
ga, tillverkar en effekt- och ståendevågmätare, 
typ PMS 2, för privatradiobandet 27 MHz. 
Instrumentet är avsett att inkopplas i en 50 
ohms koaxialkabel mellan sändaren och an
tennen. När instrumentet användes för effekt
mätning kan man mäta både utgående och re
flekterad effekt i antennen. PMS 2 kan, utan 
att den dämpar utgående eller inkommande 
signal, ständigt ligga inkopplad i antennka
beln. På så sätt kan man kontinuerligt över
vaka stationen, fel på sändaren, antennkabeln 
eller antennen kan direkt avläsas på ett visar
instrument som är kalibrerat direkt i W (5 W 
fullt utslag). Mätnoggrannheten är 5 %. An
vändes instrumentet som ståendevågmätare 
kan mätning och trimning av antennen utföras. 
Ståendevågförhållandet (SVF) kan avläsas di
rekt på visarinstrumentet. Mätområdet för 
SVF -mätning är från l : l till 20: l , effekten 
vid SVF-mätning bör vara mellan 2 och 5 W, 
men instrumentet är dock användbart ända ned 
till 0,5 W. Pris: 185: -. 

(337) 

Transistorförstärkare 
Newmarket Transistors Ltd., England, tillver
kar en liten transformatorlös transistorförstär
kare, som är uppbyggd på ett kretskort. Förstär
karen, som är bestyckad med 5 transistorer och 
l diod, lämnar en utgångseffekt av 330 m W 

~92 

1 

APPARATLÅDOR Tillverkade av 

stålplåt, lackerade med grå hammariack 

~'ek 

Låda för löstagbar panel. Standardutförande. 
Ventilationsöppningar (gälar) på baksidan. 

Nr 

I 
Mått i mm 

Stan-

I dard a b 

X 702 144 210 
X 710 144 210 
X 730 210 298 
X 731 210 298 
X 733 210 440 
X 742 210 520 

Låda i pultform. 
Löstagbar panel och botten. 

I 
mått i mm 

Nr 

I I a b C 

? 
X 800' 45 120 150 
X 810' 45 120 150 
X 820 70 170 200 
X 830 90 220 250 

* 
.. endast botten lostagbar. 

Förstärkarehassi, pultmodell, 
med perforerad huv 

I '·if'~' c 

115 
150 
150 
200 
210 
200 

I d 

145 
225 
300 
400 

Huv, botten och chassits översida löstagbara. 

I mått i mm 
Nr 

a I b I c I d I e I f 

X 900 

I 
280 

I 
265 

I 
75 

I 
150 

I 
145 

I 
20 

X 910 330 265 75 150 145 20 
X 920 500 290 90 180 210 30 

Förstärkarchassi 
Huv och botten ör avtagbara och försedda 
med avlånga ventilationshål. 
Löstagbart chassi. Botten försedd med plast
fötte~ , 
Färg: Huv och botten antracit, fram- och 
baksida silvergrå. 

I 
mått i mm 

Nr 

I I a b c 

X 1000 280 200 105 
X 1002 340 240 105 
X 1004 400 280 125 
X 1006 480 300 140 

Detta utgör endast en liten del av vårt stora 
sortiment av apparatlådor. Kontakta oss för 
nörmare upplysningar. 

Katalog sändes på begäran. 

Radio- f5 Elektronikkomponenter AB 
T eJ. växel 34 09 20 . 
Tulegatan 19, Postbox 19043, Stockholm 19 
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cS~ 
CORPO.RATION 

"klöverblads" -genomföring 

"tefloniserad lödgenomföring, som anbringas i 
chassiet enligt den numera välkända .press·fit>· 
metoden. Genomföringen har en guldplöterad 
bussning med ett genomgående, klöverbladsfor
mat hål enligt ovanstående bild. 
Denna lödgenomföring möiliggör dopplödning 
även av metallchassin. 
Tillverkas i två typer: 
FT-E-l0 för trådar AWG·19 (ca 0,9 mm) ach med 
bussning av guldplöterad mössing. 
FT-E-12 för tr6dar AWG·22 (ca 0,6 mm) och med 
bussning av guldpläterad brons. 
Båda för chassipl6t 1-1,5 mm tjock. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stackholm SV. Tel. 2461 60 

LAGER-REA 
av ei katalogförd materiel 

Nedanstående artiklar utförsälies så långt lagret 
räcker 

KOLKORNSMIKROFON, lME typ B57 RLA 1820, imp. 
200 ohm max 4000 Hz •. .•................ 2.75 

DIODER, amerik. motsv. till l N91 m.fJ. .. . ... -.50 
FlAsTIFTsKONT.: 4·pol. sladdk. hane, 

motsv. KM4PM •..........................• 1.50 
0 :0 4·pol . sladdk. hona, motsv. KM4sM . •.• 1.50 
FERRITSTAVAR, 9,5X160 mm ...............• -.90 
SL'MMER, LME.typ 4-8 voJt •..............• 2.75 
RelÄER, 2 vxJ. 12 och 24 vaJt .... .... .... ...• 6.
ORTElEFONER, kristall, med sladd.. . .. ..... 1.25 
SKÄRMBURKAR, 39x39x83 mm ............ -040 
PILVRED, vita längd 32 mm, för '/," axel.... - .30 
RATTAR, vita'" 25 mm, för '/," axel ........ -.30 
RATTAR, brun/benvit, '" 40 mm, för '/," axel - .50 
ROR, surplus E 88 CC, beg. men felfria...... 1.
ROR, surplus E 81 l, beg. men felfria .....• 1.
ElEKTROLYTKONDENSATORER, Rubycan, 

10 p.F 25 V ................................ -.50 
PAPPERSKONDENSATORER, 4700 pF 600/1500 V 

F & T .•.•.•.•.•.•.••...•••.•..•..••••.••• - .25 
0 :0, 5000 pF 35011000 V TCC ............... . -.25 
0:0, 5000 pF 50011500 V Farad. ....... ...... -.10 
0 :0,5000 pF 1000/2500 V Farad..... . . ....... -045 
0 :0, 50 000 pF 60011500 V F & T ........... • - .25 
0:0,0,25 p.F 250 voJt Oubilier 11 x30 mm •... - .50 
0:0, 0,5 p.F 250 volt Oubilier 13x30 mm ...• -.75 
POlYEsTERKONO., 33 000 pF 125 volt F T 

9,5X16 mm .............................. -040 
0:00,15 p.F 125 volt F & T 14x20 mm .......... -.50 

Priserna- gäller exkl. varuskatt 

INTRON I ( A-B 
Svartågatan 70, Stockholm·Johanneshov 4 

Tel. Vx 590535 
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och är lämplig att använda i t.ex. snabbtelefo
ner och högtalartelefoner. Förstärkarens fre
kvensområde sträcker sig från 200 Hz till 12 
kHz, ingångsimpedansen är l, 2,5 eller 220 
kohm, utgångsimpedansen 15 ohm och mat
ningsspänningen 9 V. Förstärkaren har dimen
sionerna 63,5X36X19 mm OängdXbreddX 
höjd). Pris: ca 30:-. 

Svensk representant: Forslid & Co AB, Råd
mansgatan 56, Stockholm. 

(344) 

Ny oscilloskopförstärkare 

Fairchild/DuMont Laboratories, USA, har ut
vecklat en ny plug-in·förstärkare till sitt tran
sistorbestyckade HF-oscilloskop, serie 765. För
stärkaren, som har typbeteckningen 76·08, är 
en tvåkanals y-förstärkare med bandbredden 
50 MHz, stigtiden 7,5 ns och känsligheten 50 
m V/ cm. Ingångsdämpsatsen har nio steg, lägs
ta känsligheten är 20 V/cm. Pris: 4420: -. 

Svensk representant: Firma lohan Lager
crantz, Gårdsvägen 10 B, Solna 3. . (340) 

~94 

AMERICAN CRYSTAL 
COMPANY 

Styrkristaller för kvalificerade ändam61. 
Tillverkningstolerans 0,002 '/, 
Garantitolerans 0,005 '/, 

1-17 Mhz grundton 
15--60 Mhz överton 

Kalibrering för serieresonans eller antiresonans 
45-35-32-25-20--18-15-12-10 pf. Typ HC-
6/U (0.050"), sam p6 begäran förses med tjocka
re stift (0.093" eJ. 0.125") . 

Nedanstående nettopriser göller fr.a.m. 1/12 -63. 

I 
Kommersiell typ I Amatörtyp 0,01 '/0 

1-4 st 15-11 stl 1-4 st 

1- 2 Mhz 44.75 kr 37.75 kr 39.50 kr 
2-40 Mhz 28.75 kr 25.75 kr 26.50 kr 

40--60 Mhz 32.50 kr 28.65 kr 28.75 kr 
M.B.(C.B.) 24.- kr ?1.25 kr 

M.B. i kvantiteter om minst 200 st 11.85 kr 

Till förhöjt pris tillverkningstolerans 0,001 '/0 och 
för ugnsbruk. Vid större order begör offert. 
leverans från lager el ler 3-5 veckor. 

Generala.ent för Skandinavien: 

F:a Bo Hellström, 
VALLENTUNA 

0762-24416 

Kristaller 100 khz-130 Mhz även surplus 
Prislista nr 6 fritt på begäran. 

Ur innehållet: 
Kristaller (Europas rikhaltigaste sortering). 
Transistorer (mer än 600 typer prissatta) . 
Radiorör (öven specialrör - låga priser) . 
Kondensatorer, motstånd, spolar m.m. 

FÖR MEDBORGARBANDET 
EFFEKT och STÅENDEVÅGMÄTARE för 27 Mijz 

Ett absolut oumbcrligt hjclpmedel för den som vill 
ha ut mesta möjliga ur son sändare. 
e Mcter utgående och reflekterad effekt 0,1-5 watt. 
e Möter SVF 1:1-20:1. e Anvcndes för trimning av 
scndaren och antennen. e Dämpar ej ing6ende eller 
utgående signal. e Kan alltid vara inkopplad för 
kontinuerlig ävervakning av scndaren. e Ingen yttre 
spänningskälla. e Passar alla CB-apparater med 
50 ohms utgång. e Kaaxialkontakter på baksidan. 
Pris 185.00 kronor. 
Beställ data blad, vi sänder d.t gratis. 

AB SELTRON TELEINDUSTRI 
Egnahem.vcgen 15, Spånga 

STRÖMTRYCK 
- TRYCKTA KRETSAR FÖR HÖGA ANSPRÅK 
Cromtryck AB har en ny, hypermodern anläggning 
tör produktion av strömtryck. Vi samarbetar med den 
internationellt ledande gruppen inom området tryckta 
kretsar: Photocircuits Corporation, New York; Tech
nograph Printed .Circuits. Ltd, London; Ruwel-Werke, 
Geldern; Printelec Circuits Imprimes, Paris och Ma
thias & Feddersen, Köpenhamn. Genom licensavtal 
tillförsäkras vi alla metoder och erfarenheter inom 

~~:,~e'~r~;;g.kan er.C"ROiTRiC'i( 
JÄMTLANDSG. 151, VÄLLINGBY. TEL. 372640 
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Nu levererar 
TANDBERG 
den 30.000:e 
bandspelaren 

till USA! 

\ 

Avg. fr ....... Fornebu Ank. till ...... New York Last ......... Tandbergs Jubileumsbandspelare 

OCH VILKEN BANDSPELARE! 

Den höga kvaliteten, den höga tekniska stan
darden, det världsberömda ljudet har bidragit till 
att Tandberg-försäljningen har ökat fantastiskt i 
hela världen. Den säljs nu i inte mindre äh 23 
länder. I USA ökade försäljningen med 30 % 
1962. Fackpressen i USA, Frankrike, England, 
Västtyskiand och Sverige höjer Tandberg ' till 

skyarna. Audio, Consumer Report, Radio och 
Television, Christian Science Monitor, Dispason 
ger Tandberg bandspelare ett mycket högt betyg 
i sina tester. Det lönar sig att satsa på kvalitet, 
det rönar sig att sälja kvalitet, det lönar sig att 
sälja Tandberg. Det är skillnad! 

TANDBERG RADIO AB STOCKHOLM GDTEBORG MALM D 

R A D I o o C H T E L E V I S lON - N R l 2 - 19 6 3 93 
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ELEKTRONISK ORGEL FRAN 

Den attraktiva THOMAS orgeln nu i byggsats 10 stäm
mor, 2 manualer på vardera 3 oktaver 13 baspedaler,. 
variabelt vibrato. Transistoriserad för bättre ljud. 20 Watts 
slutförstärkare. 220 Volt. 
Begär specialbroschyr! Pris i byggsats 2.990:-. 

I I 
STOCKHOLM Rörstrandsgatan 37, tel. 08/227820. GOTEBORG Södra Vägen 69, tel. 
031/200325. MALMO Regementsgatan 10, tel. 040172975. SUNDSVALL Vattugatan 3, 
tel. 0601150310. 

1000-tals 
Komponenter 

I LAGER 

Och ring bara som 
vanligt till Bibbi 
tel. 08/40 65 26 
438243 
Ni får 
komponenterna 
snabbast från 
Ernst Eklöf AB 
Lager: Bondegatan 2 
Stockholm 

RATTAR 
BANDKABEL 
KONTAKTER 
TY
ISOLATORER 

Box 4019, Stockholm 4 

Telefoner: 08/40 65 26,43 82 43 
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Enkel voltmeter 

Industrial Deviees Ine., Edgewater, New Jersey, 
USA, tillverkar en liten enkel voltmeter, »Mini
Volt», som består aven potentiometer och en 
glimlampa och med vilken man kan mäta lik
och växelspänningar mellan 65 och 660 V. Vid 
mätningen vrides potentiometern till dess att 
glimlampan tänder, varvid spänningen kan 
avläsas på potentiometerskalan. 

Svensk representant saknas. 
(341) 

Nya isoleringsband 
Rotunda Ltd., Denton, Manchester, England, 
tillverkar två nya typer av isoleringsband, 
»Rotunda P. I. B. Tape» och »E4.S10». Ro
tunda P. I .B. ,'fape, som är tillverkat av för-o 
stärkt polyisobutylen, är tunnare än vanliga 
isoleringsband och synnerligen elastiskt och 
ger därför tunna och jämna isoleringar. Det 
är beständigt mot ozon och fukt, fäster väl 
vid både metaller och dielektriska material 
och tål att sänkas ner i vatten. Skarvar, gjor
da med detta isoleringsband, tål temperaturer 
upp till +100° C, men börjar mjukna vid ca 
+80° C, varför de - om de skall användas 
vid högre temperatur - bör förses med meka
niskt skydd, exempelvis i form av ett vanligt 
isoleringsband. Bandets resistans vid 20° C är 
7X1015 ohm/cm., genomslagsspänning 20000 
V/ mm, dielektricitetskonstant vid frekvenser 
1kHz - l MHz är 2,48-2,47, effektfaktor 
vid 50 Hz är 0,0014, och vid frekvenser l kHz 
-l MHz ca 0,001. 

Isoleringsbandet, typ E4.S10, är robustare 
och tål temperaturer på upp till +250° C, 
draghållfastheten är . 27 kg/cm och genom
slagsspänningen 40 000 V/ mm. 

(329) 

Ny transistormottagare 
Siidfunk AG, Västtyskland, presenterar en ny 
transistormottagare, typ »Capri», som är ut
rustad för mottagning på LV, MV, KV och 
UKV. Mottagaren är bestyckad med 9 transis
torer, 5 dioder och l selenlikriktare, den har 
en uteffekt av 1,2 W, uttag för skiv- och band
spelare och tonkontroll. Mottagaren är även 
avsedd att användas i bil, för vilket ändamål 



en speciell bilkassett kan erhållas. När motta
garen placeras i kassetten kopplas den auto
matiskt till bilbatteri, bilantenn och eventuell 
extrahögtalare. Mottagarens inbyggda antenn 
är frånkopplingsbar. Vid användning i bil ökas 
uteffekten till 2 W. Pris: 445: - inkl. oms. 

Svensk representant: Lindh, Steen e & Co AB, 
Östra Hamngatan 2, Göteborg C. 

(343) 

Ny TV-mottagare från Luxor 

Luxors nya TV-mottagare Electra 23". 

Luxor presenterar tre nya TV-modeller, »Kurir 
23», »Elektron "23652» och »Electra 23», vilka 
alla har bildrör av s.k. twin-panel-typ. De tre 
mottagarna är utrustade med samma typ av 
chassi, vilket är bestyckat med 19 rör med 40 
rörfunktioner, 2 transistorer i Ijud-MF-delen, 
7 germanium dioder, 4 selen- och l kisellikrik
tare. Kurir och Elektron är försedda med en 
och Electra med två högtalare av typ »Luxor 
Briljant» 31/ 2X14". Alla tre mottagarna är 
försedda med kanalväljare för mottagning av 
sändningar på UHF-banden. Pris för Kurir 
23": 1565: -; för Electra 23": 1595: -; för 
Elektron 23652: 1595:-. 

(338) 

• 
Utställningar 
Internationell komponentutställning 
Den 7-12/2 1964 hålles utställningen »Salon 
International des Composants Electroniques» i 
Porte de Versailles, Paris. 

• 

Deltag i den stora årliga 

internationella salongen 
för elekt'roniska 

komponenter 

7 -12 februari 1964 

i PARIS Porte de Versailles 

SALON 
INTERNATIONAL 
DES 

CD POSANTS 

LEeTRO I DES 
Komponenter, 

rör och halvledare, 

mät- och kontrollinstrument 

elektro-aukustik ... 

Alla upplysningar genom : 

Federation nationale 

des industries electroniques 

23. rue de LUbeck - PARIS 16 e 

Tel, Passy 01-16 
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isolations
brickor 

Anodoxiderade aluminiumbrickor för effekthalv
ledare. Ger elektrisk isolering med bibehöllen 
värmeavledningsförmöga. Den glashörda oxid
ytan kan tillverkas med star mekanisk noggrann
het och ger en vClrmeavledning sam är 400 'I, 
bt'ittre ön has de vanl iga glimmerbrickorna. Har 
dessutom en mycket större mekanisk höllfasthet 
ön glimmerbrickan, sam lätt bryts. (Se fig. avon 
till vönster.) 

Plastbrickor avsedda att placeras mellan en 
halvledare och ett kretskort för att ge halvleda
ren skydd mat vörmen frön lödstöllet. Dels er
hölls längre anslutningströdar utan att halvle
daren . hänger i luften., dels kommer halvleda
ren längre frön lödstället, vilket är speciellt vik
tigt då kretskortet dopp löds. AnslutninQströdar
no sprids nögat vid passage genom brockan pö 
va.. undersida kammar utförts för att hindra 
fuktanhopning mellan brickan och kortet. ·Till
verkas av glasblandad Diallyi enligt MIL-M-14F. 

Rekvirera katalogunderlag från: 

AB RECTRONIC INe. 
Hornsgatan 58, Stockholm SV. Tel . 2461 60 

HÖGSPÄNNINGSAGGREGAT 
för forskning och industri tillverku i olika ... för. 
anden frln 2000 till lSOOOO volt I mA. stabilioerad 
hk.pänning. HSP-transfonnator och likriktare i 
dt oljebchlIlaro. Försedd med instrument för di
rek, ~vlä.ning aT utglngsspänningen. 

Vi IiIJ"".u,. Jesmtom 
Drosslar (BF, UKV, Nit, Ton och VI

deo). 
Spolar och BSP-transformatorer. 
Spolar I Ipeclalutfilranden. 

Ingeniörsfirma nRONIC 
.......... _ 5 - NäsbyPllrlc - T.t. 561828 

OMFORMARE 
heltransistoriserade 
underhållsfria 
stötsäkra 

Prim. 6, 12, 24 V = 

Sek. 220 V, 50 pIs 

8 -100 VA 

T även liksp. omvandlare 

INGENJORSFIRMA L~ G. OSTERBRANT 
Box 537, Jönköping, 036/281 96, 140 73 

Kataloger och 
broschyrer 
Westinghouse, USA, ger ut en handbok för 
konstruktörer »Designers Handbook of 
W estinghouse Silicon Controlled Rectifiers», 
vilken förutom data innehåller olika tillämp
ningsexempel. Boken kostar 20: - och kan 
beställas från AB Nordiska Elektronik, Drott
ninggatan 24, Stockholm C. 

Elfa Radio & Television AB, Holländargatan 
9 A, Stockholm 3: 

katalog över koaxialkontakter typ C och ka
talog över koaxialreläer från Automatie Me
tal Products Corp., USA; 
broschyr över interna kommunikationssystem 
från Amplivox Ltd., England_ 

M Stenhardt AB, Björnsonsgatan 197, Bromma: 
datablad över transistorbestyckade rörvolt
metrar från Motorola Communieations and 
Eleetronics Ine., USA; 
katalog över skrivare och tillbehör från Brush 
Instruments, USA. 

Aktiebolaget Bromaneo, Sveavägen 25--27, 
Stockholm: 

datablad över isoleringsslang från Bentley
Harris Manujaeturing Co., USA. 

Hammarby Bakelit Industri AB, Brantsham
mar, Knivsta: 

katalog över teflonisolerade kablar och iso
leringsslang av teflon. 

Universalimport Aktiebolag, Kronobergsgatan 
19, Stockholm: 

ny prislista till företagets huvudkatalog. 
Svenska Painton AB, Akers-Runö: 

katalogblad över kontakter från Painton & 
Co Ltd., England. 

Ingenjörsfirma Martin Persson, Box 35, Ven
delsö l : 

katalog över mikrofoner och högtalare från 
Eleetro-Voiee Ine., USA. 

Erik Femer AB, Box 56, Bromma : 
översiktskatalog över oscilloskop och tillbe
hör samt broschyr över ett nytt universal
oscilloskop från Tektronix Ine., USA. 

Telefunken GmbH, Ernst-Reuter-Platz 7, Ber. 
lin-Charlottenburg l , VästtyskIand : 

broschyrerna »Das Telefunken-Reflexkly
stron TK 61» och »Transistor-Gegentakt-B
Endstufen ohne Ausgangstransformator». 
(Svensk representant: Svenska Aktiebolaget 
Trådlös Telegrafi, Fack, Solna 1.) 

Siemens & Halske AG, Balanstrasse 73, 8000 
M iinchen 8, Västtyskland : 

broschyren »Wärmeableitung bei Transisto
ren». 
(Svensk representant : Siemens Svenska AB, 
Fack, Stockholm 23.) 

Georg Sylwander Aktiebolag, Lidingövägen 75, 
Stockholm No: 

broschyr över skivspelare och skivväxlare 
med och utan inbyggd förstärkare från Per
petuum·Ebner, VästtyskIand. 

Svenska Grundig AB, Lidingövägen 75, Stock
holm No: 

katalog över nya radio- och TV-mottagare 
från Grundig-Werke, Västtyskland. 

AB Harald Wållgren, Box 2124, Göteborg 2: 
broschyr över transistormottagare och bat
teridriven bandspelare från Hitachi, J apan; 
katalog och prislista över bandspelare, radio
och TV-mottagare från Saba-Werke, Väst
tyskland. 

Aktiebolaget Trako, Tegnergatan 4, Stockholm 
Va: . 

kataloger över radio- och TV-mottagare, för
stärkare, bandspelare, högtalare, mikrofoner 
etc. från Geloso S.p.A, Italien. 
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BERCO 
VRIDTRANSFORMATORER 

Typ 42 e, Lab 
2 A, 

Följande typer finnas: 

31 C 230 V 

41 C 230 V 

42C 230 V 

MC 230 V 

44Z 380 V 

45C 230 V 

45Z 380V 

71 C 230 V 

72C 230 V 

121 C 230 V 

0--250 V 0,7 A 

0--270 V 0,8 A 

0--270 V 2,0 A 

0-270 V 2,75 A 

0--380 V 1,6 A 

0--270 V 4,0 A 

0--380 V 1,6 A 

0--275 V 6,0 A 

0--275 V 10,0 A 

0--275 V 25,0 A 

Källängsvägen 18 
lidingö 1 
Tel. 652855 

> 

TRANSISTORISERAD 
SIGNALGENERATOR 

trin Nombrex, Eng/llnd 
Detta ör ett ypperligt instrument för laborato
rier, sko lor och serviceverkstäder. Frekvensom
råde 150 kHz-3S0 MHz. Utsignal 50 mV med 
attenuatar, som ka n amplitudmoduleras med 400 
Hz. Frekvensnoggrannhet bättre än 2 'I,. Separat 
utgöng för tanfrekvens 400 Hz, 1 Veff. Inbyggt 
9 valt batteri, strömförbrukning 3,5 mA. Smö 
dimensioner 168 XP8X68 mm. 

Riktpris kronor 220.-

För ytterligare upplysningar, kontakta Nom
brex svenska representant: 

Svensk Förstärkarkonstruktion 
Lammevallsgatan 42c, Mölndal. Tel. 031127 77 65 

EKBngtt 
I"HSIC* "''''" o 

,~ 
~ AEREX· .. LÄKT 

11 HP,", 27Dfmo 

· f'\ , 

"'~" · \ · ~ f-. 'm ft · '. F=' ~ .I~· _ -. r-o .. -" .... ~ · ~ ~ t:C , . . ' ,. I r-~ '-- .H4 -:""" .. 
1-.... -

o .... '" 
• .. w 220 "voit 50 Hz; 2750 v/min. 

I#I@:I-PRODUKTER AB 
S .. dlJlrclsg.... 16 - Joh.nne.h.v - TeL .1 2. 00 
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Kvalitetsreläer - speciellt 
avsedda för tryckta kretsar 
Allied CONTROL's nya relä, typ S, är speciellt konstru
erat för användning på tryckta kretsar. Relät är inte högre 
än de transistorer det skall arbeta tillsammans med -
endast ca 1 cm. Trots detta tål det inte mindre än 2 A 
vid 29 V likspänning. 

Ett utförande för lägre effekt tillverkas också. Detta 
p rovas inte mindre än 10000 gånger innan leverans. 
S-reläernas höga tillförlitlighet är en följd av den hög
klassiga konstruktionen med delade kontakter monterade 
på ett balanserat och roterande ankare som återställes med 
hjälp aven permanentmagnet. Hermetisk försegling samt 
kalibrerade kontakter medger absolut säker slutning. 

Allied Control's S-relä är upptaget på amerikanska för
svarets produktlista QPL-S7S7 under beteckningen Allied 
Controi S6H3-26.5., samt motsvarar även de amerikanska 
myndigheternas krav enl. RY4N4B3L. 

Kontakta oss när det gäller reläer, transistorer, Jik
riktare eller andra elektroniska komponenter. 

Kontaktfunktion: 2 - polig växling 

Till- och frånslagstid 
vid + 25 ° C 

Shock 

Vibration 

Vikt 

Anslutning 

max 4 ms vid nominell spän
ning över reläspolen 

50 g 

5-55Hz vid 0,125" topp t ill 
topp 
55-2000 Hz vid konstant 20 g 

max. 8,5 g 

plug-in, för tryckta kretsar, 
lödöron av "kroktyp" eller 3" 
långa ledningar 

-~~~----------------~~~------~------
Omgivningstemperatur _65 °C till + 125 °C 

Volt 
6.0 

12.0 
26.5 
48.0 

Spoldata I 
IAmpere Ohm±lO % I 

0.172 35 
0.085 140 
0.038 700 
0.020 2300 

Max. tillslagsspänning vid 
+ 25° +125° 

3,2 4,4 
6,2 8,6 

13,0 18,0 
26,0 36,0 

N AB NORDISKA ELEKTRONIK 
* . INGENIÖRSFIRMA 

Drottninggatan 24, Stockholm C. Tel. 20 83 80, 21 78 80 

SATT 
RORAVDELNINGEN 

TELEFUNKEN 
PNP - skikHransistorer 

AF 105 

OC 614 

OC 61SV 
OC 61SM 

AC 116 

AC 117 

AC 122 

AC 123 

AC 124 

AFY 14 

ASY 30 

ASY 24 

00603 

HF-transistor för försteg, blandar- och 
MF-steg på mellanvågsområdet och MF
steg 10,7 MHz 
HF-transistor för försteg och blandarsteg 
på kortvågsomr,odet . 
HF-transistor för försteg på UKV-området 
HF-transistor för blandar- och oscillator
steg på UKV-området 
Drivtransistor för AC 117. Förlusteffekt 
150 mW. 6 V och 9 Varbetsspänning 
Slutstegstransistor för mottakt-B-koppling. 
Förlusteffekt 400 mW. 6 V och 9 V arbets
spänning 
lF-förstegstransistor med hög strömför
stärkning. Förlusteffekt 70 mW 
Drivtransistor för AC 124. Förlusteffekt 
150 mW. 12 Vorbetsspänning 
Slutstegstransistor för mottakt-B-koppling. 
Förlusteffekt 400 mW. 12 Varbetsspänning 
HF-transistor för oscillatorsteg på kort
vågsområdet. Förlusteffekt 150 mW 
Kopplingstransistor för hög kopplings
hastighet. Förlusteffekt 150 mW 
Kopplingstransistor för hög kopplings
hastighet. Förlusteffekt 50 mW 
Slutstegstransistor, effekt 4 W 

Begär närmare informationer från S 310.03 

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRADLUS TELEGRAFI 
Telefonnummer: 08/290080 - Fack, Solna 1 
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SINUS 
MUSIKMOBLER 

med 

ultrasuper-högtalare 

TYP B-2! 
1 st 8" bredbands-högtalare U-8029X 
55-16.000 p/s 
8 watt 
16 ohm 
580 X 270 X 180 mm 

. 
TYP B-23 endast 15 cm djup! 

1 ~t 8" bredbands-högtalare 
U-8029X 
60-16.000 p/s 
8 watt 
16 ohm 
350 X 700 X 150 mm 
(med monterbara ben) 

ÖVRIGA TYPER AV SINUS , 
HÖGTALARE FINNAS 

ALLTID I LA GER. 

aegär prislista. 

SÄLJES ENGROS genom 

Import IB I.EIRA 
Tegnergatan 29, Stockholm C 

Telefon 233500 

~ 96 

International Rectifier, Snoiiskyvägen 8, Stock· 
holm K: 

prislista över kiseldioder, zenerdioder, refe· 
renselement, tyristorer från International 
Rectifier, USA. 

• 
Branschnytt 
Firma lohan Lagercrantz flyttade den l / U 
till Gårdsvägen lOB, Solna 3, tel. 08/ 83 07 90. 

Svenska Philipskoncernen ökar försäljningen 
M1ij. kt. ... .. 
'" 
lO) 

'" 

.. 

"'.0 

iiiiii 

.. .. 
"'.- :w, "'.0 

III 
9-54 Sf-S5 55-~ 56-$1 51- 51 "-, ,__ .,--41 'l-Q '2-'~ 

vita siffror = export 

Svenska Philipskoncernens totala försäljning 
under verksamhetsåret 1962/ 63 uppgick till 
400,8 Mkr, vilket innebär en ökning med 15 % 
jämfört med föregående år, då försäljnings. 
siffran var 347,9 Mkr. Försäljningen inom lan· 
det svarade för 364,4 Mkr (f. å. 327,6 Mkr) och 
exporten -för 36,4 Mkr (f.å. 20,3 Mkr). I fig. 
l visas Philipskoncernens försäljning under 
tiden 1954-1963. 

• 
Föreningsnytt 

I SVERIGES RADIO
MÄSTAREFÖRBUND 

SHIO omorganiseras 
Sveriges Hantverks· och Industriorganisation 
(SHlO), som numera företräder både företag 
och företagare inom hantverk, industri och när· 
stående servicenäringar jämte deras samman· 
slutningar, håller på att omorganiseras. Den 
1/1 1965 skall den nya formen börja tillämpas, 
vilket går ut på att branschförbund och lokala 
hantverksdistrikt på lika villkor skall få infly· 
tande och ansvar inom SHIO. Detta skall ske 
genom att till dim högsta beslutande kongres· 
sen, som skall hållas vart 3:e år, representanter 
utses från branschförbunden och från hant. 
verksdistrikten. Mellan kongresserna fungerar 
överstyrelsen, och som rådgivande organ till 
denna kommer att finnas dels Branschförbun· 
dens råk" vari skall ingå dels en representant 
från varje branschförbund, dels ett distrikts 
råd, som består av representanter från de lo· 
kala hantverksdistrikten. För de medlemmar 
som förut tillhört lokala hantverksföreningar, 
till vilka de själva betalat in en viss medlems· 
avgift, kommer detta inte att innebära någon' 
större skillnad - avgiften kommer t.o.m. att 
indirekt bli lägre - men för de medlemmar 
som endast tillhört SHIO genom branschför· 
bund och även i fortsättningen önskar vara an· 
slutna, kommer ändringen att innebära, att de 
själva fr.o.m. år 1965 får betala den avgift 
som nästa SHIO·kongress fastställer. Efter den 
nya organisationen kan man vara ansluten på 
två håll - dels genom branschförbund, dels 
genom lokal hantverksförening utan att behöva 
betala mer än en medlemsavgift. . 

• 
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fUå~/E"176 FÖ R 
SERVICE 

CRAMOllN 
Kontaktalja 
Cramalin användes inom radio·, TV· och 
elektrotekniken. Rengör, förhindrar oxide· 
ring, slitoge, gnistbildningar, minskar kon· 
taktmotståndet för de mest skildo slog av 
material. 

Cramolin levereras enligt följande : 
Sprayburkar am 170 gram med flexibelt blås· 
~~ . 
Spray R - röd förpackning 
Avsedd för ej gnistbildande kontakter. Ren· 
gör och skyddar mot korrosion m.m. 

Pris kr 12: -
Spray B - blå förpackning 
Avsedd speciellt för gnistbildande kantak· 
ter. Korrosionsskydd. 

Pris kr 12: -
Spray 3 S - grön förpackning 
Universolmedel för rengöring, skyddar mat 
korrosion, smörj· och glidmedel för de mest 
skilda material. Pris kr 16:50 
I flaskor 
Innehållet motsvarar Spray R 

10: -
2:50 

12: -

250 gram Pris kr 

15 gram Pris kr 

Pasta. Burkar am 500 gram Pris kr 

* ( BERNSTEIN ) . 
Serviceväskan BOY. 
50 serviceverktyg, infälld spegel i lacket, 
utrymme för 62 rör och mätinstrument. 

Pris kr 325: -
Servicemappen BOY. 
Samma verktygsuppsättning som i väskon . 
Denna uppsättning är speciellt lämplig för 
verkstads· och yrkesskolor. . 280 

Pns kr : -
Sp'ecialverktygsmapp för bandspelare och 
d,kteringsapparater. 38 delar varav flera 
specialverktyg. 

Pris kr 280: -

Trimsatser, skruvmejslar och tänger 

BEGÄR PROSPEKT 
Generalagent: 

må/grens 
Göteborg 2 , 
tel. 031/174980 

Stockhalm·Vällingby 
te I. 08/87 37 55 



PRENUMERERA NU 
PÅ RADIO 
OCH TELEVISION 

Stereorundradion börjar, liksom färgtelevisionen, bli aktuell även här 
i landet. På halvledarområdet dyker ständigt nyheter upp. Samma sak 
gäller ifråga om elektroniska mätinstrument. 

RADIO och TELEVISION är en oumbärlig informationskälla för radio
tekniker och andra som vill hålla sig ii jour med utvecklingen inom 
dessa gebit. Liksom hittills kommer RADIO och TELEVISION även 
i fortsättningen att innehålla artiklar av grundläggande och undervi· 
sande natur, sammanställningar och översikter. Men även radiotekni. 
kens och elektronikens mera hobbybetonade aspekter kommer att be· 
lysas. En intressant sak i detta sammanhang är det samarbete som 
RADIO och TELEVISION inlett med Elektronikbyggsatser AB 
(EBaB) , vilket innebär att till de bygg.själv·artiklar som i fortsätt
ningen publiceras i tidskriften kommer att tillhandahållas materialsatser, 
som sammanställts av EBaB i intimt samarbete med RADIO och TELE. 
VISIONs laboratorium. 

Genom RADIO och TELEVISION får ni en värdefull - för att inte 
säga oumbärlig - fortlöpande information om allt nytt på radio- och 
TV·teknikens område. Samtidigt ger tidskriften Er en ständig tillförsel 
av nya »matnyttiga» ideer, praktiska tips och schemaförslag. Som stän
digt aktuellt inköpsregister för radioteknisk och elektronisk apparatur 
är tidskriften lika oumbärlig för fackfolk som för amatörer. 

Ni måste naturligtvis ha RADIO och TELEVISION även under 1964! 

OBS l Radio och Television helår kostar i Danmark 
Dkr 38: -, i Norge Nkr .41: -. Samprenumeration 
Dkr 57: -, Nkr 61:-. 

1964 BLIR ETT 
HÄNDELSERIKT 
ÅR INOM 
RADIO OCH TY-

O 

OMRADET! 

SLÄPP INTE 
KONTAKTEN MED 
UTVECKLINGEN 

helår 30:
halvår 15 :50 

Samprenumeration 

RADIO och 
TELEVISION + 
ELEKTRONIK 

(inkl. oms) 

45 e. 
e (inkl. oms) 

Sätt in prenumerationsavgiften på postgiro nr 196564 - RADIO och 
TELEVISION, Stockholm 21. 
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Böcker för tekniker att 
Fackböcker är alltid välkomna julklappar antingen 

de ges bort till »amatörer» eller »proffs» på det 

radiotekniska eller elektroniska området. En väl

kommen julpresent som dessutom märks hela året 

är också en helårsprenumeration på »RADIO och 

TELEVISION» eller »ELEKTRONIK». 

Tre aktuella nyheter 
som ingår i serien 

television 

TlLllMP8TRONIK 

K Jeppsson 

PRAKTISK 
TRANSISTORTEKNIK 
För servicetekniker inom elek
troniksektorn och experimente
rande amatörer. Inga djupare 
matematiska kunskaper krävs 
av läsaren eftersom boken hu
vudsakligen utgår från de prak
tiska synpunkterna på använd
ningen a v dioder och transis
torer. 

inb 22: -, 176 sid 

G Markesjö 

TRANSISTORTEKNIK 
En bok för avancerade tekni
ker, som behandlar transistorns 
fundamentala principer och 
de olika problemställningarna 
inom transistortekniken. 

inb 16: 50, 100 sid 

tidskriften för radio- och tele
visionsteknik, elektronik, audio
teknik och amatörradio 

Innehåller artiklar av mer grundläggande och undervisande 
karaktär - ger aktuella marknadsöversikter och samman
ställningar. En mängd bygg-själv-beskrivningar såväl av enk
lare som mer avancerat slag ger intressanta möjligheter för 
experimenterande amatörer. 

Prenumerationspris 1964 
helår 30: -, halvår 15: 50 

Postgiro 1965 64 
Postadress Stockholm 21 
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elektr8nik 

G Markesjö 

ELEKTRONRÖRS
FÖRSTÄRKARE 
En bok som ger den teoretiska 
grunden för de många prak
tiska problem dagens tekniker 
ställs inför. 
Behandlar principerna för elek
tronrörens användning i olika 
förstärkare. 

inb 28: -, 206 sid 

W Diefenbacb 

TY-FELSÖKNING 
En analog störningsbild till den 
som uppträder på TV-skärmen 
kan snabbt letas fram bland de 
närmare 200 exempelbilderna i 
boken. Texten ger sedan prak
tiska anvisningar om hur man 
lokaliserar och eliminerar' orsa
ken till felet. Dessutom beskrivs 
några nyttiga mätinstrument 
som den händige servicetekni
kern lätt kan bygga själv. 

inb 36: -, 232 sid 

J Bellander 

TY-MOTTAGAREN 
konstruktion - verkningssätt -
installation 

Oumbärlig handbok för alla 
TV-intresserade yrkesmän så
väl som amatörer. 
Boken kräver dock åtminstone 
elementära kunskaper i radio
teknik. 
En nyttig, lättfattlig och in
struktiv bok med rikhaltigt 
bildmaterial. 

hft 22: 50, 240 sid 

den svenska specialtidskriften i 
europeisk toppklass 

En oumbärlig informationskälla för varje elektroniker, indu
striman eller medicinare som fortlöpande vill hålla sig a jour 
med elektronikens framsteg på olika områden. Utkommer med 
sex stora nummer 

Prenumerationspris 1964 
helår 20:-

Postgiro 65 11 10 
Postadress Stockholm 21 

Samprenumeration Radio och T elewision + Elektronik 45:-



önska eller ge bort • 
I jul 

L Brandqvist - K Stenssont 

HI-Fl-HANDBOKEN 
Innehåller grundläggande teori 
för ljudåtergivning och förstär
karteknik och ger uttömmande 
tekniska data för de olika 
byggelementen i en high-fideli
ty-anläggning. En bok som 
ingen hi-fi-intresserad kan und
vara. 

hft 19: 50, 190 sid 

F Kiibne - K Tetzner 

STEREOHANDBOKEN 
En modern handbok som ger 
teknikern såväl som amatören 
både en sammanfattning av 
stereofonins grunder och en rad 
praktiskt utprovade kopplingar 
och anvisningar. 

hft 11:-, 102 sid 

JMLloyd 

ALLT OM 
BANDSPELNING 
En instruktiv och utförlig väg
ledning vid val och använd
ning a v bandspelaren i var
dagsbruk. 

hft 10: SO, 208 sid 

John Schröder 

RADIOBYGGBOKEN 
komple" kurs I elementär radIo
teknik I tre delar 

Del 1 - nybörjarboken 

En introduktionsbok för den 
som tidigare ej sysslat med ra
dio som hobby. Förmedlar 
grundläggande kunskaper i ra
dioteknik främst genom prak
tiskt bygge aven rad appara
ter. 

inb 18:50, 166 sid 

Del 2 - fortsäHningsdelen 

Denna del riktar sig till den 
mer försigkomne radiobygga
ren. I boken beskrivs idetal j 
ett tiotal elektroniska appara
ter jämsides med utförliga för
klaringar om deras verknings
sätt. 

inb 20: -, 212 sid 

Del 3 - mättekniska delen 

Den avslutande delen beskriver 
en utmärkt uppsättning mät
instrument som amatören själv 
kan bygga för att därigenom 
bli istånd att trimma, justera 
och mäta på radiotekniska ap
parater. 

inb 20: -, 156 sid • 

NORDISK ROTOGRAVYR. STOCKHOLM 21 

r 
D jeppsson: Praktisk transistorteknik, inb 22:
D Markesjö: Elektronrörsförstärkare, inb 28:
D Die/enbach: TV-felsökning, inb 36:
D Markesjö: Transistorteknik, inb 16: 50 
D Bel/ander: TV-mottagaren, hft 22: 50 
D Brandqvist-Stensson: Hi-fi-handboken, hft 19: 50 
D Kiihne-Tetzner: Stereohandboken, hft II:-
D Lloyd: Allt om bandspelning, hft 10 : 50 

D Schröder: Radiobyggboken del I, inb 18: 50 
D Schröder: Radiobyggboken del 2, inb 20: -

D Schröder: Radiobyggboken del 3, inb 20:-

D Pren. 1964 helår/halvår på ........ .. ........ . 1- ____ ... ______ _ 

Till ...... .. . . ..................• . .... bokhandel 
\!ller Nordisk Rotogravyr, Stockholm 2I 

Undertecknad önskar mot postförskott markerade 
böcker: 

Namn ................................. . ....... . 

Adress ......... . .................... • ...• • ...... 

P osta dress ................... . . .......... • .•.••• 
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HOBBY - JULKLAPPSTIPS 
Lödpenna Adcola .Cadet 89. för 22 watt med spets
diameter endast '/,". Ett Ipdverktyg i lättviktsut
förande, lämpligt för lödning i kretskort och tran-
sistorkretsar ................................ 31.75 
Stereo-Hifi-hörtelefon typ DR60C med låg impedans 
för anslutning till högtalaruttag . Har låg vikt, öron
muffar av skumplast och vadderad huvudbygel. Är 
även användbar för mon o och är idealisk för den 
som ostörd och utan 'att störa andra vill avlyssna 
musik med högklassig återgivning ......... . . . Y~.-
Stereoindikator typ ST-C m. dubbla vridspolesystem 
och mittnolla för balansering av stereokanaler. An
sluts parallellt med högtalarna och har 5-läges om-
kopplare för effekter upp till 30 watt . .... ... 65.-
Universalinstrument typ TK-20 lämpligt för hobby
verksamhet. Mäter 0-151150/ l.000 volt lik- och växel
spänning, 150 mA likström och motstånd 0-100 kilo
ohm. Dimensioner 100x55x27 mm. Med tests laddor 

32.
Universalinstrument typ TK-60 med 4000 ohmN DC 
och 2000 ohmNAC. Mäter 0-10150/250/l.000 volt 
lik- och växelspänning, 0-250 pN101250 mA likström 
och motstånd 0-10 kiloohm-1 megohm. Har dess
utom dB-skalor -20 till +22 och +20 till +36 dB. 
Dimensioner 120x90x40 mm. Med testsladdar 50.
Universalinstrument typ TK-70B är ett verkligt först
klassigt instrument med inre motstånd 20.000 ohml 
VDC och 9.000 ohmNAC. Mäter 0-10/501250/5001 
1.000 volt lik- och växelspä nning , 0-500 pN101250 
mA likström och motstånd 0-201200 kiloohm/2 meg
ohm. Har dessutom dB skala -20 till +22 dB och 
empiriskt graderad skala för mätning av kapaci
tanser 0,001 III 0,2 pF. Dimensioner 131 x89x43 mm. 
Med testsladdar . ....... .................... 75.-

REKVIRERA VAR HUVUDKATALOG. SÄNDES MOT 
KR 2.45 INSATT PA VART POSTGIROKONTO 451693 

ELLER INSÄNT I FRIMÄRKEN 

--------- I I EN GOD JUL 

I OCH 
o 

_I 
ETT GOTT NYTT AR! 
------------
RADIO AB FERROFON 

Torkel Knutssonsgatan 29, Stockholm SO 
Tel_ 438684 

HALVLEDAR 
CHOPPER 
Avsedd att anslutas direkt till 220 V 50 pis eller 
till spänningskälla av högre frekvens. Liten di
mension, stabilt utförande och frånvara av rör
liga delar. Låg brusnivå. Tillverkas i olika ut
föranden. Kan levereras med miniatyrsockel el
ler utan sockel för direkt inlödning i "kretsen" 
Svenskt fabrikat. Pris 85.-_ 

Begär offert och datablad ! 

~ 
W>[L!ruOO~ ·R!ru[Q)~OO~ 
~ 

Box 34, Danderyd 1 Tel. 08/580778 

M MOTOROLA 
DUAL 

. TRANSISTORER 
Typ Motsvarar 
MD981 NPN Dual 2N2218 
MD982 PNP Dual PNP version 2N2218 
MD984 PNP Dual MM998 
MD990 PNP Dual 2N2801 
MD1126 NPN Dual 2N708 
MD1127 NPN Dual 2N914 
MD1128 NPN Dual 2N834 

Från lager i tillverkninflskvantiteter. Begär 
upplysningar från auktOriserad representant: 

M. STENHARDT AB 
-e--------
Björnsonsg. 197, Bromma. T.I. Yl( 870240 

1 

1 

Nya män på nya poster 

A van den Bos 

Civilingenjör A van den Bos, verkställande di
rektör vid Norrköpings Elektrotekniska Fabri
kers AB {Nefa} , har utnämnts till medlem i 
direktionen för svenska Philips-koncernen. 

Lennart Lundberg 

Till överingenjör och ställföreträdande plats
chef för AB Tobo Bruks konstruktions- och 
tillverkningsavdelningar vid Monark Radio 
TV fabrik och Limex skidfabrik, Tobo, bar ut
nämnts ingenjör Lennart Lundberg, tidigare 
prodnktionschef i företaget. 

• 

Rättelse 
I artikeln »Karl Te'tzner ser på Berlin-utställ· 
ningen» i RT nr 10/ 63 står. i rubriken till tab. 
l på s. 46: 
» ... Data för förstärkaren 'SV 50' i Telefun
kens hi-fi-anläggning 'Studio 50'». Skall vara 
» .. _ Data för förstärkaren 'SV50' i Grundigs 
hi-fi-anläggning 'Studio 50'». 

• 

Annonsörsregister nr 12/63 
Aero-Materiel AB, Sthlm ...... ..... ... 27 
Amerik. Teleprodukter AB, Sthlm .... 30 
Allmänna Handels AB, Sthlm 8 
Bergman & Beving AB, Sthlm ........ 12 
Berec Greenlys Ltd., England .. '. . . ... 14 
Briiel & Kjaer AB, Sthlm .... .. ........ 10 
Bäckström, Gösta, AB, Sthlm 24, 25, 36, 84 
Champion Radio AB, Sthlm 40, 78, 82, 94, 107 
Cromtryck AB, Sthlm .................. 92 
Conserton AB, Sthlm .................. 17 
Deltron, f:a, Sthlm .................... 86 
Ekofon, ing.f:a, Sthlm... ........ ..... .. 40 
Eklöf, Ernst, f:a, Sthlm ... . ............ 94 
EKB-Produkter, Johanneshov ........ 96 
Elimpuls AB, Göteborg ......... . ...... 86 
Elliot Automation AB, Sthlm ......... . 90 
Elfa Radio & Television AB, Sthlm 3, 108 
Elit, Elektr. Instrument AB, Bromma 31 
Elek Radio & Elektronikk. AB, Sthlm 91 
Elektro-Relä, ing.t:a, Sthlm . .... ..... 86 
Etronik, toa, Näsbypark ................ 96 
Ferner, Erik, AB, Bromma ............ 13 
Ferrofon Radio AB, Sthlm ....... . .... 102 
F.N.I.E., Paris ............... . .......... 95 
Gylling & Co AB, Sthlm .......... 16, 26 
Hefab AB, Mariehäll .................. 88 
Hellström, Bo, f:a, Vallentuna ........ 92 
H-P Instrument AB, Solna ..... . ... ... 34 
Inetra Import AB, Sthlm .......... .. .. 98 
Intronic AB, Sthlm ................ 28, 92 
Jansson, Curt, Hand.f:a, Sthlm ... . .... 88 
Köpings Tekn. Inst., Köping .......... 102 
Lagercrantz, Joh., t:a, Solna........ 9, 11 
Luxor Radio, Motala .................. 7 
LKB-Produkter AB, Sthlm ....... .... . 32 
Morhan Exporting Corp., U.S.A ... .... 103 
Nordqvist & Berg AB, Sthlm . . .. ...... 39 
Nordiska Elektronik AB, Sthlm ...... 97 
Nordisk Rotogravyr, Sthlm 77, 99, 100 101 
Ohmatsu Electric Company Ltd, Japan 18 
Oltronix Svenska AB, Vällingby ...... 37 
Orion Fabrik & Försäljn. AB, Sthlm 20 
Palmblad, Bo, AB, Sthlm .......... 92, 96 
Philips Sv. AB, Sthlm.... 38, 41,42,81, 85 
Planet-Trading, Danderyd . ......... . . 102 
Rita AB, Bromma .............. . ....... 15 
Rohde & Schwarz, Sthlm .. ..... . ...... 19 
Scantele AB, Sthlm .................... 29 
Scientlfic Instrument Inc. AB, Sthlm 82 
Seltron AB, Sthlm ...................... 92 
Skandinav. Grammophon AB, Sthlm 87 
Standard Radio AB, Bromma ........ 35 
Stenhardt, M., AB, Bromma . . .. ...... 102 
Stork, D. J., AB, Sthlm................ 84 
Svenska AB Trådlös Telegrafi, Sthlm 97 
Svenska Grundig AB, Sthlm ...... . . . . 4 
Svensk Förstärkarkonstruktlon, Sthlm 96 
Svenska Mullard AB, Sthlm . . .. ... ... 33 
Svenska Radio AB, Sthlm .......... 22, 79 
Svenska TOkai, Sthlm ... .... ........... 80 
Signalmekano, f:a, Sthlm . .. ........... 78 
Sonic AB, Danderyd .. .... ... . . . .... . . 5 
Sydimport, f:a, lUvsjö ................ 83 
Salartron AB, Lidingö ..... . .. . .. . 6, 96, 89 
Tandbergs Radio AB, Sthlm .......... 93 
Telare AB, Sthlm ...................... 23 
Teleinstrument AB, Vällingby ........ 21 
Telix, f:a, Solna . .. .... ...... . .......... 88 
Thellmod, Harry, AB, Sthlm 80 
Universal-Import AB, Sthlm . .. . ...... 2 
Wållgren, H., AB, Göteborg .......... 98 
Osterbrant, L. G., ing.f:a, Jönköping 96 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 
TELETEK~~KC:~d~~~,~~:r-~~I~isi~~t!n~ IS~~~g~~D!t~~~ MASKIN- ® 
TEKNIK med konstruktions-, produktionsteknik samt automatiseringsteknik. Höst- K'i 
terminen börjar 30 augusti och vårterminen 10 januari. Åberopa denna tidning. r\ I I 

Våsterlosv. 15, Köping. Tel. 0221·16000, INGVAR LlLLlEROTH, civiling., rektor 
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Kända märken ... nya kvalitetsprodukter från JY.[OR::E1.A.~ 

H.H.SCOTT 

Komplett 
stereoförstärkare 
typ 299C 

Förstärkare 

En av världens mest uppskattade och använda stereoförstä rkare. 
80 W utgångseffekt med låg distorsion ; omkopplare fär mono
stereo ; separata nå lrasp- och rumble-filter. Uttag för stereohärtele
fon på frontpanelen . Typerna 200 , 222C, 299C och byggsatser finns i 
utföranden för 110/220 V och 50/60 Hz. . 

INSTRUMENT FÖR LJUDLABORATORIET 

Ljudnivåmeter 
Modell 450 

Kompakt och robust konstruk
tion, transistorbestyckad, drivs 
med ett vanligt 22,5 V batteri . 
Typ 450 är idealisk för utom

husmätningar och undersökningar av bullerkällor o.dyl. Väger 
endast ca 0,7 kg . Skriv efter fullständig katalog och prisuppgifter. 

Skivspelare, 
tonarmar 
och högtalare 
Modell R320A 

Skivspelare i världstopp. Automatisk - tryck på 
en knapp och skivspelaren klarar resten själv. 
Synkronmotor med evighetssmörjning .• Rekothone. 
drivremmen påverkas inte av temperaturväxlingar 
eller av fukt. Rumble: -57 dB. Skriv efter fullstän
dig katalog och prisuppgifter. 

rBEED 
För precisionsmätning ••• 
Induktansmätbrygga 
Typ 1t10-C 

För mätning av induktans och 
konduktans hos induktanser med 
järnkörna, när de är inkopp
lade i kretsen vid audiofre
kvenser med eller utan över
lagrad likspänn ing. Max. överlagrad likspänning 2 A. I bryggan 
onvändes fem dekadmotstånd på tillsammans 111 110 ohm - i steg 
om 1 ohm. Frekvensområde : 20 Hz-10 kHz . Skriv efter fullständig 
katalog och prisuppgifter. 

CADRE 
Helt transistoriserad 
privatradioapparat 
Modell 515 

irish Magnetband 

IRISH tillve rkar kvalitetsband för 
alla ändamål - för amatörer och 
profess ionella . 
IRISH är »premium»-bandet til l 
standardpris. I RISH speciella »Fer· 
ro-sheen »-process minskar slitaget 
av såväl magnethuvudena som 
bandet och ger utomordentlig ljud· 
kvalitet. Såväl standardband som 
långspelande och extra långspelande band levereras 3", 4", 
5", 5'/," och r·spolar. Med alla 5" , 5'/," <:lch r·spolar medföljer 
märkband gratis. Skriv efter fullständig katalog och prisuppgifter. 

GENERAL 
Kondensatorer och selenlIkriktare 

Tack vare en utomordentligt sträng till
verkningskontroll har lång livslängd 
och tillförlitlighet .blivit kännetecknande 
för kondensatorer från General In
strument. Varje . kondensator från Ge
neral Instrument har provats individu
ellt - en säker garanti. Lå~a läck
strömmar och mycket lång livslängd. 
I General Instruments' . Tri-Amp. se
lenlikriktare används inga konstgjorda 
spärrskikt och sålunda elimineras åld
ringsfenomenen och höga spännings-

fall. General Instrument har ett komplett program av elektrolyt
kondensatorer, tantalkondensatorer, mylarkondensatorer m.!1. 
Skriv efter fullständig katalog och prisuppgifter. 

TERADO 
Helt 
transistoriserad 
omformare 
Modell 50-202 

»Dual Continental . för 550--600 
W lämnar 60 Hz växelspän-
ning med en noggrannhet av ±0,5 Hz vid varierande ingångs
spänning och belastnin\} . Utgångsspänningen är väl filtrerad och 
kan användas för matning av exempelvis bandspelare. Finns även 
i 50 Hz-utförande. Skriv efter fullständig katalog och prisuppgifter. 

Kontinuerlig bakgrund 

musik 

In- och avspelningsenhet 

En trevlig och prisbill ig 
nyhet för kontinuerlig 
avspelning av banda
de musikprogram. Vi 
har ett omfattande pro
gram med inspelad mu
sik och undervisnings
program . 
Idealisk för inspelning 
vid familjefester, utom

husinspelningar, språkövningar etc. Data : 12 transistorer och 4 
dioder, vikt endast ca 5 kg: 4" x 6" inbyggd högtalare, frekvens
amråde : 150--10.000 Hz. Bandkassetten . Tapette . skyddar mag
netbandet och eliminerar behovet av trädning av bandet och 
återspolning . 

NY! 19 transistorer - 7 dioder, hÖ!;Jsta tillåtna uteffekt, utom
ordentlig selektivitet, helt transistorISerad , max. tillförlitlighet. 
Tryck på knappen och Ni är »on the air» med 5 W på 27 
MHz-bandet. Räckvidden över land är upp till 30 km och över 
vatten upp till 50 km . 5 kristallstyrda kanaler garanterar perfek t. 
förbindel se . Modell 515 är utrustad med störningseliminato r, 
inställbar . squelch. , inbyggd dubbel strömförsörjning. Vikten 
ör endast ca 2,7 kg . 

Komplett program av mottagarrör och specialrör, högtalare, motstånd, halvledare m.m. 
'Skrlv eller telegrafera efter fullständiga kataloger. 

MORHAN EXPORTING CORP. 
458 Broadway, New York 13_ U. S_ A. Cable Address: Morhanex 
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Register för R~DIO och TELEVISION 1963 
Första siffran anger tidskriftens nummer (1 =jan ., 2=febr. ele.). 
Andra siffran anger sidnummer; (n)=notis. 

ALLMÄNNA ARTIKLAR ' 
Skoglund och Pilkington 

(ledarei .... . . ... .. . . .. .. .. . 1/39 
Ny 5-örsplan för TY- och FM-

nätens utbyggnad .. ........ 1/40 
Om orglar och orgeltermer .. 1/45 
Styren het för FM-sändare .. .. 1/61 
Synliga rad iovögor (ledarei .• 2/39 
Det svenska TV-undret i siffror 2/40 
TV-program 2 pö UHF inom 

ett ör? ...... ....... .. .. ..... 2/43 
Världens största FM-nät byggs 

ut i Sydafrika .. .... .. .. .... 2144 
Sveriges Radio skaffar video-

bandbuls (ni .......... .... .. 
Hög fidelitet med transistorer 

(ledarei .... .. . .. .. ..... ... . 

3116 

3143 
,Syncom, - den första syn-

kronsatelliten .... .. .. ...... 3144 
När kommer stereorundradio 

och färg-TV? .. .. .. .... .... .. 
,RVK 63, (ledarei .. ........ .. 
Televerket satsar pö forskning 
Vörldsmarknadens transistorer 

i ett nötskal .............. .. 
Kopplingskondensatorn •..•.• 
Den förtrollade mottagaren •• 
BBC fyrtio ör (ni .. .. ........ .. 

3/48 
4/43 
4/44 

4/52 
4/58 
4fl4 
5/6 

Sprökundervisning via band-
spelare (ni........ .. ........ 5f22 

Om 3 ör (ledarei . ; .. . . .. ..... 5143 
Treörsprognos för svenska 

rad io- och TV-marknaden •. 51M 
Radio- och TV-marknaden i 

USA ' ........... .. .... .. .... . 5/46 
Välljudets matematik .... .... .. S/54 
OsCilloskop (pris under 

5000: -I pö den svenska 
marknaden . . .. ...... . ..... . . 5/58 

RT anordnar studieresor för 
radiotekniker •• 6118, 7-a '83 12/61 

PÖ fel spör (ledarei .... .. .... 6/35 
Karl Tetzner ser pö Leipzig-

mässan . .. . ... .. ........... 6/39 
Bibliotek för blindo (ni ...... 7-8/18 
Piezoelektriska halvledare (le-

darel . .. •..• .... . ........ • . 7-8/35 
TY-aktuellt frön Västtyskiand 7-8/36 
Transistor-TV'mottagare i 

Västtyskiand .... .. .. .... .... 7-8!31! 
RT besöker Grundig-Werke . . 7-8/40 
Elektronisk tjuvlarmanordning 

(ni ...... .... .. ..... ...... .. . 9f22 
Mönadens kommentar (ledarei 9143 
Halvledarlaser för telekommu-

nikation .. .......... ...... .. 9/44 
Västeuropeisk TV-statistik . . .. 9/46 
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e till sist o o o 
Industriens Utredningsinstitut har gjort 
en undersökning av livslängden på TV
mottagare. Om man utgår från en livs
längd på 7 år kommer det under 1970 
att köpas 325 000 nya TV-mottagare för 
att ersätta de gamla. Är livslängden en
dast 5 år blir ersättningsköpen ännu 
större, ca 600 000 apparater under i970. 

Philips har utvecklat ett modulerings
system, kallat »Compatible Single Side
band» (CSSB). Detta moduleringssy
stem har den fördelen att man kan ta 
emot endast ett sidband med utnyttjan
de aven konventionell mottagare. Ett 
bättre signalstörningsförhållande och 
minskade interferensstörningar erhål
les med det nya systemet. 

I Frankrike startas den 4 januari 1964 
ett TV-program 2 på UHF i Paris-om
rådet. Det sänds varje lördag och sön
dag fram till april 1964, efter vilken tid 
programmet kommer att gå varje dag. 
Fr.o.m. 1964 kommer TV-nätet för pro
gram 2 att byggas ut även till övriga 
delar av Frankrike. 

England l 
4 

- J ag tror fak
tiskt att vi i alla 
fall måste kontak
ta TV-serviceche
len! . 

t~V05tty5klond I I Frankrike I 

Decca Radar Ltd. i England har från 
svenska flygvapnet fått en beställning 
till ett värde av 15 miljoner kronor, av
seende transistorbestyckad radarutrust
ning med tillhörande databehandlande 
utrustning. 

e e e e 
~~-111--&rJ 

5254 56 58 6062 52 54 56 58 6062 525456- 58 60 62 525456 58 6062 52 54 56 58 6062 

Produktionen av TV-mottagare i miljo- · 
ner enheter under de senaste 10 åren 
ges i vidstående sammanställning. Siff
ror inom cirklar anger totala antalet 
TV-mottagare i resp. länder. 

\. 

Nordisk Rotogravyr 

Postbox 21060 

Stockholm 21 

Telefon 28 90 60 

Prenumeration 
l) Ring 28 90 60 och begär prenu
meration. 
2) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 1965 64_ Ange på ta
longen vilken prenumeration som 
önskas, hel- eller balvår, och ange 
från vilket nummer 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 postfQrskott, 
varvid första numret medsändes.) 
4) Prenumerera på närmaste post
anstalt med postens inbetalnings
kort. 
5) Prenumerationspriset är för l/l
år 30: - (därav 1:95 oms.) för 1/2-
år 15: SO (därav 1: - oms.) {utan
för Skandinavien: helår 34: OS. RT 
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utk~mmer 11 gånger per år, nr 7/8 
= dubbelnummer. 

Samprenumeration 
av RT och ELEKTRONIK helår 
4S: - (därav 2: 90 oms.). 

Adressändring 
Vid adressändring, meddela även 
gamla adressen! 

Äldre nummer 
Ring 289060 och begär prenume
ration. Skicka ej inbetalning i för
skott med frimärken e.d. förrän Ni 
övertygat Er om aU numret verkli
gen finns. Äldre nummer är i stor 
utsträckning slutsålda och endast 
enstaka exemplar finns aU få. 

lnbindningspiirmar 
för ärg. före 1956 
för årg. 1956-1960 
för årg. 1961-1962 

3:25 
3: 7S 
4:05 

Principscheman 
Principscheman i RT är uppritade ~ 
enligt följande riktlinjer: 

Komponentnumren som korres
ponderar med motsvarande nummer 
i ev. stycklista, är placerade till 
vänster ovanför resp. komponenter. 
I de fall komponentvärden anges i 
principscheman återfinnes värdena 
till höger under resp. symboler. 

Beträffande komponentnumren i 
schemana gäller att för motstånd 
och kondensatorer föregås ej num
ret av R resp. C. 

Beträffande komponentvärdena i 
schemana gäller att för motstånd 
utelämnas ohm·tecknet, och för kon
densatorer utelämnas F. Således är 
100=100 ohm, 100 k=l00 kohm, 
2 M=2 Mohm, 30 p=30 pF, 30n= 
=30 nF (l n=l000 p), 3,u=3 ,uF 
osv. Alla motstånd 0,5 W, alla kon
densatorer 250 V provsp. om ej an
nat anges i stycklista. 
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Stockholm 
Rörstrandsgatan 37 
Tel. 22 78 20 
Göteborg 
Södra vägen 69 
Tel. 031/ 200325 
Malmö 
Regementsgatan 10 
Tel. 040/72 975 
Sundsvall 
Vattugatan 3 
Tel. 060/ 1503 10 
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Vi bygger på vidare 
utveckling . . . 
I få branscher är utvecklingen så dynamisk och inom få områden är det aktiva 
deltagandet i skeendet så fascinerande som inom radio och television. 
Det vet Ni. Och det vet vi på CHAMPION RADIO, som nu kan se tillbaka på ett 
tjugofemårigt engagemang inom radio· och TV·tekniken. 
25 år är i och för sig inte någon särskilt anmärkningsvärd ålder. Men ser vi till· 
baka, så har utvecklingen varit enorm. Och steg för steg överträffat alla för· 

väntningar. 

Naturligtvis innebär vetskapen om att aktivt har medverkat i denna utveckling 
en viss tillfredsställelse. Men ... den är i än högre grad en inspirationsfaktor 
för vårt fortsatta arbete. Nämligen att 
allt/ort kunna tillhandahålla svenska tekniker kompo
nenter och instrument som svarar mot a Il a krav 

I o N 

Olof Bengtsson 
verkst. direktör 
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Vi och våra medarbetare öOnskar Er en god helg 

Direktör Nils Jensen Fru Bibbi Jensen 

Tekniska avdelningen 
Gunnar Roth 

Det är oss 

Telefonorder 
Thure Bigert Telefonorder 
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