
television 

Montering av den första synkronsatelliten - :.Syncom:. Se sid . .oU 

Bygg själv: Transistoriserad pejlrnottagare för rävjakt 
Se sid. 58 

Läs också: Aviga transistornormer Se sid. 56 



VDTROHM 
Typ SBT - Y2 watt 
Typ ABT - l watt 
Typ BBT - 2 watt 

Grafitrnotstånd 

med färg kod. Inbakade i bakelit. Internationella 
standardohmvärden. 
Tolerans: ± 5 och ± 10 %. 

.am 

levereras omg6ende fr6n lager. 
==============~1 

Typ HSS - och Typ ISS - Y2 watt 
Typ HSA - l watt 
Typ HSB - 2 watt 

högstabila ytskiktsmotst6nd, med p6stämplat ohm
värde. lackisolerade. Typ ISS även överdragen med 
plaskonomhölje. lnternationella standardohmvärden. 
Tolerans : ± l och ±S %_ 
levereras omg6ende fr6n lager. 

Trådlindade 

Typ SW - l watt 

Precisionsmotstånd för motst6ndsdekader 
och dylikt. 1-500.000 ohm. 
Tolerans: ± 0,5 och ± 1 %. 
1 % levereras omgående fr6n lager. 
0,5 % och bifilärlindning levereras på beställning. 

KRONOBERGSGATAN 19 

motstånd 
3-6, 6-12, 13--26, 25-50, 40---80, 60-120 och 
80-160 watt. 
3--100.000 ohm. 
lindade på porslinsrör. Cementerade. 
Tolerans: ± 5 %. 
levereras omgående från lager. 

Serie Z 

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

lindade på porslinsrör. Cementerade. 
Tolerans: ± 5 %. 
Levereras omgående fr6n lager. 

( 

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

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

TELEFON VÄXEL 520685 
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FM-1 
ör den finaste byggsats för FM-mottagning Ni kan få i 
Sverige - och Ni bygger den på endast några kvällar. 
liksom de övriga .Dynakit·förstärkarna är alla kritiska 
kretsar färdiga på PC·plattor, vilket betyder att Ni får 
verkligt svårt att misslyckas med monteringen! Aven trim
ningen kan Ni göra själv! 

FM-1 har en känslighet på 4 p.V mätt enligt IHFM:s nor
mer, och tack vare en okonventionell detektor är utnivån 
(ca 2 V) praktiskt taget oberoende av den tillgängliga in
signalen. Frekvensgången är 10-40.000 Hz inom 0,5 dB 
och den totala distorsionen mindre än 0,5 %. Avstäm· 
ningsindikatorn ger tydligt utslag redan vid 1 p.V in och 
fullt utslag vid 10 pV. 

Givetvis har FM· T plats för multiplextillsats (Original Dy
naco) för kommande stereoprogram eller för ett mindre 
slutsteg. 

FM-1 levereras för 220 V och kostar 545: - i byggsats 
och 695: - färdigbyggd. Den färdigbyggda levereras 
dock endast till institutioner och liknande. Begär en bro
schyr och provningsrapport på svenska eller välkommen 
in i vår butik och be herr Malmström visa Er FM-1 - den 
bästa FM·tillsats vi har. 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 
HOLLÄNDARGATAN 9 A, BOX 3075, 
STOCKHOLM 3, TELEFON 08/240280 
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~;1s dr sedan . 

Ur PR nr 3/38 

:'Aventyr i luften) var rubriken på en arti
kel om amatörradio i marsnumret av PO
PULAR RADIO 1938. )- Ett bland de 
mest spännande ögonblicken i en sändar
amatörs liv än, står det i artikeln, ,då 
första förbindelsen uppnås. Varje amatör 
kommer alltid mycket väl ihåg de laddade 
ögonblick, då han - kanske efter flera 
veckors fruktlösa anrop och experiment -
för första gången i hörlurarna hör en sta
tion slå den egna anropssignalen: 'SM5ZE 
SM5ZE SM5ZE de SM5BB SM5BB SM5BB 
- pse k'. De ögonblick som sedan följa, 
då det gäller att på amatörspråket hälsa 
och tacka för förbindelsen, meddela qrk
styrka och tonens kvalitet, anhålla om qsl, 
helst direkt till adress etc., dessa ögon
blick, då man debuterar i etern med sina 
signaler, måste absolut betecknas som 
mycket nervpåfrestande. Man grips av 
rampfeber; eterfeber skulle man nästan 

kunna kalla den nervositet som bemäkti
gar sig en. - Efter denna märkliga upp
levelse känner sig den nye sändaramatö
ren ungefär som operastatisten, som en 

Första förbindelsen - några nervpåfrestande 
ögonblick. (Ur PR nr 3/38.) 

vacker kväll fick sjunga en huvudroll. Han 
känner sig lika stolt, och han läser det 
qsl-kort, som så småningom kommer som 
en bekräftelse på det trådlösa samtalet 
och med uppgifter om signalstyrka och 
-kvalitet, med samma förväntan som ope
radebutanten läser recensionerna i mor
gontidningarna.) 

Artikeln var skriven av SM5ZE, numera 
denna tidskrifts chefredaktör. 

För de teoretiskt intresserade läsarna 
hade ingenjör H Stockman - numera pro· 
fessor i USA - i marsnumret en artikel 
med rubriken ,Anodåterverkan och inre 
återkoppling vid elektronrör,. 

Teknolog Bengt Josephson - numera 
forskningschef vid Försvarets Forsknings. 
anstalt - lämnade i PR nr 3/38 en bygg. 
beskrivning på en enkel men mycket an· 
vändbar signalgenerator för trimning av 
radiomottagare. Frekvensområde 105-390 
kHz, 385-1400 kHz och 8-25 MHz. 

Under rubriken ,Radionytt) återgavs 
ett uttalande av uppfinnaren John L Baird, 
som bl.a. betonade ,möjligheterna för fär. 
gad television, som inom en icke alltför av· 
lägsen framtid helt skulle slå den svartvita 
televisionen ur brädet. J ust överföringen 
i naturliga färger kommer att bli en av de 
viktigaste faktorerna för populariseringen 
av television., - Uttalandet visar hur svArt 
det kan vara att spå - särskilt om fram
tiden! • 

presenterar denna månad: 

NYHET TK 4 TK 4 den batteridrivna bandspelaren med den utmärkta 
ljudkvaliteten och eleganta designen. 

TK4 har dimensionerna 34,7 X 22,5 X 10,5 cm och 
väger endast ca 4,6 kg. Den är därför lätt att 
ta med sig och alltid klar för inspelning, var 
Ni än befinner Er. 

GRUNDIG presenterar nu en ny och tekniskt avancerad batteridriven 
bandspelare med mycket tilltalande design. TK 4 är en 2-spår mono
bandspelare med en hastighet, 9,5 cm/sek. Den är avsedd för 11 cm 
bandspolar, vilka med s.k. trippelband ger en speltid av 2x60 min. 
Av de många finesserna kan nämnas inbyggd bandskarvningsskena, 
inspelnings- och batteriindikator i form av ett visarinstrument, reglerbar 
medhörningskontroll vid inspelning. TK4 har transistorreglerad motor 
och drivs med 6 st. 1,5 V monoceller, men den kan även anslutas till 
6 V bilbatteri. TK4 kan hållas i såväl horisontal- som vertikalläge vid 
in- och avspelning. 

Teknisk data: 

Frekvensområde 
Dynamik (enl. DIN 45 4051 
Utgångseffekt 

60-10.000 Hz 
45 dB 

550 mW 

De många möJligheternas bandspelare kommer från Grundlg 

SVENSKA GRUNDIG AB 
4 RADIO OCH TELEVISION - NR 3 - 1963 

STOCKHOLM 
08/670700 • GÖTEBORG 

031/400010 • MALMÖ 
040/75920 



SM51C calling CQ 

Mikrofon typ 44OSl/440. 

Skär effektivt under 300 och 
över 3000 Hz, vilket reducerar 
behovet av filter i SSB-sända
re och ger minimum av )splat
ter). 

Diskanthöjning vid ca 2000 Hz 
ger bättre läslighet och ljud
kvalitet. 

Ersätt tre spänningsaggregat 
med ett - använd Eimacs nya 
Zerobiastrioder 3-4OOZ, 3-
1 croZ. Mer än tjugo gångers 
effektförstärkning vid galler
jordad koppling. 

K.L.N. Trading Co. Ltd. A/B 

Slånbergsvägen 2 Danderyd Tel. 555600 

SM5IC är en av dagens mo

derna sändaramatörer som 

satsar på toppkvalitet för bäs

ta räckvidd och läslighet. 

KLN har på sitt program kom

ponenter i särklass för sändar

amatörer, varav vi här presen

terar ett axplock. 

erbjuder ett rikhaltigt program 
av universcili'nstrument, rörvolt
metrar samt tavelinstrumentför 
kontroll, nybyggnad och ser
vice. 

Begär specialbrdschyrer! 
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DO 1001 
SICiNALGENERATORN 

MAN 
. TALAR OM 

KristIIlistyrd 
Precisions
Signlllgenerlltor 
DO 1001 

IS CJ ' • problemspalten 
• d ." 

Problem nr 12(62 

hade följ ande lydelse: 

En generator som alstrar kantvåg är 
kopplad till ett nät enligt fig. 1. Be
räkna strömmen I om spänningen 
(toppvärdet) är l volt! 

Detta problem har inte lurat någon av 
lösarna på villovägar, utan de flesta har 
observerat att tidkonstanterna för de båda 
strömkretsarna är identiska, vilket gör nä
tets impedans rent resistiv och=R. Därmed 
blir vid I V spänning nätströmmen=1/40 
kohm=25 ftA-

-trrn r 
LJLJ D,4H 

'SO kHz - 860 MHz .!....-F_i
g 

l _____ -----! 

Speciellt konstruerad att möta VHF- och UHF
kommunikationsindustriens behov av testutrust
ning vid utveckling och produktion av hög

klassiga system. 

DO 1001 innefattar ett frekvenssyntessystem med 
kristalHtspunkter över hela frekvensområdet med 
frekvensstabilitet 2 • 10-8 per dag och 10-7 över. 

30 dagar. 

Med plug in-enheter kan amplitud-, frekvens-, 
single sideband- och video modulering av bär
frekvensen utföras. Grundenheten täcker området 
50 kHZ-so MHz i ett område och frekvens
multiplikatorer (plug-in) utökar området till 860 
MHz. 

En effektiv, automatisk nivåregulator håller ut
signalen konstant på IV inom 0,1 dB för frekvens
ändring eller belastningsvariation. 

• Frekvensstabilitet: 
2x 10-8 

• Utspänning: 1V eff. 

• Automatisk nivåkontroll : 
Utsp. konstant till 0,1, dB 

• Utimpedans: 50 ohm 

• Fullständiga modula
tionsmöjligheter: 
AM, FM, S.S.B. och Video 

I 

• Försumbar >spurious mo
dulation> och strålning 

• Maximal flexibilitet ge
nom plug-in system 

AB SOLARTRON 

Hedinsgatan 9 
Stockholm No. 
Tel: 600906,605110 
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Så har majoriteten av lösarna resonerat_ 
Lottdragning ger Fritz Larsson i Djurs
holm ett lösarpris. 

Ett mera uttömmande resonemang pre
senterar Kurt Eriksson, Viggbyholm. Han 
skriver: 

Av fig. 2 framgår att 

(l) 

Fig 2 

Strömmarna il och ~ är transienta ström
mar och kan tecknas: 

il = (E/Rl ) • el-ffT,) 

i2=EjR2[1-e(-·/~.)] =EjR2-
- (E/R2 ) ·e(-I/~.) 

Ekv. (I) ger: 

i= (E/Rl ) 'e(_f/~1)+EjR2~ 
-(E/R2 ) ·e(_f/~.) 

Tidkonstanten 'rl =R· C=40·103 • 250' 
'10-12=10 fts 
Tidkonstanten 'r2 = LjR = 0,4/ (40.103 ) = 

=10 fts 

Eftersom 'rl ='r2 och Rl =R2 kan ekv. 
förkortas till 

i=E/R2=I/(40· 103 ) =25 p,A 
. . ~ 



lUXOR-

ES 515 

Jämför kvaliteten i material 
och tekniska detaljer. Där 
ligger en av många förkla
,ringar till att allt fler väljer 
LUXOR. 

ESL 454 

UXClR 

Luxor skivväxlare och skivspelare är 

sedan mer än 25 år välkända världen 

över. Här presenteras två nyheter. 

ES 515 är en ungdomligt trivsam skiy:. 

spelare i moderna pastellfärger. Den 

har * 4 hastigheter ~ stereopickup, 

* ans!. till 110. 127.220 eller 250 V växel

ström och * automatiskt stopp. ES 515 

är trots sitt förmånliga pris en förstklas

sig skivspelare. 

ESL454 är en portabel. batteridriven 

transistorskivspelare. helt komplett med 

förstärkare och högtalare. allt i en trev~ 

lig väska av metall, klädd med oöm ga

lon. Den har ~ 4 hastigheter * transis

torförstärkare med 4 st. 1,5 V standard

batterier * 4" Luxor Briljant-högtalare 

och * stereopickup. ESL 454 är skiv

spelaren för alla tillfällen. i stugan, vid 

badstranden. i lägenheten. 

LUXOR INDUST'RI AB MOTALA 

RADIO OCH TELEVISION - NR 3 - 1963 7 
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Problem nr 3/63 

Är det möjligt att få kopplingen i fig. 3 
att fungera som en oscillator? I så fall 
vid vilken frekvens? Anodbatteriet U a 
har försumbar inre resistans. 

10k 
1J.l 1k + _ Ua 

Fig 3 

Rätta lösningen av detta problem kom· 
mer i nr 6/63 av RT. Särskilt eleganta, 
roliga eller intressanta lösningar belönas 
med tio kronor. Lösningarna skall för att 
bli bedömda vara red. tillhanda senast den 
l april 1963. Skriv :.MAnadens problem> 
på kuvertet. Adress RADIO och TELEVI· 
SION, Box 21060, Stockholm 21. 

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

TV-DX 

RT:s västtyske korrespondent i Hamburg, 
Karl Tetzner, har för omväxlings skull 
sänt in en TV-DX-rapport. Han berättar 
att han 5-7 december 1%2 fick in fina 
TV-DX på TV-band III, kanal 5-11. Det 

Fig l 
Svenska TV-provbilden syns ibland i Västtysk
land. Bilden togs en av dagarna mellan den 5 
och 7 december 1962 - som synes kl. 19.25. 
Foto: Karl Tetzner, Hamburg. 

SIFFERVISAR·INSTRUMENT 
med 

VRID$POLE.MÄTVERK 

från THE ELECTRICAL APPARATUS CO. LTD. ENGLAND 

låg vid denna tid ett högtryck över Nord
tyskland och Nordeuropa med dim\Ila och 
temperaturinvention, vilket alltid ger gynn
samma betingelser för TV-DX. Herr Tetz
ner kunde under dessa dagar från kl. 
19.00 bl.a. hjälpligt följa det svenska TV. 
programmet på kanalerna 5-10. Se fig. l. 
Danska TV-sändare bl.a. TV·sändaren i 
Bornholm (kanal 5) gick dessa dagar in i 
Hamburg med fältstyrkor upp till l m V 
per meter (fig. 2). Även hollä~dska televi
sionssändaren Roermund på kanal 5 gick 
in starkt. 

~10 

Fig2 
Danmarks Radio går stundom in med utmärkt 
bildkvalitet i Hamburg. Foto: Karl Tetzner, 
Hamburg. 

Instrumentet är avsett för direkt sifferavläsning i samband med transistoriserade mätutrustningar. 
Mellanliggande förstärkning eller användning av reläer erfordras ej. 
I stället för visare har vridspolemätverket ett seg ment med skaibesiffringen O, l, 2 osv. till 9. Siffran 
9 motsvarar mätverkets ändvärde. Genom ett optiskt system projiceras siffran på en mattskiva. In
strumentet levereras med två ljuspunkter, t.ex. siffra och kommatecken. I specialutförande också 
andra symboler. 

Tekniska data: 
Måtområde: 0-250 /lA alt. 0-100 /lA där 9 motsvarar ändvärdet. lampa: 2 W, 6,3 V. 

Sifferhöjd: 22 mm. Instrumentdimensioner: 41 x67x 117 mm 

Generalagent: 

BERGMAN & BEVING AB 
Stockholm 10 - Tel. 08/679260 Malmö l-tel. 040/76760 
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Incremental - inductance 
Measuring Assembly 

Typ 1630-A 

Detta är det instrument som alla som tillverkar 
eller använder spolar med magnetisk kärna 
har väntat på i 20 år eller längre. Det lämpar 
sig även för mätning av fram- eller backimpe
dansen hos zenerdioder och andra olinjära 
motstånd. 

Mätobjektet kan matas med upp till 1250 V, 7 A. 

Direktaviästa mätningar kan göras vid 9 fre
kvenser från 50 till 15 750 Hz-

Signalförlusterna i bryggan är små, därför är 
spänning och ström genom det okända mät
objektet nästan identiska i både amplitud och 
vågform med den spänning och den ström som 
påförts GENERATOR-ingången. I många fall 
kan mätningen utföras medan mätobjektet ar
betar i sin krets. 

Mätuppsättningen består av tre enheter monterade i ett relä
stativ av bordstyp_ Enheterna är: 

l. Induktansbrygga, typ 1633-A. 
Mätområde: Induktans: 0,1 H-l000 H 
Basnoggrannhet: l l %, R och Q 2 % 

2. Växelströmskälla typ 1266-A 
Max. : 1250 V.u i 6 områden vid strömmar upp till 5A max. 
effekt 200 VA. 

3. likströmskälla, typ 1265-A 
12,540, 125 och 400 V i kombination med vilken som helst av 
följande strömmar: 0,16, 0,5, 1,5 och 5A upp till 200 W. 

För närmare upplysningar kontakta generalagenten 

LAGERCRANTZ 
VÄRTAVÄGEN 57 • STOCKHOLM NO • TELEFON 630790 
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Överräckvidderna utsträckte sig även till 

UHF-området 470-790 MHz. Alla UHF
sändare på avstånd till 300 km omkring 
Hamburg kom in med god styrka. 

Vid TV-DX-mottagning användes en 26 
elements bredbandsantenn för kanal 5-11 
och en 28 elements bredbandsantenn för ka
nal 21--60 båda anbringade på en mast 
med en Fuba-antennrotor. Vidare använ
des en tvårörs-bredbandsförstärkare för 
TV-kanal 5--11. . 

Från Hedemora rapporterar Matts Pet
tersson att han under oktober fått in Dan
mark,bl.a. Köpenhamn på kanal 4 och 
Sönderjylland på kanal 7_ Den 6 november 
gick en del finländska TV-sändare in, bl.a. 
TV-sändaren i Åbo på kanal 7 kl. 12.45 
och en TV-sändare i Tammerfors på kanal 
8 kl. 18.30. 

KV-DX 

DX-konditionerna stabiliserades betydligt 
under början av 1963 om man jämför dem 
med de varierande konditioner som var 
rådande under slutet av förra året. 

De största glädjeämnena har varit de 
många fina stationerna i Asien, vilka har 
kunnat höras mycket bra. Till de trevli
gaste överraskningarna hör Thai Tele-

~12 

•• 

Engelska testbilden för 625-
linjersystemet 

BBC har startat provsändningar med 625-
linjerssystemet på kanal 44 (bild 655,25 
MHz och ljud 661,25 MHz). Därvid an
vändes en provisorisk testbild enligt fig. 3. 
Vem får syn på den först här i Sverige? 

Franska TV-testbilden 

De som sysslar med TV-DX-mottagning 
och har möjlighet att ta in TV-sändningar 
enligt franska 819-linjerssystemet har sä
kert skymtat den franska testbilden som 
går ut över det franska televisionsnätet. 
Hur denna bild exakt ser ut framgår av 
fig. 4. 

Fig3 

Fig4 

BRUEL & KJAER's 
högklassiga rörvoltmeter nu i två olika utföranden 

TYP 2416 

Utförd för montering i 19" rack 
Pris 1180 kronor 

TYP 2409 

Portabelt utförande 
Pris 1050 kronor 
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I motsats till de flesta rörvoltmetrar, som mäter 
medelvärdet och är graderade i effektivvärdet av 
en sinusspänning, är typ 2409 och 2416 så utförda 
att de mäter effektivvärde, toppvärde eller medel· 
värde av späimingar oberoende av kurvfonnen. 

TEKNISKA DATA 
FrekvensomrAde: 2 Hz-200 kHz 
MätomrAde: 10 mV-1OOO V 
Ingångsimpedans: 10 Mil 
Skalan kalibrerad i volt, dB (ref. l volt) och dhm (l mW i 600 il) 
Effektivvärdesvisningen bättre än 0,5 dB för signaler med topp
faktor upp till 5 

Vi lämnar gärna närmare data och upplysningar 



e L M Ericssons RAF-relä är ett telefonrelä med högsta kvalitet. 
Det har mycket stor livslängd och maximal driftsäKerhet - minst 
100 miljoner funktioner utan någon mekanisk justering. 

RAF-reläet har dessutom hög kapacitet. Med sina 3 fjädergrupper 
med vardera 8 kontaktfjädrar medger det att ett stort antal kon
taktfunktioner kan kombineras på samma relä, t.ex. I2 slutningar 
eller brytningar. 

RAF-reläet, vars egenskaper gör det synnerligen lämpligt att an
vända på många industriella områden, är endast ett exempel på de 
relätyper L M Ericsson kan erbjuda. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

liIII... Tänk efter hur driftsäker en te
,.. lefon i själva verket är .•. Låt 
samma säkerhet prägla de områden, 
där just preClSlonen och driftsäker
heten spelar en avgörande roll, såsom 
automation, kontrollsystem, fjärrma
növrering etc. Tar Ni L M Ericsson
komponenter, har Ni garanti för te
lefonkvalitet med decenniers teletek
nisk erfarenhet som grund. 

Använd LM Ericssons 
komponenter: 

• koordinatväljare 

• rundgående väljare 

• reläer 

• omkastare 

• räknare 

• proppar 

• jackar 

• säkringsmateriel 

LM ERleSSONS SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AB 
STOCKHOLM l 
Kungsgatan 33, Box 'IT7 
Tel. 010122 31 DO 

GOTEBORG 2 
St. Badhusgalan 20, Fack 
Tel. 031117 D9 9D 

MALMO"' 
St. Nygatan 29, Fack 
Tel. 040/711 60 

SUNDSVALL 
Rådhusgatan l 
'kl. O6015599D 
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vision Co. på 5100 kHz lcl. 00.30, Ministry 
o/ Education på 6062 kHz lcl. 13.30, och 
Pituksunliradse Radio Station på 4770 kHz 
kl. 14.00, samtliga i Thailand, samt Silli· 
man University på 6057 kHz kl. 14.00. Den 
sistnämnda stationen ligger på Filippiner
na. Dessutom har flera indiska och indone
siska lokalstationer avlyssnats under efter
middagarna, företrädesvis på 60- och 75-
metersbanden. 

Även en del afrikanska stationer har 
kunnat höras bra, t.ex. Radio Burundi i 
Burundi, som har testprogram kl. 16.00-
21.45 på 4793 kHz, Radio Clube do Sao 
Tome på 4807 kHz kl. 20.30 och Radio 
Mauritius på 4855 kHz, som kan höras 
mellan kl. 16.00 och 19.00. 

Sydamerikanska stationer har åter kun
nat höras på nätterna och då i synnerhet 
på de lägre frekvenserna. De två brasilian
ska stationerna Radio Educadora de Bra
gant;a på 4945 kHz och Radio Di/usora 
Aquidauana på 5025 kHz samt Radio Casa 
de la Cultura på 4930 kHz och Radio Quito 
på 4925 kHz, båda i Equador, och Radio 
Sucre i Venezuela på 4960 kHz hörs ofta 
med god signal styrka men är tyvärr också 
störda av telegrafistationer. 

På mellanvåg har mycket goda konditio
ner noterats för stationer i USA och Kana
da. Radiostationerna WHDH på 850 kHz, 
WlNS 1010 kHz, WBZ 1030 kHz, WNEW 

Il30 kHz, KSL Il60 kHz och WPTR på 
1540 kHz, samtliga i USA, och CKBW 
på 1000 kHz, CBA 1070 kHz, CBl 1140 
kHz och CJ CB på 1270 kHz i Kanada har 
kunnat avlyssnas under de nätter då topp
konditioner varit rådande. Dessutom har 
flera stationer avlyssnats i Brasilien, Co
lombia, Venezuela och Argentina samt en 
och annan centralamerikansk station, t.ex. 
Radio Re/orma i Panama på 1315 kHz, 
vilken också har verifierat rapporter med 

Fig l 
QSL-kort från Radio 
Equatorial i Spanska 
Guinea. 

Fig2 
Det nya QSL-kortet 
frdn Radio Barcelona, 
Spanien. 

Fig l 

brev och vykort. Crönlands Radi%ni på 
650 kHz hörs bra med sina program på 
danska fram till 03.00 då de störs av ryska 
stationer. 

Under tiden mars-september 1963 kom
mer Radio Nederland att i sina :.DX Juke 
Bon-program på torsdagarna arrangera 
en kurs i radio service. En kursbok tillhan
dahålles gratis på begäran från DX·Juke
box, Radio Nederland, P.O. Box 222, Hil
versum, Holland. 

~14 

Fig 2 

WELWYN 
o 

METALLOXIDMOTSTAND 

NATURLIG STORLEK 

NOMINELL DIMENSIONER (L) RESISTANS 
TYP EffEKT 

WATT MM. MINn MAXKn 

F32 4 23.0 10 25 

F33 6 33.4 15 39 

F34 8 43.7 20 56 

f3S 10 53.2 25 68 

Denna typ av isolerade "METOX" effektmotstånd är 
avsedd att ersätta mindre typer av trådlindade motstånd. 
Motsvarande effektmotstånd har under de sista fem 
åren levererats til åtskilliga engelska radio-och TV
tillverkare. 

TOLERANS • • • . • • • Normal fabrikationstolerans är ± S%, men 
andra toleranser levereras på begäran. 

STABILITET .• • • . •• Efter 1 års lagring mindre än 2% ändring i 
resistansvärdet. 

STABILITET 
UNDER BELASTNING Mindre än 3 % ändring i resistansvärdet efter 

1000 timmar vid nominell effekt. 
TEMPERATUR-
KOEFFICIENT • • • •• Mindre ä'1 0.03S%/oC. 
sP.ÄNNINGS-
HÅLLFASTHET. • • .• 600 Volt. 

ÖVERBELASTNING.. 10 x märkeffekt vid 400C under S sekunder; 
resistansändring mindre än 2%. 

MAX. YTTEMPERATUR Motståndets k0'1struktion till&ter yttemper
aturen27SO C. Omgivningstemperaturen 
mils te begränsas till !()()OC. 

GENERALAGENTER: GUNNAR WIKLUND AB, KUNGSGATAN 38, STOCKHOLM. C. 
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UNION CARBIDE 
PRESENTERAR 

~J- + -il- + -iJ- + -1~ + -II- ~ 
genom sin representant Johan Lagercrantz 

UNION 
CARBIDE 

solid tantalum .capacitors 
polariserade och opolariserade 

If you are interested in capacitors of really high per
formance-higher than the ones you are using now
we can offer a comprenhensive range of Kemet solid 
tantalum capacitors for military and commercial app
lications. Widely used in the American electronics 
in dus try, these components exceed MIL-C-2665 5/ A.::' 

Bland fördelarna vill vi framhålla: Arbetsspänning upp till 
75 V. Exceptionellt låg läckström, Tål vibrationer 40 g 10--
2000 Hz. Temp. område -55 - + 1250 e, 4 storlekar, 5 
spänningsklasser 30 kapacitansvärden 0,0047-330 F. 

Union Carbides erfarenheter av metaller och metallurgi bor
gar för att den kvalitet hålles och överträffas, som fordras i 
moderna elektronikapplikationer. 

ELEKTRONIKHISTORIA FRAI>-! UNION CARBIDE 

Först med 1250 C arbetstemperatur 
Först med 50 Varbetsspänning 
Först med CIJ Varbetsspänning 
Först med opolariserade >Solids> 
Först med 75 Varbetsspänning. 

Mars 1958 
Aug. 1958 
Okt. 19CIJ 
Dec. 1960 
Mars 1961 

Kondensatorerna upp b11 50 V är provade och godkända 
av FOA/nL för användning inom militärelektroniken. 

* Den engelska texten är frAn "flectronlcs Weekly" N 3701 

Generalagent 

VÄRTAVÄGfN 57 • STOCKHOLM NO • TELEFON 630790 

c:: 
ota .. ... -. 
I... 
::c 
>
Z 

/ 
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Radio Singapore sänder nu sina engels
ka program på 9590 kHz kl. 10.30-17.30, 
söndagar från kl. 09.00, samt varje dag kl 
24.00-01.00. Nyheter sänds kl. 00.30, 
12.30 och 15.00. 

Bland QSL-nyheterna kan noteras att 
Radio Equatorial i Bata, Spanska Guinea, 
börjat verifiera med ett kombinerat nyårs
och QSL-kort i form aven folder. Här vi
sas ett äldre QSL-kort från denna station. 
Den nya stationen i Brasilien, Radio Pio
neiro de Teresina, sänder brev och vimp
lar till sina rapportörer. Radio Bandeiran
tes i Brasilien sänder en näsduk och Radio 
Di/usora Taubate, även den i Brasilien, 
verifierar med brev och vimpel. 

Förutom QSL-kortet från Radio Equato
rial presenteras det nya, vackra kortet från 
Radio Barcelona i Spanien, som kan höras 
efter midnatt på 827 kHz. 

Börge Eriksson 

Dygnet rund-tips för DX-are 

Kl. 24.00 Radio Aparecida, Brasilien, hörs 
mycket bra på 9635 kHz, 31,14 meter. 
RAE, Argentina, har program på eng
elska och hörs på 11 730 kHz, 25,58 m. 

Kl. 01.00 Radio Nadonal Rio de Janeiro 

har reklam- och musikprogram på 9720 
kHz, 30,86 meter. 

Kl. 02.00 Radio Ashkhabad på 4820 kHz, 
62,24 meter, är en av de lokala ryska sta
tioner som hörs bra på nätterna. 

Kl. 04.00 Radio Quito i Equador på 4925 
kHz, 60,90 meter, har gått överraskande 
bra i år. 

Kl. 07.15 Radio Japan med :.European 
Service~ på 15 135 kHz och 11 705 kHz, 
19,82 respektive 25,63 meter. 

Kl 10.00 Radio Australia hörs bra med 
engelska program på n 810 kHz, 25,40 
meter. 

Kl. 10.30 Andernas Röst i Equador med 
sitt svenska program på 9745 kHz, 30,78 
meter. 

Kl. n.oo Radio New Zealand hörs mycket 
bra på 9540 kHz, 31,45 meter. 

Kl. 11.30 Radio Thailand har engelska 
program till kl. n.50 på n 910 kHz, 
25,19 Il}eter. 

Kl. 14.30 Radio Ceylon har musikprogram 
på 9560 kHz, 31,38 meter. 

Kl. 15.00 Radio Kabul, Afghanistan sän
der på engelska och hörs på 4775 kHz, 
62,84 meter. 

Kl. 18.00 Radio Katanga hörs bra på n 872 
kHz, 25,27 meter. 

KRÄVER NI 

Kl. 19.10 Radio Addis Abeba har program 
på engelska och franska till kl. 19.50 på 
15295 kHz, 19,62 meter. 

Kl. 21.00 Radio Ecuatorial, Spanska Gui
nea, hörs bra på 7850 kHz, 38,20 meter. 

Kl. 22.00 Den nya stationen WINB i Red 
Lion, USA, hörs bra med fina musikpro
gram på n 785 kHz, 25,46 meter. 

Kl. 23.30 Radio Pioneiro de Teresina i 
Brasilien, har trevliga musikprogram på 
4845 kHz, 61,92 meter. 

BE 

Sällskapsresa för DX-are 

Malmö Kortvågsklubb arrangerar en säll

skapsresa till Tjeckoslovakien under två 
veckor i juli, på inbjudan av Radio Prag. 

Avresa sker från Malmö den 8 juli. Vistel
sen i Tjeckoslovakien består aven vecka 

i Prag och en vecka på semesterort i Tatra

bergen. Anmälan till resan kan göras til~ 

MKVK, Fack 7026, Malmö 7. Resan, som 

sker med flyg, kostar inklusive logi, mat 

och utflyktsbiljetter endast 298 kronor, 

vilka kan insättas på klubbens postgiro 

245274. 
BE 

DIELEKTRA AG 
PORZ/RHEIN 

• Låg fuktabsorption 
• Goda isolationsegenskaper 
• Tropikbeständighet VÄL..J DA 

Nr 1260 för telefoni-, högfrekvensutrustningar etc. 
Lagerhålles i tjocklekar 0,1 -12,0 mm 

Nr 1101 kännetecknas av särskilt låg fuktabsorption 
Lagerhålles i tjocklekar 1,0 - 3,0 mm 

KOPPARKASCHERAD FÖR TL-KORT 
Nr 1133 med 35 my folie på ena eller båda sidorna 

Nr 1134 med 70 my folie på ena eller båda sidorna 

Lagerhålles i tjocklekar 1,0, 1,5 och 2,0 mm 

ALlHABO ALLMÄNNA HANDELSAKTIEBOLAGET 
AIströmergatan 20, Stockholm K - Tel. 520030 
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Standardformat 
550 x 1050 mm 
Mindre format 
en!. önskemål 

Standardformat 
500 x 1000 mm 
Största format 
1 040 X 1140 mm 



lanlalkondensalorer för 
minialyrapparaler från 

COMPONENTS,INC. 
U.S.A. 

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

Stabil uppbyggnad. Kondensatorn 
är ingjuten i epoxyharts. 

~JO,022f.lF6V= 

~J3'3f.lF6V= 
Kondensatorn kan ej torka, läcka 
eller frysa. 

• God kapacitansstabilitet. 

ld--} 33 f tF 6V= 

Märkspänningar: (Naturlig !torlek) 

från 2 V= till SO V=. 

• Kapacitansområde: 
2.200 pF till 47 f.lF. 

• Temperaturområde: 
-SSoC till + 85°C. 

Finns både i polärt och bipolärt ut
förande. 

Dur-lieD londensalorer 
lör milhär och industriell elektronik 

• Stabila elektriska egenskaper 

• Snäva kapacitanstoleranser. ned till ± O,6 Ufo 
• Stort temperaturområde. -SSoC upp till 

+ 1S0oC 

1OOV= till 2.SOOV= • 

Små dimensioner 

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

• Typprovade och godtagna av FTL 

Begär broschyr A 60, med fullständiga data! 

Generalagent I SVERIGE, NORGE, DANMARK. FINLAND 

DM 40 
5-25.000 pF 

~ DM 20 
1-18.000 pF 

" DM 15 
1-1.000 pF 

" ' DM 10 
10-400 pF 

IIDEBOU6E1 R I FA ettmöretag 

Tel. 010/262610 • Bromma 11 

RADIO OCH TELEVISIO N - NR 3 - 1963 15 



I 

Rymdradionytt 

Svensk industrigrupp för 

rymdteknik 

Företagen Saab, L M Ericsson, Svenska 
Flygmotor och AGA har bildat en svensk 
industrigrupp, som skall ha som uppgift 
att studera rymdteknikens fredliga använd
ning samt bevaka den svenska industrins 
intressen när det gäller den ökande efter
frågan på produkter för rymdtekniska än
damål som väntas bli följden av b1.;:-det 
planerade europeiska samarbetet på rymd
forskningens område_ 

Att Il"uppen bildats är en direkt följd 
av att Sverige kommer att ansluta sig till 
den västeuropeiska rymdforskningsorgani
sationens ESRO (European Space Rese
arch Organisation)_ Hittills har tolv län
der preliminärt beslutat delta. Man plane
rar att gemensamt satsa 1,S miljarder kro
nor under tio år, Sveriges del härav kom
mer att belöpa sig till 8S miljoner kronor_ 

Man räknar med att skjuta upp40D-SOO 
höghöjdsraketer, ett 40-tal jordsatelliter, 
fyra B.k. rymdobservatorier och två månsa
telliter. Bas för åtminstone de flesta expe-

rimenten med höghöjdsraketer skulle bli 
ett område i och omkring Kiruna stad. Ba
sen för uppskjutningarna har preliminärt 
beräknats kosra 20 miljoner kronor. Där-

till skulle eventuellt komma en satellit
observationsstation för omkring 7 miljoner. 
Ett 90-tal forskare och ' tekniker beräknas 
komma att arbeta vid basen. 

Sveriges Radio skaffar videobandbuss 

Våren 1963 kommer en videobandbuss att 
tas i bruk av den svenska televisionen. 
Bussen, som skall utrustas med komplett 
ljud- och mätutrustning, kommer att kunna 
anslutas till programkontrollen och så
lunda arbeta på samma sätt som de fast 
installerade videobandspelarna. Videoband
bussen kommer huvudsakligen att använ
das tillsammans med en OB-enhet (Out
side Broadcast) dvs. en enhet för utomhus-

Skiss av den videobandbuss som 
kommer all fas i bruk av 
Sveriges Radio tJluen 1963. 

sändningar, och en länkbuss. Man kan allt
så på produktionsplatsen förinspela vissa 
inslag och sända dem i pauserna i direkt
sändningarna. Videobandbussen kan också 
arbeta enbart tillsammans med länkbus
sen, som en självständig sändningeenhet. 
Man kommer emellertid att utnyttja bus
sen mest för att förproducera OB.program, 
då man i detta fall slipper bygga länkför
bindelser. 

1]IT~llIIL_II]1 
ETT OUMBÄRLIGT HJÄLPMEDEL FöR SNABB OCH EFFEKTIV 
RENGöRING OCH AVFETTNING. 

Ultraljudaggregat användes av allt fler kvalitetsmedvetna industrier 
och verkstäder för rengöring av 

Ultraljudaggregat levereras som separata enheter eller som komple
ment till triavfettningsapparater och metalltvättmaskiner. 
Sedan flera år har vi ultraljud som en av våra specialiteter och 
representerar DYNASONICS m. fl. ledande amerikanska företag. 
Vår ultraljud avdelning utarbetar rengöringsmetoder, utför special
konstruktioner av tvättankar, automatik o.s.v. samt svarar för in
stallationer och service. 
Ni får gärna pröva ett aggregat under några dagar och själva stu
dera ultraljudets effektivitet. Ring oss redan i dag och begär in
formativa trycksaker och offert på en utrustning för Er applikation. 

Box 314 GOTEBORG 1 

Box 425 SOLNA 

Tel. 031/232911 

Tel. 010/27004" 
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THRUUNE 

RIKTNINGSKÄNNANDE HF·WATTMETER 

för olika typer av koaxiallinjer. 
Direktavlösning - genomströmningstyp mö
ter framåtgående och reflekterad effekt i 
kompletta system under drift - anslutes mel
lan söndare och antenn eller belastning -
effekt- och frekvensområde bestömmes av 
plug-in-element. 

50 ohm nominellt 

Mo- I Frekvens· I Max. I Effektområden I Anslutning den amråde effekt 

6254 30--500 lW 1 25, 50h HJO, 250, ,BNC, Hona 
.MHz 500 oc 1000 mW 

61 30--500 OOW 
Effektomr~den 

,N, Hona MHz kan vä~as 
lägst O, W 

611 30-500 8)W Tvö omrö?en ,N, Hona MHz 0-1518) W 

612 ~ OOW Työ omraden 
0-20,00 W ,N, Hona 

61 ~ 500 W 0-25/100/500 W ,N, Hona 

694 2-30 MHz 1000 W 0/1000 W. ~* 

I: ~ 1200 W o-l20~~ QC* 1200 W 

~ 2500 W 0-1oo7soor- ,N, Hona 2500 W 
• Vattenkyld för högsta omradet. 

MadelI I 74 I 718 I 72R I 72-2 

lägen 6 

1 

8 I Reverserande I 2 omkopplare 
Polantal 1 1 2 2 

Anslutning 
Typ N Hankontokt är standard pa alla 
modeller. Använd ävergöngar fär andra 
kontakter och kabelanslutningar. 

Modell I Max. I Frekvens- , -Max., Anslutning effekt område SVF 

80 Serien 5W o---t GHz 1.25 N ; C; BNC 
Hane el . Hona 

-=if A 
20 0-2 GHz 1.2 ,N, Hona 

130 50 o---t GHz .2 QC* 

~J- 80 ~'!!iz 1.2 ,f\I. Rona 
150 ~GHz 12 QC* 

-s2A 500 0-3.3 GHz 1.2 'N' Hona 
11201 5OOW- 0-2.5 GHz 1.25 QC* 
B833 1000 W 0---:205 GHz 1.25 QC* 

~13 1000 W 0-2.0 GHz 1.25 1 5/8" EIA Fläns 

~- 1200 W ~~Hz 1.25 31/8" EIA Fläns 
-a89ö 79:1JW- 0-2.5 GHz .'J:J U(* 

112~" 2500 W 0-3.3 13Hz 1.2 .N. Hona 
89SO- 5000 W 0-2.5 GHz 1.25 QC* 

Andra vattenkylda belastningar upp till 50 kW kon levereras. 

• SVF är 1,1 eller mindre till 1000 MHz pa 0110 modeller -
med N-anslutning. . 

.. Vattenkyld. 
••• forcerad luftkylning. 
* QC=Bird snabbt utbytbara kontaktdon. 

Följande typer finns : hona och hane N, C, HN, 
BNC, lC, LT, UHF och 7/8" EIA fläns. 

Tillverkare: 

>' BIRD 
REORONICS CORP. 

Cleveland Ohio USA 

Moden I Anslutning I ELEMENT 
Frekvens (MHz) I Effektomr6den 

2-30 50, 100, ~ 500. 
1000 

QC* 1~;~fsbJ 5, l02.l' §91 
43 100, ",,500, 

4OD-looo 1000 

4712 15/8" EIA 2-;":!'!' ~i 0.25, 0.5, l, 2.5, 50-125; 100-250, 4715· fläns 200-500 4OD-looo 5 kW 

48J 31/8" EIA ~~;~, 1. 2.5, 5, ID, 
46100 Flåns 200-500 I 4OD-looo 25 kW 

4902 61/8" EIA ~:~:z!o, 2.5, 5, ID, 25, 
Fläns 200-500 I 4OD-looo 50 kW 

4910 9" Enligt kundens specifikation Fläns 

• Thrullne med dubbla element fär samtidig ävervaknlng av 
framatgöende och reflekterad effekt. 

TERMAUNE 

HF ABSORPTIONSWATTMETER 
Portabel - strålningsfri 
Portabel - direktavlösning - strålningsfri watt
meter - anvöndes i fölt eller laboratorium för 
att möta eller absorbera effekt - noggrannhet 
± 5 % av fullt skalutslag - SVF 1,1 maximum 
över arbetsområdet. 

COAXWITCH 

KOAXIAlOMKOPPLARE 
Pålitliga, manuellt manövrerade omkopplare för 
antenner, mottagare, söndare eller andra appa
rater med koaxialonslutningar. Idealisk som 
komponent l elektronisk utrustning, dör pålitliga, 
upprepade kanalvöxlingar erfordras. 

TERMAUNE 

HF BEWTNINGSMOTSTÄND 
Utbytbara kontaktdon 
Reflexionsfria anslutningar för 50 ohm koaxial
linjer - lågt SVF - strålningsfri - vattenkyl
ning för effekter från 2,5 kW till 50 kW - luft
kylning för effekter upp till 2,5 kW - forcerad 
luftkylning upp till 5 kW. 

KOAXIALFILTER 
Tack vare omfattande tekniska resurser för ut
veckling och tillverkning kan filter konstrueras 
efter kundens önskemål. Ändamålsenlig form
givning och noggrann kontroll garanterar högsta 
prestanda och pålitlighet Nya miniatyrfilter, så 
lötta som 140 g, finns tillgöngliga och kan pro
duceras i kvantiteter. 

• 

Ensamrepresentant : 

.KFER. .... ER AB 
Box 56 - BROMMA - Vx 252870 
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~bÖCker 

JEPPSSON, K: Praktisk transistor

teknik. Stockholm 1962. Nordisk 

Rotogravyr. 175 s. Pris: 22:
(inb.) 

Efter en snabb genomgång av transis
torns karakteristiska egenskaper väver för
fattaren in teorierna i analyser av ett stort 
antal praktiska kopplingar. 

Till inledningen hör beskrivningar över 
de tre grundkopplingarna GE, GB och GK 
med tillhörande princip scheman och dia
gram, ävensom synpunkter på temperatur-

nya'.loch halvledare 

och dataspridning, stabiliserings- och ut· 
jämningsmetoder m.m. De praktiska tip
sen är många, och som tillämpningsexem. 
pel får läsaren utförliga beskrivningar på 
förstärkare, oscillatorer, switchar, likspän
ningsomvandlare m.m. Ett tiotal synnerli. 
gen intressanta experimentkopplingar, så
som blinkerkoppling, ljuskänsligt relä m.m. 

~22 

Transistortekniken har utvecklats utom· 
ordentligt snabbt, i nykonstruktioner är 
transistorerna numera minst lika vanliga 
som elektronrören. Transistorlitteratur på 
vårt språk har emellertid varit sparsam; 
särskilt servicetekniker och experimente
rande amatörer har saknat en lämplig 
handbok. Den litteratur som funnits har 
antingen varit för elementär eller alltför 
högteoretisk. 

Nya tyska TV-bildrör 

Kjell Jeppssons bidrag, »Praktisk tran
sistorteknib, är därför välkommet. Det är 
en vederhäftig och lättläst bok, som vän
der sig till praktikern. Transistortekniken 
är ju känd för sin invecklade matematik, 
men i sin bok har författaren skalat bort 
matematiken och i stället vävt in teorierna 
i ett lättfattligt språk, som - tillsammans 
med de rika och väl valda illustrationerna 
- gör boken till en underhållande lektyr. 

KB 1510 
KB 3103 
KB 2002-2 

Högstabila 
spänningaggregat 
med stabilitet och 
temperaturoberoende 
som närmar sig 
normalcellens. 

Som tidigare nämnts i RT har man ganska 
länge sökt eliminera behovet av skyddsglas 
framför bildrören i TV-mottagare. Utveck
lingen har därvid - över de amerikanska 
s.k. »twinpanel-rören» - fört fram till ny
konstruktioner, som kan användas helt utan 
skyddsglas. Två typer serietillverkas nu i 
Västtyskiand av Tele/unken, Standard 
Elektrik Lorenz AG samt Valvo. " 

Såväl Telefunken som Standard Elektrik 

1 Se plastskydd för TV·bildrör. RADIO och 
TELEVISION 1962", nr 4. 

Lorenz tillverkar ett så kallat ,M-rön med 
typbeteckningen A 59-12 W. Det är ett 23" 
rör, som erhållit beteckningen M-rör därav 
att främre delen av bildrörskolven omges 
aven stålplåtmantel (M=metall) - se fig. 
l. Mellan metallmanteln och själva glaskol
ven finns ett litet mellanrum, som fyllts ut 
med en fyllnadsmassa. Stålmanteln har 
dessutom försetts med fyra »öron» för mon
tering av bildröret, som på detia sätt lätt 
kan skruvas fast i mottagarhöljet. Bildrö
rets glasfront har oregelbunden tjocklek 
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För KB 1510 och 3103 har nät- och belastningsberoen
de, brum och temperaturkoefficient hållits inom ex
stremt snäva gränser. Den höga noggrannheten kan även 
utnyttjas; aggre9aten är försedda med särskilda regi e
ringsklämmor, sa att spänningen över belastningsob
jektet kan avkännas med separat ledning. Man blir 
därigenom oberoende av spänningsfall i anslutnings
kablar. KB 3103 är i standard försedd med 3-varvig 
Helipot precisionspotentiometer och -skala, KB 1510 
kan erhållas med Helipot eller vanlig potentiometer. 

Utspänning 
Utström 
Brum 

KB 1510 
0-15 V 
0-1000 mA 

0-30 V 
0-300 mA 
0,1 mVefl 

KB 2002-2 
0,3-20 V 
0-200 mA 
0,3 mVett 

KB 2002-2 är ett dubbelaggregat - två spänningskällor 
sammanbyggda till en liten kompakt enhet - oum
bärlig för kretsteknikern. 

Nätberoende ±10 % 
lastberoende 
Temperaturkoefficient 
T ransienter 
Impedans vid 100 kHz 
Utpotentiometer 

\. 
Pris standard 

0,1 mVetf 
±2mV 
2mV 
0,007%/" C 
200 mV 
0,2 ohm 
1- eller 3·varvspot. 

585 kr 

±2mV 
2 mV 
0,007 %/" C 
100 mV 
0,2 ohm 
3-varvs Helipot 
och skala 
690 kr 

Aggregaten är modernt formgivna, mekaniskt robusta, 
fullständigt kortslutningssäkra och har kontinuerligt KB-aggregaten är marknadens mest prisvärda -
inställbar strömbegränsning. svenska aggregat i världsklass. 

AB NORDQVIST & BERG, Stagneliusvägen 51, Stockholm K, Tel. 535500, 503810 
GÖTEBORG, AB TEKNOVAC, RosenhiIJsgatan 2, Göteborg S, Tel. 209787 
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20 mV 
20 mV 
0,03 %/" C 
lOOmV 
0,5 ohm 
l-varvs pot. 

690 kr 



SELEKTIVA 

-3 

500 Ha 

M' 

-2 -1 o 

MIKROVOLTMETRAR 

, 3 kH~ 

Ur vårt omfattande program av spänningsmätande instru
ment, ca 30 olika, har vi gjort nedanstående sammanställning 
visande några av våra SELEKTIVA voltmetrar. Utöver dessa 
instrument finnes bLa. bredbandiga voltmetrar 10 Hz-3000 
MHz, fältstyrkemetrar 10 kHz-2700 MHz, kontroll- och mät
mottagare 10 kHz-330 MHz samt tonfrekvensanalysatorer 
30-20000 Hz. 
Vi står gärna till tjånst med ytterligare upplysningar på dessa 
voltmetrar och våra övriga 500 instrument. 

TYP 

USVH 

ESU 

USWV 

USVD 

USVU 

USVF 

2 

FREKVENSOMRÅDE 

10 kHx· 30 MHz 

25·900MHz 

30-400MHz 

280·940 (4600) MHz 

900·2700 MHz 

TV·band I och III 
TV·band IV och V 

HUVUDDATA 

0-1 "V ••• 1 V i 13 områden. -118 till +2 dB. Inkopplingsbar spridning av 70-100 "/o av utslaget. 
Frekvensområdet uppdelat på 6 band. Frekv .noggr. ± 2 "/o. Finavstämning -2,5 ... O • • • +2,5 kHz. 
Omkopplingsbar bandbredd 500 Hz och 5 kHz. Selektivitet ca 40 resp. 60 dB. Spegelfrekvenssäker. 
het> 60 dB. Egenbrus ca 0,15-0,4 "V. Impedans 50/6OflOfl5/150 CI och 500 kO, omkopplingsbart. 

Levereras med grunden het och alla eller någon av föliande pluginenheter , 25-225 MHz. II 175-475 
MHz. III 460-900 MHz. Frekvensskalan ca 1500 mm. Mätområde 0-+120 dB ref. till 1 "V in . Linjär 
och log. indikering. Mellanfrekvenser : I 76 MHz. II 21,4 MHz. MF·bandbredder ± 12,5 och ± 60 kHz 
omkopplingsbart. MF·selektivitet 6 dB vid ± 12,5 kHz, >- 60 dB vid ± 50 kHz samt 6 dB vid ± 60 kHz, 
> 60 dB vid ± 240 kHz. Utgångar för MF, skrivare, hortelefon och högtalare , 
AUTOMATISK eller manuell avstämning. 10 "V-l V. Linjär och logaritmisk indikering,0-20 resp.D-80 
dB. Ingångsdelare D-6O dB. Mellanfrekvens 10,5 MHz. Selektivitet ± 150 kHz vid 3 dB och ca 1 MHz 
vid 80 dB. Noggrannhet ca 3 "/o. Anslutning för Polyskop. Impedans 50 eller 60 ohm. 

Grundfrekvensomr. 280-940 MHz. Med övertoner till 4600 MHz. Mätområde 30 "V-lO mV (60 dB) resp. 
300 "V-30 mV (40 dB). Spänningsdelare 6xl0/ l0xl/10xO,1 dB ± 1 "/o inom 280-940 MHz. Mellanfre. 
kvens 25 MHz, MF·bandbredd 2 MHz. Demodulotion för AM. Impedans 50 eller 60 ohm. 

Två frekv.omr. 0,9-1,9/1,7-2,7 GHz. Känslighet -90 dBm (ca 8 "V). Mötområde -90 till -10 dBm. 
Spänningsdelare 6Xl0/10x1l10xO,1 dB ± 1 "lo. Mellanfrekvenser: I 250 MHz. II 25 MHz. MF·band
bredd 2 MHz. Demodulotion för AM. Särskilda antenner kan levereras för fältstyrkemätningar. 

Konstruerad för TV·tekniska mätningar. Kan avstämmas inom varje kanal ± 2 MHz från bärvågen. 
Mätområde 60 db inom 0,2 mV till 1,5 V. MF·bandbredd ca 8 kHz. Selektivitet > 20 dB vid 7,5 kHz, 
> 60 dB vid ± 20 kHz. Noggrannhet > 3 "lo. Lång liniär frekvensskala. 

Begär specialprospekt från 

ERSTAGATAN 31 - STOCKHOLM SÖ - TELEFON 440105 
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Skärmade mätburar 
för laboratorier och verkstäder, sjukhus, högskolor, 
vetenskapliga institutioner m.fl. 

Siemens mätburar kännetecknas av: 

• mycket hög skärmdämpning 80-100 dB inom fre
kvensområdet 0,03-1.000 MHz. I special utförande 
ända upp till 35.000 MHz 

• enkel uppbyggnad genom serietillverkade standard
enheter 

• god ventilation och ljusinsläpp genom hålledorfönster 

Siemens utför även skärmning av mätrum med samma 
goda elektriska skärmningsegenskaper som mätburarna. 
I Siemens tillverkningsprogram ingår även störningsskydd 
och störmätningsapparater. 

För närmare upplysningar kontakta vår sektion TK, Tel. Stock- , 
holm.. 229640, 0812296 BO. Tillverkare Siemens & Halske AG. 

t 
SlEMENS 

TK/62261 
" 

S V'E N S K AS I E M E N S AKTIEBOLAG 
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•.• ett toppnamn när det gäller KISELLIKRIKTARE 
Ett toppnamn ifråga om kvalitet när det gäl

ler kisellikriktare. Semikron är specialiserad 

på dioder för extremt höga spänningar. Så- . 

som standard levereras kiseldioder för 3000 V 

backspänning. Strörnområden från 0,5 A till 

100 A och spärrström ned till >0,5 /lA. Såväl 

legerade som diffunderade utfö; ingdormer 

tillverkas och dioderna är dubbelt tätade ge

nom både kallsvets och lödning. Aktiv yta 

upp till 3 mm2/A. Även de mi~dre typerna 

levereras med kylflänsar, vilket innebä~, att , 
dioderna tål dubbla märkströl'nmen vid mon-

tering mot chassi. Också för svetsändamål 
, " 

med upprepade temperaturväxlingar lämpar 

sig Semikrons högkvalitativa och för 

hård industridrift avsedda dioder. 
~ 

Ur tillverkningsprogrammet kan även nämnas 

ett omfattande urval av olika selenlikriktare i 

såväl flat- som blockutförande. 

Vi sänder gärna utförliga katalogblad och upplysn;ng~r. 

ELEKTRISKA INSTRUMENTAB ~ Lövåsvägen 40-42 
Postbox 1237, Bromma 12 
Tel. Vx 262720 _ 
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• 

en ny 
transistoriserad 

, , 

Representant 

för Sverige 
AB Solartron 

20M C .Irekvensräknare 

:1:",8. upp ~ 2 O M ( med en aperiodisk 
delningsenhet (extra) ~ 60M( 

• Räknekapacitet: 99,999,999 

• Mätenhet och decimalkomma 
indikeras 

• Hög ingångskänslighet: 
50mV-100VeH. 

• Temperaturområde: 0-50· C (testad 
inom -10 till +60· Cl 

• Kristallstabilitet: ± l enhet i 10-7 

per vecka al A.1149B: ± l enhet 
i 10-7 

bl A. 1149C: ± l enhet i 10-8 

• »Gate» tid: 0,1-1 och 10 sek. eller 
valfri tid med yttre förinställnings
enhet 

• Tidintervallmätning : 0,1 p-s till> 100 
dagar 

• Pulslängdsmätning : Ipolaritet + 
eller-l 

• Periodmätning 

• Kvotmätning 

• Chock- och vibrationstestad 

AB SOLARTRON 

Hedinsgatan 9 
Stockholm No. 
Telefon 600906,6051 10 
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BOKNYTT forts. fr. sid. 1 S. 

är också beskrivna; i ett kapitel behandlas 
mätningar· på transistorer och i ett annat 
ges praktiska tips för service och byggen. 

Allt är lättfattligt skrivet och illustrerat 
med välredigerade och tydliga bilder. Bak
o,m framställningen skymtar den erfarne 
pedagogen. - Författaren är sedan 1957 
huvudlärare i halvledarteknik vid Statens 
Hantverksinstitut. 

När man läst boken, tänkt tillbaka och 
summerat innehållet vill man gärna ut
brista: »Äntligen en transistor bok för prak
tiskt folk!» 

Boken innehåller det mesta av det en 
bok för praktiker bör innehålla för att den 
inte skall bli trögläst. Man saknar emeller
tid ett utförligare kapitel om transistorn i 
pulskopplingar. Inte minst torde TV-ser
vicemän och tekniker inom industriell elek
tronik och datateknik inom en snar fram
tid .,efterlysa ett sådant, och man får hop
pas att författaren inom en inte alltför av
lägsen ' framtid följer upp den utmärkta 
framställningen med även detta - exem
pelvis i· en andra del av boken. 

Boken har sin givna plats i fackbokhyl
lan hos alla servicetekniker, hos experi
menterande amatörer och lärare i praktisk 
transistorteknik liksom hos teoretiker som 
på ett lättillgängligt sätt vill bekanta sig 
med transistorproblemen ur praktisk syn
vinkel. 

\ 
'. 

Arne Randevall 

RICHTER, H: Impulspraxis in Ver

suchen und Oszillogrammen. Band 

l: Röhrenschaltungen. Band 2: 

H albleiterschaltungen. Stuttgart 

1961. Franckh'sc.he Verlagshand

lung. Band I: 270 s., 282 fig.; band 

2: 220 s., 236 fig. Pris per band: 

16.50 DM (inb.) 

Tillämpningsområdena för pulstekniska 
anordningar blir allt fler. Därmed följer 
att inte bara ett litet antal högkvalificerade 
forskare . och specialutbildade tekniker 
utan också radio- och TV-tekniker och ser
vicefolk måste behärska pulsteknikens ele
menta. De har på sin lott att hålla appara
turen igång ~ översyn och underhåll får 
inte ta lång tid. 

Det 'finns inte många böcker om puls
teknik för servicefolk. För att kunna klara 
vissa arbetsuppgifter har ' servicemannen 
för det mesta fått hämta nödig informa
tion ur eventuellt tillgängliga bruksanvis
ningar eller måst gissa. 

I föreliggande bok behandlas pulstekni. 
ken ur en rätt generell synvinkel; de van-
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SKl SRENCER KENNEDY LABORATORlES 

* 

För lösandet av många uppgifter j laboratoriet- kråvs användningen 

av filter och dessa m6ste i regel utfiras med de speciella ngensla."r 

och data som krävs fir en viss IIppgift. Vill man använda 'Omkopp. 

lingsbara filter bli de Skrymmande och dyrbara. För alt bemästra 

dessa lYårigheter har S K L konstruerat nlagra elektroniska,. variabla 

filter, 10m har gockl egenskaper och mlanga användning$områden. 

TYP 308A W; 
Med lYå Identiska obetoe~"de fliterlektioner .amt 'elt gemensamt ~aft
aggregat. Varie .ektion kan arbeta ontingen som ett Iå:gpassfilter 
eller h6QpassffJter. Med sektionerna kopplade i ko.kc'l4 ~Ier paral
lellt erhålle, möJlighet för bondpolS- eller bondreiektionanvändning. 

TEKNISKA DATA: 
Cut-off frekvenlOmr6de t 0,2 Hr till 20 kHz i fyrå områderl. 
Noggrannhet vid cut-off, :t:. 3,5 % 
Dömpnlng vid cut-off frekvens. :J,b dB 
Dämpning i läge rejectionb~d, )f dB per oktav/lektion 
Max. dämpning. starre ån ID dB 
PalS-band begråll,ing. Likspånning till l MHz, 1 Hz-I MHz 
I nglanpsimpedQ/ls , Mohm, 25 pF 
Max. Ip.ignal, 60 ör IImbGt dl.toriion) 
Utglangsimped 
Bru. ... . brum, 
Dimensioner. to 

TYP 300 
Detta filter år idealiskt får brus- och vlbrotionlOnalys j förbindelse 
_d en Ilud-nivämeter eller andra elektro-akustiska mätinstril_nt. 
Emedan frekvenskontrollorganet ej har nlagot _kaniskt stopp, kan 
en motor driva del\na fir automatisk registreringsanalys tillsamman. 
med .n lämplig .krivare. 

t1Irik!ion. Hag- • lter , 
Cvt-aff it"ven~r'20 Hr till lO kHJ: " .omr6dell 
Noggrcnmh4Jta '20 tf .000 Hz ± ::r 

20ktf tHz:l:& 
Dämpning vid cllt.off ekVena, 1.16 d 
Dämpning I läge. rejection·band, 18 dB/oktav och sektton 
Maz. dämpning, låge högpass större ön 90 dl 

l,ögpou 60 dB i läge ogi 10 kHz .•• 
CMlgo 90 da linder 1 MHz samt 60 dB avel 1 MHz. 

Passband, 2 Hz under halveffektpunkten i löge lågpou lOI1It " MAr 
över halveffektpunkten i lä •• hågj)cwfilter . 

Ing~llnpedans, 2 ~. 32 pF 
Max. In~al: 6 V 
~ånglhilpedcml' 300 ohm . 
&ris och brvn .. 80 dB vid l V (100 liV) 
Distorsion, mindre ~n O~ % 

• 
1I0MPONENTlR 

*VARIABLA ELEKTRONISKA FILTER 
**PULSGENERATORER 

** *BREDBANDSFÖRST ÄRKARE 

** 

PULSGENERATOR 503 A 
Eli laboratorieinstrumenf fär te.tning av transient6tergivning hal bred
bandISystem samt t.ex. modulation av signal~neratorer, måtning av 
si\lnalbrusförh6l1ande, transistormätningar, shglidsmätningar h9S fär. 
starkare, vid hägspänningspulsning av laser. och mase~s m.m. 

TEKNISKA DATA: 
Stigtid • mindre än 0,5 n. . 
Sekundär pulsamplitud. 0-150 V, vid yttre drivning 1 k'Y laax. (50.0 b) 
Pulstorm , rektangular 
Pul.polaritet. positiv eller negativ 

"' .. TriggerllJgång. 50 ohm . n 
Repetitionsfrekyens. ~120 H'z. Enkelpuls med trYc 
Triggerlnglang~ 10'V topp till topp.,S!!!II' eller fvr..k~ 
Dimensioner, n'Qf.wiinni"g. 26'5x210X715 mml 125 'Y 

*** . . 
- ~ 

i' 
- -

. • I) • • • Il " 

Begär specialprospekt och offert från 

generalagenten 

AB 
Industrigatan 4, Stockholm K, Tel. 543317/18 
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PNp·NPN· LANARTRAN S I STO R E R 

Pt VKFJ max IK max 
Typ nr W V mA 

NPN 
2N929 0,6 45 30 
2N930 0,6 45 30 

EPITAXIAL·PNP 
2N2411 l 20 100 I 

2N2412 1 20 100 
2N2410 2,5 30 800 

NPN 
2N1613 3 50 500 

Även följande typer tillverkas i planar
utförande 

2N2387 
2N2388 
2N1247 
2N1248 
2N2391 
2N2392 
2N726 
2N727 
2N2389-96 

2N696-99 
2N717-20 
2N730-1 

~ 2N87D-l 
2N1420 
2N1507 

- 2N1711 
2NI889-93 

LÄGBRUMSFÖRST ÄRKARE 
MED HÖG INGÄNGSIMPEDANS ~ 
Genom att använda Texas Instruments 
2N93O/2N2411 kan Ni få ingångsimpedan
sen större än l M Q i Era förstärkare. Dessa 
två typer är komplementära och båda in
neslutna i TO-18 kåpor. 

Ni vinner bättre stabilitet, tillförlitlighet och 
lägre kostnader då endast en batterispän
ning och ett färre antal komponenter er
fordras i denna typ av koppling. 

Pris 
hFFJ f p resp f<t vid order 

Mc/s om 100 st 

40-120 I 30 49 : -
100-300 30 80:-

20-60 140 72:-
40-120 140 90:-
30-120 200 43:30 

40-120 60 28:-

TypJska data fir ovanstående firstirkare 
''l 

Ingångsimpedans >' 1 M Q .r 
Förstärknings- I db oondbredd 
varietion 100 cps - 230 KC 

Rg ... 1 MO 

Effektf&rbrukning 
Belastnings
motstånd 
l:ffektförstärkninjJ 

1, 2.u.V trms), Rg=O 
20 db ± 0;05 db 
från -25· till + 125° 
C. 
65,5mW 

ned till 3,3 K 
46 db 
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TEXA 

PLANARUTFÖRANDE 
ger en extremt hög förstärkning 
vid låga kollektorströmmar. T ex 
hFllI min 20 vid 101' A. 



HUG EFFEKT 

MELLANEFFEKT 

LAG EFFEKT 

KOMPLEMENTÄRA' TYPER 

Pt VK B max IKmax 
Typ nr W V mA 

25301 PNP 0,3 80 150 
25302PNP 0,3 40 150 
25303 PNP 0,3 25 150 
25304PNP 0,3 - 15 150 
25305PNP 0,3 125 150 

25701 NPN 0,1 25 20 
25702NPN 0,1 25 20 
25703NPN 0,1 25 20 
25711 NPN 3 40 400 
25712 NPN 3 40 400 
25720 NPN 60 120 1000 
25721 NPN 60 60 1000 

STABILISERAT SPÄNNINGSAGGREGAT 

Detta aggregat ger en mycket god stabilise
rad spänning. En ändring av primärspänning
en med lV ger en utspänningsändring på 
max 1 mY. Utgångsimpedansen är endast 2Q 
och max uttagbar ström 500 mA. Brumnivå 
vid full belastning är 5 mY. 5pänningsaggre
gatet finns också dimensionerat för 150 V 
och 300 V. 

hF~ f T resp få 
Mc/s 

10- 40 0,7 
15- 50 0,8 
25- 75 1,25 
45-120 3,5 
10- 30 0,7 
15- 50 8 
30- 90 12 
60-250 16 . 
10- 40 5 
20- 80 5 
typ 55 3 
typ 55 3 

Pris 
vid order 
om 100 st 

6:05 
4:55 
7:75 

14: 70 
19:90 
4:90 
7:20 
9:20 

13:80 
17: 25 

48:-
30: 75 

,- AB· GtiSTA BÄCKSTRÖM 
-I edande I elektroni.k 

• 

TÄNK OM I KISEL! 
Konstruera med T e x a s PNP
och NPN-transistorer' från 100 
mW till 60 W. Nu till avsevärt 
reducerade priser. 
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Hewlett -Packard annonserar 
/ 

En "komplett serie 
transistoriserade rffj)räknare 

8 siffror med minne 
Frekvensomvandlare av plug-in typ. 
512 MHz -133 mm -hög 
Stabilitet: 3 x 10-9 per dygn. 
Pris: Kr 18390:
Frekvensmätningar : 
0- 20 MHz direkt 

20 -100 MHz med 5251A plug-in enhet 
(Kr 1880:-) 
88 - 512 MHz med 5253A plug-in enhet 
(Kr 3135:-) 
Medelvärdesmätning av periodtid : 
En period 0-1 MHz 
Multipel period 0-300 KHz 
F~ekvenser ut : 
0.1 Hz -10 MHz i dekadsteg 
Tidsintervallmätning : 
1 i-tS -108 s med 5262A plug-in enhet 
(Kr 1870:- ) 
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5532A 

5232A 

5512A 

5212A 

5211A 

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

För närmare data, teknisk hjälp eller demonstration kontakta generalagenten: 

FIRMA ERIK FERNER 
BOX 56, BROMMA 1, TEL. 252870 

Frekvens 
Period 2 Hz -1 ,2 MHz 
Multipel period 
Stabilitet: + 2 x 10-7 per månad 
Räknetid: 10,1,0.1, 0.01 s 
Priser: 5532A Kr 9710:-

5232A Kr 8105:-

Frekvens 
Period 2 Hz - 300 KHz 
Multipel period 
Stabilitet : + 2 x 10-6 per vecka 
Räknetid: 10,1, 0.1 , 0.01 s 
Priser: 5512A Kr 7330:-

5212A Kr 6145:-

Frekvens : 2 Hz - 300 KHz 
Tidsnormal : Nätfrekvens 
Räknetid : 1, 0.1' s 
Pris : Kr 4730:-

I 
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»Bonded-Shield, = pålimmat skyddsglas. Även 
katodstrålerör f.ör industriellt och militärt än
damål finns nu att tillgå i Sylvania's Bonded
Shield-utförande. 

Generalagent Sverige: 

erbjuder 7 olika fördelar framför den konventionella bild
rörstypen: 

• bättre bildkvalite 

• ökad kontrast 
• starkt förminskad bländverkan 
• reflexfri bild också vid klart omgivningsljus genom tillsats av 

,Yelvetone, skyddsbeläggning 

• absolut säkerhet för splitterfara vid implosion 

• förenklat montage 
• lättare möjlighet till modärn formgivning av möbler 

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

Go KULLBOM AB 
Klippgatan 11 • STOCKHOLM Sö . ' tel. 445728, 445729 
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VÄRLDSMÄRKET I FRÅGA. OM KVALITET OCH PRECISION 

• 
I 

presenterar 

SERIE 6200 CERMET 
Cermetkonstruktionen 
Helipots nya framställningsmetod för cermetmotstånd ger ännu 
högre kvalitet på trim- och precisionspotentiometrar. 
Produktionsföljden börjar med en noggrann mätning och bland
ning av steatitingredienserna, samt filtrering, torkning, pressning, 
granulering och separering av kornen i olika storlekar. Steatit
pulvret formpressas och bränns i ugn vid noggrant kontrollerad 
temperatur. Nästa steg omfattar påläggning av motståndsele
ment (bestående av glas och sällsynta metaller). Det hela 
bränns vid hög temperatur och elementet blir permanent fästat 
till basen. Motståndet kontrolleras, och den ledande silverhinnan 
påföres, varefter elementet bränns ytterligare en gång. Det slut
liga provet omfattar resistans, brus och temperaturkoefficient. 
Om så önskas kan elementet ytterligare bearbetas för specifik 
linearität. 

Typ 6200 i genomskärning 

Vi sänder gärna utförliga katalogblad och upplysningar. 

Typ 6200 
Tekniska data 
Resistansområde, ohm 
Standard resistanstolerans 
Min. praktiska resistans
tolerans 
Standard linearitätstole
rans 
Min. praktiska linearitäts
tolerans 
Effekt 

Noise (brus) 

Elektrisk vridningsvinkel 
Omgivningstemperatur 
Vibration 
Fuktighet 
Saltsprutning 
Mögelresistans 
Sand och damm 
Acceleration 
Stöt 
Höjd 
lagringstemperatur 

ELITINFORMATION 1/63 
Vi kommer att i ett antal nummer 
presentera Helipots precisionskom
ponenter. 

100 till 25000; 50000 max. 
±5% 

±0,5% 

0,5% 

0,15 0t, 
5 W vid aso C minskande till 
O vid 150° C 
100 ohm eller 1 % av totaIresi
stans 
350° ±5° 
-sso till + 150° C 
Mll-R-19A, 4. 6.17 
NAS 710, 4. 6.17.3 
NAS 710, 4. 6. 13.6.3 
NAS 710, 4. 6. 19.4 
NAS 710, 4. 6.14.2 
Mll-R-19A, 4. 6. 15 
Mll-R-19A, 4.6.16 
Mlt-R-19A, 4. 6. 2. 2 (8ooo0 f t) 
Mll-R-19A, 4. 6. 5. 4. 6. 7 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ~ lövåsvägen 40-42 
Postbox 1237, Bromma 12 
Tel. Vx 262720 
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S 32 R 
19" panel 

TELEQUIPMENT 

T elequipment Ltd 

·OSCILLOSKOP 

S 32 A 

med goda egenskaper 
- till lågt pris 
Bandbredd MHz 

Könslighet mY/cm 

I ng6ngsdömpsats 
kalibrerad i 
Stigtid 
Tidaxel 

Synk. 
triggning 

Katodstr61erör 
Arbetsspönning 
Nötanslutning 
Storlek tlxbxhl cm 
Vikt kg 

S 32 A 

DC·10 
DC-l 
100 
10 

2X 9 lögen 
35 nS 
18 kalibrerade lögen 
0,5 S-l p.S/cm, samt 
variabel kontroll 
selektiv eller automatisk 

inre 

t~re ± 
HF 
3"PDA 
3,5 kV 
90-240 V 
35X16x20 
7,3 

S 32 R 

S 32 R har samma data som 
vidst6ende men har måtten 
36X48X13 cm 

För ytterligare informationer och demonstration av 
Telequipment oscilloskop kontakta: 

BOX 1160 BROMMA 11 TELEFON 08/290460 
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X-Y SKRIVARE 
DIGITALINSTRUMENT 

LI KSPÄN N I NGSFÖRSTÄRKARE 

DIGITALINSTRUMENT 
4- eller 5-siffriga instrument, 
transistoriserade, för mötninQ av lik- eller växelspänning, 
kvoter, resistans eller kapacItans. 
Ingångsimpedans: 1000 Mohm 
Noggrannhet vid likspänning: 
0,01 % + 1 sifferenhet 
Noggrannhet vid växelspänning: 
0,1 % + 2 sifferenheter 
Känslighet: 
0,0001 V vid både lik- och växelspänning 
Spänningsnormal : 
Ny temperaturkontrollerad bryggkoppling med 
zenerdiod, stabilitet 0,005 % 

Som representant 
i Sverige för 

ELECTRO INSTRUMENT, INC. 
presenterar vi här nedan 
en del av denna firmas 
tillverknings program 

X-Y SKRIVARE 
av modernaste konstruktion, 
med transistoriserade kretsar 
och med utbytbara plug-in-förstärkare 
och tidsaxelenheter 

DATA 
Skrivhastighet: 30 tum/sek. 
Noggrannhet: ± 0,1 % 
Känslighet: 0,5 mV/tum-l00 V/tum 
Ingångsimpedans: 1-4 Mohm 
Tidsaxel: 0,02-2 tum/sek. 
Spänningsnormal : zenerdiod 

LIKSPÄNNINGSFÖRSTÄRKARE 
transistoriserade, bredbandiga, 
med utbytbara dämpsatser samt med differentialingång 

DATA 
Förstärkning: 10--1000 X 
Ingångsimpedans: 100 Mohm 
Utgångsimpedans: 40 milliohm 
Drift: 2 /-tV 
Störspänning: 5 /-tV 
Frekvensområde: 0--10 kHz 
Common Mode Rejection: 160 dB 

TELEINSTRUMENT AB 
Härjedalsgatan 138, ~ Vällingby - Tel 87 12 80~ 3771 50 
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LM Ericssons transistorer 

är i första hand konstruerade 

för industriella 

och militära utrustningar 

där man ställer högsta krav 

på livslängd. funktionssäkerhet 

och lagringsbeständighet. 

LM Ericssons industritransistorer 

genomgår fullständiga kvalitetsprov 

enligt MIL-föreskrifterna. 

Detta innebär 

bl.a. följande speciella kontroller 

vid sidan av de vanliga 

datakontrollerna: 



, 

nytt 
o 

ran 
mu ar 

NYA MULLARD-TRANSISTORER: BCY 30, 31, 33, 34 

De flesta kiseltransistorer tillverkas i n-p-n. Den na nya serie som är utvecklad av de välkända 
OC200-typerna, är i det mera ovanliga p-n-p-utförandet. Detta ger en snäv spridning på för
stärkningen och större mångsidighet 
Dessa TO-5 typer, vilka har en maximal kollektorström på 100 mA, är i två spänningsgrupper, 
32 och 64 volt. Vill Ni veta mera om de nya transistorerna får Ni utförliga data från Svenska 
Mullard. 

Förkortade data: 

BCY30 

VCBmax -64 

VEBmax -45 
hte 15-35 

fl > 0'25 

TO-5 med hölje isolerat 

I~I -- --

BCY31 BCY33 

-64 -32 

-45 -24 

25-60 15-35 

> 0'25 > 0'4 

Strindb.rgsllatan 30 . Stockholm .... o 
T.I.fon 670120 

BCY34 

-32 V 

-24 V 

25-60 

> 0'6 (Mc/s) 
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instrument och komponenter för mikrovåg 

högprecisions-rnätledningar 

inom kort 
in'öres även 

mät
klocka 

på samtliga 

SIVERS LAB:s 
mätledni ngar 

Vi ,har under tillverk
ning en separat driv
mekanism försedd med 
precisionsmätklocka, 
vilken möjliggör myc
kef noggrann mätning 
av sondförskjutningen. 
För att tillgodose öns
kemål från våra kun- ' 
der är denna drivan
ordning utformad så 
att mätledningen även 
kan användas i lodrätt 
läge. 

nu med 
mikrometerskruv 
'ör indikering av antennens 
Inslicksdjup 

'10 modeller 
'1'12'0-

''IBOOO MHz 

transport
Iåda 

'Lådan är avsedd att 
innehålla mätledning, 
verktygssats samt div. 
tillbehör. Den har även 
plats för mätklocka. 

Våra produkter säljes i Danmark av Philips A.S., Köpenhamn, i Norge av Norsk A.S. Philips, Oslo, i Finland av Oy Philips Ab, Helsingfors. 
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AB ALPHA 

3 

• I den moderna verkstadsindustrin har man 
stora krav på elektriska kontakter. I allt större 
omfattning använder man ALPHA:s kontakter 
i elektroniska maskinkontroller, som styr be
arbetningsmaskiner. 

Det specialkunnande, som ALPHA äger i kon
taktfrågor, kan Ni. utnyttja till Er egen fördel 
genom att koppla in ALPHA:s experter på Era 
kontaktproblem redan från början! 

Samtliga ALPHA:s standardtyper av kontak
ter är typprovade av armen och finns för 
omgående leverans. 

De kan kompletteras och utföras 
enligt individuella önskemål. Ring 
och begär vår katalog eller be
stäm tid för konsultation. 

M-kontakterna lagerföras med 
följande antal poler: 

4 6 3~ I 18 24 

Det svenska försvaret utnyttjar 
ALPHA:s kontakter och samar
betar med ALPHA för vidare
utvecklingen på kontaktområdet. 

Kontaktdon för panelmontage utföres med 
såväl kortsides- som långsidesfastsättning. 

SUNDBYBERG • TEL. 282600 ALPHA ETT _-FORETAG 
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FÖR SÄNDARAMATÖRER 

Radioprognoser för mars 
Kortdistansprognosen 

Prognoskurvan för kortdistansförbindelser 
under mars är uppgjord för två huvudom
råden, norra resp. södra Sverige. För varje 
område anges prognos för förbindelser 
dels i nordlig riktning, dels i riktning öst
syd-väst. För riktningar som ligger inom 
sektorn väst-nord eller nord-ost får man 

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

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

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

MHz 
25 

20 

15 

10 
9 
e 

Södra Sverige 

MHz 
25 

15 

16 20 2' 
SNT 

ULTRA· 
RENT 

ULTRA· 

Norra Sverige 

MHz 
25 

20 

15 

10 
9 
e 
7 

\500 04 oe 12 16 20 2' 
SNT 

S N A B B T .0;'0"'eg'Ol0" ,","Ii,d"ru"";"go, ha, l;;" må"ga ;"' .. "o"'a ,e"9Ö';" 9" 
problem. 

( En av våra kunder, Göteborgs Elverk, rengiorde under år 1961 19.139 st. rökne-

M E D verk till elektriska abonnenträknare. Därav har endast 5,6 % erfordrat manuell 
demontering. Detta visar att man med ultraljudmetoden sänker kostnaderna 
betydligt vid renovering av elektromekaniska och elektriska utrustningar. 
Ultraljud används med fördel vid rengöring av all slags elektrisk apparatur, 

U I IJ R A såväl vid nytillverkning som vid renovering L • Utrustningen är försedd med automatisk br~dbandsavstämning . 

. LJ U D '. ';:'~i::~i;;;EST@AB Roseniundsgatan 8, Göteborg e, Telefon 131700 
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STANDARD 
RANGE 

HEAVY DUTY 
RANGE 

STANDARD 
RANGE 

HEAVY DUTY 
RANGE 

DOUBLE POLE 
ON/OFF. RANGE 

• • • 

.;; .. : .... ::::.:::::: ::::~:;:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::':':':' , 

"N~~:~;;~~~~;:O~.~:~~~~~;;Ai:::D ~liij 
4 

NORMAL" 

3' 
NORMAL 

.. 
2 

DE PRESS ED ~ 3 
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tångdistansprognosen 

Prognosen för långdistansförbindelser un
der mars månad är baserad på senast kän
da och bearbetade jonosfärdata och på det 
av Ziirich-observatoriet förutsagda sol
fläckstalet för mars, R =26. 

Prognosen anger beräknade värden på 
MUF (Maximum Usable Frequency) resp. 
FOT (Optimum Traffic Frequency) och 
avser radioförbindelser i sex olika rikt
ningar, räknat från Mellansverige. 

Solfläckscykeln är i nedgående fas. För 
a pril beräknas solfläckstalet R till 33, för 
maj till 31, för j uni till 30 och för j uli till 
28. 

Meteorskuren »Virginids», som beräk
nas inträffa den 13 mars, kan kanske ge 
chans till DX-förbindelser via meteorspår 
på de högsta frekvensbanden. 

Under denna månad inträffar en änd
ring från vinter- till sommarkonditioner i 
jonosfären över norra halvklotet. Dagfre
kvenserna minskar under våren och som
maren, nattfrekvenserna ökar under som
martid. På södra halvklotet sker samtidigt 
en övergång från sommar- till vinterkondi
tioner, vilket innebär en minskning av 
jonosfärabsorptionen där. 

Den ökade jonosfärabsorptionen under 
dagtid gör att signalerna blir svagare un-

der den ljusa delen av dygnet. Den atmo
sfäriska störningsnivån ökar också, vilket 
gör sig märkbart speciellt på de lägre fre
kvensbanden. 

Det kan nämnas att norrskensförekoms
ten uppvisar ett maximum under denna 
månad. 

MHz 
JO 

25 

20 

15 

10 

HHz 
JO 

25 

20 

15 

10 

9uenos A'r s 12500k , . m 

M 

I~ t---., " 
I '\ \ 

II ,\\ 
;:j ] -', 11 

::=-. ~I 

HHz 
JO 

25 

20 

15 

, 
... 

~ 

lO 
9 
S ~ 

04 08 12 16 20 24 500 
5Nr 

Kopstaden 10'400km MHz 

,~! 
JO 

25 

'/"" ~ \ 
\ 

I '\ , 
I \ 

20 

15 

04 

los Angeles 8940km 

MUF .... '7-, 
\ 

I~ 

~ II 
I 

,~ JL 
" // 

'" 
08 12 16 20 24 

SNT 

Torro 8220km 

M~ , 
I \ 

I ~ \ I \ 

" i l'\: \ 
lO 

,~ \ ........ 
I --"""" -" r--J r-

MHz 
JO 

25 

20 

15 

10 
\ 

\ 

TS 

New York 6300km 

MUF I--,-, 
/' FOT' 

I ~\ 

IV 1'\\ I 
I 

'/ 
~\ I il 

MHz 
JO 

25 

20 

15 

10 
9 

'\ 1--

-
04 08 12 16 20 

MelboUfM 1S700km 

r;.lL,F 

lp(\ 

if \\ .... 
-, 

,W 
'-N, 

I 

/ 
I" 

24 
SNT 

-
" 

5 00 04 OS 12 16 20 24 5 00 04 08 12 15 20 24 600 04 08 12 15 20 24 
SNT SNT $NT. 

STANSADE OCH .DRAGNA DETALJER 
FÖR RADIO-~ TV- OCH 
ELEKTROINDUSTRIN 

STOCKO METALLWARENFABRIKEN 
HUGO u. KURT HENKELS - WUPPERTAl-ElBERFElD 

GENERALAGENTER: FORSlID & Co. A-B. RÄDMANSGATAN 56, STOCKHOLM TEL 329245 
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77?0 /#fIG: _ 
MARCO/YI lIAR ANNO 

KANSL/GARE 
//VSTRtJMENT/ 

MARCONI AM Signalgenerator typ TF 144H 
En förnämlig, helt ny signalgenerator för fre
kvensbandet 10 kHz - 72 MHz. Data i korthet: 

• l V utspänning över 50 SJ 

• Konstant utspänning över hela frekvens om-
rådet 

• Stabilitet 0,002 % 
• Kristallkalibrator, 400 kHz och 2MHz 

• Robust uppbyggnad 
• God vågform vid alla frekvenser 

• Mod. frekv. 400 Hz och 1kHz 
Pris Kr. 5.950:-

MARCONI tillverkar ett 20-tal signalgeneratorer, 
av vilka några presenteras i korthet i nedanstå
ende tablå: 

Typ Frekvensområde 

TF 801D/l 10-485 MHz 

Utspänning 

0,1 f./,V-IV 

TF 867/2 15 kHz-37 MHz 0,4 f./,V-4V 

TF 995A/2M 1,5-220 MHz 0,1 f./,V-O,lV 

TF 995A/5 1,5-220 MHz 0,1 f./,V-O,lV 

TF 1066B 10-470 MHz 0,2 f./,V-O,2V 

TF 1064B/2 30-50, 118-185 0,5 f./,V-I0mV 
o. 450-470 MHz 

Sinus våg AM upp till 90 %. Pulsmod. KristallkaI. 
6.620:

AM upp till 100 % med 400 Hz o. 1kHz. Kri
stalIkaI. Fininställning. EXTREMT GOD V ÅG
FORM. 9.900:
FM mod. inre o. yttre upp till ±600 kHz. AM 
mod. inre o. yttre upp till 50 %. Kristallkal. 
Låg oavsiktlig FM vid AM. Strålningen för
sumbar. 4.190:
Samma som ovanst. men för smalband. Mod. 
frekv. 400 Hz, l kHz och 1,5 kHz. FininstälIn. 

5.450:
FM mod. upp till 100 kHz. Inre mod. frekv. l 
0. 5 kHz. Yttre mod. 30 Hz - 15 kHz. 6.530:
Kristalloscillator för MF. 5 valfria frekv. mellan 
290 kHz och 16 'MHz kan erhållas med extra 
kristaller. 3.520:-

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

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
Fack, Stockholm 12, Tel. 22 31 40 
Filialer i Göteborg, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Örebro 

R A D I O O C II T E L E V I S lON - N R 3 - l 9 6 3 39 



Jonosfärdata 
för november 1962 
I vidstående diagram är de jonosfärdata 
sammanställda som under november 1962 
utvärderats vid Uppsala lonosfärobserva
torium. I kurvan överst i diagrammet visas 
kritiska frekvensen fOF2 för F2-skiktet över 
Uppsala. I mitten av diagrammet anges 
förekomsten av jonosfärstörningar. Längst 
ned anges i en kurva det observerade sol· 
Häckstalet R och vidare anges förekomsten 
av sporadiska E-skikt, varvid staplarnas 
längd anger den kritiska frekvensen fE8 för 
de sporadiska E-skikten (avläses på högra 
delen av diagrammet). 

Den kritiska frekvensen för F2-skiktet 
har, som framgår av diagrammet visat små 
variationer. Skillnaden mellan gränsfrek
venserna på dagen och natten är betydande 
men normal för årstiden. Det har förekom
mit starka och långvariga störningar, som 
dock ej inverkat på jonosfären över Upp
sala. 
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MedelsoHläckstalet för månaden var 
23,6, vilket innebär en betydande minsk
ning jämfört med oktober, då det var 39,6. 
I mitten av månaden visade solen kraftig 
aktivitetsökning ; som framgår av diagram
met registrerades en topp av R= 84. Sam-

tidigt uppträdde en viss ökning av de spo
radiska E-skikten och en plötslig ökning 
av fOF2' Sporadiska E-skilit har förekom
mit i mindre omfattning, utom den 16, då 

det noterades toppvärden på över 9 MHz, 
som kan ha medfört kommunikation på de 
höga frekvensbanden. 

............. -......-. PLAN N Al R 
~---.. ----.. ----~----.. ----.. -------

en ny fläkt för större kapacitet 
i nerbantad storlek 

5" (127 mm) diameter, 8" (203 mm) lång, endast 
7 kg i vikt och ändock en kapacitet av 80 eJ.m. 
(2,27 m3/min) vid 2" s.w.g. 

Fläktar med jämförbar kapacitet erfordra van
ligtvis ett utrymme av upp till 600 kubiktum 
(9.830 cm3). Den nya PLANNAIR-fläkten 4PL366 
-526 erfordrar endast 160 kubiktum (2.620 
cm3). 

Denna nya fläkt från PLANNAIR har dessutom 
följande utmärkande kännetecken: 6 axiella 
steg, vilket är sällsynt för mindre fläktar, fläkt
hjulen äro monterade på den roterande sta
torn på den omvända motorn. 

, 
Denna fläkt är även enOastående med avseen
de på lång livslängd med ringa underhåll. 
Smörjning av lager erfordras först efter 10.000 
arbetstimmar. 

Fläkten levereras med motor för 115 eller 230 V, 
l-fas, 50 Hz. Förbrukning 140 W vid 2.800 varv/ 
minut. 

t 

* INSTRUMENTAKTIEBOLAGET METRON * 
TULEGATAN 15 STOCKHOLM Va TEL. vx 241250' 
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PHILIPS 
komplementära 

transistorer 

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

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

Nu med ännu bättre data 

Kollektor - basspänning VCB max. 
Kollektor - emitterspänning VCE max 
Emitter - basspänning VEB max. 
Kollektorström toppvärde ICM max. 
Kollektorström medelvärde IC max. 
Basström toppvärde IBM max. 
Basström medelvärde IB max. 
Tillåten effektförlust vid Tamb= 25° C 
Strömförstärkning hFE (VCB= O, IC= 20 mA) 
Enhetsgränsfrekvens fJ (min.) 
Efterledningens tidskonstant Ts max~ 

ASY 26 

-30 V 
-25 V 
-20 V 

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

150 mW 
30-80 
4 MHz 
1.4ps 

ASY. 27 

-25 V 
-20 V 
-20 V 

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

150 mW 
50-150 
6 MHz 
1.4ps 

ASY 28 

30 V 
25 V 
20 V 

200 mA 
100 mA 
200 mA 

25 mA 

125 mW 
30-80 
4 MHz 
1.4ps 

ASY 29 

25 V 
20 V 
20 V 

200 mA 
100 mA 
200 mA 
25 mA 

125 mW 
50-150 
6 MHz 
1.4ps 

PH I LI PS Po"co, 6'jl! . '0 lho'~ o 

Teer) JI 19)00 

AVD ELEKTRON ROR och KOMPONENTER 
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Ett nytt Philips-initiativ 
för enklare lagerhållning 
och bättre service 

•• av·en NU 
TV -komponenter 
i service-förpackning 

För att underlätta hantering och lagerhålfning av TV-komponenter ~ar VI 

nu infört en service-förpackning även för avlänkningsenheter, kanalväljare 

och linjeutgångstransformatorer. 

Tydliga typnummer på varje kartong bidrar också till en enkel och överskåd

lig lagerhållning och därmed bättre och snabbare service. 

e PHILIPS 
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I modulförpackning finns redan tidigare 
följande komponenter: 

Keramiska kondensatorer ov pin up-, rör- och skyddstyp 

Polyesterkondensalorer, rullblock för 125 och 400 V 

Eleklrolytkondensatorer av högvollS- och miniotyrutföronde 

Foliekondensatorer 

Keramiska rörtrimror 

Lufttrimror 

Kolpotentiometror 0 23 mm med och utan strömbrytare 

Lackerode ytskiktsmotstånd 

N.T.C-motslånd 

V.D.R.-motslånd 

Trimpolenliometrar i 5 olika utföranden 

Vibratorer 
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Omslagsbilden för detta nummer visar 
synkronsatelliten »Syncom» under mon
tering vid Hughes Aircraft Co_ Det 
stora utblåsningsmunstycket tillhör den 
inbyggda raketmotorn, med vilken sa
telliten skall manövreras från en s_k_ 
övergångsbana till den synkrona banan. 
Se artikel på s_ 45_ 

• 
I kommande nummer: 

Televerket satsar på utveckling 
O Om tonformning i elektroniska 
orglar O Bygg själv ett stabilise
rat likspänningsaggregat 0-30 V, 
max. 1 A. O Den förtrollade mot
tagaren 

4 

Hög fidelitet 

med transistorer! 

. Det har varit tämligen tyst ett tag nu på hi-fi-fronten. Något nytt har egentligen 
knappast inträffat på detta gebit annat än att fabrikanterna har finslipat sina kon
struktioner för att få ännu gynnsammare data, lägre distorsion och större frekvens
område för förstärkare och högtalare. Bekvämare handhavande och snyggare 
design hos nyare apparater är också påtagliga utvecklingslinjer. 

Nu tycks 
det emellertid som om det kommer att hända saker och ting på detta gebit. Det 
är transistorerna som börjar bli intressanta i hi-fi-sammanhang. 

Nu kan det ju med fog sägas att det inte borde intressera hi-fi-entusiasten så 
särskilt mycket om han har en apparat med rör eller transistorer i, inte heller är 
apparaternas ytterrnått så betydelsefulla_ Det är ju apparaternas prestanda som 
räknas. 

Vad som gör att man tror sig ha anledning att allvarligt räkn~ med transisto
rerna inom hi-fi-tekniken är emellertid att transistorerna faktiskt har två egen
skaper som gör dem lämpligare än elektronrör i hi-fi-förstärkare. Den ena egen
skapen är att transistorer börjar bli lika snabba som elektronrör, den andra att 
de är »lågohmigare». 

Det betyder 
att transistorerna har bättre förutsättningar än elektronrören att återge transient
förlopp, och eftersom musik domineras av transienter, så har faktiskt transisto
rerna en viktig trumf på hand. Det betyder också att transistorer i effektsteg kan 
direktkopplas till lågohmiga högtalare, därmed undviker man utgångstransfor
matorn, ett betydande framsteg, då ju transformatorer alltid är otrevliga i hi-fi
förstärkare. 

De begränsningar som hittills legat transistorerna i fatet har varit att effekt
transistorer av germanium har svårt att ge tillräcklig effekt vid höga frekvenser. 
Många transistorförstärkare med germaniumtransistorer i slutsteget är därför 
oanvändbara vid frekvenser ovanför 15 000 Hz, redan vid 8000 Hz börjar de 
tappa dB. 

Nyare effekttransistorer av kiseltyp kan emellertid ge full effekt ända upp till 
200 kHz. Och det bereder inga bekymmer att tillämpa likströmskoppling. 

0-200 kHz 

kan förefalla vara ett överdrivet brett frekvensområde för en förstärkare för ton
frekvens 20-20000 Hz. Å andra sidan vet man ju att om man skall kunna repro
ducera kantpulser vid 20 000 Hz måste man ha ett frekvensområde hos förstärkaren 
som sträcker sig uppåt 200000 Hz. Och för att kunna återge 20 Hz kantvåg med 
minimum av' fasförskjutning måste förstärkaren kunna återge sinusvågända ner 
till 5 Hz. 

Effektförstärkare för 0-200 kHz kan förverkligas med nyare typer av kiseltran
sistorer vilket däremot är omöjligt med »elektronrörs-transformator-förstärkare». 
Direktkoppling med transistorer ger som extra fördel en utomordentlig lågohmig 
utgångsimpedans hos förstärkaren med förbättrade transientegenskaper hos hög-
talaren som väsentlig fördel. "" 

En stor fördel 
med transistorer är att de om de drivs inom tillåtna gränser inte företer en suc
cessiv försämring i data som elektronrör, livslängden kan bedömas vara av samma 
storleksordning som ägarens! En extrapoäng {ör transistorerna i hi-fi-apparatur 
är dessas ringa värmeutveckling och deras låga 'arbetsspänningar som riniligtvis 
bÖr göra SEMKO-granskningen till en ganska smärtfri procedur. " 

Det har hittills varit svårt att få tag på effekttransistorer av kisel i sådan p~is
klass som gör transistorförstärkarna konkurrensdugliga med elektronrörsförstär
karna_ Men förhållandena tycks vara på väg att ändras, nya kiseltransistorer 
lämpliga för hi-fi-ändamål till rimliga priser har börjat uppträda på marknaden. 

(Sch) 
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"Syneom" - den första synkronsatelliten . 

Den amerikanska rymdfartsstyrel

sen N ASA är, efter försöken med 

»Telstar» och »Relay», nu redo att 

skicka upp den första synkronsatel

liten. H är en orientering om »Pro

iect Syncom». Artikeln är baserad 

på material som ställts till förfogan

de av H u g h e s A i r c r a f t C o. 

i USA, som utvecklat den version av 

synkronsatelliter som under 1963 

skall provas av NASA. 

Man har länge varit på det klara med att 
om man skall upprätta ett världsomfat
tande telekommunikationsnät med satelli
ter, så är de s.k. synkron satelliterna de 
mest fördelaktiga' . Med synkronsatellit 
menar man en satellit som sättes in i en 
bana på ca 36000 km höjd. En satellit som 
går på denna höjd kommer att få en om
loppstid av 24 timmar; den följer sålunda 
jorden i dess rotation och tycks därför 
»stå stilla» över en och samma punkt på 
jordytan. 

Stora fördelar 

Synkronsatelliterna erbjuder många förde
lar, såväl teknisll:a som ekonomiska. En 
av de främsta är det stora täckningsområ
det. »Täckningsvinkeln» a, se fig. l, för 

1 Se NESTEL, W: Interkontinentalt program
utbyte via satelliter. RADIO och TELEVI
SION 1962, nr 3, s. 48. 

Den första Syncom-satelliten slutprovas vid 
Hughes Aircraft Co. innan den överlämnas till 
den amerikanska rymdfartsstyrelsen NASA. 

en synkron satellit blir ca 148°, varför en 
enda satellit kommer att kunna täcka mer 
än en tredjedel av jordytan. Tre synkron
satelliter i bana kring jordens ekvatorplan 
räcker därför för att möjliggöra kommu
nikation mellan praktiskt taget vilka punk
ter som helst på jordklotet, se fig. l och 2. 

Kostnaden för att sätta tre sådana syn
kronsatelliter i bana för upprättande av 
ett världsomfattande telekommunikations
nät belöper sig till endast en bråkdel av 
vad det skulle kosta att sända upp de 40 il 
50 kommunikationssatelliter av typ »Tel
star2» och »Relay3» som skulle krävas i 
ett motsvarande kommunikationssystem 
med låghöjdssatelliter. Med endast en syn
kronsatellit kan man sammanlänka 90 % 
av alla jordens telefoner till ett enda kom
munikationssystem, detta tack vare att en 
synkron satellit, som är placerad i ekvator
planet mellan Afrika och Sydamerika, har 
så stort täckningsområde att det omfattar 
Afrika, Europa samt Nord- och Sydame
rika. 

Markstationerna i ett synkronsatellit
system blir enklare och billigare än sta
tioner i andra systemtyper ; eftersom sa
telliterna från jorden sett tycks stå stilla 
behöver man inte utrusta mark sta tionern a 
med komplicerade och dyrbara rörliga an
tenner. När en synkron satellit väl placerats 
in i en antenns strålningsfält kommer den, 
förutsatt att inga oförutsedda störningar i 
banhållningen uppstår, också att stanna 
där. 

Tack vare den stora höjd synkronsatelli
terna kommer att gå på kommer de att be
finna sig i skuggan av jorden under endast 
ca l % av sin verksamma tid. Detta inne
bär att satelliternas elektroniska utrust
ning till största delen kan arbeta på den 
energi som lämnas av de solceller som är 
monterade på satelliternas hölje, vilket i 
sin tur gör att antalet batterier kan mins
kas väsentligt, varför satelliten blir lättare. 
En annan fördel är att man, på grund av 

• Se »Telstar» - satellit för interkontinental 
radiokommunikation; RADIO och TELEVI
SION 1962, nr 7/8, s. 40. 
• Se »Project Relay». RADIO och TELEVI· 
SION 1962, nr 11, s. 41. 

att synkronsatelliterna kommer att gå 
ovanför den strålningsfarliga delen av Van 
Allen-bältet, kan slopa den tunga skärm
ning av den elektroniska utrustningen och 
av solcellerna som man måste ha i satelli
ter som går på lägre höjd. 

Satelliten 

»Syncom» (Synchronous Communication) 
är cylinderformad och väger endast ca 35 
kg. På satellitens hölje är sammanlagt 
3960 solceller monterade. Den elektroniska 
utrustningen i satelliten omfattar kommu
nikationsutrustning, telemetrisändare och 
kommandomottagare. I satellitens ena 
ände är kommunikationsantennen monte
rad och i den andra finns, förutom fyra 
sprötantenner, avsedda för telemetri- och 
kommandoutrustningen, ett utblåsnings
munstycke för den raketmotor som skall 
användas för att manövrera satelliten in i 
en synkron bana, se fig. 4. 

Kommunikationsutrustningen 

Den första Syncom.satelliten har en rela
tivt enkel kommunikations utrustning, var
för den kan förmedla endast ett begränsat 
antal teleförbindelser. 

De till satelliten inkommande signaler
na kommer att ha en frekvens av ca 7400 
MHz. Signalerna matas in på två mottagare, 
av vilka endast en i taget används. Vilken 
mottagare som skall användas bestämmes 
medelst kommandosignaler från jorden. 
De mottagna signalerna frekvenstranspo
neras till 1800 MHz, denna frekvens matas. 
till en sändare som är bestyckad med två 
vandringsvågsrör. Utgångseffekten för vart 
och ett av de två rören kommer att vara 
minst 2 W. 

Sändarantennens strålningslob kommer ' 
att bilda ett »pannkaks-liknande» mönster 
med lobbredden ca 25°. Loben kommer. 
hela tiden att vara,riktad mot jorden. 

Telemetri- och kommando'utrust
ningen 

Telemetrisändaren, som har uteffekten 2 
W, kommer att arbeta på frekvensen 136 
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Fig l 

Synkronsatelliterna kommer att s{ittas i banor på ca 36000 km höjd, vilket 
innebär att satelliterna får en omloppstid av 24 timmar. Det betyder att de 
kommer att följa jorden i dess rotation och skenbart stå stilla över en viss 
punkt på jordytan. Då >täckningsvinkeln» a i detta fall blir ca 148° kom· 
mer man med tre sådana satelliter att kunna täcka praktiskt taget hela 
jordens yta. Se fig. 2. 

MHz. Till jorden kommer att sändas infor
mationer om bl.a. temperaturen i den elek
troniska utrustningen, arbetsspänningar 
och strömmar, signalnivåerna i kommuni
kationsutrustningen samt gastrycket i be
hållarna för manöverutrustningen. 

I kommandoutrustningen ingår två iden
tiska mottagare, bestående av blandare, 
MF-förstärkare och AM-detektor. Motta
garna delar vändkorsantenn med telemetri
utrustningen, varvid speciella antennfilter 
användes. De kommando signaler som kom
mer att sändas till satelliten från marksta
tionerna blir bl.a. omkopplingssignaler för 
kommunikations- och telemetriutrustning
en och signaler till manöverutrustningen 
(raketmotorerna) . 

Strömförsörjning 

De 3960 solcellerna på satellitens hölje 
laddar upp ett antal nickelkadmiumbatte
rier. För att förhindra att en eventuell 
kortslutning i en grupp solceller skall för
orsaka urladdning av batterierna har man 
mellan de olika grupperna av solceller och 
batterierna kopplat in dioder. Utrustning
en kommer att lämna minimum 20 W vid 
27,5 V under l år. När satelliten inte be
finner sig i skuggan av jorden, kan ström
försörjningsutrustningen lämna upp till ca 
27 W under kortare perioder utan att bat
terierna urladdas. 

Manöverutrustning 

Syncom-satelliten kan, tack vare sin låga 
vikt, skjutas upp med en relativt liten tre
stegs Delta-raket, med vilken satelliten 
kommer att sättas i en s.k. övergångsbana. 
Övergångsbanans högsta punkt (apogeum) 
kommer att ligga på 36 000 km höjd, vilket 
är den höjd satelliten måste ha för att 
kunna komma in i en synkron bana. Det 
sista raketsteget kommer att ge satelliten 

en rotation av 165 varv per minut. Satelli
tens snabba rotation kring sin axel gör att 
den kommer att fungera som ett gyro, var
för det inte behövs något kontrollsystem 
för att hålla satellitens rotationsaxel kor
rekt orienterad. 

Medelst den inbyggda raketmotorn kOIIf· 
mer satelliten att från övergångsbanan 
manövreras in i synkron bana, därvid ökas 

utblåsningsmunstycke 
för manövrering av 
satelliten till korrekt 
position 

kommuniko· 
tionsutrust
"ingens mottagare 

nickelkadmium· 
batterier 

utblåsningsmunstycke 
för orientering av 
satellitens läge 

kommunikationse 

·utrustningens --_ •• 
antenn 

tank fylld med 
komprimerad 
vätesuperoxid 

antenn för sändning ov telemetri signaler 
och mottagning av kommandosignoler 
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Fig 2 

Tre synkronsatelliter i bana kring jordens 
ekvatorplan skulle möjliggöra kommunikation 
mellan praktiskt taget vilka punkter som helst 
på jordytan. 

I 
./ 
/ 

satellitens hastighet med ca 1480 m/s, så 
att den hastighet, med vilken satelliten går 
in i sin synkrona bana blir ca Il 200 km/ 
tim. För att satelliten skall komma i kor
rekt position kommer sedan efterjuste
ringar att göras, varvid på kommandosig
naler från jorden gas under tryck släpps 
ut genom utblåsningsmunstycken. När sa
telliten kommit i sin rätta position och i 

kommunikotionsutrustnin~ens sö'ndore 
med två vandringsvågsror 

kommando
mottagare 

tank fylld med 
komprimerad 
kvävgas 

solindikalor 

anordning för tystande av satelliten 
då den tjänat ut 

1Jtblåsningsmunstycke för den 
J---- inbyggda raketmotorn 
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Täckningsområdet för en synkronsatellit, belägen i ekvatorplanet 
mellan Afrika och Sydamerika. Som synes skulle en enda syn
kronsatellit kunna möjliggöra kommunikation mellan Europa, 
Afrika samt Nord- och Sydamerika. 

ungefärlig synkronism med jorden, orien
teras dess rotationsaxel så, att den står 
vinkelrätt mot banplanet, vilket ju sam
manfaller med jordens ekvatorplan. 

Större Syncom -satellit under 

utveckling 

emellertid redan nu en större version av 
Syncom-satelliten under utveckling. Den 
nya satelliten kommer att väga ca 225 kg 
och ha en kommunikationskapacitet av 
1200 två-vägs telefonförbindelser eller fyra 
TV-kanaler. Man räknar med att ett per
manent globalt telekommunikationsnät 
skall kunna baseras på denna typ av syn
kronsatellit. • 

Erforderliga banjusteringar sker likale
des genom att gas automatiskt släppes ut 
genom de olika utblåsningsmunstyckena, 
varför satelliten ständigt kommer att hål
las i synkron bana. 

Som redan nämnts är den första Syncom
satelliten, som helt utvecklats av H ugh{~s 

Aircra/t Co., endast en experimenttyp och 
har därför endast begränsad kommunika
tionskapacitet. Vid Hughes Aircraft Co är 

~ Fig4 
Synkronsatelliten Syncom med panelerna för solcellerna bortmonterade. 

Fig 5 
För att högsta möjliga tillförlitlighet skall erhållas är kommunikations
utrustningen dubblerad. Här visas en av de två mottagare som ingår i 
kommunikationsutrustningen i Syncom. Alla de elektroniska kretsarna 
i satelliten är monterade på guldpläterade aluminiumplattor, som för
ses med plastskydd. 

Fig 6 
För att hela tiden kunna hålla Syncom i en med jordens rotation 
synkroniserad bana och i önskad position är satelliten försedd med 
en manöver utrustning., med vilken man kan utföra erforderliga kor
rektioner av satellitens läge och position. Korrektionerna sker ge
nom att man medelst kommandosignaler från jorden låter gas under 
tryck strömma ut genom olika utblåsningsmunstycken. På bilden 
visas påfyllningen av gastankarna i satelliten. 
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AKTUELLT 

KARL TETZNER När kOIllmer stereorund-

Rundradiostereofoni och färgtelevi

sion diskuteras f.n. livligt i radio

tekniska kretsar i Västtyskland. 

I juli 1962 sammanträdde i Bad Kreuz
nach i Västtyskiand några studiegrupper 
inom CC/R' för att bl.a. diskutera möjlig
heterna att få de amerikanska normerna 
för stereorundradio fastställda även för 
Europas del.' Det är vid det här laget (jan. 
1963) ganska säkert att de kommer att 
antas av CCIR. Därmed är de europeis
ka rundradiobolagen åtminstone indirekt 
tvungna att tillämpa dessa normer så snart 
de påbörjar stereorundradiosändningarna. 

De nio västtyska rundradiobolag som är 
sammanslutna i ARD (Arbeitsgemeinschaft 
der Rundfunkanstalten, Deutschlands) har 
redan förklarat att de kommer att utnyttja 
de amerikanska stereonormerna. 

Det föreföll till en börj an som om de 
västtyska rundradiobolagen var beredda 
att tämligen snart införa reguljära rund
radiostereofonisändningar, dagligen eller 
åtminstone flera gånger i veckan. Stereo
musik och kanske också stereohörspel 
skulle sändas och det angavs att dessa 
sändningar skulle börja nyåret 1963/ 64. 
De första offentliga demonstrationerna av
sågs att utföras på rundradioutställningen 
i Berlin 30/8-30/9 1963. Meningen var 
att mottagarindustrin då för första gången 
skulle demonstrera sina stereomottagare 
och stereotillsatser. Apparater av detta slag 

1 Comite Consultatif International des Radio
communications inom International Telecom
munication Union. 
'Se Stereorundradion dröjer. RADIO och TE
LEVISION 1962, nr 12, s. 26. 
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har f.ö. sedan lång tid tillbaka byggts av 
tyska fabrikanter för den amerikanska 
marknaden. 

Rundradiobolagen ointresserade för 
stereo 

Sista tiden har emellertid utsikterna för att 
denna tidtabell skall hållas plötsligt för
sämrats. Det har visat sig att rundradio
bolagen mer eller mindre tappat intresset 
för stereorundradio. Mottagarindustrin be
farar nu att man i själva verket inte skall 
bli i tillfälle att demonstrera stereorund
radio på radioutställningen i Berlin 1963. 
Detta är inte något särskilt lockande per
spektiv för radio industrin, som därför f.n. 
gör allt för att omvända de ansvariga i 
rundradiobolagen, så att stereosändningar 
så snart som möjligt skall komma igång på 
allvar. 

Det bristande intresset för rundradio
stereofoni hos rundradiobolagen beror på 
följande: 

l) Lämpliga kablar mellan Funkhaus 
i Berlin och de olika UKV-rundradio
sändarna måste först iordningsställas 
av Deutsche Bundespost, som emeller
tid fordrar höga bidrag och höga hyror 
på ledningarna - detta trots att dessa 
ledningar endast utnyttjas några få 
timmar per vecka .. 

2) Man befarar att publikens intresse 
för stereofoni kommer att bli ganska 
obetydligt, inte minst med hänsyn till 
att stereo på skivor inte fått särskilt 
kraftigt gensvar. 

3) Musikerna i sändarbolagen befarar 
att de skivarkiv som man nu har, med 
hundratusentals musikupptagningar på 
tonband, delvis kommer att bli värde
lösa när stereorundradio introduceras. 

"Ballempfang" för stereoprogram
ledningar? 

Rundradiobolagen utförde redan 1961 och 
1962 vissa försök med det amerikanska 
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stereorundradiosystemet och de är tämli
gen väl förtrogna med detta systems egen
skaper. Man har övervägt att i vissa fall 
avstå från dyra kabelsträckor genom att 
utnyttja reläsändning från sändare till 
sändare genom »Ballempfanp. Tyvärr 
finns det inga lämpliga »Ballempfängen 

Foto aven färg
TV-bild, taget vid 
västtysk färg-TV
försökssändning i 
början av decem
ber 1962 från 
UHF-sändaren i 
Hamburg, kanal 
33. Om man be
traktar bilden 
mycket uppmärk
samt kan man 
upptäcka spår av 
moaremönster på 
grund av hjälp
bärvågen för färg
information på 
4,43 MHz {Ka
mera: Rolleiflex, 
1/15 sek., blända
re 5,6.} 

för stereo, sådana måste först utvecklas av 
en specialfirma (säkerligen Rohde & 
Schwarz). 

Färg-TV i Yästtyskland 1966 

I fråga om färgtelevision är förhållandena 
faktiskt gynnsammare. Ingen betvivlar nu 
längre att den västtyska färgtelevisionen 
kommer att debutera omkring 1966, några 
tror t.o.m. i början av 1965. Andra tror att 



radio och färg -TV? 
I 

starten kommer att ske i början av 1967. 
Dessförinnan måste man emellertid ha en 
europeisk färgtelevisionsnorm som alla 
länder kan ena sig om. För detta ändamål 
har EBU, (European Broadcasting Union) 
tillsatt en arbetskommitte för färg· TV, un
der ledning av professor Richard Theile 

vid Institut /ilr Rund/unktechnik i Miin
chen. 

I januari sammanträdde för första gång
en färg-TV-kommitten. 26 experter från 6 
europeiska länder var närvarande och 6 
underkommitteer tillsattes för att studera 
bl.a. mottagarteknik, vågutbredning, sän
darutrustningar och studioteknik. 

Målet är att komma fram till en euro
peisk färg-TV-norm. Man har undersökt 

det amerikanska NTSC.systemet, det fran
ska SECAM- och en variant av NTSC-för
farandet enligt diplomingenjör W cilter 
Bruch vid Tele/unken. Bruch anser att 
han fått bort den färgförvanskning som 
uppstår vid fasfel i NTSC-systemet. 

Man väntar ett förslag från färg. TV-

kommitten redan i sommar; i anslutning 
till detta förslag kommer sedan CCIR att 
behandla frågan. Frågan kommer att force· 
ras eftersom som bekant BBC i England 
redan 1964 startar de första reguljära 
färg-TV-sändningarna i sitt andra TV-pro
gram, som går med 625 linjer på UHF
banden IV och V. England måste natur
ligtvis i god tid få veta vilken norm som 
man skall gå in för. 

Billigare färg-TY-bildrör? 

Under tiden försiggår i laboratorierna runt 
om i världen en mängd utvecklingsarbete 
för att få fram väsentligt billigare färg-TV
bildrör. Problemet är påträngande. Utan 
ett billigare färg-TV-rör blir färg-TV-Illo~
tagaren mer än två och en halv gånger så 
dyr som en jämförbar svart-vit TV-ID,otta
gare. 

RCA:s färgbildrör är tills vidare · det 
enda leveransfärdiga färg-TV-bildröret. 
Det är emellertid dyrt att framställa detta 
bildrör och det är svårt att förbättra det 
genom vidarutveckling. Dessutom har rö
ret ohanterligt format - 70° avböjnings
vinkel och rund bildskärm. Emellertid för
utses det att man innan slutet av 1963 skall 
få fram färgbildrör för 90° avböjning. 

Fyrkantiga bildrör talar man överhuvud
taget inte om längre. 

Färg-TY-experiment 

I november-december 1962 gjordes i 
VästtyskIand en del försök med färg-TV
program, som gick ut över praktiskt taget 
alla VHF- och UHF-TV-sändare i Väst
tyskland. På förmiddagarna sändes färg
diapositiv och färgmönster, så att indu
strier och laboratorier hade möjlighet att 
exempelvis pröva kompatibiliteten hos 
NTSC-systemet. Fig. 1 visar en färg-TV
bild, utsänd över Hamburgs UHF-TV-sän
dare på kanal 33. Mottagningen skedde 
med en svart-vit mottagare av Graetz fabri
kat. Vid mycket litet betraktningsavstånd 
kunde man spåra ett störande moaremöns
ter i bilden, förorsakat av färghjälpbärvå
gen på 4,43 MHz. Vid normalt betrakt
ningsavstånd, ca 3,5 meter, var emellertid 
denna bildstörning )nte märkbar. 

Om någon tid kommer dessa försök att 
fortsättas med färgfilmer. Dessa går helt 
och hållet utanför den reguljära program
tiden och tjänar enbart tekniska ändamål. 
Det är alltså ännu inte fråga om någon 
färg-TV-start i Västtyskland, endast färg
TV-experiment. • 
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NY MET OD 

• o. att förbättra signalbrusför

vid låga bandhastigheter * 

På senaste år har man vid flera la

boratorier uppmärksammat de pro

blem som är förknippade med hög

kvalitativ ljudinspelning vid låga 

bandhastigheter , 

V id extremt låga bandhastigheter blir na
turligtvis den registrerade signalens våg
längd på bandet kort. Detta innebär att in
och avspelningsprocessen blir mycket kri· 
tisk. BI.a. kommer magnethuvudets spalt
bredd att inverka och likaså den hastighet 
varmed det magnetiska fältet från inspel· 
ningshuvudet avtar. 

Inspelning' av små våglängder kräver ett 
högfrekvent förmagnetiserande fält som är 
hastigt avtagande i området för den kri· 
tiska fältstyrkan. Vid n!>rmalt arrangemang 
av inspelningshuvudet kan detta uppnås 
endast genom att man använder en smal 
luftspalt i inspelningshuvudet och jämfö· 
relsevis låg nivå för förmagnetiseringen, 
vilket ger ringa inspelningsdjup. Detta 
ringa djup kan godtagas vid avspelningen, 
emedan endast ett tunt ytskikt bidrar till 
utsignalen, beroende på att avspelnings
huvudets upplösningsförmåga för små våg
längder avtar snabbt med magnetiserings
djupet. 

Smal inspelnjngsspalt och låg nivå för 
förmagnetiseringen är dock inte särskilt 
gynnsamma för stora våglängder, där man 
vill ha stort inspelningsdj up för att få 

• Referat av föredrag av E de Niet, K Teer, 
och D L A Tjaden vid »Fourth International 
Congress on Acoustics» i Köpenhamn, augusti 
1962. 

gynnsamt signalbrusförhållande. Det visar 
sig alltså att det vid låga bandhastigheter 
råder stor skillnad mellan de optimala in
spelningsparametrarna för olika vågläng
der och att valet av sådana parametrar som 
spaltlängd och förmagnetisering blott kan 
bli en kompromiss mellan gynnsamma vär
den för stora våglängder och för små. 

Två inspelningshuvuden ! 

Försök har gjorts att modifiera inspel
ningsprocessen så att flera parametrar 
kommer in och möjliggör en bättre approxi
mation mot optimala inspelningsförhållan
den över hela våglängdsområdet. Detta ut
fördes för bandhastigheten l 7/ 8 " / s. Lös
ningen befanns ligga i en inspelningspro-

V "" I ~ 
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cedur med två spalter, där inspelning av 
stora och små ,våglängder äger rum i sam· 
ma spår men på olika ställen och med 
olika parametrar. 

Enligt denna metod spelas först tonfre· 
kvenssignalens lägre frekvenser in med 
lämplig spaltbredd och förmagnetisering 
och därefter spelas diskantregistret in med 
annan spaltbredd och annan förmagneti
se ring. Den förra inspelningen kommer gi
vetvis delvis att raderas ut av den senare, 
men detta gäller endast i ett mycket tunt 
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skikt, och basregistret påverkas därför 
obetydligt. Å andra sidan är frånvaron av 
låga frekVenser i den del av bandet där de 
höga frekvenserna inspelas, en fördel, eme
dan intermodulation undvikes. 

Om inga särskilda åtgärder vidtages, 
uppstår det naturligtvis vid uppspelningen 
tidsförskjutning mellan höga och låga fre
kvenser. Problemet kan lösas på flera sätt. 
En metod är att spela av signalen med två 
spalter med samma inbördes avstånd som 
under inspelningen. Detta ansågs emeller· 
tid inte särskilt praktiskt. 

Ett annat sätt att erhålla samtidighet är 
att låta diskantregistret av signalen pas
sera en fördröjningsledning före inspel
ningen. En tredje utväg vore att placera 

"-
II 

1\ 
\ 

10 20 kHz 

Frekvenskurva jör ban· 
det (AJ, inspelningsjör
stärkaren (BJ och avspel
nings/örstärkaren (e) i 
ett experimentsystem för 
inspelning med låg band
hastighet, 13/ 4 "/ s, ba
serat på två tättliggande 
lujtspalter. 

de båda inspelningsspalterna så nära var
andra att tid skillnaden inte blir uppfatt
bar. Efter något experimenterande med 
tidsfördröjning valdes det tredje sättet. 
Avståndet mellan spalterna är l mm, vil
ket ger tidskillnaden 20 ms, som är omärk
bar. 

Resultat 

Övergångsfrekvensen valdes till ca 2000 
Hz, se fig. l kurva A. Vid denna frekvens 
har båda spalterna samma inspelningsför-



hållandet 

måga. (Inspelningsförmågan bestäms av 
förmagnetiseringen och bandegenskaper
na.) Det första magnetiseringsfältet injus
teras för optimalt resultat vid 500 Hz och 
det andra vid 10 kHz. 

Bandets karakteristik som är uppmätt 
vid en nivå ungefär 20 dB under maximal 
utstyrning, framgår av fig. l kurva A. 

Den idealiska kurvan för inspelningsför
stärkaren är sådan att utstyrningen av ban
det blir lika stor för alla frekvenser i en 
signal. Den beror i varje enskilt fall på 
programmaterialet, men genom ett antal 
praktiska undersökningar kOfIlmer man 
fram till en medelvärdeskurva. 

Den karakteristik som valdes för inspel. 
ningsförstärkaren framgår av kurva B i 
Hg. l; motsvarande karakteristik på av· 
spelningsförstärkaren framgår av kurva C. 

Då man betraktar signalbrusförhållan
det måste man ha klart för sig vilken slags 
distorsionsgräns som används. Vid bedöm
ning av inspelningsegenskaper är det lämp
ligt att som distorsionsktiterium använda 
kompressionen av utsignalen i förhållande 
till in~gnalen. Därmed menas att utsigna
len uppritas som en funktion av insignalen 
och att man med ledning av detta samband 
räknar ut distorsionen. För att bedöma den 
harmoniska distorsionen är denna metod 
värdefull, eftersom den är oberoende av 
mätobjektets frekvensgång och kan använ
das i hela frekvensområdet. Intermodula
tionsdistorsion kan mätas utan inverkan av 
svaj och brus. 30 % kompression motsva· 
rar cirka 10 % intermodulation. 

Med kurvorna A, B och C erhölls fre
kvensområdet 50 Hz- 13 kHz (± 3 dB) 
och ett signalbrusförhållande=55 dB vid 
maximal utstyrning av bandet och med en 
kompression av 30 % vid l kHz och brus
bandbredden 250 Hz-16 kHz. Med ett ex· 
perimentband och en något förbättrad av
spelningsförstärkare uppnåddes förhållan-
det 58 dB. Sqt-N ek 

E LE K T R O N I S KA M U S I K I N S T R U M E N T 

CARL CHRISTENSEN 

"Cembalet" 
trevligt elektroniskt heminstrument 

»låter som ett litet piano eller 

som ett mellanting mellan cembalo 

och harpa». 

Instrtimentfabriken H ohner i Västtysk
Iand, som främst är känd för sina munspel, 
har under senare år också börjat tillverka 
elektroniska musikinstrument. Ett av de 
mest intressanta är ett flerstämmigt (poly
font) tangentinstrument, »Cembalet», som 
har ett tonomfång på fem oktaver. Instru
mentet tillverkas i två modeller: »Cemba
let h, som är avsedd att anslutas till en se
parat förstärkare eller till en god rund
radiomottagare med grammo{oningång, 
samt »Cembalet Il», som har inbyggd för
stärkare och högtalare. 

Cembalet låter som ett mellanting mel
lan harpa och cembalo, en del säger att 
det låter som ett litet piano, andra säger 
att det har en klang som är svår att defi
niera. Den passar utmärkt som heminstru
ment men kan också ersätta exempelvis 
harpan i underhållningsorkestrar eller 
vibrafonen i dansorkestrar. (Instrumentet 
har inbyggd vibratogenerator, som kan 
bortkopplas. ) 

Tonalstringen 

Tonalstringen i Cembalet sker genom att 
ståltungor sättes i svängning. Längst bak 
på varje tangent i instrumentet finnes en 
justerbar fjäder som, när tangenten an
slås, bringar motsvarande ståltunga att 
vibrera. När tangenterna släppes efter an
slag dämpas svängningarna genom att en 
filtkudde tryckes mot ståltungorna. Meka
nismen påminner mycket om den som an
vänds i cembalo. 

Samtliga ståltungor - en för varje ton 
- är monterade på en gemensam metall
skena, som är förbunden med jord. Under 
varje tunga finns en justerbar elektrod. 

Fig l 

Hohner Gembalet l, som är ett flerstämmigt 
(polyfont) tangentinstrument med svängande 
ståltungor, har ett tonomfång på fem oktaver. 
Cembalet I har ingen egen effektförstärkare 
utan är avsedd att anslutas till yttre förstär
kareanläggning, exempelvis en rundradiomot
tagare med pick-up·ingång. Instrumentet finns 
även i ett utförande med inbyggd slutförstär. 
kare och högtalare, typ Gembalet II. Tack vare 
de avtagbara benen och de små dimensionerna 
på instrumentlådan - 96X43 X13 cm - är 
Cembalet I mycket lätt att transportera. Gem
balet II, som inte har avtagbara ben, har di· 
mensionerna 101 X 44 X 74 cm. Priset för Gem
balet I är 1475:-. Cembalet II finns ännu ej 
på svenska marknaden. (Tillverkare: Matth. 
Hohner AG, Västtyskland; generalagent för 
Skandinavien: M Landbye, Birkeröd, Köpen
hamn.) 

Samtliga dessa elektroder är parallell
kopplade och bildar tillsammans med tung
orna en kondensator, som är kopplad pa
rallellt över en spole L2 och bildar en av
stämningskrets, se fig. 2. När en eller flera 
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Stycklista 

Rl=R3=R14=200 kohm 
R2=RlO=47 kohm 
R4=R9=Rll=R12=820 kohm 
RS=R6=R7 = SI0 kohm 
R8=2,7 kohm 
R13=S60 ohm 
Cl=C2=C3=CS=CI0=CI2=10 nF 
C4=O,1 flF 
C6=C7=200 pF 
C8=C9=10-SO pF 
Cll=l flF 
CI3=C14=100 flF elektrolytkond., 6 V 
ClS=4 flF elektrolytkond., 350 V 
D=OA79 

ECC83 

Fig2 

Principschema för oscillator/örstärkare och 
vibratosteg i Cembalet 1. 

RT presenterar: 

Det är vanligt att man försöker att få 
klangfärgen i elektroniska musikinstru-

EH90 ment att likna den hos konventionella in-
r-------------~--------------------------~--~~r_--_+~ strument. Det är sällan detta lyckas, i de 

flesta fall är det inte svårt att skilja klang
en hos ett elektroniskt instrument från 
klangen hos det instrument man försökt 

2 

tungor bringas att svänga varierar kapaci
tansen över L2 i takt med svängningarna. 

Den med Ll avstämda kretsen blir så
lunda avstämd till en frekvens som ändras 
i och med att en eller flera tungor vibre
rar och därigenom ändras kapacitanserna i 
den avstämda kretsen. 

Högra triodhalvan i röret ECC83 utnytt
jas i en oscillator, avstämd till frekvensen 
1,75 MHz med kretsen L2, C7. Mottagar. 
kretsen med spolen L2 och de vibrerande 
»tungkondensatorerna» är snett avstämd 
i förhållande till oscillatorkretsen, så att 
en »flankmodulering» inträffar när mot. 
tagarkretsens resonansfrekvens varierar vid 
tungornas vibration. Den modulerade HF· 
signalen demoduleras med en diod D 
(OA79) , som ger tillbaka moduleringsfre· 
kvensen. 

Från det efterföljande {örstärkarstegets 
anod (EH90) föres signalerna via konden
satorn C12 till volymkontrollen P3 och där
ifrån vidare till slutförstärkaren. I Cemba· 
let II sker anslutning till den inryggda för· 
stärkaren eller ev. till hörtelefon. l Cem
balet I manövreras P3 med högra knät och 
vid Cembalet II med högra foten. 
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Signet efterlikna. 
ut 

Vibratospänningen tillföres EH90:s 
tredje galler. Vibratots frekvens kan varie
ras med potentiometern PI och vibratots 
volym med potentiometern P2. Med om
kopplaren O kan vibratospänningen kopp. 
las bort. 

Tillverkaren har inte uppgivit några 
exakta komponentvärden, men i stycklis
tan till schemat i fig. 2 anges ungefärliga 
värden, som kan tjäna som ledning vid ev. 
experiment. Utöver vad som visas i schemat 
i fig. 2 innehåller Cembalet I en liten lik· 
riktare och Cembalet II en 6 W förstär. 
kare med högtalare. 

Till den som är intresserad av att för· 
söka bygga ett instrument av denna typ 
kan sägas att dimensioneringer. av stal· 
tungorna och justeringen av avståndet 
mellan ståltungorna och de justerbara 
elektroderna är mycket kritisk. Har ' man 
tur kan man emellertid åstadkomma toner 
som har ungefär samma övertonshalt som 
tonerna från svängande stålsträngar. 

Slutligen kan nämnas att in5trumentet 
har tangenter med samma bredd som nor
mala pianotangenter, tangentmekanismen 
ger lätt anslag utan biljud. • 
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På S:t Eriks-mässan 1962 presenterades 
emellertid ett elektroniskt piano, tillverkat 
av The Wurlitzer Co. i USA, vilket utgör 
ett undantag i detta avseende. Man hade 
där faktiskt lyckats mycket bra med att 
efterlikna klangen hos ett konventionellt 
piano. 

Tonalstringen 

Wurlitzer-pianot, som har ett tonomfång 
av 5% oktav, är ett hybridinstrument. Me
kaniken i det elektroniska pianot är av 
samma typ som man finner hos konventio. 
nella pianon, se fig. 2. Instrumentet är 
emellertid inte försett med strängar; när 
tangenterna släs an slår hamrarna mot 
ståltungor, som därvid bringas i vibration. 
Tungorna, som är monterade på en gemen· 
sam j ordad metallskena, bildar tillsammans 
med en annan metallskena en kondensa
tor. Se fig. 3. På den senare metallskenan 
ligger en plusspänning på 250 V. När en 
eller flera av ståltungorna sättes i vibra
tion kommer kapacitansen mellan tungor· 
na och metallskenan att variera i takt med 
tungornas svängning. Därvid uppstår en 
tonsignal, som matas in på pianots förstär. 
kare. När tangenterna släppes efter anslag 
faller en filtkudde ned mot tungorna och 
dämpar dessas svängningar. 

Pianot är även utrustat med en pedal, 
som, när den trycks ner, lyfter upp samt
liga dämpkuddar så att tonerna klingar en 
stund efter det att man har släppt tangen-



ELEKTRONISKA MUSIKINSTRUMENT 

Wurlitzer-pianot 
ett elektroniskt instrument med förbluffande god pianoklang 

tern a, precis som på ett konventionellt 
piano. 

Förstärkaren 

Förstärkaren i Wurlitzer-pianot är bestyc
kad med sju transistorer, se fig. 4, och är 

Fig l 

W urlitzers elektroniska 
piano har en klangfärg 
som är förvillande lik 
klangfärgen hos ett mind· 
re piano av konventionell 
typ. T ack vare att benen 
är avtagbara och vikten 
låg - endast 35 kg -
är instrumentet någorlun
da lätt att transportera. 
Dimensionerna på instru
mentet med benen av
monterade är 99X49X20 
cm. När benen är påmon
terade är höjden 84 cm. 
Pris: 2600: -. (Tillver
kare: The 11'urlitzer Co., 
USA). 

uppbyggd på kretskort. Till förstärkarde
len hör en vibratooscillator samt en liten 
likriktardel. 

Förstärkaren har två ingångssteg, ett för 
signalerna från pianots tonalstringsmeka
nism och ett för en ingång till vilken man 
exempelvis kan ansluta en skivspelare. 

Signalerna som uppstår när en eller fle
ra tangenter slås an matas in på första för
stärkarsteget och därifrån via volymkon
trollen till nästa förstärkarsteg. Efter för
stärkning i detta steg moduleras signalen 
med vibratooscillatorns signal, vilken till
föres över de två varistorerna VI och V2. 
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Den kompletta signalen förstärkes därefter 
i slutförstärkaren och återges genom hög
talaren. 

Om man önskar spela på instrumentet 
utan att störa omgivningen kan man plug
ga in en hörtelefon, varvid den inbyggda 
högtalaren automatiskt kopplas bort. 

Till pianot kan erhållas en speciell bat
terisats som gör det möjligt att använda in
strumentet även om man inte har tillgång 
till nätspänning. 

Wurlitzers elektroniska piano finns även 
i en modell kallad 145, som har rörbestyc
kad förstärkardeL 

Tack vare att pianot har avtagbara ben 
och låg vikt - endast 35 kg - är det nå
gorlunda lätt att transportera. När benen 
är avmonterade är instrumentets dimen
sioner 99X 49X20 cm; när benen är på
satta är instrumentet 84 cm högt. 

RT:s omdöme 

RT har haft ett exemplar av Wurlitzerpia
not för testning någon tid_ Det kan sägas 
att klangen är förbluffande lik den som 
erhålles från ett mindre piano_ Detta gäller 
om anslutning sker till en yttre förstärkare 
med god basåtergivning och högtalaran
läggning för minst ca 10 W uteffekt_ Med 
den inbyggda förstärkaren+högtalaren er
hålles däremot ganska »spinkiga» toner 
framförallt blir basen tunn. 

Pianot är lättspelat och tangentmekanis
men verkar oklanderlig. De 5% oktaverna 
som instrumentet omfattar räcker i allmän-
het till för »hemmusiker». • 

Fig2 
Tangentmekanismen i Wurlitzers 
elektroniska piano. När tangenten 
(J) slås an lrftes dämparen (2) 
från metalltungan (3), varefter ham· 
maren (4) slår an mot tungan och 
sätter denna i vibration. Så snart 
hammaren slagit mot tungan faller 
den tillbaka i det läge som visas i 
fig. - detta för att tungans vibra
tioner inte skall hämmas. När tan· 
genten släpps efter anslag faller 
dämparen tillbaka mot metalltung
an, så att dennas vibrationer upp
hör. Med en fotpedal kan man lrfta 
samtliga dämpare, så att tungan 
kan vibrera fritt. 

Fig 3 
Tonerna i det elektroniska pianot 
alstras genom att metalltungor 
bringas att vibrera i ett polariserat 
elektriskt fält. 1) metallskena, på 
vilken lägges en spänning av +250 
V. Metallskenan är kopplad till för
stärkarens ingång. 2) en av metall
tungorna i pianot. Samtliga metall
tungor är monterade på en jordad 
metallskena. 3) gemensam skena för 
metalltungorna. 

Fig 4 
Principschema för förstärkaren och 
vibratooscillatorn i W urlitzers elek· 
troniska piano, modell 140. 
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Gruppundervisning 
i pianospel 

Genom att koppla in en hörtelefon och 
koppla bort den inbyggda högtalaren kan 
man med Wurlitzers elektroniska piano 
öva utan att störa omgivningen. Denna möj
lighet har man ytterligare utnyttjat genom 
att konstruera en speciell lärartillsats som 
medger gruppundervisning av upp till 24 
elever samtidigt. 

Med lärartillsatsen kan läraren koppla 
sig in och lyssna till en och en av eleverna, 
ge dem muntliga instruktioner genom hör
telefonen, samt på sitt piano demonstrera 
hur t.ex. en specfell passage skall spelas, 
utan att någon av de andra eleverna kall. 
höra det. 

Förutom att detta system för pianounder
visning innebär ekonomiska fördelar, ge
nom att lärarkrafterna kan utnyttjas bättre 
och att lokalbehovet minskas, har det även 
visat sig att det bättre går att genomföra 
en differentiering av undervisningen genom 
att eleverna kan göra sina framsteg obe
roende av hur det går för de andra i klas
sen. 
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TRANSISTORER 

CIVILINGENJÖR RAGNAR FORSHUFVUD Aviga transistor 

Standardisering och normering är nog 
bra, men för dem som ägnar sig åt att un
dervisa eller skriva teknisk litteratur kan 
normerna ofta vara en källa till bekym
mer_ Se t.ex. på fig. l, där tre strömmar 
flyter in mot transistorn, men ingen går 
ut! En fysikalisk orimlighet, kan man 
tycka, och ändå formellt korrekt, eftersom 
pilarna inte anger de verkliga strömrikt
ningarna, utan bara de håll, åt vilka ström
marna skall räknas positiva. Nå, enligt 
internationella normer skall strömriktning
arna anges på detta sätt, och man bör ju 
följa normerna, om man kan. 

Antag nu att man i en bok sätter in en 
figur som fig. 1. Eftersom pilarna inte vi
sar de verkliga strömriktningarna, talar 
man samtidigt om för läsaren, att de flesta 
transistorer brukar ha negativ kollektor
ström och negativ basström. Vad är den 
tänkande läsarens naturliga reaktion? Han 
funderar en stund, tar sedan ett papper 
och ritar upp de verkliga strömriktningar
na enligt fig. 2. 

Det enklaste hade ju varit att direkt sät
ta in fig. 2 i boken, men då hade man 
inte följt normerna. Man måste alltså här, 
liksom så ofta annars, välja mellan att ut
trycka sig lättfattligt och att uttrycka sig 
korrekt. I det här speciella fallet finns 
möjligheter att rita pilarna åt det håll 
som strömmarna går, och att skriva -la 
och -I B i stället för I a och 1 B, men det 
gör inte saken mycket lättfattligare.' Man 
behöver faktiskt inte vara sparsamt möble
rad i översta våningen för att tycka att ne
gativa storheter är besvärliga. 

Ett annat exempel: Enligt svenska nor
mer skall spänning betecknas med U och 
inte med V. Det finns en god motivering 
för detta: V används ju som beteckning 

1 I RT avskaffades minustecknen framför tran
sistorströmmar och -spänningar redan 1960. 
Se artikeln Farväl till ett minustecken, RADIO 
och TELEVISION 1960 nr Il, s. 34. 

för volt, och det ser så dumt ut, när man 
skriver ~spänningen är VY~. Man skriver 
ju aldrig :.strömmen är AA, och resistan
sen är QQ:., utan :.strömmen är lA, och 
Hcsistansen är RQ». Å andra sidan an
vänds både i England och Amerika V som 
beteckning för· spänning, och även många 
svenskar vägrar att använda U. De tycker 
att Ohms lag mister hela sin charm när 
man inte skriver den I=V fR. Att skriva 
1 = U f R är inte alls lika roligt. Här är allt
så frågan: skall man vara blågult renlä
rig, eller skall man använda de beteck
ningar som läsaren kommer att träffa på 
i all engelskspråkig litteratur? 

Men allt detta är rena bagateller jämfört 
med de svårigheter, som normerna ställer 
till när man skall förklara transistorns 
temperaturberoende. 

Om man kunde skriva precis som man 
ville, så skulle man lägga ut texten så här: 

~ Vid rumstemperatur gäller appr.oxi
mativt 

eller, om man föredrar sambandet mellan 
basström och emitterström 

Vid högre temperaturer kan man inte 
bortse från läckströmmens inverkan, utan 
måste använda formeln 

(Lägg märke till, att jag snällt och or
dentligt följt normerna och satt ut de fö
reskrivna minustecknen!) 

Sedan skulle j ag hänvisa till fig. 3, som 
visar basströmmen som funktion av emit
terströmmen för en germaniumtransistor 
vid två olika temperaturer, med följande 
förklarande text: 

:.Läckströmmen -I eBO ökar starkt, när 
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temperaturen stiger. Mellan 25° C och 
60° C kan den öka med en faktor 20. Detta 
förklarar varför kurvan vid 60° C är för
skjuten nedåt. hFB ökar något, när tem
peraturen stiger. Därför lutar kurvan nå
got mindre vid 60° C än vid 25° C.» 

Ungefär så där skulle jag skriva, om 
det gick för sig. Men nu är det så, att de 
internationella normerna har vänt upp och 
ner på det hela, så att formel (l) har bli
vit exakt, och formel (2) approximativ. 
Hur är detta möjligt, frågar ni. Ingen 

Fig l 
Normerade strömriktningar för 
en transistor. 



norIller 

standardiseringskommitte i världen kan 
väl ändra på ekvationer som beskriver fy
siska samband? Jodå, det kan man visst, 
nämligen om kommitten ifråga bestäm
mer, hur de parametrar som ingår i ekva
tionerna skall definieras_ Och nu har man 
bestämt, att hFl!J är identiskt lika med 1 el 
IB - Med andra ord: hFl!J är en mycket tänj
bar storhet, som i alla väder antar precis 
det värde som anges av kvoten lellB- Om 
1 B t.ex. är noll, medan le inte är noll, så 
är hFJiJ oändlig. 

50).1 

Fig 2 Fig 3 

»Standardisering och normering 

är nog bra men för den som ägnar sig 

åt att undervisa eller skriva teknisk 

litteratur kan normerna ofta vara en 

källa till beymmer.» 

Tanken att definiera hFJiJ som lellB är 
redan flera år gammal. Definitionen torde 
ännu inte vara godkänd i sista instans; men 
det är ingen tvekan om att den kommer att 
bli det. 

Ur mätteknisk synpunkt är definitionen 
naturligtvis praktisk, eftersom strömför
stärkningsfaktorn brukar mätas vid tem
peraturer där inte läckströmmen spelar 
någon roll. Men kan någon tala om för mig 
hur man skall förklara fig. 3 med hjälp 
av formel (I)? Att använda formel (2) 

2S·C 

18 

är ju uteslutet, när formel (1), som är 
mycket enklare, blivit upphöjd till att gäl
la exakt. Enda möjligheten är att säga, att 
hFB är starkt temperaturberoende, och att 
dlln kan anta nästan vilka värden som helst. 
Vid 60° C och l JiJ=6 mA är den t.ex. oänd
lig. Vid strömmar under 6 mA är den nega
tiv, och vid strömmar över 6 mA är den 
positiv. Vad man än må säga om detta sätt 
att se på saken - det är inte till särskilt 
stor hjälp för den som själv vill räkna ut 
temperaturberoendet. 

Det finns ett par andra utvägar. Om lp;
IB-karakteristiken är tillräckligt linjär, 
kan man använda småsignalstorheten hle : 

- fast det kan vara svårt för en nybörjare 
att fatta vad en småsignalparameter har 
med saken att göra. Den andra möjlighe
ten är att använda någon hemmagjord 
storhet, som inte finns i någon normtabell. 
Min egen favoritparameter i det här sam
mallhanget är rekombinationsfaktorn D. 
När man använder den, får man det här 
enkla uttrycket för basströmmen : 

IB=-D·lp;-lcBO ...... (4) 

lord tolkas denna formel så här: Bas
strömmen består av två delar. Den ena dc
len är -D· I JiJ' som beror på rekombination 
i bas och emitter, och den andra är -ICBO' 
som beror på paralstring i bas och kollek
tor. 

De vanliga strömriktningarna för 
en ledande pnp-transistor. 

Trpiskt samband mellan lE och la för en legerad pnp
transistor av germanium. 

P.S. Jag har just fått veta, att IEC gläd
jande nog har ögonen på problemet med 
definitionen av hFJiJ, och att man vill in
föra en symbol för uttrycket {lu-IeBo)1 
(lB+lcBO )' På förslag har man symbolen 
hFJiJL• Låt oss hoppas, att man bestämmer 
sig för något annat - detta att sätta ihop 
bokstavs symboler med fyra bokstäver är 
ett oskick. hFJiJL kan aldrig vara rätt sym
~! • 
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BYGG SJÄLV 

CIVILINGENJÖR TORE PILEBRO Transistoriserad pejlmot 

Det gällde att få fram en behändig s.k. 
rävsax med ferritantenn och med accepta
bel känslighet för frekvensområdet 3,50-
3,65 MHz. Då rävjakter sker under alla 
väderleksförhållanden måste apparaten 
vara »vädersäker». Ett ytterligare krav var 
att apparaten skulle vara enkel att trimma 
och lätt att hantera. 

Apparatens principschema visas i fig. l. 
Som synes är det fråga om en super med 
mellanfrekvensen 428 kHz, och med osciI-

latorfrekvensen liggande under signalfre
kvensen. Mellanfrekvensen är så vald att 
dess övertoner ej orsakar piptoner inom det 
aktuella frekvensområdet 3.50-3,65 MHz. 
Att inte en rak mottagare använts beror på 
att det är svårt att få en sådan stabil; ex-

. empelvis skulle ferritstaven fordra perfekt 
isolering mot detektorn, vilket är svårt att 
åstadkomma med enkla medel. 

Från ferritstaven går signalen in på ett 
Re-kopplat oavstämt HF-steg. Detta isole-
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I föreliggande beskrivning, 

som är baserad på ett 

examensarbete vid 

Kungl. Tekniska högskolan, 

Transistorgruppen, 

presenteras en ny 

typ av pejlmottagare 

med flera intressanta 

finesser, avsedd att 

användas vid radiorävjakt. 

rar antennen från det efterföljande själv
svängande blandarsteget och ger förbätt
rat signalbrusförhållande. HF-stegets för
stärkning är approximativt lika med tran
sistorns strömförstärkningsfaktor hf e, enär 
kollektorn belastas lågimpedivt med påföl
jande transistors inimpedans . 

HF-stegets transistor bör ha högt värde 
på hf • dock inte alltför högt, enär det visat 
sig att ferritstaven i så fall »drar» oscilla
torfrekvensen i det efterföljande sj älv-



tagare för rävjakt på 80 -metersbandet 

svängande blandarsteget så starkt att ap
paraten blir känslig för handkapacitans. 
HF-steget är ej neutraliserat. Ett lämpligt 
värde på h,. har visat sig vara mellan 100 
och 200. 

Den självsvängande blandaren har en 
RC-krets för mellanfrekvensen i kollektor
kretsen. Kärnan för induktansspolen Ll 
i oscillatorkretsen (Philips Ferroxcube 
S14/8 nr K300034; ferrit 4B), är så vald 
att den skall kompensera ut temperaturbe
roendet hos avstämningskretsens serie- och 
parallellkondensatorer . 

I detektorn blandas den inkommande 
modulerade MF-signalen med signalen från 
en beatoscillator. Transistorn i detektorn 
fungerar dels som aktivt element i beatos
cillatorn, dels som olinjärt element i de
tektorn. Signalen från blandaren matas in 
på detektor-transistorns kollektorkrets. 
Transistorn drivs in i det olinjära området 
för att man skall få god effektivitet hos 
detektorn. 

För optimal effektivitet hos detektorn 
måste beatoscillatoramplituden begränsas 
på lämpligt sätt, vilket sker genom likrikt
ning på bas-emitter-sidan. Kollektormot
ståndet måste samtidigt avpassas till lämp
ligt värde. Får detektorn för hög kollektor
spänning kan man förlora upp till 25 dB 
i signalnivå. I modellapparaten användes 
ett kollektormotstånd på 6,8 kohm, som 
visat sig vara ett lämpligt kompromiss-
värde. . 

Detektorns kollekto{motstånd är av
kopplat med en kondensator Cl. Detta 
värde är valt så, att man med detektorns 
utgångsimpedans får ett RC-filter med en 
tidkonstant på ca 80 fiS (ca 2 kHz). På 
detta sätt får man stark diskantavskär
ning och blir av med en hel del brus. 

I första LF-steget ingår den lågbrusiga 
transistorn T4 (=OC603). Därefter följer 
ytterligare två LF·steg. Sista transistorns 
kollektor ansluts via en kondensator till en 

5 

»örlun. Denna kondensator har inkopp
lats för att hörtelefonens jack inte skall få 
spänning i förhållande till lådan, som är 
jordad. Det har vid praktiska prov visat 
sig att man vid fuktig väderlek kan få över
ledning, vilket drar hårt på batteriet. 

Förstärkningen i lågfrekvensdelen kan 
minskas genom att kollektormotståndet för 
sista transistorn minskas. 

Hela högfrekvensdelen och första LF
steget matas med en aven zenerdiod och 
en transistor stabiliserad spänning på 6 
volt. Att en transistor användes till spän
ningsstabiliseringen är ekonomiskt försvar
bart, enär ström förbrukningen från det 
lilla batteri som skall driva apparaten där
igenom minskas till 8-9 mA. Den stabili
serade spänningen är ej kortslutnings
säker. 

Vid den s.k. närstriden i en rävjakt är 
sändarens fältstyrka mycket stor, varför 
signalen då måste dämpas på något sätt 
för att inte apparaten skall överst yras. 
Detta har ordnats genom att ett dämpmot
stånd på 10 ohm medelst en omkopplare 
kopplats in över sekundärsidan på ferrit
staven. Detta inför en dämpning på ca 
40 dB. 

För att man skall kunna bestämma åt 
vilket håll sändaren ligger vid en pejling, 
kopplas en hjälpantenn, bestående aven 
ca 50 cm lång tråd, in på ferritstavens av
stämda krets. För att avstämningen inte 
skall rubbas alltför mycket av antennens 
kapacitans - ca 5 pF - och för att man 
skall få in spänningen i rätt fas och storlek 
har ett stort motstånd lagts in i serie med 
hjälpantennen. 

De spänningar som vid - 9 volt batteri
spänning och -6,1 volt stabiliserad spän
ning i prototypexemplaret uppmätts med 
ett instrument med inre resistansen 20 
kohm/ volt, återges i tab. 1. De kan tjäna 
som riktvärden vid en eventuell felsökning. 

Att bas- och emitterspänningarna ej av-

viker från varandra på vissa transistorer 
beror på den stora belastning som volt
metern utgör i de högohmiga spänningsde
larna för basspänningarna. 

Ett antal exemplar har byggts av modell
apparaten -vilka alla visat sig fungera till
fredsställande, även om byggaren ej varit . 
»professionell». Detta ger belägg för att 
konstruktionen ej är särskilt kritisk. Appa
raten har även provats ' praktiskt' ute på 
rävjakter och fungerat tillfredsställande. 

Uppbyggnad 

Rävsaxen är huvudsakligen uppbyggd med 
standardkomponenter på ett kretskort. Se 
fig. 2. För att utnyttja utrymmet på bästa 
sätt är komponenterna monterade stående, 
vilket gör att tilledningstrådarna från kom
ponenterna blir mycket korta. 

Kretskortet 

Kretskortets kopparfolie är täckt med ett 
lager photo-resist, som efter tillverkningen 
av den tryckta kretsen tvättas bort. med 
trikloretylen. När detta är gjort filas plat
tan ren i kanterna tills kantmarkeringen 
försvinner. Det är viktigt att denna marke
ring kommer bort, då den annars kan or
saka falska ledningsbryggor. 

Nästa etapp blir att borra plattan. Hål 
skall borras i varje hålma~kering på kop
parfotiet. Lämplig borrdiameter är 1,0 mm. 
Om tveksamhet skulle råda på något ställe, 
j ämför med placeringsschemat i fig. 4. 

Hålen för Ll och L2 tas upp med en 
borr på ca 6 mm och filas sedan upp med 
en rundfil, så att kärnorna går i. 

Hålen för transistorerna är markerade 
med tre punkter invid varandra och borras 
lämpligen så att de bildar ett enda avlångt 
hål. Observera att hålen för ena tråden på 
C23 och C25 ej går igenom något folie på 
foliesidan. Dessa trådar skall inlödas en
ligt de streckade markeringarna i fig. 4. 
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Fig l 
Prlncipschema för rävsaxen. 

Hålen för transistorerna samt hålen för 
nyssnämnda trådar är svåra att borra eX/Jkt 
om man inte i förväg markerar hålens cen· 
trum med små körnslag. 

lnlödning av komponenterna på 

kretskortet 

Nästa etapp blir insättningen av kompo. 
nenterna, som bör utföras i den ordning 
som anges nedan. Ha ej för brått och var 
noggrann! Pricka i placeringsschemat av 
varje inlödd komponent. En extra timmes 
kollning nu kan spara många timmars fel
sökande senare! 

Viss försiktighet måste iakttas när kom· 

Fig2 

ponenterna lödes fast, för att de inte skall 
skadas av för hög värme. Använd inte för 
stor lödkolv och använd helst tenn med 
fluss av hög kvalitet. Tillse även att löd· 
ställena är väl rengjorda före lödningen. 
Transistorer och diod, som är känsliga för 
värme inlödes sist. 

Se till att lödtennet inte skapar falska 
~bryggon mellan angränsande lednings
banor på kretskortet. Detta undvikes lät
tast genom att man är sparsam med tennet. 

För att kortslutning mellan närliggande 
trådar på ovansidan av kretskortet skall 
undvikas bör trådarna till komponenterna 
förses med systoflex eller plaströr. Vidare 
bör lådans lock på insidan förses med ett 
heltäckande lager avelektrotejp. 

Fig 3 

För den som inte är van att syssla med 
transistorer kan påpekas, att transistorer 
är märkta med en röd punkt närmast kol· 
lektortråden. Trådarna ligger i ordning 
kollektor, bas och emitter (K, B, E). I all· 
mänhet är avståndet mellan kollektor· Qch 
bastrådarna något större än mellan bas. 
och emittertrådarna. Detta gäller de rekom· 
menderade transistorerna av Telefunkens 
fabrikat. Zenerdioden är också märkt med 
en röd punkt som utmärker ~katodsidan~. 
Då nämnda diod går i backriktningen, skall 
uttaget närmast märkningen kopplas till 
~+~, dvs. till jordpunkten. 

Observera att komponenterna är svåra 
att få loss sedan de lötts in. Om en inlödd 
komponent måste lödas loss bör den bytas 

Det trycktakr:etskortets ledningsmönster i skala 1: 1. Det färdiglödda kretskortet, sett underifrån. 
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22 28 

9V + 

ut då den i allmänhet blir skadad av den 
rikliga värme som fordras för att få loss 
den. 

Ordningsföljden för komponenternas 
inlödning 

Börja med att sätta fast Ll och L2. Mutt
rarna på foliesidan skall ej dragas alltför 
hårt, dock tillräckligt för att kärnorna skall 
sitta fast ordentligt. Kärnornas höljen jor
das genom att muttrarna ligger an mot fo
liet. Anslutningstrådarna klipps av till 
lämplig längd och förses med isolation 
(plaströr e.d.). Förtenn trådändarna innan 
de, enligt placeringsschemat, dras ner ge
nom hålen, och löd fast ändarna på under-

Fig4 

StyckIista 

Rl=10 ohm 
R2=R7=R25=10 kohm 
R3=R24=33 kohm 
R4=R12=R14=R19=R23=R28=2,2 kohm 
R5=R6=R9=R26=1 kohm 
R8=1,8 kohm 
RI0=RI8=R22=4,7 kohm 
R11=R13=6,8 kohm 
R15=R20=68 kohm 
R16=R21=15 kohm 
R17=l,5 kohm 
R27=22 kohm 
Cl=C4=C14=10 nF 150 V met. ppr. 
C2=C3=C6=C13=C16=C17=C18=40 nF 

ISO V met. ppr. 
C5=5 nF 150 V met. ppr. 
C7 = 100 pF, 2,5 % tolerans, styrol 
C8=250 pF 2,S % tolerans, styrol 
C9=75 pF 2,5 % tolerans, styrol 
CI0= ISO pF 2,5 % tolerans, styrol 
Cll+CI2 vridkondensator PVC201 
C15=SOO pF 2,S % tolerans, styrol 
C19=C21=C23=C26=20 p.F eI.-lyt, sub. 

min. 12 V ({abr. Hunts) e_ 16 p,F el.·lyt, 
subrnin. 10 V (Philips) 

C20=C22=C24=45 p,F el.-Iyt, submin. 3 V 

sidan. Observera att ett alltför långvarigt 
värmande på foliet kan leda till att detta 
lossnar från laminatet. 

När Ll och L2 fastsatts kommer turen 
till kondensatorer och motstånd, som ut
placeras och inI ödes i den ordning som an
ges i tab. 2. Komponenterna monteras 
stående, där inte annat anges. Den övre 
tråden bockas ner och förses med isole
ring. Komponenternas båda tilledningstrå
dar sättes sedan ner i hålen, så att trådän
darna sticker ut på foliesidan. Trådarna 
klippes på foliesidan av till ca 3 mm längd 
och bockas sedan ned mot foliet. Ändarna 
lödes fast, och komponenten sitter på plats. 
Sedan komponenterna inplacerats i den 
ordning som anges i tab. 2, monteras C21 

Fig 5 

(fabr. Hunts) e. 32 p,F el.·lyt, submin. 2,5 V 
(Philips) 

C25=100 p,F eI.-Iyt, 12 V (fabr. Hunts) 
Tl=T2=OC614 
T3=OC613 
T4=OC603 
T5=T6=T7=OC602 
Dl=OAZ203 
B=transistorbatteri 9 V (fabr. Tudor 9T4) 
Sl=miniatyromkopplare l·pol., 2·vägs. Av-

stånd mellan montagehålen=23 mm 
S2 = S3 = miniatyrströmbrytare l-pol. Avstånd 

mellan montagehålen=23 mm 
]l = telefonjack, typ 33690, icke kortslutande 

för proppdiam. 3,2 mm 
Ll, L2, L3, se tab. 3 
Skärmbox med lock i gjuten aluminium. Yt

termått 111x60X30 mm 
Dynamisk örpropp, typ 3621, opolariserad, 

lämplig för transistormottagare, imp. 2000 
ohm, max. eff. 10 mW. Lev. med öronbygel 
3511-66 samt 75 cm lång am;lutningsladd 
och stickpropp, diam. 3.5 mm. 

Stetoskop för anslutning till' magnetisk hörtele
fon 1,5 mm pertinax med 30 p, kopparfolie 
för tryckt ledningsdragning 

Batterikontakt, ralt m.m. 

liggande. Den måste lödas in med rätt po
laritet. Ovanpå C21 lägges C23. Isolera 
ändarna väl så att de inte kommer i berö
ring med tilledningstrådarna till C21. 
C23:s »minustråd» dras på foliesidan en
ligt den streckade markeringen på place
ringsschemat. Därefter monteras C20 och 
C22 på liknande sätt som C21 och C23. De 
båda »plustrådarna» går ner i samma hål. 

Montera sedan C24 och C25. Se till att 
C25:s plustråd ej gör kontakt med C21 
eller C23. På foliesidan dras. plustråden 
enligt streckningen på placeringsschemat 
i fig. 4. Den måste förses med isolering 
även på foliesidan. Slutligen inlödes R23, 
R25 och· C26. C26 lägges ovanpå C24. 

Efter detta göres med isolerad koppar-

Det tryckta kretskortet i skala 1 : l, sett ovanifrån, och med kompo
nenterna inlödda. Observera att zeneTlliodens och alla tran.~;storers 
tilledningstrådar skall föras genom särskilda hål i kretskortet (hä
len ej markerade i jig.) och dras på kret.kortets undersida. 

Det färdiglödda kretskortet, sett ovanijrån. 
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Fig 6 

Kretskortet, sett underifrån, med kondensa. 
torn C19 och de ledningar som skall dras på 
undersidan markerade. I fig. visas också an· 
slutningstrådarna till kretskortet och dessa 
trådars anslutningspunkter • 

tråd följande förbindningar på foliesidan. 
Punkten D förbindes med pkt E, pkt F 
med tråd som lägges i båge ner mot R23 
och R25 till pkt G, där den fastlödes. 

I punkterna B och C sättes på kompo· 
nentsidan trådar av någon centimeters 
längd. I punkten A inlödes på foliesidan en 
tilledningstråd av samma längd. Se fig. 6. 

N u kommer turen till transistorer och 
diod. Dessa är mycket värmekänsliga, var· 
för lödningarna måste ske med försiktighet. 
»Tan lödningen ej genast bör man låta 
tråden svalna innan man försöker igen. 
Om man sätter nytt tenn (endast en liten 
pärla) på kolven så brukar det gå bra. 
Transistorerna kan monteras utan någon 
särskild ordningsföljd. 

Återstår nu endast C19, som monteras 
liggande på fo}iesidan. Plustråden lödes 
fast i pkt K och minustråden i pkt L. 

Kretskortet är nu klart. Se efter att inga 
»lödbryggou uppstått mellan folieledning· 
arna. Peta bort alla lösa tennstänk som ev. 
uppstått. 

Hållaren för ferritstaven 

Måttskiss för hållaren för ferritstaven visas 
i fig. 7. Hållaren i modellapparaten är 
gjord av plexiglas. I en 15 mm tjock plexi
glas platta har ett spår infrästs för stavarna. 
Ca l cm från ändarna har infräsningen 
gjorts något större åt alla håll, detta för 
att lindningarna skall få jllats: A.v samma 
orsak har locket frästs ut en del. 

Lådan 

I lådan skall hål tas upp för omkopplarna 
SI, S2 och S3, vridkondensatorn Cll+ 
C12, jack Jl, hörtelefonen, samt hållaren 
för ferritstaven. Se borrplan i fig. 8. Börja 
med att mäta upp var hålen skall sitta och 
slå upp centrumhål med körnslag. Detta 
gör att borren inte »vandrau när man se· 
nare skall borra. 

Omkopplarna SI, S2 och S3 skall sättas 
fast med skruv M 2,3 med försänkt huvud. 
Hålen bör därför vara 2,5 mm i diamet.er 
som sedan försänkes. De fyrkantiga hålen 
för omkopplarna gör man lämpligen på så 
sätt att man slår två körnslag 9 mm från 
varje fästskruvs centrum och sedan borrar 
med 5,5 mm borr. Sedan filar man tills 
öppningen får rätt dimension. 

Vridkondensatorn Cll+C12 sättes fast 
med skruv M 2,6 med försänkt huvud. Hå· 
len bör därför ha diametern 2,8 mm. För 
vridkondensatorns axel borras ett hål på 
8 mm. 

Återstår nu hålet för örtelefonjacken Jl. 
Det borras på höger gavel, sett från fram· 
sidan. På så sätt undviker man att bryta 
av proppen om man i stridens hetta skulle 
stoppa saxen i fickan med proppen i. Hå· 
lets diameter skall val'a 7 mm. Jacken sät· 
ter man lämpligen fast genast. 

För att sätta fast hållaren för ferritsta· 
ven användes skruv M3 med försänkt hu
vud. Hålen, vars diameter skall vara 2,4 
mm,tgängas upp med en gängtapp. Mot· 

62 RADIO OCH TELEVISION - , NR 3 - 196:3 

H2,,6 Försänkt hill 

svarande hål skall borras i hållaren, men 
då med 3,2 mm borr. Var noga med avstån
den - ferritstaven måste ligga parallellt 
med lådan för att man inte skall få pejl
fel. Hålen försänkes och hållaren fastskru
vas på lådan. 

Borra sedan ett ca 5 mm hål för trådarna 
från ferritstaven och för hjälpantennen. 
Fila bort graderna i hålet och det som 
sticker ut av skruvarna för hållaren på in· 
sidan av lådan. Borra till sist ett litet hål 
på ca 1,5 mm för hjälpantennen, just i 
kanten på urfräsningen i locket för ferrit
staven och på samma avstånd från kortsi· 
dan som hålet för trådarna i botten. 

Så är det dags ,att sätta fast omkopplar
na SI, S2 och S3. Nyp först med en tång 
åt de flikar söm håller ihop brytare och 

'omkopplare. Ofta är dessa flikar slarvigt 
hopvikta, och då utrymmet är knappt är 
det nödvändigt att ta vara på varje milli· 
meter. Löd så fast två trådar till S3, den 
ena skall gå till batterikontaktens minus· 
pol och den andra till punkt P på plattan. 
Sätt brytaren på plats och skruva fast den. 
Se till att inte lödöronen på brytaren gör 
kontakt med lådan. 

Omkopplaren för dämpning S2 och om· 
kopplaren för sidobestämning, SI, kan man 
nu sätta fast på lådan utan att först sätta 
på några trådar. Ett lödöra sättes fast un
der högra muttern på »dämpbrytaren» S2,. 

För att undvika att muttrarna lossnar 
kan man sätta fjäderbrickor under dem el
ler låsa dem med låslack. Skruva fast vrid
kondensatorn Cll+C12. 



~ Fig7 
Måttskiss för hållaren 
för ferritstaven. Mått 
i mm. 

Fig 8 
Borrplan för rävsaxens 
aluminiumlåda. Mått 
i mm. 

Ledningsdragningen i lådan 

Sätt fast R27 på högra kontakten av om
kopplaren SI där den sitter i lådan (sett 
ner i lådan). Rl fastlödes mellan vänstra 
kontakten på omkopplaren S2 och det jor
dade lödörat. Se fig. 9. 

Förbind sedan följande jordpunkter : 
Jacken Jl:s jordkontakt - vridkondensa
torns mittuttag - vänstra kontakten på 
omkopplaren SI - det jordade lödörat 
under muttern på S2 - pluspolen på bat
terikontaktdonet. 

Kapa 'till en ca 55 cm lång tråd, som 
skall användas som hjälpantenn vid sido
bestämningen. Tråd är mera praktisk än 
ett spröt, då den ej går av så lätt i terräng
en. Dra in tråden i lådan genom hålet för 
trådarna från ferritstaven, och löd fast 
trådens ena ände på »mittuttaget» på om
kopplaren SI. Den andra änden träs genom 
hålet i locket för ferritstaven. 

Ferritstaven 

Så till själva ferritstaven, som kapas på 
mitten och lägges dubbel. Detta gör D;lan 
genom att fila en skåra runt staven, och 
sedan bryta av den. Linda sedan lindning
arna enligt stycklistan. Lägg gärna ett pap
per under lindningarna och linda ej för 
hårt, så går det lättare att trimma sedan. 
Tag till trådarna så att de räcker, även 
om lindningarna vid trimningen skulle 
råka komma en bit ut mot ena änden på 
staven. 

I 
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Ferritstaven lägges ner i hållaren och 
följande trådar fastlödes: tråd nr 3 dra
ges till vänstra kontakten på omkopplaren 
SI (jord), tråd nr 2 till högra kontakten 
på S2 samt tråd nr 1 på den fria ändan av 
motståndet R27 i lådan. 

Nu återstår att löda fast några trådar 
för förbindning till plattan. Trådarna bör 
vara så långa att trimkärnorna kan skru
vas på sedan trådarna anslutits. Löd på en 
tråd på vänstra kontakten på omkopplaren 
SI, som sedan skall anslutas till punkt M, 
vidare en tråd från R27 (den tillednings
tråd som är inlödd till tråd nr 1 från fer
ritstaven) som så småningom skall gå till 
punkt N på plattan, och till sist en tråd 
från högra löd örat på S2 (till vilken tråd 
nr 2 från ferritstaven går) som senare 
skall anslutas till punkt O. 

Lägg nu lite elektrotejp över omkopp
larna SI, S2 och S3, så att de ej gör falska 
bryggor när krets plattan sedan lägges på. 
Isolera även insidap. av locket. 

Nu är det dags att ansluta kretsplattan 
till lådan. Anslut punkt A till jacken Jl. 
Vridkondensatorns oscillatorsektion C12 
anslutes till punkt B och dess antennsek
tion, cn, till C. Anslut slutligen batteriet 
och apparaten är färdigbyggd. 

Trimning 

Nu återstår endast trimning av rävsaxen. 
L2 skall intrimmas så att beatoscillator
frekvensen blir 428 kHz och Ll så att lo
kaloscillatorfrekvensen blir 3,05 MHz när 
vridkondensatorn är fullt invriden. 

~~ 
15 15 

! 

• 
c 

Om någon signalgenerator inte står till 
förfogande kan apparaten med gott resul
tat trimmas med en rundradiomottagare, 
som dels kan användas för att kalibrera 
beatoscillatorn genom att dennas andra 
eller tredje ton går in på mellanvågsom
rådet, dels kan användas för att ge använd
bar trimsignal på frekvensen 3,05 MHz. 

Rundradiomottagares mellanfrekvens 
(fm) brukar vara 450-460 kHz och motta
garens oscillatorfrekvens (/0) ligger på 
mellanvåg lika många Hz över den på rund
radiomottagarens skala markerade frekven
sen. Om rävsaxens beatoscillator ger sig
nalen 428 kHz, så kommer dess 3:e och 4:e 
ton att finnas inom mellanvågsbandet och 
interferera med rundradiomottagarens lo· 
kaloscillator då mottagaren är inställd på 
3X 428 - fm kHz (dvs. omkring 824-834 
kHz) och 4X 428 - fm kHz (dvs. omkring 
1252-1262 kHz) . Man vrider på spolkär
nan (L2) för beatoscillatorn tills man får 
beatsignal i rävsaxen när rundradiomotta
garens skala är inställd på någon av de 
nyss angivna frekvenserna. 

Nästa trimning utföres på rävsaxens os
cillatorkrets. Denna skall med trimmern 
på Ll trimmas in på sin lägsta frekvens, 
3,05 MHz, som skall erhållas när avstäm
ningskondensatorn i rävsaxen är fullt in· 
vriden. Trirnrarna på · vridkondensatorn 
skall vara helt urvridna. Övertonerna från 
rundradiomottagarens lokaloscillator kom
mer att höras i rävsaxen om denna hålles 
intill mottagaren. Därvid skall rundradio
mottagaren ställas in på frekvensen 3,05/ 
2-fm kHz, dvs. omkring 1075- 1065 kHz. 
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Fig 9 

Rävsaxen med kretskortet borttaget. 

Oscillatorfrekvensen ligger då vid 1525 
kHz, vars andra ton ju är 3,05 MHz. Man 
kan också ställa in mottagaren på frekven
sen 3,05/3-fm, dvs. 567-557 kHz. Oscil
latorfrekvensen ligger då på 1,017 kHz, 
vars tredj~ ton blir 3,051 kHz. 

Därefter skall ferritstaven trimmas. Den
na trimmas lämpligen i mitten på bandet, 
varvid rävsaxens oscillator 'skall vara in
ställd på 3,12 MHz. Denna frekvens erhål
les från rundradiomottagarens lokaloscil
lator, om dennas stationsskala är inställd 
på 3,12/2-fm kHz. Rävsaxen ställs in på 
denna signal med hjälp av vridkondensa
torn. Därefter ställer man in rundradio
mottagaren på frekvensen 3,55/2-fm kHz. 
Man får då aven överton från mottagarens 
lokaloscillator en bärvåg på frekvensen 
3,55 MHz, och man trimmar denna tills 

Tab. 1. Uppmätta spänningar på olika mät
punkter i rävsaxen vid -9 . V batterispänning 
och -6 1 V stabiliserad spänning (M ätinstru , . -
mentets inre resistans 20 kohm/V.) 

Spänning (VI i mätpunkt 

Transistor 

Kollektor I I Bas Emiller 

Tl -2,3 -1,2 -1,1 

T2 -2,1 -<J,9 -<J,7 

T3 -1,8 -1,3 -1,3 

T4 -4,0 -<J,9 -<J,9 

TS -6,8 -<J,9 -<J,9 

T6 -5,S -1,6 -1,6 

Kontoktdon 
för batteri 

max. ljudvolym erhålles i rävsaxen, genom 
att skj uta ferritstavens spole utefter stayen. 

För att trimningen inte skall ändras bör 
man låsa trimkärnorna med låslack. 

Locket sättes sedan på ferritstaven och 
lådan och apparaten är klar att användas. 

Hur används räi,saxen? 

Med den här beskrivna pejlmottagaren er
hålles pejlminimum när ferritstaven pekar 
rakt mot sändaren. Man får se upp med 
placeringen av kompasshållaren, så att 
inte ferritantennens fält påverkas så, att 
apparaten får alltför stor deviation. 

Hållaren för kompassen består på mo
dellapparaten av två skruvar på lådan. På 
kompasslinjalen är uppborrade två hål för 
skruvhuvudena, så att när dessa går in i 

Fig 10 

Rävsaxen med lådans lock borttaget. 

hålen ligger kompasslinjalen parallellt med 
ferritstaven. Se titelbilden. Placeras hålla
ren som på modellapparaten är deviatio
nen mindre än två nygrader. Detta fel är 
försumbart i jämförelse med pejlnoggrann
heten. 

Vid pejling steg för steg går man till 
väga på följande sätt: 

Apparaten hålles i vänstra handen med 
ferritstaven nedåt och hjälpantennen häng
ande fritt. Se till att SI och S2 står i läge 
närmast vridkondensatorratten. Slå på ap
paraten och sök upp rävstationen. När beat
ton hörs vrides apparaten tills man får mi
nimum signalstyrka. Stationen ligger då i 
riktning med ferritstaven. Sätt kompas
sen på hållaren och vrid kompasshuset så 
att norrmarkeringen sammanfaller med 
kompassnålen. Ta loss kompassen och vrid 

Tab. 2. Ordningsföljden vid inlödning av mot
stånd och kondensatorer i rävsaxen. 

Tab. 3. Spoldata för rävsaxen. 

Ordnings-
följd I Komponent 

II 
Ordnings-

följd Komponent Spole I 
Kärna 

Philips 
1 R8 21 C13 Oscillator 2 RS 22 C1S Ll Ferroxcube 
3 C4 23 C14 S 14/8 
4 R7 24 R14 K300034 
S R13 25 C9 
6 C2 26 C10 
7 R4 27 C17 Philips 
8 R3 28 C18 
9 C3 29 C16 Oscillator Ferroxcube 

10 R6 30 R21 L2 S 14/8 
11 R2 31 R16 K300034 12 C1 32 R19 
13 RIO 33 R18 
14 Rll 34 LL/! 
IS C6 35 l'Z/! Ferritstav 16 C7 36 R20 
17 CS 37 RI5 Ferrit- för kortvög. 
18 R9 38 R24 antenn 2OOX9,5 mm, 
19 C8 39 R26 L3 avbruten 
20 RI2 40 R28 pö mitten 
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saxen så att signalstyrkan blir maximum. 
Koppla in sidohestämningsantennen med 

·S2 och vrid sedan apparaten ett halvt varv, 
varvid man ånyo får ett maximum. Ett av 
de två maxima är starkare än det andra 
och med ledning härav kan man bestämma 
i vilken riktning stationen ligger. Genom 
praktiska prov får man fastställa vilken 
av de två riktningarna som pekar mot 
sändaren, detta beror nämligen på hur man 
vänt ferritstavens lindning. Riktningen till 
sändaren från pejlpunkten inritas på kar· 
tan med hjälp av det inställda värdet på 
kompassen. 

När man kommer in i närstrid med en 
~räv~ blir signalstyrkan stor och man får 
då koppla in dämpningen med dämpom 
kopplaren SI. Signalnivån minskar då ca 
40 dB. 

Rävsaxens data 

Mätning av rävsaxens känslighet och para 
sitsignaler har utförts vid AGA:s radiola 
boratorium med en kalibrerad referens 
antenn. 

För hörbar signal över brusnivån ford 
rades vid 3,55 MHz, när aPl?araten var in 
ställd i känsligaste riktningen, en fältstyrka 
på 15 fl-V Im - detta med enbart ferritsta· 
ven som antenn. 

Parasit signaler med en dämpning av 
mindre än 50 dB under 3,55 MHz·signalen 
kunde uppfattas vid de frekvenser som an
ges i nedanstående tabell. Av tabellen 
framgår att de starkaste falska signalerna 
är de som blandas direkt på oscillatorfre· 
kvensen samt spegelfrekvensen. 

Frekvens (MHz) 

lind-
ning 

1-5 

2-3 

4-5 

1-3 

2 

4-5 

1-3 

2-3 

6,73 
6,28 
5,85 
3,98 
3,13 
2,71 
2,28 
1,18 
0,425 

I 
Varv-

tal 

24 

6 

2 

72 

uttag 8 varv 
från uttag 3 

3 

15 

2 

Nivå (dB) under 3,55 
MHz-signa(en 

-50 
-35 
--40 
-SO 
-20 
-30 
-SO 
--40 
--40 

I Tråds(ag 

Litz 
3O x O,OS mm 
Cul 0,2 mm 

Cul 0,2 mm 

Litz 
6xO,07 mm 

Cul 0,2 mm 

Litz 
3Ox O,OS mm 

litz 
3O x O,OS mm 

Cul=(ackisa(erad koppartråd 

CIVILINGENJÖR ALF LINDGREN 

Att jaga "radioräv" 

I anslutning till konstruktionsbeskrivningen aven heltransistoriserad räv

sax - pejlmottagare - på annan plats i detta nummer ges här en orien

tering om vad rävjakt är_ 

I radiosammanhang avses med rävjakt 
~uppspårande medelst pejlmottagare av i 
terrängen dolda sändare». Det är emeller
tid betydligt roligare än det låter! 

Så går en rävjakt till 

Deltagarna i en rävjakt får vid startplat
sen besked om frekvenser, anropssignaler 
och sändningstider för de radiostationer, 

Fig l 

Vid första sändningspasset pejlas rävarna frdn 
startplatsen (punkten Aj varvid de erhållna 
bäringarna ritas in på kartan. 

»rävan, som skall uppsökas. Frekvenserna 
ligger alltid mellan 3500 och 3600 kHz i 
amatörernas 80-metersband. 

Vi tänker oss att det finns fyra dolda 
rävar. Varje räv sänder två minuter var 
tionde minut, räv 1 t.ex. kl. 10.00-10.02, 
räv 2 kl. 10.02-10.04, räv 3 kl. 10.04-
10.06 och räv 4 kl. 10.06-10.08, varefter 
räv 1 återkommer kl. 10.10-12 osv. Det 
hela pågår 2-2,5 timmar. 

Som hjälpmedel har rävjägaren karta, 
kompass, klocka, penna, ev. pannlampa 

och givetvis rävsax. Den sistnämnda har 
hittills ofta varit en »folksan från år 1953 
med tre rör och en stor ram, 40 cm i dia
meter, ' men denna typ torde nu få stryka 
på foten för transistorsaxar.' Signalerna 
från den sändare som skall pejlas tas emot 
på pejlmottagaren, vilken därefter vrids 
runt tills stationen hörs svagast - man har 
»ställt in på minimum~. Sändaren ligger 
då på en linje som är vinkelrät mot ramens 

Fig2 

Vid nästa pejling pejlas rävarna från punkten 
B. Någonstans i närheten av de punkter där 
de sist erhållna bäringarna (heldragna linjer) 
skär de tidigare erhållna bäringarna (strec
kade linjer) är de i terrängen dolda sändarna 
placerade. 

plan eller sammanfallande med ferrits ta
vens riktning. Emellertid erhålles två mi
nima om mottagaren vrids runt ett helt 
varv, och för att veta vad som är ~fram:1> 
och ~bab används en speciell sidobestäm
ningsantenn, en ~sensantenn~.· 

1 Se artikel om transistoriserad pejlmottagare 
för rävjakt på annan plats i detta nummer! 
• Se MÖLLER, J K; ELlAESON, H: Amatör
radio, s. 231-241, Stockholm 1955, Forum, 
samt LINDGREN, A: Pejlteknik vid rävjakt. 
POPULÄR RADiO 1953, nr 9, s. 26. 
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De första pejlingarna 

Vid rävarnas första sändningspass kl. 
10.00-10.08 pejlas alla fyra rävarna allt
eftersom de sänder. Sedan pejlmottagaren 
ställts in på minimum siktar man längs 
en sida på mottagarlådan, tar ett ögon
märke i terrängen, tar ut kompassriktning
en till ögonmärket och ritar in denna rikt
ning på kartan. Vi antar att bäringarna 
ligger som visas i fig. 1. Punkten A är den 
plats från vilken vi pejlade och siffrorna 
betecknar rävarna i den ordning de sände. 

Krysspejling 

Eftersom man vill skaffa sig längsta möj
liga pejlbas gäller det att förflytta sig så 
långt som möjligt tills det är dags att pejla 
igen. Vi väljer att följa vägen åt nordväst 
och stannar vid B, se fig. 2, dels därför att 
vi inte hinner längre före nästa sändnings
pass, dels därför att vi känner igen oss på 
kartan - vägkröken med lövdungen tar 
man inte fel på. Klockan har hunnit bli 
10.12, så vi hinner inte pejla räv nr l, men 
genom att vi flyttat oss åt nordväst har vi 
redan valt att spara den räven till sist. Vi 
pejlar alltså de övriga rävarna och kl. 
10.18 har vi fått ytterligare tre bäringar, 
se fig. 2. Rävarna skall nu ligga ungefär 
i skärningspunkterna mellan de bäringar 
som tidigare erhållits från punkten A (de 
streckade linjerna i fig. 2) och de bäring
ar som erhölls från punkten B (heldragna 
linjer). Vinkeln mellan bäringarna till räv 
nr 3 är dock så spetsig att lokaliseringen 
av rävens läge blir osäker, men bäringarna 
kommer ju under tävlingens lopp att kom
pletteras med flera. 

Vi ser att det är lämpligast att först 
uppsöka räv nr 4, och om vi sätter fart och 
utnyttjar vägar och stigar rätt kan vi vara 
vid skärningspunkten då räven sänder näs
ta gång, kl. 10.26. 

Närstrid 

När räv nr 4 börjar sända tar vi ut rikt
ningen och springer för allt vad vi är värda 
åt det håll rävsaxen visar. Signalstyrkan 
ökar ju närmare räven vi kommer, och med 
tur och skicklighet kan vi nå fram innan 
de två minuternas sändning är slut, annars 
får vi leka kurragömma i åtta minuter tills 
nästa sändning från nr 4 börjar. 

När vi hittat räv nr 4 fortsätter vi att 
söka de övriga rävarna på samma sätt. 

Pejlfel 
'\ 

Ledningar, hus o.d. reflekterar en del av 
den från rävarna utsända energin, som 
därigenom når pejlmottagaren från fel 
håll. Särskilt om den direkta strålningen 
från sändarantennen är försvagad genom 
mellanliggande terrängformationer kan fe
len bli stora, varför rävjägaren bör placera 
sig långt - om möjligt flera våglängder 

- från sådana återstrålare. En sank äng 
är en bra pejlplats, om marken är kuperad 
klarar man sig rätt bra genom att uppsöka 
topparna, sluttningarna däremot bör und
vikas. 

En horisontalpolariserad sändarantenn 
skulle försvåra eller omöjliggöra närstri
den. Dylika antenner är emellertid förbjud
na vid rävjakt. Rymdvåg, i synnerhet brant 
infallande sådan med övervägande horison
tell polarisation, ger helt felaktiga minima. 
Iakttas emellertid normal försiktighet vid 
val av pejlplats understiger en erfaren 
rävjägares vinkelfel vid pejling mot mark
våg praktiskt taget alltid 4-5° och ofta 
2° - det senare värdet innebär 35 m fel 
på l km avstånd. 

Väl mött i rävjaktster~ängen! 

När och var an
ordnas rävjakter? 

Sedan man 1948 började arrangera räv
jakter här i landet har denna sport utveck
lats från en exklusiv sysselsättning för fri
luftsälskande sändaramatörer till ett fri
tidsnöje även för »vanligt» folk som har 
något litet intresse för det tekniska. 

Lokala rävjakter ordnas under mars
november på många håll runtom i landet, 
i Stockholm t.ex. cirka 15 gånger per år. 
Uppgifter om hur man skall komma i kon
takt med »rävgänget» kan fås från Räv· 
jaktsledaren, Sveriges Sändareamatörer 
(SSA), Enskede 7: i Stockholm med om
nejd dock enklare från Stockholms Räv
jägare, c/o Lindgren, Skiftesvägen 102, 
Roslags Näsby. 

Svenska mästerskap har anordnats år
ligen från 1952. Sedan 1955 har Sverige 
årligen mött och besegrat Norge och två 
gånger även Danmark. 1961 avhölls Eu
ropamästerskap i Stockholm, vilket f.ö. ut
förligt refererats i RT; 1962 var det J ugo
slaviens tur och i år lär det bli Leningrad. 

Vilka kan deltaga? 

Vem som helst kan delta i rävjakt1
; delta· 

gare i åldrar mellan 13 och 60 år har varit 
representerade i tävlingarna. 1957 var 
svenske mästaren 19 år och 1962 omkring 
45. Den som vid en tävling använder »in
sidan av huvudet» spar många steg. Och 
den som ogillar tävlingshets kan ta det hela 
som en söndagspromenad, gärna med fa
miljen. Separata dam-, junior- och nybör· 
jarklasser finns. 

AL 

l Se UND GREN, A; LEIJDSTRöM, K-E: 
Flur man blir en bra rävjägare, (taktikiärobok), 
2:a uppl., 1962. Utg. av Stockholms Rävjägare, 
sändes portofritt mot 2:- på postgiro 55 11 85, 
L Lerhammar, Enskede. 
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Den signal som erhålles efter TV-motta
garens videodetektor, »den sammansatta 
videosignalen~, innehåller bildinformation 
samt släck- och synkroniseringspuls~r. Den 
sammansatta videosignalen förstärke::. och 
matas sedan dels till bildröret, dels till av
böjningsenheten i videosteget, se fig. 1. 

Bildröret intensitetsmoduleras av video
signalen. För avböjningsdelens vidkom
mande har man däremot inget intresse av 
videosignalens bildinformation ; i stället 
vill man så omsorgsfullt som möjligt av
lägsna videosignalens bildinformation, så 
att den inte når fram till avböjningsdelen. 
Det är nämligen av största betydelse att 
endast synkroniseringspulserna, som är av
sedda att styra avböj ningsoscillato rerna, 
når fram till avböjningsdelens avböjnings
oscillatorer. 

Videoseparatorn; se fig. l, har till upp
gift att stoppa upp videosignalens bildin
nehåll och låta enbart synkronisering::.pul
serna passera vidare till avböjningsdelen. 
Videoseparatorn är i allmänhet utförd som 
ett begränsarsteg. I princip kan man an
vända en diod som begränsarrör, men i 
regel använder man en triod eller pentod. 
Ibland kombineras synkroniseringen med 
en anordning för att eliminera eventuella 
störningar, varvid man använder ett hep· 
todrör. 

Videoseparatorns verkningssätt 

För att förenkla principframställningen 
väljer vi en triod som separatorrör. Princi
pen är att endast synkpulserna får styra 

* Tidigare avsnitt i denna artikelserie har va· 
rit införda i RT nr 6,7/8, 10, 11 och 12/1962. 
l I vissa servicevisningar, t.ex. till Luxors 
och AGA:s TV-mottagare benämnes videosepa
ratom synkseparator, vilken benämning dock 
vanligen användes på de Re-nät som separerar 
linje- och bildsynkpulserna. 



TV.TEORI FÖR SERVICETEKNIKER (6)* 
• 

INGENJÖR ARNE RANDEVALL Videoseparatorn 

ut röret, dvs. endast synkpulserna får falla 
inom rörets gallerutstyrningsområde. Ef
tersom »gallerutrymmet» är beroende av 
anodspänningens storlek på så sätt att låg 
anodspänning ger ett mindre galler utrym
me än en högre, ges röret låg anodspän
ning. Rörets gallerförspänning alstras ge
nom gallerström (se första avsnittet i RT 
nr 6/ 62). Vid korrekt valt gallerutrymme 
kommer enbart synkpulserna att uppträda 
i anodkretsen. Från videoseparatorn er
hålls således förstärkta synkpulser, under 
det att videosignalens bildinformation stop
pas upp. 

ökas anodspänningen ökar även galler
utrymmet, se fig. 4, och en del av bildin· 
nehållet kommer då in till avböjningsde
len med risk för att videosignalspänningen 
kommer att påverka synkroniseringen. I 

Fig l 

TV-antenn 

Sändarens 
~ry4g 

fig. 5 visas hur testbilden kan deformeras 
aven sådan utstyrning. 

Utmärkande för kopplingen är att de 
från anoden uttagna synkpulserna alltid 
har konstant amplitud, oberoende av den 
inkommande signalens amplitud. Princip
kopplingen är vanlig även i andra samman
hang där man arbetar med pulser, t.ex. i 
radar och inom industriell elektronik, var
vid man oftast använder benämningen 
»negativ låskrets med referensnivån noll 
volt». Fördelen med »låsningen» är att 
bildinformationen vid ökad signalampli
tud aldrig kan komma in i rörets utstyr
ningsområde och störa synkroniseringen. 
Om signalstyrkan stiger kommer nämligen 
kondensatorn att laddas kraftigare. För
spänningen kommer då att ökas och bild
informationen enligt fig. 4 kommer då att 

Förenklat blockschema för TV-mottagarens »bilddel». 

flyttas åt vänster, medan synkpulstopparna 
fortfarande hålls låsta till noll volt. 

Störpulsundertryckning 

Pulsformiga störningar från t.ex. spårvag
nar och från bilarnas tändningssystem 
förorsakar ofta falska synkpulser. De är 
dessutom ofta kraftigare än de »äkta» och 
kan, om de ej elimineras bringa mottaga
ren att falla ur synkronisering. 

Normalt bestäms den negativa gallerför
spänningens storlek enbart av synkpulser
nas amplitud. Om det inkommer störpulser 
med högre amplitud än synkpulsernas ökar 
emellertid galler strömmen. Gallerkonden
satorn laddas då mer än normalt, och den 
negativa förspänningen ökar. Kondensa
torns urladdning sker därefter genom den 

Negativ 
Videosi gnoL förspänning 

~~: 

Fig2 

Koppling. för videoseparatar med triod. 

RADIO OCH TELEVISION - NR 3 - 1963 67 



• 

Fig3 
l en videoseparator enligt fig. 2 erhålles genom gallerlikriktning en arbetspunkt som håller 
den sammansatta videosignalspänningen med sina synkpulstoppar endast obetydligt inskju
tande i gallerströmsområdet. Om gallerutstyrningsområdet är tillräckligt litet kommer endast 
synkpulserna att styra röret, videosignalen i övrigt faller långt utanför rörets strypgräns. l 
anodkretsen uppträder endast synkpulserna förstärkta. 

Fig4 

\Riitetdrar /'.,,_ .. 

Om man i en videoseparator enligt fig. 2 har för stort gallerutstyrningsområde eller om video
signalen har för låg amplitud kommer arbetspunkten att falla så att inte endast synkpulserna 
utan även en del av videosignalen närmast synkpulserna kommer att styra röret. I anodkretsen 
för videoseparatorröret uppträder då en av videosignalens bildinnehåll deformerad synkpuls. 
Därmed störes synkroniseringen av linje- och bildoscillatorerna och bildstörningar kan UPP' 
träda. Jfr fig. 5. 
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Fig5 

Om delar av [jitdinformationen f vid-eosignalen 
inte effektivt stoppas UPP av videoseparatorn 
utan når fram till TV-mottagarens avböjnings
del kan avböjningsoscillatorernas synkronise
ring påverkas så att det uppstår bilddeforma
tion och ryckningar i bilden. Ev. kan mottaga
ren tidvis falla helt ur synk. 

Fig6 
Schema för Re-nätet före videoseparatorröret. 
F ör att kondensatorn el inte skall laddas tdlt
för mycket av kraftiga positiva störpulser är 
den seriekopplad med kondensatorn e2. Kom
binationen e2-R2 har en relativt kort Re·tid
konstant, varför e2 urladdas snabbt. Motstån
det R3 har till uppgift att motverka den ound
vikliga belastning som videoseparatorns in
gångskrets utgör på videodelen. R3 ökar emel
lertid även Re-kretsens tidkonstant så att kon
densatorerna el och e2 laddas mindre vid en 
kortvarig störning. 

Fig 7a och b 
aj Videoseparator med koppling för störpuls
undertryckning. bJ Kopplingen för störpuls
undertryckning påminner om den koppling 
som användes för fördröjd förstärkningsregle· 
ring, galler-katod-sträckan i schemat i aj fun
gerar som en diod. 

Fig 8 , 
Kurvformen för signalspänningen i olika punk
ter av kopplingen enligt fig . 7 a. aj är den sam
mansatta videosignalen från videoförstärkaren, 
denna signal påföres kopplingen i fig. 7 a i 
punkten A; SI och S2 är två impulsstörning
ar, bJ är den sammansatta videosignalen från 
videodetektorn, den påföres i punkten B (se 
fig. 7 aj, cJ är den komprimerade videosigna
len i punkten D i fig. 7 a. Signalen komprime
ras på grund av spänningsdelningen mellan R2 
och diodverkan mellan styrgaller och katod. 
Vid kraftiga störningar, SI, S2, stryps röret. I 
dJ visas de förstärkta synkpulserna som upp
träder i rörets anodkrets vid F i fig. 7 a, stör
ningarna kommer inte att uppträda på utgång
en eftersom röret drivs långt över strypgränsen. 

stora gallerläckan (ofta över 2 Mohm) 
och går således långsamt. Resultatet aven 
kraftig störning kan därför bli att gallret 
blir så starkt negativt att videoseparatorn 
blockeras, dvs. synkpulserna trycks ner un
der strypgränsen. Detta har till följd att 
mottagarens avböjningsoscillatorer faller 
ur synk, enär de inte tillföres några synk
pulser. 

En RC-krets med liten tidkonstant i se
rie med gallret ger en viss förbättring och 
förkommer normalt i de flesta TV-motta
gare, se fig. 6. Om en kraftig störning in
kommer till mottagaren, kommer konden
satorerna CI och C2 att laddas. Kombina
tionen R2-C2 har emellertid en relativt 
kort RC-tidkonstant och när störningen 
försvunnit urladdas C2 snabbt, så att gal
lerförspänningen mycket fort återställes 
till ungefär rätt värde. Även motståndet 



Fig 5 

+ + 

8 

Fig 7 

a b 

Fig 8 

R3 är störningsreducerande, genom att 
RC-tidkonstanten ökar, så att kondensato
rerna CI och C2 inte hinner laddas så myc
ket vid kortvariga störpulser_ 

De här nämnda komponenterna är emel
~ertid tillfylle~t enbart om störningarna 
endast obetydligt överstiger synk pulsernas 
amplitud. Med en koppling för störpuls
u~dertryckning kan man få effektivare 
störningsreduktion. I fig 7 visas en ofta 
använd koppling för störpulsundertryck
ning. Röret utgörs aven heptod och har 
således två styrgaller_ De i figuren med 
kraftigare markering utritade detaljerna 
tillhör störpulseliminatorn. 

Kopplingen i övrigt arbetar som en van
lig videoseparator, där andra styrgallret 
tjänstgör som separatorgaller och den ne
gativa förspänningen erhålles genom RC
nätet C+R3. 

Fig 6 

+ 

R2 
Fig9 

Al 

b 

Schemautdrag över videoseparatom och stömingseli
minatom i Luxors TV-mottagare (chassi nr 21220). 
Med potentiometern R96 kan styrgallrets (g/) /örspän
ning ställas in så, att gallret blir negativt endast vid 
en viss störpulsnivå. Om denna nivå överskrides, stryps 
röret. V id störningar laddas inte bara C 110 utan även 
C/09. CI09+R1l5 har kort RC-tidkonstant och lad
das således snabbt ur, var/ör den skadliga inverkan, 
som en för kraftig laddning av CIlO kan med/öra, 
motverkas. Nätet är dessutom diskanthöjande, dvs. 
puls/ormande. 

Yl deoförsL 
a1!t.. 

11 Lf 
Vid.od.tektor 

r-~~---?-----i----+növ 

c d 

Fig 9 

I störpulseliminatorn är det AFR-för
dröjningens princip som återkommer. För
dröjningen åstadkommes genom spännings
delning över två motstånd, RI och R2, av 
vilka R2 shuntas av rörets galler-katod
sträcka, som fungerar som en diod, se fig. 
7 b'. 

Normalt är spänningsdelningen över RI 
och R2 i fig. 7 a sådan, att punkten D har 
en positiv spänning, vilket gör att röret 
drar gallerström. En störning som har 
kraftigare amplitud än synkpulserna gör 
emellertid punkten D negativ och röret slu
tar att dra gallerström. Vid en viss stör
ningsamplitud blir första st yr gallret så 
kraftigt negativt att röret stryps. När stör
ningen har försvunnit blir röret åter ledan
de och kopplingen arbetar på vanligt sätt. 

l Se avsnitt 3 i nr 10/62. 

Från början utgick vi från att störpuls
eliminatorns uppgift var att hindra kon
densatorn C från att laddas av kraftiga 
störningar. Målet är tydligen nått i en 
koppling enligt fig. 7 a, eftersom en kraftig 
störning stryper röret och därmed hind
rar all uppladdning av kondensatorn C 
under den tid störningen varar. 

I fig. 9 visas ett schemautdrag från en 
TV-mottagare, med de i principframställ
ningen aktuella detaljerna omritade, så att 
de ansluter till fig. 7 a. Samma princip 
finner vi i en mångfald TV-mottagare av 
olika fabrikat. Med potentiometern R96 
kan den positiva spänningen till spännings
delaren ändras så, att elimineringen av 
störningarna sätter in vid en viss styrka på 
störpulserna. 

• 
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Så kopplar radio in dus trin . . . 

UKV-enhet med 

transistorer i nätmottagare 

I årets nya rundradiomottagare, »Baro
ness», från Graetz, ingår i stället för den 
vanliga dubbeltrioden ECC85 i UKV-de
len, två HF-transistorer AF1l4 och AF1l5. 
I övrigt ingår i denna mottagare röret 
ECH81 som går som blandare-oscillator
rör vid AM och som första mellanfrekvens
förstärkare vid FM. EF89 användes som 
MF-förstärkare, EABC80 som AM-demo
dulator och LF-förstärkare och EL95 som 
slutrör. Såvitt bekant är det första gången 
som man i en tysk nätmottagare använder 
en blandad bestyckning av detta slag. 

I fig. l visas transistor-UKV-enheten ef
ter det att skyddskåpan tagits bort. Överst 
syns den stora, fast monterade ferritstaven 
för AM-mottagning. Fig. 2 visar schemat 
för UKV-enheten. Arbetsspänningen för 
båda transistorerna tas ut från en spän
ningsdelare över anodspänningen 215 V. 
Arrangemanget garanterar att nätspän
ningsvariationer knappast inverkar och vi
dare får man en god stabilisering av ar
betsspänningen för UKV-enheten. 

Ingångsimpedansen för UKV-enheten är 
60 ohm, vilket utgör god anpassning till 
den inbyggda nätantennen, som består av 
en ca 1/2 våglängd lång nätsladd som via 
spänningssäkra kondensatorer på 100 pF 
anslutes till ingångsbandfiltret. 

ger f.ö. endast obetydlig spänningsförlust. 
För att anpassa den lågohmiga MF

utgången från UKV-enheten till den hög
ohmiga ingången hos rör-MF-förstärka
ren, utnyttjas ett induktivt kopplat band
filter. Parallellt till dettas primär krets 
ligger dioden OA90 för att dämpa alltför 
stora MF-spänningar. Genom ett 330 ohms 
motstånd i kollektorkretsen för transistorn 
AF1l5 erhåller denna diod vid normala 
arbetsförhållanden en förspänning av ca 
0,5 V, den är då spärrad och högohmig. 
Vid stigande HF-spänning erhåller dioden 

AF'" 

! 
An-

T 

Fig2 

Fig l 

UKV·enheten med transistorer i rundradiomot
tagare »Baroness» från Graetz. 

en motsatt riktad spänning, så att den blir 
ledande, vilket medför att primärkretsen 
hos MF-bandfiltret dämpas. Detta ger till 
resultat en förstärkningsminskning, dvs. 
man får ökad signaldämpning vid stora in
gångssignaler från en närbelägen UHF
sändare. På detta sätt förhindras att oscil
latorn spärras som ofta händer vid additiv 
blandning. Detta är nödvändigt enär en 
automatisk förstärkningsreglering av det 
transistoriserade UH F-försteget inte är 
möjlig som vid rörbestyckning. 

KT 

AFl15 

När en vanlig 240 ohms ytterantenn an
vändes erhålles viss missanpassning, men 
enligt konstruktörerna hos Graetz är det 
bättre att ingången är dimensionerad för 
det ogynnsammaste fallet, dvs. när man 
använder nätantennen. Felanpassningen Koppling för UHF-enheten i den nätdrivna mottagaren »Baroness» från Graetz. 
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AVOMETER MOD. 8 är det rätta universalinstrumentet 
för den anspråksfulle teleteknikern. Det är lätt att hand
ha, lätt att avläsa. har god noggrannhet och tål tack vare 
en robust konstruktion och ett speciellt överbelastnings
skydd alla rimliga elektriska och mekanisk påfrest
ningar. AVO 8 är högohmig. 20000 !liV. 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 AVD 8 och 
övriga AVD-instrument. 

AVO MULTIMINOR AVOMETER MOD. HD 

MOD. 1 10000 QIV. är det rätta instru-
19 mätområden. Det mentet för den ford
rätta universalinstru- rande starkströms
mentet i fickformat teknikern. 1000 Q/V. 
för varje service~an. lik- o. växelström 10 
Kr 135:- amp. 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 
Stalldard Radio och Telefon AB 
Svenska AB Trådlös Telegrafi 
Svenska Flygmotor AB 
."(.G.O.J. 
Uddeholms AB 

och dessutom till: 

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

AVO TRANSISTOR 
ANALYSER MOD. TA 
för likströmsmässig 
mätning av IcEo o. 
B samt dyn.mätn. av 
_ fJ o. brusfaktor med 
hjälp av referensos
cillator . Kr 1.350:-

AVO RÖRMÄTBRYGGA 
MOD. V/4 mäter 
"konditionen" hos 
alla standardrör och 
upptar deras karak
teristikor. Kr. 1500:-

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
Alströmergatan 14, Stockholm 12, Tel. 223140 • Filialer i Göteborg, Malmö, Norrköping, Sundsvall. Örebro 
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den 

den 

J. 
~ ' 

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

internationella 
salongen för 
elektroniska 
komponenter 

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

Alla upplysningar genom: 

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

: e internationella 
kongressen för 
kvanta-elektronik 
organiserad av Sertion Francaise 
de I' I.R.E. och av S.F.E.R. 
10 - IS februari 1963 
MAISON de I'UNESCO 
Upplysningar: 7, rue Madrid - Paris Se 
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för att öka hållfastheten. En annan nyhet 
hos dessa rör är att de försetts med en 
nykonstruerad elektronkanon som medger 
ytterligare 20 mm förkortning av bildrörs· 
halsen jämfört med normala 23"·rör. 

Valvo betecknar sitt rör ~P·rör~, se fig. 
2. För att öka implosionssäkerheten är 
bildrörets kolv överdragen med en glasfi
berarmerad polyesterhinna (P=polyester). 
Till elektriska data, format och vikt över· 
ensstämmer Valvos rör - typ A 59-11 W 
- helt med de båda andra firmornas M
rör. För att underlätta infästningen av 
bildröret levererar Valvo ett spännband 
med fästöron, vars dimensioner helt mot
svarar M-rörets. 

Båda rören väger 14,5 kg. 

De nya P- och M-rören är den tyska 
bildrörsindustrins svar på de amerikanska 
rören av typ ~twin-paneb med pålamine
rat implosionsskydd. Om p. och M·rören 
verkligen är sista budet ifråga om bildrörs
konstruktioner må vara osagt; man påpe
kar i VästtyskIand att det är första gången 
tyska bildrörsfirmor utbjudit olika bild
rör. Möjligen kommer man så småningom 
att ena sig om ett gemensamt utförande, 
varvid.ing.enting. hindrar attman..kombine
rar de båda metoderna till en enda. 

~76 

Fig l 

Tele/unken.Lorenz· M-rör med stålmantel.Lägg 
märke till in/ästningsöglorna för montering. 

Fig2 

Valvos P-rör kräver ett spännbanå vid infäst
ningen. 



;--------------------------. Philips levererar nu sovöl rörstyrda 

Bygg in 

stabil 
likspänning 
med 

PHILIPS 
stabilisatorer 

som transistorstyrda likspannings- . 

stabilisatorer för inbyggnad. '. 

Stabilisatorerna lömnar konstant 

spönning oberoende av variationer. i:; 

nötspönning och belastning på' ' 

utgången. De transistorstyrda 

stabilisatorerna ör konstruerade för 

att i huvudsok anvöndas som spön

ningskölla i laboratorieuppkopplingar 

och för inbyggnad ifördiga 

konstruktioner. De rörstyrda stabilisa

torerna ör avsedda för inbyggnad i 

utrustningar dör ett billigt och bra 

nötaggregat önskas, exempelvis 

elektroniska mötinstrument. Begör 

utförliga upplysningar om 
~ __________ .,.-__________ --1 vårt stabilisatorprogram ! 

PE 4882 

Rörstyrda Transistorstyrda 
PE 4880 PE 4881 PE 4882 GM 455 PE 4860 PE 4861 

Utspänning V. 250 150-250 150-250 0-250 5,9-6,5 11,9-12,8 

200-500 
0-250 (neg.) 

Ström 40 mA 40 mA 130 mA 0,25 A 6A 4A 
0,20 A 

0,2 mA 
Stabilitet 9"0 0,05 0,2 0,1 0,01 ' 0,02 0,02 
I nre motstå nd ohm 3 30 12 1 0,001 0,001 
Brumspänning mV 10 25 5 1 1 
Glödspänning 6,3 V 2+1 A 2+1 A 2x 3 A 4,5 

PE 4801 

0-30 

0,3 A 

0,1 
0,1 

4 

Dimensioner mm 80x115x285 80x115x260 100x145x325 230x240x330 220x130x330 220x130x330 250x170.x170 

Pris kr 230 185 295 985 935 935 575 

e PHILIPS Mätinstrumentavdelningen 
Postbox 6077 • Stockholm 6 Tel. 08/349500 

2 x PE 4860 

PP 6040 

0-30 

2A 

0,3 
0,02 

235x180x300 

875 

., 
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FUBA SUPER 
Lätt att montera - lättast att sälja 
Den nya FUBI\-antennen FSA 591 Super X för kanalerna S, 6, 7, 
8, 9, 10 resp. 11 ger ännu säkrare och bättre mottagning och 
är ännu lättare att montera. Dess utomordentliga fram/back
förhållande, SO: 1, ger bästa tänkbara skydd mot bakifrån kom
mande störningar och reflexer. 

FUBA har landets största 
sortering av antenner och 
tillbehör. 

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

Ange Msk'" kIInal 

Tekniska data 

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

Oppningsvinkel: 

horisontalt 
vertikalt 

Längd: 
44° 

360 cm 

GÖTEBORG • 
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y 
c 

fram I back - förhållande 

50:1 
- profilen betyder 

ännu lättare 
montering - allt 
är förmonterat 

- dipolen är världs
berömd och 
oöverträffad i 
effektivitet 

• LULEÅ 



6 

) 

kopp a in SINUS! 
I 

----------------~-------------------

Denna två- eller trelägesomkastare, typ BFC, är utrustad med max. 4 fjä
dergrupper vardera med 2- 9 kontaktfjädrar. Kontakterna tål en belastning 
av 400 mA vid 50 V: Blankförnicklad hävarm med skaft av svart eller röd 
bakelit. BFC är normalt utförd med tre lägen: ett mittläge och två ytterlä
gen. Ytterlägena kan utföras antingen låsta eller återfjädrande. Genom att 
spärra det ena ytterläget erhålles en tvålägesomkastare. Kan levereras med 
en svartoxiderad monteringsplåt, som avsevärt förenklar montaget i en pa
nel. Begär vår 'kataloginformation med ytterligare uppgifter om BFC! 

----------------------------
I programmet ingår komponenter från: 

Svenska Reläfabriken AB, Stockholm 
AB Gylling & Co, Stockholm 
Kirks Telefonfabriker A/S, Danmark 
Rausch & Pausch, Västtyskiand 
Befa, Väst-Berlin 
Fritz Kiibler, Västtyskiand 
D.F.G., Västtyskiand 
Wilhelm Sihn, Västtyskiand 
Werma, Västtyskiand 
Benedikt & Jäger, Österrike 

Försäljningskontor: Stockholm 23, Ynglingagatan 14, Box 23039, Tel. 240150 

• Göteborg S, Tegnersg. 15, Tel. 200620 • Malmö, Själbodgatan 10-12, Tel. 72360. 

Vårt försäljl1il1gsprogram 
omfattar: 

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

R A D l O O C H T E L E V I S lON - N R 3 - 1963 75 



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

)~ . 
~llJo 

. . . de rätta 

~72 

Nytt bildrör med kortare hals 

Ytterligare en ny typ av 23" rör har intro
ducerats av Valvo, nämligen A W 59·91. 
Detta motsvarar de hittillsvarande rören i 
sina elektriska data men har försetts med 
ny elektronkanon, som medger en förkort· 
ning av bildrörshalsen med ca 20 mm. 
Detta rör fordrar liksom sina direkta före
gångare skyddsglas framför bildfönstret 
som implosionsskydd. 

(K T) 

Miniatyrtransistorer 
från Telefunken 

Två nya miniatyrtransistorer, AF128 och 
AC129, serietillverkas nu av Tele/unken. 
Som framgår av fig. är dimensionerna yt
terligt små - genomskärningsyta max 2,3 
mm, bredd max. 3,0 mm. Svårigheterna att 
anbringa typbeteckningar på dessa transis· 
to;rer har tvingat Telefunken aU införa 
fäJ;gmärkning för att ange typen. På bilden 
jämförs transistorn med en vanlig knapp. 
nål med glashuvud ; bokstäverna längst till 
höger är vanlig skrivmaskintext . 

instrumenten 

för riktig TV· och UKV· 
• service 

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

tör allt i TV -

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

AB GYLLING fL CO 
Stockholm·GrÖndol, Sjöbjörnsvå· 
gen 62. Tel. 010/1800 00 
Göteborg, Husorgatan 30-32. 
Tel. 031/175890 
Malmö, N. Vallgatan 42. 
Tel. O4On072O 
Sundsvall, S. Järnvågsgatan 11. 
Tel. 060/504 20 
Luleå, Storgatan SO. Tel. 108 10 
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HI-Fl HOGTALARE 

c. - 2)1F 
C, - 6 6 ~ F' 
C , -6 . 6)l J-~ 

J. . - 0.5 mil 
L:: -I 7 mil 
Tt - 16 t1 

II 

C , l , 2 

NATIONAL 

T \\' F:ETER 

ELECTRONIC COMPONENTS 

Fasta motstånd. Variabla motstånd. 
Potentiometrar 
Elektrolytkondensatorer (bl.a. tantal) 
Fasta kondensatorer .(bl.a. keramiska) 
Variabla kondensatorer. TV-tuners. UHF-tuners 
Tonarmar. Reverberation units. 
Kommunikationsmottagare etc. 

MATSUSHITA ' ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD 

Generalagent: Kjellbergs Successors AB, Drottninggatan 14, Stockholm 16. Tel. 08/ 236260 
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SILIKON-DIODER 

Typ SE -1,5 d 

Backspänning 
toppvärde (+ 100° C) 1000 V 
Framström medelvärde 1,5 A 
Stötvåg (för 1 cykel) 20 A 
Arbetstemp. - 55 '" + 130°C 
Max. framspännings-
förlust (vid 1 ,5 A) 1,1 V 
Max. växelströms-
spänning (Max. RMS) 700 V 

ORIGIN 

ORIG IN ELECTRIC CO., L TO. 

har speciellt inriktat sig på tillverkning av sili
kon-dioder typ: SE -1,S, SE - OS, SM - 1S0, 
S - SOO. 

Stabila prestanda och lång livslängd tack' 
vare likformig skiktkarakteristik och hög kva
litet. Ingen termisk, mekanisk eller elektrisk 
utmattning kan påvisas efter provning vid 
värmeintervaller från -SSoC till +80oC, lag
ringsprov vid 150°C utan belastning, fuktig
hetsprov i 95 till 100% relativ fuktighet vid 
65°C samt slag och vibrationsprov. 

ELECTRIC c O., LTD. 

Generalagent i Skandinavien och Finland: 

KJELLBERGS SUCCESSORS AB, Drottninggatan 14, Stockholm 16. Tel. 08/ 236260 
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TRANSFORMATORER 
ST 64: 
Effekt 5 W. Impedans = prim. 30 SJ sek. 4, 8, 16 SJ 
Likströmsmotstånd = prim. 1,43 SJ sek. 1,09 SJ 

tillverkar sammanlagt 15-20 miljoner 
transformatorer om året. 

Transformatorer för transistoriserade kretsar 
Nättransformatorer 
I ngån gstransfo rmatorer 
Utgångstransformatorer 
Drosslar 
Hi-Fi Utgångstransformatorer 

SANSUI ELECTRIC 

Gener·alagent i Skandinavien och Finland: 

c O., L T D. 

KJELLBERGS SUCCESSORS AB, Drottninggatan 14, Stockholm 16. Tel. 08/ 236260 
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MEKANISKA FILTER 

TOKO RADIO COIL LAB. LTD 
är en av världens största tillverkare av 

MF Transformatorer. Oscillator spolar 
MF Moduler RF Moduler 
Keramiska variabla kondensatorer 
Keramiska trimmers 
Miniatyrmotstånd (1/10 W) Delay lines m.m. 
Wiretron Modul 
Toko Radio Coil Lab. Ltd har uteslutande spe
cialiserat sig på tillverkning av dessa kvalitets
mässigt högt stående komponenter. 

MF 455 A 120 F 
komplett med in-
och utgångstransformator 

Mittfrekvens = 455 ± 1 kc 
Bandvidd = 12 ± 1 kc vid - 6 dB 

32 kc vid - 40 dB 
Ripple Faktor = inom 3 dB 
Kretsf6rlust = mindre än .10 dB 
Temp. koefficient = mindre än 150 ppm/Co 

Transduktorn som påverkar resona-
torn är ett polariserat högeffektivt 
fast kopplat piezo-elektriskt element. 
Liknande transduktor användes i ut
gångssidan. " 

TOKO RADIO COIL LABORATORlES LTD. 

Generalagent i. Skandinavien och Finland: 
KJELLBERGS SUCCESSORS AB, Drottninggatan 14, Stockholm 16. Tel. 08/ 236260 
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T, 

Transformer 

Primary. lmpedance 

Secondary Impedance 

Primary Impedance 

Secondary Impedance 

Matching the forward 
Stag e 
800 il (B- Bl 

20 il (C-Cl 

Matching the Voice 
Cail Impedance 

Class B Push·Pull Circuit 
(Max. PowerOutput 15Wl 

,H I 

TRANSISTORER 

HITACHI, LTD 
en av världens största tillverkare av 
halvledare med en kapacitet av 5 miljoner 
per månad. 

Högfrekvenstransistorer 
Lågfrekvenstransistorer 
Switch transistorer 
Dioder 
Zener diodel 
Kisellikriktare 
Termistorer 
Varistorer 

TA c H I , L T D 

Generalagent: Kjellbergs Successors AB, Drottninggatan 24, Stockholm 16, Tel. 08 / 236260 
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Trafikmottagare 9R-59 
Identisk med Lafayette HE-30. 
Aldrig tidigare en så förstklassig mottagare för ett så lågt pris. 

380 x 250 x 180 mm. Vikt 9,3 kg. Nätspänning: 220 V 50 p/s. Högtalare SP-5 

Rörbestyckning : 

Frekvensområde : 

Könslighet: 

Selektivitet: 

Uteffekt : 

Brutto kr 595: - exkl. oms. 
Byggsats : 450 : -

HF-steg 6BA6. Blandare 6BE6. Osc. 6BE6. MF
steg 2 st 6BA6. Q-mult. och beatosc. 6AY6. 
LF-steg 6AY6. Slutsteg 6AQ5. Summa 9 rör. 

540-1650 Kc. 1.6-4,8 Mc, 4.8-14.5 Mc, 10,5-30 
Mc. 

0.5 p.Y vid 50 mW. 10 p.V vid 20 db signal-brus
förhöllande. {Gäller för högsta frekvensomrll
det. Andö bättre pli de lägre frekvensomrö
dena.1 

Max ± 500 p/c vid 3 db. 93 dB vid ± 9 Kc. 

1,5 W. Effektförbrukning 50 YA. 

Kr 39:-

Bandspridning av banden 80 m. 
40 m, 20 m, 15 m. 10 m. Direkt 
avläsbara frekvenser med myc
ket stor noggrannhet. Q-mul
tipler och variabel selektivitet. 

Bruslimiter. S-meter, Manuell 
volymkontroll (kontrollerar MF
först.) Aye, BFO. Standbayom
kopplare, antenntrimmer m.m. 

Se tig. Möjliggör mottagning 
av SBB. (Single side band.) 

Avbet. 30 % handpenning. Resterande på 12 mån. Inget avbetalningstillögg. 
Aterförs. erhölla goda rabatter. 

F:a SYDIMPORT Yansövägen 1. Alvsiö 
Telefon 4761 84 

HIGH Fl DELITY 
HÖGTALARSYSTEM 

I ULTRA TOPPKLASS 
ARUNDEL 
med KELL Y RIBBON högtonshorn och 12" 
special högtalare för bas och mellanreg. 36-
25000 p /s. 15 watt. 15 ohm. Elegant rekt. form 
90 X37X30 cm. En högtalare som tillfredsstäl
ler den mest kräsne musikälskaren. 
Vårt pris netto inkl. oms kr. 725.-

KEF K 1 SLIMLlNE 
Den nya sensationella högtalaren! Helt nya 
högtalarkonstrukt. .Sandwich.-membran av 
helt ny typ. 3-vägs-system. En 30X40 cm 
membran med en 165000 linjers 4-kg keramisk 
magnet arbetar under 500 p /s. 500-3000 p/s 
ombesörjes aven speciell . sandwich.-högta
lare och från 300d-18000 p /s arbetar en tweeter 
med sfärisk spridare av lätt hårt material på 
1''''' talspole. Elegant låda endast 18 cm djup, 
höjd 67 cm, bredd 42 cm. 25 watt, 8-15 ohm. 
Vårt pris netto inkl. oms endast kr. 580.
Kan erhållas som enbart baffelmod. kr. 420.
KEF Kl MONITOR med stor låda 100 cm hög, 
42 cm bred, 35 cm djup kostar netto kr. 800.-

KEF K2 CELESTE ULTRA·COMPACT 
Första v e r k l i g t lilla kvalitetshögtalaren. 
Obs. måtten : Endast 17X27 X46 cm. Samma 
basmagnet o . samma diskant som K L 
vårt pris netto inkl. oms endast kr 330:-. 

Begär brOSChyrer, testrapporter, demonstra
tion. 

r---
~ 

Här krävs 

osvikliga 

lödningar i 

varje detalj! 

LITESOLD 
har förtroendet 
och klarar även Edra 
lödproblem. 
»ETTAN» ,lO W 
(Marknadens minsta 

D nätanslutna lödverk
~ tyg.) 
~ och »TVAAN» 20 W 
~ specialverktyg för in
; str., transistorer m.fl. 
:: miniatyrkomponen-
'" ter. 
II. »TREAN,. 2lJ W ach 

,.FYRAN,. 30 W AT 
speciellt lämpliga för 
TV -radioservice. 
,.FEMMAN,. 35 W och 
... SEXAN,. 55 W klarar 
de mera vännekrA
vande lödningarna. 
Vänneskydd, ställ och 
olika typer av löd
spetsar finnes. 
Anvind LånglivnpetIJ 

aegi. p,'sllsta Återfö ... ,,,, •• ntall •• 

Generalagent: 

~ll 

ligen förekommande kopplingarnas funk
tion beskrives ingående. Med hjälp av väl 
valda försöksuppställningar el.iskuteras os
cilIoskopbilderna i olika punkter, vidare 
förklaras orsakerna till varje kurvdels spe
ciella utseende etc. Författaren har lagt 
ned stor möda på att få fram goda och in
struktiva oscillogram - sammanlagt ca 
370 alldeles charmanta sådana återges. 
Framställningen är helt resonerande, och 
till varje del finns ett bihang, vari de van
ligaste formlerna medtagits och till vilket 
hänvisning ges i texten. Dimensioneringen 
av olika detaljer undersöks genom att os
cillogrammens förändringar studeras, och 
varianter av eller kompletteringar till ifrå
gavarande »grundkoppling» omtalas. 

Trots att framställningen är ordrik, är 
den aldrig trög eller intresselös. Den skulle 
kanske ha vunnit på att stramas åt en de] 
för att ge mera utrymme åt en redogörelse 
över användningsområdena. Men å andra 
sidan skulle kanske en alltför koncentrerad 
framställning bli alltför mäktig för den 
som just börjat lära sig något om pulstek
niken. Typografin är redig och en mera 
överskådlig schemastil än som vanligen 
förekommer i tyska böcker har tillämpats. 
En fullständig bibliografi och väl genom
arbetade register ökar den praktiska an
vändbarheten av boken. Den kan varmt 
rekommenderas inte bara åt servicemän 
och tekniker som vill bättra på utbildning
en utan också till studerande och deras lä
rare, till bibliotek i tekniska skolor och 
naturligtvis åt experimentlysten ungdom 
som har tillgång till ett oscilloskop. 

COH 

lASKI, T: Industrial Electronics 

Made Easy. New York 1961. Gerns

back Library Inc. 288 s., 240 fig. 

Pris: 3.95 dollar (häft.). 

Ovanstående bok vill visa vad som kan 
rymmas under termen »industriell elektro
nik» - inte bara genom att exemplifiera 
användningen av elektroniska hjälpmedel 
i industrin utan också genom att ganska 
detaljerat redogöra för till kompletta »sy
stem» utbyggda elektronikanläggningar av 
vitt skilda slag. Boken vänder sig till tek
niker med erfarenheter från radio- eller 
TV-service - vilka f.ö. i USA ofta även 
åtar sig uppgifter som faller inom området 
industriell elektronik. Följ aktligen dras 
paralleller och görs jämförelser. Eftersom 
de konkreta apparater som beskrivs knap
past förekommer hos oss, får endast de 
principiella resonemangen relevans för 
svensk publik. Kvar står att boken ger en 
god om än icke uttömmande bild av den 
industriella elektronikens mångfacettera-

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON SIGNALMEKA·NO de område. 
COR 

~84 
Vidargatan 7, Stockholm (intill Odenplan) 

Tel. 30 58 75, 32 04 73 
Butik och lager : 

Yästmannagatan 74 - Telefon 33 26 06, 332008 
Stockholm Va 
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OLTRONIX STABILISERADE LIKRIKTARE 
lågspänningsprogrammet 

STROMBEGRÄNSNING 
Med en inställbar elektronisk ström be
gränsning kan utgångsströmmen be
gränsas ned til l 10 % av max. ström. 
Aggregaten kan härigenom även an
vändas som konstantströmsaggregat och 
är he lt kortslutningssäkra . 

SERIE- & PARALLELL 
Förutom seriekoppling möj liggör den 
inställbara 'strömbegränsningen även 
para llellkoppling av flera aggregat, 
varigenom stor flexibi litet beträffande 
spänning- och strömområdena erhål les. 

PROGRAMMERING 
I automatiska testutrustn ingar etc. är det 
o fta önskvärt att anvä nda programmer
bara spänn ingar. 
Ett anta l O ltronix aggregat kan direkt 
programmeras, varvid utspänningen är 
proportionell mot en yttre resistans. 
Ovriga typer kan på bestäl lning förses 
med denna möjlighet. 

FJÄRRAVKÄNNING 

Vid stora strömuttag över långa avstånd 
önskar man ofta reducera matningsled
ningårnas inverkan på inre resistansen. 
För detta ändamå l har ett anta l av 01-
tron ix aggregat försetts med anordning
ar för f järravkänning . 

Rekvirera vår kortformskatalog ! 
Den innehå ller även vårt anod- och 
högspänningsprogram samt Re -oscilla
torer och Kerr ce lls lutare. 

"O " Gi > a. 
O> E c o 
'c 
c E 
'o 'e 

TYP a. 
ii; V) 

06-6 S,5-6,S 6 
06-20R S,5-6,5 20 

C25-5 0-25 5 
C25-SR 0-25 S 
C25-1 O 0-25 10 
C25-10R 0-25 10 

C4D-05 0-40 0,5 
2C4D-OS 2x 0-40 0,5 
3C4D-05 3x0-40 O,S 

C40-1 0-40 1 
2C40-1 2xO-40 1 
2C40-1R 2x0-40 1 
3C40-1 3x0-40 1 

B40- 1 0-40 1 
2B40-1 2 x 0-40 1 
3840-1 3xO-40 1 

B40-3 0-40 S-3 

A5D-05R 1-50 0.5 
C50-SR o-SO S 
C50-10R 0-50 10 
C50-S0 0-50 50 

860-1 0-60 1 
2860-1 2xD-60 1 
2B60-1R 2x D-60 1 
3B60-1 3xD-60 1 

• Fär ±10 % nätspänningsändring 
•• Fär 100 % belastningsändring 

>-
E 

+1 

~ 
:ti 
o 
ii; 

10 
10 

, 
20 
20 
20 
20 

30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 

10 
10 
10 
10 

S 
40 
40 
40 

15 
IS 
15 
15 

-

. 
~ O> O> >- .!: c c E ::: 'o Gi - 'c 

" c C, E c 
O> > 'o 

.!: E " " E -" 

~ 
E .o o > 

E ~ E C, g 
'" " 'e o 'o " el; c ii; .t Pris "" il:" 

40 1 A 74S.-
75 1 A X 1675.-

75 1 V&A x 1250.-
7S 1 V&A X X x 1350.-
75 1 V&A X 2200.-
75 1 V&A X X x 2300.-

50 0.4 V&A x 695.-
50 0,4 V&A x 1375.-
50 0,4 V&A X 2050.-

50 0,4 V&A x 890.-
SO 0,4 V&A x 1650.-
50 0,4 V&A x x x 1750.-
50 0,4 V&A x 2475.-

15 0,1 V&A X 1085.-
15 0,1 V&A X 1980.-
15 0,1 V&A X 2975.-
30 0,5 V&A 167S.-

S 0,05 V&A 3480.-
75 1 V&A x x x 2250.-

100 1 V&A x x X 4250.-
200 S V&A x 9800.-

20 0,2 V&A X 1385.-
20 0,2 V&A X 2600.-
20 0,2 V&A X 2650.-
20 0.2 V&A x 3900.-

/\""""""",,,,-'" SVE N S KA AB \""'" 

LTRONIX 
.~""""'\lVÄLLINGBY STOCKHOLM ~"'" 

Jämtlandsgatan 125, VÄ LLINGBY. Te l. 08/87 01 35 
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F~23::] 
• 25 H% - 1 MH% 
• < 30 nsek. 
• Pris endast 

780 kr. 

Kompakt fyrkantsgenerator 
med höga prestanda 
En lätthanterlig generator i det lilla formatet, som tack vare höga 

prestanda är utmärkt för kvalificerade mätningar. Konstruktionen 

har tre multivibratorer, som lämnar både positiv och negativ trigg

puls och kan styras även utifrån. Stigtiden är < 30 nsek. Etl 

värde som pulsteknikern uppskattar. 

.............. ~ ...................................... . 

GM 2314 
.15 H%-

0,2 MH% 
.0,75,us-40ms 
• < 75 nsek. 
• Sinus-fyrkant

pulsutgång 
• Pris 2.080 kr. 

Universalpulsgeneratorn 
för mångsidig användning 
Denna pulsgenerator tillgodoser normala generatorbehov inom sitt 

frekvensområde. Ett stort antal utgångar, där polariteten kan väljas 

godtyckligt, gör detta instrument till en universell mätspänningskälla. 

GM 2314 är lika idealisk i laboratorier och vid slutprovning som för 

undervisningsändamål. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BegGir demonstrotion och utförliga upplysningar om GM 2324 och GM 2314. 

PHILIPS 

~ 
~ 

P H I LI P S Mätinstrumentavdelningen 
Postbox 6077 . • Stockholm 6 • Telefon 08/349500 
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BJELLAND, O: Ovningsbok i mo

dern radioteknik, Stockholm 1961. 

Forum. 128 sid., 85 fig. Pris: 15: 75 
(häft.) _ 

Den norska läroboken »Modern radiotek
nik» av författartrion Jensen, Kulvik och 
Ramm har - även i svensk översättning 
- redan utkommit i flera upplagor.' Som 
elementär lärobok har den fått vidsträckt 
användning_ 

Det har emellertid visat sig vara svårt 
för nybörjaren att tillgodogöra sig inne
hållet i denna bok varför den av Bjelland 
utgivna boken är avsedd att vara en »hjälp
bok». Den följer strikt lärobokens kapitel
indelning och understödjer dess framställ
ning dels genom repetitionsfrågör, dels ge
nom räkneexempel i anslutning till de oli
ka textavsnitten. I vissa fall kompletterar 
den lärobokens framställning. 

De exempel som valts i uppgifterna är 
inte alltid särskilt väl"ägnade för praktiskt 
utförande, de pedagogiska synpunkterna 
har här fått fälla utslaget. I boken redo
visas ärligt när mindre verklighetsbetona
de kopplingar diskuteras, vilket inte är 
minst viktigt med hänsyn till det föga ut
vecklade radiotekniska omdöme man kan 
förvänta av den avsedda läsekretsen . 

På det hela taget kan arbetet rekommen
deras som ett bra komplement till lärobo
ken, både för deltagare i muntlig undervis
ning och för lärare. För självstudier kan 
den speciellt rekommenderas, även om sva
ren på räkneuppgifterna är något lapida
riska. 

COH 

L Recensioner i RT nr 12/ 1952 och nr 9/ 1960. 

SCHRÖDER, H: Tonbandgeräte

M esspraxis. Stuttgart 1961. Franckh'· 

sche Verlagshandlung_ 142 s., 62 fig. 

Pris: DM 10.80. 

Denna bok har underrubriken »Ein Hilfs
buch fUr Tonbandservicetechniker und 
technisch interessierte Tonbandamateure» 
och gör med tysk grundlighet skäl för detta 
namn. Nära hälften av boken behandlar den 
mekaniska sidan av bandspelare och där 
redogörs också för hur en hel del mätning
ar kan göras på drivverket. Även hur en 
del servicearbeten bör utföras, såsom 
smörjning, rengöring, avmagnetisering osv., 
beskrivs noggrant . 

I den »elektriska» delen behandlas först 
teorin för magnetisk inspelning och däref· 
ter hur mätningar bör utföras på bandspe
lare. Författaren lyckas i den teoretiska 
beskrivningen på ett enkelt och lättfattligt 
sätt redogöra för och förklara de flesta fe
nomen som kan uppträda i en bandspelare. 

~86 
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elektriska kopplingar är med! 

I avancerade tekniska sammanhang, 
där funktionsduglighet även under 
extrema förhållanden är absoluta krav, 

används DEUTSCH elektriska push
pull-kopplingar. 

Tillverkningen hos DEUTSCH kärr-

netecknas av högsta preCISIOn och 
produkternas tillförlitlighet går långt 

utöver specificerade minimigränser. 
Push-pull-kopplingen är en exklusivi~ 

tet DEUTSCH är ensam om. Den 
ger oöverträffad säkerhet. 

Alla upplysningar om DEUTSCH olika serier för 
elektriska kopplingar lämnas nu direkt från före
tagets generalrepresentant för Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. 

AB F -ARAD 
.NYBORGSGRÄND 1 • HÄGERSTEN • TEL: 195001 
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Generi!llagent 

TRYCKKNAPP - OMKOPPLARE (Miniatyrserien) 

Med den nya kontaktprincipen 

• självbärande kontaktslädar = 
total avlastning från mekanisk styrning 

• korta massiva kontaktstift = 
lågt kontaktmotstånd, min. egeninduktans 

• stålfjäder = konstant kontakttryck 

Skjutomkopplare 
Tryckknappomkopplare 
Tangentomkopplare 
Lysknappomkopplare 

INGENJÖRSFIRMAN BO KNUTSSON AB 
Fleminggatan 17, Stockholm. Tel. 08/512689, 502562 

ERIK TROELL 

aktuella 
förkortningar 

uppslagsbok med 
10 000 initialord 

En oumbärlig referensbok 
också för teknikern 

Inb 14: 50 

NORDISK ROTOGRAVYR 

STRÖMTRYCK 
- TRYCKTA KRETSAR FÖR HÖGA ANSPRÅK 
Cromtryck AB har en ny, hypermodern anläggning 
för produktion av strömtryck. Vi samarbetar med den 
internationellt ledande gruppen inom omrädet tryckta 
kretsar: Photocircuits Corporation, New York; Tech
nogr'aph 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 

å~~~'fÖ,~~:gk,n "bcaÖMTRiCK 
JÄMTLANDSG. 151, VÄLLINGBY. TEL. 372640 
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Denna del illustreras aven mångfald verk· 
ligt bra tabeller och diagram. 

Boken vänder sig inte till bandspelar. 
experter eller teoretiker, utan - som uno 
dertiteln anger - till servicetekniker och 
radioamatörer. Den kan dock varmt rekom· 
menderas alla som är intresserade av band· 
spelare. 

Sgt 

BERGTOLD, F: Die Grosse Fem· 

seh·Fibel, del 3. Berlin·Tempelhof 

1961. Jakob Schneider Verlag. 330 

s., 540 fig. Pris: 28 DM (inb.). 

Planen för detta arbete omfattade ursprung· 
ligen fyra delar. Under arbetets gång har 
uppläggningen reviderats så att det kom· 
pletta bokverket i stället kom att omfatta 
tre delar. 

I del l' definierades facktermer och ge· 
nomgicks normerna för hur TV·signalerna 
uppbyggs, där gavs alltså en allmän redo· 
görelse för den tekniska bakgrunden för 
TV·mottagning. Andra delen som hade 
undertiteln »Fernsehservice und Fehler· 
suche», och förmodligen är den för service· 
folk mest matnyttiga, har inte lämnats för 
bedömning. Del 3 behandlar mera i detalj 
funktionen hos de olika stegen i en TV· 
mottagare, olika alternativ för deras kopp· 
ling och kraven för ett gott samarbete med 
övriga steg. Givetvis kommer tyska indu· 
strins val av kopplingar tydligt till uttryck 
vid genomgången av de skilda kopplings. 
möjligheterna, men boken är därför inte 
mindre användbar i Sverige, då ju en stor 
del av den svenska marknadens behov av 
TV·apparater täcks från Tyskland. 

De två band av verket anmälaren sett är 
väldisponerade och rikligt illustrerade. 
Figurerna är pedagogiskt väl tillrättalag. 
da, men deras format kunde med fördel ha 
ökats mins 50 % och schemana kunde gott 
ha utförts i en modernare stil. Gott tryck 
och papper understödjer det vederhäftiga 
intryck boken som helhet ger, och den kan 
lugnt rekommenderas åt servicemän, stu· 
derande och tekniker. 

COH 
l Recension i RT nr 4/ 1959. 
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Att läsa - att annonsera i 

OCH 

television 
- det har alltid lönat sig! 



NYHETER FRÅN 
~ II r,.. 

DEPARTEMENT ElECTRONIQUE 

...... 1 La.. ..... 
Styrda Kiseldioder: 
750mA lA 
TD501 2N1595 
TD1001 2N1596 
TD2001 2N1597 
TD300l 2N 1598 
TD4001 2N1599 

l OA 
2N1843 
2Nl844 
2N1845 
2N1846 
2N1847 
2N1848 
2Nl849 
2N1850 

l 6A 
2N682 
2N683 
2N684 
2N685 
2N686 
2N687 

· 2N6i38 
2N689 

Nu i lager hela Silecs rikhaltiga 
sortiment av: kiseldioder, zenerdioder och styrda likriktare. 

PRECISIONSMOTSTÄND OCH 
PRECISIONSPOTENTIOMETRAR 

Potentiometerdata : 
Resistansområde: 10 ohm till 20 Kohm 
Temperaturområde: 0° C till 85° C 
Provspänning: 500 VDC 
Max. effekt: 3/4 W vid 20° C 
Antal varv: 20 

SPRA·KLEEN 
Kontaktvätska i sprayflaska. 
Rengör och smörjer elektriska 
kontakter, omkopplare, potentiometrar, 
reläer, mm, samt förhindrar oxidation. 

Oumbärlig för varje serviceingenjör 

•• o 

BEGAR SPECIALBROSCHYR FRAN GENERALAGENTEN: 

JÄRNTORGET 7 - GÖTEBORG SV - TELEFON 170120 VÄXEL 
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NY RÖRVOLTMETER R 123 
R 123 ör ett labaratorieinstrument uppbyggt med förstklassiga komponenter, led
ningsdragning på tryckta kretsar och med tilltalande formgivning. R 123 är en 
verklig universalrörvoltmeter med oöverträffade egenskaper till sitt låga pris. 

Likspänning : 

Växelspönning: 

Resistanser : 
Noggrannhet : 

Nätanslutning: 
Standardtillbehör : 

0-1500 V 7 områden (upp t ill 
30 kV med probe P331 
0-1500 V eff 7 områden 
0-4000 V t-t 7 områden 
0-10 Mohm 6 områden 
± 3 % likspänning 
± 5 % växelspänning 
220 V 50 p/s 
Standard mätkropp med 
koaxialkabel 
två mätsladdar 
en iordsladd 
näta nsl utn i ngss ladd 

Pris ink!. standardtillbehör och stötskyddande tran-
sportlåda av skumplast Kr. 365:-
HV mötkropp P 33 (upp ti" 30 KVI Kr. 56:-
HF mötkropp P 1 B (upp till 200 MHzl Kr. 32: -
Leverans från lager. 

.. .. - - . 
Generalagent: 

• ~ M , .. ... . ..... . ....... . ... ......... . ...... .... . 
.. !: .. :: .... : .. :: .... : .. .. :~ .. : ...... : ........ ::: ........ : .. : .. : ..... .. . ... . . . .. .. .. ...... . .' . ...... ......... . ..................... . SCANTELE AB . ... . .... ... ... .. . . 

Tengdahlsgatan 24 - Stockholm SÖ - Tel. 245825 

magnet
ventiler 
När Ni planerar installation av 
magnetventiler, kontakta då 
ELlMPULS. 

Av de ca 100 olika magnetven
tiltyper som Buschjost tillverkar, 
kan våra ingenjörer föreslå JUST 
DEN VENTILTYP, SOM PASSAR 
EDERT BEHOV. 

Rekvirera broschyr MAPR - i 
dagl 

Elimpuls' program upptar bl.a. 

-Elieond • ~ 
Regulatorer I nsticksrelöer Programverk 
HF-onlöggningar Spörrelöer Industrirelöer 
Monövercentraler Kleinrelöer I miru Isrelöer Monövertavlar Starkströmsrelöer Ti relöer 
Koppomötara Relöer för koll- Fördröjnings-

katod- och t yra- relöer 
tronrör Wischrelöer 

Spönningsrelöer 

@@ 
Vörmeteknik 
Instrument 
Regulotorer 
Skrivare 
Mötstöllesomk. 

® 
Skjuttransformo-
torer 
Ringtronsforma-
torer 
Skjutmatstönd 
Potentiametror 
Anslutnings-
klömmor 

För vidare upplysningar
skriv eller ring till +lE -Elirnp u/s 

TELEFON 031/22 41 64, 22 58 78, 23 15 13. BOX 44030 GOTEBORG 44 
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Databöcker om rör och 

halvledare 

Av några firmor utgivna böcker om tran
sistorer och transistorkopplingar fört j änar 
ett omnämnande: 

Siemens & Halske AG har givit ut en 
bok »Schaltungen mit Halbleiterelemen-

• ten» innefattande bl.a. ett hundratal sche
man med kortfattade kommentarer för oli
ka typer av grundkopplingar, förstärkare 
av de mest skilda slag, likspänningsom
vandlare, reglerbara nätaggregat, tidrelä
er etc. Vidare finns ett tiotal genomräkna
de exempel på LF-förstärkarkopplingar 
som ges med detaljerade data för ingåen
de komponenter. En utmärkt och praktisk 
schemabok för var och~ en som har med 
transistorer att göra. 

En nyttig uppslagsbok om transistorer 
utgör också firmapublikationen »Halvle
dare och deras användning i olika kretsar», 
som distribueras av AB Gösta Bäckström. 
Det är en sammanställning av »Application 
Reports and Notes» . från Texas Instru
ments. Här behandlas även kopplingar av 
mera speciellt slag, exempelvis en trestegs 
video förstärkare med motkoppling, vidare 
återfinnes kopplingar för temperaturstabi
la mellanfrekvensförstärkare, multivibra
torkopplingar, en 20-watts sändare med 
transistorer för 2 MHz m.m. Teoretiska 
artiklar ingår - exempelvis en om kom
plementära logiska kretsar. 

Ytterligare en firmahandbok om halv
ledare är General Electrics »SER Manual», 
vars andra edition nu föreligger. Det är 
en handbok som uteslutande behandlar 
sty;da kisellikriktare och deras använd
ningsområden i olika sammanhang, all
männa karakteristiska data, definitioner 
av termer m.m. Även International Recti
lier AS har fått fram en liknande hand
bok, »The Controlled Rectifier, Physical 
Properties and Characteristics» i mycket 
vårdad typografisk utstyrsel - något som 
Lö. inte är så vanligt när det gäller firma
tryck. 

Ytterligare en liten firmahandbok är att 
anmäla, nämligen en från M ullard, »Valve 
Tube and Semiconductor Guide for Tele
vision and Audio Equipment». Den inne
håller rör15arakteristikor och utförliga data 
för rör och halvledarprodukter från Mul
lard. Philips har en liknande handbok 
»Semiconductor Manual, Transistors and 
Diodes», som täcker Philips produktion på 
området. Handböckerna utgör omistliga 
hjälpmedel för varje konstruktör som i 
dessa handböcker inte bara får alla rör
och halvledardata utan även uppgifter för 
transformatorer och andra komponenter 
som ingår i olika kopplingar. 

• 



DUBBELSTRÅLE 
OSCILLOSKOP TYP 978 * 
Dubbelstråleoscilloskop M 978 är ett högkvalitativt instrument där man 
vid konstruktionen har tagit speciell hänsyn till mekanisternas mätbe
hov. M978 är ett mycket allsidigt LF-oscilloskop som är användbart för 
såväl laboratorie- som industri bruk. Den log iska grupperingen av kon
trollerna gör att oscilloskopet är utomordentligt enke lt att handha. 
Konstruktionen är mycket robust och på en specialvagn kan oscillo-

Camberley England 

skopet lätt förflyttas. . 

* M978 finns i tre utföranden, 
samtliga utrustade med Time Base Ml530. 
M978A har dessutom 1 st balanserad Y-förstärkare 
typ M 1531 och 1 st kalibrerad Y-förstärkare typ M1 532. 

Tekniska data: 
Time Base, typ M1530 
Svepgeneratar 
Sveptider 

Kalibreringsnoggrannhet 

Triggningsmöjligheter 
Interna 

Externa 

Triggningsampl itud 
Intern 
Extern 

X-fö rstärkare 
lngångsimpedans 
Förstärkning$kontroll 
Käns lighet 

0,3-1-3-10-100-300 ms 
samt 1-3-10 s 
±5% 

positiv ell. negativ från de båda 
Y-först., eller från nätfrekvensen 

positiv eller negativ genom kontakt
slutning eller -brytning 

cm min. 
Vp-p min . 

2 Mohm över 50 pF 
8 ,1, kontinuerl igt variabelt 
max. 50 mY/cm 

Representant: 

M978B är utrustad med 2 st M 1531. 
M978C är utrustad med 2 st Ml532. 
Ytter ligare Y-förstärkare 
levereras rhot specialbeställning. 

Frekvensområde 

Stigtid 
Linjäritet 

Balanserad Y-förstärka re, typ M153l 
Ingångsimpedans 
Känslighet 
Frekvensomrgde 

Stigtid 
Linjäritet 

Kalibrerad Y-förstärkare , typ M1532 
Ingångsimpedans 
Känslighet 
Kalibreringsnoggrannhet 
Frekvensområde 

Stigtid 
Linjäritet 

0-200 kHz 1<-1 dB vid 100 kHz och 
-3 dB vid 200 kHz} 
< 31's < ±2% 

2 Mohm över 40 pF 
100 mY/cm 
0-300 kHz 1<-1 dB vid 150 kHz och 
-3 dB vid 300 kHz} 
< 21'S < ±2% 

2 Mohm över 40 pF 
10 mY/cm 
±2% 
0-300 kHz 1<-1 dB vid 150 kHz och 
-3 dB vid 300 kHz} 
< 2 p. 
<2% 

ALLHABO ALLMÄNNA HAN DELSAKTI EBOLAGET 
ALSTRÖMERGATAN 20 • STOCKHOLM K • TELEFON 520030 
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DEAC-BATTERIER 
gastäta, helt slutna, underhållsfria 
enkel laddning 
användbara i alla 

driftslägen 
obegränsad 

lagringsduglighet 
inga skadliga gaser 
utmärkt 

spänningsstabilitet 
lång livslängd 
lågt inre motstånd 
stabil spänning 
goda impedansegen

skaper 
stort temperaturområde 

För teknisk rådgivning och offerter 
kontakta generalagenten 

BOLIDEN BATTERI AB 
Industriförsäljningen 

Västra Trädgårdsgatan 17 • Stockholm • Tel. 08/237100 

{(laube Ipons Itb. 

TS 
Automatiska 
Spännings
Stabilisatorer 

TS-seriens växelspänningsstabilisatorer med 
TRANSISTORISERAD regleringskrets omfattar effekt
området 0.96 KVA till 120 KVA. I och 3-fas. 

• Korrektionshastighet ffi v/sek. 

• Noggrannhet - <0.25 % 
• Verkningsgrad - 98 %~ 

• Helt distorsionsfri 
• Låg temp.koefficient -

0.025 % ändring i utspän
ning per o C. 

AB SOLARTRON 

Hedinsgatan 9 
Stockholm No 
Tel: 600906,6051 10 
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Oktavfilter 

radioindustrins 
nyheter 

Al S Bruel & Kjaer, Danmark, tillverkar en 
oktavfilterenhet, typ 1613. Filterenheten består 
av 11 oktavfilter med mittfrekvenser från 31,5 
Hz till 31,5 kHz. I passbandet är dämpnings
kurvan rak inom ± 0,5 dB. Dämpningen är 25 
dB på en oktavs avstånd från mittfrekvensen 
och 40 dB på 11/ 2 oktavs avstånd. Med en 
potentiometer som shuntar utgången hos filt
ren kan dämpningen inom passbandet varieras 
mellan O och 50 dB. Pris: 1250: - . 

Oktavfiltret är avsett att användas tillsam
mans med företagets ljudnivåmätare typ 2203 
varvid erhålles en behändig frekvensanalysa
tor för ljud- och vibrationsmätningar. 

Svensk representant: Svenska AB Bruel & 
Kjaer, Kvarnbacksvägen 31, Stuvsta. 

(263) 

Differentialvoltmeter 

John Fluke M/g, Co, USA tillverkar en diffe
rentialvoltmeter, typ 801B, som har en nog
grannhet av ± 0,05 % över större delen av mät-
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TRIM
KONDENSATORER 
Professor J. Sayer's vid Birmingham. 
universitetet valde OXLEY:s trim kon· 
densatorer i ARIEL·satelliten. Det vor 
angeläget alt kondensator'erna skulle 
kunna uthärda de svåraste påfrest. 
ningar med bibehållen noggrannhet. 
OXLEY klarade proven och valdes där· 
för för delta rymd projekt. ARIEL blev 
som 0110 vet en succe. Allt fungerade 
perfekt. 
Vi tror alt OXLEY trim·kondensatorer 
också kommer alt lösa Era problem och 
sänder gärna prov och närmare tek· 
niska informationer till branschföretag. 
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,I E R C Värmeavledare 
'International Electronics 
'Research COJ:poration 

Att maximalt kunna utnyttja en halv
ledare är som regel en fråga om att 

' effektivt kunna avleda den genom för-
lusteffekten bildade värmen. 

. Ur ' IERC's tillverkning av värmeavleda
. re visar vi här ' som exempel en 
~ >finger-Jyp> avsedd för fläktkylning 
<, (övre \bilden).För att förenkla och yt
' terligare effektivisera denna kompo-
nents användande, har IERC nu ut

' vecklat ett'kylbleck med beteckningen 
' F-600. På detta kylbleck monteras vär
meavledaren, och kylblecket utgör 

: samtidigL en 'väggmodul i en sexkantig 
' lufttrumma (nedre bilden) . 
Detta ' förfaringssätt med moduler, som 
är ' inbördes elektriskt isolerade, kan 
byggas ut med 1-4 st sexkantgrupper 
i rad och ger i förhållande till vikt och 

' dimensioner den absolut bästa tänk
~ bara kylning även med enkla propel
lerfläktar. 

Rekvirera specialkatalog från general
" agenten: 

REKVIRERA SPECIALKATALOG MED ALLA DATA! 
GENERALAGENT: 

BO PALMBLAD AB 
Homsgatan 58 - STOCKHOLM SÖ ..;.. Telefon 24 61 60 

'KONTAKT 60 
pet tillförlitliga kontaktrengö
rings- och , skyddsmedlet i den 
praktiska sprayförpackningen 
med sprutrör löser oxid- och sul
fitskikt, tar bort smuts, olja och 
förhårdnader samt avhjälper 
otillåtet höga övergångsmot
stånd. 

'KONTAKT 61 
Ett universellt rengörings-, smörj
och korrosionsskyddsmedel för 
elektromekaniska anläggnings
delar och nya kontakter. 

Ledande grossister säljer Kontakt 60 och Kontakt 61 

' Gener~lagent i' Sverige: ,AB MÅR.TENSON & (O 
Box 530, Tel. 054/13480-553 BO, Karlstad 
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området, som är 0-500 'V, fördelat på 8 om
råden. Inspänningen balanseras med spänning· 
en från en referensspänningskälla, injusterad 
med en standardcell som ställes in med fem 
dekader. Vid balans är ingångsimpedansen 
oändligt stor. Spänningsvärdet utläses av po· 
tentiometerinställningen. Instrumentet kan 
även användas som en vanlig rörvoltmeter. 
Noggrannhe~en är då± 3 % och ingångsimpe
dansen l Mohm på ' det lägsta området och 
50 Mohm på det högsta. Pris: ca 2950: - • 

Svensk representant: Civilingenjör Robert 
E O Olsson, Trädgårdsgatan 7, Motala. ' 

(230) 

Nytt oscilloskop 

Analab (Analytieal Laboratory) Instruments, 
USA, tillverkar ett dubbelstråle·LF -oscillo· 
skop; typ -1120, med ett »nollbalanserat>· avläs· 
ningssystein, 'som ger l % avläsningsnoggrann· 
her'8v såväl amplitud som tid. Till oscilloskopet 
kan' erhållas sex olika plug·in.förstärkare, vars 
frekvensområden resp. känslighet ligger mel· 
lan O och 500 kHz resp. 100 fl V och 40 m V / 
cm. Oscilloskopen får genomgå mycket hårda 

• prov innan de levereras. Testcertifikat erhålles 
på begäran. Pris: 7060: - ink!. en plug-in. 
förstärkare. 

Svensk l representant: Telare AB, Industri. 
gatan 4, Stockholm K. 

(258) 

Transistoriserad frekvensstandard 

FXR '/ne., USA, som är ett dotterbolag 'till 
Amphenol-Borg Eleetronids Corp., har utveck. 
lat' en transistoriserad frekvensnormal, avsedd 
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Tryckknappar 

och tryckknappssatser 
i ett flertal standardutföranden. Tillverkas även 
efter kundernas speciella önskemål och ritrungar. 
Kan erhållas med alla spärr- och utlösningssy:stem. 
Med och utan belysning i knapparna. 

Apparatebau 
Dipl.-Ing 
Oswald Haussmann 
Berlin - Neukölln/väst 

- kvalitetsmärket för 

instrument -
TRYCKKNAPPAR 

RELÄER 
KELLOGOMKOPP~RE 

KONTAKTFJÄDRAR 
• 

Utför elektronik- och automa
tionsutrustningar. 

BADISCHE TELEFONBAU . 
A. HEBER 

Renehen . Baden 

1 denna vår annonskampanj deltar: Apparatebau, Berlin . Badische Telefonbau, Renehen • Ernst Dreefs 
GmbH, Unterroda,ch • Christoph Emmerich K. G., Frankfurt a. M . Paul Hildebrandt Gmbh, 'Mann

heim • Oekametall, Bamberg . Saarländische Kondensatorenfabrik GmbH, St. Ingbert • Steatit:'Mag
nesia A. G., 1)ralowidwerk, Porz • Theben-Werk, Haigerloch . Gustav Walz & Co, Reutlingen 

.. 
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SVEPNING 20 Hz-3000 MHz-Telonic SM-2000 
Att fundera över: En verkligt god svepgenerator kostar ej mer men gör 
mer ä.n en verkligt god signalgenerator. 

Operatören i färd 

med att sätta in en 
av de 21 plug-inen

heterna i sin 

SM-2000. 

TELONIC SM-2000, svep-signalgenerator är den 
universelloste av alla kvalitetssvepgeneratorer. Se här : 
Frekvensområdet 20 Hz-3000 MHz täcks av 21 generöst 
överlappande plug-inenheter, breda och smala band. 
Amplitudkonstans 0,05 db. linearitet bättre än 1: 1,2. 
Variabel svepfrekvens 100 sek/svep-100 svep/sek. 
Osvept och svept signal kan amplitudmoduleras 1000 Hz. 
Utspänning (SO ohm) 250 mV-1V max olika enheter. 
Precisionsattenuator 1 db-steg. 
Markers införs efter måtobjek:t. 
Variabel marker: alla plug-inenheter kan förses med. 
Kristallstyrda enfrekvens- och övertonsmarkers kan plug-
gas' in 8 st maximalt. . 
Telonic har naturligtvis också alla tillbehör, som kan be
hövas. 

Representant: 

CIVILINGENJÖR ROBERT E' O OLSSON 
Trädgårdsgatan 7, Motala 

.- Tel 0141/12229. Telegram ,BOB Motala, 

ELMEG 
elektromognetisko 
impulsrökneverk ID-
2S-1O imp/sek, för ov
lösning och tryckning, 
3-7 siffror, stort loger. 

ESCAP 
Smö likströmsmotorer 
~ 26 med ~örnfri rotor 
1.5-4,5 volt -öven vorv
tolsreglerade 2000vlmin 
och med vöxellödo ned 

PAPST 

~ 

... 

- motorer med rote
rande mantel, synkron· 
osynkron-spolmotorer, 
bandspelaremotorer 
möngo typer i loger. 

KUNDO 
Smö kuggvöxe I motorer 
synkron & asynkron 
allo varvtal frön 
150v/min-1v124h i 
regel frön loger. 

~ 

tilllvImin. ... 

Kuggremmor och . kuggremskivor - 2-fos servo
motorer utan och med tacko:generotor - smö 
kylflöktar - timer och tidur '- elektriska timrök
nare, nylonskruvor M2,3-M6. 
Elektromagnetiska komponenter. 

Ingeniörsfirman 

LEO BAB Riksbyvögen 12-14 
Stockholm-Bromma 
Tel. 25 23 34 - 25 23 79 

\.. 

111te omarbetad. """", .. n 

UtYIcIttad t ... YIsIonsdeI. 
stereofonisk qudc1lt.,.." .... och 
om tra ..... torer 
Handboken vm lira Er föntA mot
tagarens tunlttioner och bjllpa Er aH 
snabbt laga lm41el. VS bar Aven med
tagit en del bjAlptabeDer och lI'afIaka 
berllknlngametoder • 

Nä.ra ra~riktips 
SjllvtnduktSOnsBPOtar 
KondeDBBtorer 
Krtstalldetektorer 
Elektronröret och deaa verlm1ngaalH 
RadlotelefoDl 
Mltinstrument 
Störningar och BtGmlnpKydd 
KoppUnpföresluUter 
lCI'Onor 5125 
Kan beltlUu trAn nlrmute bokhandel 
eDer direkt trin 

Boll: _&, 8toekJaolm • 

A ..... nh,'al'.nlorl 
Göteborg: Rlntmbtargatan 'f 

Malmö: Skolgatan 11 

94 RADIO OCH TELEVISION - NR 3 - 1963 

~92 . 

för militära ändamål. De uttagbara frekvenser
na är l och 5 MHz. Korttidsstabiliteten är bätt
re än 5 X 10-11 och långtidsstahiliteten bättre 
än 5 X 10-10 per dag. Den höga stabiliteten er
hålles tack vare att kristallen är temperatur
kontrollerad med hjälp av dubhla kristallug
nar. Frekvensstandarden kan drivas såväl från 
nätet som med batteri. Pris: ca 32000:-. 

Svensk representant: Firma lohan Lager· 
crantz, Värtavägen 57, Stockholm No. 

(266) 

Teckenindikatorrör 

Philips har introducerat ett teckenindikator· 
rör, typ Z521M. Röret, som är ett kallkatodrör, 
kan indikera symbolerna +, -, _, %, V, A 
och {J, och är avsett att användas tillsammans 
med sifferrör i digitalinstrument. De tecken 
som röret reproducerar har max. 15,5 mm höjd. 
Pris: 38:-. 

Ytterligare upplysningar kan erhållas från 
Svenska AB Philips, Avd. Elektronrör och 
Komponenter, Postbox 6077, Stockholm 6. 

(248) 

Digitalräknare 

Southem Instruments Ltd., England, presente
rar ett nytt digitalinstrument, typ M1l57, med 
vilket man kan mäta frekvens, tid och varvtal. 
Instrumentet mäter frekvenser inom området 
0,1 Hz-120 kHz med räkneperioder mellan 
l ms och 10 s, vilka kan väljas i steg om l ms. 
Räkneperiodema kan även styras manuellt 
med yttre signaler eller kontaktslutningar, för 
valfri periodlängd. Tidmätningar kan göras in
om områd~ 0.1 ms-l0 s, fördelat på sex mät
områden, vilka även finns åtkomliga över se
parata uttag på panelen i form av 10 V pulser. 
Mätnoggrannheten är ± 0,005 % inom området ' 
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Klockan 2 
ROR 
det på sig .. . 
Klockan två är den kritiska tidpunkten varje efter
middag på Consertons röravdelning. Det är då vi 
skali 'göra i Qrdning alla dagens order på Valvorör. 
Och Ni kan lita på att vi också gör det! Bra att komma 
ihåg när Ni behöver snabba leveranser: Beställ före 
klockan 2 så levereras rören samma dag! * 

A nnu mer Valvoservice 
till fackhandeln: 

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

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

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

* I Stockholm, Göteborg och Malmö gäller vJr ordinarie körplan, som garan
terar leverans sellasl dagm efter hestäIlningen. 

Se och hör 
med 
Valvorör 

C:ONS'ERTON 
Avd. Va/vurÖT 
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1 '\:· .... . " Liten FREKVENSMETER ~94 
metl ScllomllndJe KG 

Miinclien STOR KAPACITET 

Schomandl, som helt koncentrerat sig 
pli tillverkning av frekvensmetrar, er
bjuder en komplett serie instrument 
för frekvenser upp till 30.000 MHz. 

Typ 

FD l 

-byggsjälv 

I 

I 
I 
I 

HI-Fl FÖRSTÄRKARE 
»Mini-Hi-Fb 
vår alltmer 
populära 
byggsats har 
en maximal 
uteffekt av 4,5 
watt. Separata 
bas- och dis
kantkontrol
ler. Byggsatsen innehåller alla delar 
utom lödtenn. Chassit är stansat 
och bockat med alla hål upptagna. 

Best.nr BS-3 Kr. 138.-

STEREOFÖRSTÄRKARE 
Liknande ovanstående men för ste
reoåtergivning. Max. uteffekt cirka 
10 w. Komplett med två chassis och 
tre utgångstransformatorer. 

Best.nr BS-U Kr. 185.-

TRANSISTORFÖRST ÄR KAR E 
Byggd på s.k. pc-platta. Alla delar 
inklusive 4 transistorer och ut
gångstransformator, Push-pull slut
steg, max. uteffekt 0,35 watt. Stor
lek 75X115 mm. Mycket användbar 
förstärkare lätt att bygga. 

Best.nr BS-7 Kr. 58.50 

KATALOG 
Innehållande många intressanta 
byggsatser, radiodelar, ritningar, 
litteratur m.m. erhålles gratis och 
franco. -------AB BEVA TEKNIK 

Härmed beställes: M J Ö L B Y 
.... st byggsats, best.nr ...... Kr ... .. . 

Namn: 
Adress: .......... .. .................... .. 

I 
I 
I 

L ·· ·· ····················· ... .. ...... RoT 3 I - - - - - - -_. 

Ett litet och lätt transportabelt instrument, 
som uppfyller framtidens krav på fre
kvensnoggrannhet. 

Frekvens
område: 

Dimensioner: 

1 kHz ••• 920 MHz 
Den inbyggda normalens 
noggrannhet: 1 X 10-4 
över 6 månader. 

25x21x5S cm 
Vikt: 23 kg 

Frekvensmetern arbetar som aktiv gene
rator, vilket i hög grad underlättar de i 
praktiken vanligaste mätningarna. Betjä
ningen är synnerligen enkel och snabb 
genom den dekadiska uppbyggnaden. 
Som tillsats finns en frekvensdelare typ 
NZ 5, som möjliggör mätningar inom om
rådet 50 ••• 10.000 Hz med en noggrann
het av ±1 Hz. Detta är av intresse b!.a. 
vid anläggningar med selektivanrop. 

Kontakta oss för närmare upplysningar. 

:Jn~niöulit"'(llf 

GUNNAR PETTERSON 
Ostmarksgatan 31, Stockholm-Farsta 

Telefon 949930, 64 49 80 

Pris 125:- ink'. oms 3 st fraktfritt 
Tekniska data: 
7 transistorer 
2 dioder 
S avstämda kretsar 
3 ,N känslighet 
oiOO m W uteffekt 

.. våglängdsområden 
KV 1. 16-=-30 m 
KV 2. 30-95 m 
MV 182-510 m 
LV 1000-2000 m 

fl :~~:-!~:m~.1 
Fleminggatan 51 Birger Jarlsgatan 53 " 
Sveavägen 50 Viisterlånggatan 14 

TEL 08/541635 (VÄXELN) 
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lo-a s- 105 s. En nyhet är att mätresultaten 
kan erhållas med en noggrannhet av upp till 
7 siffror, trots att instrumentet bara har 4 sif
ferenheter. När fler än fyra siffror indikeras 
visas · två av siffrorna mot röd bakgrund. Pris : 
7150:-. 

Svensk representant: Allmänna Handelsak· 
tiebolaget Allhabo, Alströmergatan 20, Stock· 
holm K. 

(241) 

Dekadkondensator 

General Radio Ca., USA, tillverkar en dekad
kondensator, typ 1424-M, med kapacitansom· 
rådet 0-10 ",F. Den kan kopplas in i steg om 
l ",F, toleransen är ± l %. förlustfaktorn 
< 0.005 vid 1 kHz, max. spänning 500 V för 
frekvenser upp till 2 kHz, Dekadkondensatorn, 
som har yttermåtten 20X15X24 cm, kan an
vändas vid temperaturer upp till 90° C och 
temperaturkoefficienten +180·1fr-6;o C. Sta
biliteten är ± 0,35 % per år. Pris: 1335:-. 

Svensk representant: Firma lakun Lager
crantz, Värtavägen 57, Stockholm No. 

(249) 

Reflexklystron -oscillator 

SperT}' Rand Corp., USA, tillverkar en ny re· 
flexklystron-oscillator, typ SRK291, för K-ban
det, speciellt avsedd att användas i paramet
riska förstärkare. Den lämnar en minimieffekt 
av 80 m W och är avstämbar inom frekvensom
rådet 23-24,5 GHz. Klystronen, vars uppbygg
nad är mycket kompakt, har en mycket låg 
temperaturkoefficient. Pris: 9400:-. 

Svensk representant: Scantele AB, Teng
dahlsgatan 24, Stockholm Sö. 

(254) 
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TELEFUNIEN 
rör och halvledare 

ör alltid driftsäkra och utmärkes av hög 

precision. De är resultatet av alla de tekniska 

landvinningar som TELEFUNKEN gjort under 

ett snart 60-årigt utvecklingsarbete. 

Begär närmare informationer från 

Jämsides med en rationell fabrikation 

bedriver TELEFUNKEN ett intensivt 

utvecklings- och forskni.ngsarbete för 

ständigt bättre produkter . 

• 
Mottagarrör 
Sändarrör 
Förstärkarrör 
TV-bildrör 
Germaniumdioder 
Kiseldioder 
Transistorer 
Specialrör 
Mikrovågsrör 
Oscillografrör 
Små-tyratroner 
Kallkatodrör 
Fotoceller 
Stabilisatorer 
Vakuum
kondensatorer 

S 310. 02 

SATT SVENSKA AKTIEBOLAGET TRÄDLOS TELEGRAFI 
RORAVDELNINGEN Tel. 08/290080-Fack-Scilna 1 
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~ ===-t 
e· Birsdlmann 

God kontakt iir -avgÖrande I Hirschmann-kontakter är de tillförlitliga för
bindningsdelarna med de obegränsade möjligheterna. De otaliga använd
ningsområdena och det omfattande programmet är bekant sedan årtionden. 
När man sagt :.kontakb måste man säga :.Hirschmann:.. 

Hirschmann-komponenter finns hos landets ledande grossister 

Svensk representant: OSCAR IERGSTRAND AB 
Surbrunnsgatan 2 A, Stockholm O 

Tel. 343393 

* GOODMAN * GOODMAN * GOODMAN * 
2" 18" 

~ 

högtalare i särklass 

GÖSTA BÄCKSTRÖM FÖRSTÄRKARE AB 
~ 

Polhemsgatan 4, Stockholm K - Telefon: 522528 eller 518204 

Katalog 2.50 :I- porto 
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Transistoriserad TV. kamera 

EMI Electronic Ltd., England, har introduce
rat en transistoriserad industri-TY-kamera, 
typ MK8_ Kameran, som kan drivas såväl från 
nät som från batteri, kan anslutas direkt till 
en vanlig TV -mottagare. Kamerans bandbredd 
är 5 MHz och känsligheten är så hög att 50 lux 
belysning räcker för god bild. Kameran är ut
rustad med uttag för video- och HF-signal. 
Uteffekten är hög - upp till 300 m kabel kan 
användas mellan kameran och mottagaren utan 
att linjeförstärkare behöver tillgripas. Pris: 
2930: - inkl. objektiv och vidikon. 

Svensk representant: Saab Electronic, Bal
dersgatan 2, Stockholm. 

(24{» 

Ny bandspelare och transistor. 

radio från Dux 

Dux nya 4-spårs monobandspelare typ 
SA9130A »Bandrill". 

Dux Radio AB, Box 49042, Stockholm 49, in
troducerar en ny 4-spårs monobandspelare och 
en ny transistormottagare. Bandspelaren, som 
har typbeteckningen "SA9130A Bandrill1J, är 
utrustad med fyra bandhastigheter, 2,4, 4,75, 

.100 



Pelyester
kondensatorer 
Hög drifttemperatur 100· c 
Högt isolationsmotstånd 
> 100.000 MO 
Spänning 350 volt 
Kapacitans 4,7-100.000 pF 
Toleransområde 10 'I. 
Finns såväl single- som 
doubleended 

SUFLEX,M,TED 
LONDON 

POLYSTYREN· och POLYESTER· 
KONDENSATORER 

f IKapacitansförändring som funkt. av temp. 
% 

Isolationsmotst. MOXmF som funkt. av temp. 

+4 

+3 
j 

~~ 
L"",.II ~ 

.-..... ~ 
.2 

., 
o 

~ ..... 
- 2 ~ 
- 3 

~ 

-4 
~ 

- 40 -20 o +20 ... 0 +'0 +10 +100 

Kurvorna gäller SUFLEX polyesterkon
densatorer 

10 ' 

9 

• 
7 
6 

4 

" 
1'-

" I\. 
~ 

1\ 
~ 

l"-

'-

'\. 

"'~ , 
~ °C 

o +TO +20 +30 -t-40 +50 +60 +70 +10 +90 ... 100 

Polystyren
kondensatorer 
God stabilitet 
Låg effektfaktor 
Högt Isolationsmotstånd 
Små dimensioner 

Spänning 
125 V, 350 V och SOO V 
Kapacitans 
4,7-100.000 pF (för 125 V 
upp till 470.000 pF) 
Isolationsmotstånd 
över 10" Mohm 
Kapacitansstabllitet 
ca 0,3 'I. 
Temperaturområde 
-40 till +80· C 
Kapacitanstoleranser 
l, 1'/., 2'/., S, 10 och 20 'I, 

Suflex Ltd. 
erbjuder även 
kondensatorer 
med 
specialvärden. 

ALlHABO ALLMÄNNA HANDELSAKTIEBOLAGET 
Alströmmergatan 20, Stockholm K. Tel. 520030 
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dunker -motorer 

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

legär broschyr. 

Generalagent: 

likströmsmotor 
för 3 volt 

med 
kuggväxel 

Utväxling: 
5:1 12: 1 

78:1 
488:1 

31: 1 
195:1 

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

HolJändargatan 8, Stockholm 

Tel. 112990, 102246, 217316 

Först som sist -

ACOUSTICAL 

QUAD 
Främst i högklassig 

stereo och H i Fi 

A C o u S T l C A L Q u A D lir 8Jlil.,dcrl:.,en far den lerli.ne foelemonnen r 

cy __ ..:-.~L __ HARRY THELLMOD Hornsgat. 89, StockhollII Sv. 
J~~-r'-~ T.I. 689020, 693890 

Hermetiskt kapslat typ HI 3 

I",."iörslirllllln 
ELEKTRO-RELÄ AB 
Fjugestagrind 3 - Stockholm-Bandhagen 
Telefoni 010/478376 - 478476 

lör siiker lunktiDII 

lör alla iint/alllli/ 

.. ,ir klltlllo, ÖVM riTt omlllttllntle 
pro,rllm lir reliitJr otll mikrobrytlITe ! 
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Dux hemtransistormottagare typ »Trippel» 
TI031. 

9,5 och 19 cm/s. Förstärkaren är heltransisto
riserad och har en utgångseffekt av 2,5 W. 
Frekvensområdet vid högsta bandhastighet är 
60--16000 Hz och vid lägsta bandhastighet 
60-4500 Hz. Pris: 840: - ink!. mikrofon. 

Den nya transistormottagaren, som har typ
beteckningen ~Trippel T103b, är främst av
sedd att vara en hemmottagare. Den har våg
längderna L V, !'rIV, KV samt FM och är be
styckad med 11 transistorer och 8 dioder_ Ut
effekten är 1.2 W. Mottagaren, som är utrustad 
med en liögtalare med dimensionerna 4X6", 
har uttag för bandspelare, grammofon och an
tenn. Vidare har den diskantkontroll samt en 
omkopplare för musik-tal. Pris ej fastställt. 

(251) 

Nya transistor. och TV-mottagare 

från Conserton 

Transistormottagaren »Club B1935T» från 
Conserton. 

Conserton Radio TV, Fack 76, Bromma l, pre
senterar två nya transistormottagare, »Handy 
Bl925T» och »Club B1935T». Båda modeller
na är utrustade för LV, MV och UKV och har 
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Vilken bandspelare passar här? (och på hundratals andra ställen) AMPEX 
... 

I åratal hade mätspecialister önskat sig en speciell 
databandspelare från Ampex. De ville kunna spela 
in och analysera tryck, flöden, vibrationer, hastighe
ter; viskositet och många andra fysikaliska storheter. 
De ville att en sådan bandspelare skulle 
återge de inspelade förloppen i analog, elek
trisk form, men dessutom vara både billig, 
lätt och portabel. Första gången de frågade 
hade vi ingenting som passade. Men det har 
vi nu med nya Ampex SP-300, den special
konstruerade databandspelaren för industriellt 
och medicinskt bruk. SP-300 kan spela in fyra 

samtidiga förlopp, vart och ett med frekvenser inom 
området från likspänning till 40 kHz. Den väger 
38.5 kilo komplett, är inte större än en resväska och 
kostar ungefär 25000 kronor (endast en fjärdedel) 

av priset för våra vanliga databandspelare). 
För närmare upplysningar om hur SP-30a 
skulle kunna lösa Edra egna instrumenterings· 
problem, skriv till det enda företag som till· 
verkar bandspelare, band och minneskretsar 
för alla änd.amål : Ampex International S. A., 
Frib~ur~, Sc~~eiz ... Försäljning~- och IAMPEX I 
servlcelngenJorer over hela varlden. . . 
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1.000-
tals 

KOMPONENTER 
i lager 

tt :: : 
~ : 
'le 

Keraml~ka, - ' 

Polyester -

125, 400, 1000 V 

Pappers -

600,2500 V 

och Pin-Up

Kondensatorer 

:: 
:7 

Och ring bara som 
vanligt till Bibbi 
tel. 08/43 82 43 

406526 
Ni 'år 
komponentema 
snabbast 'rån 
Ernst Eklö' AB 
Lager: Bondegatan 2 

Stockholm Sö 

Transistorer 
Dioder 
Elektronrör 
Bildrör 

'~.\'\. -' "~ ... _(--

// ~, 
Box 4019, Stockholm 4 

rele'oner: 010/406526 - 438243 

* L Ä R A R E Overstyreisen för yrkesutbildning söker * T E K N I K E R som lärare till kurser för utbildn ing av, 

Telereparatörer. Sökande bör ha god teoretisk utbildning och flerårig erfarenhet från reparation och 
underhåll av radio-, televisions-, telesignal - och radarutrustning. 
Instrumentreparatörer. Sökande bär ha god teoretisk utbildning och flerårig erfarenhet från militär 
styrninlls- och servoteknik eller från reparation av instrument och regulatorer inom pappersmasse -
industrI, järnbruk el . dyl. ' 
Månadslön utgår i ortsgrupp 3 med 1568 kronor. För sökande med erforderlig teoretisk kompetens 
kon dessutom för särskild teoriundervisning utgå arvode, beräknat per undervisningstimme. Sådan 
ersättning kan utgå med högst cirka 550 kronor i månaden i ortsgrupp 3, 
Betygsavskrifter och övriga handlingar, som .sökanden önskar åberopa, bär före den 8 april 1963 
irisandas till Kungl. Overstyreisen för yrkesutbildning, Fristående sektionen, Fack, Stockholm ')J. 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 
INGENJÖRS- OCH TEKNIKEREXAMEN @) 

T.lecebik med telefoni, r.dio, radar, televilio ... MukiateluUk med Terklt.dotekailr.. Kli 
Ula ln ... dokolt ... der. Moder ... kur",l...... H6ttten........ barj.r 30 .ulUlti och K I 
drtermi..... 10 j ... u.ri. A .. ,iT f.ck, praktik, lid.. m.m. Ab.rop. d...... tidai .... 

Västerasv.15, Köping. Tel. 0221-16000,INGVAR L1L1EROTH, civiling., rektor 

'-

ElEKTRONROR 

AZ4 8,40 EABC80 4,80 ECL82 
AZ41 4,80 EBC81 4,20 ECL83 
OAF41 10.20 EBC90 4,80 ECL86 
OAF91 6,60 EBC91 4.80 EF80 
OAF96 4.80 EBF80 4,80 EF83 
OC90 4.80 EBF89 4,80 EF85 
0C96 4,80 EC92 4,20 . EF86 
OF91 6,60 ECC81 4,80 EF89 
OF92 6.60 ECC82 4,20 EF93 
OF96 4.20 ECC83 4.20 EF94 
OK91 .6.60 ECC84 6,60 EF95 
OK92 5.40 ECC85 4,80 EFl83 
OK96 4,80 ECC86 12.- EFl84 
O L91 10.20 ECC88 8.40 EF804 
OL92 6,60 ECC91 10,20 EL34 
OL94 4,80 ECC189 6,60 EL36 
OL95 6.60 ECF80 6.60 EL84 
OL96 4.80 ECF82 6.60 EL86 
OM70 4.20 ECF83 8.40 E L85 
OM71 4.20 ECH81 4.20 EL86 
OY80 6.60 ECH83 4.20 EL90 
OY86 4.20 ECH84 4.80 EL95 
EAA91 3.60 ECL80 5.40 EM71 
PCF802 6.60 PCL85 5.40 PL81 
PCF86 6.60 PCL86 6.60 PL82 

5.40 EM80 6.60 
6.60 EM84 8.40 
6.60 EM87 6.60 
4,20 EY51 8.40 
6.60 EY87 6,60 
4.80 EZ35 6,60 
5.40 EZ80 4.20 
4.20 EZ90 3.60 
5.40 HBC90 4.80 
4,80 HBC91 4.80 

12.- HF93 5.40 
4.80 HF94 4.80 
4,80 HK24 49.-
8.40 HK90 4.80 
9.75 HL92 4.80 

12,- HY90 3.60 
4,20 PABC80 5.40 
4,80 PCC84 6.60 
8,40 PCC85 4.80 
4.80 PCC88 8.40 
4.20 PCC189 6.60 
4.80 PCF80 5.40 

10.20 PCF82 6.60 
6.60 PM84 8.40 
5.40 PY80 4.20 

EI.lyt.- o. rullblockskondensatorer F&T 
Bäg. m. multer 0 18 mm Tub. m. trödansl. 
16+ 161'F 350 V 3.60 321'F 250 V 2.15 
32+ 321'F 350 V 5.05 32+ 321'F 250 V 3.35 
50+ 50 I'F 350 V 6.60 50 I'F 250 V 2.45 

100+ 100 I'F 350 V 8.25 50+ 50 I'F 2S0 V 4.30 
32+ 321'F 450 V 6.60 100+ 100 /tF 350 V 7.75 
50+ 50 I'F 450 V 9.- 32+ 32I'F 450 V 5.25 

100+ 100 I'F 450 V 14.40 50+ 50 I'F 450 V 7.80 

MiniatyruIförande 
500 /tF 6/ 8 V 1.55 

1000 /tF 6/ 8 V 1.95 
2500 I'F 6/ 8 V 3.30 
5000 I'F 6/8 V 6.15 

10000 I'F 6/ 8 V 11.70 
SOO /tF 12/15 V 1.95 

5000 /tF 12/15 V 9.40 
10000 I'F 12/15 V 14.70 

2500 I'F 30/35 V 8.85 
5000 I'F 30/35 V 15.30 

S /tF SO/60 V 1.15 
10 /tF 50/60 V 1.15 
25 /tF 50/60 V 1.15 
50 /tF 50/60 V 1.25 

100 /tF 50/60 V 1.90 
250 I'F 50/60 V 2.70 

Re kv. prislista , sändes mot 35 öre i frim. 

A je T I E B O L A G E T . 

r
l 
H E FA B J Bäl1stavägen 20-22 Sthlm - Mariehäll '--________ ....JJ Telefon 010/285000 
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TV·mottagaren »Rex TC3237V» från Conserton. 

uttag för bilan tenn. ,Club» har separata bas
och diskantkontroller. När den användes i bil 
kan den inbyggda ferritantennen kopplas bort. 
,Handy» har uttag för hörtelefon. Pris för 
Handy B1925T: 318: -, för Club BI935T: 
384: -, inkI. batterier. 

,Finess TC3236V» och »Rex TC3237V:. he
ter två nya TV-modeller från Conserton, vilka 
båda är utrustade för mottagning av ett kom
mande UHF-TV-program 2. Chassiet i ,Fi· 
ness», som har beteckningen PI S/B, har 41 
rörfunktioner. Bildröret, ett AW59-91 (23"), 
har implosionsskydd av PVC-folie. »Ren, som 
har »utanpåliggande» bildrör av typ A W59-
16W (23"), är utrustad med chassiet S83/D, 
vilket har 43 rörfunktioner. Pris för Finess 
TC3236V: 1645 :-, för Rex TC3237V: 1550:
alt. 1575 :-, beroende på ytbehandling. Samt· 
liga priser gäller inkl. benställ'ning. 

(253) 

Piffig transistormottagare 

»Klangmeister T» kallas en ny transistoriserad 
hemmottagare med tilltalande design som till· 
verkas av Siemens·Electrogeräte AG i Väst· 
tyskland. Den nya radiomottagaren, som är 
bestyckad med 9 transistorer och 3 dioder, är 
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NYTT FRÅN WESTON 
TAVELINSTRUMENT 

Westons nya 1900-serie levereras i 
fem storlekar, från 71 x61 mm till 
197x 165 mm, med kåpor antingen 
i klar plast elle'r i svärt bakelit. 

Serien omfattar vridspoleinstrument, 
likriktarinstrument, termoinstrument 
samt vridjärnsinstrument. 

Noggrannhetsklasserna 0,5, 1 och 
2 % finnes. 

De rörliga systemen har fjädrande 
spetslagring eller är bandinspända. 
Instrument med klar plastkåpa kan 
förses med färgade inlägg för littre
ring eller för anpassning till pane
lens färg. 

WESTONS Co-planar TM metod 
att fästa bandet ger fullständig kon
troll av bandlängd och bandspän
ning. Vridspolen blir exakt centre
rad i magnetfältet, vilket ger stor 
mätnoggrannhet och garanterar lik
formigt vridmoment över hela ska
lan. Inom den aktiva bandlängden 
göres ingen lödning, som stör ban
dets egenskaper. Bilden till höger 
visar några viktiga detaljer i kon
struktionen. 

1900-serien kan monteras på tre sätt. 

AB ZANDER & INGESTRÖM 
Avd. Mätare och Instrument 

Box 12088 

Tel. 54 08 90 - Stockholm 12 

Lämplig för skalbelysning 

1. Kilen låser bandet effektivt på rätt plats. 

2. På samma sätt fästes bandets andra 
ända i ankarmuHern, som håller vridspo
len. 

3. Fjäderbrickan håller bandspänningen 
och tar upp stötpåkänningar. 

4. Nylonbussning hindrar för sto m rörel
ser i axiell led och tar upp sidokrafter, 
vilket ökar instrumentets tålighet. 

5. Weston framställer själva det speciella 
bandet, från göt till färdigt band. Dimen
sionerna är vanligen endast 0,OO75xO,075 
x4,5 mm med en tjocklekstolerans av 
0,000075 mm. Den mycket korta bandläng
den ger systemet bästa tänkbara egen
skaper. Bandet uppbär en last, motsva
rande 8000 kp/cm 2 ! 

Till 
AB ZANDER &. INGESTRÖM 

Avd. Mätare och Instrument 
Box 12088 
STOCKHOLM 12 

D Sänd ytterligare upplysningar om 
WESTON tavelinstrument. 

O Sänd regelbundet instrumentavdel
ningens meddelanden till 

Titel 

Namn .. ... ... ..... .. ..... . ..... . .. . 

Firma ........ .. ...................• 

Avdelning .. .. . .. ... . ..... ... ... ... . 

Adress • . .. .... . ....... . .. ... ... . .. 

Postadress 
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JCA~IN ANTENNER 

SCANTRONIC 
STYRKRISTALLER 

Komplett sor
timent av 
KATHREIN 
antennmate-
riei för små 
och stora an
läggningar. 
Antenner för 
kommunika
tionsradio. 

SCANTRO
NIC Styrkri
staller av 
högsta kvali
tet och leve
rans medga
ranti. Kristal
ler för privat
radiobandet 
är lagervara. 

MÄTIN
STRUMENT 

Fältstyrkeme
ter, TV-servi
ceinstrument, 
kapacitetsto
lerans-mät
bryggor etc. 

star - ~Th:1@ITB.® 

TRANSISTOR-TELEFON 
T ransistorte
lefon för all 
slags intern 
kommunika
tion. På 
byggnads
platser, väg
byggen, 
inom indu
strianlägg
ningar, i vil
lor etc. 

BEGÄR BROSCHYRER 

(41m 
APPARATER 

Skogsbacken 26 
SUNDBYBERG 
Tel. 08/29 03 35 
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utrustad för mottagning på lång- och mellan
våg samt UKV) Slutsteget har en uteffekt på 
l W och den inbyggda högtalaren har en dia
meter på 10 cm. Mottagaren är avsedd att dri
vas antingen med ett 9 V-batteri eller med två 
4,5 V-batterier. Klangmeister T kommer enligt 
den svenska representanten inte att marknad
föras i Sverige. 

Nya TV.modeller 

... från Luxor 

Luxor TV-mottagare Horisont 23". 

Luxor TV-mottagare Paroll 23". 

Luxor Radio, Motala, presenterar två nya TV
modeller, »Paroll 23"» och »Horisont 23"». 
Den senares utförande skiljer sig något från 
förra säsongens »Horisont»-modell. Arets mo
dell är något smalare och stativet som appa
raten står på är av ny typ. Den andra modellen, 
Paroll 23", är utrustad med Luxors distans
chassi som är bestyckat med 21 rör med 40 
rörfunktioner, 7 germaniumdioder, 4 selendio
der och l kisellikriktare. Båda modellerna har 
kanalväljare även för program 2 samt fondIjus. 
Pris för Paroll 23" : 1495: -; för Horisont 23" : 
1595: - ink!. oms. 

(247) 
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elektr8nik 
I TEOHI OCH PHAKflK 

SPECIALTIDSKR lITEN 
I EUllOPElSK TOPPKLASS 

nr 1 1963 innehåller bl.a. 

Civilingenjör Kurt Katzeff 

Om elektroniska telefon
växlar 
Civilingenjör Ingemar Mitnitsky 

Halvledarkompon.enter i 
moderna telefonapparater 
Författare Sten Söderberg 

Datamaskinen, människan 
och intelligensen 
Civilingenjör Gunnar Markesjö 
- Ingenjör Kjell Jeppsson 

Femton års 
trans:storutveckling 
- från spetstransistorn 
till tunnfilmstrioden 
Civilingenjör Ragnar FOTshu/vud 

Om bedömning 
av livslängdsprov 
Aktuell artikel : 

Långdistansradarstation 
i England 
för interkontinentala robotar 

elektr<+>nik 
I TEORI OCH PRAKTIK 

Elektronik utkommer 1963 med 6 
nummer. Prenumerationspris: helår 
18.50. Samprenumeration Radio o. 
Television - Elektronik helår 43.50. 

PRE N UME.RE.RA N U ! 

r Ti;;-;lE~O~, ;:;'h~-;;;l -
I postgiro 65 11 10 

Undertecknad beställer : 

a) prenumera tion nr 1I63-6/~ å 18.50 
. - (inkl. a ms.) 

b) årgången 1962 a 11.25 
c) läsnummer , nr ..... . .. a kr 3.- per st, 
att expedieras mol postförskott till, 

Namn 

Adress 

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



Kondensator-mikrofon typ EL &050 

Denna mikrofon är av utomordentligt hög kvalitet och avsedd för anläggningar, där man ställer 

mycket höga krav på ljudåtergivningen. Mikrofonen kännetecknas av tillförlitlig konstruktion 

och' har variabel riktverkan ("hyper-cardioid" och "kula"). 

Mikrofonen har små dimensioner och kan utan olägenhet placeras nära talaren eller solisten. 

Frekvensålerglvnlng 

Med omkopplaren i läge "kula" är frekvens

återgivningen rak och i läge "b.ypercardioid" 

fallande vid låga frekvenser. Diagrammet visar 

också förhållandet från mikrofonens baksida. 

Riklverkan 

Tack vare mikrofonhuvudets lilla diameter är 

återgIvningen i läge "kula" lika· från de lägsta 

till de högsta frekvenser. ( "hypercardioid"

läge sjunker ovidkomma?-de ljud omkring 

6 dB över hela frekvensornråder. Detta med

för att talavsråndet kan ökas [illnära det 

dubbla med bibehållande av samma förhål

lande mellan direktljud och ovidkommande 

ljud. 

'" lO 

< 

., 

, 
., 
·10 
1 

" 

EL 6050++ 
EJj'= - .. 

ft2 I 

r--.. l T 
'jo... 

100 

AGA·PHILIPS 
Ljud- & Filmteknik AB 

1000 

O B S E R V A T O R I E G A T A N 17 • B O X 6005. • S T O C K H O L M 6 • 

-

- .. 

...... 
-

. ---
-

10000 e/_ 
94219 

TE L E F O N 08/34 99 00 
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MIN'I-LÖDKOLVAR 

NYHET 
MINI10 ERSA 30 MICRO 

MICRO 6 V 8 watt. 6 V 15 watt. 
för de allra finaste lödningar inom modem elekt. 
ronik för trafoanslutning. Long-Life spets och ele
ment i ett stycke. 

MINI 10 6 V 10 watt. 20 watt. 30 watt. 
Miniatyrkolv för transformatoranslutning. 
Element och spetsar lagerföres i reserv. 

ERSA 30 20. 30 och .ca watt. S·märkt. 
3led. 1.5 m gummikabel och skyddslordad stick
propp. Användes inom tele- och radiolnduslrin. 

Leveranser och upplysningar om kolvarna erh611er 
Ni genom generologenten. 

D. CARLBERG II. SON 
Nybrokojen 7 Slockholm C Tel.: 11 50 10. lllK150 

Tillfälle I 
Bandspelardäck 

typ Tolnai. för 35 mm band. 16 kanaler. för
selt med Ire sI. Papslmotorer. kanalvöljaran
ordning. indikator för kanalinstöllning, synner
ligen snabb fram- och backspolning samt ef
fektiva eleklriska bromsar. Döckel är försett 
med avspelningshuvud av Bogens fobrikaI och 
kan lött öndras även för inspelning. 1 sI. 450 
m band medföljer. upplagande 160 populära 
melodier. Völjarautomatik för val av önskat 
musikstycke. Däcken äro 'i mycket gott skick 

Kronor 345.-

Sean - Transistor 
Badstrandsvägen 25. Slockholm K. Tel. 529000 

~104 

. . . från Skantic 

Skantic Radio AB, presenterar en ny TV-mot· 
tagare, »Rigoletto», med- 23" bildrör av twin· 
panel-typ. Apparaten har inbyggd avstämnings· 
enhet för program 2. Chassiet är bestyckat med 
21 rör med 40 rörfunktioner, 11 dioder och ki
sellikriktare. Mottagaren har två inbyggda hög
talare samt s.k. fondIjus. Pris: 1'695: - ink!. 
oms. 

(256) 

• 

"En så vettig och vetenskaplig 

handbok i svåra ämnen hör inte 

till vanligheten på liudteknikens 

område" 

skriver Kvällsposten om 

Hi-fi 
handboken 

av Lennart Brandqvist/ Kjell Stensson 

"vilgörande i den förvirrade hi-fi-debatten." 

Stockholm.-Tidningen 

Pris 19:50 

NORDISK ROTOGRAVYR 
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ELEKTRONISK 

ORGEL 
SCHOBER elektroniska orgel som 
byggsats - nu i Sverige 

BYGG -SJÄLVI 
* Finns i 3 modeller med upp till 

19 register 
* Lättbyggd - alla detaljer finns i 

byggsatsen 
* Högklassiga komponenter och 

tryckta kretsar 
* Mäktig, dynamisk ljudkvalitet 
* Ett instrument som alla musikäls

kare nu bör unna sig 
* Sensationellt lågt pris 
* Begär broschyr 

Firma N. Bergman 
Polhemsgatan 15 
Stockholm K. Tel. 51 7921 

FRACARRO 
patenterade lättviktsmaster, 
lämpliga för bl.a_ teleindu
strin, serviceverkstäder, labo
ratorier och militära ända
mål. 
FRACARRO tillverkar tele
skopmaster 12 och 18 meter 
höga, vikt 26 resp. 32 kg för 
bl.a. Volkswagen-bussar. 
FRACARRO tillverkar även 
stagade vridbara master i 
upptill 23 m höjd. Bland våra 
leveranser kan nämnas tele
skopmaster med speciellt iso
lerad mastfot, där masten 
används som antenn. Vi till
verkar även specialstagning
ar för portabla antennmaster 
och ' vår konstruktionsavdel-
ning löser gärna Era övriga 
mast- och antennproblem. 

........... nt" 

SIGNALMEKANO 
lutlk och ..... r' 

val"'n ..... t.n 74 • T ....... 332606. 332001 
St .... hol'" Vo 



Tonfrekvensgenerator AG -10 
Frekvensområde : 
A : 20-200 pIs; 
B : 200-2000 pIs; 
C : 2000-20000 pIs; 
D: 20000-200 Kels. 
Distorsion: l 'I,. 
Sinus och fyrkantvåg. 
Utsp.: 10 I'V-15 V . 
Kalibrerad utspänning. 

300X200 X 130 mm 220 V . 50 p Is. 
Vikt 6 kg Kr 350.--, 

Motståndsbrygga FL-3 

SWO-300 

242X166X132 mm 
Vikt 2,5 kg 

Noggrannhet: 0,2 'I,. 
0,001 0 -'-10 MO. 
Galvanometer
indika tor. 
0,1 I'A. Inbyggt bat
teri. 
Låda av lackerad ek. 

304X214X175 mm. 
Vikt 5 kg. 

Kr 725.-

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: 40-150 Mc. 
G: 150-300 Mc. 
Mod: 800 pIs eller 
CV. 220 V. 50 pIs. 

Kr 145.-
Rörvoltmeter PV-S. 

110X 180X 105 mm. 
Vikt 1,6 kg. 

300-C 

370 Jtr 

Ingångsmotst. : 
11 Mil. 
AC och DC Volt: 1,5, 
5, 50, 150, 500, 1000 
Volt. 
Ohm: 1 O-SOO MO. 
R XI00, X1K, X I0K, 
X IM, X 10M. 
dB: - 10 till +36. 
Peak to peak Volt: 
4, H, 40, HO, 400, 1400, 
4000 Volt. DC: 30 KV 
med tillhörande HV
prob. Multiplika
tionsfaktor 20. Mot
stånd 20 Mil. 

Kr 195.-

20000 alV ± 1,5 'I,. 
AC o. DC: 5, 25, 100, 250, 
1000, 5000 V. 
DC: 50 /LA, 2,5, 25, 250 mA. 
dB : -20 till + 62. 
Ohm: 1 0-10 Mil, R X 1, X10, 
X 100, X I000. 
I'F: 0,001-100 I'F. 
I'FXl, I'FXI00. 
H: 0,1-2000 H . H X1, H X 100. 
4 mm bananhylsor. 
185X 130X83 mm. 
Vikt 1,3 kg. Kr 135.-

20000 alV ± 1,5 'I •. 
DC: 0,25, l, 5, 25, 250, 1000 V . 
50 I'A, 0,5, 2,5, 25, 250 mA. 
AC : 1,5, lO, 50, 250, 1000 V. 
dB: -10 till +62. 
Ohm: 0,5 11-5 MO, R X 1, X10, 
XI00, XI000. 
150X99 X66 mm. 
Vikt 800 g. 

Kr 89.

Högspänningsprob för 2.5 KV 

Passande till alla våra universalinstrument 
med känslighet 20000 alV. 

Kr 18.-

Samtliga instrument kunna erhållas på 
avbetalning om sammanlagda nettopri
set uppgår till minst Kr 200: -. 
Vid avbetalning utgår 5 0/0 avbetal
ningstmägg. Handpenning: 30 0/0 utta
ges mot postförskott. 6 månaders ga
?'anti för fabrikationsfel. 

8 

Signalgenerator SWO-150 
RoT 2 - RF 
Frekvensnoggrann
het ±1 'I •. 
Frekvensområden : 
A: 150-350 Kc 
B: 350-500 Kc 
C : 400-1100 Kc 
D: 1,1-4 Mc 
E: 3,5-12 Mc 
F: 11-40 Mc 
G: 40-150 Mc 

300X215 X165 mm H : 80-300 Mc 
Vikt 3,5 kg Modulation; 

AM 800 p is . 
Ext. mod. Dämpning i 4 steg om 20 dB var
dera samt kont. reglerbar med potentiometer. 

Kr 285.-

Rörvoltmeter VT -19 

Kr 39.
HV-prob 30 KV. 

Kr 25.
HV-prob 300 Mc. 

370-WTR 

Ingångsmotst. 11 MO, AC 
och DC Volt : 1,5, 5, 15, 50, 
500, 1500 V RMS. 4,2, 14, 
42,140, 420, .1.400,4200 V PIP. 
Ohm: 0,1 0-1000 MO, R 
X lO, X lOO, X1000, XI0000, 
X O,lM, X lM, X lOM. 
dB : -20 till +66. 

200X 130X110 mm. 
Vikt 2,2 kg. 

Kr 255.
Med tillhörande HV
prov 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. 

En ny och förbättrad 
upplaga av det redan ti
digare välkända instru
mentet 305-ZTR. 
Mätområden : 
DC : 0,5, 2,5, lO, 50, 250, 500 
och 1000 Volt 50 I'A, l , lO, 
100 mA, l, 10 A. 
AC: 2,5, lO, 50, 250, 500, 
1000 V. 0,1, 1 och 10 A. 
Frekv.omr. 0-100 Kc. 

Ohm : R X l, R X lO,. RXI00, R X lOOO, R X lOOOO. 
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
strument. 

TR-6S 

TR-4H 

105X 135X40 mm. 
Vikt 500 gr. 

Kr 205.-

20000 alV 2,5 '/ •. 
ACIDC: 6, 30, 120, 600, 
1200 N. 
DC: 60 I'A, 6, 60, 600 mA. 

I C: 100 pF-I0000 pF, 
O,OOl~,2 I'F. 
L: 30 H-3000 H . R : 1 0-
10 MO R X l, X lO, X lOO, 
X lOOO. 
DB: -20 till +17 dB. 
105X160X60 mm. 

Kr 74.-

Tolerans: ± 2,5 '/ •. 
Spänningsfall: 50 mV. 
DC, 20000 alV. 
AC: 10000 alV. 
lO, 50, 250, 500, 1000 Volt. 
DC: 50 mV. 50 I'A l, 2,5, 
25,500 mA. 
Ohm: 10 O-S MO. 
R X lO, XlOO, XlOOO. 
dB : -20 till +22, +22 till 
+36. 
Batteri och testsladdar 
medföljer. 

Kr 62.-

SYDIMPORT 
Vansövägen 1 - Telefon 476184 

ÄLVSJÖ 2. - SWEDEN 

Postgiro 453453 

Oscillograf CO-130-S" 
Ing.-imp. 2 MO-20 
pF, med prob 2 Mal 
5 pF. 
Bandbredd: 2 p/s-
4,5 Mc. 
Stigtid : 0,08 iLS. 
Känslighet: 40 m,VI 
cm. 
Direktkalibrerad 
lVIcm. 
Dämpning: X l , X lO, 
XlOO, XI000. 
Svepfrekvens : 5 p /s-
500 Kc/s uppdelat på 
7 områden med 
tryckknappsinställ
ning och finjuste
ring. Hög svep linea
ritet. Släckt åter
gång. Anslutning för 

230X370X420 mm. Z-modulation, Ext., 
Vikt 12 kg. Synk och svep. 
StabUi~erad anodso. ytterligare kontrol-

ler : Intensitet, fokus , 
astigmatism, vert. och hor. pos. Fasjustering 
för svepning av MF-kurvor. 
Nätsp. 220 V 50 pis, 110 W . En oscillograf för 
TV-service av högsta klass. 

Kr 725.-

Universalinstrument 370-N 

Vikt 1,3 kg. 
l80 X134X68 mm. 

DC: 100 KIlIV. ± 2 'I,. 
AC: 10 KOlV. 
DC : 100 mV, 2,5 V, 
10 V, 25 V, 100 V, 
250 V, 1 KV, 5 KV. 
10 iLA, 0,1, l, lO, 
100 mA, 1 A, 10 A . 
AC: 2,5, lO, 25, 100, 
250, 1000 V . 

OHM: 0,5 O-50 MO. R Xl, X I0, X100, 
X lOOO, X lOOOO. dB: -20 tm +62. 

Pris netto Kronor 195.-

TR-6M 

Kr 76.-

Tolerans: ±2,5 ' I •. 
Spänningsfall: 50 mVolt. 
DC: 20000 ON. 
AC : 10000 alV. 
lO, 50, 250, 500, 1000 Volt. 
DC: 50 mV, 50 iLA, 2,5, 25, 
250 mA. 
Ohm: 0,5 11-5 Mil. 
R X l, X lO, X lOO, X lOOO. 
dB: -20 tm +5, +5 tm 
+22. 
Obs.! Spegelskala. 
105X 160X60 mm. 
Vikt 700 g . 

Transistorprovare SC-2.B 

Vikt 1,3 kg 
178X128X85 mm 

TP-3A 

Mäter PNP och 
NPN-transisto
rer. Transisto
rerna kan ej för
störas genom fel
koppllng. 
Ico: 0,5-45 /LA. 
a: O,88S~,995. 
Il: 0-200. 
Mäter även ef
fekttransistorer . 

Kr 1:25.-

Tolerans : ± 3 'I,. 
AC och DC: 2000 alV. 
lO, 50, 250, 500, 1000 V . 
DC: 0,5, 2,5, 25, 250 mA. 
Ohm: lOKO, 100KO, 
lMO. 
dB: -20 till + 36. 
Inkl. batteri och test
sladdar. 
95 X130X38 mm. 
Vikt 450 g. 

Kr 39.-

Alla instrument levereras från lager, 
portofritt. Full garanti för transportska
dor om reklamation sker inom åtta 
dagar. Full belåtenhet garanteras. Full
ständigt reservdelslager och förstklassig 
service. 
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• 
reläkatalog 

nu i ny utgåva på svenska 

En synnerligen detaljerad och instruk
tiv katalog med fullständiga data och 
måttskisser för samtliga relätyper, som 
tillverkas av Kuhnke. Innehåller även 
uppgifter om tillgängliga specialutfö
randen och vissa anvisningar för de 
olika relätypernas rekommenderade 
användningsområden. 

Katalogen sändes gratis till industrier, 
firmor, statliga verk och institutioner. 

Prislista medföljer. 

Kan rekvireras från generalagenten: 

I 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm SV, 

Tel.08-24616O 

BERCO 
VRIDTRANSFORMATORER 

Typ 42 A, Lab. 
2 A, pris 130:-

• Små dimensioner låg vikt 

• lågt pris 
• Ström 0,8-10 A 

Hög driftsäkerhet 

Omg. leverans 

Typ 71 A, gangad 
öppen, 6 A, pris 710:-

Hedinsgatan 9 
Stockholm No 
Tel: 600906 

605110 

Kataloger och 
broschyrer 

Sean tele AB, Tengdahlsgatan 24, Stockholm SÖ: 
broschyr över rörvoltmeter, typ 301, från 
Airmee, England. 

Svenska Grundig AB, Lidingövägen 75, Stock
holm No: 

katalog och prislista över bandspelare och 
tillbehör till bandspelare från Grundig- Werke 
Gm bH i Västtyskiand. 

Svenska AB Trådlös Telegrafi, Box 7080, Stock
holm 7: 

översikt över specialrör med lång livslängd 
och stor pålitlighet samt över halvledare 
från Telefunken GmbH, Västtyskiand. 

$venska Mullard AB, Strindbergsgatan 30, 
Stockholm No: 

datablad över kiseltransistorerna BCY30-34 
från Mullard Ltd.; England, avsedda att an
vändas i switch-kretsar samt i andra indu
striella applikationer. 

Telare AB, Industrigatan 4, Stockholm K: 
datablad över bärfrekvensbryggor och tråd
töjningsgivare från F A G Frisehen i Väst
tyskland; 
katalogblad över släprings- och omkopp
lingsenheter från I D M Eleetronics Ltd., 
England; 
katalogblad över en tryckgivare från Coun
tant Electronics Ltd., England. 

Svenska AB Gasaccumulator (AGA), Stock
holm, Lidingö: 

katalog över AGA:s nya radio- och TV-mot
tagare. 

AB Nordqvist & Berg, Stagneliusvägen 52, 
Stockholm K: 

katalog över »Helipot» precisionspotentio
metrar från Beckman Instruments Interna
tional S A, Schweiz. 

• 
Firmanytt 

Dansk radiofabrik i Sverige 

Det danska radioföretaget Storno, som är Euro
pas största specialfabrik för kommunikations
radio, har i Sverige startat ett dotterbolag med 
namnet Svenska Storno AB, Filipstadsbacken 
62, Fanta-Stockholm. Till verkställande direk
tör j. företaget har utsetts ingenjör Bengt Öre
gård. Teknisk chef är ingenjör Sten Gustavsson_ 

• 
Föreningsnytt 

Sveriges Radiomäslareförbund 
\ 

Förbundsexpeditionen: .Kattnäsvägen 3, Å'lv
sjö, .tel. 010/473548; telefontid 9.00-13.00 
alla vardagar utom lördagar.-Ombudsman: 
A Wallin. . 
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UR VAR NYA KATALOG! 
Trimpotentiometrar för tryckta kretsar, 
subminiatyr, 6Xl1, 5 mm, 0,05W, 1K, 2K, 
5K, lOK, 50K, lOOK, 0,5M, 1M, 2M, 5M .... Kr. 1.90 

Mylar-kondensatorer, subminiatyr, 100Y Wkg. 
1000 pF 1,5X5,5X10 mm .................. Kr. 0.55 
5000 pF _ ....... .... _.... .. . . .. . .. . ... .. .. Kr. 0.65 
0,01 p.F ............. ... ........... _. .. ... Kr. 0.75 
0,02 p.F .............. ' .......... . ... . ... . . Kr. 0.90 
0,04 p.F . .. .. . .. . .. .. . . ... . . .. . . . .. . . .. ... Kr. 1.-
0,05 p.F 3,5X8,5Xll mm .................. Kr. 1.10 
0,10 p.F 5X10,SXll mm .................. Kr. 1.30 
0,20 p.F .. ... .................... . ........ Kr. 1.65 
0,50 p.F ....... . . , . . . .. . . .... . . . . . . . . . . . .. Kr. 2.7S 

Keram iska skivkondensatorer, miniatyrtyp, 
500Y Wkg, 
f.o.m. 1 pF t.o .m. 3300 pF ................ Kr. 0.40 
4700 pF ... ......... .. ..... ...... .......... Kr. O.SO 
f.o.m . SOOO pF t.o.m. 10000 pF ........... . Kr. 0.60 

PYC 201, 2-gangs kapslad vridkondensalor. 
28x28x16 mm, 195+87 pF samt trim kon-
densotorer ......................... , ... . Kr. 9.S0 
Ratt till d :0, graderad 530-1600 Ke, 
o 38 mm ................................ Kr. 2.75 

Star sariering min.-eleklrolylkondensata-
rer .................................. frön Kr. 1.15 

3-pol. s.k. bandspelarkontakt för sladd, 
typ Mas 30 .............................. Kr. 2.-
S-pol. d :0, för stereo, typ Mas 50 ...... Kr. 2.60 
3-pal. ehossikontokt, typ Mab 3 ...... Kr. 1.40 
S-pol. d :0, typ Mab 5 ...... Kr. 1.80 

Telefanplugg, minialyrlyp, slifldiameler 3,2 mm. 
typ G-220 .......... Kr. 1.20 

Telefonjack för d:o typ G-221 .......... Kr. 0.75 
Slidströmbrytare, l-pol. miniatyrtyp, med 
benvit knapp, typ 70M ............ ...... Kr. 1.40 
D:a, 2-polig 2-vägs om.kopplore, typ 74M Kr. 2.10 
Kalaiogen sändes mol kr. ,3.SO i frimärken som 
avräknas vid försia köp över kr. SO.-. 

INTRONIC AB 
Birkogoton 17 (vid S:t Erikspioni, Stockholm Ya 

Tel. 30 82 20, 320024 

/---------------------------~, 

\. 

RekYirera gärna 

NYHETI 
Världens 
första hel
transistorise
rade Kuba
IMPERIAl
astronaut 15" 

annons
prislista 
från Radio 
o. Television 

Stockholm 2.1 

TV m. UHF för 220 V växelström 
och bilbatteri, med inbyggt 12 V 
ackumulatorsats nettopris 1358:-
kr komplett 
Se nyhelsartikel på sidan 68 i R & T nr 10. 

KUBA Radio &. TV FörsäIJnlnll.flllal: 

Handelsfirma Curt Jansson 
Birger Jarlsg. l1S A-B, Stockholm Va. Tel. 344511 



STRÖMBRYTARE och OMKOPPLARE 
FÖR PROFESSIONELLT BRUK 

FABRIKAT 

Elek Radio & Elektronikkomponenter AB 
],,1, '1,,1'"1]9 1\"II,(lX 190·n ;,lnrkhollll]9]' I )109/0 

Strömbrytare och omkopplare, 1-2-3- och 4-poliga av högsta kvalitet. Kan även 
levereras med Q-läge i mitten. Försilvrade ru"- eller knivkontakter. Vissa typer 
utföras även med massiva silverkontakter. Kontaktmotstånd ned till 5 mi"iohm. 
Fördelaktiga priser. Begär katalog och offert. 

Sänd oss en enkel 
blyertsskiss -

averlåt åt oss att med IMLOK byggsystem 
konstruera och by~ga apparathöljen, rackar, 
lådor, skåp etc. för automatik av alla slag. 
Spara på det sättet Er egen dyrbara konstruktionstid för 
viktigare uppgifter. 

-systemet, som består av hörn och låsI M L O K bara profiler, är helt i lättmetall och 
möjliggör eleganta, lätta konstruktioner. 

Vår FÄRDIG RACK verkstad har lång erfarenhet av special
byggen till nöjda kunder. 

S ... s.,t. .. si"d ." skiss till 
LUNDBOLAGEN I MALMU AB 

Fack Malmö l, telex 3015 ELEKTRON. Telefon o.wl93 .ca 20 

Avdelningskontor i Stockholm, Göteborg, Sundsvall 
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LÅDFACK typ tF 
för småd.lar 

Flera typer att välja på 

Begär katalog från 

"Specialisten' i hyllor, lådor o. skåp" 

AB Svensk 
tammrn 
~ 

" 

Lagerstandard 
SKÅNEGATAN 40, STOCKHOLM SÖ 

TEL växel 4000 50, 422090, 43 43 80 

MALMÖ: (040) 13500 GÖTEBORG: (031) 121158 

SIKRO'" 

LIKSPÄNNINGSAGGREGAT 

3 SEPARATA UTGÅNGAR 

Typ PS 510 0-30 V/500 mA 
0-30 V/500 mA 
0-30 V/500 mA 

Reglering. <0,05 % eller 2 mV 
Brum. <1 mV p-p 
Kontinuerligt inställbar strämbegränsning 
Dimensioner. 185x275X300 mm. Vikt 7,5 kg. 

Begi, demonst,.tion 

AB SIKRO'" 
Fack 28040 - Stockholm 28 

Tal.'on 552910 

~108 

Mästarbrev har tilldelats Henry Hartin, Öre
bro och Helmut Schlein, Västervik. 

Nya medlemmar: Allan Åström, Jokkmokk, 
Raoul Collin, Skogstorp, Roland Sundin, Band
hagen, J erzy Frydman, Johanneshov, Lars Wes
tin, Stockholm, Bror Svanström, Älvsjö, Rolj 
Bertel, Bromma, Åke Berggren, Stockholm, 
Eric Thomasson, Bromma, Nils Lindström, 
Bromma. ,. 
Teletekniska kurser 
vid SHI 
Statens Hanverksinstitut anordnar följande te
letekniska kurser under våren 1963: 

Dagkurser i Stockholm: 

1/ 4-11/ 4: Kommunikationsradio för ser
vicemän (80 tim., pris 250:-) 

6/ 5-10/ 5: Service och trimning av TV-mot
tagare (35 tim., pris 175: -) 

27/ 5-31/ 5: Transistorteknih I (35 tim., pris 
150:-) 

4/ 6-14/ 6: Kurs för arbetsledare på radio· 
och TV-serviceverkstäder (68 
tim., pris 250: -) 

Dagkurser utom Stockholm: 

16/ 4-20/ 4: Transistorteknik II (Luleå, 35 
tim., pris 150: -) 

16/ 4-20/ 4: Service och trimning av TV-mot
tagare (Piteå, 35 tim., pris 
175:-) 

13/ 5-17/5 : Transistorteknik för radio- och 
TV·tekniker (Göteborg, 35 tim., 
pris 150: -) 

5/ 6-15/6: Televisionsteknik för korrespon- , 
densstuderande m.fl. (Malmö, 
68 tim., pris 225:-) 

Dessutom anordnas kvällskurser i Praktisk 
televisionsteknik i Malmö 10-19/ 6 samt lnfor
mation om halvledarteknik i Luleå 18-19/ 4, 
i Kiruna 22-23/ 4, i Skellefteå 25-26/ 4, i Häl
singborg 20-21/ 5 och i Jönköping 4-5/ 6. 

Närmare upplysning om kurserna kan erhål
las från Statens Hantverksinstitut, Box 4012, 
Stockholm 4, tel. 010/ 241400. 

• 
Rättelser 
Rättelse till artikel »Om elektroniska musik· 
instrument i nr 12/ 1962. 

Dr. phil. Ernst Karmann har gjort en del på· 
pekanden beträffande artikeln »Om elektronis· 
ka musikinstrument» i nr 12/ 1962. 

1) I fig. 2 skall beteckningarna a} och b} byta 
plats. 
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KONTAKTER 

Banankontakt av ordinär typ. 
Finr.les i svart, rött, vitt, gult och 
blått .................. K-450 

Banankontakt med fingerskruv. 
3 och 4 mm 0 stift. 
Finnes i 5 färger .. . ... TV-1400 

Banankontakt okrossbar. 
Finnes i 4 färger ........ K-462 

Krokodilklämma i förnicklad mäs
sing med 4 mm anslutl1ing. K-525 

Telefonpropp diam. 6,4 mm. 
Svart termoplast ... . . . K-TP122 

Antennkontakt till TV. 
Kabeln drages fast med stiften, 
skruvmejsel onödig .... TV-1422 

Isolerad kabelsko för anslutning 
med banankontakt 4 mm K-Z141 

REKVIRERA GÄRNA VÅRA KONTAKTBLAD 

IMPORT AB 

INETRA TEL. 08-233500 
TEGNERGATAN 29 

STOCKHOLM 
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UR VAR NYA KATALOG: 

lirkagatan 17 
Stockholm Va 
Tel. 308220 

320024 

Vridomkopplore 

Tryckknoppssystem J E A N R E N A U D 
En ov Frankrike,,- största tillverkare för 
radio- och elektronikindustrin. 

BIRTCHER 

Serie .4AL för 
effekttro nsi.torer. 
Kylonde yta c:o 550 cm 2 

på t.ex. 4AL -4-4)-(), ytter
mått 101 X 101 X26 mm. 
Från lager. ) 

Skjutomkopplare 

U.M. D. 
Rörhållare 
Kontokter för tryckta kretsar 
Rottor 
Kopplingsdetaljer 

Holvledarkylare 
Transistorhå Ilare 
Transistorkylare 

Serie 3B av 
berylliumkoppar 

för bättre skydd och 
äkad driftsäkerhet 

Begär utförliga databladl 

Serie 3AL av 
aluminium 

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

r-------------------------------·----------------------------------------~--------------------~---, 

\. 

NEOSID LTD., 
Stonehill', House, 
Howardsgate, 

Welwyn Garden City, 
Herts-England 

Vår huvudfirmas program omfattar 

ett stort antal olika standardtyper 

av kärnor och spolstommar. 

Illustrationen visar ett urval av 

järnpulver- och ferritkärnor, som är 

speciellt avsedda som störningsskydd 

för televisions- och andra frekvens

band. 

Specialutförande på beställning. 

GENERALAGENTER 

HADMANSGAL\:~ ~J STOCKHOLM - TEL. 329245, SO 1737, 301675 

RADIO OCH TELEVISION - NR 3 - 1963 111 

.' 



RÖR-REALlSATIONI FYNDI 
.., T.ex. PL83 Kr 3.-, 

Al 41 3.-, EAF 42 4.-, EBC 91 (6AV6) 3.-, 
EF B6 3.-, EF 183 4.-, EM 34 4.-, G2S9 stab. 
155V/9 mA 4.-, KK2 och K2 5.-, KL 1 och KL 4 
5.-, OC3W stab. 105V/4O mA 4.-, 2X2A 3.-, 
SW4 och 5X4 4.-, 513 3.-, 6F6 3.-, 6K8G 4.-, 
7B6 10.-, 7H7 2.-, 757 11.-, 2516 6.-, 3516 
4.-, B07 8.-, 832A 29.-, 866A 20.-, 1625 (B07 
för 12V) 4.-, 1629 4.-, 5654 (=6AKSW) 4.-, 
56873.-, 614626.-. 

ElECTROLUBE kontaktolja ger mindre gnist
bildning + mindre slitage + mindre oxide
ring = driftsökerhet under löng tid. Typ 1 för 
icke gnistbildande, och typ 2 för gnistbiIdan
de kontakter. 
l-F Plastflaska med ,dropp-snorkel, .... 16.-
2-F Plastflaska med ,dro~p-snorkel, .... 24.-
l-P Penntyp med ,dropp-snorkel, ........ 7.-
2-P Penntyp med ,dropp-snorkel, ... .. ... 9.-

DIVERSE: 
Elega stereo-hifi-hörtelefon för 0,5 Watt inom 
25-17.000 Hz och med 2x8 ohm imped. 
Med öronmuffar av skumplast ..... ..... 90.-
Colaro drivmotor 25 W/1.400 rIm omkoppl. 1101 
125 och 2201250 V växel. Med kylfläkt och 15 
mm axellängd, diam. 4,8 mm . 
Dimensioner 115 x95X60 mm . ... ...... .. 22.-
Apparotlåda av plöt, med lock och med runda 
hörn. Dim . BOXBOX21O mm .............. 15.-
Do. med dim. BOx116x21O mm .......... 17.-
Aluminiumchossin av halvhörd plöt: 
CAL-l Plöt 1 'mm, dim. 150X 90x30 mm 2.35 
CAl-2 Plöt 1,5 mm, dim. 110 x 130x4O mm 2.75 
CAl-3 Plöt 1,5 mm, dim. 22Oxl30X4O mm 3.90 
2Q4 90° fasvändorfilter för SSB av Barker & 
Williamson's tillverkning. Ger minst 40 dB 
dämpning. Med octalsockel .......... . . 34.-
Hollicrafter 5-107 trafikmottagare, sam tidiga
re kastat kr 695.- säljes nu fär 
OBS I Endost kr 565.-

Rekvirera vår illustrerade huvudkatalog som 
omfattar över 100 sidor. Sändes mol kr 1.95 i 

frimärken. 

RADIO AB FERROFON 
Torkel Knulssonsgalan 29, Stockholm SO, 

Tel. 08-43 B6 84 

ETSADE 
KRETSAR 

Tillverkas 

med korta 

leveranstider 

och hög 

kvalitet 

av 

E. R. MULLER AB 
Sandborgsvägen 53 

ENSKEDE • Stockholm 
Tel. 492505 

~110 

2) Under rubriken »klangfärg» är det två 
gånger tal om »jämna» multiplar. Det rör sig 
emellertid i bägge fallen om jämna och udda 
multiplar. 

3) Köreffekten i mekaniska instrument - så 
som den är beskriven - är missförstådd. Skä
let för flera strängar för samma ton i ett piano 
är endast den önskade högre ljudstyrkan i 
mellan- och högtonsområdet, så att bättre ba
lans över hela registret erhålles. Med »köref
fekt» menas t.ex. den fylligare tonen som er· 
hålles i en symfoniorkester genom att ha ett 
tiotal violiner på vardera första och andra vio
linstämman. Detsamma erhålles i en piporgel 
när man blandar flera register och dessa - lik
som i det första fallet violinerna - visar en 
ytterst liten frekvensdifferens sinsemellan. 

4) Det finns ytterligare en elektrisk orgeltyp, 
som har mekanisk tonalstring: Dereux--orgeln. 
Denna använder roterande plastskivor med en 
oscillogramliknande metallisk beläggning er
hållen från en inspelning av t.ex. äkta pipor
geltoner. Avkännin/olen är elektrostatisk. 

5) Definitionen av vibrato och tremolo är fel
aktig. Frekvensvariationen kallas vibrato och 
amplitudvariationen tremolo. 

6) I uppräkningen av i USA tillverkade orglar 
fattas uppgift om tillverkaren av de mest på
kostade och avancerade modellerna: Rodgers. 

7) Den itörsta västtyske tillverkaren av elek
tronorglar finns inte heller med. Det är grup
pen Ahlborn, Lipp och Riegg. 

8) De efterlysta instrumenten för anslutning 
till befintliga förstärkaranläggningar finns, 
både monofona och polyfona (Pianoline pris 
kr. 1065 : - och Minichord pris kr. 2510: -.) 

9) Att ' en redan befintlig förstärkaranlägg
ning skulle betyda nästan hälften av ett elek
troniskt instrument är optimistiskt i överkant, 
i varje fall när det gäller polyfona instrument. 

Red. tackar för påpekandena! 

Under rubriken »Radioindustrins nyheter» i nr 
1/ 63 anges i notisen »Ny dikteringsmaskin» 
att den introducerats av AGA-Philips Ljud
& Filmteknik AB. Detta är fel. Det är Svenska 
AB Philips som via AB Carl Lamm marknads
för dikteringsmaskinen. 

e 

MMOTOROLA 
. ZENERDIODER 
1N746 -1N992. 
400 mW glaskapslad typ för användning 
där god stabilitet och tillförlitlighet er
fordras. Militära specifikationer Mll-S-
19500/117/127 gäller. 
Nominell zenerspänning 3,3-200 V 
låg impedans 
Definierat zenerknä 

Generalagent : 

M. STENHARDT AB 
-e---------
Björnsonsgat. 197, Bromma. Tel. Vx 870240 
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Rohde & Sehwarz, Sthlm .............. 19 
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Skand. Telekompaniet AB, Sthlm . . . . 91 
Solartron AB, Sthlm ... . ... . 6, 22, 90, 108 
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REVERBERATION 
en glad NYH ET UNIT 
en eftersökt dellrån HAMMOND 
Hammond efterklangsenhet är nu tillg6nglig för alla efter att tidigare endast 
ha sölts till större industrier. 
Detta ger tekn iker, amatörer och andra privatpersoner möjlighet att själva 
bygga sig en ,Rymdklang>-lillsats till sin radio, TV, Hi-fi-anläggning, bilradio 
eller liknande. 
Med speciellt tillstönd frön Hammand Organ Company kommer vi att sälja 
, Hammond Reverberation Unit, separat utan förförstärkare . Detta tillst6nd 
gäller endast för Svenska Hammand och avser endast försäljning i Sverige. 
, Kört barn har mönga namn' - Rymdklang, Reverbeo, Rymdakustik, Efter
klang - är nögra av de namn som användes pö system uppbyggda med 
,Hammond Reverberation Uni!>. 

vad ger mig Hammond efterklang? 

AKUSTIK 
I en konsertsal nör tonerna inte enbart lyssnarens 
öron direkt utan en betydande del av tonerna reflek
teras från väggar, golv och tak. Dessa reflekterade 
toner nör lyssnarens öron senare än direktvögarna. 
Enär det i en konsertsal finnes ett stort antal reflek
terande föremöi placerade pö olika avstönd frön 
lyssnaren, kommer direktvögorna att följas aven hel 
serie reflekterade vögor. Dessa äro $vagare än direkt
vögorna, eftersom de dömpas kraftigt mot det reflek
terande föremölet. Efter mycket kort tid dämpas de 
sö kraftigt att de faller under hörbarhetsgränsen. 
Det är detta fenomen som kallas AKUSTIK och som 
skapar liv och rymd öt tonerna. 

I mindre rum uppfattas ej denna reflektion av tonerna, 
enär tiden mellan direktvögor och reflekterade vögor 
ör för kort för att örat skall kunna registrera dem. 
Ljudet blir dörför torrt, magert och saknar rymd. Det 
hjälper söled8$ ej hur mycket man kostar pö ett musik
anlägging, helt realistisk ljudötergivning för man ändö 
ej pö grund av denna brist pö akustik. 
Med Hammond efterklangsenhet är nu detto akustik
problem löst. I det minsta bostodsrum för mon akustik 
sam i den största konsertsal eller kyrka . Genom att 
förse rymdklangsteget med en kontroll kan man själv 
välja den grad av efterklang eller akustik man själv 
önskar. 

Schema till lämpligt förstärkarsteg erhölles vid köp av efterklangsenhet. 

TYP 
5G 
5 L 
5 H 

Z IN 
8 

200 
2100 

Z UT 
2300 
2300 
2300 

PRIS 
85.-
85.-
85.-

MED YTTERDEL 
95.-
95.-
95.-

%1 cm ----------.. ~ 

NAGRA OLIKA METODER ATT AN
SLUTA HAMMOND EF(ERKLANG 

MONAURAL ACOUSTlCAL MIX 

MONAURAL ELECTRICAL MIX 

s V E N S K A H A M M O N D Valhallavägen 191, Stockholm. Tel. 620913 

UHER4000 
REPORT 

Den nya heltransistoriserade kvalitetsbandspelaren, 
ger Er möjligheter Ni är van att finna hos de bästa 
nätbandspelarna. OveralIt och närsomhelst är 4000 
Report redo för inspelning och återgivning av högs
ta klass_ Genom sina överlägsna egenskaper är den 
inte bara bandspelaren för den anspråksfulle ama
tören utan dessutom särskilt lämpad för användning 
i alla professionella sammanhang. 

Demonstreras och försäljs av 

TV -FYNDET AB 
PiI.und.gatan 6 - Stockholm SV. - rel. 698410 

4 bandhastigheter upp till 19 cm/se k
hastigheterna 19-9,5-4,75-2,4 cm/sek 
ger Er möjlighet att behärska alla in
spelningar var Ni än befinner Er frön 
HiFi till lönga konferenser (upp till 12 
timmar utan bondby te). 

UH ER 4000 Repart - bandspelaren med 
alla drivmöjligheter : 
Genom att 4000 Report kan drivas med 
följande strömkällor blir Ni oberoen
de av nätströmmen, men kan efter eget 
val samtidigt utnyttja denna : 

• 4 stav batterier 1,5 volt - kan köpas 
varsomhelst 

• DRYFIT torrackumulator - kan lad
dO$ frön nätet och bilbatteriet I 

• Nötet 11~250 volt växelström -
nätaggregatet 880 är samtidigt ladd
ningsaggregat för ackumulatorn I 

• Bilbatterier 6-24 volt - 4000 Report 
passar alla bilarl 

• Inspelning i alla lägen - spolarna 
är lösta pÖ axlarna och väl skyd
dade, 4OÖO Report är okänslig för 
snabba lägesförändringar inom 
rimliga gränser. 

• Enastöende jämn göng - . hemlig
heten med den sällsynt jämna göng
en (svajning,sfaktor vid 19 m/s,ek = 

± 0,15 %) ligger i den nya konstruk
tionen av bandtransportmekanismen. 
Det tunga, kompakta svänghjulet 
har alltid samma hastighet vid alla 
bandha$tigheterl Den kraftiga tran
sistorstyrda motorn sökerställer den 
jämna göngen även vid batterispän
ningar betydligt under märkspän
ningen. 

Tekniska Data 
• Största spaldiameter 

13 cm (5") 

• Frekvensomf6ng 
I± 3 dB) : 
19 cm/se k 5~22000 Hz 
9,5 cm/se k 5~18000 Hz 
4,75 cm/sek 5~1l000 Hz 
2,4 cm/se k 7~ 5000 Hz 

• Dynamik 
55 dB 

• Svajningsfaktor 
± 0,15 % 
(19 cm/se k hörriktig) 

• Utgöngseffekt 1 W 
(push-pu II-si utsteg) 

• Dimensioner : 
270X215X85 mm 

• Vikt 
ca 3 kg (utan ström kö Ila) 
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e till sist o o o ----------~--~~----~--------~------------------------~~, 
!>- Dom måste ha ställt in 
Telstar-antennen jel!» 

Apropå Pilkington. rapporten 

Ur Pilkington-rapporten hämtar vi ne

danstående diagram som visar hur 

många timmar olika typer av program 

förekommer i BBC:s TV-sändarnät re

spektive i det reklamunderstödda !TA

nätet. Som synes dominerar lätt under

hållning, kriminalfilmer och Vilda väs

tern-pjäser samt komedier i det reklam

understödda programmet. Däremot und

viker reklamsändarna reseskildringar 

och diskussioner. Egendomligt nog fö

rekommer sport betydligt mindre i eng

elska reklam-TV-programmet än i BBC

programmet. 
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Ingen succe för stereosändningar i USA 

Mer än 70 % av de kommersiella radiostationer i USA 
som har stereosändningar förlorar pengar på denna 
verksIlmhet. Orsaken härtill är att den amerikanska 
radioindustrin inte har lagt ned tillräckligt stora an
strängningar på att sälja stereomottagare, anser radio
stationernas ägare. 

Solfläckscykeln som ursprungligen beräknades uppnå 
sitt minimum under 1965 torde i själva verket nå mini
met tidigare - kanske redan under 1963. Cykeln har 
nämligen under senaste halvåret börjat jämnas ut, sol
fläckstalet tycks stabiliseras vid en tö. ganska hög nivå. 

S-årsjubileum firade nyligen en av de första ameri
kanska satelliterna') Van guard h. Den sändes upp 17/ 3 
1958 och befinner sig fortfarande i sin bana runt jor
den, den sänder fortfarande signaler på frekvensen 
108 MHz. 

~~--------------------------~--------~----~~----------~--------------~~~--------------' 

Nordisk Rotogravyr 

Postbox 2. 1 O 6 O 

Stockholm 2. 1 

Telefon 2.89060 

Prenumeration 
1) Ring 28 90 60 och begär prenu
numerationen skall börja. 

2) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 19 65 64. Ange på ta
longen vilken prenumeration som 
önskas, hel- eller halvår och ange 
från vilket nummer Ni vill att pre
numerationen skall börja. 

3) Skriv till RADIO och TELEVI
SION, Nordisk Rotogravyr, Stock
holm 21; och anmäl prenumeration 
för hel- eller halvår. Ange från vil
ket nummer Ni vill att prenumera
tionen skall börja. (Prenumerations
kostnaden uttages mot postförskott, 
varvid första numret medsändes.) 

4) Prenumerera på närmaste post
anstalt med postens inbetalnings
kort. 

5) Prenumerationspriset är för l / l
år 28: 50 (därav l: 75 oms.) för 1/ 2-
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år 14: 75 (därav 90 öre oms.) (utan
för Skandinavien: helår 32: 75). 

Samprenumeration 
av RT och ELEKTRONIK helår 
43: 50 (därav 2 : 80 oms.). 

Adressändring 
Vid adressändring, meddela även 
gamla adressen! 

Äldre nummer 
Ring 28 90 60 och begär prenume
ration. Skicka ej inbetalning i för
skott med frimärken e.d. förrän Ni 
övertygat Er om att numret verkli
gen finns. Äldre nummer är i stor 
utsträckning slutsålda och endast 
enstaka exemplar finns att få. 

Inbindningspärmar 

för årg. före 1956 
för årg. fr.o.m. 1956 

3: 40 
3: 75 

Principscheman 
Princip scheman 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. IDO k=IOO kohm, 
2 M=2 Mohm, 30 p=30 pF, 30 n = 
=30 nF (I n = IOOO p), 3.u=3.uF 
osv. Alla motstånd 0,5 W, alla kon
densatorer 250 V provsp. om ej an
nat ang~s i stycklista. 



PLANERA F 

UNIVERSALI NSTRUMENT 
i internationell toppklass 

MODELL 260 ® 
KRONOR 315:-

BEREDSKAPSVÄSKA 
KRONOR 65:-

Behöver Ni en transistorprovare eller en tonfrekvenswattmeter .. . eller möj

ligen ett temperaturinstrument? 

Genom komplettering med ett av Simpson's »Add-A-Tester» adapter har Ni 

på några få sekunder, genom några enkla handgrepp, erhållit ett nytt in

strument. - Finns i 9 olika utföranden. 

Kontakta våra försäljningsställen för ytterligare upplysningar. 

I 
STOCKHOLM Rörstrandsgatan 37, lel. 010/ 227820 
G ö T E B O R G Södra Vägen 69, tel. 031 / 200325 
M A L M ö Regementsgatan 10, tel. aLlo 72975 
SUNDSVAll VaHugalan 3, tel. obo/5031o 



ELFA 
PRIVATRADIOSÄN 
med 110 Itransistorer och 
mottagare med H F-steg 

* TR-lQ är godkänd av Kgl. Telestyrelsen. Privatradio får användas 
när tillstånd och kanalnummer erhållits av Kgl. Telestyrelsen. Ansäk
ningsformulär kan erhållas genom oss genom insändande av 35 öre i 
frimärken. 

Byggnadsplats Skogen (lantmäteri) Idrott och sport lantbruk Privat (fiske) 

ElFA radiotelefon med högfrekvens
steg - modell TR-lQ - är en bär
bar och lätthanterlig sändare-mot
tagare för privatradiobruk. Den vä
ger endast 0,5 kg med väska och 
örfon. 

TR-10 är tillverkad i Japan efter 
våra anvisningar och i enlighet med 
våra krav på en robust och hållbar 
apparat för svenska förhållanden . 

TR-lQ fy ller mycket högt ställda 
krav på räckvidd i fö rhållande till 
tillförd effekt. Mottagardelen är ut
rustad med ett högfrekvenssteg för 
förstärkning av den mottagna HF
signalen. 

TR-lQ ger Er full service till lågt 
pris. 

ElFA ger Er den rätta tryggheten 
med reservdelar och tekniskservice. 

Som bas- eller bilstation användes 
EICO SW stationer, som är god
kända av SEMKO och T elestyre l
sen. Begär vår specialbroschyr. 

TEKNISKA DATA: 
TR-10 har 10 transistorer varav l st. 
HF-steg. 

Frekvensområde 
Privatradiobandet 27 MHz, kanaler
na 1-22. ,Vid beställning v.g. ange 
önskad kanal. Kanalnummer erhål
les efter ansökan hos Kgl. Telesty
relsen.* ) 

Dimensioner 
180x78x40 mm 

Vikt 
0,5 kg 

Batterier 
8 st. s.k. Pen-lite Burgess typ Z eller 
T udor typ 1,5 S6. 

Antenn 
Inbyggd teleskopantenn, 115 cm 
lång. 

Tillförd effekt 
90mW 

Frekvenstoferans 
0,005 % enligt Telestyrelsens be
stämmelser. 

Pris 320:- netto 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

HOLLANDARGATAN 9 A. BOX 3075. 
STOCKHOLM 3. TELEFON 08 / 240280 

I 


