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HOWARD B. JONES 
P306CCT 

FLATSTIFTSKONTAKTER 
- oöverträffade i tillförlitlighet och precision -

S306AB 

SERIE 300 (miniatyr). Max. belastning 10 amp per kontaktelement. 
För chassi- och sladdmontage, ävensom försänkt chassi montage. 
Levereras från lager med följande antal kontakter: 
2,3,4,6,8, 10, 12, 18, 24 och 33. 
På beställning kan erhållas 15-, 21-, 27- och 30-
poliga i ovanstående utföranden . 

SERIE 400 och 2400. Max. belastning 15 amp 
per kontaktelement. För chassi-, försänkt chassi
och sladdmontage. 2, 4, 6, 8, 10 och 12 
kontakter. 

SERIE 500. Kraftutförande. Belastning 25 amp 
per kontaktelement. Max. spänning 3000 volt. 
Samma utföranden och antal kontakter 
som SERIE 400 och 2400. 

SERIE 101 och 201. En- och 
två-poliga kontakter i chassi
och sladdutförande. 

BEGÄR 
SPECIALBROSCHYR 

Klämiist 
(BARRlER TYPE 

TERMINAL STRIPS.) 

SERIE 140. Svart bakelit. 
Dubbla fastsättningshål i båda 

ändarna, diameter 4 mm, av
stånd mellan hålens mittpunkter 

4,8 mm. Bredd 22 mm. Höjd 10 mm. 
Deln ing 9,5 mm. Levereras från lager 

i 2-, 4-, 6-, 8-, 10-, 12-, 14-, 16-, 18- och 
20-poligt utförande. 

140-W med dubbla lödanslutningar och 

140-Y med lödanslutning dragen genom listen, 
så att den sticker ut på undersidan. 

På beställning kan erhållas 1-, 3-, 5-, 7-, 9-, 11-, 
13-, 15-, 17- och 21-poligt utförande, ävensom ut

förande 

140-3/4 W med lödanslutning på ena sidan. 
Aven större typer kunna erhållas: 

SERIE 141 1-20-polig bredd 28,5 mm höjd 12,5 mm delning 
11 mm 

SERIE 142 1--17-polig bredd 33 mm, höjd 15,5 mm delning 14 mm 

SERIE 150 1-10-polig bredd 45,5 mm höjd 19 mm delning 17 mm. 

SERIE 151 1--8-polig bredd 51 mm höjd 23,5 mm delning 22 mm 

SERIE 152 1--6-polig bredd 63,5 mm höjd 28,5 mm delning 28,5 mm. 

SERIE 141-150 kunna erhållas i utförande -W,-3/4W och -Y. SERIE 151 och 152 
i utförande -W och -3/4W. 
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GRID-DIP-meter 
i byggsats 

Modell 710 K 
Ett ovärderligt instru
ment för amatörer, ser
vicemän och laboratorie
folk. Användbart för 
TV;-service, intrimning 
av vågfällor, filter, MF
steg och kompensations
filter. Lokaliserar para
sitsvängningar, mäter C, 
L och Q p~ komponen
ter och bestämmer reso
nansfrekvenser 1 HF-
kretsar. 

Frekvensområde: 400 kHz till 250 MHz i 8 

råden 
om-

Frekvensnoggrannhet: 5 % 

Spole .A 400-7°0 kHz 
B 700-1380 kHz 
C 1380-29°0 kHz 
D 2,9-7,5 MHz 

500 !lA instrument 

E 7,5-18 MHz 
F 18 -42 MHz 
G 42 -IooMHz 
H 100 -250 MHz 

Färdiglindade färgmärkta plug-in-spolar med för
varingslåda 
Svensk bruksanvisning 
Lev~Eeras för 220 V växelström 

. Dimensioner: 55X65XI75 mm 
Pris 230: - netto 

ELFA 
RADIO & TELEV1SION AB 

HOLLÄNDARGATAN 9 A. BOX 3075. 
STOCKHOLM 3, TELEFON 08/240280 
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Ur PR nr 2/39 
Februarinumret av POPULÄR RADIO 
1939 innehöll en rapport från Tekniska 
Mässan i Leipzig. En av de stora nyheterna 
där var den s.k. automatiska bandbredds
regleringen : :.Det senaste årets utveck
lingsarbete har emellertid ej endast tagit 
sikte på ljudkvaliteten utan även på mot
tagarnas lättskötthet. Detta gäller framför 
allt de raka mottagarna, bland vilka sär
skilt tvåkretsapparaten fullkomnats. Så
lunda är en av dessa apparater försedd 
med en anordning, som för varje sändar
statio~ automatiskt inställer det mest gynn
samma förhållandet mellan känslighet och 
selektivitet. Härvid reglerar den högeffek
tiva automatiska volymkontrollen ej endast 
högfrekvensförstärkningen utan även brant
heten hos den återkopplade detektorn. 

~6 

Fig l 
Bild ur PR nr 2/ 39: Civilingenjör Harry Stock· 
man demonstrerar ett chassi till en radiomot
tagare vid en radioservicekurs. anordnad av 
NK/·skolan. 
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Det finns i huvudsak två olika pick-up-system. Det ena med:'rö('t 
iig spole i en fast magnet, det andra med en rörlig magnet,: /en': 
fast spole. Det första systemet ger laboratoriemässigt my6ket 
goda mätvärden ifråga om frekvensgång och låg . brumkänslighet. 
SHURE valde att utveckla det andra systemet (med rörlig magnet), 
som nu blivit det i modern Hi-Fi-teknik vanligaste. SHURE pick
upen M33 erbjuder förutom en jämn frekvenskurva med en täck
ning inte bara av topp och botten, utan även inom det kritiska 
mellanområdet (där den mesta musiken försiggår och där andra 
pick-uper färgar ljudet), följande goda egenskaper: 

• Okänslighet mot brum genom Mu-metallskärmning 

TALA L.lUD MED SONICI 
Vår ljudavdelning löser 

Era /judproblem 

• Spårar utan svårighet redån vid 3/4 gr (i en högklassig tonarm) 

• Nålbyte utan besvär och möjlighet att snabbt skifta nål för 
olika skivtyper. . 

Jämförande mätningar som helt nyligen utförts bekräftar att 
SHURE M33 har den minsta distortionen, den bästa spårnings
förmågan och därmed minsta skivsfitage med oförändrade prest
anda. Sist men inte minst! SHURE-systemet är anpassat för 
Hi-Fi-anläggningar i hemmet - det är oömt och' driftsäkert ge
nom principen · med rörlig magnet (utan tilledningar). Det excep
tionellt låga spårningstrycket gör nålspetsen outslitlig. 

Generalagent för Skandinavien: 

SONICAB 
SlånbärsvägE;ln 2 • Danderyd 

. StockhoIm • Sweder: • Tel. 08/552400 
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Detta innebär, att vid svag mottagen sig. 
nal ökar icke blott högfrekvensförstärk
ningen utan även återkopplingen idetek. 
torn, vilket medför att bandbredden mins· 
kar. Vid stark mottagen signal minskar au· 
tomatiskt såväl högfrekvensförstärkningen 
som återkopplingsgraden, varigenom band· 
bredden ökar. Svårigheterna vid återkopp· 
lingens manövrering bortfalla således vid 
denna nykonstruktion, där återkopplingen 
blir helt automatisk och ombesörjer inställ. 
ningen av den för varje signalnivå gynn· 
sammaste selektivitetsgraden.» 

I samma nummer av tidskriften beskrev 
civilingenjör Harry Stockman vid Kungl. 
Tekniska Högskolan, Institutionen för ra· 
dioteknik i en artikel olika metoder för 
distorsionsmätningar på slutrör . och hög. 
talare. 

Under samlingsrubriken »Moderna mot
tagare» skrev ingenjör Ivar Sjöblom -
vid den tiden anställd vid Skandinaviska 
Radioaktiebolaget - om »Skantic's eko. 
nomiserie 1939-40»: »Ekonomiserien» 
var en serie mottagare »särskilt ekonomiska 
både vad beträffar pris och strömförbruk· 
ning». Under samma rubrik skrev även 
civilingenjör Håkan Kjörling vid Elektris· 
ka Industri AB om »Tekniska finesser på 
EIA:s nya modeller». De nya modellerna 
hade benämningarna »National»,» Triurpf», 

Problem nr 11/63 
avsåg en anordning som hade viss om än 
avlägsen likhet med en julgransprydnad, 
se fig. L Det gällde att ta reda på resistan· 
sen, mätt över ett av de trettio l ohmsmot· 
stånden som ingår i den tredimensionella 
kopplingen. 

B 

»Excellent» och »Rekord». • Fig l 

MOTOROLA 

Det var ett problem som roat många. En 
försvarlig binge lösningar har insänts, 
samtliga fullt korrekta; det är svårt att 
välja ut någon som är mera värd att be· 
lönas än de andra. 

Ingenjör Thorsten Mariedahl i Karl· 
skoga ger följande kortfattade lösning: 

x 

Y2 

Y2 

x 

Fig 2 

MOTOROLA tillverkar en serie transistoriserade mätinstrument fär labo· 
ra torie· och portabelt bruk. Modell S1052 mäter likström, likspänning, 
resistans och växelspänning till 400 MHz. Drift från nätet (50-3000 Hz) 
eller inbyggda batterier. 
Begär även upplysningar om MOTOROLA frekvensnormaler. 400 MHz! 

M. STENHARDT AB - BJÖRNS ONSGATAN 197, BROMMA TEl. STOCKHOLM (08) 87 02 40 
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UXDR bandspelare 
STEREO MONO 4-SPARSTANDARD LUXOR BRILJANT-HöGTALARE MOMENTANSTOPP MM 



.6 
RA _ B =(k-l) ·R/ n 

där k är antalet knutpunkter, R=resistan
sen hos varje motstånd och n=antalet mot
stånd_ 

Alltså 

RA - B = 11· 1/30= 11/30= 0,367 ohm 

Kanske lite för lapidariskt; en liten mo-
tivering till att man ver~ligen kan använ
da den angivna formeln väntar man sig 
nog, men eftersom det faktiskt är en kor
rekt lösning så blir det 10 kr att hämta 

X 

1/
2 

A 

X X 

lQ 

Fig 3 X 

ut på postkontoret i Karlskoga vad det 
lider. 

En annan lösning anges av Börje Angel
strand i Jönköping. Han skriver: 

,,30 stycken piprensare gav mig en lös
ning och min fru fick en dekorativ figur 
att hänga upp. 

Klipper man upp figuren i ett symmetri
plan får man efter utbredning av den ena 
halvan fig. 2, där de med X utmärkta 
punkterna ligger i symmetriplanet och 
alltså kan förbindas. Av symmetrin ser 

A 

1/2 

1/, 
1/2 

1;, 

1/, 

Fig 4 X 

EBNER HIFI 

man också att de »ringade:. motstånden 
kan kortslutas_ 

Efter omformning får man fig. 3, där 
»X-punkterna» kan sammanbindas så att 
man får fig. 4. Efter en enkal räkneopera
tion får man, se fig. 4 längst till höger: 

RA _ x =I1/60 ohm 

Således blir resistansen mellan A och B 
dubbelt så stor, dvs. 11/ 30 ohm.» 

Månadens problem har insänts av herr 
Börje Angelstrand i Jönköping: 

~10 

A 

~ 11/
16 

X 

--
• Skivspelare PE 33 Studio • ...... - .... - --- - -
• HiFi-Stereo förstärkare HSV 25 

eller HSV 60 

• HiFi-högtalare LB 30 

Ebner HiFi Stereo-anläggning motsvarar 
mycket högt ställda kvalitetskrav. Per
fekt elektro-akustisk samstämmighet 
mellan skivspelare, förstärkare och hög
talare. Modern tilltalande formgivning. 

Rekvirera special prospekt från 

GEORG 'SYLWANDER 
LlDINGOVli.GEN 75 STHLM NO 670700 
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The Revolutionary New ReA 2N2476 l. 2N2477 
Switch 500 Milliamperes in 50 Nanoseconds 

Unique "SHARKSTOOTH" geometry of 
RCA's new Silicon NPN 2N2476 and 
2N2477 provides new levels of perform
ance as core or line drivers in high-speed · 
memory circuits, and in other high-fre
quency, high-current applications. 

The unique internal geometry of RCA's 
new 2N2476 and 2N2477 achieves a 
mu ch larger emitter periphery AND a 
substantially reduced emitter area, 
providing high beta over a wide range 
of collector currents AND excellent 
switching speeds at high curri:mts. For 
example, these new types have more 
than adequate speed and current capa
bilities for driving RCA's new Micro
ferrite Memory Stacks. Check these 
outstanding performance features: 

• Excellent high-current beta ... 20 typ. 
at le = 1 amp. for the 2N24 76; 40 typ. 
for the 2N2477 (pulsed condition) . 

• Low VCE (Sat) at High Currents ... 
VeE (Sat) = 0.75V max. for the 
2N2476, 0.65V max. for the 2N2477 
at le = 500 ma, Is = 50 ma. 

• Low Collector Capacitance ... lOpf 
max. 

• Short Turn-On Time ... 25nsec. max., 
le = l50ma, Is. = Is, = l5ma. 

• Short Turn-Off Time ... 45nsec. max., 
le = l50ma, Is. = Is, = 15ma. 

• Dissipation ... 0.6 watt max. free-ail' 
temp. up to 25°C (in TO-5 case). 

• Gain-Bandwidth Product ... 250 Mc 
min. 

Call your RCA Representative today 
for complete information or write RCA 
Semiconductor and Materials Divisiorl. 
Commercial Engineering, Section CN;--t, 
Somerville, N. J_ 

13,15V 

le .500 Ma 

IBl ='82, 50 Ma 

500 MA TEST elReUIT 

FERRIIER 
Bromma l ,08/25287,0 
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Problem nr 2/64 
En »svart låda» har fem 2-läges vipp
strömställare och en lampa_ Om lampan 
är tänd kan den släckas med vilken som 

helst av strömställarna. Är lampan 
släckt kan vilken som helst av ström: 
ställarna tända den. Hur är strömstäl
larna kopplade? 

Rätta lösningen på detta problem kom
mer i RT 5/ 64. Särskilt eleganta, roliga 
eller intressanta lösningar belönas med 
10 kr. Lösningarna skall, för att bli be
dömda, vara red. tillhanda senast den 10 
mars 1964. Skriv »Månadens problem» på 
kuvertet. Adress: RADIO & TELEVISION, 
Box 21060, Stockholm 21. 

Förslag till nya problem mottages och 
för sådana proble~ som kan användas ut
går ett honorar av 35 kronor. 

NY 
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Konditionerna har i början av det nya året 
varit i stort sett normala. På kortvåg har 
stationerna i Asien dominerat helt, men 
en och annan topp har gynnat även Afrika 
och Sydamerika. På mellanvåg har synner
ligen dåliga genomsnittskonditioner varit 
rådande med sporadiska »öppningar» un
der några dygn, då stationer framför allt 
i USA och Kanada avlyssnats. Ett flertal 
stationer i Sydamerika och Västindien har 
varit stadiga gäster på mellanvågsbandet. 

donesien, Malaysia-federationen och Thai
land, speciellt stationerna i det sistnämnda 
landet har varit intressanta loggningar. 

Två nya radiostationer i Peru som börjat 
med program på kortvåg är tacksamma för 
lyssnarrapporter. Det är Radio /lo på 5035 
kHz med adress P.O. Box 90, /lo, Peru och 
Radio Pacijico på 9675 kHz med adressen 
Apartado 4236, Lima. 

Enligt vissa uppgifter skall en kommer
siell radiostation i Port Said i Egypten 
börja sändningar i början av detta år. Pro
grammen, som skall vara i »Luxembourg
stil» kommer att sändas på arabiska till 
brittiska protektorat i Mellersta Östern. 

Eftermiddagarna har varit den gynnsam
maste tidpunkten för avlyssning av asia
tiska radiostationer på såväl kortvåg som 
mellanvåg. Till de stationer som hörts och 
även nu kan höras räknas Radio Australias 
sändare i Port Moresby, som hörts på så
väl 3925 som 4890 kHz fram till kl. 15.00. 
Vidare har JOZ Nihon i Japan hörts på 
3925 kHz efter kl. 15.00, Radio Hongkong 
på 3940 kHz samt Radio Burma på 6035 
kHz samt ett flertal stationer i Indien, In-

Voice of America har upphört med att 
annonsera call-signalerna i sina stations-o 
anrop och använder nu endast sändarens 
ortsnamn. Exempelvis heter VOA Trans
mitter KNBH at Dixonnumera VOA Trans
mitter at Dixon. 

Sändaranläggningen för den planerade 

~12 

mätkatalog 
från 
PHILIPS PHIliPS 

S 
Philips nya katalog över mätinstru
ment, special-TV och industriartiklar 
omfattar 390 sidor - över 100 sidor 
mer än föregående upplaga. Kata
logen ger värdefull information med 
utförliga tekniska data och prisupp
gifter om Philips starkt utökade för
säljningsprogram inom dessa områ
den. Katalogen sändes gratis till in
stitutioner och inregistrerade firmor. 
Rekvirera Ert exemplar på nedan
stående kupong . 

••••••••••••••••••••••••••• • • • Till Mätinstrumentavd. Philips, Fack, Stock- • 
: holm 27. Sänd Philips nya mätkatalog till • 

• • • • 
• Namn : • • 
• Firma • • • 
: Adress • · : • Postadress • 

••••••••••••••••••••••••••• 



BOONTON's rörvoltmetrar 
användes i de flesta elektroniklaboratorier där 
man har behov av ett stabilt instrument för 
mätning av låga nivåer. 

LIKSPÄNNINGSVOLTMETER Typ 9S-A 
är en högkänslig kombinerad voltmeter, amperemeter och 
förstärkare med 42 mätområden. 

Instrumentet kan lätt kopplas för antingen jordad eller 
»flytande » ingång. 

DATA 
MÄTOMRADEN : 

som voltmeter: ±1,0 pV -1000 V i 17 områden 
som amperemeter: ±O,l N"A - l A i 25 områden 

Ingångsmotstånd : 

som voltmeter: 10 Megohm 
som amperemeter: 1,0 flfl A - 10 PflA: 10 Megohm 

l mflA: l Megohm 
10 mpA: 100 Kohm 
100 mpA : 10 Kohm 
l flA: l Kohm 
10 flA: 100 ohm 
100 flA: 10 ohm 
l mA-lA: l ohm 

Noggrannhet: som voltmeter: ±3 % 
som amperemeter: ±4 % 

Brus: l flY 

Drift: mindre än ±2 pV 
Erforderlig nätspänning: 110 eller 220 V, 50 Hz 

HF-VOLTMETER Typ 91-CA 

är ett oumbärligt instrument för den som vill mäta låga 
nivåer inom ett brett frekvensband i HF-kretsar. 

Signalspänningen anslutes antingen direkt till den hög
ohmiga mätproben eller över en 50 ohms adapter. VSWR 
hos denna senare är mindre än 1,2 vid frekvenser upp 
till 600 MHz. 

DATA 
Spänningsområden: 0,001, 0,003, O,Dl, 0,03, 0,1, 0,3, l 
och 3 V 

dB-områden: 80, 70 i 10 d B-steg + lOd B 

Noggrannhet: 5 % upp till 200 Mc 
10 % upp till 600 Mc 

Frekvensområde : 10 kHz-600 MHz 

Erforderlig nätspänning: 11 O eller 220 V, 50 Hz 

Begär närmare upplysningar från 

TELEINSTRUMENT AB 
Härjedalsgatan 138 - Vällingby - tel. 871280, 377150 
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International Evangelical Radio Station 
kommer att ligga på en 2710 fot hög platå 
mellan Jurabergen och Alperna i Schweiz. 

Den l mars kommer Radio Moskva att 
företa en del ändringar i sina svenska sänd· 
ningar. Sändningen kl. 19.30 flyttas till kl. 
18.30-19.00 och sändes på 262,5 meter 
mellanvåg och på varierande frekvenser i 
41· och 49·metersbanden. Sändningen kl. 

LR4 

21.45 flyttas tillbaka en halvtimme och på. 
går kl. 21.15-22.00 på samma frekvenser 
som sändningen kl. 18.30, sedan fortsätter 
sändningen kl. 22.00-22.30, då mellan. 
vågs frekvensen skiftar från 262,5 meter till 
375 meter, medan kortvågens frekvenser är 
oförändrade. 

Radio Leo Kamina i Kongo har upphört 
med sina sändningar på 3520 kHz. 

LT2.· 
~ ..... 

' MI I c. IUU. OS A ...... ~ 
_ !tA - , ... f..,----'-I 

Fig l 

f .. . 
k SEr1IORJ;\P.rg.. 1i:r1l!;slIon 

• LU8 
--, 

t LT6 ! Yall1n~.$t. 23 c Bprlange I 00"1\ 

CONFtlMAMO$ y AGAAOECfMOS ~NfO{;,MACJON De 1fEcepN • 1:-1""'_"_. ~ 
!!~8B~ Ko L .R,S ~ 

12 4. Abl~l ~. 1963 
al~ Ii .. AbrH !le 19(,3 

LT11 , 

'~~~~L~R~Sl~-L~R~S~2-1~~~ 
~H ~ 4) ...... 1»: '~t nid 
"J~If, • mIl< U'l'llh 

Fig 2 

Bland QSL·nyheterna kan nämnas aU 
Radio Cultura de Bahia i Brasilien, tidi· 
gare ganska helsvart, nu börjat svara med 
QSL i form av vykort. 

Månadens QSL kommer från Radio Na· 
cional (RAE) och Radio Splendid i Ar. 
gentina. Båda stationerna är ofta hörbara 
och besvarar lyssnarrapporter. 

Börge Eriksson 

~~ ~ ~~-z~,!ei;tlH' 
t.Q~ r.:t!}lO:tt •. !.II,!l.,!!Y_.~~: T ~ 

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

Begär prospekt med närmare uppgifter om AVO Tran-
sistor Analyser och övriga AVO-instrument. . 

AVOMnER MOD. 8. 
20000 QIV. 28 mät
områden,växelström. 
Det riitta instrumen
tet för den anspråks
fulle teleteknikern. 
Kr. 425:-

AVO MULTIMINOR 
MOD. 4 10000 Q/V. 
19 mätområden. Det 
rätta universalinstru
mentet i fickformat 
för varje serviceman. 
Kr. 135:-

fAVOriten 
bland 

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

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

och dessutom till: 

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

AVOMnER MOD. HD AVO RÖRMÄTBRYGGA 
är det räita instru- MOD. V/4 mäter 
mentet för den ford- "konditionen" hos 
rande starkströms- alla standardrör och 
teknikem:IOOO Q/V. upptar deras karak
lik- o. växelström 10 teristikor. Kr. 1725:
amp. Kr 295:-

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
Alströmergatan 14. Stockholm 12. Tel. 223140 • Filialer i Göteborg, Malmö. Norrköping. Sundsvall, Örebro 
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Tab. 2. Frekvenser och signaltyper för aktiva 
satellitsändare. 

telliterna passerar 60° nordlig bredd. 
»Nordligaste passage» är lika med satellit
banans inklinationsvinkel. 

Beteckning 
Sändn .-frekvens 

Signaltyp 
(MHz) 

Satellitpassager 
I tab. l anges några av Radio R esearch 
Station i Bucks, England, för Stockholms 
horisont beräknade passagetider för ett 
antal satelliter vilkas inbyggda sändare 
bör vara hörbara i Sverige. De beräknade 
passagetiderna avser resp. satelliters nord
ligaste passage, eller den tidpunkt då sa-

De bör påpekas att tidpunkten för nord
ligaste passage eller för passerandet av 
60° nordlig bredd inte alltid är den då 
satelliten befinner sig närmast Stockholm, 
denna tidpunkt kan inträffa några minu
ter före eller efter. Man brukar emellertid 
kunna höra signalerna under åtskilliga 
minuter före eller efter närmaste passage. 
Noggrannheten för tidangivelserna i tab. l 
håller sig inom ± 2 minuter. 

I tab. 2 anges sändningsfrekvens och 
signaltyp för de aktiva satelliterna. 

~ 16 
Tab. 1. Positions- och tidangivelser för aktiva satellitsändare. 

Inklinations- Oml.-tid 
Daglig Tid vid nordligaste passage 

Beteckning 
vinkel (min·i 

förändring 19/2 26/2 4/3 11 /3 
(min.) (GMT) (GMT) (GMT) (GMT) 

Tiros 3 48° 100 -36 2224 1957 1729 1501 
Tiros 4 480 100 -36 0626 0355 0123 2216 
Tiros 5 58° 100 -34 2006 1750 1535 1319 
Transit 4A 67° 104 -14 1303 1111 1103 0911 
Telstar 2 43° 225 -90 1232 0948 1045 0758 
Relay 1 470 185 --40 2054 1922 1750 1619 
Anna lB 50° 108 -38 0441 0202 2245 2154 

Alauette' 80° 106 -37 1558 1503 1408 1313 
0211 0116 0021 2219 

Tires 3 108,000 } a, tm 
108,030 

Tiras 4, 5 136,233 . } a, tm 
136,922 

Transit 4A 54,000 

I 150,000 
o, cw 

324,000 
400,000 

Telstor 2 136,050 a, tm 
4080,000 e, cw 
4165,000 

} 4170,000 e, com 
4175,000 

Relay 1 136,140 a,tm 
136,620 e, cw 

4079,730 e, cw 
4164,720 

} 4169,720 e, com 
4174,720 

Anno lB 54,000 

I 162,000 
a, cw 

216,000 
324,000 

Alouette 136,591 } c, tm 
136,078 
136,978 a, cw 

, För Alauette avser tiduppgifterna den tidpunkt då satelliten passerar 60° nordlig bredd. Den övre tidupp
giften gäller för nordgående banor och den undre för sydgående. 

a=kontinuerlig sändning, c=sändning endast på 

HELTRANSISTORISERAD 
IMPEDANSMÄTBRYCiCiA 
Typ CiB 11 
från RADIOMETER, Köpenhamn 

Speciella egenskaper: 

• ]Q till 1,1 MO, -900 till +900 

• Mätning av negativa impedanser från 
Hl till 11 O kO, 900 till 270a 

• 25 Hz till 1 MHz mätfrekvens 
• Mätning av fria, jordade och balan

serade impedanser 

• Inbyggd generator lämnar 12 olika mät
frekvenser frå n 25 Hz ti II 100 kHz 

• Variabel ström, som avläses på instru
mentet, samt anordning för likströms
polarisation 

• Filter för mätning av icke-linjära im
pedanser 

kommando, cw=kontinuerlig bärvåg, tm=medule-
rad telemetrisignal, com = kommun ikationsfrekvens. 

Användningsområden: 

• Mätningar på filtersystem, transmissions
ledningar, spolar, högtalare, transformatorer 

• Negativa impedanser t.ex. i tunneldioder 
• Impedansändringar i drosslar, dioder och 

spänningsberoende kondensatorer med 
likströmspolarisation 

e Impedansen hos icke-linjära kretsar 
vid olika strömmar 

• Impedansen hos balanserade kablar, 
transmissionssystem m.m. 

• Med en admittansadapter typ GB11/AA1 kan 
admittanser mätas i området 1 till 11 mho 
O till ±900 (1 till 0,09.Q) i frekvens-
området 25 Hz till 10kHz 

Begär fabrikens utförliga originalprospekt 132 B från 

Generalagenten: 

BERGMAN & BEVING AB 
Stockholm 10 - Tel. 08/679260 Malmö 1 - Tel. 040/76760 
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R}khaltigt sc;>rtiment av skåp, 
lador, chassrn, rackombinationer 
och speciallådor för tryckta 
kretsar. 

~ II r,.. 
DEPARTEMENT ElECTRONIQUE 

...., I LL.'-

H-T. dioder 
Styrda likriktare 
Hög- och lågeffektdioder 
Zenerdioder 

Miniatyrreläer 
ingjutna i ut
förande från 
1 till 12 poler. 
Standardutförande 
från 1 till 20 . 
poler. 
Reläer i konven
tionellt utförande 
för såväl civilt 
som militärt 
bruk. 

En fransk specialist 
på halvledare av 
högsta kvalitet. 

M.E.C. 

Precisionsmotstånd 
och potentiometrar 
med tolerans bättre 
än 0,01 % i ett fler
tal olika utföranden. 

A.C.I. 

Metallfilmmotstånd 
i såväl kommersiellt 
som militärt utförande 
och i storlekar från 
mikrominiatyr till standard 

Begär 
special broschyr 
från 
Generalagenten 

Järntorget 7 
Göteborg SV 
Telefon 170120 (växel) 

• 

RADIO OCH TELEVISION - NR 2 - 1964 15 
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Markstation i Kanada 
för satellit
kommunikation 

En stor markstation för satellitkommuni
kation skall uppföras i östra Kanada. Ett 
kontrakt på 5 milj. dollar har upprättats 
mellan den kanadensiska regeringen och 
ReA Victor Company Ltd i Montreal, ett 
dotterbolag till Radio Corporation of 
America. Stationen blir den modernaste i 
sitt" slag i världen. De första försöken be
räknas kunna ske under våren 1965, i sam
band med USA:s planerade uppsändning 
av den nya Syncom-serien. Markstationen 
kommer att byggas kring en 25 m parabol
antenn och skall kunna användas även för 
satelliter av typen »Telstan och :.Relay:.. 

TI 

Snabbtelefon 
spar tid 

Teledata AB har låtit göra en undersök· 
ning av hur mycket arbetstid som inbespa· 
rats vid ett företag efter installation aven 
snabbtelefonanläggning. 

I den installerade snabbtelefonanlägg
ningen ingick 16 apparater, typ Sinus S·70. 
Vid undersökningen utgick man från att 
varje utväxlat samtal i avsaknad av snabb
telefon hade ersatts av ett personligt be
sök. För varje linje inkopplades ett räkne
verk och dessutom placerades vid varje 
apparat ett block, på vilket man skulle no
tera numren på de apparater som anropa
des. 

För det här aktuella företaget visade det 
sig, efter korrigering med avseende på obe
svarade samtal, att man i medeltal sparade 
55 minuters arbetstid per dag och en gång
väg av inte mindre än 3000 m. Troligtvis 
är den verkliga inbesparade tiden större, 
då ju som bekant personliga besök ofta 
brukar dra med sig åtskilligt onödigt prat. 

KRÄV.R NI 

DIELEKTRA AG 
PORZ/RHEIN 

• Låg fuktabsorption 
• Goda isolationsegenskaper 
• Tropikbeståndighet 

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

Nr 1101 kpnn_etecknas 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 

Ny typ av 
trafikövervakning 

I fem av Västtyskiands större städer har 
man låtit installera en ny typ av trafiköver
vakningsutrustning, tillverkad av Siemens 
& Halske AG. Med den nya utrustningen 
registreras automatiskt de trafikanter som 
kör mot rött ljus. 

Utrustningen, i vilken b1.a. ingår en ka
mera, är »kopplad» till ljussignalerna. Vid 
stopplinjen är placerad en pneumatisk an
ordning, vilken ger en impuls till kameran, 
som utlöses om ett fordon passerar stopp
linjen när ljuset växlar från gult till rött. 
Ytterligare en tagning med kameran sker 
efter en sekund efter den första tagningen. 

Samtidigt som det gula ljuset kopplas 
in startas ett sekundur i övervakningsut
rustningen, vilket, tillsammans med urtav
lan på ett tid- och datumvisande ur, foto
graferas samtidigt med bilen, om denna 
inte stannat före stopplinjen vid ljusväx
lingen gult-rött. 

Standardformat 
550 X 1050 mm 
Mindre format , 
enl. önskemål 

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

~ 18 

AllHABO ALLMÄNNA HANDELSAKTIEBOLAGET 
Alströmargatan 20, Stockholm K - Tal. S2 00 30 
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Ledande inom 
halvledartekniken 

TEXAS INSTRUMENTS 

Industriella tillämpningar 
för militära transistortyper 

Dimensioneringen av spänningsag

gregatet med genomgående halvledar

komponenter av kisel innebär att man 

erhåller högre maximal arbetstempe

ratur och större tillförlitlighet. Man har 

funnit det försvarbart, just ur tillförlitlig

hetssynpunkt att även i mindre krä

vande tillämpningar använda militär

typer, som ursprungligen utvecklades 

för höga temperaturer och svåra drifts
förhållanden. 

Tre halvledarfabriker i Europa samt 

huvudfabriken i Texas, USA svarar för 
en betryggande produktionsvolym. 

,Tekniska data 

Utspänning: 50 V. 

Strömområde : 100-500 mA. 

Utirripedans: Mindre än 1 ohm. 

Temperaturområde: _50 0 C till +100 0 C. 

Genom att spänningsregulatorn kan 

arbeta med inspänningar mellan 60 och 

90 V kan ± 10% nätspänningsvaria

tioner tillåtas. 

Beskrivning av kretsen 

Här ingår Texas Instruments diffun

derade effekttransistorer och planar

tran~istorer, zenerdioder och ett mag

netiskt överbelastningsskydd. 

Transistorn Ql (2S723), användes i 

en konventionell serierregulatorkrets ' 

med Q2 (2S019 el. 2N656), som ström

förstärkare. 

Som spänningsreferens användes en 

zenerdiod DI (157051 A el. 1 N751 A), 

vald för att ge minsta temperaturkoeffi

cient och låg resistans. Denna zener.

diod ger tillsammans med differentia,l

förstärkaren Q4 och Q5 utmärkt 

temperaturstabilItet. 

Spänningsaggregatet skyddas av ett 

magnetiskt överbelastningsskydd, 

• Trademark Texas Instruments 

likspänningsaggregat 
med kiseltransistorer' 

för större tillförlitlighet 

Ro 
, 1.5K 

D, 

Ro R< 
5.6K :lOK 

+ 

R2 
5100 

Komponentförteckning 
DI - 1 S7051 A 04-7 - 1 820K1 o a3 - 2N1711 

a4 - 2N736 
as - 2N736 

D. - 1 S7056 al - 2S723 
D3 - 1 S7056 a. - 2N656 

Klixon* 2MC 500 mA, som bryter inom 

20 ms vid 200% överbelastning. 

Ingjutna .komponenter 
I kretsen ingår en epoxihartsingjuten 

enfas likriktarbrygga, 1 820K10. Deima 

ingår i en serie ingjutna likriktarbryggor 

från TI för strömmarna 0,5, 1, 2 och 4 A 

enfas och 3 och 6 A trefas. 

Epoxihartsingjutningen ger flera för

delar som t. ex: mekaniskt Skydd, 

mindre utrymmeSkrav, bättre kylning 

genom större yta och enklare mon

tering. 

Ex. på andraingjutna komponenter 
, . ' 

från TI är bryggor med styrda likriktare 

föt motorkontroll, diodstaplar för hög

spänning och diodmodulatorer . 

Texas Instruments 
har kapacitet och resurser 

Avancerad teknologi framtagen ge

nom omfattande grundforskning har 

mÖjliggjort Tl's stora produktionspro

gram av halvledare bl. a. 536 transistor

typer. Varje typ underkastas en om

sorgsfull produktundersökning för att 

utröna bästa användningsområde och 
eventuella mÖjligheter till förbättring av 

produktionsmetoden. Dessutom finns 

rådgivande tekniker vid varje regional

kontor, vilket tillförsäkrar Er rätt typ för 

varje tillämpning utan avseende på 

någon speciell produktionsinriktning. 

För närmare upplysningar om kon

struktion av tillförlitliga spänningsag

gregat med olika kiseltyper rekvirera 

.. TI Application Report .. om spännings

aggregat. Och för fortlöpande nyhetsin

formation om produkter, tillämpningar 

och tillförlitlighetsdata från TI, fraga 
efter .. TI Newsletter». 

1954-1964: För tio år sedan 
annonserade TI den första kisel

transistorn 

~ TEXAS INSTRUMENTS 
~ SWEDENAB 

,. FAC-KLIDINGÖ7 TELEFON 651088 
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Utrustningens kamera är avsedd för 
filmformatet 24X 36 mm och på varje film
rulle finns plats för 450 bilder. Kamerans 
exponeringstid är 1/ 500 s, vid mörker el
ler skymning inkopplas automatiskt ett 
elektronblixtaggregat. 

Vid ett prov som utfördes i Frankfurt 
registrerades under loppet av 200 dagar 
inte mindre än 7500 trafikförseelser. 

Fig l 
Så här ser bilderna ut som tas av kameran i 
den automatiska övervakningsutrustningen för 
vägkorsningar med ljussignal. Av bilden fram
går att torsdagen den 28 oktober kl. 12.26 pas
serade fordon M M268 den visade korsningen 
mot rött ljus - 5,28 s efter det att trafikljuset 
växlade från grönt till gult. Inte lönt att neka! 

fdP'"CTrnON "AT_ •.. " .. -:-~ .!i)'l" .. -
,w- .:: .. 

• COoAP"-' 

e" 

Repetitionsfrekvens 20 Hz - 2 MHz kontin. variabel 
Fördröjning 0- 10000 /ts 
P ulsbredd 0,06 - 10000 f'S 

Amplitud 15 V över 1000Q, 8 V över 50Q 
Stig- och falltid <10 nanosek. 

Pulsformen förblir oförändrad vid resistiv belastning 
från 0-00 

PULSGENERATOR MODELL 1-14 

• För nät- eller baHeridrift 

• Helt transistoriserad 

• Inbyggd baHeriladdare 

• Kompakt. Vikt 5 kg 

Parallellkoppling utan mixer • PRIS KR 2.490: - exkl. baHerier 

GENERALAGENT: 

18 RADIO OCH TELEVISION - NR 2 - 1964 
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15 instrument i ETT 
EFFEKTFÖRSTÄRKARE 

30-300 MHz 

MODULATOR 

SIGNALGENERATOR 

MÄTMOTTAGARE Typ ASV 

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

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

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

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

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

... -----~--- T E K N I S KA DATA p, ______ .-.!I ____ ., 

Som förstärkare 
Frekvensomröde 
Bandbredd 
I ngöngsimpedans 
Anslutningskontokt 
Max. förstörkning 
Erforderlig inspänning 
för full utstyrninfl 
Utspänning vid full 
utstyrning 

30-300 MHz 
ca. l ~ 
50/(;1) ohm 
valfri typ 
40 dB 

50mV 

30 mV-3 V kont. 

Spånnlngsindikering pö visarinstrument 
Spånningsomröden 0-250 mV 

o-s V 
Noggrannhet ± 1-2 dB 

Moduleringsegenskaper 
enligt högra tabellen 

Som signaigeneretor 
Frekvensomröde 
Utgöngsimpedans 
Utspönning 

30-300 MHz 
50/(;1) ohm 
30 mV-3 V kont. 

Spänningsindikering pö visarinstrumE\nt 
Störmodulation 0.01 % 
Oavsiktlig FM vid 
30 % AM och 1000 Hz 

Dimensioner 

2 kHz 
130-200 MHz) 
ca. 5 kHz 
1200-300 MHz) 
286XZZlX226 mm 

• Inr. modul.rln" 

• Frekvens 1000 Hz 
Modulationsgrad 0-95 % 

• Modulationsindikering pö visarinstrument 

• Noggrannhet ca. ± 5 % 

• Yttre modulering 

Frekvens 20 Hz-30 kHz 

• Mod. spänning ca, 50 mV/"Io 

• 1kHz ut"ån" 

• I~edans 600 ohm 
E K 0-10 V 

• , .J LI __ '-''-''-''-''-''-'~'-' ____ '-''-' __ ~ ________ '-''-'~ 

Begär specialprospekt från 

ERSTAGATAN 31 - STOCKHOLM SÖ - TELEFON 440105 
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NYHET FRÅN 

MARCONI 
INSTRUMENTS 

SPECIFIKATION 

KAPACITANS: 
0,5 pF-ll 00 !-tF inom 8 mätomrliden 
från 110 pF-1100!-tF fullt skalutslag. 

INDUKTANS: 
0,2 !-tH-110 H inom 8 mätområden 
från 11 !-tH-110 H fullt skalutslag. 

RESISTANS: 
0,01 ohm-11 Mohm inom 8 mätområ
den från 1,1 ohm till 11 Mohm fullt 
skalutslag. 

Q-VARDE: 
0-10 vid 1 kHz. 

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

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

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

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

Pn~s Kr. 1.250:- exkl. allmän varuskatt. 

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

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
Fack, Stockholm 12 • Alströmergatan 14 - Tel. 223140 • Filialer: Göteborg, Malmö, Sundsvall och Kumla 
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DIGITAL VOLTMETER DM 2004 

Pris 2.500:-

Digital Measurements Ltd~ 

Denna prisbilliga siffervoltmeter mäter likspänning inom området ImV -lkV med en nog

grannhet av 0,1 % av avläst värde ± 1 enhet. DM2004 har mekaniskt och elektroniskt sett 

mycket hög standard med tryckta kretskort av plugintyp där aktiv~ element genomgående 

utgöres av dioder och transistorer. De mekaniska väljarna är av så robust utförande att de 

arbeta utan driftstörningar flera år. En utomordentlig fördel är att voltmetern är helt stabil 

och färdig att använda omedelbart efter inkoppling. Ingången ej jordad. 

TEKNISKA DATA 

Mätområde : (1) 1.999 V 

(2) 19,99 V 
(3) 199,9 V 

(4) 999 V 

Ingångsimp.: Område 1; 1 Mohm 

2, 3 och 4; 10 Mohm 

Noggrannhet: 0.1 % av avläst värde 

± 1 enhet 

Avläsningssnabbhet: 1,5 sek. 

Kommaplacering : automatisk 

Mätomr. omkoppling: manuell 

ÖVRIGA DIGITALVOLTMETRAR 

DIGITALVOLTMETER DM-2.001 
Mätområde : 50 .uV-1995 V 

Noggrannhet: ± 0,05 % 
Polaritetsindikering : automatisk 

Känslighet : 50 .uV 

DIGITALVOLTMETER DM-2.02.0 
Mätområde : 10 pV-l 999 V 

Noggrannhet : ± 0,01 % 
Polaritetsindikering : automatisk 

Känslighet : 10 .uV 

Digital Measurements Ltd. tillverkar allt för kompletta dataloggsystem för avscanning upp 

till 1 000 kanaler och med utfryckning på kolumnskrivare eller med hålstans. Nyhet är också 

tillsats till DM 2001 och DM 2020 för automatisk omkoppling av mätområde. 
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Potentiometrar för servomontage 

J30URNS 

Generalagent för Skandinavien 

Typ 3550 -10 varv 7/8" 

Dimensioner 

Motståndsområde 

Upplösning 

linearitet 

Effekt 

Temperaturområde 

Miljöegenskaper 

7/8" x 11/2" 

1000-500 kO (std) 

0,6-0,008 % 

±O,20 % std 

2,5 W vid 70° C 

-65° till + 125° C 

Mll-STD-202B Method 103 

Typ 3750 -10 varv 1/2." 

Dimensioner 

Motståndsområde 

Upplösning 

linearitet 

Effekt 

Temperaturområde 

Miljöegenskaper 

112" x 13/16" 

1000-100 kO (std) 

0,09-0,02 % 

±O,25 % std 

1,0 W vid 70° C 

-65° till +125° C 

Mll-STD-202B Method 103 

Potentiometrarna visas i skala 1:1 

SVENSKA PAINTON AB ÅKERS RUNÖ Tel. 0764/20110 
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HEWLETT-PACKARD 
Huvudkontor i USA: Palo Alto (Calif.), Huvudkontor i Europa : Geneve(Schweiz); 
Europeiska fabriker : Bedford (England), BÖblingen (Västtyskiand). 

För ytterligare upplysningar och demonstration kontakta vårt svenska kontor : 
HP INSTRUMENT AB 
CENTRALVÄGEN 28, SOLNA 
TEL. Vx 08 - 830 830 

• 
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Centralantenn för en hel stad 
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I den lilla, mycket gamla schweiziska sta· 
den Bezirksstadt Baden råder mycket då. 
liga mottagningsförhållanden för såväl 
radio som TV. Givetvis skulle mottagnings
problemet delvis kunna lösas om stora tak· 
antenner uppsattes, men den antennskog 
som skulle bli resultatet härav skulle inte 
passa in i stadens historiska miljö. I stäl. 
let har man låtit uppföra en för hela sta
den gemensam stor antennanläggning, som 
placerats på en högt belägen plats i ome
delbar anslutning till staden, se fig. 

Antennanläggningen, som levererats av 
Siemens & Halske AG, är projekterad för 
max. 2000 anslutningar. Ännu så länge är 
emellertid endast 500 lägenheter, fördela
de på 150 hus, anslutna till anläggningen. 
Från antennen för en 300 m lång koaxial
kabel till ett torn, i vilket anläggningens 
huvudförstärkare är placerad. Huvudför
stärkaren matar 16 fördelningsförstärka
re, till vilka de 500 abonnenterna är an
slutna. För anslutningsledningar till abon
nenterna användes 3,5 km antennkabel. 

Finansieringen av anläggningen sker ge
nom att abonnenterna får betala 50 Fr. (ca 
60: -) i anslutningsavgift för radio och 
TV eller 25 Fr. (ca 30: -) för enbart ra
dio. Dessutom uttas en mindre månatlig 
avgift. 



RmphEnOL' BOllS 

Band- eller 
gaffelkontakt 

till 
tryckta kretsar? 

A. B. 

••• stringt taget Hror tlet på applikationen! Arnphenol Annat 
serie 225 fabrikat , 

, 

Max. 500 ggr. Om kortet kommer att sättas i och tas ur max. 500 ggr. så ger 
143-serien med gaffelkontakt bästa resultatet. 

Mer än 500 ggr. Vid mer än 500 isättningar står valet mellan den nya serien 225 
och 143-serien med 133-hane. 

FönJelar MS 225-serien: 

Lägsta bestående kontaktresistans C!lV alla bälgkontakter genom kombination av delad kontakt
fjäder och konvex kontaktform. 

Oöverträffat varsam mot kretskortets kontaktytor genom speciellt material och dub
belböjning av kontakten. 

Enastående motståndSkraftig mot »hårdhänb) behandling. Böjbarheten är cirka dubbelt så stor 
som motsvarande andra kontakter, varför ingen deformering 
uppstår. Kontakterna kan ej dras ut av axial krafter - se fig. A. 
med kontaktkropp av glasfiberarmerad dialylphtalate. Långllvsutförande 

Teknisk specifikation 

Över 100.000 kombinationer med en och tvåradiga kontakter. 
Polantal: 6,10, 15,18,22,28,36,43, 12,20,30, 36,44,56,76. 

Ytbehandling: Guld på silver (standard), guld på koppar eller guld på nickel. 
Polarisering: Borttagbar nyckel mellan kontakterna. 

Montering: Frigående hål, flytande eller gängad bussning. 
Anslutning: Lödning, klämning (med ))Poke Horne»), taper pin eller wire wrap. 

Generalagent: 
. "', . ~ .' . 

...,' ,,-- ~. ~ , 

Gårdsvägen 10 B • Solna· Telefon 08/830790 
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Radioprognosen för februari månad är ba
serad på senast kända och bearbetade jo
nosfärdata samt på det av Ziirich-observa
toriet förutsagda solfläckstalet för denna 
månad, R= 19. Solfläckstalet för mars be
räknas till 18, för april till 17 och för maj 
till 16. 

Prognosen anger beräknade värden på 
FOT (optimal arbetsfrekvens) och avser 
radioförbindelser i sex olika riktningar 
räknat från Mellansverige. Prognosen för 
Europa anger dessutom FOT för distanser 
mellan O och 4000 km och med huvudrikt
ning söderut. Prognosen är dock represen
tativ även för andra riktningar och distan
ser genom enkel interpolation. Den s.k. 
nollkurvan (O km) får anses användbar 
inom en radie upp till 200 km från utgångs
punkten. 

Redan under augusti kunde man på so· 
len iaktta solfläckar som med all säkerhet 
tillhör den nya solfläckscykeln nr 20. Fläck
gruppen, som var mycket stor och låg på 
34 grader nordlig latitud, återkom den 7 
oktober på samma latitud. Händelsen är 
på intet sätt unik, utan fullt normal. En ny 
solfläckscykel börjar nämligen med sol
fläcksgrupper på höga latituder norr och 
söder om ekvatorn, solfläckarna uppträder 
efterhand under cykeln på allt lägre lati
tuder, 5--10 grader. 

Meteorskuren »Aurigids» inträffar den 
9 februari och varar ca 5 dagar. 
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Radioprognos för februari 1964 
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TUNGSRAM 
BILDRÖR 
ELEKTRONRÖR 
OCH 

HALVLEDARE 
FÖR 

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

borg, Malmö och Luleå. 

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

----,-----"...."....-(j)------VORIObN FABRIKS- &S FÖRSÄLJNINGS AB 
retens orgsvägen 10-12, tockholm 42. Tel. 08/45 2910. 

Göteborg: Tel. 031/11 7270. Malmö: Tel. 040/978900. 
Luleå: Tel. 17800. 

26 RADIO OCH TELEVISION - NR 2 - 19.64 



NYTT 
GM 5600 

Tekniska data: 

. Förstärkare Y-förstärkare 
Bandbredd ••••••• 0-5 MHz 
Stigtid •••••••••• < 0,075 !-' sek 
Könslighet ••••••• 50 mV/cm-20 V/cm 
Noggrannhet ••••• 4 '}'o 
Ingångsimpedans •• 1 Mohni/45 pF 

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

X -förstärkare 
5 Hz-2 MHz 

3 V/cm -50 V/cm 

80 kohm/15 pF 

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

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

Dimensioner . .. 160 x 250 x 340 mm 

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

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

Pris 50 kr 

Auto-triggning mee 
perfekt stabilitet 

GM 5600 är ett bärbart pulsoscilloskop särskilt 

lämpligt för service på datamaskiner, industriella 

utrustningar och övriga apparater, där god 

pulsåtergivning och perfekt triggning är 

ofrånkomliga krav. 

PHILIPS e 
MATINSTRUMENTAVDELNINGEN 

Fack Stockholm 27 • Tel. 08/635000 



TUNGELEMENT 

en idealisk reläkontakt 

LM Ericssons tungelement TE 1 och TE2 är 
ca 10 gånger snabbare än vanliga reläer, er
fordrar ingen kontakt justering och har vid 
normal belastning en livslängd av flera 
hundra miljoner arbetsoperationer. 
Dess okänslighet för damm, fukt, korrosiva 
gaser och slipande ämnen möjliggör under
hlllsfria reläutrustningar och signalgivare 
även på mycket utsatta platser. 
Kontaktmanövrering sker med elektromag
net eller permanentmagnet eller med en 
kombination av dessa båda. 

Huvuddata för TEl 

Diameter 
längd 
Kontaktskydd 
Tillslagstid 
Fr6nslagstid 
Operationsfrekvens 
Normal kontaktström 
Maximal konJaktström 
Maximal kontakteffekt 
Tillslagskraft, mmk 
P6följande fr6nslag vid 
Kontaktmotst<~nd 

Begär datablad för TE1/TE2 

5 mm 
64 mm 
rodium p6 guld 
1 ms 
0,1 ms 
350 Hz 
100 mA 
2 A 
20 W 
95 At 
60 At 
0,03 ohm 

TU 
/r--------------~"71--------------'\ 

" 

Ovriga produkter 

långlivsrör, bl.a. ml/D30 
Transistorer, bl.a. 2N524-2N527 
Mikrovågsrör, bl.a. pulsmagnetroner 
Kallkatodrör, bl.a. dekatroner 

AB SVENSKA ELEKTRONRÖR 
STOCKHOLM 20 TELEFON 08/440305 

ett 
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Volt 

100 

70 

55 

25 

12 

Rifas elektrolytkondensatorer är moderna i sin anpassbarhet till de 
mest skiftande apparatkonstruktioner. De är moderna också med av
seende på materialval, inre uppbyggnad, förslutning, tillverknings
metoder och kvalitetskontroll. Bygg därför in Rifa redan i Edra proto
typapparater - ett stort urval står till buds. Begär katalog. 

Dimensionsexempel typ PEG 118 

PEG 11811nn5 

6 med arbetssp. 
till och med 450 V 

3 

10 25 50 100. 200 250 500 1000 ,aF 
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TRANSISTORISERAD 
FREKVENSRÄKNARE 

TSA 3334 

• Heltransistoriserad 

• Mäter frekvens och periodtid 

• Automatisk nollställning 
Frekvensomrdde 15 Hz-1 ,2 MHz 

• Inbyggd kontrollmöjlighet Noggrannhet ±1 enhet, ±kristalJnoggrannheten 

• Litet format Tidsbas 0.001,0.01,0.1, 1 sekund 
Ingångssignal 300 mV-150 V eff. 

• Lågt pris Ingångsimpedans 220 kohm, 25 pF 

Vikt c:a 4,5 kg 
Storlek 32 X 22 X 9 cm 
Nätanslutning 100-125,200-250 V, 40-60 Hz 

Kontakta oss för demonstration 

. BOX 11060 . BROMMA 11 . TEL. 08/290460 
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FÖR PRECISIONSMÄ'TNING 
A V KONDENSATORER 
UPP TILL 120.000 !tF 

KAPACITANSMÄ'TNING 
Mätområde: 0-120.000 ,uF 
Noggrannhet: ±1 %+10 pF av indikerat 

värde 
Känslighet: ±O,l %+10 pF 

MÄTNING AV FORLUSTFAKTOR 
Mätomrllde: 0-120%, övre mätområdes

gränsen kan utökas till 
1.000 % med yttre motstånd 

Noggrannhet: ±2 %+0,1 % av indikerat 
värde 

Känslighet: ±O,2 %+0,05 % 

MÄTKONDITIONER 
Växelström 
0,5 V från 10-120 % inom varje dekad. (Un
der inga förhållanden överstiger spänningen 
0,7 V). 
0,75 VA; 1,5 A 
Likström 
0-600 V från yttre spänningskälla 

Vikt ca 10 kg fullt transportabel avsedd för 
230 V 50Hz. 

r-------------------~ ~-, IAERO MATERIELAB I 
: INSTRUMENT" ELEKTRONIKAYD. Nom" .................................. ... ...... . : 

GREV MAGNIGATAN 6, STOCKHOLM O. TEL 234930 Firma: .... .. . ....... ... .. ......... .... .... .. ... .. . 

I Adress : ........................................... I 
I VAR GOD SÄND PROSPEKT Postadress: ........ ............... ... ... ...... Ö 404 I 
L _____________ ~--------_~ 
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I vidstående diagram är de jonosfärdata 

sammanställda som under oktober månad J f d ta f kt b 1963 
1963 utvärderats vid Uppsala Jonosfärob- onos är a ör o o er 
servatorium_ 

I kurvan överst i diagrammet visas den 
kritiska frekvensen fOF2 för F2-skiktet över fO

F2 
MH 

Uppsala. I mitten av diagrammet anges 
förekomsten av jonosfärstörningar. Längst 
ned anges i en kurva det observerade sol
fläckstalet R, och vidare anges förekoms
ten av sporadiska E-skikt, varvid staplar
nas längd anger den kritiska frekvensen, 
fE., för de sporadiska E-skikten (avläses 
på högra delen av diagrammet). 

z 

Den kritiska frekvensen för F2-skiktet 
har, som framgår av diagrammet, visat 
måttliga dag-till-dag-variationer, även om 
en del både höga och låga värden noterats. 

Som framgår av diagrammet, så har det 
under månaden förekommit en del stör
ningar som har påverkat jonosfären över 
Uppsala. Senare hälften av månaden har 
varit ganska störd av både korta och lång
variga s.k. SID:s (Sudden Ionospheric 
Disturbances). Medelsolfläckstalet för må
naden var 35,8 och solaktiviteten har jämnt 
fördelats, om man bortser från de låga vär
dena de fem första dagarna av månaden. 
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,'V 5törninga 
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Förekomsten av sporadiska E-skikt har, 
om man ser i stort, varit ringa. De relativt 
höga värdena på E. den 22 och 31 kan dock 
ev. ha förorsakat öppning på de höga fre
kvensbanden. 

TS 
.tork stiimlng ~åttlig stiirni"i [2jsyCl!l stÖtning 

............ 
--....... PLA"N N Al R 
~---.. ----------~----.. ----.. ------... 

- w.-

J.....so!fläckstol V ~ II 
1/ 

, 
v-i--' 

IV 

II 
19 'u 24 26 .28 30 

_Datum 

en ny' fläkt lTIed större kapaCitet 
i nerbantad storlek 

5" (127 mm) diameter, 8" (203 mm) lång, endast 
7 kJ! i vikt och ändock en kapacitet av 80 eJ.m. 
(2,17 m'/min) vid 2" s.w.g. 

Fläktar med jämförbar kapacitet erfordra van
ligtvis ett utrymme av upp till 600 kubiktum 
(9.830 cm'). Den nya PLANNAIR-fläkten 4PL366 
-526 erfordrar endast 160 kubiktum (2620 
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 enastående 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 Y, 
l-fas, 50 Hz. Förbrukning 140 W vid 2.800 varvl 
minut. 

, 

5 

STOCKHOLM Ya 
flumoij. 

TUlEGATAN 17 

• INSTRUMENTAKTIEBOLAGET METRON * 
TEL vx 241250 
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TRANSISTORISERAD 
MINIATYR DI(iITALVOLTMETER 
med automatisk omkoppling av område och polaritet 

PAR digitalvoltmeter är den mest kompakta på marknaden. Den är robust byggd med kretskort av plugin-typ 
och nixieindikatorrör samt i övrigt utförd för största funktionssäkerhet under lång tid. Lämpar sig väl för in
byggnad i utrustningar och kan genom sin prisbillighet och pålitlighet ofta ersätta hittills använda visarinstru
ment av motsvarande noggrannhet. 

Mätområde DC: ± 0,001 till ± 999 V 
Noggrannhet: ± 0,1 Ofo ± 1 
Ingångsimpedans: 10 Mohm 
Differential ingång: Flytande, max ± SOO V 

Com.mode rejection 100 dB 

Utgång: 10 linjers decimalcode 
för printer 

Dimensioner: 16S X 127 X 200 mm 
Vikt: 4,S kg 
Nätspänning: 110/220 SO Hz 17 watt 

~ :_: IJ II. generalagent 
-0 •• 0. 

TET.ARE AB • • • II' I . e a -........ -
DATA- ~MEHt lIU- PRECISIONS- Industrigatan 4, Stockholm K, Tel. 543317/18, Telex 10178 BEl/ANlllJNG KOMMUNIKATION KOMPONENTER 
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Metalliserade plastfoliekondensatorer i flat-ovalt utförande 

Dimensions- och 
prisexempel 

Kondensatorerna består av ett metalliserat plastfoliedielektri
kum vars mest karaktäristiska egenskaper är hög spännings
hållfasthet, god temperaturstabilitet och okänslighet mot fukt. 
liksom övriga Siemenskondensatorer tillverkas MKH-konden
satorerna med svetsad kontaktering med antingen axiellt 
(832231) eller radiellt (832232) placerade anslutningstrådar. 
I det senare fallet är anslutningstrådarnas avstånd anpassat 
till modulsystemet för etsade kort. 
Spänningsområde: 250-630 V=. Kapacitansområde: 0,1-1 p-t-. 

0,1 pF O,47,uF 

250 V 400 V 630 V 250 V 400 V 

HöjdXbreddxlängd mm 16,5X10,5X141 7x11 x19 16,5X16X29 16X15,5X26,51 8x20,5x29 
Pris per 100 st kr 57,- 72,- 118,- 94,- 153,-

Stor, utförlig broschyr sändes gärna på begäran. 
För närmare upplysningar kontakta vår sektion TK. Tel. Stock
holm 229640, 08/229680. Tillv. Siemens & Halske AG .. 

TK/63323 

\S -V-EJ.'J S -g~A ;S]~E-M·-E- N .5: A B 



MICRO-STRIP CANNON 
PLUGS 

förstoring 

I 

FLATA MICROMINIATYRKONTAKTER 

I 

(annons kontaktserie Miero-Strip består av tunna remsor 

(1,8 mm) med intill varandra liggande kontaktstift respek

tive kontakthylsor. Avståndet mellan kontakterna är c-c 

1,27 mm. Stiften är av förgyllda berylliumkoppartrådar, 

. virade kring en kärna av samma material. Hylsorna av 

rörtyp i guldpläterad koppar. Kontakternas konstruktion 

gör dem självrensande. lagerförs med S, 10, 15, 20, 30 

och 40 poler i längder 6,4-51 mm. 

Elektriska data: Ström 3 A. Spänning 900 V (test-). Test vid 

2.300 m höjd 300 V. Temperaturområde -SSO( till + 125°C, 

Overgångsmotstånd/stift 2,6 mO vid 3 A. Material i kåpa 

och dielektrikum diallyiftalat. 

EN Nyl 
BKcKSTRÖM 

KATA- har nu utkommit. Den innehåller en hel del nyheter, som kan vara av 

intresse för Er - som vanligt idel högklassiga komponenter från Texas, 

Can non, Colvern, Erie, Hunt och många andra välkända tillverkare av 

LOG 
elektronikkomponenter. 

Industrier, statliga förvaltningar och andra storförbrukare erhåller ka-

talogen gratis, till övriga sänds katalogen mot insäHande av 10: - på 

vårt postgiro nr 504 57. 

AB GÖSTA BÄCKSTt:iÖM 
- ledande I elektronik ~J11> . TELHON 540390 

-- ~ ~ .~ IOX 12089 

r,; , , STOCKHOLM 12 , . 
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Längd Spellid vid relp. bandhallighel p.r kanal 

meler I fal 4,75 cm i lek. I 9,5 cm i lek. I 19 cm i sek. 

Slandard 60 200 82 3'1. 21 min 10 min 5 min 7.SO 
90 300 102 4 31 m,n 16 min 8 min 8.-

T 100 180 600 127 5 1 lim 3 min 31 min 16 min 13.50 
Talal Ijacklek: 250 800 147 6 1 lim 27 min 44 min 22 min 19.-

47,. 360 1200 178 7 2 lim 6 min 1 lim 3 min 31 min 22.50 
720 2400 247 10 4 lim 12 min 2 lim 6 min 1 lim 3 min SO.SO 

"LP" 60 200 76 3 21 min 10 min 5 min 6.-

Lang 'Iay 
90 300 82 3'1. 31 min 16 min 8 min 8.75 

135 4SO 102 4 47 min 23 min 12 min 10.-
V 150 270 900 127 5 1 lim 34 min 47 min 23 min 18.-

TOlal Ijocklek: 375 12SO 147 6 2 lim 12 min 1 lim 6 min 33 min 22.SO 
540 1800 178 7 3 lim 8 min 1 lim 34 min 47 min 30.-

35,. 1080 3 SOO 247 10 6 lim 16 min 3 lim 8 min 1 lim 34 min 60.-
I 

Double Play 125 400 82 3'1. 44 min 22 min 11 min 12.-
180 600 102 4 1 lim 3 min 31 min 16 min 18.-

T 200 360 1200 127 5 2 lim 6 min 1 lim 3 min 32 min 28.-
Tolal Ijocklek: 500 1600 147 6 4 lim 12 min 1 lim 27 min 44 min 38.-

27,. 720 2400 178 7 8 lim 25 min 2 lim 6 min 1 lim 3 min 73.-
1440 4800 247 10 2 lim 55 min 4 lim 12 min 2 lim 6 min 16.-

135 4SO 76 3 47 min 24 min 12 min 45.-
Triple Play 180 600 82 3'1. 1 lim 3 min 31 min 16 min 21.-

P 300 270 900 1'02 4 1 lim 34 min 47 min 24 min 26.-

Tolal Ijocklek: 
540 1800 127 5 3 lim 8 min 1 lim 34 min 47 min 41.SO 
750 -2500 147 6' 4 lim 20 min 2 lim 10 min 1 lim 5 min 62.SO 

18 ,. 1080 3 SOO 178 7 6 lim 16 min 3 lim 8 min 1 lim 34 min 79.SO 
2160 7000 247 10 12 lim 32 min 6 lim 16 min- 3 lim 8 min 143.-

Distributör: Teleapparater Skogsbacken 24 - 26 SUNDBYBERG Tel. 08/290335 

lEn 
industri 
för 
industrin 

mi {bl i lm ~[p} ~ 
GÖTARPS FABRIKS AB Gnosjö 
Telefon Värnamo 0370/91430 växel 
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Skiv- och 
bandspalten 

Under denna rubrik kommer RT i fort· 
sättningen att presentera nya och ur ljud
teknisk synpunkt speciellt intressanta ski
vor och band. 

Som recensent kommer bl.a. Lars Res
berg att medverka. För jazzvännerna är 
Resberg ett välkänt namn, han har under 
många år verkat som recensent och skri
bent i jazztidskriften ,Estrad:. och har 
även gjort jazzprogram i radio. 

En av Resbergs hobbies är att bygga 
audioteknisk apparatur, han besitter alltså 
även ett visst tekniskt kunnande som väl 
kan komma till pass i detta sammanhang. 
Förutom som musikskribent har Resberg 
varit verksam som musiker och musikföre
läsare. 

MICHEL LEGRAND (arr. o. dir.): 
The Jitterbug Waltz. Nuages. Night in 
Tunisia, Blue and Sentimental. Stomp
in' at the Savoy. Django. Wild Man 
Blues. Rosetta. Round Midnight. Don't 
Get Around Much Anymore. In a Mist. 
(Columbia 30 cm stereo LP CS 8079). 
Pris: 27:-. 

Stereo på platta har vi inte haft i så sär
deles många år, men man börjar ändå få 
ett visst perspektiv på utvecklingen av 
denna specifika teknik. Stereoskivorna har 
väl vid jazzinspelningar i stort haft kän
ning aYs samma barnsjukdomar som vid 
inspelning av annan musik: för stor sepa
ration och »hål i mitten» som mest »iöro
nenfallande:. misstag. 

En del av plattorna som var med i den 
tidigaste stereovågen står sig dock riktigt 
bra än i dag både ljudtekniskt och musi
kaliskt, och den som jag kanske allra helst 
och oftast spelar är ovannämnda skiva. 

Den är det lyckade resultatet av ett myc
ket originellt europeisk-amerikanskt sam
arbete i juni 1958: den mycket per~onlige 
och virtuose franske arrangören Michel 
Legrand - kanske mest känd för sina yp
perliga och ofta småsatiriska bearbetning
ar av franska och amerikanska standard
melodier - fick till sitt förfogande trettio 
av New Yorks ledande solister och ensem
blemusiker inom jazzen, med carte blan
che vad det gällde repertoar och arrange
mang. 

Legrand gick mycket okonventionellt 
tillväga. Melodier från jazzens tjugotal 
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2N2484 G64 2N2297 2N2893 
1!tA-1mA 50flA-20mA 10mA-500mA 10mA-5A 

Four SGS/Fairchild Silicon Planar Transistors 
offer hFE, fn eob combinations for optimised 
performance over more than six decades of . 
collector current 

AVAILABLE FROM DISTRIBUTOR STOCKS 

SCANTELE AB" . 
T engdalsgatan 24, Stockho lm SÖ. Tel : 2458 25 
T elex; 10368 Telescand Cable: Telescand 

SOCIETA' GENERA LE SEM ICO NDUTTORI I AN ASSO CIATE AND LICENSEE OF FA IRCHILD SEMICONDUCTOR / U .S.A, 
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(Blues, Mist) blandades med evergreens 
från swingepoken (Rosetta, Sentimental, 
Savoy) och mera sentida käpphästar som 
Tunisia och Midnight fick en dagsaktuell 
orkestral dräkt och presenterades för de 
trettio musikerna. 

Inte alla är i elden samtidigt. Det rör 
sigom tre olika grupper. I Blues, Midnight, 
Waltz och Django hör vi bl.a. aktuella för
grundsfigurer som Miles Davis, John Ca l· 
trane och Bill Evans, och i Nuages, Rosetta, 
Anymore och Sentimental lanseras en av 
swingmusikens stilbildare, den varmt sen· 
suelle tenorsaxofonisten Ben Webster bl.a. 
mot en bakgrund aven välklingande trom
bonekvartett. Övriga nummer är gjorda 
med ett stor band, med toppsolister som 
Art Farmer (trumpet), Jimmy Cleveland 
(trombone), PhilIPoods (altsaxofon). Mu
sikaliskt bjuds lyssnaren på många höjd
punkter, med Davis och Webster som kla
rast lysande ljus. Men även ljudmässigt 
finns många positiva synpunkter att note
ra. Några våldsammare överdrifter före
kommer il,lte i fråga om tillämpningen av 
stereotekniken. Ljudbilden hänger väl ihop 
även vid relativt särade högtalare, och både 
bredd och djup är mycket tillfredsstäl
lande. 

Dömt enbart med det lyssnande örat så 
hålls också ilistorsion~n väl inom de accep
tabla gränserna. Speciellt märks detta i av-

snittet med trombonekvartetten - basuner 
i flertal överträffas väl annars bara av valt
horn i flock när det gäller att producera 
verkligt påträngande intermodulation. 

En del särdrag finns i de olika grupper
na, även upptagningsmässigt. I Stompin' 
at the Savoy har Legrand medvetet lekt 
med sidrörelse hos rörblåsarna - några 
klarinetter och saxofoner - där melodi
föringen snabbt växlar från ena sidan till 
den andra. En medveten »stereogimmick», 
allright, men rätt roande och oförarglig. 

Förargade brukar däremot en del mu
sikbedömare bli när de hör de extrema 
akustiska närbilder som ofta förekommer 
i upptagningar av jazzmusik. Man jämför 
kanske med upptagningar från stora kon
sertsalar och anser detta med att krypa 
inpå musikern med en inspelningsmikrofon 
vara orealistiskt. Detta vittnar väl snarast 
om ett visst främlingsskap med ämnet. Den 
där nära hörselbilden är inte särskilt ex
trem : flertalet j azzins pelningar ger en 
ganska korrekt bild av hur man hör denna 
musik i de lokaler där den vanligen fram
förs - nota bene i ~sprungslandet USA. 
Det rör sig ofta om klubbar, små restau
ranger och barer, av väsentligt mindre for
mat än man skulle tro. Och plan behöver 
alltså inte nödvändigt sitta vid »ringside» 
för att uppleva musikskapandet nästan från 
insidan - på samma sätt som i någon av 
de förkättrade inspelningarna . .. 

Lars Resberg 

0,015% STABIUm 
~80fllV BRUM 

0-40Y lA STABIL LIKSPÄNNING 

• helt kortslutningssäker 
• inställbar strömbegränsning 
• singel- dubbel- eller trippel utförande 
• omgående leverans 

Några övriga typer ur programmet: 
860-1 0-60V 1 A 
C25-5 0-25V 5A 
C28-5R 0-28V 5A 19" rack 
C28-10R 0-28V 10A 19" rack 

I\""""""","SVENSKA AB~'" 

LTRONIX 
.\.""~VÄLLINGBV STOCKHOLM~"" 

Jämllandsg. 125. 
Vällingby 

Tel. 08187 01 35 

Danmark: Tage Olsen AlS, Köpenhamn. Norge: Morgenstlerne, Oslo. Finland: OY Atomica, Helsingfors. 
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Ny gravermetod 
för Lp·skivor 

RCA-Viktor har nyligen introducerat ett 
nytt framställningsförfarande för sina LP
skivor, vilket lanseras under beteckningen 
»Dynagroove». Med denna nya metod an
ser man sig ha löst en stor del av de distor
sionsproblem som är förknippade med av
spelningsnålens bristande förmåga att ab
solut korrekt följa skivspåren, samt proble
met med den distorsion som så störande 
brukar uppträda vid avspelning av de inre 
spåren på skivorna. 

RT har fått sig tillsänd en skiva som är 
gjord enligt Dynagroove-förfarandet, näm
ligen Beethovens pianokonsert nr 4 i G-dur 
med Van Clibum, piano, och Chicagas 
symfoniorkester. (RCA LSC-2680-B Ste
reo. Pris: 28: - exkl. oms.). Givetvis kan 
man inte genom att prova endast en skiva 
ge något definitivt omdöme om Dyna
groove-tekniken, men faktum är att det ex
emplar som RT provat var mycket bra. 
Skulle man anmärka på något, så är det 
att de olika instrumentgrupperna framträ
der alltför definierat, nästan som om det 
vore fråga om solospel. Upptagningen av 
pianot är däremot mycket bra. Om detta 
kan hänföras till Dynagroove-förfarandet 
eller inte, är inte möjligt att uttala sig om. 

TR 
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MULLARD 
EFFEKT-

TRANSISTORER 
P max 

toto 
/W) 

130 

100 

45 

30 

15 

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

47 50 55 60 80 100 

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

till 100 volt och 130 watt. 

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

godoser de flesta anspråk. 

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

uppgifter om pris och data. 

Mul la rd 
Strindbergsgatan 3D, Stockholm No 

Telefon 08/6701 20 

(V) 

RADIO OCH TELEVISION - NR 2 - 1964 39 



Kvalitetsm~dvetna kunder vet fördelarna med 
högklassigt utförande pI slväl instrument som 
komponenter. Vlr strävan har alltid varit att 
erbjuda kundkretsen toppkvalitet och god 
service. 

I vlrt försäljningsprogram som ständigt ut
vecklas, finner Ni enbart förstklassiga tillver
kare av kvalitetsprodukter, var och en pI sitt 
omrldei de flesta sedan många lr välkända för 
våra kunder. I kommande .annonser ska vi pre
sentera nyheter och speciellt intressanta produk
ter ur vlrt program. 

Vill Ni veta mer, ring eller skriv till oss så 
sänder vi gärna broschyrer och tekniska upp
gifter. Våra försäljare och ingenjörer gör Er 
gärna ett besök för närmare diskussion av Edra 
problem. 

På komponentsidan representerar vi en rad 
välkända till verkare. Vårt företags måtto 
att ge god kundservice innebär här ett kri
tiskt urval av goda komponenter och till
räcklig lagerhållning för snabba leveranser. 

PRECISIONS 

Ni kan se de artiklar som intresserar Er mest 
i vår permanenta utställning. Vi gläder oss 
åt Edra besök. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT 
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AB 

INSTRUMENT 

Lövisvigen 40-42 
Postbox 1237, Bromma 
Tel. Vx 262720 



902.1 

616 

501 

S.p.A. MILANO ITALIEN 

Vi har nöjet introducera några komponenter ur MIAL:s stora program och 
meddela att vi fr.o.m. den 1/1 -64 är generalagent för detta företag i hela 
Skandinavien. 

905.1 

602 

~ 
II 
506 

907.3 907.4 

potentiornetrar 
och trirnrar 

Stort sortiment för TV, rundradio och industriell elek
tronik 
Värden upp till 10 mQ 

pOlystyren 
. och pOlyester 
kondensatorer 
Kommersiella och professionella typer 
Kapacitans 100 pF till 0,6 ,uF 
Arbetsspänning 33 V till 1000 V 
Tolerans ±20 till ± 0,3 % 

glimrner och 
keramiska 
kondensatorer 

~ : . ~.~.:. .... ':-:';",'~ :: ..... \ : ' 

473 

GLIMMER: Konventionella och MIL-typer 
Kapacitans 5 pF till 0,1 ,uF 
Arbetsspänning 300 V till 2500 V 
Tolerans ±20 till ±l % 

O O O"""'Sf.,lF=== c:::::====I DMIAL.rl \ .. 

O O 0/ 
KERAMISKA: Normala och temperaturkompenserade 
Kapacitans 2,2 pF till 100.000 pF 

ETT 
IIAELL1 
FÖRETAG 

Arbetsspänning 600 V 
Tolerans ±20 till ±5 % 

420 

ETT 
IIAELLI 
FÖRETAG 

Pirellihuset, Hj~rthag.n Sthlm lox 39051, Sthlm 39 Tel : 637050/60 Telegramadress: lAVE LET 
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Philips 
ASY76·ASY77·ASYBO 

legerade PNP transistorer 
i 10-5 hölje tör 

.. digitaltekmk • pulstekmk • jörstärkartekmk 

Basström (IS med) som funktion av emitlerströmmen vid t J =25 C 
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U
CB 40 V 60V 

~Q 
U
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-·r _ _ U
EB 10 V 10 V 

I 300 mA 300 mA C 

Skala 1:1 Tr-U-- p tot 500 mW 500 mW 
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IE(mA) 
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PHILIPS 
Elektronrör och Komponenter, Fack, Stockholm 27, Tel. 08/63 50 00 
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Komponenterna som ingår i byggsatsen 
till den 2XlO W stereo/örstärkare som 
beskrivs på sid_ 65 uppgår till ett lOO
tal. Det gäller att noga hålla reda på 
alla små detaljer och att sedan följa 
beskrivningen noggrant punkt för punkt. 

I kommande nummer: 

Mätning av intermodulationsdis
torsion D Stereorundradioteknik 
D Konstruktion av transforma
torlösa tonfrekvensförstärkare D 
Bygg själv en förstklassig elek
tronkopplare med transistorer D 
Så handskas man med LP-skivor. 

" 

Effekt 
- akustisk och annan 
Enheten för elektrisk effekt är som bekant en watt, som är den effekt som ut
vecklas i en resistiv belastning på l ohm som genomflytes aven ström på l A. 
År det fråga om växelström erhålles l W effekt om belastningsresistansen l ohm 
genomflytes aven växelström med effektivvärdet l A_ 

Man kan använda samma enhet - watt - för att mäta mekanisk effekt, och 
man har då sambandet l W = 0,102 kilopondmeter per sekund, vilket motsvarar 
den effekt som fordras för att lyfta 0,102 kg en meter på l sekund_ 

När det är fråga om akustisk effekt från en ljudkälla kan man utgå från en 
effekt som är ekvivalent med en elektrisk effekt= 10-13 watt_ Om denna akustiska 
effekt passerar en yta=lOOO cm2 vid normalt lufttryck och vid rumstemperatur, 
erhålles en ljudnivå av ca 10-16 watt/cm2, som är den lägsta ljudnivå som det 
mänskliga hörselorganet kan uppfatta; denna ljudnivå utnyttjas som referens· 
nivå och motsvarar ett ljudtryck=l ,ub som är en miljondel av det normala luft
trycket. 

För aU man 
skall få max. Ijudnivå=90 dB över den ,nyss angivna ljudreferensnivån i en lokal 
med normal efterklangstid, ca 0,5 sekunder, fordras det en akustisk effekt om 
ca 0,5 m W per ma rumsvolym (90 dB ljudnivå i rummet motsvarar en hörnivå 
som konsertbesökaren får vid mycket starka passager i musiken från en symfoni
orkester). Ett ordinärt vardagsrum har 70--100 m3 volym, vilket betyder att det 
fordras 7-50 m W akustisk effekt för att man skall få den nyss nämnda ljudnivån. 

7-50 mW låter ju överkomligt, det är den uteffekt man får från en liten tran
sistormottagare. Men tyvärr är det så, att de flesta högtalare som kan komma 
till användning i hemmiljö har mycket låg verkningsgrad, 1-10 %_ Beroende 
på vilken högtalaranläggning man har fordras det därför att en elektrisk ton
frekvenseffekt av något mellan 0,5 W och 5 W påföres högtalaren. 

Höjer man kraven på önskad toppljudnivå till 100 dB får man öka effekt
behovet med en tiopotens_ Det är, om man bebor en lägenhet i hyreshus, kanske 
inte tillrådligt med hänsyn till grannsämjan. 

Den nuvarande 
tendensen inom audiotekniken att arbeta med mycket små högtalarlådor har lett 
till lägre verkningsgrader hos högtalarenheten, detta har i sin tur skärpt kraven 
på den effekt som man skall kunna ta ut från förstärkaren. 

Några tekniska svårigheter att gå dessa ökade krav tillmötes föreligger knap
past_ Med moderna kisel-effekttransistorer är det egentligen inga svårigheter 
atl. konstruera t.ex. en 50 W hi-fi-förstärkare med högst resonabla ytter dimensioner. 

I varje fall är det ofantligt mycket lättare att konstruera behändiga högeffekt
förstärkare med transistorer än att övertyga en husmor om nödvändigheten att 
installera en eller två kubikmeterstora högtalarlådor i vardagsrummet. 

En god prognos är därför att småhögtalarna och högeffektförstärkarna kommer 
aLt dominera framtidens hi-fi-teknik. 

Nu finns det 
ju olika sätt att ange uteffekten från en tonfrekvensförstärkare. I vårt land och 
på kontinenten anges oftast sinuseffekten (=den effekt som vid viss klirrfaktor 
utvecklas aven sinusformad spänning över en resistans=högtalarens nominella 
impedans). I USA anges ofta uteffekter som=2Xsinuseffekten och i England 
anges ofta den uteffekt som kan tas ut innan klippning av utsignalen kan iakttas 
på ett oscilloskop. Denna uteffekt är 10--20 % högre än sinuseffekten_ 

Många fabrikanter anger »musikeffekt» som uteffekt, det ger värden som 
ligger ca 20--30 % över sinuseffekten. 

Såvitt man kan se .finns det endast ett skäl att frångå sinuseffekten när det 
gäller att ange uteffekten från en tonfrekvensförstärkare : man får uteffektsiffror 
som gör sig bättre i reklamen. (Sch) 
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AKTUELLT 

lJi -fi -utställning 

I november 1963 anordnade Svenska High 
Fidelity Institutet en hi-fi-utställning på 
Hotell Gillet i Stockholm. I denna utställ
ning, som i första hand vände sig till en 
bredare publik för att sprida intresset för 

högklassig ljudåtergivning, deltog större 
delen av de svenska företag som tillverkar 
eller representerar utländska tillverkare av 
hi-fi:utrustningar. Skivor och förinspelade 
band demonstrerades också. 

I If I "" 1/ I • .. . 
• • ~,j 

~ .. 
Fig l 

Fig 2 

Fig 3 Fig 5 

Fig 4 
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På utställningen visades en hel del gam
malt och välkänt, exempelvis radioenheter, 
förstärkare och elektrostatiska högtalare i 
»Quad-serien:., Thorens stora skivspelare 
och Ortolons nålmikrofoner. Men det fanns 

Fig l 
Radioenhet, typ MF-300, från Fisher Radio 
Corp. för mottagning av stereosändningar. 
Denna radioenhet kan fjärrmanövreras trådlöst 
med hjälp av ultraljud, jfr fig. 2. 

Fig 2 
Fjärrkontrollmottagare och manöverenhet för 
fjärrmanövrering av radioenheten i fi&. l. 

Fig 3 
Ny skivspelare, typ TD-135, från Thorens, 
Schweiz. Den levereras med arm och pickup. 

Fig 4 
»/ntegrerad hi-fi-förstärkare», typ X-l00, från 
Fisher Radio Corp., USA. 

Fig 5 
»/ntegrerad hi-fi-förstärkare», typ KS 601, från 
Ortofon, Danmark. 

Fig 6 
Förstärkare med inbyggd radioenhet, typ W-S8, 
från Trio Corp., Japan. 

Fig 7 
Två av högtalarlådoma, typ B-7 och B-24, i 
Svenska Högtalarfabrikens »Slim-LiRe-serie». 

Fig 8 
Ljudtryckskurvor för bashögtalare med mem
bran av plastmaterial. Den streckade kurvan 
avser en högtalare med membran av polysty
ren, den heldragna kurvan avser den 12" bas
högtalare med membran av cellplast, vilken 
används i Goodmans högtalariåda, typ :.Ele
ganzia». 

Fig 9 
HögtalarIåda, typ »Bookshelf 2>, från Wharfe
dale Wireless Works Ltd, bestyckad med en 
10" bashögtalare och en 5" högtalare för mel
lan- och diskantregistret. Max. effekt 20 W. 

Fig 10 
Monteringen av bashögtalaren i Fiskers hög
talarlåda, typ XP4A. Membranet, som är di
rekt fastsatt i lådans baffel, består till hälften 
av aluminium och till hälften av fibermassa. 
Magneten är fastskruvad vid en mellanvägg i 
lådan; utrymmet mellan denna och baffeln är 
dämpat med glasfiber. 

• 
l 



Stockholm 

också en del utrustningar som var nya för 
Sverige. 

Inga transistorförstärkare 
Många hade kanske väntat sig att finna 

Fig 7 
Fig 9 

några transistorbestyckade förstärkare på 
utställningen. N ågra sådana fanns emeller· 
tid inte. Enligt Europarepresentanten för 
Shure Brothers, Mr H P Kearcher, som var 
i Stockholm vid tiden för utställningen, 

Ljudtryck 

dB 

5 

5 l ~ 
20 
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slutsteg med kiseltransistorer. Vid de ef
fekter det här är fråga om - 25 W per 
kanal eller mer - är nämligen sådana 
ännu mycket dyra. 

Stereosändningar 
För att ge utställningsbesökarna ett prov 
på stereosändningar enligt Zenith·General 
Electric-systemet, hade arrangörerna in
hämtat tillåtelse från Televerket att an
ordna utsändning av stereofoniska musik
program. Som programkälla användes ste
reoskivor och -band och som sändare tjänst
gjorde en stereo-signalgenerator från Fi· 
sher Radio Corp. Räckvidden för sändaren 
var begränsad till att omfatta endast ut
ställningslokalerna. 

Radioenheter för stereo och mono 
Ännu har ju inte stereosändningar startats 

i Sverige, bortsett från en del försökssänd
ningar som utförs av Televerket med en 
speciell svensk variant av det amerikans
ka Zenith-General Electric-systemet. Ty
värr är det nog så, att det, innan regel
bundna stereorundradiosändningar blir ak
tuella för Sveriges del, kan dröja rätt mån
ga år, i synnerhet som de europeiska rund
radiobolagen ännu inte är eniga om vilket 
stereorundradiosystem man skall välja som 
europeiskt standardsystem. Den som vill 
skaffa sig en framtidssäker radioenhet kan 
dock med ganska stor säkerhet satsa på en 
stereomottagare, baserad på det ameri
kanska Zenith-General Electric·systemet, 
mycket talar nämligen för att det blir det
ta system som blir valt som europeiskt 
standardsystem. 

Flera av de radioenheter som visades på 
utställningen var utrustade för mottag-

ning av stereosändningar enligt Zenith
GE-systemet. Gösta Bäckström Förstärkare 
AB visade bl.a. en radioenhet, typ AFX-3U, 
från det japanska företaget Trio Corp. 
Denna radioenhet, som kostar 950: -, är 
utrustad för mottagning på UKV /FM 
(80-108 MHz) och MV/AM (535-1605 
kHz). Känsligheten är vid FM-mottagning 
2,5 pV vid 94 MHz, signalbrusförhållandet 
20 dB och frekvenssvinget ± 25 kHz. Vid 
AM-mottagning är känsligheten 20 fl V vid 
1000 kHz, signalbrusförhållandet 20 dB 
och modulering av signalen 30 %. Fre. 
kvensområdet är vid mono-FM-mottagning 
20-20000 Hz och vid stereo-FM-mottag. 
ning 50-15 000 Hz, i båda fallen inom 
± 0,5 dB. Kanalseparationen är vid stereo
mottagning 38 dB vid 400 Hz och bättre än 
20 dB vid 10 000 Hz. AFX-3U är försedd 
med brusspärr. 

Tab. 1. Tekniska data för de hi·fi·förstärkare som visades på Svenska High Fidelity Institutets utställning i november 1963. 

Tillverkare Typ 

Acousticol Mfg. Ca. ltd., Quad 22 
England 

Quad 11 

Braun AG, Västtyskiand CSV 60 

CSV 13 

Dynaco Inc., USA PAS-2 o. -3 

SCA-35 

Stereo 35 

Stereo 70 

Fisher Radio Corp. , USA X-lOO 

X-10lC 

X-202B 

X-80OC 

Harman Kardan, USA A 300 

A 500 

Ortofon, Danmark 
1 

KS 601 
1 

Reval<, Schweiz 
1 

40 
1 

Telewatt, Västtyskiand VS-56 

VS-71 

Trio Carp., Japan W38 

W40 

" .-. i en kolumn anger antingen att utrustningsde. 
taljen ifråga saknas eller att tillverkaren inte har 
lämnat någon up~gift om ifrågavarande detalj •• X. 

46 RADIO OCH TElEVISION - NR 2 - 1964 

Svensk 
Klangfärgsregleri ng 

representant Frekvensområde 
(Se även tab. 2) Bas 

(dB) 

Harry Thellmod AB 20--20 000 Hz ± 0,5 dB ±15 

20--20000 Hz ±0,2 dB -

Audiosonic AB 20--30 000 Hz -3 dB +18-20 

20--30 000 Hz -3 dB +18-20 

Elfa Radio & Tele- 10--40000 Hz ±0,5 dB ±20 
vis ion AB 20--20 000 Hz ± 0,25 dB ±12 

20--20 000 Hz ± 1 dB -
20--20 000 Hz ± 1 dB -

Sonic AB 20--20 000 Hz ± 1 dB X 

20--20 000 Hz ± 1 dB X 

20--20 000 Hz ± 1 dB X 

25-25 000 Hz ± 1 ,5 dB ±12 

Sonic AB 15-70000 Hz ±1 dB ±12 

12-70000 Hz ±1 dB ±12 

Sela AB 110--40000 Hz ± l dB 
1 

±12 

Elfa Radio & Tele-
130--20000 Hz ±1 dB 

1 
±12 vision AB 

Sonic AB 20--20 000 Hz ±0,2 dB +15-17 

20--20 000 Hz ±0,5 dB +20-22 

Gösta Bäckström 20--50 000 Hz ±0,5 dB +10,5-8 
Förstärkare AB 

20--40 000 Hz ±1,5 dB +12-8 

i en kolumn anger att apparaten är utrustad med 
den ifrågavarande detaljen, men att tekniska data 
för denna saknas. 

I 
Diskant 

(d Il) 

±15 

-

+14-22 

+14-22 

±14 

±12 

-
-

X 

X 

X 

±12 

±10 

±12 

1 
±15 

1 
±12 

-. -+12-20 

+20-24 

+8-8,5 

+9-10 

C) 
r::~ (; 

~c: .= ~.Q 
Uteffekt " 

a .:;; ö " .~ 
(W) 'a u og .:; 

.~ o.. Q) ~-g 2S; c. ~ ~ 

:;)- O (3 ~~ -= E 

- , 1,4 <0,1 - -
15 - <0,1 - -

2x 30 - - <0,5 <1 

2x12 - - , <1 <1 

- 2 - ° <0,05 

2x17 - <1 - -
2x17 - <1 - -
2x35 - - <1 <1 

2x24 - - <0,5 -
2x27 - - <0,5 -
2x35 - - <0,5 -
2x30 - - <0,7 <0,7 

2x12 - <1 - -
2x20 - <1 - -

1 
2x15 

1 
-

1 
-

1 
-

1 
-

1 

1 
2x 12 

1 
-

1 
0,5 

1 
-

1 
-

1 

2x12 - - 0,25 0,2 

2x35 - - 0,1 0,6 

2x14 - - <2 -
2x20 - - <1 -

<D 
~ 

C) 

" ~ .-
~ :~ 0-", 

>40 

-

>40 

>40 

-
-
-
-

-
-
-

>50 

-
-

40 
1 

-
1 
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I 
I 

Sonic AB visade en radioenhet, typ MF. 
300, från Fisher Radio Corp., USA, avsedd 
för mottagning av stereosändningar, se fig. 
l. Känsligheten för denna mottagare är 
1,6 fl-V. Vid 100 % modulering är distorsio
nen 0,3 % och signalbrusförhållandet 75 
dB. Kanalseparationen är 35 dB. 

MF-300 har även den finessen att den 
kan fjärrmanövreras med hjälp av ultra
ljud, se fig. 2. Med fjärrmanövreringsenhe
ten, som f.ö. även kan användas för regle
ring av volymkontrollen hos den förstär
kare som ingår i anläggningen, kan man 
utföra stationsinställning samt koppla på 
och av anläggningen. Fjärrkontrollmotta
garen måste då givetvis hela tiden vara till
kopplad. 

Braun AG, Västtyskland, visade en ra
dioenhet för mottagning av stereosändning
ar, tidigare beskriven i RT'. 

Ingångar 

Av monoradioenheter som visades på ut
ställningen kan nämnas Acoustical M/g. 
Co:s båda enheter för FM resp. AM, Dy
naco's FM-enhet i byggsats samt Ortolans 
FM-mottagare. 

Skivspelare 
Den enda nyhet som presenterades i fråga 
om skivspelare var en variant av den väl
kända skivspelaren, typ TD 124, från Tho
rens. Den nya typen, se fig. 3, som har be
teckningen TD-135, har en skivtallrik som 
väger 3 kg. Den levereras med Thorens 
egen tonarm, typ BTD-12S och Shure's 
pickup, typ M77. Tonarmen är försedd med 
en nedläggningsanordning och nåltrycket 
kan ställas in på en skala på armen. Ar-

l Rö SNES, T: Stereo och hi-Ii på Berlin-ut
ställningen. RADIO och TELEVISION 196~ 
nr 11, s. 50. 

Utgångar 

mens resonansfrekvens ligger vid 16 Hz. 
TD-135 kostar komplett med arm och pick· 
up 650:-. ~ 76 

Tab. 2. Förteckning över svenska representan
ter omnämnda i tab. 1. 

Namn 

Harry Thellmad AB 

Audiasanic AB 

Elfa Radia & Tele
vision AB 

Sonic AB 

Sela, Svenska Elek
tronikapparater AB 

Gösta Bäckström Fär
stärkare AB 

Pris 

Adress 

Harnsgatan 89, 
Stackhalm 

Slånbärsvägen 2, 
Danderyd 

Halländargatan 9A, 
Stackholm 

Slånbärsvägen 2, 
Danderyd 

Gubbängstarget 119, 
Enskede 

Palhemsgatan 4, 
Stackhalm 

Anmärkning 

Mikrofon I 
Pickup 

I 
Pickup 

I Radio I Bandspelare 
Högtalare 

I 
Hör-

I Bandspelare (magn.) (krist.) (ohm) telefan 

1,S mYIlOO kohm 400 /lY - 70 mY/lOO kohm 70 mYIlOO kohm - - 0,25 Y/SOO kohm S90'~Fö""">Ö'km., ,"~ 
- - - - - 15 - - 600. Effektförstärkare, mano 

Ansl. f. el.-stat. högt. 

S mY/5oo kahm 1,S mY/33 kohm - 130 mY/SOO kohm 130 mY/SOO kahm 4,B och 15 X' ~AO""'O'O' "" .,."=,,,,,, - 167S. högtalare 

S mY/500 kahm 1,S mY/33 kohm - 130 mY/500 kohm 130 mY/SOO kohm 4,B och lS - X 1175. Anslutning för elektrastatisk 
högtalare 

X X X X X - - X .". ~ F"fö">Ö,k<,,., ,1.'.0. ,,,,m" 
- 4 mY/- l y/- l y/- l y/- B och 16 - X 740. Byggsats 

- - - - - B och 16 - - 47S. Byggsats, effektförstärkare 

- - - - - 4, B och 16 - - 740. Byggsats, effektförstärkare 

- 3,5 mY/- 300 mY/- 300 mY/- 300 mY/- 4, B och 16 X X 

,o" .. ~ - 3,S mY/- 300 mY/- 300 mY/- 300 mY/- 4, 8 ach 16 X X ca 1700. 

- 3,S mY/- 280 mY/- 280 mV/- 280 mY/- 4, 8 och 16 X X ca 2100. 

- 3,S mY/- 230 mY/- - 230 mY/- 4, B och 16 X X ca 3000. Först~rkare med inbyggd 
radlaenhet för AM ach FM 

- 2 mY/- 12S mV/- 12S mY/- 12S mY/- X - X 1025.-

- 3 mY/- 200 mY/- 200 mY/- 200 mY/- X X X lS00.-

3 mY/- I 3 mY/- I - I 100 mY/- I 100 mY/- I 3,2,7 och 16 I - I X I 1750·-1 

- I X I - I X I X I X I - I X I 82S·-1 

8 mY/- 3,S mY/47 kohm 3S0 mY/- SO mY/lOO kahm 50 mY/lOO kohm 4 och 16 - X 1210.-

S mYIl Mohm 4,S mY/47 kohm 310 mY/- 40 mY/0,5 Mohm 40 mY/0,5 Mohm 4, 8 och 16 - X 2100.-

- 3 mY/- 36 mY/- - 22S mY/- X - X "50'~Fö">Ö'kore m.d 'ob"" 
- 3 mY/- 150 mY/- - 150 mY/- X - X 

15S0. radioenhet för AM- ach 
FM-stereo 
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AKTUELLT 

KARL TETZNER 

Nya •• ror för TV-mottagare: PCF200, 

Ännu en gång - dock kanske för sista 
eller näst sista gången - presenterar den 
tyska rörindustrin nya, speciellt för tele· 
visionsmottagare, utvecklade rörtyper. År 
1965 torde emellertid elektronrörens tid på 
denna sektor vara till ända, endast transis· 
torer torde då komma ifråga i dessa sam· 
manhang. Men - det bör kanske påpekas 
- det finns dock fackfolk 'som har en an· 
nan uppfattning: en del erfarna tyska TY· 
konstruktörer tror att rören har goda 
chanser att hävda sig under ca fem år 
framåt. 

De tre nya TY.rörtyper som fördes ut på 
marknaden i Yästtyskland den l januari i 
år var PCF200, PCH200 och PFL200, av 
vilka det sistnämnda röret torde vara det 
intressantaste. 

Behövs nya TV-rör? 
Man kan kanske fråga sig om det är nöd· 
vändigt att nu ta fram nya typer av rör för 
TY-mottagare. Man kan ju dock med de 
rör som finns tillgängliga åstadkomma 
prisgynnsamma och störningssäkra tele
visionsmottagare av fullt tillfredsställande 
kvalitet. Detta är fullt riktigt, men det 
finns i själva verket dock en del önskemål 
kvar. Konstruktörerna vill ha fram TV
mottagare med ännu större säkerhet mot 
störningar, och man vill också ha :.bran
tare:. reglermöjligheter i TV-mottagarna 
och slutligen har man önskat sig större 
strömutstyrning hos videoslutröret. 

Yidare har det ifrågasatts om det inte 
skulle vara gynnsamt med fler elektrod
system för en del rörtyper, därigenom skul
le - anser man - viss inbesparing kunna 
åvägabringas. Och då konkurrensen är 
mycI!:et hård på TY-området måste varje 
minsta chans till besparingar tillvaratas. 

De fyra stora rörtillverkarna i Tyskland, 
Lorenz, Siemens, Tele/unken och Valvo har 
nu försökt sig på att få fram sådana kom
binationsrör med de av TV-konstruktörer
na önskade egenskaperna. Resultatet har 
blivit de tre nyssnämnda rören. 

Ny rörsockel 
De nya TV-rören har en ny lO-polig ,de· 
kalsockeb, den kallas av Telefunken för 
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PFL200. Kontrastkontroll med kapacitivt överbryggad variabel skärmgaller· 
spänningsdelare. 



Tre nya TV-mottagarrör som möjliggör konstruktion 

av effektivare TV-mottagare har förts i marknaden av 

den västtyska rörindustrin 

PCH200 och PFL200 

Fig l 
Sockelkoppling och kolvmått för det nya TV·röret dubbelpentoden PFL200. 

Fig 4 
Sockelkoppling och kolvmått för tricdpentoden PCH200. 

Fig 5 
Sockelkoppling och kolvmått för triodpentoden PCF200. 

Fig 3 
Det nya TV·röret PFL200. T.h. de båda paral. 
lellt liggande elektrodsystemen. 

»Pico 10», som - i motsats till de s.k. 
kompaktronrören i USA - har samma 
sockeldiameter som de vanliga 9-stifts no
valsocklarna. Dock har man infört en an
nan »delning» mellan stiften. 

Övergången till 10 rörstift var nödvän
dig, enär man ansåg att man vid kombina
tionsrör av denna typ får friare händer 
beträffande deras användning, om man har 
tillräckligt antal rörstift att föra ut rör
elektroderna till. Man får också bättre hög
frekvensegenskaper, genom att exempelvis 
föra ut katoden över flera stift. 

PFL200 
Detta rör, se fig. l, har två pentoder i sam
ma glaskolv. L-systemet som bl.a. kan an
vändas som videoslutförstärkare, har så 
hög branthet som 21 mAIV, vilket åstad: 
kommits genom tillämpande av den s.k. 
spänngallertekniken. Även vid så lågohmig 
belastning som 2 kohm, fås vid en ingångs
spänning på 3,6 V (topp till topp) en ut
gångsspänning på 100 V (topp till topp), 
vilket är mer än de 80 V som erfordras för 
full utstyrning av ett bildrör. Detta rör gör 
det möjligt att reglera kontrasten i rörets 
anodkrets, och man får då konstant in
gångsspänning för synkseparatorsteget. Då 
man kan ha lågohmig anodbelastning kan 
man öka videobandbredden eller tolerera 
högre kapacitans i bildrörets ingångskrets. 

F-systemet i röret bör lämpligen avdelas 
för det nycklade AKR-systemet. F-syste
mets pentod har i förhållande till trioden 
i rörets föregångare, ' PCL84, högre för
stärkningsfaktor och bättre avskärmning 
mellan in- och utgång, vilket hänger sam
man med den mycket låga galler·anod
kapacitansen (0,12 pF). Motsvarande ka
pacitans för triodsystemet i PCL84 är 2,4 
pF. Detta är särskilt gynnsamt vid anod
jordade förstärkarsteg. Den höga förstärk
ningsfaktorn hos pentoden ger effektiv 
automatisk förstärkningsreglering, och 
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1-------. Bildrör 

-=-,---,-_ _ 1-. Ävböjningsdel 

ReglerSPänning------t:===j_------------~ 

Fig 7 
Bloeksehema med bestyekningsförslag för en förenklad typ av TV
TTUJttagare, en s.k. »D-mottagare». I undre raden anges den rörbestyek-
ning som kan tillämpas med de nya TV-rören. ..... 

Fig 6 
Stiften oeh yttermåtten för dekalsoekeln 
»Pieo ](1)>. 

man får därigenom praktiskt taget kon
st .nt signalnivå över videodetektorn. 

Fig. 2 visar en koppling i vilken PFL200 
ingår. Här regleras kontrasten med poten
tiometern Rl i skärmgallret. Den pen to d
sektion i P FL200 som fungerar som nycklat 
.\KR-rör, F-pentoden, erhåller videosigna
len över spännings delarna R2+R3. Om 
skärmgallerpotentialen för L-pentoden j 

PCL200 minskas med kontrastkontrollen 
Rl minskar förstärkningen i denna pentod, 
men samtidigt förskjutes signalen i anod
kretsen i positiv riktning (la-U a-kurvorna 
förskjuts). AKR-systemet erhåller då vis
serligen mindre styrsignaler på AKR-rörets 
styrgaller men samtidigt förskjutes arbets
punkten hos AKR-röret vilket leder till att 
AKR-spänningen blir oförändrad: synk
pulserna behåller sin ursprungliga nivå. 
Kontrasten minskas alltså men samtidigt 
hålles synk pulserna vid konstant nivå. 
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Påför man emellertid som i fig. 2 en av 
kontrastinställningen beroende spänning 
av lämplig storlek på katoden för AKR
röret, F-pentoden i PFL200, kommer kon
trastregleringen med Rl att samtidigt för
skjuta arbetspunkten för AKR-röret. I det 
fallet blir inte endast synkpulsernas nivå 
konstant utan också svartnivåvärdet hålls 
vid konstant nivå. Genom att i fig. 2 en 
pentod utnyttjas som reglerrör, förhindras 
att de starka reglerpulserna kopplas över 
på styrgallret, vilket vid svaga ingångs
signaler skulle dra med sig vissa kompli
kationer. 

PCH200 
Röret PCH200 ersätter röret ECH84, som 
hittills utnyttjats huvudsakligen för synk
pulsseparatorsteg. Båda elektrodsystemen 
i PCH200 är inte - som fallet är i röret 
ECH84 - anordnade över varandra utan 
bredvid varandra, så att man kan avkoppla 
elektrodsystemen från varandra på enklare 
sätt. De två elektrodsystemens katoder är 
skilda åt, därigenom kan man påföra mot
fasiga pulser på katoden och anoden hos 
trioden i s.k. fasjämförande kopplingar. 
Den annars erforderliga pulstransforma
torn bortfaller då. 

PCF200 
I detta rör är pentoddelen försedd med ett 
spänngaller motsvarande det som finns i 
röret EF184. Man kan därför använda 
röret både i bild- och ljud-MF-förstärka
ren. Röret är avsett för en skärm galler
spänning av 135 V och måste därför vid 
200 Varbetsspänning förses med stora 
seriemotstånd i skärmgallerkretsen. De vid 
rören EFl84 resp. EF80 erforderliga kopp
lingsåtgärderna mot överbelastning är inte 
nödvändiga för pentoddelen i PCF200. 

Eftersom 10 sockelstift står till förfo
gande i det nya röret har bromsgallret och 
avskärmningen i röret förts ut oberoende 
av katoden. Å andra sidan blir det endast 
ett stift kvar för att föra ut pentodens 
katod, vilket kan vara ogynnsamt ur den 
synpunkten att man får lägre ingångsim
pedans på grund av den ökade katodinduk-

tansen. Genom mycket liten ingångskapa
citans, 6,6 pF och mycket liten induktans 
i katodtilledningen tillsammans med en 
obetydlig induktans i skärmgallertilled
ningen har man dock tillräckligt hög in
gångsresistans i det för TV-mottagare så 
viktiga »mellanfrekvensbandet» omkring 
40 MHz. 

Trioden i PCF200 kan användas som 
begränsarrör, som störpulsvändare som 
nycklat AKR-rör eller synkseparatorsteg. 

PCF200 kan också användas i ton-MF
delen med båda elektrodsystemen i serie; 
man erhåller då från styrgallret på pen
to den till anoden på trioden en förstärk
ning av ca 540 ggr, varvid förstärkningen 
i trioden bidrar med ca 6 ggr. I en sådan 
koppling måste primärsidan av kvotdetek
tortransformatorn anslutas över ett delut
tag till trioden, i annat fall blir dämp
ningen på transformatorn alltför hög ge
nom triodens relativt lågohmiga inre resi
stans. 

Dekalsockeln 
Fig. 6 visar delningen på den nya dekal
sockeln, »Pico 10». Stiften ligger något 
närmare varandra än i en novalsockel, 
vilket ur glasteknisk synpunkt är gynn
samt, delningsvinkeln är 9X34° så att man 
får en »lucka» på 54 0

• 

Rör med dekalsocklar erhåller i sina typ
beteckningar »2» som första siffra. Man 
övervägde ett tag att förse den nya rör
serien med vanliga novalsocklar och föra 
ut den 10:e kontakten med en speciell kolv: 
anslutning, detta avstod man dock från av 
tillverkningstekniska skäl. 

Schemaexempel 
Med de nya rören kan man med samma 
antal rör få en något högvärdigare mot
tagare än med äldre TV-rör. Man kan 
också med de nya rören reducera antalet 
rör i TV-mottagare som skall ha jämför
liga data. Av de olika kopplingsförslagen 
för TV-mottagare med de nya rören återges 
här endast ett, i fig. 7. 

Här ingår dock inte UHF- och VHF
kanalväljarna. Kopplingen avser en billig 
TV-mottagare utan nycklat AKR.system 
och utan störpulsvändare. TV-modeller av 
detta slag har blivit allt vanligare i Väst
tyskland, de har tvingats fram under kon
kurrensens tryck och publikens efterfrågan 
på särskilt prisgynnsamma mottagare, des
sa enklare mottagare kallas f.ö. inom fack
handeln för »D-apparater». 

En rörbestyckning i en mottagare enligt 
fig. 7 uppvisar trots schemats enkelhet två 
tekniska fördelar: högre strömutstyrning 
erhålles i videoslutröret, pentodsystemet 
PFL200, än vad som går att uppnå i mot
tagare med äldre rör. I ton-MF-delen er
hålles dubbelt så hög begränsningseffekt 
jämfört med det fall att ett enda MF-steg 
med röret EF80 utnyttjas. I mottagaren 
har ett rör ECH84 (PCH200) utgått, det 
ersättes med F-systemet i PFL200 och 
C-systemet i PCF200. • 



I april 1964 öppnas den första TV-sta
tionen i London. i stationsnätet för tredje 
brittiska nationella televisionsprogrammet 
»BBC 2». I anslutning till detta evenemang 
har den brittiska industrin fått fram nya 
typer av televisionsmottagare. 

När den första reguljära televisions
tjänsten påbörjades i London 1936 utnytt
jade man 405 linjers system med positiv 
bildmodulering och med amplitudmodule
rad ljudbärvåg. Sändarna arbetade redan 
från början på VHF, dvs. vid frekvenser 
över 40 MHz. 405 linjersystemet utnyttjas 
fortfarande av BBC och av »ITA», dvs. 
Independent Television Authority (bolaget 
bakom det reklamfinansierade TV-pro
grammet) och 405-linjersystemet kommer 
därför att finnas kvar många år ännu. 

Det nya programmet »BBC 2» som kom
mer att gå på UHF på TV-band IV IV kom
mer emellertid att baseras på det västeuro
peiska 625-linjersystemet, med negativ 
bildmodulering och frekvensmodulerat 
ljud. 

1 Redaktör vid »Electronics W eeklr», London. 

Fig l 

JOHN P WILSON 

TV-och el ektr on ikny tt 
från England 

Dubbelstandardmottagare 
För att göra det möjligt för de brittiska 
TV-tittarna att se båda typerna av sänd
ningar som kommer att utgå från de olika 
brittiska televisionssändarna har brittiska 
televisionsindustrin utvecklat nya TV-mot
tagarmodeller, som kan kopplas om för 
mottagning av televisionssignaler som ba
seras både på 405-linjers- och på 625-lin
jersystemet. Dessa omkopplingsbara mot
tagare kostar endast några få pund extra 
i förhållande till tidigare mottagartyper 
för endast ett system. 

Praktiskt taget alla televisionsmottagare 
som tillverkats i Storbritannien under se
naste åren innehåller en sådan »625-kon
troll», som oftast består aven mångpolig 
omkopplare som ändrar arbetsförhållande
na i 15-20 olika punkter i TV-mottagaren. 

Ett av de mest betydelsefulla resultaten 
av införandet av 625-linjersystemet för 
»BBC 2» på UHF är att brittiska TV-fabri
kanterna därmed blir i stånd att producera 
625-linjers mottagare för världsmarknaden 
till konkurrensdugliga priser. De får ju då 

Fig 2 

en hemmamarknad för dylika mottagare 
som grund för en tillverkning i stor skala 
Fr export. 

"TV-konverter" 
Det faktum att det finns flera olika tele
visionsystem i Europa, bl.a. 405- och 625-
linjersystemen, har gjort det angeläget 
att få fram enkla metoder för att transpo
nera en televisionssignal från ett system 
till ett annat. Hittills har utrustningar för 
sådan systemöverföring varit nödvändiga, 
exempelvis när program från Storbritan
nien överförts till andra europeiska länder. 
Därvid har man tills nu använt en enkel 
bildtransformeringsprincip : ett TV-bildrör 
av hög kvalitet återger den TV-bild som 
skall systemtransponeras. Framför detta 
bildrör ställes sedan helt enkelt en TV
kamera som söker av bilden på bildröret. 
Detta system ger fullt acceptabla resultat, 
rr.en det blir en avsevärd förlust av bild. 
kvaliten b1.a. på grund av upprepade re
flexioner i de optiska ytorna på bildröret. 
Dessutom får man också ett visst brustill-

~77 

Detta är en enkel och prisbillig telemetrisändare för 24 kanaler av 
brittisk tillverkning. Lämplig för meteorologiska och militära appli
kationer. Tillverkare: EMI Electronics Ltd. 

30 W transistorförstärkare för ljudanläggningar för anslutning till 
växelspänningsnät eller 12 V batteri. Tillverkare: Trix Electronics 
Ltd., London. 
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DIPLOMINGENJöR 

STEVENE BmO 

Om gamma-anpassade 

V id anpassning aven osymmetrisk 
50- eller 70-ohmig utgångsimpe
dans; exempelvis utgången aven 
sändare, till en symmetrisk impe
dans, exempelvis en halvvågsdipol 
i ett antennsystem, kan man med 
fördel tillgripa s.k. gamma-anpass
ning. 

Vid gamma-anpassning byggs impedans
transformationen in i själva antennen, och 
samtidigt erhåller man en övergång från 

Fig l 

,-

)../2 

-, 
1::3 

Zm lx 
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Fig 3 
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symmetriskt till osymmetriskt system. Det
ta sker genom att dipolen avtappas på den 
ena sidan, se fig. l, medan strålarens mitt
punkt jordas. Matarkabeln i form aven 
koaxialkabel anslutes alltså med skärmen 
till halvvågsdipolens mittpunkt, under det 
att innerledaren anslutes till uttaget på 
ena dipolhalvan. Avståndet x från halv
vågs di polens jordade mittpunkt till utta
get på antennen bestämmer impedansnivån 
vid kabelns anslutningspunkt i A, se fig. l. 

Om längden x är mycket kort i förhål
lande till halvvågsdipolens hela längd blir 
den impedans som nedledningen :.sen 
mycket lågohmig. J u mer längden x ökar 

Fig 4 

+jx[n] 

+j30 

+j 20 

+j 10 

10 20 30 40 

desto högohmigare blir impedansen i mat
ningspunkten A. Genom att prova ut lämp
ligt värde på x kan man komma fram till 
en matningsimpedans som är exempel
vis=50 eller 70 ohm och man får då en god 
anpassning till en 50 resp. 70 ohms ned
ledningskabel. 

Framförallt när det gäller Yagi-anten
ner med många parasitiska element blir 
ju matningsimpedansen för halvvågsdipo
len i antennsystemet ofta mycket lågohmig, 
7-15 ohm, så att det kan vara svårt att 
anpassa matningsimpedansen till en 50 el
ler 70 ohms koaxialkabel. Med gamma-an
passning kan man emellertid lätt komma 

~""" 
52 x: 48cm 

50 

54MHz 

60 70 80 
R[n] 

-jlO 

Y;""' -j 20. 
52 x: 38 cm 

-jJO 50 

- jx[n] 



Yagi-antenner 
, 

upp med impedansnivån till önskat värde. 
En orsak till att gamma-anpassade an

tenner blivit alltmer populära bland sän
daramatörer, när det gäller roterbara rikt
antenner av Yagi-typ, är att det blir enk
lare att undvika störningar i närbelägna 
TV-mottagare om skärmad kabel utnyttjas 
ända upp till det matade elementet i Yagi
antennsystemet. När det gäller mottag
ningsantenner av Yagi-typ är det också ur 
störningssynpunkt gynnsamt om man kan 
använda skärmad kabel ända upp till det 
matade elementet. Man undviker ju då att 
nedledningen fångar upp störningar när 
den passerar störfält på sin väg ner till 
mottagaren. 

Fig l 
Gamma-anpassad halVlJågsdipol. 

Fig 2 

Kompensering av reaktansen 
Nu är det så, att man ju måste göra av
tappningen på halvvågsdipolens ena halva 
via en ledning av viss längd, x. Det innebär 
att man får en viss induktans LIC inkopp
lad i serie med anteunens matningsimpe
dans, se fig. 2. Även om sålunda anten
nen har en längd som gör matningsimpe
dansen rent resistiv (=Ro) i den punkt 
där man ansluter »gamma-Iedningen» så 
får man i matningspunkten A en impedans 
Zm' som är 

Nu kan man komma ifrån inverkan av 
LI1! genom att i matningspunkten inkoppla 

Fig 5 

Ledningen från matningspunkten A fram till den punkt där avtapp
ning sker har en viss induktans, L •. 

Fig 3 
Genom att inkoppla en senekondensator C. i ledningen som går frdn 
matningspunkten fram till avtappmngspunkten kan man eliminera in
verkan av Le. Förutsättningen är då att 1/ jwC.= jwL •. 

Fig 4 
Matningsimpedtmsen för gamma-anpassad halvvågsantenn för frekvens
området 50-54 MHz vid tre olika värden på x (=38, 43 och 48 cm). 
Seriekondensatom C. var pd 15 pF. 

Fig 5 
Strålning$diagram för antennen i fig . 4. 

en kondensator Ca: med en reaktans som 
är= jwLa:, se fig. 3. Man får då, sett i mat
ningspunkten, matningsimpedansen Zm= 
=Ro• 

En annan möjlighet är att avkorta den 
matade halvvågsantennen en aning, så att 
dess matningsimpedans får en kapacitiv 
reaktiv komponent som är=den induktiva 
reaktansen hos La:. Även i detta fallet får 
man en matningsimpedans i matnings
punkten A som är = Ro. (Resistiva kom
ponenter i antennens matningsimpedans 
varierar ganska obetydligt i närheten av 
antennens resonans frekvens vid antenn
längden 2/ 2.) 

Självfallet finns det för varje LIC-värde 
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Fig 6 
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Matningsimpedansen för en gamma-anpassad halvvågsdipol för frekvens bandet 50-54 MHz 
med dipollängden 130+130 (symmetrisk uppbyggnad), 130+138 cm (osymmetrisk uppbyggnad) 
samt 138+138 cm (symmetrisk uppbyggnad)_ 

r: 

I t '- "-
Metall- Isolator Ledare 

rör 

Fig 7 
På detta sätt kan man bygga en serie kondensator avsedd att anslutas i en gamma-anpassad an
tenns matningspunkt. 

Fig 8 
Fota visande en seriekondensator med kon
struktion enligt tig. 7. 
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Fig 9 
Annat utförande av seriekondensator, avsedd 
att användas i gamma-anpassade antennsystem. 

ett värde på C", som ger resonans vid an
tennens resonansfrekvens. 60 eller 72 ohms 
anpassning fordrar en avtappning längre 
bort från antennens mittpunkt än vid 50 
ohm; detta medför högre L",-värde, vilket 
i sin tur fordrar mindre kapacitansvärde 
C",. 

I fig. 4 visas matningsimpedansen hos 
en gamma-anpassad halvvågsdipol, kon
struerad för 1=50-54 MHz vid tre olika 
värden på x. Som synes erhålles för x=43 
cm impedansvärden som håller sig i när
heten av 50 ohm. Matningsimpedansen är 
rent resistiv och=52 ohm för frekvensen 
53 MHz. Ståendevågförhållandet för den· 
na antenn vid 50 ohms generatorimpedans 
varierar mellan 1,12: l och 1,38: 1. 

Kompensation av "strålnings
osymmetrin" 
Om egenskaperna hos en gamma-anpassad 
dipol undersökes med avseende på symme
trin, visar det sig, att strömfördelningen 
längs den »avtappade» sidan blir annor
lunda än på den obelastade sidan. Strål
ningsdiagrammet för en antenn enligt fig. 
4 visas i fig. 5. I stället för det välkända 
symmetriska diagrammet, som liknar en 
åtta, som gäller för en symmetriskt matad 
halvvågsdipol, erhålles en »sned» åtta. 

Om vi nu emellertid förlänger den obe
lastade sidan av halvvågsdipolen så att den 
blir ca 0,01-0,02 l längre än den motstå
ende sidan, rätas åttan upp; strömfördel
ningen uppnår jämviktstillstånd. 

Samtidigt uppträder dock problemet: 
ändras inte matningsimpedansen hos en 
antenn som »symmetrerats» genom för
längning av den obelastade antennhalvan ? 

En mätserie, se fig. 6, utförd på en gam
ma-anpassad halvvågsdipol för frekvens
bandet 50-54 MHz visar att kurvan för 
matningsimpedansen får ett förlopp som 
inte alltför mycket avviker från det som 
erhålles vid en symmetriskt uppbyggd 
halvvågsdipol. Det framgår av diagram
met i fig. 6 att dipollängden endast obetyd
ligt inverkar på den reella komponenten_ 

Diagrammet i fig. 6 gäller för en 50 ohms 
gamma-anpassad halvvågsantenn, men in
genting motsäger det antagandet att man 
för 60 eller 72 ohms anpassning får kur
vor med samma karaktär. 

Seriekapacitansen C" 
Redan tidigare nämndes, att induktansen 
L", kan kompenseras med en kapacitans 
C",. 

Man kan knappast i ett antennsystem 
använda de små trimkondensatorer som 
förekommer i mottagare. De skulle visserli
gen vara lätta att trimma men risken är 
stor för att kapacitansvärdet ändras vid 
montering och transport; dessutom skulle 
de inte stoppa för vind och väder om de 
inte kunde inneslutas hermetiskt på något 
sätt. Och det är ju lättare sagt än gjort! 

En lämplig antennkondensator kan er
hållas på det sätt som antydes i fig. 7 och 
8, som visar en hemmagjord rörkondensa
tor. En sådan rörkondensator är mekaniskt 
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Mått för gamma-anpassad Yagi-antenn med 8 
direktorer och 1 reflektor för frekvens bandet 
144-148 MHz. 

Fig Il 
Ståendevågförhållandet för gamma-anpassad 
Yagi-antenn enligt fig. 10. 

Fig 12 
Strålningsdiagram för antennsystem enligt 
fig. 10. 

Fig 13 
Mått för gamma-anpassad Yagi-antenn med 
8 direktorer och 1 re/lektor för frekvens bandet 
220-225 MHz. Antennvinst 10 dB. 

Fig 14 
Strålningsdiagram för antennsystemet enligt 
/ig.13. 

Fig 14 

stabil och lätt att justera. Kapacitansvär
det GI/} kan beräknas ur formeln 

Ga;=2'4 e/log (D/d) 
där e=isolatorns dielektricitetskonstant, 
d=ytterdiametern hos den yttre ledaren 
och D=innerdiametern hos den yttre leda
ren. 

På grund av att Ga; måste placeras i en 
serieresonanskrets där relativt hög spän
ning uppträder, måste material med goda 
högspänningsegenskaper utnyttj as. Vid den 
i fig. 8 visade konstruktionen användes 
polystyren, för vilket material värdet på e 
är 2,5. Genomslagsspänningen för detta 
material är 25 kVj mm, medan den speci
fika resistansen är 1017 ohmcm. 

En annan lösning visas i fig. 9. 

Gamma-anpassade Yagi-antenner 
för 144 och 220 MHz 
I det följande skall som exempel på gam
ma-anpassade Yagi-antenner presenteras 
två Yagi-antenner med 10 element, byggda 
för 144 resp. 220 MHz. 

Antennen för 144 MHz-bandet konstrue· 
rades för frekvensområdet 144-148 MHz. 
Utformningen av denna antenn började 
med beräkning och uppmätning av den 
gamma-anpassade halvvågsdipolen. Dipo
len avstämdes till 146 MHz, detta trots att 
man kunqe vänta sig att de nio parasitele
menten skulle påverka avstämningen. Där
efter bestämdes mått och position för re
flektorn och de åtta direktorerna med hän
syn till max. antennvinst. Detta följdes av 
en kontroll av impedansen, varvid det vi
sade sig att ståendevågförhållandet blev 
2,5: l vid 146 MHz. Impedansen korrige
rades sedan enbart genom att den matade 
halvvågsdipolens längd och avtappning 
varierades. Härvid uppnåddes att stående
vågförhållandet vid 50 ohms matningsim
pedans sjönk under värdet 1,8: l inom 
hela bandet. Se fig. 11. 

I fig. 10 visas erforderliga mått för detta 
antennsystem. Strålningsdiagrammet, gäl
lande för bandets mitt, visas i fig. 12. Av 
detta diagram framgår att antennen vid 
146 MHz har en lobbredd av ca 32°, beräk
nat mellan 3 dB-punkterna. Fram-back
förhållandet är ca 20 dB. 

Den andra Yagi-antennen med tio ele
ment, se fig. 13, konstruerades för bandet 
220--225 MHz. Denna med åtta direktorer 
försedda antenn har följande data: 

Antennvinst: 10 dB 
Lobbredd (3 dB): 29° 
Fram-back-förhållande: 17,5 dB 

Strålningsdiagrammets utseende fram-
går ay fig. 14. 

De impedansdiagram som visas i denna 
artikel har uppmätts med en admittans
brygga (fabrikat General Radio, modell 
874). Denna brygga är lämplig för mät
ning av såväl symmetriska som osymme
triska impedanser inom bandet 50--1000 
MHz med ett mätfel av högst ± 2 %. 

Strålningsdiagrammen har tagits upp 
med hjälp av automatisk skrivare (fabrikat 
Fl N G O) +oscilloskop. Fotograferingen 
har skett med en Polaroid-kamera • 

RADIO OCH TELEVISION - NR 2 - 196" 55 



HALVLEDARE 

KJELL JEPPSSON Fälteffekttransistorn en 

Exceptionellt lågt brus och hög in
gångsimpedans gör fältelfekttransis
torn intressant i många applikatio
ner som tidigare varit förbehållna 
elektronrör_ 

En fälteffekttransistor består i huvudsak 
aven skiva av dopat halvledarmaterial, 
vars resistans kontrolleras genom att man 
applicerar ett elektriskt fält vinkelrätt mot 
strömriktningen. Detta fält erhålles genom 
att man förspänner en pn-övergång i back
riktningen. 

Fig. l visar den principiella uppbygg-

Source 

Gate 

Fig l 

naden aven fälteffekttransistor. Halvledar
skivan är i båda ändpunkterna försedd med 
pålödda metallkontakter. I den i fig. l 
visade fälteffekttransistorn är skivan av 
p-ledande material, dvs. strömtransporten 
i materialet sker under medverkan av posi
tiva laddningsbärare (hål). Någonstans 
mitt emellan de båda metallbeläggen be
finner sig två n-områden, ett på vardera 
skivans sidor. Dessa båda n-områden är 
elektriskt förbundna med varandra och 
kallas »gate» (engelska gate=grind). Me
tallbelägget i den ände av p-skivan där de 
positiva laddningsbärarna inträder, om 
man kopplar ett batteri mellan de båda 
beläggen, kallas »source» (eng. source= 

Drain 

Fig 2 a 

källa). Belägget i skivåns motsatta ände 
kallas »drain» (eng. drain=avlopp). Om 
man nu mellan source och gate kopplar 
ett batteri, vars minuspolligger till source 
och vars pluspol ligger till grindelektro
derna kommer de båda n-områdena att till
sammans med den p-ledande skivan bilda 
två dioder, förspända i backriktningen. 

Den i fig. l visade fälteffekttransistorn 
är av p-typ. I fäJteffekttransistorer av n-typ 
är halvledarskivan av n-typ och grind
elektroderna av p-typ. Dessa fälteffekt
transistorer måste ha arbetsspäuningar av 
motsatt polaritet mot den som tillämpas 
för fälteffekttransistorer av potyp. 

Om dopningsgraden i de båda grind-

Fältel/ekttransistorns principiella uppbyggnad. Elektroderna benämnes 
»source» (S), »gate» (C) och »drain> (D). (Några lämpliga svenska 
beteckningar på elektroderna har ännu inte framkommit.) . 

a} Fältel/ekttransistor med basområde av p·typ i genomskärning med 
spänningen Uos mellan gate och source=O. b) Samma fälteffekttran
sistor med viss styrspänning U os pålagd. 
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transistor med elektronrörsdata 

elektroderna är mycket hög jämfört med 
dopningsgraden i den mellanliggande ka
nalen, uppstår två zoner, vilka i likhet med 
normala pn-övergångar är utarmade på 
laddningsbärare. Genom att förändra spän
ningen U GS mellan source och gate kan 
utarmningsområdena utsträckas mer eller 
mindre djupt in i plattan. Kanalen kom
mer härigenom att bli smalare respektive 
bredare. 

Fig. 2 a visar en fäIteffekttransistor i 
genomskärning. Source- och gate-elektro
derna är sammankopplade. Mellan dessa 
elektroder och drain-elektroden lägges en 
spänningskälla U DS med pluspolen till 
source (S) och minuspolen till drain (D). 

+ 

-uGS -

Eftersom S- och G-elektroderna är för
bundna med varandra är spänningen mel
lan source och gate UGs=O. Strömmen ID 
som funktion av spänningen U DS menan 
S- och D-elektroderna har det förlopp som 
visas av kurva A i fig. 3. Vid låga U DS

spänningar ökar strömmen I D först relativt 
hastigt och därefter allt långsammare. Ef
ter ett mer eller mindre väl avgränsat 
»knä» vid pinch-off-spänningen U p sker 
strömökningen mycket långsamt och i det 
närmaste linjärt med spänningsökningen. 

Om man nu menan S och G lägger ett 
batteri med minuspolen till S och pluspolen 
till G (se fig. 2 b) kommer vardera G-elek
tro den att tillsammans med p-materialet 

ID 

bilda en i backriktningen förspänd diod. 
Utarmningsområdena sträcker sig nu läng
re ner i plattan och kanalen blir smalare. 
Detta medför att det blir svårare för de 
positiva laddningsbärarna att passera från 
S- till D-elektroden och strömmen LD mins
kar. 

I diagrammet fig. 3 kan de nya förhål
landena illustreras med en ny kurva, kur
va B, som ger sambandet mellan spänning 
och ström. Denna kommer att ligga när
mare U Ds-axeln i diagrammet, dvs. I D är 
lägre vid en och samma U Ds-spänning, 
jäxpfört med förhånandet som illustreras 
av kurva A. Pinch-off-spänningen blir sam
tidigt lägre. 

uGS =0 ® 

':I~ lO U GS =U 1 ® 

UGS~Up 
Uos 

Fig 2 b 

O 
C U

OS 
O 

Fig 3 
Karakteristiska kurvor för en fälteffekttransistor. Kurva A gäller lör 
Vos=O, kurva B och C för Vas> O. 
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Om nu U GB ökas alltmer, dvs. om man 
utsträcker utarmningsområdena allt dju
pare in i plattan, kommer kanalen att bli 
smalare och smalare, vilket betyder att 
strömmen l D blir allt mindre för ett visst 
värde på U DB' 

Av kurvorna i fig. 3 framgår att fält
effekttransistorn har ungefär samma ka-

Fig 7 

UDD 

r 
Rl 

D 

Gr. ) 
R3 l\. 

Uin 
-

R2 
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.L 

Fig 7 

Fig 5 

rakteristiska kurvor som en pentod. Ovan
för kurvornas knän är ändringen av ström
men I D relativt liten även vid stora änd
ringar av spänningen U DB, liksom fallet är 
med en högbrant pentod. 

Inadmittans och branthet 
Det finns en grundläggande skillnad mel-

Fig 8 

F dB 
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Fig 8 

Amerikansk 
symbol 

RT :s 
symbol 

DrOln 

Source 

lan fälteffekttransistorn och den »normala» 
transistorn. 1 den senare bildar emitter och 
bas en diod som är förspänd i framrikt
ningen, den har därför låg ingångsresi
stans, vilket betyder att basströmmen inte 
är försumbar. I fälteffekttransistorn där
emot bildar de båda G-elektroderna till
sammans med den p-ledande plattan två 

II I I I 1111 
UDS = --5 v 

l o = -lma 

RG = 1 MQ 

TA = 25°C 

~ 
'r-

0,1 1,0 la kHz 

Förspänningsnätet för grindelektrodema i en /älteffekttransistor. l//-bruset för en fälte//ekttransistor, typ 2N2497 (Texas Instruments). 

Fig 9 
y.. (ingrtngsadmittansen vid kortsluten utgång och vid gemensam
source·koppling) för /älte//ekttransistor 2N2499 från Texas In
struments. 
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Fig 10 
y .. (=över/öringskonduktansen i backriktningen vid kortsluten ingån.g) 
för fältef/ekttransistom 2N2499 (gemensam-source-koppling). 



IGSS (uA) 

t: 2N2498 UGS = -Q. 5 v 
TA - 25°C 

/ 
~ T 

uGS = o 

f/ l---~ I 
-4 

1/ 
ues = 0 .5 v 

~ I 
If Ucs = 1.0 v 

- 3 

-2 

-1 
r/ UGS = 1.5 v 

V Ut;s = 2.0 v 

o O -5 -10 -15 -20 

Fig 6 

dioder som är förspända i backriktningen. 
I en fälteffekttransistor av kisel medför 
detta ytterst liten ström, l as, genom dio
derna - från ca 10 !-lA vid + 500 C upp 
till 10 !-lA vid +175 0 C. Som alla andra 
diodbackströmmar är även strömmen l as 
mellan G- och S-elektroden temperaturbe
roende enligt en exponentialfunktion. Sam-

Fig 9 
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,~ / 
/ 

1000 / 

l", 
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Fig 4 
Sambandet mellan gate·strömmen 1088 och omgivmngstem
peraturen T ... b. 

Fig 5 

~ l!GS 2.5 v 

Den i USA föreslagna symbolen för fälteffekttransistorer 
med basområde av p- resp. n·typ. T.h. motsvarande svenska 
symboler föreslagna av RT. 

-25 -30 

-
-35 V 

UOS Fig 6 

/ 

J 

108s= f(UDs) med Uos som parameter för en fälteffekttran
sistor, typ 2N2498 från Texas Instruments. 

bandet mellan omgivningstemperatur och 
l as inom pinch-off-området (denna ström 
betecknas med l ass) för en fälteffekttran
sist or visas i fig. 4. 

Av fig. framgår bland annat att ström
men lass vid spänningen Uas=+lO V och 
U DS=O och vid omgivningstemperaturen 
+ 50 0 C är 0,01 !-lA. Detta betyder faktiskt 

Fig 10 

y" 

att ingångsresistansen mellan G- och S
elektroderna vid denna temperatur är 1000 
Mohml 

Värdet på brantheten S för de typer av 
fälteffekttransistorer som tillverkas idag 
ligger mellan l och 5 mA/V. 

Den i USA föreslagna symbolen för en 
fälteffekttransistor med halvledarmaterial 
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Fig 11 Fig 12 
Yr. (=överföringskonduktansen i framriktningen vid kortsluten utgång) 
för fälteffekttransistorn 2N2499 (gemensam-source-koppling). 

Yoa (=utgångsadmittansen vid kortsluten ingång) för fälteffekttransis
torn 2N2499 (gemensam-source-koppling). 

av p- resp. n-typ visas i fig. 5. T.h. i samma 
fig. visas en av denna tidskrift föreslagen 
svensk symbol som anknyter till den i Sve
rige och vissa europeiska länder använda 
schema symbolen för transistorer.' 

Överslagsspänning 
En egenskap hos fälteffekttransistorn som 
inte har någon motsvarighet hos elektron· 
röret är att om spänningen U DS överstiger 
vissa värden - olika för olika värden på 
pålagd spänning U as - uppstår en plöts
lig ökning av strömmen genom transistorn. 
Se fig. 6. Denna spänning får inte över
skridas för att inte transistorn skall skadas. 

Det bör också erinras om att man inte 
heller bör driva U GS""spänningen negativ, 

1 Se Nytt SEK-förslag till symboler för halvle
dare. RADIO och TELEVISION 1962, nr 4, 
s.SO. 
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så att G-S-dioden blir ledande, man får då 
- åtminstone vid högohmig signalspän
ning - en klippning av signalen. 

Förspänningsnät 
För att få en fälteffekttransistor att arbeta 
vid önskad arbets punkt fordras ett nät av 
motstånd på ingången, så att önskat värde 
på U as erhålles. Med hänsyn till tempera
turstabiliteten måste detta nät få en upp
byggnad av samma slag som utnyttjas för 
basförspänningen för transistorer. Då det 
emellertid är fråga om mycket svaga ström
mar i grindkretsen kan man sätta in rela
tivt högohmiga resistanser. I princip får 
förspänningsnätet för en fälteffekttransis
tor den uppbyggnad som visas i fig. 7. 

Brusegenskaper 
Fälteffekttransistorn har utmärkta brus
egenskaper och har, jämfört med elektron-

rör med samma branthet, ca 4 ggr lägre 
ekvivalent brusresistans. Man har två brus
källor i fälteffekttransistorn: värmebruset 
i den ledande kanalen och hagelbrus, för
orsakat av läckströmmen l ass. 

l//-bruset är för en fälteffekttransistor 
betydligt lägre än för vanliga transistorer. 
I fig. 8 visas 11/. bruset för en fälteffekt
transistor 2N2497 från Texas Instruments, 
mätt vid +25 0 C och vid matning från 
strömkälla med l Mohm resistans; l D= 

=-1 mA, U Ds=-5 V. 

HF -egenskaper 
Fälteffekttransistorn kan användas vid fre· 
kvenser upp till 100 MHz. Exempelvis är 
för typ 2N2497 ingångsadmittansen vid 
kortsluten utgång Yis (S-elektroden jor· 
dad) nästan rent reell upp till ca 100 MHz. 
Samma sak gäller överföringsadmittansen 
i backriktning Yrs. Yis ökar emellertid näs· 
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Fig 13 
Exempel på schema för lågbrusig förstärkare med hög ingångs impedans, bestyckad med två fälteffekttransistorer och två transistorer. (Enligt 
Texas Instruments.) 
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Frekvenskurva för förstärkttren i jig. 13. Vid R g 0,05-5 Mohm är brustalet ca 3 dB vid brus
bandbredden 10 Hz-lO kHz. Ingångsimpedansen är 30 Mohm shuntad med 8 pF_ 

tan linjärt från l Hz och uppåt, Yrs från 
ca 50 Hz och uppåt_ 

I fig. 9-12 ges reella och imaginära 
komposanterna för y-parametrarna Yis, Yrs, 
Y!s och Yos för fälteffekttransistorn 2N2499 
i GS-koppling (S-elektroden jordad) för 
frekvenser upp till 100 MHz_ 

Schemaexempel 

I fig. 13 visas ett exempel på en låg
brusig förstärkare med fälteffekttransisto
rer med basområde av p-typ och transisto
rer av npn-typ. Ingångsimpedansen för 
denna förstärkare, som har förstärkningen 
40 dB, är ca 30 Mohm, shuntad med 8 pF. 
Bandbredden är beroende av strömkällans 
resistans, frekvenskurvor visas i fig_ 14 . 
Brustalet vid brusbandsbredden 10 Hz-
10 kHz är mindre än 3 dB vid generator
resistanser mellan 50 kohm och 5 Mohm. 

• 
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CIVILINGENJÖR RAGNAR FORSHUFVUD Om brus i tran 

S äkert har ni någon gång lyssnat till det 
väsande ljud som hörs ur en känslig för
stärkares högtalare, när man vrider på till
räcklig förstärkning. När man i elektroni
ken talar om brus, menar man inte själva 
ljudet, utan snarare det elektriska fenomen 
som ligger bakom - det kan t.ex. vara 
elektronernas »värmerörelsen i ett mot
stånd. Brus är ett allmänt namn på elek
triska strömmar och spänningar med 
slumpartat (oförutsägbart) tidsförlopp. 
Bruset behöver inte yttra sig som akustiskt 
brus i en högtalare -;- det kan ta sig så
dana uttryck som »snö» på en TV-skärm 
och »gräs» på en radars A-indikator. 

Fig. l visar det ekvivalenta schemat för 
ett vanligt motstånd inklusive brusspän
ning. Brusspänningens effektivvärde är enl. 

en gammal välkänd formel U=V4kTRB, 
där k är Boltzmanns konstant, T är den 
absoluta temperaturen (som man får ge
nom att lägga 273 0 C till den vanliga tem
peraturen), R är resistansen hos motstån
det och B - ja, vad är B? B betyder band
bredd, men vad är egentligen bandbredden 
för ett motstånd? Ett svar på den frågan 
k~ 1 man få genom att anta att motståndet 
har en viss parallellkapacitans, men det 
bästa sättet att få förnuft i formeln är att 
ersätta B med Al. Skriver man uttrycket 

V4kTRAI, så framgår det bättre, att ut
'trycket gäller för varje frekvensintervall 
av bredden Al, inom vilket R kan betraktas 
som konstant. Om R varierar med frekven
sen, kan det bli n6dvändigt att tillgripa 
integrering. 

Det ekvivalenta schemat visar tydligt, &tt 
ett motstånd kan leverera bruseffekt till 
ett annat motstånd. Om ni nu tänker vad 
som ligger nära till hands att tänka, näm
ligen att man knappast kan ta ut effekt ur 
ett motstånd alldeles gratis, så kan j ag 
lugna er med, att det andra motståndet 
levererar precis lika mycket effekt till det 
första, så att nettot blir noll. Förhållandet 
påminner rätt mycket om värmestrålningen 
mellan föremål vid vanlig rumstemperatur. 
Oln vårt motstånd är en kvartswattare av 
normal storlek, så avger det vid 25 0 C en 
effekt av cirka 40 m W i form av värme-
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strålning till omgivningen - men absor
berar samtidigt precis lika mycket strål
ning Irån omgivningen. Brusets effektnivå 
är aven helt annan storleksordning: även 
om man tar med frekvenser upp till 30 000 
MHz, motsvarande en centimeters våg
längd, så blir den samlade bruseffekten 
bara av storleksordningen 10-10 W. 

Fig. 2 visar två motstånd sammankopp
lade. Det är en nyttig räkneövning att räk
na fram den brusspänning som man får 
mellan punkterna a och b. Facit har ni: 
brusspänningen över två parallellkopplade 
motstånd måste nämligen vara densamma 
som brusspänningen över ett motstånd med 
samma resistans. Men gör för övnings skull 
den här operationen: räkna först ut den 
spänning som brusspänningen i R1 ger 
upphov till, och sedan den spänning som 
brusspänningen i R2 ger upphov till. Dessa 
två spänningar skall sedan adderas, och 
eftersom det rör sig om två spänningar 
utan samband med varandra, skall de adde
ras kvadratiskt, dvs. enligt formeln 

Fig l 

Fig 2 

Om man fryser ner R2 till absoluta noll
punkten, så kommer R 2 att sluta att lämna 
någon bruseffekt och endast ta emot brus
effekt från R1• Den effekt, som R t då läm
nar till R 2, uppgår till4kTAI'R t R 2/(R 1+ 
+R2 ) 2. Uttrycket har ett maximum för 
R t =R2, då den överförda bruseffekten är 
kTAI. 

För att få en uppfattning om storleks
ordningen kan vi här sätta in Boltzmanns 
konstant, som är 1,38'10-23 Ws per OK, 

absoluta temperaturen 300 0 K och band
bredden 20 kHz (ungefär motsvarande det 
hörbara området). Bruseffekten blir då 
0,8'10-16 W, vilket motsvarar en spänning 
av 0,9 p. V över en resistans av 10 kohm. 

Brustal 
För att bestämma brustalet hos ett för
stärkarsteg tar man bruseffekten på ut
gången P nO och dividerar den med stegets 
effektförstärkning G, så att man får fram 
en mer eller mindre fiktiv »brus-ineffekt». 
Denna delar man med den verkliga brus
ineffekten, den som signalkällan lämnar, 

Fig l 
Varje motstånd innehåller en brusspännings· 
källa. 

Fig 2 
Två motstånd levererar bruseffekt till vaf· 
andra. 

Fig 3 
Brustalet F i dB som funktion av frekvensen 
för en serie dubbeltrioder av F airchilds till· 
verkning (2N2913 m.fl.). Samtliga kurvor är 
upptagna vid U08=5 V. Kurva l avser det fall 
att generatorresistansen R. är=1O kohm och 
10=20 p.A. Kurva 2 avser R.=1O kohm och 
10=100 p.A. Kurva 3: R.=500 ohm och 
10=1 mA. Kurva 4: R g =5 kohm och 10 =1 
mA. 

Fig 4 
Diagram för bestämning av brustalet F i dB 
som funktion av kollektorströmmen lo och ge
neratorimpedansen R. för transistorn 2N2913. 
UcB=5 V, f=1 MHz, bandbredd=200 Hz. 



sistorer 

och får på så sätt ett mått på hur mycket 
steget brusar, nämligen brustalet F: 

p ni är, som man lätt kan räkna ut, lika med 
4kTAf.RgR.;,/(Rg+Ri ) 2, där Rg är gene
ratorns (signalkällans ) resistans och R" 
stegets ingångsresistans. Om allt brus kom
mer från signalkällan och ingenting fråiI 
förstärkarsteget (föreställ er t.ex. att man 
kan frysa ner förstärkaren, ' så att den slu
tar att brusa) - ja, då är givetvis P nO lika 
med G· P ni, och F är lika med 1. Mindre än 
l kan brustalet aldrig bli. När man uttryc
ker brustalet i decibel, vilket man oftast 
gör, kan det alltså aldrig vara mindre än 
O dB. Under gynnsamma omständigheter 
kan man göra transistorförstärkare med 
ett brustal som är mindre än l dB. Man 
kan med andra ord få ner bruset till en 
nivå, som utgör det teoretiska bottenvärdet 
vid rumstemperatur. 

För ett par år sedan förhöll det sig så, 
att transistorn hade lägre brustal än röret 
när signalkällans impedans var låg, medan 

röret hade det lägsta brustalet när signal
källans impedans var hög. Förhållandena 
har ändrats genom att planartransistorn 
har kommit och genom att man har fått 
fram bra fälteffekttransistorer. Planartran
sistorerna går att använda vid mycket låga 
strömmar, vilket ger hög impedansnivå; 
när man vill komma upp till riktigt höga 
impedanser tar man till fälteffekttransisto
rer. Nu finns det alltså inte längre något 
skäl att välja elektronrör bara för att få 
lågt brus - utom möjligen vid frekvenser 
som är för höga för att transistorn skall 
kunna hävda sig. 

Det skall medges, att transistorer med 
låg specificerad brusfaktor fortfarande är 
ganska dyra. Å andra sidan kan man finna 
mycket lågbrusiga exemplar bland relativt 
billiga planartransistorer. 

Frekvensberoendet 
Fig. 3 visar brustalet för en planartransis
tor för några olika kombinationer av kol
lektorström och generatorresistans. Brus
talet är här uppmätt med en smalbandig 

utrustning, som gör det möjligt att ta upp 
brustalet som funktion av frekvensen_ 

Varje kurva i fig. 3 har tre delar, en 
horisontell bottennivå, en lutande del på 
lågfrekvenssidan och en annan lutande del 
på högfrekvenssidan. Den lågfrekventa de
len av bruset kallas ofta l/f-bruset, därför 
att bruseffekten här är ungefär omvänt 
proportionell mot frekvensen. 

Orsaken till bruset är, åtminstone delvis, 
att emitterströmmen inte är en jämnt fly
tande ström, utan egentligen består aven 
tät serie av pulser, en för varje elektron 
som lämnar emittern. (Läs »hål» i stället 
för »elektron», om det gäller en pnp-tran
sistor.) Att brustalet stiger vid hög fre
kvens beror på att transistorns förstärkning 
sjunker. (Förstärkningen ingår ju i näm
naren i uttrycket för brustalet. ) Den fre
kvens, vid vilken brusets frekvenskurva 

börjar stiga, är ungefär lika med fp/Vh/e, 

där fp är enhetsgränsfrekvensen och h/8 

strömförstärkningsfaktorn vid låg frekvens 
(hfe=hFE)· 

Över orsakerna till det lågfrekventa bru-
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EBaB:s hi·fi·förstärkare med transistorer har projekterats av dr phil Ernst Karmann och har med gott resultat byggts i ett 20·tal ex. 

RT testar 

EBaB:s 2 x 10 W hi-fi effektförstärkare med transistorer 

Frekvenskurva för EBaB:s 2 X l0 W hi·fi 
effektförstärkare visas i fig. l. 

Distorsionen som funktion av uteffekten 
(resistiv belastning) visas i fig. 2. Som sy· 
nes är distorsionen < 0,3 % för uteffekten 
< 10 W, men stiger snabbt vid högre ut· 
effekt. Distorsionen ökar vid frekvenser 
under 30 Hz och är vid 20 Hz ca 0,7 %. 
• För 10 W uteffekt i en kanal fordras 300 

roV signalspänning över ingångsklämmorna. 
Råförstärkningen visade sig vara 47 dB. 

Motkopplingsgraden är 20 dB och netto· 
spänningsförstärkningen sålunda 27 dB. 

F (dB ) 

-
-6 

50 100 200 500 Hz 1 

Fig l 

FörIörstärkaren tål kontinuerligt uttag 
av 10 W upp till 3 kHz, vid högre frekven· 
ser minskar max. uttagbar uteffekt p.g.a. 
att effekttransistorerna då kan upphettas 
till otillåten temperatur. Max. uttagbar ef· 
fekt är 2,5 W vid 5 kHz, 2 W vid 10 kHz 
och 1,5 W vid 12 kHz. Minskningen i max. 
uttagbar uteffekt saknar betydelse om för· 
stärkaren användes för tal eller musik, enär 
kontinuerliga toner vid frekvenser över ca 
3 kHz inte uppträder med sådan amplitud, 
att någon risk uppstår för att transistorer· 
na skall ta skada. 

-
10 20kHz 

-I 

1 

O 
O 

Frekvenskurva för 2xlO W /d·fi·förstärkare från EBaB. 
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Användes förstärkaren som mätförstär· 
kare för högre frekvenser måste dock hän· 
syn tas till den med ökande frekvens upp· 
trädande risken för alltför stark upphett· 
ning av sluttransistorerna. 

Förstärkarens utgång kunde utan risk 
för självsvängning belastas kapacitivt med 
kondensatorvärde upp till 50-100 ,nF . 

Förstärkaren drar pr kanal ca 30 mA vid 
frånvaro av signal och 750 mA vid full ut· 
effekt. 

/ 
V -

6 10 12 14 W 

-Put 

Fig 2 
Distorsionen som funktion av uteffekten vid 
1 'kHz för 2xlO W·förstärkaren. 
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2 X 10 W effektförstärkare 
med transistorer l 

Frekvensområde 30 Hz - 20 kHz • 0,3% distorsion vid 10 W 

Den hi-fi-förstärkare som beskrives här 
är en stereo förstärkare med 10 W uteffekt 
i vardera kanalen. Den kan även kopplas 
med kanalerna parallellt, varvid samman
lagt 20 W uteffekt erhålles vid monoavspel
ning. Förstärkaren har förnämliga data och 
kan användas i kvalificerade sammanhang. 
Känsligheten är tillräcklig för att man 
skall kunna använda den som grammofon
förstärkare - förutsatt då att man har en 
nålmikrofon av kristalltyp på ingången. 

Till denna effektförstärkare hör en för
förstärkare, likaledes med transistorer, som 
sedermera kommer att beskrivas i RT. 
Denna förstärkare+den här beskrivna ef
fektförstärkaren bildar tillsammans en 
högklassig hi-fi-anläggning, som man utan 
tvekan kan rekommendera var och en, som 
är intresserad av high fidelity, att bygga, 
i synnerhet som kostnaden för båda enhe
terna tillsammans blir måttlig. 

Principschemat 
Principschemat för effektförstärkaren vi
sas i fig. 1. Som synes har förstärkaren ett 
single-ended mottaktkopplat slutsteg T5+ 
T6, som drivs av två komplementärtransis
torer T3+T4, föregångna aven transistor 
T2 och en förstärkartransistor T1. Råför
stärkningen är ca 47 dB, men genom mot
kopplingen, som är på ca 20 dB, får man 
en nettoförstärkning (spänningsförstärk
,ning) av 27 dB {rån ingång till utgång. 0,3 
V signal (effektivvärde) ger full uteffekt. 

Arbetsspänningen är 25 V, denna ger ett 
maximalt sving för vardera utgångstransis
torerna T5 resp. T6 av högst 10 V, ca 3 V 
faller nämligen bort genom spänningsfal
let i transistor+emittermotstånd. Detta 

motsvarar en utgångsspänning av 10/V2= 
= 7 V och med 4 ohms belastning får man 
då en effekt av ca 7·7/4 = 12 .W. Det är 
att märka, att det är absolut -Jlödvändigt 
att man verkligen har 25 Varbetsspänning. 
En minskning från 25 till 20 V medför en 

1 Komplett materialsats för den i denna arti· 
kel beskrivna effektförstärkaren levereras från 
Elektronikbyggsatser AB (EBaBJ, Box 21060, 
Stockholm 21. 

väsentlig minskning i den odistorderade 
uteffekten, vid 20 V erhålles endast ca 6 W_ 
. Drivsteget innehåller en npn- och en 

pnp-transistor, T3 resp_ T4, som drivs med 
signalspänning i samma fas. Genom att det 
är fråga om komplementärtransistorer får 
man 1800 fasförskjutna spänningar för 
drivning av slutstegets båda transistorer. 

För att eliminera den återverkan som 
sker från slutstegets utgång till drivtran
sis torn T3 genom att spänningen i punk
ten A, {till vilken transistorn T3 har sitt 
emittermotstånd anslutet} varierar, är det 
anordnat en återkoppling~ren från punk
ten A via kondensatorn C6 till baskretsen 
för transistorn T3. 

Motkopplingen är anordnad från utgång
en, dvs. från punkten A till emitterkretsen 
för första transistorn T1. Likströmsmot
kopplingen sker genom R9, en kondensa
tor C3 utnyttjas här för att kompensera 
den fasvridning som föreligger i sluttran
sistorerna. Det för motkoppling verksam-

R6 

R3 

R7 

R8 

Rl 

- ~c:1J I-::-+-;::;-i'-!'-! 
In~-

1. 

R2 

R5 

Fig l 

ma motståndet i emitterkretsen för transis
torn Tl är motståndet R5, en del av' emit
termotståndet är avkopplat med en konden
sator C2_ 
. Som synes tillämpas direktkoppling 
tvärs igenom hela förstärkaren_ Detta är 
fördelaktigt, i det att man slipper ifrån 
fasvridningar och därmed risk för instabi
litet vid stark motkoppling. Den omstän
digheten att man inte har någon utgångs
transformator med järnkärna är också 
gynnsam ur stabilitetssynpunkt. 

De enda kondensatorer som ingår mel
lan signalkällan och högtalaren är konden
satorn Cl mellan signalkällan och första 
transistorn T1. 

För att motkopplingsspänningen inte 
skall kortslutas, för det fall att man har 
mycket lågohmig ingång, är det nödvändigt 
att inte ingången på transistorn Tl blir 
alltför lågohmigt belastad. Därför ligger 
ett seriemotstånd, R15, på 4,7 kohm här. 
Ä ven om man kortsluter ingången kommer 

T3 K 

B 

T5 K 
E 

B 

E 

Rll d 
R13 

C7~ 
c - + Ut 

l 

R12 

Principschema för ena kanalens förstärkare i 2XlO W hi·fi·förstärkare med transistorer. För 
minimum distorsion vid max. uteffekt bör R1 intrimmas 15-25 kohm, 18 kohm är ett lämpligt 
medelvärde, som ger fullt tillfredsställande resultat. 
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Fig 2 
Principschema för det stabiliserade nätaggregatet till 2XlO W-förstärkaren_ 

c 

Fig 3 
SlIrängskiss visande förstärkarens apparatlåda jämte en del chassidetaljer. 
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Stycklista 
Förstärkarna (komponenterna an· 
ges för en kanal) 
Rl=18 kohm 
R2=47 kohm 
R3=10 kohm 
R4=150 ohm 
R5=82 ohm 
R6=470 ohm 
R7=1,5 kohm 
R8=47 ohm 
R9=2,2 kohm 
RIO=270 ohm 
Rll=R12=330 ohm 
R13=R14=0,5 ohm, l W (2 st. l 

ohms·motst. 0,5 W parallellkopp· 
las); ersättes ev. med finsäkringar 
0,5 ohm, 1,25 A . 

R15=4,7 kohm 
Cl=C5=25 flF, 10 V 
C2=160 p.F, 10 V 
C3=2,2 nF, styrol 
C4=470 pF, styrol 
C6=64 p.F, 25 V 
C7=1000 p.F, 25 V 
Tl=AC126 
T2=T3=ASY26 
T4=ASY28 
T5=T6=2xOC26 (matchat par) 

Nätdelen: 
RIOl = 10 kohm 
RI02=RI04=3,3 kohm 
RI03=2,2 kohm 
RI05=560 ohm 
RI06=5 kohm, trimpot. 
CIOl=500 p.F, ~ soV' 
CI02=2000 p.F, 25 V 
CI03=0,1 p.F 
TlOl=OC25 
Tl02= Tl03=ACl28 
DlOl=D102=OA21O 
Dl03=lS7150B 

\ 

TrlOl = prim. 220 V, sek. 2X35 V, 
1,5 A 
(likströmuttag) 

SlOl = tvåpol. strömbrytare 
Sr=säkring, 400 mA 
La = indikatorlampa, 35 V 50 mA 

EBaB:s materialsats M24 omfattar 
i ovanstående stycklista medtaget 
material, vidare erforderliga färdig· 
borrade chassidetaljer, färdigborra. 
de kretskort, apparatlåda, kontakt
don, bussnirigar, systoflexrör, led· 
ningsmaterial, skruvar, muttrar etc. 
R13 och R14 är ersatta med finsäk· 
ringar 0,5 ohm, 1,25 A. 



då inte den återmatade motkopplingsspän
ningen att kortslutas. 

Nätdelen 
Nätdelen till förstärkaren har det schema 
som visas i Hg. 2. Det är fråga om ett sta
biliserat spänningsaggregat som ger 25 V 
spänning, stabilisering sker med hjälp av 
en serietransistor TI03. Som referensspän
ning utnyttjas spänningen från en zener
diod DI03, som ligger inkopplad i emitter
kretsen fiir en styrtransistor TI02. 

Verkningssättet är följ ande: Om ut
gångsspänningen av någon orsak minskar 
kommer förspänningen på TI02 att bli 
mindre negativ, detta betyder att transis
torn TI02 blir mindre ledande, detta i sin 
tur betyder att spänningen på basen på 
transistorn TID3 som är direktkopplad till 
kollektorn på TIOl, får en mera negativ 
förspänning. Denna transistor drar då stör
re ström. Eftersom emittern på TI03 är 
direktkopplad till basen på serietransistorn 
TIOl får TIOl en förspänning som är mera 
negativ på basen. Det betyder att ström
men genom serietransistorn ökar, dess inre 
resistans minskar_ Därvid kompenseras det 
spänningsfall som uppträdde över utgångs
klämmorna. 

I denna koppling kan man fininställa 
utgångsspänningen med hjälp av potentio
metern RI06. 

Nättransformatorn TrlOI ger 2X35 V, 
dioderna DIOI och DI02 anordnas som 
en tvåvägslikriktare och ger arbetsspän
ningen 35 V. 

Montering av chassiet 
Bygget börjas med att chassiramen mon
teras. Chassiramen består av fyra olika de
lar, se fig. 3: frontpanelen (l), bakstycket 
(2), samt de två chassigavlarna (3) och 
(4) vilka sammanhåller panel och bak
stycke. 

Panelen (l) är försedd med ett hål (A) 
för fastskruvning av strömbrytaren SIOI 
samt ett hål (B) för ljusgenomsläpp från 
indikatorlampan La. Bakstycket (2) är 
försett med hålen (C), (D), (E) och (F). 
Hålet (C) är avsett för förstärkarens in
gångskontakt, hålet (D) för kontakten för 
förstärkarens högtalarutgång. Hålet (E) 
är avsett för en gummibussning, genom 
vilken nätsladden skall gå. I hålen (F) 
fastskruvas nättransformatorn TrIOL 

Chassigavlarna (3) och (4) är försedda 
med 4 hål, (G) i fig. 3, för fastskruvning 
av höljets över- och undersvep (13), (14). 
Monteringen av chassiet tillgår på följande 
sätt (se fig. 3) : 
( ) Skruva fast chassigavlarna (3) och 
(4) med panelen (l) med hjälp av fyra 
plåtskruvar. 
( ) Skruva fast bakstycket (2) med chassi
gavlarna (3) och (4) med fyra plåtskru
var. 

För de följande stegen, som avser bak
stycket (2), hänvisas till fig. 4. 
( ) Den medföljande gummibussningen 
intryckes i hålet (E) i bakstycket (2). 
( ) Slutstegets ingångskontakt (C) fast-

Fig 4 
Kontaktdonen (C) och (D) för förstärkarens in- resp. utgångar monterade på apparatlådanl 
bakstycke. 

~dtejP 

o 

o 

Fig 5 
Detaljer, avsedda att monteras på förstärkarens frontpanel. 

Fig 6 

I 
I 
I 
~Låsbricko 

@--Mutter 

I 

12 

Chassiplåten (12) för förstärkarens nätdel jämte komponenter och andra detaljer som mon
teras på denna. 
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\ 
) Montera moståndet R 

01 (10 kohm, brun-svart
orange) 

( ) Montera motståndet R 
102 (3,3 kohm, orange
-orange-röd) 

( ) Montera transistorn T 
103 (AC 128) 

\ 
) Montera motståndet R 

03 (2,2 kohm, röd-röd-röd) 

\ 
) Montera motståndet R 

04 (3,3 kohm, orange
-orange-röd) 

\ 
) Montera motståndet R 

05 (560 ohm, grön-blå-brun) 

5mm 

~ 
T 101 

Obs I lödpunkten överst t.h. 
på kretskortet skall dras ti II 
lord punkt V! 

~ 1~·-----------70mm 

{
~C:============================~GUl 

Avisa l~rod~ 
öndor --c::================~- Orange 

-1~if-=':::::::::'=6=0=m=m=:'=:'=:'=:'=:'=-=-=-=-".""r- Brun 

5mm 

1----- 50 m m ----L ~ Systofl~xrör 

Brun ~
oronge Gul 

löd~s på 1101 
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L 

( ) Montera zenerdioden D 
103. Observera att ringmärk
ningen vändes rätt. 

( ) Montera transistorn T 
102 (AC 128) 

( ) Montera trimpotentio
metern R 106 (5 kohm) 

( ) Montera kondensatorn 
C 103 (0,1 /-IF) 

( ) löd fast samtliga ovan
stående komponenter. 

0.smm2 

~nk~ll~dor~ . 

Fig 7 
K.retskortet för förstärkarens nät
del med inlödda komponente1". 
Ledningsmönstret är inritat på 
kretskortet, ehuru det egentligen 
inte är synligt från komponent
sidan. 

Fig 8 
Kabeln (L) mellan nätdelens 
kretskort och serietransistorn 
TIOl i nätdelen. 

Fig 9 
Det färdigmonterade chassiet för 
nätdelen. 



skruvas i panelen (2) med två skruvar M3 
X6 och M3-muttrar_ Observera att kontak
tens stift skall vändas så som visas i fig_4. 
( ) Slutstegets utgångskontakt (D) för 
högtalarna fastskruvas på samma sätt som 
ingångskontakten (C)_ Observera att kon
taktstiften skall vändas så som visas i fig. 4. 

För de följande stegen, som avser front
panelen (l), hänvisas till fig. S. 
( ) Strömbrytaren SlOl monteras i hålet 
(A) med muttrar och låsbrickor i den ord
ningsföljd som anges i fig. 
( ) Över hålet (B) i panelen (l) på pane
lens insida fastklistras den röda tejpbit 
som medföljer materialsatsen. 
( ) Skruva fast strömbrytaren SlOl:s ratt 
såsom visas i fig. 

Nätdelens chassi 
Vi kan nu övergå till att montera nätdelens 
chassiplåt (12) ,se fig. 6. 
( ) Montera fast plåtvinkeln (9) med två 
skruv M3X 6 genom hålen (O) i nätdelens 
chassiplåt (12). 
( ) Transistorn TIOl monteras isolerad 
från chassiplåten med en glimmer bricka 
och två plastbussningar. Denna montering 
måste göras med omsorg, enär en kortslut
ning mellan transistorns hölje och chassi
plåten skulle äventyra hela förstärkarens 
funktion, transistorns kollektoranslutning 
är nämligen metalliskt förbunden med tran
sistorns hölje. Av fig. 6 framgår hur tran
sistorn skall monteras. Observera att ett 
lödstift skruvas fast på en av plastbuss
ningarna, så att en lödförbindelse med kol
lektorn i TIOl erhålles. 
( ) Dioderna DlOl och DI02 monteras i 
hålen (N) med hjälp av låsbrickor och 
muttrar. 
( ) Ett lödstift (V) fastskruvas i hålet 
(P). 

Kretskortet för nätdelen 
Den delvis monterade chassiplåten (12) 
kan nu ställas åt sidan och monteringen 
av nätdelens kretskort (10) kan nu påbör
jas. Monteringen av komponenterna på 
detta kretskort utföres så som visas i fig. 7. 

När komponenterna påmonterats och 
fastlötts fortsätter monteringen enligt föl
jande: 
( ) Tillverka en treledarkabel enligt fig. 
8. Denna kabel betecknas i det följande 
med (L). 
( ) Löd in kabeln (L) till kretskortet en
ligt fig. 7. 
( ) Anslut en 7 cm lång isolerad svart le
dare till kretskortet i punkten (~). 
( ) Tag fram den färdigmonterade chassi
ramen samt den delvis monterade chas3i
plåten (12) för nätdelen. 
( ) Skruva fast nättransformatorn TrlOl 
j hålen (F) på bakstycket (2) medelst fyra 
M4X 6-skruv med tillhörande muttrar, se 
fig. 3_ Observera att nättransformatorn 
skall monteras med uttagen vända så som 
framgår av tig. 9_ 
( ) Skruva fast chassiplåten (12) för nät
delen i de båda chassigavlarna (3) och (4) 
så som framgår av fig. 3. För fastskruvan-

det av denna chaslliplåt användes fyra 
plåtskruvar. 

För de följande stegen hänvisas till fig. 9. 
( ) De två svarta grova trådarna från nät
transformatorn TrIOl avisoleras 7 mm i 
varje ände och fastlödes vid DIOl resp. 
Dl02. 
( ) Elektrolytkondensatorn CI02 fastskru
vas i den på chassiplåten (12) fastskruva
de vinkeln (9). Observera att den med rött 
utmärkta lödnabben på kondensatorn CI02 
skall ligga närmast chassi plåten. 
( ) Elektrolytkondensatorn ClOl monte
ras med pluspolen mot pluspolen på kon
densatorn CI02. 
( ) Tilledningstråden för pluspolen på 
CIOl förbindes med pluspolen på CI02 och 
dras därefter i ett systoflexrör till det chas
si förbundna lödörat (V), där den inlödes. 
( ) Den tjocka röda tråden som kommer 
från nättransformatorn TrIOl fastlödes i 
punkten (X) på nätdelens tryckta krets
kort (10). 
( ) Minuspolen på elektrolytkondensatorn 
CIOl lödes till punkten (M) i nätdelens 
tryckta kretskort (10). 
( ) Den i punkten (K) på kretskortet (10) 
inlödda svarta 7 cm långa isolerade leda
ren inlödes till punkten (R) (minusanslut
ningen på elektrolytkondensatorn CI02). 
( ) En 12 cm lång svart isolerad ledare 
inlödes i punkten (Y) på kretskortet (10). 
( ) Kretskortet (10) kan nu fastmonteras 
i nätaggregatets chassiplåt (12) med tre 
skruvar M3X 12 och med hjälp av distans
hylsor, (11) i fig. 6. 
( ) Löd fast den gula ledaren i treledar
kabeln (L) till basanslutningen för tran
sistorn TIOl, se fig. 9. 
( ) Löd fast den bruna ledaren ur samma 
kabel till kollektor anslutningen för tran
sistorn TIOL 
( ) Löd fast den orangefärgade ledaren 
ur samma kabel till emitteranslutningen 
för transistorn TIOL 
( ) Drag en 1,S mm förtent koppartråd i 
systoflexrör från kretskortets »jordskena» 
till jordpunkt V på chassiet, se fig. 7. 

Kretskorten för förstärkarna 
Nätdelen till stereoförstärkaren är nu fär
digkopplad, och arbetet kan fortsätta med 
att kretskorten för själva förstärkarna mon
teras. Enär båda dessa kretskort är iden
tiska beskrives endast montaget av det ena. 
Hur denna montering tillgår visas i fig. 
10-12. I denna fig. finnes steg-för-steg
anvisningar för hur komponenterna mon
teras och lödes in. 

För de följande stegen hänvisas till 
fig. 13. 
( ) Montera transistorerna TSA, TSB, 
T6A och T6B på chassiplåten (5). Se här
vid till att fullgod isolering erhålles mel
lan transistorernas höljen och chassiplå
ten. Observera att ett lödöra anbringas på 
en av kollektorns fästskruvar. Detta lödöra 
liksom transistorns kollektor blir isolerade 
från chassiet genom plastbussningar och 
glimmerbricka. 

( ) Montera säkringshållaren för Sr med 
hjälp av M3X 6-skruv och M3-mutter. 
( ) Montera hållaren (17) för indikator
lampan La med hjälp aven M3X 12-skruv 
och två M3-muttrar. Ett lödöra fästes mel
lan muttern som är närmast chassiet och 
lamphållarens pertinaxfäste. ' Sammanbind 
detta lödöra med lödörat (19) medelst en 
bit blank koppartråd. 
( ) Skruva fast den nu delvis monterade 
chassiplåten (5) i de båda chassigavlarna 
(3) och (4) i chassiramen, se fig. 3. Obser
vera att den långsida av chassiplåten (S) 
där hållaren för indikatorlampan La och 
säkringshållaren för Sr sitter, skall place
ras närmast frontpanelen. 

Ledningar till kretskorten (6) och (8) 
Ledningarna till kretskorten (6) och (8) 
går i ett antal »kabelstamman, Z, Zl> A, 
Ål> Ä och Ö. Vid dragning av ledarna i 
kabelstammarna gåT man tillväga på föl
jande sätt (se fig. 12 och t4). 
( ) Löd in en 13 cm .lång ~ul ledare till 
punkt (g) på kretskortet (6). . 
( ) Löd in en 23 cm lång gul ledare till 
punkt (gl) på kretskortet (8). 
( ) Löd in en 14 cm lång röd ledare till 
punkten (h) på kretskortet ~). 
( ) Löd in en 14 cm lång svart ledare till 
punkt (i) på kretskortet (6). 
( ) Löd in en 21 cm lång blå ledare till ' 
punkt (j) på kretskortet (6). 
( ) Löd in en 22 cm lång röd ledare till 
punkt (hl) på kretskortet (8). 
( ) Löd in en 22 cm lång svart ledare till 
punkt (il) på kretskortet (8). 
( ) Löd in en 30 cm lång blå ledare till 
punkt (h) på kretskortet (8). 
( ) Anbringa ett 7 cm långt systoflexrör 
8 mm över de sex sist inlödda ledarna. Des
sa sex ledare utgör kabeln (Ä). 
( ) Anbringa ett 8 cm långt systoflexrör 
S mm över de två gula ledarna. Dessa två 
ledare bildar tillsammans kabelstammen 
(Ö). 
( ) Löd in en 11 cm lång orangefärgad le. 
dare till punkt (a) på kretskortet (6) . 
( ) Löd in en 11 cm lång gul ledare till 
punkt (b) på kretskortet (6). 
( ) Löd in en 11 cm lång brun ledare till 
punkt (c) på kretskortet (6). 
( ) Anbringa ett 9 cm långt systoflexrör 
omkring de tre sistnämnda ledarna. Dessa 
tre ledare utgör tillsammans kabeln (A). 
( ) Löd in en 12 cm lång orange ledare 
till punkt (d) på kretskortet (6). 
( ) Löd in en 12 cm lång gul ledare till 
punkt (e) på kretskortet (6). 
( ) Löd in en 12 cm lång brun ledare till 
punkt (f) på kretskortet (6). 
( ) Anbringa ett 10 cm långt systoflexrör 
över de tre sistnämnda ledarna. Dessa tre 
utgör tillsammans kabeln (Z). 
( ) Löd in en 11 cm lång orange ledare 
till punkt (al) på kretskortet (8). 
( ) Löd in en 11 cm lång gul ledare till 
punkt (bl) på kretskortet (8). 
( ) Löd in en 11 cm lång brun ledare till 
punkt (Cl) på kretskortet (8). 
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( ) Montera motståndet R 6 (470 
ohm, gul-violett-brun) 

( ) Montera motståndet R 7 (1,5 
kohm, brun-Grön-röd) 

( ) Montera motståndet R 11 (330 
ohm, orange-orange-brun) 

( ) Montera motstånden R 13° (2 
st. 1 ohm-motst., 0,5 W brun-svart
guld, parallellkopplade) 

( ) Läd ovanstående komponen
ter. 

( ) Montera motståndet R 8 (47 
ohm, gul-violett-svart) . 

( ) Montera motståndet R l' (18 
kohm, brun-grå-orange) 

( ) Montera motstånden R 14° (2 
st. 1 ohm-motst., 0,5 W, brun
svart-guld, parallellkopplade) 

( ) Montera motståndet R 12 (330 
ohm, orange-oran ge-brun) 

( ) Löd ovanstående komponen
ter. 

( ) Montera kondensatorn C 6 (64 
/LF, 25 V) 

( ) Montera kondensatorn C 3 (2,2 
nF) 

( ) Montera kondensatorn C 4 
(470 pF) 

( l Montera kondensatorn C 5 (25 
/LF, 10 VI 

( ) Löd fast ovanstående kompo
nenter. 

H Löd in transistorn T 3 
A Y 26) 

( J löd in transistorn T 4 
(A Y 28) 

( J Löd in transistorn T 2 
(A Y 261 

I ~ l-d 
A 1261 

in transistorn T 1 
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OR 13 och R 14 utbytes ev. mot 
finsäkringar 0,5 ohm, 1,25 A. 
R 1 utprovas ev. (18-25 kohm). 

( ) Montera motståndet R 3 (10 
kolim, brun-svart-orange) 

( ) Montera motståndet R 9 (2,2 
kohm, röd-röd-röd) 

( ) Montera motståndet R 2 (47 
kohm, gul-violett-orange) 

( ) Montero motståndet R 4 (150 
ohm, brun-grön-brun) 

( ) Montera motståndet R 5 (82 
ohm, grå-röd-svart) 

( ) Montera motståndet R 10 (270 
ohm, röd-violett-brun) 
( ) löd ovanstående komponen
ter. 

! l Montera kondensatorn C 7 
1000 /LF, 25 VI 

( ) Montero kondensatorn C 1 (25 
/LF, 10 VI 

! ) Montera kondensatorn C 2 
160 /LF, 10 V) 

( ) Löd fast ovanstående kompo
nenter. 

Obs I Emittermotstånden R 13 och 
R 14 kan med fördel bytas ut 
mot smältsäkrin~ar 1,25 A, av 
finsäkringstyp; et finns såda-
na med ca 0,5 ohms resistans. 
Desso säkringar skyddar de två 
effekllransistorerna vid ev. kort-
slutning av högtalarklämmmor-
na. Finsäkri~arna förses med 
tilledningstrå ar som lindas ett 
vorv om säkrin3,0rnas ändbleck 
och lödes till ella; andra än-
den av resp. tilledningstrådar 
lödes till kretskortet i samma 
punkter som R 13 resp. R 14. 

Transistorerno T2 och T4 får icke 
beröra varandra, enär basan-
slutningen i dessa transistorer 
är metalliskt förbunden med 
transistorhöljet. 

Fig 10 
Kopplingsetapp 1 jör det 
ena jörstärkarkretskortet. 
I denna etapp inlöde~ 
motstånden. 

Fig Il 
Kopplingsetapp 2 jör 
kretskortet i jig. 10. I 
denna etapp inlödes kon
densatorerna. 

l<'ig 12 
Kopplingsetapp 3 jör jör-
stärkarkretskortet. I den-
na etapp inlödes tran-
sistorerna. 



( ) Anbringa ett 9 cm långt systoflexrör 
över de tre sistnämnda ledarna. Dessa tre 
ledare utgör tillsammans kabeln (Zl)' 
( ) Löd in en 9 cm lång orange ledare till 
punkt (dl) på kretskortet (8). 
( ) Löd in en 9 cm lång gul ledare till 
punkt (el) på kretskortet (8). 
( ) Löd in en 9 cm lång brun ledare till 
punkt (fd på kretskortet (8). 
( ) Anbringa ett 7 cm långt systoflexrör 
över de tre sistnämnda ledarna. Dessa tre 
ledare tillsammans bildar kabeln (Ål)' 

Montering av förstärkarkretskorten 
på chassiet 
( ) Skruva fast kretskorten (6) och (8) 
vid chassiplåten (5) med användande av 
distansrör (Il) M3X l2-skruvar och M3-
muttrar. Se fig. 13. 

Inkoppling av transistorerna T5A, 
T5B, T6A och T6B 
För de följande stegen hänvisas till fig. 14. 
( ) Löd fast äen orangefärgade ledaren i 
kabeln (Z) till emitteranslutningen E för 
transistorn T5A. 
( ) Löd fast den gula ledaren i kabeln (Z) 
till basanslutningen B för transistorn T5A. 
( ) Löd fast den bruna ledaren i kabeln 
(Z) till kollektoranslutningen K för tran
sistorn T5A. 

Löd på liknande sätt in ledarna i kab
larna Zl, Å och Ål till transistorerna T5B, 
T6A och T6B. 

Inkoppling av förstärkarkretskorten 
För de följande stegen hänvisas till fig. 14 
och 4. 
( ) Löd fast den gula ledaren från punk
ten (g) på kretskortet (6) tilllödstift (e) 
på effektförstärkarens ingångskontakt (C), 
via ett seriemotstånd R15A på 4,7 kohm, 
se fig. 4. 
( ) Löd fast den gula ledaren från punk
ten (gl) på kretskortet (8) tilllödstift (a) 
på effektförstärkarens ingångskontakt (C) 
via ett seriemotstånd RI5B, se fig. 4. 
( ) Löd fast den röda ledaren från punk
ten (h) på kretskortet (6) till det chassi
anslutna lödörat (V) på chassiplåten 12. 
Se fig. 9. 
( ) Löd fast den svarta ledaren från punk
ten (i) på kretskortet (6) till punkten (R) 
på nätdelens minusanslutning för konden
satorn CI02. Se' fig. 9. 
( ) Löd fast den blå ledaren från punk
ten (j) på kretskortet (6) till lödstift (c) 
till effektförstärkarens utgångskontakt 
(D). Se fig. 4. 
( ) Löd fast den röda ledaren från punk
ten (hl) på kretskortet (8) tilllödörat (V) 
på chassiplåt (12). Se fig. 9. 
( ) Löd fast den svarta ledaren från punk
ten (il) på kretskortet (8) till anslutning
en (R) på nätdelen (=minusanslutningen 
för kondensatorn C102). Se Hg. 9. 
( ) Löd fast den blå ledaren från punk
ten (h) , på kretskortet (8) till lödstiftet 

(a) på effektförstärkarens utgångskontakt 
(D), se fig. 4. 
( ) Koppla samman lödstiftet (c) på in
gångskontakten (C) med lödstift (f) me
delst en 15 cm lång, 0,8 mm förtent kop
partråd. Denna tråd får fortsätta i ett 
systoflexrör fram till punkten (V) på nät
delens chassiplåt (12). Se Hg. 4 och 9. 
( ) Koppla samman lödstiftet (b) på ut
gångskontakten (D) med lödstift (d) på 
samma kontakt medelst en 6 cm lång, 0,8 
mm förtent koppartråd. Denna tråd dras 
genom lödörat på lödstiftet (d) och får 
sedan fortsätta i ett systoflexrör fram till 

6 

M 3 mutter 

Fig 13 

( ) Löd nätsladden på strömbrytarens 
(S101) två yttre anslutningar (märkta med 
»P» på strömbrytaren). 
( ) Drag de två gula ledarna från nättrans
formatorn Tr 101 genom ett 5 mm systoflex
rör och löd in dem dels till en av nätström
brytarens två inre anslutningar, dels till 
säkringshållarens lödstift. 
( ) Säkringshållarens återstående lödstift 
förbindes med strömbrytarens kvarvarande 
lödanslutning. 
( ) Anbringa en stickpropp på nätslad
den. 
( ) Anslut den svarta ledaren från punkt 

Obs I H611aren för glödlampan 
La skall vridas 180°. 

Chassiplåten för de två förstärkarna. Av denna skiss framgår också hur effekttransistorerna samt 
säkringshållaren anbringas. 

punkten (V) på llätdelens chassiplåt (12). 
Se fig. 4 och 9. 

Nätsladd m.m. 
Nu återstår inkoppling av nätsladd m.m. 
till förstärkaren. Detta sker på följande 
sätt, se fig. 15: 
( ) Dra nätsladden genom gummibuss
ningen i hålet (E) på bakstycket 2. Se 
fig.4. 
( ) Gör en knut på nätsladden, ca 20 cm 
från dess instuckna ytterände. 
( ) Avisolera nätsladdens två ledare 5 mm. 

(Y) på nätdelens kretskort (10) till löd
stift (18) på hållaren (17) för indikator
lampan La. Se Hg. 9 oc~ 13. 

Strömförsörjning tillförförstärkaren 
Om förstärkaren är avsedd att leverera 25 
Varbetsspänning till en transistorbestyc
kad förförstärkare, måste 25 V-spänningen 
tas fram till ett stift (d) på ingångskontak
ten (C). För detta ändamål förbindes löd
stiftet (d) på ingångskontakten (C) me
delst en 10 cm lång svart ledare med punk
ten ()1) på nätdelen. Se fig. 4 och 9. 
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Fig 14 
Från kretskortet på jör
stärkarchassiet (5) dras 
ledningar dels till ej f ekt
transistorerna T5A, T6A 
samt T5B, T6B, dels till 
kontaktdonen (e) och 
(D)-

Fig 15 
Nätsladdens inkoppling 
till nätströmbrytare och 
säkringshållare_ 

Fig 16 
Principskiss för hur man 
kopplar in stereoprogram
källor, a) och b) samt 
monoprogramkällan, c)_ 
Högtalarna kopplas vid 
stereoåtergivning så som 
visas t.h. överst. Vid mo
noåtergivning kan högta
larna kopplas på samma 
sätt men man kan också 
om man så vill koppla 
dem parallellt och anslu
ta dem så som visas t.h. 
nederst. 

Intrimning av förstärkaren 

® 

( ) Skruva i glödlampan La i signallamp. 
hållaren. 
( ) Sätt en säkring i säkringshållaren Sr. 
( ) Kontrollera noggrant punkt för punkt 
att alla kopplingar är rätt utförda och att 
inga kallödningar finns. 
( ) Skruva fast de fyra gummi fötterna 
(15) i lådans undersvep med M3X lO-skruv 
och mutter. 
( ) Skruva på förstärkarens över- och un
dersvep medelst 8 plåtskruv i hålen (G). 
Se fig. 3. 

Stereoeffektförstärkaren är nu klar att 
avprova, men först måste trimpotentiome
tern RI06 ställas in. Därvid anslutes hög
talaren (4 ohm) till förstärkarens utgång 
vid utgångskontakten (D). Se fig. 16. 

Med en voltmeter ansluten med plusled
ningen till chassiplåten (12) (eller till 
annat ställe på chassiet) och minusled
ningen ansluten till punkt (R), se fig. 9, 
inställes trimpotentiometern tills voltme
tern visar exakt 25 V. Kortslut inte 25 V
spänningen till jord! - Detta skulle ome
delbart förstöra serietransistorn TIOl 
nätdelen! 

Därmed är förstärkaren klar att tas i 
bruk. Stereosignalkällan anslutes därvid 
mellan stiften (a) och (c) resp. (e) och (c) 
om det är fråga om stereosignal. Se fig. 16. 
Vid återgivning av monosignal kopplas 
båda ingångarna parallellt och stiften (a) 
och (e) förbindes då inbördes, se fig. 16. 
Vid stereoåtergivning gäller för högtalar
na att de anslutes enligt fig. 16 t.h. överst! 
Vid monoåtergivning kan högtalarna an
slutas på samma sätt som vid stereo. En 
annan variant på högtalarnas inkoppling 
vid mono ges i fig. 16 t.h. nederst. De båda 
högtalarna har här parallellkopplats. • 

72 RADIO OCH TELEVISION - NR 2 - 1964 

T5A 

Fig 15 

Fig 16 

o 
I I 

Pö k6ntoktdon D 

~Tej p . 

v 

H 

v 

H 

- 25V'\.. .A. b 

dlo n o~ 
/ 0 

c 

~ 
8l=1 =:±O±:==::::'Q) o 

• 
I 
J 
~ 

I'ID' ~ : 
d 

,~ 
d 



Ny typ 
etsvätska för kretskort 

ULF WAHLUND av 

I tidigare nummer av RT har beskrivits 
en del olika metoder att tejpa och måla 
kretskort. Däremot har mycket litet intres
se visats för sj älva etsningsförfarandet. 
Vanligen har använts en lösning bestående 
av 0,5 kg järnklorid löst i l liter vatten. 

Det har visat sig att denna lösning har 
många nackdelar. 

l) Den är så grumlig att man inte ser 
laminatplattan när den ligger i vätskan. 

2) Den angriper rostfritt stål (diskbän
kar). Enda sättet att få bort de gula 
fläckarna är att gnugga med stålull. 

3) Den ger gula fläckar på kläder, vilka 
är omöjliga att få bort. 

4) Den ger gula fläckar på huden som 
är mycket svåra att avlägsna. 

Lösningen har dock en fördel: den är 
billig! 

N u finns det en metod som saknar de 
flesta av ovanstående nackdelar. Den är 
dessutom endast obetydligt dyrbarare än 
metoden med järnkloridIösning. 

För att man skall kunna etsa bort me
tallisk koppar, fordras dels en stark syra, 
dels ett bra oxidationsmedel. 

I järnkloridIösningen fungerade järnet 
som oxidationsmedel. (Kemiskt kan för
loppet skrivas: 

Den nya etsvätskan 
Lösningens beståndsdelar: 

Saltsyra (koncentrerad, HCI) 
Vätesuperoxid, 30 %-ig (H20 2) 

Dessa finns att köpa på apotek eller i färg
handeln. 

Lösningen erhålles på följande sätt: 

I 3 delar kallt vatten hälles långsamt, 
under omröring, l del saltsyra. Därefter 
långsamt l del vätesuperoxid. 

Lösningen har följande fördelar fram-
för järnkloridIösningen: 

l) Den är genomskinlig. Man kan såle
des se kopparlaminatet under hela pro
ceduren. 

2) Den angriper visserligen rostfritt 
stål, men inte så häftigt som järnklorid
Iösningen. Den ger inte de gula fläc
karna som järnkloridIösningen ger. 

Eftersom denna lösning innehåller en 
stark syra är den frätande på kläder och 
på huden. Observera därför att man om 
man får något av syran eller vätesuperoxi-

o +3 +2 +2 
3Cu + 6 Fe++++ 18C1-----;~~ 3Cu+++ 6C1- + 6Fe+++ 12C1-

Om vi utgår från saltsyra (kemisk for
mel HCI), så skulle vi behöva ett oxida
tionsmedel. I marknaden finns ett lämpligt 
sådant, nämligen vätesuperoxid (H20 2 ). 

Ett lämpligt lösningsmedel får man genom 
att blanda 3 delar vatten, l del koncentre
rad saltsyra samt l del 30 %-ig vätesuper
oxid. Observera att dessa skall blandas i 
nu nämnd ordning, annars kan värmeut
vecklingen bli för stark. Det lösningsme
del man får fram på detta sätt är i lämplig 
koncentration utmärkt för att lösa koppar
laminatet. 

De kemiska reaktionsformeln lyder: 

den på huden (vita fläckar), omedelbart 
måste tvätta sig ordentligt och gnugga med 
vanlig badtvål. Därvid neutraliseras syran 
av baskaraktären i tvålen (det går också 
bra att använda natriumhydroxid - NaOH 
- eller liknande bas). 

Det är tillrådligt att använda gummi
handskar när man arbetar med denna typ 
av lösning. 

Saltsyran och vätesuperoxiden skall för
varas i mörka, slutna flaskor. Lösningen 
bör inte iordningställas förrän den skall 
användas. När den efter någon tids an
vändning blir blåfärgad - av fria koppar-

o +1-1 +2 -2 O 
2Cu + 4H+ + 4C1- + H202---<~~ 2Cu++ + 4C1- + 2H20 + H2! 

Koncentrerad saltsyra och 30 0/ o-ig 

vätesuperoxid kan med fördel 

utnyttjas i etsvätska för kretskort 

i stället för järnklorid. 

/---------------------------~, 

Inga nackdelar? 
Har metoden inga nackdelar? Angrips 
inte basmaterialet av saltsyra? Nej, för
säkrar författaren, som i övrigt anför 
följande: 

»1 samband med att jag skrev artikeln, 
experimenterade jag en del med att för
söka finna några risker för basmaterialet. 
Bl.a. fick ett laminat etsas ett helt dygn, 
i en betydligt mer koncentrerad lösning 
än den som jag har rekommenderat. Det 
enda som jag kunde upptäcka var aU 
etsvätskan hade 'krupit under' tejpkan
terna. Dessa var av denna anledning 
mycket ojämna. 

Dessutom har jag experimenterat något 
med att få den lämpligaste skålen att etsa 
materialet i. Det har visat sig att van
liga plastskålar för fotografiska vätskor 
passar utmärkt. Dessa kan visserligen av
färgas något, men förblir i övrigt opå
verkade. 

Det är bara en sak som jag inte har 
kunnat kontrollera exakt. Det är om den 
återstående kopparen inte har lossnat nå
got. De enda prov jag har kunnat göra 
på detta är värmeprov med lödkolv och 
påföljande dragprov med en plattång. 

En direkt jämförelse mellan ett krets
kort tillverkat med järnkloridIösning och 
ett laminat som fick ligga ett dygn i salt
syre.vätesuperoxidlösning visade att det 
inte fanns någon märkbar skillnad. 

Basmaterialet angrips av allt att döma 
inte alls, inte ens efter ett dygn märks 
någon skillnad. Då bör en tid av några 
minuter (etsningen skall inte behöva ta 
mer tid än maximalt 10 minuter!) inte 
kunna ha några som helst nackdelar, spe
ciellt i jämförelse med den 'äldre' meto
den. 

J ag har själv använt denna metod un
der ca ett års tid utan olägenheter. De 
enda nackdelar som jag har upptäckt är 
att etsvätskan är frätande på kläder och 
att man får vara försiktig med huden. 
Men dessa nackdelar har man ju också 
med järnkloridmetoden.» 

~~------------------------------/ 

joner, är det dags att göra iordning en ny 
lösning. När man etsar kretskort med den
na typ av lösning bör man använda plast
skålar. 

Efter etsningen sköljes laminatet ordent
ligt i rinnande vatten. Därefter avlägsnas 
som vanligt tej pen eller färgen, vilken har 
skyddat den koppar, som skall vara kvar, 
mot lösningsmedlet. • 
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Nytt transistormärke på svenska 
marknaden 
Newmarket Transistors Ltd, England, som 
i Sverige numera företräds av Forslid & 
Co AB, Stockholm, har översänt datablad, 
upptagande ett 40-tal transistortyper, var
ibland finnes en sats om 4 sorterade tran
sistorer, speciellt avsedda att användas i 
förstärkare med komplementära slutsteg 
utan utgångs- eller drivtransformator_ Ut
effekten är max_ 400 m W vid 12 V batteri
spänning_ 

NKTS01-S04 är en serie transistorer 
från Newmarket med 10-2S A kollektor
ström och U OB varierande mellan 60 V för 
NKTS01 och 30 V för NKTS04_ Strömför
stärkningsfaktorn garanteras vara min_ 12 
vid uppgivna maximalströmmar. 

Från Newmarket har även översänts en 
samling applikationsexempel, upptagande 
förstärkare, reglerade nätaggregat, lik
spänningsomvandlare m.m., byggda med 
tillhjälp av Newmarkets transistorer. 

Nya transistorer från Philips 
Philips har introducerat två nya switch
transistorer av typ kisel-mesa och i npn
utförande. Typbeteckningarna är BSYlO 
och BSYll. Transistorerna är inneslutna 
i TO-S-hölje med samtliga tilledningstrå
dar isolerade från kåpan. Maximal tillå
ten effektförlust Ptot är ISO m W vid 100° 
C, vid vilken temperatur ft=lOO MHz. 
Strömförstärkningsfaktorn är min. 40 resp. 
SS vid UOB= S V och 10=S mA samt f=l 
kHz. Ur samma serie kan utsorterade ex
emplar med JEDEC-beteckningarna 2N337 
'och 2N338 levereras. 

OC76, OC77 och OC80 har nu, liksom 
den övriga OC70-serien, fått modernare 
efterföljare med förbättrade data. De nya 
typerna har beteckningarna ASY76, ASY77 
och ASY80_ I stället för att använda de ti
digare glasjmetallhöljena har man nu 
kapslat transistorerna i kåpa av normerad 
typ TO-S. Kollektorströmmen för samtliga 
typer är 300 mA max. och Ptot=SOO m W. 

Den nya diffusionslegerade transistorn 
AFY19 ger en uteffekt av SOO m W vid 80 
MHz resp. 400 m W vid 180 MHz. I mot
taktkoppling kan effekter omkring l W 
erhållas. Höljet är TO-S och transistorn är 
särskilt användbar i små portabla sändare 
för exempelvis privatradiobandet. 

PL36 i långlivsut/örande 
Ett nytt långlivsrör med typbeteckningen 
E236L och med samma data som PL36 le
vereras nu av Telefunken. Frånsett katod 
och glödtråd skiljer sig det nya röret inte 
mer från PL36 än att det överallt kan er
sätta detta rör. Det nya röret har även till
kommit med tanke på att man för indu-
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striellt bruk är i behov aven effektpentod 
i mottaktförstärkare och bredbandsförstär
kare, som switchrör och som serierör i elek
troniskt stabiliserade nätaggregat. 

Nya transistorpriser 
En ny prislista har översänts av Siemens, 
innehållande priser på transistorer, dioder, 
termistorer m.fl. produkter. 

Nya Tele/unken-dioder 
Telefunkens leveransprogram utökades vid 
årsskiftet med ytterligare tre typer, näm
ligen BA121, AA132 och AA133. 

BA121 är en ny kapacitansdiod, huvud
sakligen avsedd för automatisk avstäm
ning av UHF-kanalväljare och UKV-in
gångssteg. Jämfört med den tidigare typen 
BA101 har den nya dioden betydligt mindre 
spridning, ca 8--12 pF vid en påtryckt 
backspänning av 2 V. 

AA132 och AA133 är subminiatyrdioder 
av spetstyp, byggda på germanium. Den 
förstnämnda typen överensstämmer i sina 
elektriska data i huvudsak med OA1S0, 
under det att AA133 har ungefär samma 
data som OA161. 

Nya subminiatyrdioder 
En ny serie subminiatyrdioder av kisel, av
sedda att användas i snabba pulskretsar, 
har introducerats av F erranti Ltd, England. 
Genom en ny framställningsprocedur har 
man lyckats nå ner till en spärrskiktskapa
citans av endast 1,7S pF vid 10 V backspän
ning och vid l MHz. Typnumren för de nya 
dioderna är ZS130-133. Max. tillåtna 
hackspänningar SO-lOO V, återhämtnings
tiden 20-S0 ns, allt beroende på typ. 

Dubbelstrålerör med liten 
strå/återverkan 
Ett nytt dubbelstrålerör för oscilloskop har 
introducerats av Mullard. Typbeteckning
en är EIO-IOGH. Karakteristiskt för röret 
är att återverkan mellan de båda strålsy. 
stemen är utomordentligt liten, vilket gör 
röret lämpligt att använda i sådana fall då 
man samtidigt vill återge två signaler med 
skilda frekvenser och skilda spänningsni
våer. Med balanserade likspänningspoten
tialer på ett plattpar utgör påverkan på 
den andra strålen endast 2X IQ-3 mm, vil
ket är ett exceptionellt lågt värde. Skärm
diametern är 4" (10 cm). Röret, som har 
flat skärm och en spiralformad efteracce
lerationsanod, är användbart upp till IS 
MHz. Skärmfärgen är grön och efterlys
ningstiden medium. 

Glaspassiverade mesa-
Vid tillverkning av snabba kisel dioder 
för användning i switchkretsar - främst 
inom databehandlingstekniken - har man 
stött på stora svårigheter så snart man sökt 
övergå till automatiserad produktion. Texas 
Instruments har tidigare framställt snabba 
dioder av kontaktfjädertyp, under serie
beteckningen :.Moly / G», vars konstruk
tion framgår av fig. la, b och c. 

Dioden består aven kylplugg av molyb
den, ett diodelement, en kontaktfjäder in
dragen genom en hårdglasbussning samt 
ett ytterhölje av hårdglasrör. Vid fram
ställningen av dioder av denna typ var 
man tvungen att först fästa in molybden. 
pluggen vid glaskapselns ena ände, vilket 
måste ske vid ca +800° C. Därefter mon. 
terades diodelementet mot kylpluggen inne 
j hårdglashöljet medelst hårdlödning, diod
elementet etsades därefter och behandlades 
med skyddande ,lack. Som sista moment in-

Fig l 
aj Den äldre diodkonstruktionen av kontakt
fjädertyp från Texas Instruments bestod vid 
slutmonteringen av fyra delar. bJ Vid sam
man/ogningen monterades först kylpluggen 
och diodelementet. ej Därefter smältes kon
taktfjädern fast i hårdglashöljet. 

Fig 2 
aj Den nya förenklade diodkonstruktionen 
:.Uni/G» innefattar två likadana kylpluggar, 
ett diodelement av mesa-typ och ett hårdglas
hölje. I bJ visas den färdiga dioden. 

Fig 3 
aj I miniatyrutförandet »Micro/G:. har kyl
pluggarna fallit bort och dioden består av två 
i ändarna förtjockade tilledningstrådar, diod
elementet samt höljet. I bJ visas den färdiga 
dioden. 

Fig 4 
Typiska värden på läckströmmarna hos de nya 
diodtyperna »Uni/G» (kurva AJ och »Micro/ 
G» (kurva BJ från Texas Instruments. 

Fig 5 
Typiska värden för kapacitansen hos dioderna 
»Uni/G» (kurva AJ och »Micro/ G» (kurva BJ. 



dioder i massproduktion 
fördes kontaktfjädern från höljets mot
satta ände, varpå infästningen skedde ge
nom förnyad upphettning till ca +800° C. 

Nackdelarna med denna konstruktion 
var att det stora antalet detaljer medförde 
många felkällor och försvårade en auto
matiserad tillverkning. Vidare var, på 
grund av kontaktfjäderkonstruktionen, dio· 
der av detta slag känsliga för mekaniska 
påfrestningar, och slutligen var kristall
ytorna bristfälligt skyddade med endast 
ett lackskikt. 

I och med att Texas Instruments lycka
des framställa ett diodelement av mesa
typ kunde emellertid konstruktionen för
enklas väsentligt. Beståndsdelarna i den 
nya konstruktionen, som fått seriebeteck
ningen »Uni/ G», är endast fyra, nämligen 
två identiska kyl pluggar med vidsittande 
tilledningstrådar, ett hårdglasrör för höl
jet samt själva diodelementet, se fig. 2. 

Fig l 
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Vid monteringen, som kan ske automa
tiskt i ett enda moment, förs en kylplugg 
in i ena änden av glashöljet, under det att 
diodelementet matas in från andra änden. 
Så snart detta skett skjuts den andra kyl
pluggen in i glashöljet, varefter dioden i 
samma arbetsmonent förseglas och diod
elementet trycksvetsas vid de båda plug
garna. Såväl insmältningen som trycksvets
ningen sker vid en temperatur av ca 
+ 800 C. 

En miniatyrtyp av den nya typen av glas
passiverade dioder, med seriebeteckningen 
»Micro/ G», tillverkas på i stort sett sam
ma sätt och resulterar i en diod med myc
ket små dimensioner (man måste använda 
en färgfläck för typmärkningen, eftersom 
det helt enkelt inte finns plats för några 
andra beteckningar på det minimala höl
jet). Vid miniatyrtypen bortfaller kylplug
garna och i stället förtjockas anslutnings-

Fig 2 
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trådarna i de ändar som skall göra kontakt 
med diodelementet, se fig. 3. Resultatet 
blir en diod med dimensionerna ca l X l,5 
mm, vilken diod trots sina små dimensio
ner tål 100 m W effektförlust vid +25 0 C. 
Den stoppar också för mycket hårda meka
niska påkänningar. 

För de båda diodtyperna gäller att den 
ökade förseglingsytan glas/ metall ger stör
re täthet och högre mekanisk styrka, sam
tidigt som frånvaron av kontaktfjäder med
för ökad motståndskraft mot vibrationer. 
Eftersom trycksvetsningen inte kräver nå
got flussmedel och diodytan täcks med ett 
glasskikt för passiveringen, får man också 
stor driftsäkerhet och hög datastabilitet. 
Monteringen av de båda nya diodtyperna 
sker helt automatiskt; för »Micro/ G» har 
dessutom även testning, sortering, märk
ning och förpackning helt automatiserats. 

Fig 3 
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GOODMAN·GOODMAN·GOODMAN·GOODMAN·GOODMAN 

2/1 HI-Fl KYALITETIVARJETUM 

DUBBELT Opp 
GÖSTA BÄCKSTRÖM 
FÖRSTÄRKARE AB 
POLHEMSGATAN 4 STOCKHOLM K TEL 08/243850 

F & T KONDENSATORER lödtenn Ersin 
miniatyrutförande . tub m. Irådanslulning rullblock Multicore Massamolslå nd 
6/8V 3O/35V 16O/175V 450/550V 125V 45/55 '/,W lO-l00Q - .25 
51'F -.95 51'F -.95 10 I'f · 1.50 16+16 "f 2.90 10c0 -.30 1,6 mm 4V2 hg 8.40 %W 120-22MQ 
10 -.95 10 -.95 50 1.BS 32+32 4.35 2500 -.30 45/55 · - .20 
25 -.95 25 -.95 50+50 3.- 50+50 6.50 5000 - .30 1,6 mm pr. m. -.60 1 Wl00-22MQ -.30 
50 -.95 50 1.- 250/275V 0,01 I'F-.30 45/55 2W 300-22Mf! -.45 
100 - .95 100 1.10 0,5 "F - .95 bäg . m. multer 0,Q25 -,40 1,2 mm 4V2 hg 9.- Trim. pot. f. tryck-
250 1.10 250 1,80 1 1,05 350/385V 0,05 -.4560/40 krets.5OOf!, l kf!, 5, 
500 1.30 300 2.40 2 1.10 81'F 2,05 0,1 - ,50 1..6 mm 4V2 hg 10,30 lO, SO, 100, 200, 
1000 1.65 500 2.65 32 1.85 8+8 2,60 0,15 -.5560/40 500kQ l, 2Mf! 1.15 
2500 2,20 1000 4.50 SO 2,15 16+16 3,- 0,2 - .60 1,0 mm 4V2 hg 12.10 Trim,pot, m. rott 
5000 · 5,15 2500 7,35 32+32 2.80 32+32 4,20 0,25 - .65 Oxyd X Kontaktoiia 50, 250kf! - .95 
10000 9.75 SO/6OV 50+50 3,60 SO+50 5,25 0,47 - .90 Sprayflaska l00g 9.50 Trim,pot. 10kf!, 
12/l5V 5 - .95 , 350/285V 100+ 100 6.50 500V Flaska m. spruta 5,50 lM f! 0,95 
1 - .95 10 - .95 81'F 1,30 450/550V 100 - ,30 Vridkondensalor 
1,6 - ,95 25 - .95 20 1,65 8 I' f 2,15 250 pF - .30 Hägtalare ' 2X480pF 3,95 
2,5 -,95 50 1.05 SO 2,35 25 3.15 500 pF-,30 PMB6002 Autamatsäkring 
5 -,95 100 1,60 8+8 1.75 8+8 2,90 1000 - ,30 6'/," 8!l3W 12.75 AEG 15A Gli 3,95 
10 -,95 250 2,25 16+ 16 2,25 32+32 6,- 2500 - .30 PMO·46O Tryckknapp 1.pol.-
25 ' -.95 70/80V 25+25 2,80 50+ 50 6.75 5000 - ,35 6x 4" 8!l4W 9.75 slutning 1,20 
50 -.95 2 1,- 32+32 2,90 100+ 100 12,- 0,01 !,F-.40 PM53C Strämställare 2-pol 
100 -,95 5 1.05 50+50 4.35 bäg, m. mu lte r 0.0 15 -.45 5" 4~! 1,5W 8.75 S-märkt 1.25 
250 1.20 10 1.l0 100+ 1007.- 12/15V 0,Q25 - .50 
SOO 1.65 25 1.25 450/550V 10000 !,F 12,25 0,1 - ,65 Servicemotto 540 X 380 mm, rutstor-
1000 2,60 50 1,35 21'f 1.15 30/35V 0,15 - ,80 lek l00X90 mm, mellangrå och icke 
2500 4.75 100 2,20 4 1,30 5000 12.75 0,2 ,- ,BS färgonde . 28.-
5000 7.85 250 2,85 8 1,50 bög . m. mutte r 0,25 - ,90 Svepgenerator Normende typ 

16O/l75V 16 1.90 3O/35V 0,5 1.05 UW958, beg. 695,-
21'F 1.- 8+8 2,20 5000 "f 11.75 . Rörmötbrygga Aco modell 5, beg. 465.-

OC604 2.50 /10 si 22.-, EM34 4.95/5 51 18.-/ 10 st 24.-/100 st 115.-, El95 5 51 16.-/10 st 28.-/ 25 51 50.-, 
EF86 5 st 22.-/10 st 36.-/25 st 59.-, UF21 2.50/10 st 19.-/100 st 100.-, UYIN 5 st 14.-/ 10 st 25.-/25 si 49.-, 
6J6IECC91 5 st 17.-110 st 29 .-/25 51 49.-. 
DAF91 6.60 EC90 5.50 EFBS 4.80 EZ90 3.60 P1.84 4.80 UBF80 4.80 Ul84 4.80 SU4GB 5,95 
DAF" 4.80 EC92 4.20 EF86 5.40 GZ34 5.95 Pl500 10.20 UCC85 4.80 UYIN 6.95 SY3GT 4.80 
DC90 4.80 ECC81 4.80 EF89 4.20 PABC80 5.40 PY80 4.20 UCH21 10.20 UY85 3.60 5UP1 53.-
006 4.80 ECCB2 4.20 EF93 5.40 PC88 10.20 PYIl1/83 5.40 UCH41 6.60 OA2 6,75 6R·Bll 12.60 
DF91 6.60 ECC83 4.20 EF94 4.80 PC92 4.20 PV82 3.60 UCH81 4.80 OB2 7.50 6R·HH211.90 
Dm 6.60 ECC84 6.60 EF95 12.00 PC96 12.00 PY88 5.40 UCLBl 6.60 003 7.70 6U4GT 10.20 
DF96 4.20 ECC85 4.80 EFI83 4.80 PCC84 6.60 UABC80 5.40 UCl82 6.60 lX2A 10.20 6V6GT 4.95 
DK91 6.60 ECC86 12.00 EFI84 4.80 PCC85 4.80 UBC81 4.20 UF85 4.80 5R4GY 8,50 12DQ6 13,80 
DK92 5.40 ECC88 8.40 EH90 4.80 PCC88 8.40 
DK96 4.80 ECC91 10.20 EK90 4.80 PCCI89 6.60 
Dl92 6.60 ECCI89 6.60 H34 8.95 PCF80 5.40 
Dl94 4.80 ECF80 6.60 H84 4.20 PCF82 6.60 
Dl95 6.60 ECF82 6.60 H85 8.40 PCF86 6.60 
Dl96 4.80 ECF83 8.40 Et86 4.80 PCl81 6.60 
DM70 4.20 ECH81 4.20 H90 4.20 PCl82 5.40 
DM71 4.20 ECH83 4.20 El95 4.80 PCl83 6.60 
DY80 6.60 ECH84 4.80 EM71 10.20 PCl84 6.60 
DY86187 4.20 ECl80 5.40 EM80 6.60 PCl86 6.60 
EAA91 3.60 ECl82 5.40 EM84 8.40 PCl85 5.40 
EABCSO 4.80 EClB3 6.60 EM87 6.60 PF83 6.60 
EBC81 4.20 EC1.84 6.60 EY51 11.40 PF86 5.40 
EBC90 4.80 ECl85 6.60 EY87 4.20 Pl36 10.20 
EBC91 4.80 ECl86 6.60 EZ35 6.60 Pl81 6.60 
EBF80 4.80 EF80 4.20 EZ80 4.20 Pl82 5.40 
EBF89 4.80 EF83 6.60 EZ81 4.20 Pl83 5.40 
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TRANSISTORER o. DIODER 

ACI07 6.60 AF118 7.20 oen 
ACI25 3.- AFI24 4.80 0C74 
ACI26 3.60 AFI2S 4.80 005 
ACI2S 4.20 AFI26 3.60 0C78 
AFI02 6.00 AFI27 3.60 OC81 
AF114 4.80 OC44 4.20 OCI69 
AF115 4.80 OC45 4.20 OCl70 
AF116 3.60 0C70 3.00 OCI71 
AF117 3.60 0C71 3.00 OAlO 

3.60 0A79 1.20 
3.60 OASI 1.20 
3.00 0A85 1.80 
3,00 OA90 1.20 
3.00 0A91 1.20 
4,20 0A95 1.80 
5,40 0A210 10.80 
6.00 0A211 10.80 
1.20 0A214 10.80 

Rekv. rörprlsllsto, sändes mot 35 öre l frimärken. 
Ovriga ror o. komp. till 16ga priser. W : Bällstovägen 20-22 
~HEFAB Sthlm - Moriehäll 
- Telefon 06/28 50 00 

~ 47 Hi·fi-utställning i Stockholm 

Förstärkare 

I fråga om hi·fi·förstärkare kunde man 
skönja en klar tendens till en övergång till 
sammanbyggda förstärkare och effektför· 
stärkare, s.k. integrerade förstärkare. 

I några fall har man gått ett steg längre 
och utrustat förstärkare jämväl med en in· 
byggd radioenhet. 

I tab. l presenteras en sammanställning 
över tekniska data för de hi·fi·förstärkare 
som presenterades på utställningen. En del 
av dessa är ännu inte S·märkta, men detta 
kommer enligt uppgift att ordnas under 
den närmaste tiden. 

En varning kan kanske vara på sin plats 
i fråga om de integrerade förstärkarna: 
effektförstärkardelen i dessa utvecklar 
ganska mycket värme, varför de kan bli 
mycket varma om de placeras i en trång 
hylla, där kylningen ofta blir otillräcklig. 

Högtalare 
Svensktillverkade högtalare visades av 
Svenska Högtalare/abriken AB, som på 
utställningen b1.a. presenterade två av sina 
nya högtalarlådor i den s.k. »Slim·Line
serien», B·24 och B.44, se fig. 7. Typ B·24 
för 8 W effekt, som kostar 275: -, är be· 
styckad med en 8" bredbandshögtalare och 
en diskanthögtalare. Frekvensområde 40-
18 000 Hz. Lådans dimensioner är mycket 
måttliga - 580X410X130 mm. Den störs. 
ta lådan i Slim.Line·serien, B.44, för 15 W 
effekt, som kostar 425: -, är bestyckad 
med en ID" bashögtalare, en ovalhögtalare 
för mellanregistret samt en diskanthögtala· 
re. Bas· och diskanthögtalarna tillhör Ult
ra·super·serien. Frekvensområde 30-
18000 Hz. 

Gösta Bäckström Förstärkare AB visade 
också en kompakt högtalarlåda, typ Ele· 
ganzia, för 15 W effekt. Denna högtalar· 
låda, som tillverkas av Goodmans Industries 
Ltd i England och som kostar 545: -, är 
bestyckad med en 12" bashögtalare samt 
en högtalare för mellan. och diskantregist. 
ret. Bashögtalaren är försedd med ett mem
bran aven speciell typ av cellplast, vilket 
ger jämnare frekvenskurva än bashögtala. 
re med membran av polystyren, se fig. 8. 
Frekvensområde 35-15000 Hz. Lådans 
delningsfilter har delningsfrekvensen vid 
900 Hz. Lådans dimensioner är 685X 508X 
159 mm. 

El/a Radio & Television AB, visade en 
ny kompakt högtalariåda, typ »BooksheH 
2", se fig. 9, från Whar/edale Wire less 
Works Ltd., England. Denna högtalarlåda, 
som kostar 355: -, är bestyckad med en 
10" bashögtalare och en S" högtalare för 
diskant· och mellanregistret. Frekvensom. 
råde 40-15000 Hz, max. effekt 20 W, di
mensioner 482X280X172 mm. 

Sonic AB visade en högtalarlåda med 
beteckningen XP·4A från Fisher Radio 
Corp., USA. Denna högtalarlåda är bestyc-



kad med en 12" bashögtalare, två 5" hög
talare för mellanregistret samt en 2" dis
kanthögtalare. Lådans frekvensområde är 
28- 20 000 Hz. För att driva detta högtalar
system erfordras en uteffekt från förstär
karen på minimum 10 W. Bashögtalaren är 
utförd på ett okonventionellt sätt, se fig. 
10. Den inre delen av membranet, ut till 
ca 8" diameter, är tillverkad aven gjuten 
fibermassa. Den yttre delen av membranet, 
ut till 12" diameter, är tillverkad av korru
gerad aluminium. »Aluminiumdelen» av 
membranet återger de lägsta bas tonerna, 
medan den inre delen av membranet åter
ger den övriga delen av bas registret. Ytter
kanten av membranet är med mjukt tyg 
fästad direkt i lådans baffel, medan hög
talarens magnet och talspole är fastskruva
de på en mellanvägg i lådan. Utrymmet 
mellan denna mellanvägg och baffeln är 
dämpad med glasfiber. XP-4A kostar ca 
1500: - och har dimensionerna 620X 355 
X 305 mm. • 

~ 51 TV- och elektroniknytt ... 

skott och vid hastiga rörelser i bilden bör
jar bilden att »smeta». 

Några BBC-ingenjörer har emellertid nu 
utvecklat en rent elektronisk metod att 
konvertera 405-linjers TV-signaler till 625-
linjersystem, eller vice versa. Den teknik 
som utnyttjas är baserad på en snabb om
kopplings- och samplingsprocess liknande 
den som utnyttjas i snabba datamaskiner. 
I den nya konvertern som innehåller mel
lan 2000 och 3000 transistorer ingår 36 
snabba elektroniska omkopplare som ar
betar med en hastighet som svarar mot 
300000 varv/sek., vidare ingår 576 elektro
niska omkopplare med lägre hastighet. 

Utvecklingen av del1na TV-linjetalskon
verter utgör ett betydelsefullt steg mot liv
ligare och intimare utväxling av internatio
nella televisionsprogram, inte endast ge
nom direkt reläsändning utan också genom 
utökad utväxling av magnetiska videoband. 

Den teknik som utnyttjas i den -nya kon
vertern är i princip användbar för över
föring mellan godtyckliga linjetalssystem, 
men de kan för närvarande inte utnyttjas 
för att ändra bildfrekvensen. I Storbritan
nien liksom i de flesta europeiska länder 
är bildfrekvensen 50 bild fält per sekund, 
men i USA, Japan och andra länder har 
man ju 60 Hz. 

Väderradar 
Runt om i världen har man i allt större 
utsträckning börjat utnyttja radarutrust-
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MER OM 
FREKVENSMÄTNING 

Gertsch' frekvensmetrar i FM-serien, som tillåter frekvensmätningar inom om
rådet 10 kHz-60 GHz med noggrannheter upp till 10--6 är välkända för sta
bilitet, pålitlighet och lätthet att hantera. 
Gertsch har också instrument för frekvensmätning av flera storleksordningar, 
högre noggrannhet genom jämförelse med normalfrekvenssändningar på 
mycket låga frekvenser eller kortvåg. 

LÄGFREKVENSMOTTAGAREN 
peR·1 
(Phase Camparisan Receiver) 

Kan utrustas med 4 ingångsdelar av 
plug-intyp inom frekvensområdet 10-
100 kHz för mottagning av t.ex. sän
darna NAA 14,7 kHz, NPM 19,8 kHz, 
GBR 16,0 kHz osv. Den är avsedd för 
kontroll och övervakning av lokala 
frekvensstandarder med noggrannheter bättre än 10--7• Inom mindre än en 
timme kan man göra en frekvensjämförelse med noggrannhet bättre än 
5.10--'°. peR-1 mäter den fasförskjutning som måste ges den lokala standar
den för att den skall hålla takt med den mottagna normalfrekvensen. Fas
förskjutningen registreras på skrivarens papper. Ett räkneverk'summerar alla 
förskjutningar och ger den totala tidsskillnaden i mikrosekunder. Instrumentet 
följer signaler ned under 0,1 mikrovolt över 50 ohm. 

KORTVÄG S M OTTAGAR E N 
RHF·1 
Normalt utförd för fyra fasta frekven
ser 2,5-25 MHz. Känslighet 1,uV. An
tenn ingångar 50 och 5000 ohm, Auto
matisk förstärkningsreglering ger <0,5 
db variation vid signalstyrkevariatio
ner 10 pV-30 mV. LF-filter 440, 600 och 
1000 Hz. Kristallstyrda lokaloscillatorer, selektivitet 60 db vid ±10 kHz. Kan 
köras på nät eller batteri. Små dimensioner 19x9X33 cm. Vinklar för halv
rackmontage medföljer. 
Användningar: Precisionstidmätning, mottagning av standardlågfrekvensut
sändningar och prognoser för mottagningsförhållanden, kontroll av egen 
frekvensstandard med noggrannhet av storleksordningen 10--7• 

NOGGRANN 
VINKLING 
Gertsch' automatiska delningsapparat 
OH-8M ställer in elgoner, potentiomet
rar och andra vinkelberoende preci
sionskomponenter var 5° medurs eller 
moturs varvet runt. Flyttningen sker 
antingen automatiskt var 6 sekund med 
4 sek. vila för mätning eller halvauto
matisk vid slutning aven kontakt. Nog
grannheten i 50 -lägena är ±10" och återställningsnoggrannheten är 4". För 
inställning av vinklar mellan de fasta lägena användes en fininställning med 
mikrokotorklocka, vars upplösning är 3". OH-8M levereras med korrektions
data för både de fasta lägena och mikrokotorn. 
Komponenten sättes fast i en universalhållare, som i standardutförande tar 
komponenter med diameter mellan 12,5 och 37 mm. Precisionschuckqr, 4 st. 
för de vanligaste axeldiametrarna medföljer och specialchuckar tillhanda
hållas. En frikoppling från stegarmekanismen tillåter snabbflyttning för hand 
till önskad vinkel. Gertsch gör även andra delningsapparater för manuell 
operation och "noggrannheter upp till 5". 

I ALLT SOM ROR FREKVENSMÄTNING, FASMÄTNING, NOGGRANN SPÄN
NINGSDELNING, MÄTNINGAR PA SERVO KOMPONENTER. TALA MED 
GERTSCH' 

Representant för Sverige, Finland, Danmark, Norge 

Civilingenjör Robert E. O. Olsson 
Trädgårdsgatan 7, Motala. Tel. 0141/12229 
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• LÅDORNA i flera storlekar av genomskinlig special plast. 
• STOPPANORDNING förhindrar att lådan åker ur. 
• SKIUEVÄGGAR på längden eller b~edden ger flera fack. 
• KRAFTIG STÅLRAM - skåpet kan hängas eller staplas. 
• BYGGSYSTEM för individuella kombinationer, 

Begär prospekt uver "åra många modeller till priser jrå" Kr. 25:- till 165:

Finns hos Er mnliga leverantör. 

Generalagent : JULIUS STRAUSS 
Jungfrugatan 6, Stockholm Ö, Tel. 614046, 621313 

RED AUTOMATISK KONSTANT· 
SPÄNNINGSHÅLLARE 

Automatisk konstantsp.hållare, be
stående av vridtransformator vil
ken manövreras över en l-fas kon
densatormotor medelst en högvär
dig reläförstärkare med en . 

Noggrannhet av ± 1 % 
Reglerområde : -20 % + 10 % 
Insfällningstid: 10 %/sek. 

Generalagent: 

78 RADIO OCH TELEVISION - NR 2 - 1964 

Typ RTWMor 
l-fas reglertransformator med mo
tormanöverdon för oberoende in
ställbar mqnövertid i de båda rö
relseriktningarna. 

• Specialutrustningar 
offereras på begäran 

Holländargaton 8, Stockholm 3 
Tel. 11 29 90, 1022 <16, 21 73 16 
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ningar för sådana ändamål som »väderbe
vakning» och registrering av vindar. Mitt i 
det centrala London kommer inom kort en 
väderradarantenn alt monteras j eLt radio
torn, 183 m högt, som f.n. är under bygg
nad. 

Väderradaranläggningen som kommer 
att levereras av brittiska företag som har 
åtskillig erfarenhet på detta område kom
mer att fjärrstyras från London Weather 
Center ungefär l Y2 km från tornet. Vid 
Weather Center kommer man att få en 
radarbild som avspeglar vädret runt om i 
London, denna radarbevakning täcker ett 
område av ca 518000 km". 

Denna väderradar är den första i en 
serie av väderradaranläggningar som kom
mer att placeras ut över hela Storbritan
nien. Londons väderradarsändare kommer 
att få 74 kW pulseffekt och räckvidden blir 
ca 400 km. Antennen roterar 10 varv per 
minut och kan ställas in i höjdvinklar från 
_2 0 till + 28 0

• 

Internationell telemetrikonferens 
Nyligen anordnades i London den första 
internationella telemetrikonferensen i vil
ken 500 ingenjörer och vetenskapsmän 
från ca 20 länder deltog. Där diskuterades 
olika problem som har att göra med kons
ten att mäta avstånd inom industrin, inom 
rymdforskningen, inom biomedicinen och 
inom geofysiken. Vid konferensen demon
strerades bl.a. en ny typ av telemetrisän
dare för dataöverföring konstruerad av 
EMl Electronics Ltd., en 24 kanalssändare 
avsedd att tillmötesgå krav som ställs från 
luftfarten och från militärt håll, se fig. 1. 
Den är bl.a. användbar för sådana appli
kationer som att spåra meteorologiska ra
keter och för t.ex. överföring av vibrations
data per radio. 

Sändaren består av två enheter, en mo
dulator/konverterenhet och en VHF-oscil
lator. Modulatorn ger en spänning som 
varierar mellan +3 V och -3 V, denna 
spänning varierar frekvensen hos en under
bärvåg mellan 130 och 160 kHz per sekund. 
0-8 kHz kan överföras på en kanal. 

Transistorförstärkare 
Transistorerna börjar nu gradvis ta över 
inom många applikationer inom ljudtek
niken som tidigare enbart varit vikta åt 
elektronrör. Ett exempel på utvecklings
tendenserna på detta område är 'en 30 W 
förstärkare, se fig. 2, helt transistoriserad 
och avsedd för ordinära ljudinstallationer. 
Förstärkaren har totalt 11 transistorer och 
har anordningar för att anpassas för hög 
eller låg impedans. Modellen som har typ
beteckningen T636 har ingångar för 2 
mikrofoner, nålmikrofon, bandspelare och 
radio. • 
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set, l//-bruset, har man funderat en hel del 
utan att komma fram till någon riktigt 
övertygande teori. Man har velat göra gäl· 
lande att l/f-bruset är något som kristall
ytan producerar alldeles på egen hand, 
oberoende av det övriga bruset. Om det 
förhåller sig så, är det svårt att förklara 
det samband mellan hög· och lågfrekvens
brus som man faktiskt finner när man 
jämför brusspektra för olika transistorty
per. Kurvan över brustalet som funktion 
av frekvensen är sällan flat över mer än tre 
dekader. En högfrekvenstransistor kan ha 
lågt brus upp till 100 MHz, men då sträc· 
ker sig också l/f·bruset upp till 100 kHz. 

~O-9 Hz 

Konstruktörer av likspänningsförstärkare 
brukar oroligt undra, om l/f·bruset följer 
samma frekvensberoende ända ner till fre
kvensen noll- där borde ju i så fall bruset 
bli oändligt stort. Det har faktiskt gjorts 
mätningar vid mycket låga frekvenser -
ända ner till en hundradels Hz - utan att 
man har kunnat konstatera någon avvikelse 
från l /f·karaktären. Ändå är det lågfre
kventa bruset inte ett så svårt problem som 
man skulle kunna tro. Den rena likström
men är man ju faktiskt inte intresserad av 
- det är ju variationerna som är ~v in
tresse. Frågan är bara hur lågfrekventa 
variationer Illan behöver ta hänsyn till. Gäl
ler det en kortvarig mätning, kan det räcka 
med att man tar hänsyn till frekvenser ner 
till 10-4 Hz, motsvarande en periodtid av 
tre timmar. I enstaka fall skulle det kunna 
tänkas att frekvenser ända ner till 10-9 Hz, 
motsvarande en periodtid av 30 år, skulle 
kunna vara av intresse. 

Skillnaden i bruseffekt blir faktiskt inte 
så stor, hur man än räknar, vilket framgår 
av följande räkneexempel. Antag, att en 
u:ansistor har ett l/f-brus som sträcker sig 
till 1000 Hz, och att den ekvivalent\! brus
ineffekten (P"o/G) vid denna frekvens lig
ger vid värdet kT tJ/. Antag vidare, att brus
effekten är exakt omvänt proportionell mot 
frekvensen. Man kan då visa, att brusef
fekten inom varje frekvensdekad uppgår 
tilllOOO'ln 10'kT=9,5'10-18 watt. Räknar 
vi nu med området från 103 till 10-4 Hz 
(7 dekader), så blir den totala bruseffek
ten 7'10-17 W. Om vi går ner ända till 
10-9 Hz (12 dekader) så blir bruseffekten 
1l'10-17 W. I båda fallen är bruseffekten 
av storleksordningen 10-16 W, vilket mot
sval'ar en spänning av l p. V över ett mot
stånd av 10 kohm. De flesta likspännings
förstärkare är inte så känsliga att de kan 
indikel'a en spänningsändring på l p. V -
upplösningsförmågan begränsas av tempe
raturberoendet, som brukar ligga vid 10-
20 ,u V per grad Celsius för en balanserad 
förstärkare. Ho/fait och Thornton (1)1 har 

1 Siffrorna inom parentes 'hänvisar till littera
turförteckningen i slutet av artikeln. 
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AB NORDQVIST & BERG 
Elektrisk mätteknik - industriell elektronik 

o •• 

KB LAGSPANNINGSAGGREGAT 
• SVENSKA AGGREGAT AV HÖGSTA KLASS 
• MODERN UPPBYGGNAD 
• UTOMORDENTLIGT FÖRNÄMLIGA DATA 
• FÖRMÅNLIGA PRISER 

KB 705 KB 3003 KB 1502 

7 V, 4 mA. Belastningsbar .nor
maleell. för mötkretsar. Stab. 
0,01 0/0. Brum 0,1 mV, temp.
komp. ± 20 cC. 

30 V, 300 mA. Ett av markna
dens mest sölda aggregat 
Stab. 0,1 %. Brum 0,3 mY. 

15 V, 200 mA. litet, lögt pris
salt aggregat. Stab. 0,3 %. 
Brum 0,3 mY. 

KB 3103 SO 

30 V, 300 mA. Högstabilt aggregat för möt la bo· 
rotorier. Stab. 0,01 %, brum 0,1 mY. Fjörregle
ring . 3'varvs Helipot med skala. Aven ström
stabiliserande. 

KB 4010 

40 V, l A. Högstabilt aggregat med stab. 0,01 
'lL brum 0,1 mY. Fjörreglerinl].. KB 4010 SD med 
lB·varvs Helipot och skala. Aven strömstobiii· 
serande. 

SERIE KBB 

Samtliga typer levereras som byggenheter för 
inbyggnad i apparater. 

KB 1510 

15 V, l A. Högstabilt aggregat. Stab. 0,01 0/9.! 
brum 0,1 mY. Fjörreglering. Typ KB 1510 SlJ 
med 3'varvs Helipot och skala. Aven ström
stabiliserande. 

KB 2002-2 

2X20 V, 200 mA. Dubbelaggregat för kretstek
nik. Stabilitet 0,1 %, brum 0,3 mY. 

Serie KBR 

19" rackutföronde Flera aggregat kan sam
manbyggas. Aven specialutföranden. 

ållA VÅRA AGGREGAT ÄR HELT KORTSLUTNINGSSÄKRA OCH STRÖMBEGRÄNSANDE 
SAMT ANVÄNDBARA SOM STRÖMSTABILISATORER 
VI TillVERKAR ÄVEN SPECIALAGGREGAT PÅ BESTÄllNING 

Spönn. Ström Brum Nötber. lastber. 
KB O- mV.u ±10 % mV 

705 7V 4 mA 0,1 Om % -
705 M 7V 4mA 0,1 0,01 q -

1502 15V 200 mA 0,3 45m 15 mV 
3003 lOV 300 mA 0,3 30 mV 30mV 
2002-2 20V 200 mA 0,3 20 mV 20 mV 
1510 15V 1 A 0,1 2mV 2 mV 
1510 SD 15 V lA 0,1 2 mV 2 mV 
3103 SD lOV 300 mA 0,1 2 mV 2 mV 
4010 SD 40V lA 0,1 5 mV 2 mV 
3030 20-30 V 3A 0,2 2mV 2mV 

AB NORDQVIST & BERG 
Snoilskyviigen 8, Stockholm K 
Telefon 535500, 503810 

Temp.- Pris 
koeff. kr 

0,0015 125 
0.0015 175 
0,02 315 
0,02 485 
0,02 690 
0,007 595 
0,007 695 
0,007 690 
0,005 1.085 
0,007 1.575 
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FÖR ALLT I 
TELEMATERIAL 
Batterier: Berec, Sajo 

Högtalare: Goodman, Lorenz, Philips 

Elektrolyter: Hunt, Philips (Standard o. Subminiatyr) 

Kondensatorer: Hunt, Philips, Siemens 

Kontaktmaterial : Hirschmann, Zehnder, Cannon 

Motstånd: Philips Eire 

Potentiometrar: Colvern, Lesa, Philips 

Rör o. halvledare: Mullord, Sylvania, RCA 

Rörhållare : Ediswan, Philips 

Tonband o. tillbehör: Kodak 

Transcievers: Greephone, Tokai (industrityper över 160 mW.) 

Panelinstrument: Mitoka, Muller o. Weigert, K. E. W. 

Div. spec. materiel. Ledningsmaterial. Transformatorer. Elektrotape. Lödtenn. 

Lödkolvar. Jackar. Pluggar. Förstärkare. HögtalarIådor. Byggsatser. Koppar

Iaminat. 

Dessutom en mån'gfald av surplusdetaljer: Radiomottagare, sändare, kon

densatorer etc. etc. 

I 

SVENSKA DELTRON AB 
Tel. 08/345705 

310153 
Valhallavägen 67 
Stockholm O 
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emellertid konstruerat en likspänningsför
stärkare med så god temperaturstabilitet, 
att det är lågfrekvensbruset som sätter 
gränsen för upplösningsförmågan. 

Brus/ormler 
Teorin om transistorns brus kan hålla en 
skolad teoretiker sysselsatt i åratal, och de 
utredningar som van der Ziel (2) och 
Smulders (3) åstadkommit på området är 
tillräckligt fulla av långa och invecklade 
formler för att försätta oss vanliga män
niskor i stum beundran. Tyvärr är det ofta 
så, att man inte kan använda de formler 
som man vill - därför att man inte känner 
storleken på de parametrar som ingår 
(exempelvis den inre basresistansen) . En 
enkel formel, som man kan ha en viss 
nytta av, är följande: 

Rg =Vhf./II!!'Q 

Formeln anger den generatorimpedans som 
ger det lägsta brus talet. hf • är strömför· 
stärkningsfaktorn vid låg frekvens, och Q 
är lika med 40 V-l vid rumstemperatur 
(1/Q=25 mV). Formeln kan användas för 
den mellersta delen av brusspektrum, och 
den stämmer bäst vid låga strömmar. 

Det är bara om man kan välja genera
torimpedansen fritt utan att införa dämp
ning, som man skall välja den generator-
impedans som ger det lägsta brustalet. 

",.-----!..---------=-----------------'---...... , I annat fall ligger saken annorlunda till 

RAK PRECISIONS·POTENTIOMETER RLP 
Med rätlinig rörelse 

Precisionspotentiometrar av RLP-serien finner särskilt användning som gi
vare samt som återföringspotentiometer i servosystem för rätliniga meka
niska rörelser. Den rostfria axeln löper i bronslager i hus av eloxerad 
aluminium. -

Potentiometrarna kännetecknas av hög mekanisk och elektrisk stabilitet, 
lågt brus och god elektrisk upplösning. De kan normalt erhållas för slag
längder från 25 till 150 mm. Axeln är vridbart lagrad för att förhindra 
skadligt momentupptagande. 

SPECIFIKATION 
Funktionsslaglängder 

{standard} : 

Nollbanor 
(overtraveis) : 

Motstånd: 
Upplösning: 
Linearitet: 
Ekv. brusresistans : 

25,50, {75}, 100, 150 mm ±0,5 mm. 
Potentiometrarna typbetecknas med sina slagläng
der. (RLP 25 etc). 
Min. 1 mm i vardera ändläget. 

ca 175Q mm/slaglängd. 
ca 0,05 mm. 
Bättre än 0,5 % {oberoende}. 
Max. 100Q (normerat värde). 

SVENSKA MÄTAPPARATER FABRIKS AB 
Pepparvägen 26 - Stockholm-Farsta 5 - Telefon 08/94 00 90 

~~----~---------------------~-~-~--
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- vi måste komma ihåg, att det som vi 
egentligen eftersträvar, är högsta möjliga 
signalbrusförhållande. Att t.ex. lägga ett 
motstånd i serie med signalkällan för att 
öka generatorimpedansen är meningslöst. 
En sådan åtgärd minskar signalen mer än 
den minskar bruset. 

Det bekvämaste för en konstruktör är 
om han kan använda sådana transistorer, 
vars datablad är försedda med diagram 
över kollektorströmmens och generatorim
pedansens inverkan på brus talet. Fig. 4 
visar ett sådant diagram. Det lägsta brus
talet får man, om man väljer en punkt 
någonstans i centrum av det område som 
den innersta kurvan avgränsar (exempel
vis 10 =30 /tA, Ru=5 kohm). 

Littera turhänvisningar 

(l) HOFFAIT, A H; THORNTON, R D: 
Nanovolt transistor dc ampliliers. Proc. 
IEEE 1963, aug. (corresp.), sid. 1147. 

(2) van der ZIEL, A: Noise 01 junction 
transistors. Proc. IRE 1958, juni, sid. 1019 
-1037. 

(3) SMULDERS, W: Noise properties 01 
transistors at high Irequency. Electronic 
Applications 1962-63, nr l, sid. 1. • 



Losslödning av komplicerade 
komponenter 

såsom omkopplare, filter, transformatorer 
o.d. ur kretskort kan utföras på följande 
sätt. Metoden grundar sig på komprimerad 
luft, man använder en gummiblåsa från en 
boll (ev. ett signalhorn), ca 75 cm plast
slang och ett metallmunstycke, tillverkat av 
t.ex: ett distans~or. Se fig. 

Fördelen med ' denna metod är ju, att 
komponenten som skall lödas bort, liksom 
plattan och det spridda bortblåsta tennet, 
kraftigt och hastigt kyls ned, så att inga 
värmeskador uppstår och det bortblåsta 

tennet fastnar ej i andra ledningar och 
komponenter, och - inte minst viktigt: löd
stället blir snabbt och effektivt fritt från 
i detta sammanhang överflödigt tenn. 

Blåsan hålles med fördel mellan knäna 
och munstycket anbringas vid lödstället. 
Lödverktyget får så värma upp tennet tills 
detta har smält ordentligt, och sedan är det 
bara att »blåsa på». Helst då uppifrån, så 
att lödstället renblåses i ett moment. 

En mindre »handdriven» modell än den 
här beskrivna ligger kanske närmare till
hands, men det har visat sig, att man, om 
man arbetar ensam, då inte kan hålla mun
stycket i position när man trycker till på 
signalhornet. 

Metoden har efter en längre tids prak
tiska prov visat sig helt överlägsen pensel
metoden m.fl. metoder. 

OK 

Tejp fixerar tilledningstrådar 
Tejp är bra att ha för att fixera tamparna 
från en transformator och hindra dem från 
att komma i kontakt med exempelvis chas
siet. 

(Radio-Electronics) 

20000 OIV ± 1,S 'I •. 
En ny och förbättrad 
upplaga av det redan ti
digare välkända instru
mentet 30S-ZTR. 
Mätområden: 
DC: O,S, 2,S, 10, SO, 250, 500 
och 1000 Volt 50 /LA, l, 10, 
100 mA, l, 10 A. 
AC: 2,5, 10, 50, 2S0, 500, 
1000 V. 0,1, l och 10 A . 
Frekv.omr. O-50 Kc. 

Vikt 1,3 kg. l78 X 133X 84 mm. 
Ohm: R Xl, R XlO, R X lOO, R X lOOO, R X lOOOO. 
lO-SO 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. 
Ink!. läderhandtag Kr. 199:-

H-lO 
20000 QIV ± l,S 'I,. 
DC o. AC: 2,5, 10, SO, 2S0. 
500, 1000, 5000 V. 
DC: 50 /LA/150 mV, 2,5, 2S, 
250 mA, 10 A . 
dB: -10 till +62. 
Ohm: l Q-lO MO, R X l, XlO, 
X lOO, X lOOO. 
l78 X 133X83 mm. 
iVikt 1,3 kg. 

Kr. 125:
Universalinstrument 370-N 

l80 X 134X68 mm. 

TR-11 

H-100 

M-7 

NH-2.00 

DC: 100 KOlV. ± 1,S. 
AC: 10 KOlV. 
DC: 100 mV, 2,S V, 10 V, 2S V, 
100 V, 2S0 V, l KV, S KIV' 
10 /LA, 0,1, l, 10, 100 mA, l A, 
10 A. 
AC: 2,S, 10, 2S, 100, 2S0, 1000 V. 
OHM: 0,5 O-SO MO. R Xl, 

_X lO, X lOO, XlOOO, X lOOOO. 
dB: -20 till +62. 
Ink!. läderhandtag 

Kr. 190:-

50000 OIV ± 2 'I,. 
DC: 10, SO, 2S0, 500, 1000 V. 
2S /LA, 2,5, 2S, 2S0 mA. 
AC: 10, SO, 250, 500, 1000 V. 
OHM: R X l, XlO, X lOO, X lOOO. 
10-10 MO. 
DB: -20 till +22, +22 till 
+36 dB. 0,001-0,1 /LF, 10-100 
H. 
Obs: Spegelskala. 
l60 XlOS X60 mm. 
Vikt 700 gr. 

Kr. 89:-

20000 OIV ± 2 'I,. 
DC: O,S, 2,5, 10, 50, 2S0, SOO, 
1000, 5000 V. 50 /LA, 2,5, 25 
250 mA. 
Ohm: RXl, XlO, X100, XlOOO. 
AC: 10, 50, 250, 1000 V. 
DB: O - +22, O - +62 dB. 
l70 X110X60 mm. 
Vikt 750 gr. 

Kr. 79:-

20000 ON: ± 2,S 'I •. 
DC: 2,S, 10, 50, 250 , 1000 Volt. 
SO /LA, 2,5, 2S, 250 mA. 
AC: 2,S, 10, 50, 2S0, 1000 Volt. 
OHM: 1 0-10 MO. R X l, X lO, 
X lOO, XlOOO. 
DB: -20 till + 36. 
lSO X l05 X 5S mm. 
Vikt 600 gr. 

Kr. 71:-

:>DC: 20000 QV ± 2,S 'I,. 
O,2S, 1, 10, SO, 250, SOO, 1000 V. 
AC: 8000 O/V 10, 50, 2S0, 500, 
1000 V. 
DC: 50 /LA, lO, 2S0 mA. 
Ohm: 1 Q-S MO. R X l, X lO,O , 
X lOO,O. 
ytterrnått: 117X9S X 45 mm. 
Vikt 400 gr. 

Kr. 59:-

Högspänningsprob för 2.5 KV 

Passande till alla våra universalinstrument 
med känslighet 20000 OIV. Kr. 19: 50 

Rörvoltmeter VT-19 

HV~prob 30 KV. 

Kr. 49:
HF-prob 300 Mc. 

Kr. 30:-

Ingångsmotst. 11 MO, AC 
och DC Volt: l,S, S, IS, 50, 
500, 1500 V RMS. 4,2, 14, 
42,140,420,1400,4200 V PIP. 
Ohm: 0,1 0-1000 MO, R 
X lO, X lOO, X1000, XlOOOO, 
XO,lM, XlM, X lOM. 
dB: -20 till +66. 
200 X130X 110 mm. 
Vikt 2,2 kg. 

Kr. 255:-
Med tillhörande HV
prob multipliceras alla 
DC-områden med 100. 
HV-probens motstånd 
1090 MO. Nätsp. 220 V, 
50 p Is. Okänslig för nät
spänningsvariationer . 
Inga lösa sladdar. Om
kopplingsbar. Testkropp 
för DC, AC och ohm. 
Detta instrument är fullt 
tillfredsställande även 
för lab.-bruk. 

Transistorprovare AT-1 

l78 X128X8S mm. 
Vikt 1,3 kg. 

$WO-300 

242 X166 X132 mm. 
Vikt 2,S kg. 

Mäter PNP och 
NPN-transisto
rer. Transisto
rerna kan ej för
störas genom fel
koppling. 
Ico: 0,5-45 /LA. 
a: 0,883-0,99S. 
p: 0-200. 
Mäter även ef
fekttr ansistorer . 
Kr. 130:-

Frekvensnoggr. : 
±l ' 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 p Is eller 
CV. 220 V. SO p Is. 

Kr. 155:-

Tonfrekvensgenerator TE-2.2. 
Frekvensområde : 
A: 20-200 pIs 
B: 200-2000 p Is 
C: 2000-20000 p Is 
D: 2000-200 Kc/s 
Distorsion: 2 'I, 
Sinus och 
fyrkantvåg. 
utsp.: 0-1,5 V 
220 V. 50 p is 
260X175 X130 mm 

Kr. 199:-

CC-2. $P-5 

Kristall-converter 
för 2-Metersbandet. 
Genom att byta kri
stall kan även andra 
band erhållas. Kan 
med fördel användas 
som komplement till 
mott. 9R-S9 eller vil
ken annan apparat 
som helst. 

Kr. 180:-

Högtalare passande 
9R-59 och ER-202. 
Imp. 8 O. 

Kr. 35:-

Rekvirera vår stora instrumentkatalog. 
Vilken sändes mot kr 1: - i frimärken. 
Avetalningsvillkor: 30 OJa kontant och 
resten på ett år. 

FIRMA 
S,YDIMPORT 

Vansövä'gen l, lUvsjö II 
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ELEKTRONISK ORGEL FRAN 

Den attraktiva THOMAS o rgeln nu i byggsats 10 stäm
mor, 2 manualer på vardera 3 oktaver 13 baspedaler, 
variabelt vibrato. Transistoriserad för bättre ljud. 20 Watts 
slutförstärkare. 220 Volt. 
Begär specialbroschyr! Pris i byggsats 2.990:-. 

I I 
STOCKHOLM Rörslrandsgalan 37, lel. 08/227820. GOTEBORG Södra Vägen 69, lel . 
031/200325. MALMO Regemenlsgalan 10, lel. 040/72975. SUNDSVALL Valtugalan 3, 
lel. 060/150310. 

e 
PHILIPS· 
batteri
eliminator 
2643 
Ers6tter batteriet vid service, 

översyn och provning av 

batteridrivna radiosöndare 

och -mottagare. 

• Omkoppling för 6 V, 12 V, 24 V. 

• Konstont likspänning oberoende 

av ·belastningsvoriationeL 

• Likspänningen inställbar 

med vridtransformator. 

• Lög brumspänning. 

• Transportabel pö hjul. 

• Komplett instrumentering. 

PHILIPS 
32 RADtO OCH TEl~VIS10N - NR 2 - 1964 

Industriavdelningen 

Fack • Stockholm 27 • Tel. 08/635000 

Konver ter för räknare 

Marconi Instruments Ltd., England, presente· 
rar en konverter, med vars hjälp frekvensom· 
rådet hos Marconis räknare, typ TF 1417, kan 
utökas till 510 MHz. Konvertern består av två 
enheter: en förstärkare och oscillator typ 
TF 2400 samt en oscillator typ TM 7164. 

Med hjälp av den förstnämnda erhålles ett 
frekven sområde som sträcker sig från 20 kHz 
till 110,5 MHz, känsligheten är 10 mV (effek
tivvärde). Signaler inom frekvensområdet 20 
kHz- 1O,5 MHz förstärkes, varför räknarens 
känslighet ökas inom detta frekvensområde. 
Signaler över 10 MHz blandas med en signal 
på 10 MHz eller en multipel av denna, så att 
man erhåller en skillnadsfrekvens som är lägre 
än 10 MHz. Konverterdelen TM 7164 täcker 

Nya lahoraLoriesladdar 
Det schweiziska företaget Multi·Contact AG 
tillverkar laboratoriesladdar med en ny typ 
av proppar som kan användas både som han
och hon kontakt. Propparna består av ett rör 
av berylliumbrons med en bit plastslang som 
isolering. Tack vare att röret är fjädrande och 
har en tandad slits kan propparna även använ-



området 100-510 MHz för signalspänningar 
ned till 100 mV. I denna enhet blandas signa
len med den aktuella 100 MHz-multipeln och 
skillnadsfrekvensen t illförs sedan TF 2400. 

Med oscillatorn TM 7164 täcks området 
100-510 MHz, känsligheten är 100 mV (effek. 
tivvärde). I denna enhet blandas signalen med 
den aktuella 100 MHz·multipeln och skillnads. 
frekvensen tillföres sedan TF 2400. Konver. 
tern, som genomgående är bestyckad med halv
ledare, kan levereras med endast enheten TF 
2400 och kan senare ev. kompletteras med 
TM 7164. Pris: 3650: - exkl. oms. 

Svensk representant : Svenska Radioaktiebo
laget, Fack, Stockholm 12. 

(356) 

das som krokodilklämmor. Förgreningar ä5L~d· 
kommes enkelt genom att man i den propp 
från vilken man vill göra en förgrening dkju· 
ter in en propp bakifrån. Tack vare fjädringen 
passar propparna i kontakter för såväl 4 som 
4,3 mm stift enligt europeisk resp. amerikansk 
standard. Propparna tål en max. belastning på 

~ 84 

TRIMPOTENTIOMETRAR 

• Trimpotentiometrar TO-5 tran
sistorkåpa. 

• Kvadratiska 25-varvs trimpoten
tiometrar, hermetiskt täta, max. 
vikt 2 gram, för arbetstempera
tur upp till 1500 C. 

• Rektangulära 25-varvs trimpoten
tiometrar, hermetiskt täta, max. 
vikt 4,5 gram, för arbetstempera
turer upp till 1750 C. 

• Helt överensstämmande med 
amerikanska militärspecifikatio
ner. 

r- - - - - - - - -= =:::g., 
I AERO MATERIELAB I 
I AVDELNING ELEKTRONIKKOMPONENTER. 

1"1 Grev Magnigatan 6 - STOCKHOLM Ö - Telefon 670390 • 

I Namn : .. •......... . .......... . ..... . .. , . .. .. ... , ....•.•........• I 
Firma : 

I Adress : ... . ... ... . .....•........ ........ . ...•............... . .. I 
I Postad ress : ....•...... .. .. .. ..... . .. ........... . .... . . •• ..•. .. •.. I 
I Va r god sänd kata log öve r Spectroi Irimpatentiametrar I L ' __ · ___ _____ .... 
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LIONMOUNT 
engelsk tillverkare av DEKADMOTSTÅND 

presenterar 

RD 3 - 10 ohm tl1111.100 ohm, 0,1% . 

lionmount dekadmotst6nd ör konstruerade för 
såvöl driftsöndam61 som för anvöndning i ut
vecklingslaboratorier, skolar, undervisning a.s.v., 
det vill säga överallt där medium noggrannhet 
önskas och dör robusthet, ändam61senlighet ach 
16ga kostnader ör av betydelse. 
Dekaderna ör inbyggda i solid mahognyl6da 
med gr6emaljerad front. 
Förutom dekadmotstånd tillverkar fabriken DE
KAOKONOENSATORER ach DEKAOPOTENTIO
METRAR. 
Leverans kan ske omg6ende fr6n vårt lager. 

Oekadmotst6nden levereras i 3 typer, RO· 1, RO·2 
och RO-3, samtliga med 4 dekader. 
Typ RO·l; 10XO,1-1-10-100 ohm 
Typ RO·2; 10Xl-10-l00-l000 ohm. 
Typ RO·3; 10X10-l00-l000-l0000 ohm. 

Typ RD-3 
10 x 10 ohm, 0.1 Ofo max. 200 mA 
10x 100 ohm, 0.1 Ofo max. 60 mA 
10x 1000 ohm, 0.1 '/, max. 20 mA 
10xl0000 ohm, 0.1 Ofo max. 6 mA 

lionmount dekadmotst6nd, PRISBILLIGA - RO
BUSTA - NOGGRANNA. 

Overtyga Er sjö Iv genom att kontakta oss I DAG I 

Hiirjedalsgatan 32, 
Viillingby 1. 
Tel. 08/875300, 874900. 

KONTAKT 60 

RADIO OCH TELEVISION - NR 2 - 1964 

eliminerar höga kontaktresistanser 

rengör - underhåller - skyddar alla kontakter 

höge~ektivt 
och 

snabbverkande 
Sprayflaska med ca 160 cm3 innehåll ach 14 cm 
långt, böjligt spridarrör, Pris kr. 9.75 

Generalagent för Sverige: 

o 

AB MARTENSON & (O 
Box 530, Tel. 054/13480-553 80 

KARLSTAD 

~83 

10 A, kontaktmotståndet är mindre än O,C01 
ohm. Laboratoriesladdarna, som är tillverk~de 
aven extra mjuk specialkvalitet, levereras i 
åtta olika färger (svart, vit, röd, gul, grön, 
blå, grå/ brun och violett) samt i sex längder 

Ny amatörmottagare 

Hammariund Manu/acturing Company, USA, 
har introducerat en radikalt nykonstruerad typ 
av amatörmottagare, typ HQ·170A. Det är en 
17 rörs trippelsuper med mellanfrekvenserna 
3035, 544 och 60 kHz. Den har en känslighet 
av 1,5 p, V för 10 dB signalbrusförhållande och 
har avstämning på 6·, lO·, IS·, 20·, 40·, 80· och 



(25, 50, 75, 100, 150 och 200 cm). Priset per 
sladd varierar mellan 2: 90 och 4: 65 beroende 
på kabellängden. Laboratoriesladdarna säljs i 
Sverige av Karmann Elektroniska Instrument, 
Ängsvägen 26, Stuvs ta. 

160·meters amatörbanden. Mottagaren, som 
även är avsedd för ESB·mottagning, har av· 
stämbar MF·bandbredd. Pris: 2980: - exkl. 
oms. 

Svensk representant: Bo Palmblad AB, 
Hornsgatan 58, Stockholm Sö. 

(351) 
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BESTÄLL NU 
avlänkningsenheter och övriga 
TV-komponenter så slipper Era 
kunder vänta på reparationer 
och service. 

Vi är kända fär vårt ~tora sorti
ment och våra punktliga - snab
ba leveranser. 

Ring som vanligt in Er beställ
ning till Bibbi, tel. 08/438243, 
406526. 

SCHRACK 
Insticksreläer 
Miniatyrreläer 
Spärreläer 
Stegreläer 

fr. kr 12: 30 
fr. kr 8:
fr. kr 31: 30 
fr. kr 69:-

För "idare upplysningar - ./<.-i" n B -El · / 
eller ring till generalagenten""" . I rn p U S 

Telefon 031 - 231513, 224164,225878, 232105, Box 44030, Göteborg 44 
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IM:Rl:J presenterar (först i Europa) 

byggsats M24 för 

2x10W HI-Fl 
EFFEKTFÖRSTÄRKARE 

med transistorer 
Frekvensområde: 30 Hz-20 kHz (-l dB) • Distorsion: 0,3 % vid 10 W 
uteffekt. Känslighet: 10 W uteffekt över 4 ohms belastning vid 0,3 V 
insignal • Signalbrumavstånd : ca 80 dB under 10 W • Motkoppling : 
27 dB • Ingångsimpedans: ca 10 kohm • Utgångsimpedans: ca 0,2 ohm 
• Avsedd för nätanslutning: 220 V, 50 Hz • Effektförbrukning från nätet: 
ca 50 W • Försedd m~d uttag för 25 Varbetsspänning till förförstärkare • 
Anslutningsdon för program källor och högtalare utgörs av 5- resp. 3-
poliga DIN-kontakter. Höljet är lackerat i två harmonierande färger, 
mörkgrå/ljusgrå. Förstärkarna och nätdelen är uppbyggda på kretskort 
• Byggsatsen innefattar allt material ink/. färdigborrade chassier och 
kretskort, skruvar, ledningsmaterial m.m. 

BYGGSATS M12JA och M12JB FOR TRANSISTORTÄNDSYSTEM AV UNIVERSALTYP 

Kan installeras i bilar av alla på marknaden förekommande mörken med 6 eller 12 V batteri 

• Befi"tlig tändspole i bilen behöver inte bytas. Byggsatsen inkluderar allt material även 

kablar och kontakter m.m. för inmontering av transistorenheten i bilen. 

1~:Rl:J ELEKTRONIKBY66SATSER AB • BOX 21060 • STOCKHOLM 21 

Sänd mat postförskott : 
• ... st by~gsats(er) M24 för 2x 10 W hi-fi effektförstärkare med transistorer. 

Pris kronor 408.- ink!. oms och frakt. 
· _. _ st byggsats(er) M123A för transistortändning för minusjordat elsystem. 

Pris kronor 158.- ink!. oms och frakt. 
___ . st kompletteringssats(er) M123B för plus jordat elsystem. 

Pris kronor 17.- ink!. oms och frakt. 

Namn 

Adress _ .. .. ....... . .... . .. . ... . ...... .. .............. _ . . ... . _ ..... . .... .. . _ .. ... ....... _ .. . 

Postadress . _ ... ... .. . .... .... . _ .. .. ..• .. _ .. _ . . ... . ... _ ......... , . . ....... . . . .. . .. . .. . .. . .. 
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TV.mottagare med transistorer 

Sony Corp., J apan, tillverkar en transistorbe· 
styckad TY·mottagare, typ Micro·TY 5-202 E, 
med mycket små dimensioner. Mottagaren är 
bestyckad med 25 transistorer och 20 dioder 
samt med ett 5" bildrör. Förutom den inbygg
da antennen finns anslutningar för yttre an
tenn. Apparaten är även försedd med uttag för 
hörtelefon. Micro-TY, som väger endast 3,7 kg, 
har dimensionerna 194XllOX 186 mm och le· 

. vereras med en speciell väska. Priset i Stock
holm ligger för närvarande omkring kr. 
1200: -, beroende på garantitidens längd. 

Svensk representant: AB Gylling & Co, 
Fack, Stockholm 44. 

(362) 

Nytt uni_versalinstrument 

Mew Electrical Instruments Comp. (MeicaJ, 
J apan, tillverkar ett unive'rsalinstrument, på 
vilket omkopplingen mellan de olika mätom-
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SINUS presenterar: 

REBAU REED-RELÄER 
: =-

Rebau i Västtyskiand tillverkar en serie Ree.d-reläer av hög kvalitet. Re
läernas kontakter ligger insmälta i ett gasfyllt glasrör och är därigenom 
okänsliga för yttre åverkan. Själva kontaktfjädrarna utgör reläets magne
tiska krets, och genom bl.a. den ringa massan är reläerna mycket snabba. 
Kontakten kan påverkas aven permanentmagnet, aven spole eHer aven 
kombination av dessa. Utöver nedan visade typer finns ytterligare ett an
tal i olika storlekar och utföranden. Begär specialbroschyr I 

Typ 3R 132/2-6 
Miniatyrtyp med upp till 6 slu
tande kontakter för max. 0,3A, 
max. 220V~, max. 6W. Till
slagstid 0,5-1,0 msek. Till
slagseffektförbrukning 195-
380 mW. Uttagen kan bÖjas 
för montering på tryckt krets . 

. Typ 3R 032/2-6 
har upp til16 kontakter, slutan
de för 20-100W, eller växlan
de för max. 60W. Tillslagstid 
1,8-3,9 msek. Tillslagseffekt
förbrukning 170-660 mW. 
Spolen är omgiven aven press
panhylsa och igengjuten vid 
uttagen. 

Typ 3R 011 
Reläet är avsett för montage 
på tryckt krets och har en kon
takt, slutande för 20-100W ..... ~~ 
eller växlande för max. 60W,'· 
Tillslagstid 1,3-1,5 msek. Till
slagseffektförbrukning 60 
mW. Kontakten är inskjuten i 
spolen och kan dragas ut för 
byte. 

Typ 3R 021 
har 1 kontakt, slutande för 
20-100W eller växlande för 
max. 60W. Tillslagstid 1,5-2,2 
msek. Ti IIslagseffe ktförbru k
ni ng 80 mW. Reläet är avsett 
för montering på tryckt krets 
och är försett med skärm. 

, 

1----- 19 

~---_._._---+~~ 

-.-Er: __ -= •• ~ • ~ 
Försäljningsk~ntor: Stockholm 23, Ynglingagatan 14, Box 23039, Tel. 2401 50 • Göte
borg S, Tegnersgatan 15, Tel. 200620 • Malmö, Själbodgatan 10-12, Tel. 72360. 
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utan att gå på föreläsningar 
Hermods har elementära elektronikkurser, men för Er 
som vill tränga djupare in i problemen, har vi framställt 
kurser i samarbete med Flygförvaltningen. 
Vare sig Ni arbetar på laboratorium eller med produk
tion, tag del av kursrubrikerna och vi tror Ni säger: Ja, 
det där borde jag nog veta mer om! 

Servoteknik, 
ingenjörskurs 
- 10 fylliga brev om regler
teori, som gör Er väl förtro
gen inte minst med stabili
tetsbedömningar. 
Teleteknisk mätteknik 
- 12 brev från olika områ
den, t.ex. pulsmätteknik och 
mikrovågmätteknik. 
Transistorteknik 
- Civilingenjör Gunnar 
Markesjö behandlar 1 4 brev 
transistorteknikens teori 
och speciella kopplingar. 
Pulsteknik 
- 6 avancerade brev i ett 
ämne, där den svenska lit
teraturen är mager. 
Bredbandsförstärkare 
- En mycket avancerad 
kurs av tekn. dr E T Glas. 
Antennteknik och 
Ledningar vid hög frekvens 
behandlar problem vid de
cimeter- och centimetervå
gor. Dr Glas är författare. 
Mikrovågrör 
- Trioder, klystroner, mag
netroner, vandrlngsvågrör, 
lågbrusrör och backvågrör 
av 0- och M-typ behandlas 
av tekn. lic. S Tomner. 

• -Posta kupongen i dag till Hermods för närmare upplysningar- -
I Sänd mig upplysningar om de kur.ser jag markerat .: ... .... ................ : .. ~ I 

med kryss och studiehandboken Teknisk utbildning. : Frankeras el : 

I ' . Hermads : _ 
D Radio D Televi- D Pulsteknikens D Pulsteknik betalar ~ 

sion medpraktisk runder D Bredbandsför- portot : 

I kurs D ervoteknik, Astärkare k 'k ..... ............ ...... . ~ I 
D Industriell elek- ingenjörskurs D ntennte n, 

tronik D Teleteknisk D ledningar vid HERMODS I 8 Allmän elektronik mätteknik hög frekvens _ 
Telesignalteknik D Transistorteknik D Mikrovågrör 

_ Förkunskaper .......... .......................... .... :g 8 FAC K 26 D_ 

I ::::d :::::::::::::::::::::: : :::::: : :::::::::::::::::::: ~ S::~:försänd.MALMÖ 70_ 

-

Q) Tillstånd nr 36 
Postadress .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. • RoT 2/64 C Malmö 1 ._ ._---------_ .. -----
Den måste höras ••• 
ord klin ej beskrivII 

QUAD elektrostatiska högtalare 

- unik för sin helt objektiva 

återgivning 

Sverige t 

HARRY THELLMOD AB 
Hornsg. 89, Stockholm Sv 

T.I. 689020, 693890 

Norge , 

Per Torp A/S 80x 862, OSLO T.1. 422707 

LÄRARE överstyrelsen för yrkesutbildning söker 

TEKNIKER som lärare 

till kurser för utbildning av: 

Telereparatörer. Sökande bör ha god teoretisk utbildning och flerårig erfarenhet från 
reparation och underhåll av radio-, televisions-, telesignal- och radarutrustning . 

Instrumentreparatörer. Söka,nde bör ha god teoretisk utbildning och flerårig erfarenhet 
från militär styrnings- och servoteknlk eller från reparotion av instrument och regulatorer inom 
pappersmasseindustri, iärnbruk el.dyl. 

Månadslön utgår i ortsgr~pp 3 med 1568 kronor, under vissa förutsättningar 1661 kronor. För 
sökande med erforderlig teoretisk kompetens kan dessutom för undervisning utöver den obliga
toriska utgå särskild ersättning, beräknad per undervisningstimme. 

Närmare upplysningar kan erhållas per tel. 679300 Ass. Svensson (ank. 209) eller - Melander 
(ank. 231). 

Betygsavskrifter och övrigo handlingar, som sökanden önskar åberopa, bör före den 6 mars 1964 
insändas till Kungl. Overstyreisen för yrkesutbildni~g, Fristående sektionen, Fock, Stockholm 27. 
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rådena sker med hjälp av tryckknappar. Visar
instrumentet kan skyddas under transport o.d. 
genom att en knapp intryckes, varigenom in
strumentet kortslutes. Instrumentet har föl· 
jande mätområden : 0,25 - 2,5 - 10 - 50 -
250 - 1000 V likspänning (20000 ohm/ V); 
50 /-tA samt 25 och 250 mA likström; 10 - 50 
- 250 - 500 - 1000 V växelspänning ; vid 
resistansmätning: 0-10 kohm, 0-1 Mohm 
och 0-10 Mohm. Instrumentet, som levereras 
med testsladdar och tre stavceller, har dimen· 
sionerna 106 X152 X50 mm. Pris: 105:-. 

Svensk representant: Ingenjörsfinna B S 
W olke, Fabriksgatan 8, Oskarshamn. 

(361) 

Likspänningsaggregat 

Fig l 

Svenska AB Philips, Mätinstrumentavdelning· 
en, Fack, Stockholm 27, presenterar en serie 
stabiliserade likspänningsaggregat för inbygg
nad i elektronikutrustningar. Se fig. 1. Samt
liga aggregat är avsedda för inspänningen 
110-245 V ± 10 % och har en stabilitet av 
± 0,1 % vid ± 10 % nätspännings ändring. 

Typ PE 4862/ 00 lämnar en utspänning på 
mellan 1 och 30 V, uttagbar ström 0-1 A, 
inre motstånd 0,01 ohm. Pris: 430:-. 

Typ PE 4863/ 00 lämnar en utspänning på 
mellan 1 och 30 V, uttagbar ström 0-3 A, 
inre motstånd 0,006 ohm. Pris: 620:-. 

Typ PE 4883/ 00 lämnar en utspänning på 
mellan 150 och 300 V, uttagbar ström 0-200 
mA, inre motstånd 1 ohm. Pris: 485:-. 

Typ PE 4884/ 00 lämnar en utspänning på 
mellan 150 och 300 V, uttagbar ström 0-500 
mA, inre motstånd 0,4 ohm. Pris : 800:-. 

Samtliga ovannämnda aggregat kan levere· 
ras antingen försedda med paneler för inmon
tering i 19" stativ eller med lådor för bords
utförande. 

Philips presenterar också ett nytt stabilise
rat likspänningsaggregat, typ PE 4807, för 
stativmontage (19") och avsett för laboratorier 
och provrum. Se fig. 2. Aggregatet är försett 
med volt- och amperemeter. Inspänning 110-
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11111111111111111111111 
Valvo heter den leverantör Ni kan sätta utropstecken efter.! Valvo är SE OCH HOR MED VALVOROR 

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

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

av värdefulla tekniska hjälpmedel till nytta för Er verksamhet! Valvo 

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

Ring och beställ i trivsam, personlig kontakt! 

"Avd Valvorör. 
AB STERN & STERN 

Stockholm: 08/25 29 80 

Göteborg: 031/2354 SO 

Malmö: 040/71320 
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UNIVERSAL· 
INSTRUMENT 

I VÄRLDKLASS 
Modell 260®.4 
Många nyheter ~ör den nya 260 mer 
värdefull än nagonsin. Polaritetsom
kopplore. Gör likströmsmätningarna lät
tare och snabbare. 50 microampere -
250 millivoltsområde ger större känslig
het. Täcker hela området i 6 steg. Mer 
spridda skalor \ler snabbare avläsning 
och mindre möjligheter till felavläsning . 
Växelströmsområdets känslighet ökad till 
5000 ohm volt. Förbättrad frekvensan
passning vid AC mätningar 5-500.000 
pis. Helvågslikriktning. Innebär större 
noggrannhet vid växelspänningsmät
ningar. 

Pris kr 315:-

I 
STOCKHOLM Rörstrandsgatan 37, tel. 08/227820. GOTEBORG Södra Vägen 69, tel. 
031/200325. MALMO Regementsgatan 10, tel. 040/729 75. SI..'NDSVALL Vattugatan 3, 
tel. 060/15 03 10. 

ERIK TROELL 

aktuella 
förkortningar 

uppslagsbok med 
10 000 initialord 

En oumbärlig referensbok 
också för teknikern 

Inb 14: 50 

NORDISK ROTOGRAVYR 

• ~EKNIKERSKOLAN SALA 
Kommunal skola med statsunderstöd, anordnar 3-terminiga kurser för 
utbildning av Radio- och Televisionstekniker e Statlig studiehjälp 
e Rumsförmedling e Kurser anordnas även för Starkströmselektriker 
(C- o. B-beh.), byggn.-tekn. och verkstadstekn. e Terminskurser för 
elektriska montörer (nybörjare). Begär prospekt. e Tel. 0224/11660 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 
INGENJÖRS- OCH TEKNIKEREXAMEN ® 

TELETEKNIK med radio-, radar- & televisionsteknik samt regleringsteknik. MASKIN- Kli 
TEKNIK med konstruktions-, produktionsteknik samt automatiseringsteknik. Höst- K I 
terminen börjar 30 augusti och vårterminen 10 januari. Åberopa denna tidning. 

Väster.sv. 15, Köping. Tel. 0221-160 00, INGVAR LILLlEROTH, civiling., rektor 
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Fig 2 

245 V ± 10 %, utspänning (}-35 V (likspän
ning), uttagbar ström (}-10 A, stabilitet ± 0,1 
% vid ± 10 % nätspänningsändring, inre mot
stånd 0,002 ohm. Pris: 2900: - . 

(357, 358) 

Wheatstone-hrygga 

Millivae Instruments, USA, har lanserat en ny 
Wheatstone·brygga, typ MV·276B, med· ett mät
område som sträcker sig från l mohm till 1000 
Mohm. Mätnoggrannheten är ± 0,05 %. Noll
indikatorn ger fullt utslag för 50 /.lV men kan 
trots detta överbelastas med den totala mät
spänningen på 1,4 V utan att skadas. Instru· 
mentet kan även användas för direkt avläsning 
av motståndsvärden av samma storleksordning 
utan att man behöver utföra utbalansering mel
lan varje avläsning. MV-276B finns i såväl 
bordsutförande som för inmontering i stativ. 
Pris: 6600: - ink!. oms. 

Svensk representant: AB Elektrisk Malm
letning (ABEM) , avd. Industriella mätinstru
ment, Fack, Stockholm 1. 

(360) 
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Typ 685 T för tra-nsistorteknik, ~OOOOO ohm!V=, 2000(fohm/V"V, 
30 mätområden. Motståndsmätn.-1 Q-50 MQ. Pris 365 kr 

Typ 685 E för allman elektronik, 25000 ohmlV =, 2000 ohmlV "V, 
48 mätområden. Motståndsmätn. 1 Q-50 M Q. Pris 390 k~ -

Typ 685 S för starkström$teknik, 3333 ohm/V;;;;:;, 42 mätområden. 
Direktanslutn. 30 A. Motståndsmätn. 0,1 Q - 10 M Q_Pris 360 k~ 

Typ 685 F för TV-teknik, 25000 ohmlV =, 2000 ohmlV "V, 34 mätområden. 
Direktanslutn. 30 A. Motståndsmätn. 5Q -10 M Q. Pris 275 kr 

Typ P 817 Ett verkligt universellt instrument, användbart för såväl elektronik 
som svagström och starkström. Högt inre motstånd, 40000 ohmlV = I 

(1666 ohmlV"V), gör instrumentet idealiskt för mätningar i elektronikkretsar. 
28 mätområden. Motståndsmätn. 0,5 Q -10M Q. Pris 298 kr 

• Gemensamma linjära skalor för samtliga 
ström- och spänningsområden 

• Bandinspänt mätverk 
• Inbyggd automatsäkring (typ T, E och S) PHILIPS e 
• Extra tillbehör: shuntar, förkopplingar, 

transformatorer, mätkropp för högspänning m.m. 
MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN 

Fack, Stockholm 27 • tel. 08/63 50 00 
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HX-SO E Kompakt sändare av filtertyp för omatör· 
banden med utg6ngseffekt fr6n 50 W vid 10 meter 
till 65 W vid 80 meter SSB/CW för en inputeffekt ov 
90 W DC eller 130 W PEP. Vid AM 25 'I, av ovan· 
st6ende värden. Har förförstärkare, modulator ach 
en 5-läges omkopplare för val av inbyggd eller fri· 
st6ende VFO samt 3 st kristallfrekvenser .. Utg6ng 
med 3-elements PI·filter och 40-80 ohms impedans. 
Dimensioner: Bredd 433, höjd 226 och djup 235 mm. 

Pris kr. 3.295:-

HXL-l linjärt effektsteg för amatörbanden, med 
1.500 W PEP och 1.000 W CW inputeffekt. lämplig 
drivsändare HX-50 eller liknande. Har bredbandig 
ing6ng, PI·filterutg6ng ach inbyggt nätaggregat med 
kiselhalvledare. Samma kompakta utförande och 
yllerd imensioner som HX-50. Rörbestyckning 2 st hög· 
effekllrioder United 572A. Som alla Hammarlunds· 
produkter med ell stabilt o€h ändam61senligt utfö· 
rande för största möjliga driftsäkerhet och läll hand
havande. 

Pris kr 2.660:-

Rekvirera fullständiga data om dessa eller andra produk-
ter från Hammariund genom generalagenten: ,_ 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm SV, Tel. 2461 60 

•• 
STROMTRYCK 

tryckta kretsar tör höga anspråk 
Utnyttja Cromtrycks kvalificerade service o'ch objek
tiva rådgivning när det gäller tryckta kretsar - kon
takta oss på tidigt stadium för rationell planering och 
produktion. Cromtryck har en av Europas modernaste 
anläggningar för tryckta kretsar. Vårt samarbete med 
den internationellt ledande gruppen inom området 
- bl. a. Photocircuits Corporation , New York och 
Technograph Printed Circuits Ltd , London - garan
terar Er de senaste metoderna och erfarenheterna. 

CROMTRYCK 
Jämtlandsg. 151, Vällingby. Tel. 372640 

Ingenjörs/irmlln 
ELEKTRO-RELA AB 
FjulI.,tallrind 3 - Stockholm·Bandhagen 
T.I.fonl 08/478376 - 478476 
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lör siiker lunktion 

lör 111111 iindllmtil 

Begir klItIllog över vårt OIII/llttllntle 
progrllm liV r.I., ocll mikrobr,tll"! 

Universalreläer 

Le Materiel Technique lndustriel (MTI) , 
Frankrike, tillverkar två typer av universal· 
reläer, typ EP3 (3-polig) och EP5. (5-polig), 
rör växel· och likspänning. Reläerna, som är 
av plug-in-typ, levereras i.nkapslade i en trans· 
parent skyddskåpa och kan med hjälp aven 
bygel låsas fast i sin sockel. Olika typer av 
socklar kan erhållas. Reläerna kan användas 
rör upp ti1l 380 V växel· och 220 V likspän • 
ning. Medeleffektförhrukningen är rör EP3 vid 
växelspänningsdrift 5 V A vid tillslag och 3 V A 
i tillslaget läge. för EP5 är effektförbrukningen 
6.5 re~p. 4 VA. Vid likspänningsdrift är eff('kt· 
rörbrukningen 2 resp. 2,5 W. Relä EP3 har 
utan sockel dimensionerna 31X35X51 mm och 
EP5 47X35X51 mm. 

Svensk representant: Hammar & Co AB, 
Strandvägen 5 B, Stockholm Ö. 

(355) 

Nya tantalkondensatorer 

The Plessey Company Ltd., England. tillver· 
kar massiva tantal-elektrolytkondensatorer. typ 
S. Den nya kondensatortypen, som är polarise-
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För Er 
som vill 

sälja 

B&O Beocord Stereo master 
Den nya B & O Beocord 
Stereomaster är den särklas
sigt idealiska lösningen för 
den kräsne bandamatören. 
För första gängen i värl
den kan Ni få en amatör
bandspelare med inbyggd 
mixpanel för samtidig mix
ning av 3 ingångssIgnaler. 
För törsta gången introdu
ceras här också en heltran
sistoriserad Hi Fi-bandspe
la re med tullständigt pro
fessionella data. 

TEKNISKA 

D ATA: 

Dimensioner: Bordsmodell i teak 45 
cm bred, 35,5 cm djup, 19 cm hög. 

Vikt: 15 kg. 

Nätspänning: Enkel omkoppling mel
lan 95, 110., 125, 20.5, 220. eller 235 
volt 50. p/s växelström. 

Motor: Pabst synkronmotor 

Förbrukning: Motor 27 watt, förstär
kare: ingen signal 8 watt, full volym 
20. watt. 

Spoldiameter: 7" eller mindre 

Speltid: 1.80.0. fot band (7" LP-band): 

1/2-spårmodelt 
71/2 tum/sek. mono 2X47 min.; ste-; 
reo 1 X 47 min. 3 3/4 tum/s ek. mono, 
2 X 94 min.; stereo 1 X 94 min. 1 7/8 
tum/s ek. mono 2X188 min.; stereo' 
lX188 min. ' 

1/4-spårmodell . 
7 1/2 tum/sek. mono 4X47 min.; ste
reo 2 X 47 min. 3 1/4 tum/sek. mona: 
4 X 94 min.; stereo 2 X 94 min. 1 7/8 
tumjsek. mono 4X188 min.; , stereo 
2X188 min. ' 

Snabb fram- och återspolning, 120. 
sek. i vardera riktningen för 1.80.0.-, 

fotband. 

Separata inspelnings- och avspelnings. 
huvuden. 

Inspelningens kvalitet kan kontrolle
ras när som helst, antingen före in· 
spelningen (vid Inspelningsförstärka
rens utgång) eller efteråt '(vid ut
gången från bandspelarens kontroll
förstärkare). 

Utrustad med två utstyrningsinstru" 
ment. 

Tre dubbla ingångskanaler kontrolle" 
rade med skjutpotentiometrar. 

Professionella data för hastighet, svaj 
m.m. 

Begär fullständig katalog med alla 
tekniska och övriga data över hela 
vårt program! 

S K AN D I N AVISKA GRAMMOPHON A B 
Sandhamnsgatan 39 • Stockholm 27 • Tel. 670.960. (Växel). 

Nederlag och servIce i Göteborg: TV-Trim, Fabriksgatan 18. Tel. 0.31/155060. 

Nederlag och service i Malmö: Nils H. Persson & Co, Hyregatan 8. Tel. 040/212 76 - 23676. 
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(J 
ICATHREIN ANTENNER 

SCANTRONIC 
STYRKRISTALLER 

Komplett sor
timent av 
KATHREIN 
antennmate-
riei för små 
och stora an
.Iäggningar. 
Antenner för 
kommunika
tionsradio. 

SCANTRO
NIC Styrkri
staller av 
högsta kvali
tet och leve
rans medga
ranti. Kristal
ler för privat
radiobandet 
är lagervara. 

BEGÄR BROSCHYRER 

FÄLTSTYR
KEMETER 

. AT 800 M 

T ransistori
serad. För 
band I, III, 
IVN, fre
kvensom
råde 45-220 
MHz och 
Jrån 470-
960 MHz. 

Högklassig 
kvalitå -
hör allt -
återger allt. 
Snabb leve
rans - di
rekt från 
lager. 

BEGÄR BROSCHYRER 

(flm 
APPARATER 

Skogsbacken 26 
SUNDBYBEIG 
Tel. oam 03 35 
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rad, finns i fyra olika storlekar och uppfyller 
de amerikanska militära specifikationerna 
MIL-C-26655_ Typ S tillverkas med kapacitan
ser mellan 0,33 och 330 p.F och för arbetsspän
ningar mellan 6 och 50 V (likspänning). Tem
peraturområdet är _55 0 C till +85 0 C (kan 
utökas till +125 0 C om man arbetar med en
dast 2/ 3 av nominell arbetsspänning). Kapa
citanstolerans ± 20 % eller ± 10 ro. 

Svensk representant: Hammar & Co AB, 
Strandvägen 5 B, Stockholm Ö. 

(354) 

Ny reflexklystron 

Varian Assodates, USA, presenterar en ny av
stämbar reflexklystron, typ V A-259. Klystronen 
har separat kavitet, vilket innebär en avsevärd 
kostnadsbesparing vid rörbyte_ Den tillverkas 
i fyra olika utföranden, som tillsammans täcker 
frekvensområdet 5,9-8,4 GHz. Vid 750 V läm
nar klystronen min. 1 W uteffekt och vid 300 
V min. 20 mW. Klystronen drar 0,75 A vid 
6,3 V glöd spänning. Röret är speciellt avsett 
att användas som sändare eller lokal oscillator 
i mikrovågslänkar. Temperaturkoefficienten är 
mycket låg - 30 kHzfO C. Röret kyles genom 
värmeavledning genom den yttre kaviteten och 
genom kylflänsarna på själva rörkroppen. Det 
garanteras för 5000 timmars drift. Pris ej fast· 
ställt. 

Svensk representant: Varian AB, Bagartorps
ringen 48, Solna 8. 

(359) 

NYA TV.MOTTAGARE 

. •• från Standard Radio 
Standard Radio & Telefon AB presenterar två 
nya TV-mottagare, ,Trinidad» och »Bangkob. 
Trinidad är bestyckad med 20 rör och 6 dioder 
och har bildrör som inte fordrar skyddsglas. 
Den inbyggda högtalaren har dimensionerna 
13X26 cm. Trinidad är fullt klar för mottag
ning av TV-program 2. Rekommenderat rikt
pris :-1625: -. 

Bangkok är bestyckad med 19 rör och 10 
dioder och har även den bildrör som inte ford
rar skyddsglas. Högtalaren, som är sidoriktad, 
har dimensionerna 15X21 cm. Apparaten är 
förberedd för mottagning av TV-program 2; 

~96 

Minlphase 
VFX VlM, styren het med hög precision 
för 80-10 meter amatörband. 
Stabilitet 2 perioder per MHz p6 
20-metersbandet. Pris exkl. rör 
och kristaller 230.- netto. 
SB7M SSB-effektsteg, uteffekt 150W 
p.e.p. Begär närmare upplysningar. 
M1-A mottagaradapter, med mekaniskt 
filter för SSB-mattagning. 

Geloso 
spalsystem för amatörbonden 2620A, 
kristallstyrd blandare 4600/465 
kHz, typ 2608A, mf-transfarmatorer 
m.m. för amatörmottagare. 
Spolsystem 2615 för RT:s mottagare, 
beskriven i RT l/59. 

Klnseldsha 
Styrkristaller för frekvenser från 
360 Hz-100 MHz. 
HC-6/U för PR-bandet, 
HC-l81U PR-band, 
HC-18/W PR-bond, 
6O.-/par brutto 
55.-/par brutto 
52.-/par brutto 
Samtliga frekvenser fär sllndare och 
mottagare för PR-bandet I HC-6/U, 
HC-l81U och HC-l8/W kan levereras 
fr6n lager. 

r-------------------------
Videoprodukter, Olbersgatan M, Göteborg O, 
tel . 21 37 66, 25 76 66. 
Sänd katalog i IOsblad mat bifogade 2.55 i fri
märken 
Sänd katalog I ringpärm mat bifogade 6.55 i 
frimllrken 

ANODSPÄN,NINGS 
AGGREGAT 

LSE-100 
LSE-200 
LSE-300 

250-300V 
250-300V 
250-300V 

lOOmA 
200m A 
300mA 

Stabilitet: O,3V för nät- eller belastnings
- ändringar 

Brum: 2mV 

Förutom stabilanodspänning lämnar des
sd inbyggnadsenheter 2 st. glödspänning 
på 6,3V 2A 50Hz. Andra spänningar 
offereras på begäran. Priser: 350:-, 
395: -, 450: - resp. 

Jämtlandsgatan 125, tel. 01/87 01 35 



ny FM stereo-
generator 

PM 6450 

; , 
.". 

FÖRFÖRSTÄRKAREN 

Inbyggd FM-signalgenerator 
Direkt ingång till båda kanalerna 
Separat pilotsignal på 19 kHz 
Sammansatt signal' och modulerad HF-utgång 
Inre oscillatorer på 400 Hz resp. 1000 Hz 
Toppvärdesvisande modulationsmeter 
50 J.1sek. diskantbetoning (pre-emphasis) 
Helt transistoriserad 
Enligt system FCC 

.... L+R L-R •• , ••• s = -2 - + -2 - eos w t 

Känslighet 77,5 mV (100 % mod. Ri = 10 kohm) , 
Bandbredd ± 0,5 dB från 30 Hz till 12 kHz (-2 dB vid 15 kHz) 
LågpassfiJter dämpning> 40 dB vid 19 och 38 kHz 
Diskantbetoning 50 J.t sek., frånkopplingsbar 
Distorsion < 0,02 % 

MODULATORN 
Hjäfpbärvåg 38 kHz (± 3 Hz) 

sammansatt stereosignal _ 

Styrbärvåg amplitud O, 3, 6, 9, 12, 15, 18 % ± 3 %: 
.. fasnoggrannhet ± 10 
Overhörning> 40 dB från 30 Hz till 15 kHz 
Bärvagsundertryckhing > 40 dB 

UTGÄNGSFÖRSTÄRKAREN 
BandbrediJ ± 0,1 dB från 30 till 53 Hz 
Utgångsspänning 4,36 Vtt 

HF-GENERATORN 
Frekvens 100 MHz ± 1 MHz 
Utgångsspänning Vo max> 200 mV, Vo min < 20 P V 

Försiljning och service över h.le virlden 

Svenska Aktiebolaget Philips 
Matinstrumentavdelningen. Fack Stockholm 27. Tel. 08/635000 

Philips EMA Department, EINDHOVEN. Holland 

(utan pilotsignal) 

, r 

PHILIPS PH I LI PS 
S elektroniska mätinstrument 
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YTT 

TRIPLETT TYP 630-L 
,964 års universal instrument för halvledartekni · 
:en med 34 mätamråden. De lägsta ohm-am rå 
dena. med e~dast 140 mV testspänning medge, 
ofarl.g mätnong å kretsar i automatik innehål . 
ande transistorer, dioder a .d . 

o 000000 000000000 
ohm ingångsresistans och max. 15 
de 0-50 kV i 6 steg från 0-10 V FI.,H,~"n""L 
heltransistoriserad voltmeter. . 

KLN 'TRADING (O Ltd AB 
Sommarvägen 6, Solna l. Tel . 08/83 11 90, 83 11 91 
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UHF.kana)väljare med drivanordning monte
ras enkelt fast med tre skruvar och anslutning
en sker med en 9-polig kontakt. Rekommende
rat riktpris: 1405:-. 

(364) 

..• från Skantic 

Skantic Radio AB presenterar en ny TV-mot
tagare med beteckningen :.Excellens 23:.. Mot· 
tagaren är bestyckad med 19 rör, 2 transistorer, 
7 germaniumdioder, 4 selendioder samt kisel. 
likriktare. Bildröret är av sådan typ som inte 
fordrar skyddsglas. Mottagaren, som är utrus
tad med två högtalare, en riktad framåt och en 
åt sidan, har inbyggt fondijus och levereras 
fullt färdig för mottagning av TV·program 2. 
Förberedd för P2 kostar mottagaren ca 1500:
helt klar för P2 ca 1635 -. • 

(363) 

DRIFnlDMÄTARE, med stor noggrannhet 
Helkapslade, trapiksäkra, förkromad frontring. 
GZ 52, diameter 52 mm, för 6-12-24-36-
80-110-220 V likström .................... Kr 62.-
GZ 60, D :0, diameter 60 mm .............. Kr 62.-
GZ 600, 0 :0, med stötdämpande gummiring Kr 67.
WZ 52, diameter 52 mm, för 24-36-110-220-
380 V växelsträm ..... .. ....... ... ... ...... Kr ".-
WZ 60, 0 :0, diameter 60 mm ............ Kr ".-
WZ 600, 0:0, m. stötdämpande gummiring Kr 49.
AWZ 52, 0 :0, för utanp61iggande montage, 
försedd med 60 cm gummikabel med skydds. 
jordning ................................ Kr 44.-
OWZ 52, 0 :0, fär fastsättning boktill, för· 
sedd med . tätningsring av skumgummi p6 
fronten • . • . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . .. • . .. • . .• Kr 49.-
Ovansf6ende drifttidmätare räknar 1-60 min. 
samt 0-99999 timmar 
NWZ 52, 0:0, utan minutvisare, försedd 
med kontrollskiva, visande att mätaren är i 
g6ng • . . • . . .. . .. • . • . .. • .. . .. . . . • . . .. .. ... Kr 39.-
RZ 60, skak- och. vibratiansp6verkade, an· 
vändbara överallt där skakningar uppträder 
under driften .... ......... ......... ........ Kr 39.-
Priserna inkl. ej oms och porto. 
Begär special broschyr I 

INTIONIC A-B 
Svartågatan 70 

Stockholm-Johanneshov 4 
Tel. Vl!. 590235 

NYTT 
CHASSISYSTEM 
för bättre och snabbare konstruktioner 

Det flexibla chassi
systemet ER-lO be
står av färdiga gav
lar, ramar, front
paneler, monte
ringsvinklar och 
plåtar för fastsätt
ning av olika kom-
ponenter såsom rör

hållare, potentiometrar, omkopplare etc. 
Med ER-lO kan Ni åstadkomma snabba 
~ch översiktliga laboratorieuppkopp
I~ngar, lätt åstadkomma chassi och hölje 
flII apparater som skall tillverkas i en
dast ett exemplar. ER-lO ger Er följande 
fördelar: 
Inget mekaniskt verkstadsarbete 
Stor flexibilitet 
Alla detaljer kan användas flera gånger. 

Generalagent: 

AB SIGNALMEKANO 
Butik och lager 

Västmannagatan 74 - Telefon 332606, 332008 
Stockholm Va 



VÄXLA O M I TT Standards omfattande program av vridomkopplare . 
••• tryckknappsomkopplare och vippomkopplare av WINKLER & 

MAYRS (ett I TT-företag) välkända fabrikat garanterar Er en omkopplare av hög 
kvalitet och lång livslängd. anpassad för Ert speciella användningsområde. Ring 
eller skriv för vidare information. 

ITT STANDARD CORPORATION (Schweiz) Filial. Nybodagatan 2 SOLNA Tel. 08/830060 
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~ 
SlEMENS 

Metalliserade 
plastfoliekondensatorer typ MKH i 
flatovalt utförande med axiella 
eller radiella anslutningstrådar. 

• Hög spänningshållfasthet 
• Okänsliga mot fukt 
• God temperaturstabilitet 
• Stort temperaturområde 

(-40 till +120°C) 
• Små dimensioner (ex. 0.1 ,uF 400 V: 

längd 19 mm, höjd 11 mm, bredd 
7 mm) 

• Prisbilliga (ex. 0.47 ,uF 400 V: per st. 
kr. 1 :53 vid best. av 100 st.) 

.- - -- - I 
Andra intressanta Siemens·kondensatorer 

Elektrolytkondensatorer 
för tryckta kretsar i sub· 
miniatyr- och normalut
förande. Kapacitansom
råde 0,5-5000 " F, spön
ningar från 3-350 V. 

~ont~a oss för pr~r, priser~ch ~ta'J 

RAMA AB 
Box 3014 • Hölsingborg 3. Tel. 042/13000,13688 

-JASON-JTL 
STEREO TAPE UNIT 

för 2- eller 4-spårs stereo däck med 3 huvud. 
Avsedd att kombineras med varje high fidel ity stereo 
förstärkare ex. vis Jason J2-l0 Mk III, 
Många finesser för erhållande av högsta kvalitet 
såsom likströmsmatad glöd till ingångsrör, push
pull oscillator med indikatorKontroll, indikator för 
varje kanal, magnetiseringsskydd, stereo eller mona 
inspelning, kontrollavlyssning från original eller 
bond. Egen nätdel för 220 volt. 
Elegant svartlackerad ytterlåda fristående eller pa
nelmontering. Utförlig handbok med schema (eng.) 
medföljer. 

.... BYGGSATS komplett med 9 rör. Pris nello inkl. oms 
kr. 370.-

• ;> 

T R U V O X STEREO TAPE DECK 
Modell 097 2-spår och modell 099 4-spår stereo med 
3 huvud. Ej förstärkare. 
3 motorer varav en Pabst hysteresis motor. 3 hastig
heter. Svaj vid 7'/2" per sek. under 0,1 %. En mång
old finesser. 

Pris nello inkl. oms kr. 575.
TRUVOX STEREO RECORDER 

'ed 3 huvud, förstärkare , 2 push-pull osc., 2 instru
.nent, mixer m.m. 2- eller 4-spårs modell. 

Pris nello inkl. oms. kr. 1.225.
Broschyrer å ovanst. och andra hi-fi produkter från 
Joson, Leak, Truvox, KEF, Romagna (Kelly), Mor
daunt, BIO sändes gärna . 

INGENIÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7, Stockholm. Tel. 305875, 320473 
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Kataloger och 
broschyrer 

Erik Ferner AB, Box 56, Bromma: 

broschyr över tillbehör till oscilloskopkame
ror från Tektronix Ine., USA; 
katalog över mikrovågskomponenter från 
TRG [ne., USA; 
datablad över nuvistorer från RCA, USA. 

AB Tudor, Birger Jarlsgatan 55, Stockholm l: 

katalog över kiseldioder från 117estinghouse 
Brake and Signal Co., England. 

G Kullbom AB, Klippgatan 11, Stockholm Sö: 

broschyr över ett 100 W vandringsvågsrör 
samt katalog över katodstrålerör från Syl
vania, USA. 

General Motors Nordiska AB, Stockholm 20: 

prislista och datablad över halvledare från 
Deleo Radio, USA. 

International Reetifier, Snoilskyvägen .8, Stock
holm K: 

översiktstabell över kiseldioder, zenerdioder 
och tyristorer från International Reetifier, 
USA. 

Allmänna Handelsaktiebolaget (Allhabo), Box 
490 44, Stockholm 49: 

katalog över kondensatorer, isolerslang etc. 
från Suflex Ltd., England. 

Telare AB, Industrigatan 4, Stockholm K: 

broschyr över en lätt, portabel databandspe
lare från Ampex Corp., USA; 
broschyr över mätbryggor och givare för sta
tisk och dynamisk mätning av mekaniska 
storheter från Frisehen Electronic GmbH, 
Västtyskland. 

Svenska Siemens AB, Fack, Stockholm 23: 

prislista över antennmateriel ; 
publikationen »Obersteuerungsfester UKW
Tunen> samt servicedokument öVer årets TV
mottagare från Siemens AG, Västtyskland. 

Ingenjörsfirman Bo KnutssoT} AB, Sommarvä
gen 2, Solna: 

kataloger över mikrofoner, antenner m.m. 
från Robert Karst Elektrotechnische Fabrik, 
Västtyskland ; 
katalog över kondensatorer från Cornell
Dubilier Electronics, USA. 

Telefunken AG, 7900 Ulm/ Donau, Söflinger 
Strasse 100, Västtyskland: 

följande »Röhren- och Halbleitermitteilung
en» : »AC 160 - Ein neuer rauscharmer NF
Transistor fiir hochwertige Eingangsstufen» 
och »Ein transistorisierter Stereo-Adapter 
fiir die amerikanische Rundfunk-Stereo-

~ 100 

l1:te omarbetade upplagan 

Utvidgad televisionsdel 
stereofonisk ljudåtergivning och 
om transistorer 
Handboken vill lära Er förstå mot
tagarens funktioner och hjälpa Er att 
snabbt laga småfel. VI har även med
tagit en del hjälptabeller och grafiska 
beräkningsmetoder . 

Några rubriktips 
Självinduktansspolar 
Kondensatorer 
Kristalldetektorer 
Elektronröret och dess verkningssätt 
Radiotelefoni 
Mätinstrument 
Störningar och störningsskydd 
Kopplingsföreskrifter 
Kronor 5:25 

Kan beställas från närmaste bokhandel 
eller direkt från 

Box 6074, Stockholm 6 

Avdelningskontor: 
Göteborg: Räntmästargatan 7 

Malmö: Skolgatan 31 

LIKSPÄNNINGS 
FÖRSTÄRKARE 
G. A. PHILBRICK hor ett stort program av likspän
ningsförstärkare för mätändamål eller analogikopp
lingar. De transistoriserade typerna, som finns i 
kapslat eller ingjutet utförande lämnar en utspän
ning av ± 10 V. Uteffekten varierar mellan de olika 
typerna och speciella effektförstärkare för ± 10 V 
max: 100 mA finns som standard, och kon direkt an
passas till varje förstärkare. Samtl iga typer finns 
för omgående leverans. 

Typ I 
.. I Ut-/ In- I Drift I Drift I Forst gång g.ängs- /cC /8 tim. Pris 

ggr mA ,mp. pV /LV 
Mohm 

P2 30000 1 10000 200 100 1540.-
P45 20000 20 20 50 100 920.-
P55A 20000 2 10 100 100 370.-
PP55A 20000 2 10 100 100 390.-
P65A 20000 2 10 30 50 580.-
PP65A 20000 2 10 30 50 580.-
P75 20000 1 100 60 100 920.-
SP656 lO' 20 1 0,2 1 1680.-

()bfFrÖNTx 
.... VXLLINoav STOCKHOLM"'" 

Jämtlandsgalan 125, tel. OS/87 01 35 
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Philips tonband ger perfekt ljudåtergivning över hela 

frekvensområdet. Hög brott- och sträckhållfasthet till

låter 1000-tals spelningar av bandet. 

Välj Philips tonband för bästa resultat. 

Ledande grossister säljer PHILIPS tonband. 
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~ 
SlEMENS 

Metalliserade 
plastfoliekondensatorer typ MKH i 
flatovalt utförande med axiella 
eller radiella anslutningstrådar. 

• Hög spänningshållfasthet 
• Okänsliga mot fukt 
• God temperaturstabilitet 
• Stort temperaturområde 

(-40 till +120°C) . 
• Små dimensioner (ex 0.1 IJ F 400 V: 

längd 19 mm, höjd 11 mm, bredd 
7 mm) 

• Prisbilliga (ex. 047 ,uF 400 V: per st. 
kr. 1 :53 vid best. av 100 st.) .-------, 
Andra intressanta Siemens-kandensatorer 

Elektrolytkondensatorer 
för tryckta kretsor i sub
miniatyr- och normal ut
fijrande Kopacitansom
röde 0,5-5000 "F, spän
ningar frön 3-350 V. 

I Kontakta oss för p,over, priser och data. I ---------
AB MARTENSON & CO 
Postfack 530. Karlstad 1 • Tel. 054/134 80, 553 80 

JOHN SCHRÖDER: 

Radiobyggboken 
DEL 3 

Mättekniska delen 
Pris: inb. 2.0:-

NORDISK ROTOGRAVYR 

• 1 års normala lödningar utan 
spetsbyte 

• 80 Ofo högre lödförmåga 
• spetsen bränns ej fast 

~98 

Norm». (Svensk representant: Svenska Ak
tiebolaget Trådlös Telegrafi, Fack, Solna 1). 

Scantele AB, Tengdahlsgatan 24, Stockholm 

SÖ: 
broschyr över elektroniska mätinstrument 
från North Eastem Engineering [nc., USA ; 
broschyr över elektroniska mätinstrument 
från lP ar ne Kerr Laboratories Ltd., Eng· 
land. 

• 

Föreningsnytt 

I SVERIGES RADIO
MÄSTI\REFÖRBUND 

Förbundsexpeditionen: lohan Printz väg 8, 
Johanneshov, tel. 08/490920, telefontid kl. 

. 9.00-13.0(J alla vardagar utom lördagar. -
[ brådskande ärenden hänvisas till förbunds· 
ordföranden Mauritz Ericsson, som i regel träf· 
fas på tel. 533368 under affärstid. 

Ny"audiokluhh", 
LP-klubben och Magnetofonklubben upplöstes 
med utgången ay år 1963 och ersattes aven 
enda förening den 1 januari 1964. Namnet 
på den nya föreningen är Ljudtekniska Säll
skapet. 

• utbytbar järnpläterad kopparspets 
• låg vikt. (210 gr.) 
• svalt nylonhandtag 
• praktisk formgivning 
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Rekvirera 
vår 
special broschyr 

MINI-LÖDKOLVAR 

~ 

NYHET 
MINI 10 IRSA 30 MlCRO 

MICRO 6 V 8 wolf, 6 V 15 wolf. 
För de allra finaste lödningar Inom mod.m .1 .... 
ronik för trafoanslutning. Long-Life spets och .1.
ment i ett slycke. 

MINI 10 6 V 10 wolf, 20 wolf, 30 watt. 
Minialyrkolv för Iransformatoranslutning. 
Element och spetsar lagerföres i res.rv. 

ERSA 30 20, 30 och .jO wall. S-mörkt. 
lied. 1,5 m gummikabel och skyddslordad stick
propp. Anvöndes inom lele- och radio,ndustrln. 

Leveranser och upplysningar om kolvarna .,hAn., 
NI o.nom gen.ralagenlen. 

D. CARLBERG & SON 
Nybrokaien 7 Stockholm C Tel., 11 50 10. 11 1051 

~iron 
med LO N (i LI FE-spets 

SÄLJES GENOM 

Import AB I N E T R A 
Tegnergatan 29, Stockholm C 
Tel. 08/233500 



RADIAL 
AXIAL 

CENTRIFUGAL 

-•• •• 

, 
Med stora variationsmöjligheter i montagesätt. 

Försedda med DUNKER kvalitetsmotorer eller Wigo

robusta skärmpolmotorer. 

Där Ni fordrar kvalitet och driftsäkerhet är Ni skyldig 

Er själv att prova en Stork-fläkt. , 

N6gra exempel, 
l 

Typ I Data I Största må" 

Radial 
G261RF50 6 V likström Flakt 0, 50 mm 

3000 Vlmin. Motorlängd , 67 mm 
0,6 m'/min. »0,56mm 
5 mm Vp. max. 

KDV/RF63 220 V- Fläkt 0,63 mm 
2200 Vlmin. Motorlängd , 62 mm 
1,2 m'/min. » D ,32x32 mm 
9 mm Vp. max. 

KOV/RFBO 220 V- Fläkt 0: BO mm 
2400 V/min. Motorlängd: 68 mm 
1,5 m'/min. • D : 42x42 mm 
12 mm Vp. 

Axial 
A115/EW 51/20 220 V- Fläkt 0: 115 

2100 Vlmin. Motorlängd: 64. mm 
2 m'/min. 

A115/KO 52x15 220 V- Fläkt 0 : 115 mm 
2BOO V/min . Motorlängd : 90 mm 
3,5 m'/min. 

Al50/KO 52x30 220 V- Fläkt 0: 150 mm 
2800 V/min. Motorlängd : 105 mm 
7,5 m'/min. 

Al50/GR 52x45 24 V= Fläkt 0 : 150 mm 
3000 V/min. 
8 m'/min. 

Motorlängd : 100 mm 

A250/KD 62 X 60 220 V- Med inb~gnadsram 
2600 V/min . 250 mm 
26 m'/min . Motorlängd: 150 mm 

Centrifugal 
C100IW51 220 V- Höjd : 104 mm 

2000 V/min. län~d: 132 mm 
1,0 m'/min. Sre d inkl.motor 116 mm 
10 mm Vp. max. 

C100/KOV42 220 V- Höjd: 104 mm 
2400 V/min. län~d: 132 mm 
1,2 m'/min. Sre d, inkl. 
12 mm Vp. motor: 121 mm 

Cl651KO 62x45 220 V- Höjd: 165 mm 
2700 V/min. län9d : 198 mm 
2,8 m'/min . Sre d, inkl. 
30 mm Vp. motor: 186 mm 

Holländargatan 8 

Stockholm, Tel.,11 29 90, 102246, 21 73 16 
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SlEMENS 

Metalliserade 
plastfoliekondensatorer typ MKH i 
flatovalt utförande med axiella 
eller radiella anslutningstrådar. 

• Hög spänningshållfasthet 
• Okänsliga mot fukt 
• God temperaturstabilitet 
• Stort temperaturområde 

(-40till +120°C) 
• Små dimensioner (ex. 0.1 ,uF 400 V: 

länge: 19 mm, höjd 11 mm, bredd 
7 mm) 

• Prisbilliga (ex. 0.47 ,uF 400 V: per st. 
kr. 1 :53 vid best. av 100 st.) .-------. Andra intressanta Siemens-kondensatorer 

Elektrolytkondensatorer 
lör tryckta kretsar i sub
miniatyr- och normal ut
lörande. Kapacitansom
råde 0,5-5000 .IlF, spän
ningar från 3-350 V. 

I Kontakta oss lör prover, priser och dato . I 
---------
TELEKOMPONENTER 
Läroverksgotan 4 • Linköping. Tel. 013/346 60 

LYSRÖR FOR 

BATTERIDRIFT 

Lysrörens goda belysningsegenskaper har giort att 
de tagits i användning även på platser där det inte 
finns tillgång till nätspänning, t.ex. i bilar och bus
sar, i lysonde reklomskyltar på bilar etc. BLESSING
ETRA har därför utvecklat lysrörsarmaturer med en 
liten inbyggd transistoromformare, som gör att de 
kan drivas frön 6 eller 12 V bilbatteri. Tack vare 
den höga frekvens (400 Hz) hos den växelspänn;ng 
som transistoromformaren alstrar, erhålles en myc
ket hög verkningsgrad. Allt störande brum .har eli
minerats. Finns för effekter på upp till 40 W. 

Förutom de i lysrörsarmaturerna inbyggda tronsis
toromformarna tillverkar BLESSING-ETRA transistor
omformare fär högre effekter - 100 VA till 3 kVA
avsedda att användas i reservanläggningar för in
koppling vid nätspänningsbortfall. Idealiska för 
siukhus där de kan användas för alstring av driv
spänning för respiratorer och annan livsviktig appa
ratur. 

AB SIGNALMEKANO 
Butik och lager 

Västmannagatan 74 - Telefon 332606, 332008 
Stockholm Va 
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Firmanytt 
Teltronic Elektro-Komponent AB, Härjedals
gatan 32, Vällingby, är svensk representant för 
följande utländska företag: 

Cressall M/g. Co., England, som tillverkar 
reostater, vridtransformatorer och motstånd; 
Grelco, England, som har kopplingsklämmor, 
strömbrytare och mikro-switchar på sitt till· 
verkningsprogram; 
Richard Jahre, Västtyskland, som tillverkar 
glimmerkondensatorer, HF·drosslar och ka· 
pacitansnormaler; 
Linomount, England, som tillverkar dekad· 
motstånd, dekadkondensatorer, dekadpoten
tiometrar och Wheatstone·bryggor; 
Rivlin, England, som tillverkar precisions· 
motstånd, motståndsnormaler och trimpo
tentiometrar; 
Stare, Frankrike, som bl.a. tillverkar vrid· 
kondensatorer och tryckknappssystem. 

• 

Branschnytt 

Finansieringsinstitut för radio
branschen 
Under våren startar ett finansieringsinstitut för 
radio· och TV·fackhandeln, Radiobranschens 
Finansieringsinstitut (Ra/ak) , bakom vilket 
står Sveriges Radiohandlares Riksförbund 
(SRR) samt Aga, Centrum, Luxor och Radiala. 

Institutet skall vara ett neutralt organ som 
skall ha till uppgift att underlätta för progres· 
siva fackhandlare att få bankkrediter för ex
empelvis nyetablering, övertagande eller ut· 
vidgning av rörelse. SRR skall äga aktierna 
och Aga, Centrum, Luxor och Radiola skall 
lämna garantier för sina kunder, så att Rafak 
kan ställa borgen för banklån hos de med in· 
stitutet samverkande bankerna. I styrelsen kom· 
mer att ingå representanter för SRR och de 
fyra fabrikanterna. En utomstående ordföran
de kommer att handlägga beredningen av kre· 
ditärendena. 

Institutets verksamhet blir inte begränsad 
till enbart SRR·medlemmar utan kommer att 
stå öppen även för andra kunder till Rafaks 
fyra garanter samt i princip för kunder till 
Stella och Skantic. 

Träningskurser . i oscilloskop
teknik 
Liksom tidigare anordnar Tektronix även i år 
IS· dagars träningskurser vid sin fabrik på ön 
Guernsey i Engelska kanalen. Avsikten med 
dessa kurser är att ge en god grund för de in· 
genjörer och tekniker som sysslar med service 
och kalibrering av Tektronix' oscilloskop_ 

De som tänker delta i kurserna måste för 
.sommarmånaderna göra hotellreservationer i 
god tid p.g.a. den intensiva turistsäsongen på 
Guernsey. 

Kurserna är avgiftsfria, medan resor och 
uppehälle betalas av deltagarna. 

Anmälan till kurserna sker genom ErikFer· 
ner AB, Snörmakarvägen 35, Bromma. 

elektr~nik 
I .TE'OlU OCH PII.AKTIK 

SPECIALTIDSKRIFTEN 
I EUROPEISK TOPPKLASS 

Nr 11964 innehåller bl.a. 

L M Ericsson -
stortillverkare av militär 
elektronisk apparatur 

Mikroelektroniken lämnar 
utvecklingslaboratorierna 

Tunneldiodförstärkare 
för mikrovågor 
Av B Henoch 

Likspänningsförstärkare 
med kapacitansdioder 

Så handskas man med tran
sistorer och halvledardioder 

Enkel metod för uppmätjtfng 
av transistorns h-parametrar vid 
lågfrekvens. 
Av Curtis Johansson 

"Endoradiosonder" - radio
sändare i medicinens tjänst 
Av B Jacobson och Thore Rösnes 

elektr~nik 
I .TE'ORl OCH PRAKTIK 

Elektronik utkommer 1964 med 6 
nummer. Prenumerationspris: helår 
20: -. Samprenumeration Radio o. 
Television - Elektronik helår 45:-. 

PRENUMERERA NU! 
r------ I 

Till ELEKTRONIK, Stockholm 21 
postgi ro 65 11 10 

Undertecknad beställer: 

al prenumeration nr 1-6/64 a 20.-
" (inkl. oms.) 

bl årgången 1963 a 18.50 (lösnummer.) 

el lösnummer, nr •... _ ..... a kr 3.50 per st. 
att expedieras mot postförskott till: 

Namn 

Adress 

I Postadress .. _ .. . .......................... ..J --------



Det finns 
hos ••• 

ZENITH 
Världens bästa transistorradio med mottagningsför-

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

illJllllllllllllllfIIl fil II fil II II fil II fil fil fil fil fil 1IIIIIIIfIIfIIfIIlfII fllllllllfllfllfllllfIIfIIlfII fIIfIIfIIfIIfIIl§ FM-mottagningen är fri från motorstörningar. 

SHARP 
RADIOSÄNDARE 
Stor räckvidd, utomordentlig 
driftssäkerhet, och behändigt 
format har gjOrt SHARP till 
den populäraste privatradion. 
Idealisk för idrottsarrangörer, 
hus- och vägbyggare, bevak
ningsföretag m. fl. Licensfri. 

R-pris 365:- + oms 

HELLESEN 
~Bl BATTERIER 
~ 8 Välkänt och pålitligt 
~lJoat:='r fabrikat. Alla typer 
~ levereras från lager. 
Il, .... 1o$v •• 1 

§ Riktpris 1.485:- inkl. oms 

BASF-TONBAND 
- ledande världsrnärke. 
I vår nya katalog finner 
Ni alla de tillbehör band
spelaren behöver såsom 
skarvbox, skarvtape, band
lås m.m. 

I """""''''""""'""""'''"""''''''""";'''"1'''"""""""""""'''""''''""'''''",""'"" 

SANYO 
BAND
SPELARE 

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

R-pris 195:- + oms 

Försäljningskontor: 

••• ~ •• -•• --. AB GYLLING & CO 
GÖTEBORG MALMÖ 
Husårgatan 30-32 N. Vallgatan 42 
Tel; 031/175890 Tel. 040/70720 

SUNDSVALL LULEA 
S:a Järnvägsgatan .11. . Storgatan 50 
Tel. 060/15 04 20 Tel. 0920/108 In 

SÄLJAVDELNING TB 
SJöBJöRNSVÄGEN 62 STOCKHOLM 44 TEL. 08/180000 
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SlEMENS 

Metalliserade 
plastfoliekondensatorer typ MKH i 
flatovalt utförande med axiella 
eller radiella anslutningstrådar. 

• Hög spänningshållfasthet 
• Okänsliga mot fukt 
• God temperoturstabilitet 
• Stort temperoturområde 

(-40 till +1200 C) 
• Små dimensioner (ex 0.1 uF 400 V: 

länqd 19 mm, höjd 11 mm, bredd 
7 mm' 

• Prisb{lliga (ex. 0.47 ,uF 400 V: per st. 
kr, 1 :53 vid best. av 100 st.) .-------. Andra intressanta Siemens-kondensatorer 

Elektrolytkondensatorer 
för tryckta kretsar i sub
miniotyr- och normalut
förande . Kapacitansom
röde 0,5-5000 .. F, spön· 
ningar frön 3-350 V. 

, Kontakta oss för prover, priser och dato . , 

NEUTRON EL EKT RONIK AB-
Folke Bernadottes gata 2 • Göteborg C 
Tel. 031/13 62 97, 136298 

UTFÖRSÄLJNING 
Dubbelkonhögtalare 
Philips AD 2690, 6X8 tum. 

Kr 8:- per st. 
10 st. fraktfritt 

Ett parti Mullard 23 tums bild
rör varav en del med något skön
hetsfel. 

Kr 105:- per st. 
exkl. frakt 

AKTIF.BOLAGET 

ELEKTRDHDLM 
Fack SOLNA 1 • Tel. 08/820280 

-------
Var god sänd omgående mot 
efterkrav: 

I 

. . .. st. Philips Dubbelkonhögtalare, 
AD 2690, 6X 8 tum 
Kr 8:- per st., 
10 st. fraktfritt 

I 
I 
I 

. .. . st. Mullard 23 tums bildrör I 
Kr 105:- per st., exkl. frakt 

NAMN I ••• ••• • • • • •••• • • • • 0 .0.' " 

I 
ADRESS ... ... .. . . . .. . . . • . , ..... I 

I POSTADRESS . ............. . .. . I -------_-. 
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Nya män på 

nya poster 

Ulf Widengren 

Karl-Erik 
Karlsson 

Civilekonom Ult 11'iåengren har utnämnts till 
direktörsassistent vid AB Gylling & Co. Till 
produktionschef vid samma företag har utsetts 
ingenjör Karl·Erik Karlsson. 

Radannonser 
TILL SALU: Välkänd trafIkmott. 10 rör S
meter, 2 HF steg, med 3 rörs konv. för 10 m. 
Begär beskr. 
Bo Aberg, Llnnllgatan 45, Göteborg Sv. 

TILL SALU: HI-Fl anläggning. Acoustlcal 
Quad U förstärkare, Garrard 301 skivspelare, 
Ortofon SK 212 tonarm, Ortofon C 25 nålmik
rofon. Säljes komptett eller delad. 
Stlg Hjalmarsson, Bastuträsk, Bjurholm. 

TIll salu: Nordmende oscllJoskop UO 960 samt 
Nordmende svepgenerator UW 958 billigt. 
TV Service, Kyrkog. 16, tel. 102 93, LJUSDAL. 

Rekvirera gärna 

annons-prislista 

från Radio och Television, 

Stockholm 2.1 

ANNONSÖRSREGISTER 
nr 2/64 

Aero Materiel AB, Sthlm .......... 31, 83 
Allhabo, Sthlm .......................... 16 
Amerikanska Teleprodukter AB, Sthlm 18 
Bay & Co Svenska AB, Hjorthagen .• 41 
Bergman & Beving AB, Sthlm ...... 14 
Bäckström, Gösta, AB, Sthlm .. 17, 35, 76 
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" MOTOROLA 
M ZENERDIODER 

IN746 -1N991 
400 mW glaskapslad typ för anvöndning dör 
gad stabilitet och tillförlitlighet erfordras. 
Militöra specifikationer MIL·S-195OO1117n27 
IlÖner. 
Nominen zenerspänning 3,3-200 V 
L6g impedans 
Definierat zenerlma 

lagerföres av auktoriserad representant: 

M. STENHARDT AB 
-e--------
Björnsonsgal. 197, Bromma. Tel. Vx 87 02 40 



Typ 765 och 765H 

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

OBSI Fairchild Dumon!'s tvd nya lF·oscilloskop. Högklassiga 
prisbilliga tronsistoriserade oscilloskop kommer att annonseras 
i januarinumret 

Typ 766 och 766H Rackmodellen heter 767 och 767H 

I=AI R C H I L..I:J 

DU MONT LABORATORlES 
DIVISIONS OF FAIRCHllD CAMERA AND INSTRUMENT CORPORATION 

765 
SERI E 
SOLI D STATE 

NYTT 13 KV ACCELERATIONSSPÄNNING 
Fairchild Dumont introducerar nu denna series H·typ med 13 kV 
accelerationsspänning 

765 serien, är marknadens minsta och lättaste HF.oscilloskop 
och har rönt stora försäljningsframg6ngar i USA. Det erbju. 
der Er: 

100 MHz bondbredd 

Plug·in enheternas utg6ngstransistorer driver katodstr61erörets 
avlänkningsplattor direkt - utan mellanliggande kretsar 

LÄ TT Oscilloskopet väger 12,2 kg. Plug·in enheterna 
väger ungefär 2,5 kg beroende på typ 

TYST Med endast 185 W effektbehov behövs inga sur~ 
rande fläktar. Det 16ga effektbehovet gör oscilloskopet mer 
lämpligt för batteridrift med omvandlare 

Nio Plug-In enheter tre 
under utveckling 
• 25 MHz 5 mVlcm, enkel· eller dubbelkanal 

• 50 MHz 50 mY/cm, enkel. eller dubbelkanal 

• 100 MHz 5-7,2 V/cm. SO Il 

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

• Tidbasenhet: 1 p.s/cm-2 s/cm i 20 steg och 10x 
expansion av 0110 svep 

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

• Dubbel tidbasenhet med fördröjt svep 0,1 p.s-2 slem 
i 23 steg och 10x expansion av allo svep. Fördröjning 0,5 p.s 
till mer än 10 sekunder 

Med eller utan kalibrerad fördräjningsjustering 

Prisexempel : 766H med tvåkanals 25 MHz plug·in och med tid· 
basenhet med stort omr6de Kr. 9620. -
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l slutet av 1964 kommer experiment med 
s.k. betald television att göras i Eng
land. Fem sändningsgrupper har erhål
lit tillstånd att företa dessa försökssänd
ningar. »Pay-TV»-experimentet kom
mer att gå ut över ett relänät och kan 
tas emot antingen genom direktanslut
ning eller på befintliga TV-mottagare. 

Ett på taket av modellbilen anbringat 
batteri av solceller omvandlar solener
gin till elektrisk ström, som matar en 
elektrisk motor, som i sin tur drar bilen, 
som töffar fram - så länge solen ski-
ner. 

»Annngen är det störning· 
ar, eller så har han fått mäss
lingen.» 

BBC:s färg· TV-sändningar med 625-
linjerssystem pågår f.n. på kanal 33. 
Såväl P AL- som SECAM-systemet pro
vas. PAL hörs jämna datum, SECAM 
udda. 

l Sovjet finns det f.n. ca 10 miljoner 
TV-mottagare och produktionen ökar 
stadigt. Sändarnätet, inkluderande 116 
TV-centra och 40 relästationer, täcker 
ett område, bebott av ca 80 miljoner 
människor. 

l mitten av december förra året började 
stereotestsändningar inom Westdeut
scher Rundfunks sändningsområde. 

Dessa testsändningar var i första hand 
avsedda för fackhandeln. För allmän
heten började försökssändningar med 
stereofoni i mitten av januari i år. 

Apparater som varnar motoristerna mot 
polisradar är trådlösa mottagare och 
får lagenligt användas endast med till
stånd av »Postmaster Genera!», har den 
engelska generalpoststyrelsen bestämt. 
Ordinarie radiolicenser gäller inte, ef
tersom de endast tillåter mottagning av 
rundradioprogram och meddelanden, 
sända från licensierade amatörstationer. 
De som använder radarvarnare blir 
dömda till 10 punds böter vid första 
överträdelsen och därefter 50 pund för 
varje gång överträdelsen upprepas. 

RADIO & 
TELEVISION 

Prenumeration 
1) Ring 28 90 60 och begär prenu
meration. 

utkommer 11 gånger per år, nr 7/8 
= dubbelnummer. 

Principscheman 
Principscheman i RT är uppritade 
enligt följande riktlinjer: 

Nordisk Rotogravyr 

Postbox 2.1060 

Stockholm 2.1 

Telefon 2.8 90 60 

2) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 1965 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 tm RADIO & 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 30: - (därav l: 85 oms.) för 1/2. 
år 15: 50 (därav -: 95 oms.) utan· 
för Skandinavien: helår 34: 15. RT 
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Samprenumeration 
av RT och ELEKTRONIK helår 
45: - (därav 2: 90 oms.). 

Adressändring 
Vid adressändring, meddela även 
gamla adressen! 

Äldre nummer 
Ring 2890 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 fä. 

Inbindningspärmar 
för årg. före 1956 
för årg. 1956--1960 
för årg. 1961-1963 

3: 25 
3: 75 
4: 05 

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. symholer. 

Beträffande komponentnumren i 
schemana gäller att för motstAnd 
och kondensatorer föregås ej num· 
ret av R resp. C. 

Beträffande komponentvärdena i 
schemana gäller att för motständ 
utelämnas ohm·tecknet, och för kon· 
densatorer utelämnas F. Således är 
100=100 ohm, 100 k=lOO kohm, 
2 M=2 Mohm, 30 p=30 pF, 30 n= 
=30 nF. (l n=1000 p), 3.a=3 .aF 
osv. Alla motstånd 0,5 W, alla kon· 
densatorer 250 V provsp. om ej an· 
nat anges i stycklista. 



Ing. Harry Thellmod Ing . lennart Kedeby 

Scientific Instruments Inc. AB 
NUCLEAR 

Current Integrators for Particle Accelerators. 
Isolated Power Supplies. DC Amplifiers and 

Transformers . 
Nuclear Instruments & Systems for High 

Energy Physics Research. 
Inorganic & Organic Scintillation Crystals. 

Alpha Detectors & Special Assemblies. 
Transfer Function Computer. Nuclear 

Reactor Simulator. Spectrum Analyzer. 
Miniature Silicon Surface Barrier Radiation 

Detectors. Vacuum Counting Chamber. 
low Noise Amplifying Systems. 

Nuclear instruments. 

Hornsgatan 89, Stockholm SV. Tel. 698686, 693890 

Solid State Instruments Inc. 

E1cor Inc. 

Hamner Electronics Co. 

Isotopes Inc. 

Milletron Inc. 

Molechem Inc. 

NMR Specialities Inc. 

Lannan Industries Inc. 

Milgo Electronie Corp. 

MKS Instrument Inc. 

Optics Technology Inc. 

Optomechanism Inc. 

Gyro·Test Tables. 

Flo·No·Flo Sensors (velocity of fluid). 

Data C;:omputers, Plotting Boards, 
Recorders, Transmission. 

Electronic Pressure Systems, Measuring, 
Controlling, Recording . 

CW & Pulsed lasers, Thin Film Monitor, 
Monopass Interferenee Filter Sets, 
Optical Calorimeter, Ruby laser Filter 
Sets, Continuous Controi Refractometer. 

Optical Mechanical Electronic Systems 
for meteorology. Data Display & 
Recording, Photometric Detection, 
Rapid Data Film Processors. 

SCIENTlFIC & INDUSTRIAL Ray· Tek Inc. Infrared Thermometers. 
Servo Analyzers & Electro Mechanical 

Laboratory Kits. 
Intercomm. for military aircrafts. 

Ampl ifier assemblies for 
Collins Receiver/Transmitter. 

Magnetic Heads . Airborne Recorders! 
Reproducers. 

laboratory Rocket Test Systems. 
Rocket Engines. 

Gas Chromatograph. 
Servo Amplifiers. Rotor Balancers. 

Accelerometers. 
Temperature Test Chambers . 

Zener, Fast Switching, Ref. & 
Gen. Purpose Silicon Diodes, 

Mil appr. for HAWK, Bullpup, 
Sidewinder, IBM, lear, etc. 

Infrared Detectors. 
Precise instrumentation for determinating 

Thermal Conducting of material. 
Servo Motors. Servo Tachometers. 

Integrating Tachometers. 
Aerial Ground Radiation Monitors . 

Chemical Dosimeters. 
Frequency & Time Counters. 

Solid State Servo Amplifiers. 
Servo Dato Repeater. 

Satellite Tracking System. 
Gearheads & Motor Dampers. 

Thermistors & Probes . 
All Solid State Rubidum Frequency 

Standards, long term stability 5x10-11. 

Ultra High Vacuum & Space Simulation 
Equipment. 

Wide range Torque Motors and Controi 
Amplifiers from 2 oz. -in. to 3000 Ib. -ft. 

Pyro·Eye
Automatic Brightness Pyrometer, 

Color·Eye Colorimeter & Spectrophotometer. 
Periscopes for ind ustrial and militory 

opplication. Precision Rate Table. 

Fully transistorized and regulated 
Power Supplies covering a wide range of 

voltage and currents with up to 10 year 
guarantee and Mil Specs. Ultra High 

Resistance Standard Bridge Megatrometers, 
Meter Calibrators and certified Resistor 

Standards. 

Aetna Electronics Corp. 

Andrea Radio Corp • 

Applied Magnetics Inc. 

Astrosystems 

Berkeley/Dynamics 
M. Ten Bosch 

Calatrol Electronies Inc. 
Continental DeYice Corp. 

Dayers Corp. 
Dynatech Inc. 

Eastern Air Deyices 

Edgerton, Germeshausen & 
Gner Inc. 
Electronie Counters Inc. 
Feedback Controls Inc. 

F.nwal Electronics Inc. 
General Technology Corp. 

G. T. Vacuum Products Diy. 

Kollmorgen Corp. 
Inland Motor Corp. of 
Virginia 
Instrument Deyelopment 
Laboratories Inc. 

Kollmorgen Optical 

Mid·Eastern Electronies Inc. 

RMS Engineering Inc. 

Trainer Corp. of America 

Beam Tube Carp. 

Colorado Research Co. 

Filmohm Corp. 

Frequency Electronies 

FXR Inc. 

Gombos Microwaye 

Hyperion Industries Inc. 

Mc Millan Industrial Corp. 

Mc Millan Laboratory Inc. 

Micromega Corp. 

Pentrix Corp. 

Princeton Applied Research 
Corp. 

Royal Microwaye Deyices 

VlF Receiver/Comparator, VlF Phase 
Tracking Servo, Cosine Phase Plotter 
for measuring frequency standard errors. 

Electronic Helicopter Trainers for 
Sikarsky HSS·2, SH·3A Vertol V·107 etc. 

MICROWAVE 
Klystrons for oscillators in signal sources. 
Pulsed Outputs and CW Generators. 
Refroclometers. Multi·Channel Oscilloscopes. 
Detectors. 
Microwave Resistance Elements . 
Wave Gu ide & Caaxial Attenuatar 
Elements. Metal Film Resistars. 
Wide range of fixed and variable frequency 
crystal controlled Oscillators , frequency 
Standards (Xtal) stabilities to 5x10-10 
per day. 
Precision Microwove Instruments. 
High Voltage Power Supplies. 
Pulse Modulators . Universal 
Magnetron Testers. 
Microwave Triode Oscillators. Amplifiers. 
Filters. Preselectors. 
Standard & custom Solid State HI Power 
Supplies . Dig ital Systems for data 
processing. Time Code Generators, etc. 
Microwave Absorbers-Materials, Free· 
Space Rooms for Antenna measurements. 
Aircraft Radomes-Doppler & Weather 
Radars. Special RF Filters-RF Interference 
Power line Filters, Mica·Seal Tapes-Mica 
coated Insulating material to 300°C. 
Parametric Amplifiers (UHF) 
IC, S & X bands). Femte 
DeYices. Circulators. Isola· 
torso Freq. (varactor) Multi· 
pliers. 
Spectrum Analyzer Adapters for Tektronix 
Oscilloscopes. 
Precision Power Reference Source. 
lock·in Amplifiers, 4 mm-8 mm Microwave 
Interferometer, low cost portable Digital 
Voltmeter. 
Micrawave Dummy loads. Waveguide 
Switches. 

MEDICAL: 
American Optical Co. I Systems for cardiae monitoring. 

Reflection Oximeter. Recorders. 



THORENS TD 135 
S-märkt. 
med Thorens studioarm BTD
r 2 S, och lyftare 
• Stor tallrik, 30 cm, som vä-

ger 3 kg 
• Mycket jämn gång 
• Samtliga hastigheter 
• Automatisk eller manuell 

stopp 
• Nedlägg med god precision 
• Sockel utformad för svensk 

möbelstandard 

Thorens TD r 3 5 levereras som 
standard med Shure nålmikrofon 
typ M77 diamant för LP-stereo. 
Nålmikrofonen är anpassad för 
<;lnslutning till Hi-Fi förstärkare. 
Kopplas nålmikrofonen till van
lig radio, fordras förförstärkare. 

--..---- -

Schweizisk precision 

Pris 650:-

Hi-Fi för finsmakare 

REVOX Y2.9 Hi-Fi stereo 
S-märkt. 
För-slutförstärkare ro W 
En högkvalitativ förstärkare med 
låda passande svensk möbelstan
dard. 
Grammofoningångar far magne
tiska nålmikrofoner. 

Schweizisk precision 

, 
Radio och bandspelaruttag. Pro
gramväljare av tryckknappstyp. 
Distorsionen vid 10 Whooo Hz 
- 0,5 % 

Frekvensgång 30-20000 Hz. 
Mindre än l dB avvikelse. 

Pris 815:-

Fråga er närmaste Hi-Fi-specialist, eller direkt hos generalagenten. ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

HOLLANDARGATAN 9 A. BOX 3075. 
STOCKHOLM 3. TELEFON 08/240280 


