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TRO LEX 

EBE 

Typ SK 

KRONOBERGSGATAN 19 

TROLEX ROTARY SWITCH 

Driftsäker och tålig genom sin slutna konstruktion. 

Inbyggnadsdjupet blir litet genom att de endast 4 mm tjocka 
sektionerna kan monteras direkt intill varandra. 

Stotor av glasblandad alkycipressmasso med fast ingjutna 1:0;1-

takter av försilvrad hårdmässing . 

Rotor av slagtålig pressmossa, som genom sin konstruktion hel t 
skyddar kontakterna. Rotorkontakterna äro av fjäd ermäss in a 
med ett påvalsat skikt av kontaktsilvcr. 

Mekanismens konstruktion ger jämn och behaglig a å na mecJ 
säker lägesmarkering. 
För särskild! höga krav kan mekanism av kugghjulstyp med 
hermetisk tätning mot chassi erhållas (Heavy Duty). 

Maximalt antal lägen är 12 vid 30°. 
Maximalt antal poler är 6 per sektion. 
Elektrisk data: Brytförmåga 50 mA vid 300 V, 500 mA vid 3:) V. 

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

Omkopplaren levereras med kortslutance funktion eller ick3 
kortslutande funk tion. 

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

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

PRECISIONS OMKOPPLARE 

för mätteknik och andra användningsområden Inom elektro
niken. 

Kontakterna tillverkas som standard av hårdsiiverpläterad kop
par och kunna dessutom erhållas med rhodiumbe!äggning med 
förgyllning, silver/ palladiumplätering med förgyllning, guld/ 
nickel plätering samt av massivt hårdsiiver. 

Däcken utföras av superpertinax, silikon eller glimmerblandad 
specialpressmassa. 

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

Vi lagerföra typ KS i en-, två- och tregangat utförande med 
l-pol. 2S-vägs, 2-pol. 13-vägs och 4-pol. 6-vägs däck. 

Däcken utförda av glimmerblandad specialpressmas:;a. 
Kontakter av hårdsiiverpläterad koppar. 
Mekanism med tandhjul och rulle. Justerbart stopp. 
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EICO 
NYA 

CLASSIC 
SERIES 

HI-Fl/STEREO MOTTAGARE 

EICO 2536 är den fulländade HI·FI/Stereo för
stärkaren med inbyggd FM-enhet och försedd 
med Multiplexadapter, enligt det system som f.n. 
används i USA, vilket möjliggör lyssning av ste
reoprogram från de FM-sändare som utrustas för 
detta. 
Våglängdsområde 88-108 MHz. 

DATA 

Uteffekt: 
IM -distorsion: 
Harmonisk distorsion: 
Frekvensområde : 
Utgångsimpedans: 
Effektförbrukning: 

2 X 14 W 
2 % 

0,6 % 

15-40.000 Hz 
8,16 .Q 

160 W 

För närmare upplysningar om 2536 och alla 
andra förstärkare, rekvirera den nya EICO-kata
logen mot l kr i frimärken. 

FÖRST MED DET BÄSTA 

ELFA 
RAD IO & TELEV IS ION AB 
HOLLÄNDARGATAN 9 A, BOX 3075, 
STOCKHOLM 3, TELEFON 081240280 
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Ur PR nr 5/39 

I POPULÄR RADIO nr 5/ 39 återfanns en 
artikel »Flygradionytt 1939» av flygingen
jör Jan-Henrik Kylberg. I artikeln säger 
författaren inledningsvis: 

»Den oerhörda kvantitativa utveckling, 
som flyget under senare år har genomgått 
och som av allt att döma kommer att in
tensifieras ytterligare under kommande år, 
har motsvarats aven storartad kvalitativ 
utveckling inom flygväsendets alla grenar. 
Den största betydelse har utvecklandet av 
anordningar och metoder för höjandet av 
flygsäkerheten haft.» 

Så gott som alla nyheter som behand
lades i artikeln härstammade från USA 
men »någon europeisk underlägsenhets
känsla behöver man därför icke hängiva 
sig åt inför Amerikas frammarsch på det 
flygradiotekniska området. Vi kunna vara 
förvissade om, att de hemliga nyheter, som 
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äro av intresse i Europas ledande länder, 
äro minst lika betydande såväl till antal 
som kvalitet -», skriver artikelförfatta
ren, vad han nu kan mena med det. 

I artikeln behandlades olika flygfyrsy
stem arbetande på ultrahöga frekvenser 
mellan 60 och 132 MHz. Vidare omnämnes 
ett nytt blindlandningssystem som arbetade 

med frekvenser inom området 200-600 
MHz och en höjdmätare av typen ekolod 
som utnyttjade frekvensen 500 MHz, »den 
högsta i kommersiellt bruk varande radio
frekvensen». 

Slutligen omnämnes också en direktvi
sande pejlapparat, en helautomatisk radio
kompass. Denna kunde kombineras med 

~6 
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Principschema för en kombinerad radiokompass som på en karta anger flygplanets kurs över 
den på kartan återgivna terrängen. (Ur PR nr 5/ 39.) 
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PICKUP 
Vå·qs ö·ver hela världen av dem 
som så·tter ljudkvaliteten högst. 
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spårnings-~ lagerspets 

Nu bär ... 
Shure' s nyaste - Amerikas mest omtalade pickup! . .. 
M44 Stereo 15° Dynetic pickup med skrapsäker un
danfjädrande nål. 
En helt ny magnetodynamisk pickup med 15° verti
kal spårning, vilket ger en avsevärd förbättring av 
ljudkvaliteten. 

vinkel \ 
,~+-~~~~----~ 

nål skivytan 

Distorsionsfri 
En minskning av intermodulationen och den harmo
niska distorsionen med 75-90 10 och en överlägsen 
kanalseparation gör att Ni verkligen kan uppfatta 
skillnaden utan hjälp av komplicerade testiristrument. 
Tillverkad med Shure-precision - en garanti för topp
kvalitet. 

För ytterligare informationer kontakta generalagenten flir Sverige och Danmark) SONIC AB. 

TALA LJUD MED SONIC! 
Vår ljudavdelning löser 

Era ljudproblem 

SONIC AB 
Slånbärsvägen 2 • Danderyd 
Stockholm • Tel. 08/557700 
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en indikeringsanordning som på en karta 
angav flygplanets kurs över den på kartan 
avbildade terrängen, se fig. L 

I samma nummer skrev också civilingen· 
jör H Stockman om moderna instrument 
och metoder för radioservice. Bland de ge
nomgångna instrumenten återfanns uni
versalinstrument, rörvoltmetrar och »ser
vicepaneler». Instrumenten var på den tio 
den betydligt större än våra dagars instru
ment, se fig. 2. • 

Fig 2 

Rörvoltmeter från 1939. Som synes var den 
åtskilligt mera omfångsrik än våra dagars 
motsvarande instrument. Instrumentet var till· 
verkat av EMI Service Ltd., His Master's 
Voice. 

Problem nr 2/64 

hade följ ande lydelse: 

En »svart låda» har fern 2.läges vipp
strömställare och en lampa. Om lam
pan är tänd kan den släckas med vilken 
som helst av strömställarna. Är lam
pan släckt kan vilken som helst av 
strömställarna tända den. Hur är ström
ställarna kopplade? 

Till detta problem har influtit en re
kordartad mängd lösningar med mängder 
och fullt realiserbara förslag till schema
lösningar. En bland de bättre lösningarna 
är följande insänd av Gunnar Carlsson i 
Höör. Den lyder: 

--I:, rush 
BRUSH skrivare användas som standard där kraven på 
driftsäkerhet, fle~ibilitet och noggrannhet är höga. BRUSH 
har redovisat MTBF över 7.000 timmar som ensam leveran
tör av direktskrivande utrustning till NASA Apollo-PACE 
rymdförsök. Andra applikationsexempel : 

ANALOGA SKRIVARE 
Vågutbredningsforskning 
Fysiologisk forskning 
Vibrationsmätning 
Mätbandspelare 
Rymdförsök 
Telemetri 
Servosystem 
Analogimaskiner 
Trådtöjningsgivare 
Temperaturövervakning 
Automatiska telefonsystem 

SEKVENS SKRIV ARE 
Processövervakning 
Reläutrustningsprov 
Robotförsök 

Bilden visar ett BRUSH 
Mark 200 system, 8 analoga 
kanaler med utbytbara för
stärkare i modulsystem total 
noggrannhet ± 0,5 % i om
rådet 0-200 Hz. 
Pris från kronor 60.000:-

--lJrush INSTRUMENTS 

De fem vippströmställarna utgöres av 
2-vägsomkopplare, varav 2 är l·poliga och 
de övriga 2·poliga. 

I fig. l visas två l·poliga omkopplare SI 
och S2 som är förenade genom två ledare. 
När huvudkontakterna är kopplade till 
samma ledare är kretsen sluten genom 
batteriet och lampan. Är de däremot kopp
lade till varsin ledare som i fig. l, är kret
sen bruten. För att lampan skall tändas i 
det senare fallet, kan man kasta om ledar
nas anslutning enligt fig. 2. Detta kan ut
föras genom att man mellan SI och S2 
inlänkar ett godtyckligt antal 2-poliga om
kopplare enligt fig. 3. I praktiken använ
des en anordning av detta slag inom stark
strömstekniken för tändning av belysning 
i korridorer o.d. när man vill kunna utföra 
tändning eller släckning av lamporna från 
flera ställen. 

J an Engvald i Malmö föreslår schemat 
i fig. 4 med tre specialomkopplare vilket 
väl också bör kunna godkännas. 

~8 

GENERALAGENT: M. STENHARDT AB - BJÖRNSONSGATAN 197, BROMMA TEL. STOCKHOLM (08) 870240 
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UXDR 
DISCOVER 
14 " batteri-TV 
I sportstugan, husvagnen, båten .. . med en batteri-TV 
är man alltid i händelsernas centrum. 

Och dubbel glädje har man av Luxor Discover, som är 
utrustad för såväl nätanslutning som batteridrift, och är 
tillräckligt stor även för hemmabruk. Discover har tran
sistorchassi med 44 rörfunktioner, Luxor Briljanthögtalare 
och tåligt hölje i slagfast polystyren. 
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Månadens problem har insänts av tek
nolog Ernst v. KnoTTing i Munksnäs i Fin
land: 

Problem 5{64 

Från en transformator avsedd att anslu
tas till 220 V växelspänningsnät skall 

1) 

G. ::J 
I 

2) 

man kunna ta ut en spänning i steg om 
l V upp till 1000 V. Vilket är det mins
ta antal sekundärlindningar som man 
kan klara sig med? 

Rätta lösningen på detta problem kom
mer i RT 9/ 64. Särskilt eleganta, roliga 
eller intressanta lösningar belönas med 10 

3) 

4) 

EBNER HIFI 

kr. Lösningarna skall, för att bli bedömda, 
vara red. tillhanda senast den 10 juni 1964. 
Skriv »Månadens problem» på kuvertet. 
Adress: RADIO & TELEVISION, Box 
21060, Stockholm 2l. 

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

~ o B 

_II 

• 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 specialprospekt från 

GEORG . SYLWANDER 
LlDINGOVÄGEN 75 STHLM NO 670700 
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VÄLJ PAINTON KOMPONENTER 

Ett axplock ur vå rt försälj ningsprogram 

Bilder i skala 1 : 1 

Begär broschyrer 

Generalagent : 

SVENSKA PAINTON AB 
Tel. Åkers Runö 0764/20110 

e K valite e Tillförlitlighet e Snabb leverans 

- lager i Sverige 

FLATSTIFTKONTAKT 
TYP159 
7 till 55 pol 
Utrym mesbesparande, ro bust, 
mekanisk ko nstruktio n med 
fasthållnin gslås 
Plastbehand lad kåpa 
med vändbart 
ka be lintag 
Guldbelagda kontaktdelar 
Arbetsspänning : 350 V 
Max. belastning 55°(: 3 amp 

/I /I 20°(: 5 amp 
Max. kontaktmotstånd : 0,0025 ohm 
Overslagsspänning 4 KV 

KORTKONTAKT 
0,15" MODUL 
8,12,16, 24 och 32 po l 
Gu ldbe lagda kontaktdelar 
Flyttbar polarisering 
Arbetsspänning : 450 V 
Ko ntaktmotstånd 
(medelvärde) : 0,004 ohm 
Overslagsspänning : 4 KV 

STRÖMSTÄLLARE 
lAMP 
Tvåpo lig växling 
Silverbe lagda ko ntaktytor 
Kontaktm otstånd 
(mede lvärde): 0,005 ohm 

Nu sänkt pris 
t ack vare tillverkning 
i stora serier 
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KV-DX 

Med våren återkom även de bättre kondi
tionerna på kortvågsbanden, då främst för 
de latinamerikanska stationerna, vilka all
tid dominerar under sommarhalvåret. Re
dan i mars började dessa konditioner för
bättras och en del intressanta stationer 
kunde höras, bl.a. La V oz del Minero i 
Bolivia på 5852 kHz, La Voz Evangelique, 
Haiti, på 11 834 kHz, Radio Cuzco, Peru, 
på 6250 kHz och Radio Tovar, Venezuela, 
på 3365 kHz. 

Den mellanvågssäsong som nu lider mot 
sitt slut och som i fjol väntades bli en av 
de bästa på flera år, beroende på rådande 
solfläcksminimum, blev i stället en av de 
sämsta. Endast sporadiska konditionstop
par har noterats, vilka i första hand gynnat 
de sydamerikanska stationerna, men även 
stationer i Västindien och delar av Centra]-

amerika har tidvis hörts bra, medan sta
tioner i USA och Kanada har hörts sämre 
än på många år. 

En del trevliga nyheter på QSL-fronten 
har kunnat noteras de senaste månaderna. 
Radio Pakistan har åter börjat svara med 
QSL-kort och besvarat ända upp till sju 
år gamla rapporter. Radio Carve i Uru
guay, som ej heller har svarat på flera år, 
har börjat sända QSL-brev och en liten 

Fig l 
QSL.kort från Radio Nacional, Rio de Janeiro, 
Brasilien. 

vimpel. Två stationer i Dominikanska Re
publiken har också besvarat rapporter; 
det är Radio Santiago, som kunnat höras 
på kortvåg, samt den nya mellanvågs sta tio
nen Radio Pueblo. 

Månadens QSL-kort, som kommer från 
Radio Nacional i Rio de Janeiro, Brasi
lien, och La V oz de Chile, får utgöra en 
påminnelse om att sydamerikanska statio
ner nu kan höras mycket bra på kortvåg. 

BE 

• 

COMPAN IA CHIlE NA DE COMUN1C,\CIO HES. S. A.. 

Fig 2 
QSL·kort från La Voz de Chiles sändare i Val
paraiso, Chile. 

NYHET från RADIOMETER, Köpenhamn 
VIDEO MILLIVOLTMETER, TYP RV 35 
Ett instrument med förnämliga egenskaper, bland annat kan nämnas 
att RV 35 mäter från 1 mV fullt skalutslag till 300 V i 12 områden och 
-70 till + 52 dB samt har ett frekvensområde från 10Hz till 6 MHz. 
Aldring av rören och nätspänningsvariationer påverkar ej stabiliteten. 
RV 35 har ett stort visarinstrument med spegelskala, vilket ger en snabb 
och noggrann avläsning. 

Noggrannhet: ±2 % av fullt skalutslag, 20 Hz till 3 MHz 
±3 Ofo av fullt skalutslag, 3 MHz till 5 MHz 
±5 Ofo av fullt skalutslag, 5 MHz till 6 MHz 

och 10Hz till 20 Hz 

Ingångsimpedans: 10 MQ parallellt med 25 pF på alla millivoltområ
den och med 15 pF på alla voltområden. Den resi
stiva delen av ingångsimpedansen är positiv i hela 
frekvensområdet. 

Som extra tillbehör finns dels en spänningsdelare 100 : 1, typ VDP 100, 
som ger ingångsimpedansen 50 MQ parallellt med 2 pF, dels två balan
seringstransformatorer, typ BAT 11 och BAT 12 för 25 Hz till 50 kHz 
resp. 10kHz till 500 kHz. 

Generalagent 

BERGMAN & BEVING AB 
Huvudkontor : Karlavägen 76, Stockholm 10. Tel. 08/679260 
Malmöfilialen: Carlsgatan 4, Malmö 1. Tel. 040/76760 
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Ledande inom 
halvledartekniken 

TEXAS INSTRUMENTS 

r,);::\ 
"{r.' 

Ny snabb logikserie 
Serie 53 SOLID CIRCUlr mikrokretsar 
använder AND/OR INVERT logik vilket ger 
.stor flexibilitet samtidigt som endast ett 
. minimum antal kretstyper erfordras. 

Bland prestanda kan nämnas maximal 
klockfrekvens 5 MHz, fördröjning ned till 
5 ns per AND-grind, utomordentlig belast
barhet och möjlighet att kaskadkoppla 
icke-inverterande grindar. Serie 53 lämpar 
sig för de flesta av dagens datamaskin
tillämpningar. 

Serie 53 omfattar 
SN530 Bistabil vippa med sättgrind och 

JK logik 
SN531 NAND-grind med 5 ingångar 
SN532 AND-grind med 5 ingångar 
SN533 Två NAND-grindar med vardera 3 

ingångar 
SN534 Två AND-grindar med 2 resp. 3 

ingångar 
SN535 Fyra inverterare 

Integrerad krets Serie 53 och Master 
Slice-

Master Slice principen 
för större flexibilitet 
vid masstillverkning 

Serie 53 såväl som serierna 51 och 52 
utny1tjar Master Slice- principen. Man utgå, 
från en kiselplatta i vilken man diffunderat 
in 50 eller flera komponenter av olika slag . 
I serie 53 innehåller kiselplattan 28 NPN 
transistorer, 10 PNP transistorer, 5 kon
densatorer och 26 motstånd. Dessa kom
ponenter förbindes sedan vid tillverkningen 
till antingen en serie standardkretsar eller 
till speciella kretsacEffte.r kundens önske
mål. Master Slice~~feknlken ger maXimal 
flexibilitet utan att ofördelaktigt påverka 
vare sig kostnaderna eller den höga krets
tillförlitligheten vid masstillverkning . 

• Texas Instruments trademark 

Se logiskt på 
integrerade kretsar 

Följ med utvecklingen - använd 
integrerade kretsar redan I DAG 

Integrerade kretsar kan bli svaret på Era 
krav på tillförlitlighet, kompakthet och 
ekonomi - och det tidigare än Ni anar. 
Integrerade kretsar har gjort sitt intåg på 
elektronikmarknaden i såväl Amerika som 
Europa helt enkelt därför att de redan 
erbjuder inte bara tekniska utan även eko
nomiska fördelar. Och accepterandet har 
gått fortare än då transistorn introduce
rades därför att industrin nu har större 
erfarenhet av halvledarkretsar. 

Tillförl itl ighet 
De erfarenheter man skaffat sig vid ut
vecklandet av tillförlitligare transistorer 
visade snart att integrerade kretsar kan 
erbjuda en tillförlitlighet som hittills aldrig 
kunnat uppnås. Tidiga prov visade att en 
integrerad krets innehållande 20 kompo
nenter kunde ge samma felprocent som 
en enda transistor. Idag är halvledartill
verkarna övertygade om att inom några 
år kunna göra integrerade kretsar med en 
felprocent på 0,0001°10 per 1000 timmar. 
Detta verkliga framsteg i tillförlitlighet kom
mer att medföra hittills oanade möjligheter 
för mycket komlexa system. 

Industriella tillämpningar 
Utöver den växande militära marknaden 
börjar tillverkarna av industri- och kon
sumtionsprodukter att dra fördel av den 
ökade tillförlitligheten, den mindre volymen 
och vikten samt ekonomin som integrerade 
kretsar erbjuder. 
Zenith Radio Corp. i USA presenterade 
nyligen en hörapparat utrustad med en 
integrerad krets utvecklad av Tio 

Massfabrikation ger lägre pris 
Halvledarindustrin står just inför att mass
producera mikrokretsar. Produktionen av 
integrerade kretsar hos TI åttafaldigades 
under 1963 och TI sålde under fjärde 
kvartalet 1963 fler integrerade kretsar än 
hela industrin under andra kvartalet. 

Och den totå.la försäljningen av mikro
kretsar beräknar man skall minst tredubb
las under 1964. Därför är TI övertygad om 
att prisutvecklingen för integrerade kretsar 
kommer att bli densamma som för tran
sistorer, dvs man kan förvänta sig kraftiga 
prissänkningar. 
Kort sagt: Allt talar för att redan idag 
planera med integrerade kretsar. 

MOTSVARANOE SVETSAT KOVARLOCK I STORLEK 

KOVARPLATIA 

Platt hölje - många fördelar 
Är 1959, då de flesta tillverkare monte
rade mer eller mindre konventionella 
komponenter i transistorhöljen, tog TI 
det radikala steget att göra en helt 
integrerad krets i en platt kåpa. Man 

. uppskattar att60-700f0av alla integrerade 
kretsar idag har någon form av platt 
hÖlje, och denna typ av kåpa kommer 
att bli standard . 
Den platta'· 'kåpan erbjuder den mest 
effektiva formen för kompakta system. 
Kortare inre tilledare ger större meka
nisk tålighet. Förbindningar sker lättare 
och åtkomligheten av anslutningstrå
darna är bättre. Och det är mycket 
enkelt att svetsa fast kåpan på foliekort 
för att erhålla högre tillförlitlighet. Den 
kåpa bilden visar är endast tiondelen 
så stor som en TO-5 kåpa, dess vikt 
0,1 gram och dimensionerna 6.4 x 3,2 x 
O,9mm. 

Komplett produktionsutrustning från TI 

TI kan erbjuda inte bara integrerade kretsar utan även en 
komplett serie utrustningar för handhavande, provning och . 
montering för att snabbt och ekonomiskt kunna bygga upp 
system med dessa kretsar. En automatisk svetsmaskin , enligt 
bilden, har utvecklats av TI för att kunna svetsa mikro
kretsar till foliekort. En testutrustning för ankomst- och pro
duktionskontroll av mikrokretsar finns tillgänglig . 
Speciella skyddsramar och testkort förenklar handhavande 
och provning . Denna utrustning kan användas för även andra 
integrerade kretsar än SOLID CIRCUIT- tillverkade av Tio 

Kontakta oss för närmare upplysningar om såväl denna 
utrustning som SOLID CIRCUlr Serie 51 , 52 och 53 från Tio 

AB GÖSTA BÄCKSTRtSM ~ 
BOX 12089 STOCKHOLM 12 TELEFON 540390 ~ 

J1.1s\TEXAS INSTRUMENTS 
~ SWEDENAB 

FACK LIDINGÖ 7 TELEFON 651088 
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DX-profilen 
Ett av de mera kända namnen inom svensk 
DX-ing är Kurt F Zadina i Avesta, som 
kom till Sverige i början av 19S0-talet som 
österrikisk flykting_ 

Paraguay och Radio Guairå i Paraguay, 
Radio Diego Portales i Chile, Radio Man
ta och Radiofonicas Cotopaxi i Equador, 
La Voz del Tigre i Venezuela, från ett 30-

tal brasilianska stationer, många colombi
anska stationer och från stationer i Hon
duras, Nicaragua, Mexico, Panama, Sal
vador, Costa Rica och Guatemala - sam-

För att fördriva tiden i det främmande 
landet och för att upprätthålla kontakten 
med sitt hemland köpte Kurt en radio, en 
Philips FS722A, med 8 rör och 5 kortvågs
band. Detta resulterade i att han ganska 
snart upptäckte DX-ingens tjusning. 

Till att börja med lyssnade Kurt på allt 
av värde som kunde loggas, men fastnade 
snart för de fina program som nattetid 
kunde höras från stationer på den syd
amerikanska kontinenten. Därmed var 
Kurts DX-intresse fast rotat för de syd
amerikanska ländernas folk, kultur, musik 
och levnadssätt. 

Fig l 

~14 

Fig 2 

I början av 50-talet, då denna kontinent 
inte var så flitigt avlyssnad, var dess radio
stationer mycket svarsvilliga och tillmötes
gående mot sina utlandslyssnare. Kurt har 
därför också en av Sveriges mest impone
rande QSL-samlingar från stationerna i 
Syd- och Centralamerika, stationer som nu
mera är nedlagda eller helt vägrar att be
svara lyssnarrapporter_ Där finns QSL
brev från Falkland Islands, från Radio 

Kurt F Zadina, Avesta, vid sin mottagare ARBB. En del av Kurt Zadinas imponerande vimpel
samling. 

KB 1510 
KB 3103 

ELEKTRISK MÄTTEKNIK - INDUSTRIELL ELEKTRONIK 

KB 2.002.-2 

Högstabila 
spänningaggregat 
med stabilitet och 
temperaturoberoende 
som närmar sig 
normalcellens. 

För KB 1510 och 3103 har nät- och belastningsberoen
de, brum och temperaturkoefficient hållits inom ex
stremt snäva gränser. Den höga noggrannheten kan även 
utnyttjas; aggre9aten ä r försedda med särskilda regle
ringsklämmor, sa aH spänningen över belastningsob
jektet kan avkännas med separat ledning. Man blir 
därigenom oberoende av spä nningsfall i anslutnings
kablar. KB 3103 är i standard försedd med 3-varvig 
Helipot precisionspotentiometer och -skala, KB 1510 
kan erhållas med Helipot eller vanlig potentiometer. 

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

Tekniska data 
Utspänning 
Utström 
Brum 
Nätberoende ±1O % 
lastberoende 
Temperaturkoefficient 
T ransienter 
Impedans vid 100 kHz 
Utpotentiometer 

Pris standard 

KB 1510 . 
0-15 V 
0-1000 mA 
0,1 mVeff 
±2mV 
2 111 V 
0,007 %1" C 
200 mV 
0,2 ohm 
1- eller 3-varvspot. 

595 kr 

KB 3103 
0-30 V 
0-300 mA 
0,1 mVett 
±2mV 
2 mV 
0,007 %1" C 
100 mV 

0,2 ohm 
3-varvs Helipot 
och sko la 

690 kr 

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

AB NORDQVIST & BERG, Snoilskyvägen 8, Stockholm K, Tel. 535500, 503810 
GÖTEBORG : AB TEKNOVAC, Rosenhillsgatan 2, Göteborg S, Tel. 209787 
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KB 2002-2 
0,3-20 V 
0-200 mA 
0,3 mVeff 
20 mV 
20 mV 
0,Q3 %1" C 
100 mV 
0,5 ohm 
l -varvs pot. 

690 kr 



BANDPASSFILTER 
och 

TRYCKKNAPPSOSCILLATOR 
av fabrikat 

KROHN-HITE CORP. USA 

Krohn-Hite Corp. USA är världens ledande tillverkare av elektroniska band
passfilter och tryckknappsoscillatorer och tillverkar ett flertal olika typer för skilda 
behov. Här några exempel. 

~ Variabelt filter typ 335 

• 

Variabelt filter typ 335 
0,02 Hz-20 kHz 

Tryckknappsoscillator typ 446 

Krohn-Hite Corp. har konstruerat en ny tryckknapps
oscillator, typ 446, med extremt låg distorsion och hög stabi
litet, avsedd för kalibreringsändamål eller för distorsions
mätningar inom frekvensområdet 1 Hz-100 kHz. 

Frekvensinställningen sker med hjälp av 3 rader av tryck
knappsomkopplare med tio omkopplare i varje rad. Dess
utom kan frekvensen varieras kontinuerligt inom varje steg 
med hjälp aven fininställningsratt. 

DATA: 

Frekvensområde : 
Kalibreringsnoggrannhet : 
Amplitudstabilitet : 

Amplitudändring vid 
± 10 % ändring av 
nätspänningen: 
Amplitudmodulering: 

Distorsion: 
Brum: 

1 Hz-100 kHz 
±l % 
O,Dl % 

0,005 % 
0,05 % 
0,02 % 
0,02% 

Krohn-Hite Corp. tillverkar ett kombinerat elektroniskt 
bandpass-, bandspärr-, hög- och lågpassfilter, som täcker 
frekvensområdet 0,02 Hz-20 kHz. 

Detta filter består av individuellt variabla hög- och lågpass
filter, vilka kopplas i serie vid användning som band pass
filter eller parallellt vid användning som bandspärrfilter. Stor
leken av dämpningen för varje Re-element ar 6 dB per oktav, 
varigenom totala dämpningen per filtersektion blir 24 dB 
per oktav. 

Filtret är speciellt värdefullt vid vibrationsmätningar, elek
tromedicinsk forskning samt vid geofysiska och seismologiska 
mätningar. 

Tryckknappsoscillator typ 446 
1 Hz-l00 kHz 

Krohn-Hite Corp. tillverkar även ett flertal and
r~ typer av elektroniska filter och lågfrekvensgene
ratorer samt dessutom stabiliserade nätaggregat 
och mätförstärkare för lik- och växelspänning. 

Begär närmare upplysningar från 

GENERALAGENTEN 

TELEINSTRUMENT AB 
Härjedalsgatan 138 - Vällingby - Tel. Stockholm 377150, 871280 

RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1964 13 



~12 

manlagt mellan två och trehundra verifie
rade latinamerikanska stationer. Till detta 
kan tilläggas att Kurt har en synnerligen 
imponerande vimpelsamling från radiosta
tioner i Syd- och Centralamerika. Sam
manlagt räknar Kurt verifikationer från 
i det närmaste 160 olika länder. 

Den trevligaste och mest personliga kon
takten har Kurt fått med stationen La V oz 

DX-nytt i korthet 

' 'Lyssnarpanel'' för Radio Ghana 

Radio Ghana har startat »External Listen
ing. Panel», till vilken DX-are i alla länder 
kan anmäla sig för att ge regelbundna in
formationer om hur stationen avlyssnas vid 
olika årstider och på skilda frekvenser 
m.q. uppgifter som stationen önskar er
hålla. Stationens adress är P. O. Box 1633, 
Aeera, Ghana. 

2 SA 12D » 80 
2 SA 234C PNP, Ge Diff. 80 

bas 
2 SA 235A UHF försl . 80 

a. bland. 
2 SA 18 HF Induslr. , typ PNP, Ge leg. 80 
2 SA 42H » 250' 
2 SA 358 » PNP, Ge Drift 225' 
2 SA 288 UHF TV PNP, Ge Diff. 80 

bas 
2 SC 150A HF Medeleffekl NPN Si Diff. 750 

bas 
2 SC ISlA 750 
2 SC 152A 750 

Swi tch-Irans islarer 
2 SA 247 Snabbswilch PNPGe Diff. 100 

bas 
2 SA 210H PNPGe leg. 120 

2 SA 217H 120 

2 SD 120A Switch NPN Si 1W 
Diff. bas 

2 SD 122A 7W' 

del Atlantieo i Puerto Cortez i Honduras. 
Han har i flera år brevväxlat med statio
nens kvinnliga ägare, som sänt honom 
många trevliga souvenirer, bl.a. en utom
ordentligt vacker handgjord vimpel i jät
teformat. 

I fjol ställdes Philips-apparaten åt sidan 
för en ny mottagare, AR88D, som nu an
vändes av Kurt för den fortsatta DX-ingen, 

SM i DX-ing 

Arets SM i DX-ing gick av stapeln den 
6-10 maj och arrangerades av Radioklub
ben Universal i Stuvsta. En hel del intres
santa stationer deltog som vanligt med spe
ciaIprogram, en del av dessa stationer hade 
aldrig tidigare sänt specialprogram för ett 
svenskt mästerskap. Tävlingen hade i år 
samlat några hundratal tävlande med hela 
svenska eliten i spetsen. Tävlingsresultatet 
blir klart i slutet av sommaren. 

-16 - 0,5 -15 
-20 - 0,5 -10 

-20 - 0,5 -10 

-21 -12 -15 
-45 -20 - 40 
-45 -1 - 50 
-20 - 0,5 -10 

20 100 

40 4 100 
60 4 100 

-10 - 0,5 - 30 

-20 -12 -400 

-25 -12 -100 

60 12 1,5 A 

60 12 3,0 A 

Svartågatan 70 
Johanneshov 
Tel. vx. 590235 

-6 60 
-6 60 

-6 80 

-6 1 150 
-6 1 45 
-9 1 80 
-6 3 

6 -10 50 

6 -10 50 
6 -10 50 

hfe 
-3 - 20 125 

-0,3 -200 45 min 
150 max 

-0,3 -100 30 min 
120 max 

4 200 15 min 
100 max 

4 750 15 min 
100 max 

2 SD 124A 21 W" 60 10 6,0 A 4 1,5A 10 min 
75 max 
hfe 

PNPGe leg. 150 -25 -12 -70 -6 
150 -25 -12 -70 -6 

Klass B lF 150 -25 -12 -70 -1,5 50 
150 -25 -12 -70 -1,5 50 70 
150 -16 - 2,5 -300 -1 150 60 
12 W" -40 -10 - 7 
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som dock för närvarande fått träda till
baka något på grund av studier. 

Kurt har i flera år varit redaktör i 
Malmö Kortvågsklubb, där han handhaft 
avdelningarna för syd- och centralameri
kansk DX och presenterat många statio
ner från den kontinent som han har blivit 
något aven expert på. 

Börge Eriks.son 

Nytt DX-förbund 

Västmanland-Dala-DX-union heter ett nytt 
DX-förbund, som står öppet för DX-klub
bar i Västmanland och Dalarna. Ordföran
de är J an Asplund, Fagersta, och sekrete
rare Bo-Göran Carlsson, Saxdalen. För
bundet utger en tidskrift, Shortwave Radio, 
som kan rekvireras från redaktionen, som 
har adressen Mistelvägen 8, Fagersta. 

BE 

7 2: 25 OC45 2 N 218 
70 3: 50 OC 170 2 N 346 ~t: 

>,e 
125 4:- OC 171 2 N 299 0002] 

19 2: 25 AF 117 2 N 579 
;;;--';;-;;-co 
1,(')00' O'u 

6 13 : 60 .. r-N Q) Q) 

55 11 : 60 ~ -;-;-;:~ f} 
500 15: 50 - ..... _--'-o VI VI VI 111;0 

..0 000 "1:1 C> 

100 14: 50 ~.-~~>~ 

130 21: 50 
160 29:-

140 30: - Ir=O,01 iLS,lb= -1/1c=-5mA 

10 33: 50 Ir=0,2 iLS.lb= -6,7/Ic=-200mA 

14 28: 50 Ir=0,2 iLS.lb= -1,25/1c=-25mA 

66:- Ir=O,7 iLS.lb=20/1c =200mA 

150:- Ir=2,6 iLS.lb=65/1c =750mA 

219:- Ir=1,3 iLS.lb= 300mA/Ic=I,5A 

2: - OC70 1c=18-32mA 
2: - OC71 Ic=26-44mA 

2 OC72 1c=37-55,5mA 
2 OC76 1c = 47-71,5mA 
2 75 OC74 N 241 
9 OC26 
9 50 OC30 



AUTOMATISK PRESENTATIONS-OMKOPPLING 
med det nya T ektronix-oscilloskopet typ 547 
och plug-in-enheten lA 1 

O-50 MHz 
Två förlopp 
50 mY/cm 

0-28 MHz, 5 mY/cm 
I detta nya oscilloskop kan även de redan befintliga 17 olika 
plug-in-enheterna i bokstavsserien användas. 

@ Med. automatisk omkoppling av presentationen 
I I erbjuder typ 547 två oberoende oscilloskop

system i. ett instrument med tidsuppdelad en-
e kanons katodstrålerör. 

Oscilloskopet är utrustat med två tidaxelgeneratorer. Den 
ena av dessa kan användas till att fördröja starten av den 
andra med ett noggrant bestämt tidsintervall "från 0,1 fiS 
till 50 s. Båda tidssvepen kan samtidigt studeras. 

När 547/ 1Al användes med normal svepfunktion, kan för
loppet samtidigt studeras i två tidsskalor. Kanal l kan låsas av 
svepgenerator A och kanal 2 kan låsas till svepgenerator B. 
Detta betyder att oscilloskopet i flera fall kan användas 
som ett två-stråle oscilloskop. 

När 547/ 1Al användes med fö rdröjn ingssvep, (se illustra
t ion) erhålles dels en presentation av förloppet med en ut
vald del upplyst och dels denna del utbredd över hela skä r
men för detaljstudium. 

Med möjlighet att presentera vardera t idssvepet antingen 
alternerande eller separat ger typ 547 goda möjligheter att 
presentera förlopp på önskat sätt även i krävande miljö. 

Några av fördelarna hos typ S47/1A1 
Parallaxfri avläsning över hela bildytan 6 X 10 cm, reglerbar 
skalbelysning . 

2 Kompletta triggersystem - ger stabil p resentation för signa
ler inom hela f rekvensom rådet för oscilloskopet. 

2 Kompletta svepgeneratorer - med 24 kalibrerade sveptider 
0,1 fis/cm-5 slem samt svepexpansion 2,5 och 10 ggr, snab
baste svepet lOnslem. 

Kalibrerad svepfördröjning - kontinuerligt inställbar 0,1 fi S-
50 s. 

Engångssvep - för både normalt och fördröjt svep. 

Priser: 

HORIZONTAL DISPLAY 

MAG OP( • 
(xl0 
(X5 

UADY • • A ALT B 

Typ 547 oscilloskop 
Typ 1 A 1 plug-in-enhet 

VAR 10-1 

HORIZ 
INPUT 

kr 12.590:
kr 3.985:-

Kontakta oss för de ytterligare informationer 

Ni önskar om detta och andra Tektronix

instrument. 

$
EnSamrepresentant : 

IKFERRIIER AB 
Box 56 - BROMMA - Vx 252870 
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"Varv" för rymdraketer 

Man har i USA planer på att under 1964 
vid Cape Kennedy börja uppföra en gigan
tisk byggnad, i vilken de 115 m höga Sa
turnus S-raketerna skall monteras ihop 
med de rymdkapslar av Apollo-typ, som 
skall användas vid l'!ASA:s försök med be
mannade rymdraketer till månen. Byggna
den kommer att bli så hög att monteringen 
skall kunna ske med raketen stående ver
tikalt. Höjden kommer att bli hela 172 m 
och kubikinnehållet 4,6 milj. mS

, vilket 
innebär att byggnaden kommer aU över
träffa världens hittills största byggnads
verk, Cheops-pyramiden, i storlek. 

När raket och kapsel monterats samman, 
kommer de att transporteras på jättelika 
specialbyggda truckar genom en 150 m 
hög dörr, se fig., till en av de tre start
platserna som finns på området. 

WELWYN 

WELWYN ELECTRIC LIMITEDs tillverkningsprogram 

av kvalitetsmotstånd är nu kompletterat med följande nya 

elektronikkomponenter för civila och militära ändamål. 

• Miniatyriserade kretsblock av integrerad typ och mikromodulblock 

• Metallskiktomotstånd 
• ' MET O X' miniatyr metalloxidmotstånd 

• ' M ETO X' metalloxid effektmotstånd 

• 'METO X' meta"lloxid högspånningsmotstånd 

• Högstabila miniatyr kolskiktsmotstånd 

• Inställbara dämpsatser 
• Miniatyr trådlindade precisionsmotstånd 

• 25 watt trådlindade emaljerade vridmotstånd 

• Miniatyrpotentiometrar med kolbana, axel och ratt utförande 

• Trådlindade miniatyrpotentiometrar ~ 

WELWYN ELECTRIC LIMITED 
BEDLINGTON • NORTHUMBERLAND • ENGLAND 

Begär närmare upplysningar {rån generalagenlen:- GUNNAR WIKLUND, KUNGSGATAN 38, STOCKHOLM. C. 
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UJ 
MOTOROLA 

I 

KOMPLIMENTÄRA 
KISELTRANSISTORER 

PNP CHAR.ACTERISTICS NPN 
Min. Max. Min. Max. 
60V -U elo 60V 
40V - U eeo 30V -

SV - U ·"o SV -
- 20nA le.ovidsou - 10nA 
- 0.4 -\Je e (sa t) -rlc_lsoT - 0.4 
- 1.3 VIE (sat) Ib-lS - 1.3 

hFE vido. l mA 
20 - 2N2904. 2N2906· 2N2218. 2N2221 20 -
35 - 2N290S. 2N2907 2N2219. 2N2222 35 

h •• vidl mA 
25 - ·2N2904. 2N2906 2 N2218. 2N2221 25 -
50 - 2N2905. 2N2907 2N2219. 2N2222 50 -

hFEvidlO mA 
35 - 2N2904. 2N2906 2N2218. 2N22.21 35 -
75 - 2N290S. 2N2907 2N2219. 2N2222 75 

h.e vid ISO mA 
40 120 2N2904. 2N2906 2N2218. 2N2221 40 120 
100 300 2N290S. 2N29Q7 2N2219. 2N2222 100 300 

hFEvidSOO mA 
20 - 2·N2904. 2N2906 2N2218. 2N2221 20 -

·30 2N290S . . 2N2907 2N2219. 2N2222 30 
8 pf e ob 8 pf 

30 pf e ;b 20 pf 

- Min200me fr - Min. 250mc 

AERO MATERIEL AB 
AVDELNING ELEKTRONIKKOMPONENTER • GREV MAGNIGATAN 6 • STOCKOHLM Ö • TELEFON 234930 

E 413 

RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1964 17 



Satellitpassager 
I tab. l anges några av Radio Research 
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
telliterna passerar 60° nordlig bredd. 
,Nordligaste passage> är lika med satellit
banans inklinationsvinkel. 

Det 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. 

Det bör observeras att de uppgifter som 
anges i tabellerna utarbetades minst en 
månad före tidskriftens publicering och 
att följaktligen endast sådana satelliter 

Tab. 1. Positions. och tidangivelser för aktiva satellitsändare. 

Inklinatians- Oml.-tid 
Daglig Tid vid nordligaste passage 

Beteckning 
vinkel (min.) 

förändring 20/5 27/5 3/6 10/6 

(min.) (GMT) (GMT) (GMT) (GMT) 

Tiras 3 48° 100 -36 1340 1112 0843 0615 
Tiros 4 48° 100 -36 2210 1939 1707 1436 
Tiros 5 58° 100 -34 1543 1507 1251 1034 
Transit 4A 67° 104 +14 1626 1434 1425 1233 
Telstar 2 43° 225 -90 2343 2045 2132 1836 
Relay 1 47° 185 +40 0744 0615 0447 0318 

Alouette' 80° 106 +37 0359 0304 0209 0114 
1304 1208 1113 1018 

1963-22A 90° 100 -43 0631 0627 0623 0440 
1826 1822 1818 1635 

~ Fär ~Iauett" och 1.?63-22!.' avser tiduppgifterna den tidpunkt då satelliten passerar 60° nordlig bredd. Den 
avre t.duppg.ften galler far nordgående banor och den undre för sydgående • 

medtagits, för vilka lägesangivelserna kun
nat förutsägas någorlunda exakt. 

Tab. 2. Frekvenser och signaltyper för aktiva 
sate/litsändare. 

Beteckning 

Tiros 3 

Tiros 4, 5 

Transit 4A 

Telstar 2 

Re lay 1 

Alouette 

1963-22A 

Sändn.-frekvens 
(MHz) 

108,000 } 
108,030 

136,233 
136,922 

150,000 
400,000 } 
136,050 

4080,000 

4165,000 } 
4170,000 
4175,000 

136,140 
136,620 

4079,730 

4164,720 } 
4169,720 
4174,720 

136,591 } 
136,078 
136,978 

150,000 
400,000 } 

Signal typ 

a, tm 

a, tm 

o, cw 

a, tm 
et cw 

e, com 

at tm 
e, cw 
c,CW 

e, com 

e, tm 

o, cw 

a, cw 

a=kontinuerlig sändning, c=sändning endast på 
kommando, cw=kantinuerlig bärvåg, tm=madule
rad telemetrisignal, cam= kommunikationsfrekvens. 

TELTRONIC FÖR EDRA ELEKTRO-KOMPONENTER 
RAF I-Jautz-Marquardt-Hirschmann 

.--........ .··.I~·; ~, . .".. , -
• Tryckknappar 

• Omkopplare 

• Strömbrytare 

• Lamphållare 

• Glim- och glödlampor 

• Säkringshållare 

• Motstånd 
1126 S 2 

Schaleco-T echnik 

Elektro lytkondensotorer i 

• Lågvoltsutförande 

• Högvoltsutförande 

• Aluminiumbägare 

• Aluminiumrör 

• Specialutföranden 

• Lågt pris - Kort le· 
veranstid Typ G 

Ovanstående är endast ett litet urval 
ur vårt komponentprogram. Begär vår 
l is ta. Närhelst Ni behöver någon kom-
ponent - ring oss, vi kan säkert hjäl- T E 
pa även Er. 
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General Controi 
• LN 1 låsbar ratt 
• ID 10-2 10 varvig skala 
• CM-3 siffervisande skala 
• CPM·15 10 varvig potentio

meter 
• CPL-15 5·varvig potentio

meter 
• CPK-15 3-varvig potentio

meter 

o MN metall rattar 

WAKI 
WAKI Kellogschalter i 

• Miniatyrutförande 

• Normalutfärande 

• Enligt DIN-normer 

• Med och utan låsning 

• Fär stark- och svag
ström 

• Kapslade och oka ps
lade 

NY ADRESS 
HÄRJEDALSGATAN 56 

BOX 28, VÄLLINGBY l . 

TELEFON 08/875300 - 874900 



TON-VIDEO-GENERATORER 
med HÖG UTSPÄNNING 

o 

LITEN FREKVENSGANG ------
o 

LAG KLIRRFAKTOR 

Sil 10 Hz .... 1000 kHz 

SIB 

o, 1~ 
l 0.0 
~01 

I'--. 

0.1 

A 

B 

/ 

L-----~ 
.-/ 

V 

10 100 1000 kHz 

Kurva A: ogynnsammaste belastningsfoll; 
32 V vid Ry=550 O med Rj=600 O 

Kurva B: klirrfaktor vid normala driftsförhållanden 

RC-generatorn SRB är ett litet transportabelt instrument, som besitter 
alla de egenskaper, vilka på ett laboratorium erfordras aven tongene
rator för mätningar inom områdena akustik, utraljud, låg-, hög- och 
bärfrekvensteknik. Inställning av utspänningen inom vida områden 
med stor noggrannhet, samt den ringa klirrfaktorn är ett par av de 
speciella fördelarna hos SRB. En annan utmärkande egenskap, genom 
vilken SRB avsevärt skiljer sig från konventionella RC-generatorer, är 
den höga frekvensstabiliteten även vid låga frekvenser. Detta är av 
stor betyde lse, när SRB tillsammans med oscilloskop användes för 
frekvensjämförelser . Generatorn är vidare genom sin mycket låga klirr
faktor lämplig som modulationsspänningskälla för sändare eller som 
signalkälla för mätbryn[lor samt för mätning på högkvalitativa LF
förstärkare . Den obetydliga frekvensgången hos utspänningen möjlig
gör genomförandet aven mätserie vid olika frekvenser utan att ut· 
spänningen måste efterjusteras . SRB har en nästan logaritmisk frek
vensskala, vilken även är försedd med ters-inde lning. Kalibrerad ut· 
gångsspänningsdelare med omkopplingsbart Ri : 50/60/75/ 150/600 ohm. 

FREKVENS- FREKVENSÄND-
TYP FREKVENSOMRADE 

NOGGRANNHET RING INOM 
15 MIN. 

Re-Generator SRB 10 Hz-1 000 kHz ±2 °/0, 10-100 Hz ± 3x lO-' 
± 1 °/0, > 100 Hz 

SIF 10 Hz .... 10 kHz 

SBF 

Klirrfaktor 
"I. 
10 

~ r- A 

----0,1 

B 

001 
'~~ 

Hz kHz 

Kurva A: ulan 10:1 delare 
Kurva B: med 10:1 delare 

) 

~ 

Vid mätningar inom mycket breda frekvensområden, så som det färe
kommer inom bärfrekvens-, TV och pulstekniken, är det ofta oeko
nomiskt och obekvämt alt behäva använda två generatorer för alt 
täcka ett visst frekvensområde . Här är det lämpligt att använda SBF. 
Denna generator innehåller en RC-oscillator för området 10 Hz - 100 
kHz och för 100 kHz - 10 MHz en LC-oscillator, vilka styr en starkt 
motkopplad bredbandsförstärkare. Härvid ernås vid varje frekvens 
optimal stabilitet samt i stor utsträckning frånvaro av övertoner och 
störsignaler. Frekvensen avläses på en roterbar trummskala där skal
område automatiskt skiftas vid byte av frekvensområde. Totala skal
längden 8 x 350 mm. Den kalibrerade utgångsspänningen kan inställas 
från tiondelar av /LV till 10 V. SBF kännetecknas även av liten frek
vensgång, hög frekvens- och amplitudstabilitet samt liten elektrisk läck
ning och särskilt låg klirrfaktor. Den låga klirrfaktorn är mycket litet 
beroende av belastningen på utgången och påverkas ej nämnvärt ens 
om belastningen närmar sig kortslutning . 

UTSPÄNNING OMKOPPLI NGS- MAXIMAL SPÄNNINGSDEl. 
EMK BART Ri OHM UTEFFEKT NOGGRANNHET 

0,1 mV- 30 V 50/60/75/1 50/600 1,5 W ± 0,2 dB 

Re-Le-Generalor SBF 10 Hz- 10 MHz ±2 °/0, 10-100 Hz ± 10-' 0,1 /LV-lO V 75/300 0,1 W ± 0,5 dB 
± 1 °/0, > 100 Hz 

Begär p rosp ekt eller demonstration från 

SVENSKA KONTOR 
ERSTAGATAN 31 STOCKHOLM SÖ TELEFON 440105 
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MAXIMALT 
ur 

MINIMALT 

DATA 

Omgivnings-
temperatur: . _65 ° +125° C 
Stötsäkerhet: 50 g min. under 11 millisek. 
Vibrations
tålighet: 

Kontakter: 

Tillslags
spänning: 
Nominell 
drift-

10-55 Hz: ± 1,5 mm 
amplitud 
55-1000 Hz: 20 g min. 

2 växlingskontakter 
2 Amp. resistiv belastning 
vid 30 V 

13 V vid 25° C 

spänning: 24 V 
Tillslagstid : 5 millisekunder vid nomi

nell spänning 
Frånslagstid : 4 millisekunder vid nomi· 

nell spänning 
Drift: 
Livslängd: 

Kontakt
funktion: 
Tillåten 
kontakt
belastning: 

Övergångs
motstånd: 

Kontakt
material: 
Kontakt
tryck: 

kontinuerlig 
125.000 operationer vid no
minell belastning 

2 växlingar 

2 Amp. resistiv belastning 
vid 30 V 

50 milliohm vid nominell 
belastning 

guldpläterat hårdsilver 

11 g min. 

För den nya tekniken 

MINIRELÄ RZO 
Driftsäkert även under ogynnsammaste 

betingelser_ RZO är hermetiskt tillslutet 

och kvävgasfyllt och fyller utan undan

tag specifikationerna US-spec. MI L-R-

25018 och MIL-R-5757 C. 

22,2 

LM ERICSSONS SVENSKA FÖRSÄLJNINGSAKTIEBOLAG 
STOCKHOLM 1: Kungsgalan 33, Box 877, tel . 08/22 31 00 

GOTEBORG 2: SI. Badhusgalan 20, Fack, tel_ 031 /170990 

MALMO 4: SI_ Nygalan 29, Fack. lel . 0401711 60 

SUNDSVALL: Rådhusgatan 1, tel. 060/155990 
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Aktuell puls från 214A visad på 175A 
universaloscilloscope. 

Positiva eller negativa 10 volts pulser 
över 50 n med 1 nanosekund stig- och 
falltider. Kontinuerligt variabel puls
bredd upp till 100 nanosekunder. 
Repetitionsfrekvens från 100 Hz till 
1 MHz (inre triggning). Ned till 10Hz 
med yttre triggn ing. Pris : Kr. 11880:-

Positiva eller negativa pulser, två am
pere över 50 S!. Repetitionsfrekvenser 
till 1 MHz. Stig- och falltider 10 till 15 
nanosekunder. Kontinuerligt variabel 
pulsbredd 50 nanosek. t ill 10msek. 
Pris : Kr. 5425 : -

Båda 
generatorerna 
erbjuder Er: 

• 

RENA PULSER 
från två rtjJ generatorer 

Fullständigt specifi'cerade nsek pulser ~215A 

Högeffekt - pulser upp till 200 watt rtjJ214A 

Fullständig specifikation av pulsformen under alla driftsförhållanden: Även 
vid mycket varierartde repetionsfrekvenser och pulsamplituder är sådana faktorer 
som stig- och falltid , överskjut , pulstoppvariationer, lutning och jitter fullt defi
nierade. Ingen övervakning av utpulsen är nödvändig. Gör säkrare pulstestning 
möjlig. 

Konstant 50Q utgångsimpedans: Störande multippelreflektioner är eliminerade 
då alla reflektioner från belastningen absorberas helt vid testning av 50Q system. 

Bekväm trlggning: Pulsen kan kontinuerligt inställas före eller efter trigger
pulsen. Triggernivå och polaritets kontroller eliminerar helt behovet av hjälp
enheter. Pulståg eller enkelpulser. 

Data kan ändras utan förvarning. 

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 : 
H-P INSTRUMENT AB 
CENTRALVÄGEN 28, SOLNA 
TEL. Vx 08 - 830830 
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TONGENERATOR 
MARCONIS 200Q·serie representerar en helt ny 
teknik vid konstruktion av mätinstrument. Instru
menten kännetecknas av långt driven transisto
risering , små dimensioner, elegant och praktisk 
utformning inte minst ur servicesynpunkt, god 
noggrannhet och största tänkbara pålitlighet. De 
kan erhållas som separata enheter eller kombine
rade samt i utförande för stativmontage. 

2000-serien är morgondagens instrument tillgäng
liga ' redan idag. 

MARCONI 
MOD.UlEN 
ÄR MODELLEN 

MED EXTREMT 

LÅG DISTORSION TF 2000 
MARCONI TF 2000 består aven tongenerator TF 
2100 och en dämpsats TF 2160 -sammanbyggda i ett 
gemensamt hölje. Tongeneratorn, med frekvens
området 20 Hz-20 kHz har extremt låg distorsion , 
under 0,05% mellan 63 Hz-6,3 kHz och 0,1% 
vid ' högre och lägre frekvenser. Dessutom finns 
en specialtyp med en distorsion mindre än 0,01%. 
Dämpsatsen TF 2160 har frekv.områdena 0-550 kHz 
obal. och 20 Hz-20 kHz bal. Utgångs- och ingångs
impedanser 600 Q, 150Q och 75Q. Dämpning 
0-111 dB i 0,1 dB-steg. Instrumentet är nätdrivet 
och omkopplingsbart för olika spänningar. 

PRIS KR. 4.020:-

S kriv eller ring om nä rmare information om TF 2000 och (ivriga M ARCON I- instrument. 

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
Fack Stockholm 12 • Alströmergatan 14 • Tel. 2231 40 • Filialer: GöteborR, Malmö, Sundsvall och Kumla 
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TRANSISTORISERAD 
MINIATYRDIGITALVOLT METER 
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 % ± 1 
Ingångsimpedans: 10 Mohm 

Utgång: 10 linjers decimalcode 
för printer 

Dimensioner: 16S X 127 X 200 mm 
Differential ingång: Flytande, max ± SOO V 

Com.mode rejection 100 dB 
Vikt: 4,S kg 
Nätspänning: 110/220 SO Hz 17 watt 

~ :_: l.\ II. 
generalagent 

- 0 •• 0 . 

TET.ARE AB . . . IJ (I' •• fl 15 -........ -
DATA· MilT· TUE· PRECISIONS- Industrigatan 4, Stockholm K, Tel. 543317/ 18, Telex 10178 BfHANDUNG INSTRUMENT KOMMUNIKAnON KOMPONENTER 
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BRqf9, 

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

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

AVO MULTI MINOR AVOMETER MOD. HD 

MOD. 410000 Q /v. är det rätta instru· 
19 mätområden. Det mentet för den ford
rätta universalinstru- rande starkströms
mentet i fickformat teknikern. 1000 QN. 
för varje serviceman. lik- o. växelström 10 
Kr 135:- amp. Kr 295:-

fAVOriten 
bland 

mättekniker 
V i levererar t ill 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 
"(.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 

~VO TRANSISTOR AVO RÖRMÄTBRYGGA 

ANALYSER MOD. TA MOD. V/4 mäter 
för likströmsmässig " konditionen" hos 
mätning av IcEo o. alla standardrör och 
B samt dyn.mätn. av upptar deras karak
fl o. brusfaktor med teristikor. Kr. 1.725:
hjälp av referensos-
cillator. Kr 1.350:-

SVE NS KA R AD I OA K TIEBOLAGET 
AIströmergatan 14. Stockholm 12. Tel. 223140 • Filialer i Göteborg. Malmö. N orrköping. Sundsvall. Örebro 
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Fr.o.m. den 15 apr:1 är vi representant för samtliga företag som ingår i 

OAK·KONCERNEN 

MARCO 

Roterande omkopplare 
Illuminerade tryckknappar 
Signaltablåer 

McCOY 

\ • 
Kvartskristaller 
Kristallfilter 

Brytare 
Termostater 
Reläer 

HART DELTA-f 

Högstabila oscillatorer 
Frekvensstandards 

Ring eller skriv efter katalog över dessa högkvalitativa komponenter! 

Generalagent : 

... 0 HAN 
Gårdsvägen 10 B. Solna. Telefon 08 [ 830790 
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TRANSISTORER 
- ett komplett och pålitligt 
program för LF-förstärkare 

Lågbrusiga transistorer 

AC 160 A F 3 dB,I'c BO 

AC 160 B F 3 dB,lc BO 

AC 150 F 3,8 dB, ICBO 

0,6 ,..,A, ~ 40-120, Cc ~ 15 pF 
0,6 ,..,A, ~ 100-250, Cc ~ 15 pF 

4,5 ,..,A, ~ 55-140, Cc 21 pF 

Transistorer för förförstärkare 

AC 1~2 

AC 122/30 

UCBO 30 V, ~ 40-200 i 4 områden, 
PC+E lufttemp. 45° C 90 mY'! 

UCJlO 45 V, f3 40-200 i 4.områden, 
PC+E lufttemp. 45° C 90 mW 

Transis.torer för drivsteg 

AC 122 'I (data, se ovan) med kylfläns, 
AC 12~/30 J PC+E vid 45° .c höljetemp. 225 mW 

AC 116 
AC123 } 

~ 55-140 i 2 områden 
PC+E vid 45° C höljetemp. 225 mW 

Transistorer för slutsteg 
(matchade par) 

AC 131 } ~ > 60, 45° C lufttemp. 1 f o mW 
AC 131/30 45° C höljetemp. 750 mW 

2 st i klass s" 300 mW 

AC 117 } 
AC117 R 
AC124 
AC 124 R 

fl > 60, 45° C höljetemp. 900 mW 
2 st i klass B • 4 W 

Begär utförligare data från S 310.06 

SVENSKA AKTIEBOL AGET TRÅDLUS TELEGRAFI 
Röravqelningen • Fack ·. Solna 1 • Tel. 08/ 290080 
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VARLDSMARKET I FRACiA OM KVALITET OCH PRECISION PRESENTERAR 
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TypA 

10 varvig potentiometer 
Resistansområde 
10-450000 ohm 
Standard motstånds
tolerans ± 3 % 
Standard linjär tolerans 
± 0,25% 
Max belastning 5 W 
Pris: kr 70: - Ist 

Typ C 

3 varvig potentiometer 
Resistansområde 
5-30000 ohm 
Standard motstånds
tolerans ± 5 % 
Standard linjär tolerans 
± 0,5% 
Max belastning 2W 
Pris: kr 60: - Ist 

Typ G 

l varvig potentiometer 
Resistansområde 
5-30000 ohm 
Standard motstånds
tolerans ± 5 % 
Standard linjär tolerans 
± 0,5% 
Max belastning 2W 
Pris: kr 68: - Ist 

Vi sänder gärna utförliga katalogblad och upplysningar 

Typ T10 A 

10 varvig laboratoriemodell 
Helipot/Beckman original 
Resistansområde 100-100000 ohm 
Standard motståndstolerans ± l % 
Standard linjär tolerans ± 0,1 % 
Max belastning 5W 
Pris : kr 160:-/ st 

Typ RB 

Varvräknarskala 
Pris: kr 30: - Ist 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ~ 
lövåsvägen 40 - 42 

Postbox 1237, Bromma 12 

Tel. Yx 262720 
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Radioprognos för maj 1964 

Radioprognosen för maj månad är baserad 
på det av Ziirich-observatoriet förutsagda 
solfläckstalet för denna månad, R = 14. 

Prognosen anger beräknade värden på 
optimal arbetsfrekvens för radioförbindel
ser 0--4000 km söderut och för långdi
stansförbindelser i fem olika riktningar, 
räknat från Mellansverige. »O-kurvan» i 
Europa-prognosen gäller förbindelser O--
200 km. 

Meteorskuren »Aquarids», som inträffar 
den 4 maj, betraktas i vissa källor som 
måttlig men kan kanske ge upphov till 
radioförbindelser på de höga frekvens
banden. 

Den atmosfäriska störningsnivån ökar 
och maximum nås under sommaren. Jono
sfärabsorptionen ökar allteftersom solen 
stiger högre på norra halvklotet. 

De sporadiska E-skikten ökar under den
na månad. Detta kan ge upphov till spora
diska förbindelser på de höga frekvens
banden på distanser 500--2000 km, exem
pelvis TV-DX. 

Solfläckstalet för j uni beräknas till 13, 
för j uli till 12 och för augusti till Il. 

TS 

uropo 

2S 

~km ..,-l\ 

l\-. 1/ l/" ~ ~ ~ 

20 

15 

' lO 

""- 'I \ 
\ \ 
'v r"\. 

\ 
rv ./ -~ 

1/ 
J f'--..-' 

00 04 08 12 

MHz Austrllt ien 
3 0 

2 5 

20 

~ 

.../ \ 

/" 
...... ./ 

15 

10 

3 
00 ~ 08 U ~ 20 U 

"" 

Ostasien 

25 

20 

15 

10 

-
/ 

V f\ k. 

J 
00 OL 08 12 16 20 24 

MHz S d fk y (I n o 
J O 

25 

20 

15 

10 , 

J 

~ '---"' 

7 
'0 

"" 

~ 

1"-

00 ~ 08 U ~ 20 U ... 

Sy damer ika 
O 

5 

20 

h 

( 
I---

1\ 
"\ 

15 

10 

"-1/ 
IV 

J 
00 ~ 08 U ~ 20 U ... 

MHz Nordamerika 
J O 

2 5 

20 

15 

10 

J 

'\ I 1\ 

1\ 

00 04 08 U 16 20 U ... 

c. 0,2-25V 
200 mA •• Ifv ' •• . . ~ . , . •• • • •• 

STABILISERAT LÅGSPÄNNINGSAGGREGAT PS 11 

PS 11 är ett ytterl igt l itet och kompakt transistoraggregat av 
svensk tillverkning . Priset har kunnat sättas mycket lågt tack 
vare en rationell tillverkning och stora serier. Aggregatet är 
försett med kontinuerligt inställbar strömbegränsning, vilket 
medger serie- och parallellkoppling av flera aggregat. Vr id
spoleinstrumentet är omkopplingsbart mellan spännings- och 
strömmätning. 

PS 11 T är ett dubbelaggregat bestående av två från varandra 
helt skilda PS 11-enheter_ Separata vridspoleinstrument medger 
samtidig avläsning av data från de båda aggregaten. 

395:-
DATA 
Spänning 
Ström 
Brum och brus 
Nätberoende 220 V ±10 Ofo 
Lastberoende 0-200 mA 
Temperaturberoende 
Max_ omgivningstemp. 
Dim. BxHxD 

Pris: PS 11 
PS 11 T Dubbelaggregat 

0,2-25 V 
200 mA 
<300 f/-V 
50 mV 
60 mV 
0,02 Of%e 
40 0 e 
145xl05 
X130 mm 
395:-
735:-

AB SELTRON TELEINDUSTRI Egnahemsvägen 15, Spånga. Tel. 08/367790 
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VARA INGENJORER SPARADE INGEN MODA 

RESULTAT: "GB GOLD BRAND"-tillförlitlighet 

Bästa uppfattningen om de speciella krav som ställs 
på elektronrören inom olika användningsområden 
får man genom studier på ort och ställe. Det är 
detta som är skälet till att Sylvanias GB Gold 
Brand rör har en så exceptionellt hög tillförlitlighet. 

Laddade med »inside information» om olika svåra 
användningsområden konstruerade våra ingenjörer 
GB Gold Brand rören så att de skulle kunna klara 
alla svåra arbetsförhållanden bättre än alla andra 
rör. I GB Gold Brand rören har flera av Sylvanias 
avancerade rön kommit till användning : glödtråd 
av rhenium-tungsten, »dark heaters», »Sarong », »Bi
kini » och »Life-Boosb>-katoder samt nya anodlege
ringar som tål höga värmeförluster. 

Den avancerade konstruktionen plus den noggrant 
övervakade tillverkningen och de utomordentligt 
hårda proven har givit till resultat ett robust lång
livsrör som har just det Ni behöver. 

Det har visat sig att våra ansträngningar lönat sig . 
Långtidsundersökningar hos dem som använder 
våra GB Gold Brand rör har bevisat rörens utom
ordentliga prestationsförmåga och höga tillförlit
lighet. 

GB Gold Brand är det bästa svaret om Ni söker rör 
för användning där hög tillförlitlighet är ett oav
visligt krav. 

SYLVANIA 
fiNERAr TELEPHONE &ELECTRONICS 

Generalagent: 

G. KULLBOM AB 
Klippgatan 11, Stockholm Sö. Tel. 445728, 445729 
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Jonosfärdata för januari 1964 

I vidstående diagram är de jonosfärdata 
sammanställda som under januari månad 
1964 utvärderats vid Uppsala J onos/är. 
observatorium. 

I kurvan överst i diagrammet visas den 
kritiska frekvensen /OF2 för F2·skiktet över 
Uppsala. I mitten av diagrammet anges 
förekomsten av jonosfärstörningar. Längst 
ned anges i en kurva det observerade sol· 
fläckstalet R, och vidare anges förekoms· 
ten av sporadiska E·skikt, varvid staplar· 
nas längd anger den kritiska frekvensen, 
/Es för dessa skikt (avläses på högra delen 
av diagrammet) . 

Den kritiska frekvensen för F2·skiktet 
har, som framgår av diagrammet, visat små 
variationer från dag till dag. Skillnaden 
mellan dag. och nattfrekvenserna är dock 
betydande, vilket är normalt för årstiden. 
Man kan dock lägga märke till en ovan· 
ligt låg jonisering av F2·skiktet under natt. 
timmarna, vilket hänger samman med det 
låga soHIäckstalet. 

Under månaden har en del störningar 
noterats, vilka dock ej varit märkbara i 
Uppsala. 

STEEL POWER 
HELLESENS 
röda batterier i stål 
speciellt framställda 
för transistorradion 

~~~'b W~~~ ~TRANSISTO R BATTE RIER '$ 
'* l everander til det kongelige danske hof 
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MedelsoHIäckstalet har undergått en 
normal minskning och var för månaden 
14,6. 

Hela månaden har präglats av låg sol
fläcksaktivitet. 

* Konstant styrka 
Steel Power ger vid konstant ur
laddn ing full styrka till sista " gnis
tan". 

* Läcksäkerhet 
Steel Power är hermetiskt tillslutet 
i stål - ger alltså ett effektivt skydd 
mot korrosion av apparaten. 

* Formfasthet 
Steel Power är med sitt stål hölje 
formfast och således lätt och be
haglig att byta ut. 

* Lång lagringstid 
Steel Power tål lagring under flera 
år - inkapslingen förhindrar ut
torkning av batteriet. 

e:::::: ~ 

, 

16 18 20 l2 2' 26 28 JO 

- _ Datum 

Förekomsten av sporadiska E·skikt har 
varit ringa. Detta är normalt för årstiden. 
Endast den 7/ 1 noterades höga värden på 
Es, vid ett tillfälle över 16,5 MHz. 

TS 



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 mil joner arbetsoperationer. 
Dess okänslighet för damm, fukt, korrosiva 
gaser och slipande ämnen möjliggör under
hållsfria 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 
Til lslagstid 
Frånslagstid 
Operationsfrekvens 
Normal kontaktström 
Maximal kontaktström 
Maximal kontakteffekt 
Tillslagskroft, mmk 
Påföljande frånslag vid 
Kontaktmotstånd 

Begär datablad JärTEl/TEl 

TE2 

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

r-------------~A7-------------__ 
T~ l 

alla mått i mm 

Ovriga produkter 

Långlivsrör, bl.a. 7721/D3a 
Transistorer, bl.a. 2N524-2N527 
Mikrovågnör, bl.a. pulsmagnetroner 
KolIkatodrör, bl.a. dekatroner 

AB SVENSKA ELEKTRONRÖR 
STOCKHOLM 20 TELEFON 08/440305 
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ERICHSEN, P: Så sätter man ljud till 
smalfilm. Stockholm 1963. ordisk 
Rotogravyr. 97 S., 31 fig. Pris: 9: 50. 

En hobby som blivit alltmera utbredd 
bland smalfilmsamatörerna är att sätta 
ljud till 8 mm-film. Med boken Så sätter 
man ljud till smalfilm har smalfilmsama
törerna fått sin första handbok på svenska 
i ämnet. Författaren, som själv är amatör
filmare, behandlar den ljudtekniska sidan 
av ämnet elementärt, varför RT:s läsare 
inte har så mycket att hämta ur boken_ De 
som inte känner till de olika systemen för 
ljudsättning av film bör dock utan tvekan 
ha nytta av denna bok. Boken skulle ha 
vunnit mycket på om den även hade inrymt 
en något mer omfattande orientering om 
rent professionella ljudsåttningsmetoder 
samt en ordentlig information om vad man 

··_·_··_···_··_·_·~;;~!;';;I!;I;~ .................. ~ 
.~::::::: .... . __ .. . . . -.. .... ..r . , . ... . _-.. _-•.. _. ' .. _ . 
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bör se upp med när man skaffar sig en 
ljudutrustning. 

TR 

DIEFENBACH, W W: Tonband-Hobby 
- Praktikum fur Tonbandfreunde. 
Berlin 1962. Jacob Schneider Verlag. 
5:e upp!. 184 s., 156 fig. Pris: 9,90 DM. 

w W Die/enbachs bok om bandspelare är 
mycket lämpad för icke-tekniker som vill 
veta mera om sin bandspelare. I boken för
klaras på enkelt sätt hur bandspelaren 
fungerar och vidare kan man läsa om hur 
man väljer en lämplig mikrofon, hur man 
inreder en egen inspelningsstudio m.m. I 
ett kapitel diskuteras fel som kan uppstå 
i bandspelare och ges tips om hur en del 
sådana fel kan avhjälpas. 

I boken behandlas huvudsakligen tysk
tillverkade bandspelare och -tillbehör. 
Icke förty kan man hämta många praktis
ka tips ur den, då ju de flesta bandspelare 
är uppbyggda på samma sätt. 

TR 

VASSEUR, J P: Properties and Appli
cations of Transistors . Oxford 1964. 
Pergamonpress. 434 s. Pris: 70: -. 

Denna bok, som skrivits aven fransk ex
pert, har sammanställts av föreläsningar 
som författaren hålli t. I första kapitlet för. 
klaras de fysikaliska grundlagarna för 
halvledare - särskilt transistorer - och 
genomgås olika typer av hittills kända 
transistorer. Andra och tredje kapitlet be. 
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TYP PEH 133 
Kapacitansområde 16-10.000 p.F 
Spänningsområde 450-6 v 
Snabb fastsättning vid isolerat 
montage 

Urladdningssäkert utförande 
Mycket god kontaktsäkerhet 
Stort sortiment 

Snabba leveranser från lager 
Begär katalogblad A 30 

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. 
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CEC STANDARDTRYCKSGIVARE TYP 4-326 för 10-10.000 PSI' 

SAAB ELECTRONIC PRESENTERAR • • • 

CONSOLIDATED ELECTRODYNAMICS CORPORATION 
Dotterföretag till Bell & HowelI Ine. 

-VÄRLDSNAMN I ELEKTRONISKA MÄTINSTRUMENT 
I och med denna komplettering av försäljningsprogrammet kan SAAB ELECTRONIC nu erbjuda fullständiga utrustningar 
inom området för avancerad elektronisk mätning. 
SAAB :s långa erfarenhet på det elektroniska området har gjort det möjligt för företaget att erbjuda sina kunder en långt 
driven konsultverksamhet i samband med inköp och installationer av elektroniska utrustningar. Erfarenheterna grundar 
sig till stor del på dels observationer och analyser i samband med utveckling och utprovning av flygmateriel och bilar, dels 
på egen tillverkning av elektronikinstrument. På grundval av denna erfarenhet valde också SAAB ELECTRONIC att re· 
presentera just CEC, såsom varande ett världsnamn på detta aktuella område. 

CEC ANALOGBANDSPELARE 
VR-3300 

Kontakta oss för närmare upplys
ningar om hela vårt försäljningspro
gram. 
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CEC :s produl<tprogram av dynamiska re
gisteringsutrustningar i form av oscillo
grafer och analog- och digitalbandspelare 
är känt och accepterat över hela världen. 

CEC DIREKTREGISTRERANDE 
OSCILLOGRAF TYP 5-124 

SVENSKA AEROPLAN AKTIEBOLAGET 

CEC DATA-INSTRUMENT 
Slingoscillografer 
Förstärkare 
Databandspelare 
Galvanometrar 
Tryckgivare 
Vibrationsgivare 
Accelerometrar 
Vibrationsmätare 
Variabla filter 

*Grundprincipen för CEC :s givare 
bygger på omvandling av kraftfunk
tion till elektrisk storhet. Denna kan 
sedan registreras analogt för visuell 
analys eller omvandlas till digital 
form för behandling i datamaskin. 
CEC :s givare är speciellt utvecklade 
att klara svåra miljöer såsom : ex
trem temperatur, chock, vibration, 
vatten , korrosiv gas och vätska, tryck, 
vacuum och strålning. 

_ ~:. =.:::(M. :{.)~I [ej 
BALDERSGATAN 2, STOCKHOLM, TEL. 081240770 
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SILICON PLANAR EPITAXIAL 

FASTEST 
TRANSISTORS 
FOR ALL 
COMPUTER 
REQUIREMENTS 

FASTEST LOW LEVEL LOGIC FASTEST LOGIC 

• 2N709 
(NPN) 

'1', 3 n_ IJII @ 5/5/5mA 

VeE•
t

• O.3Y mu @ Ic=3mA, 1. = .t5mA 

TO" 15 n'K mil @ Ic=10mA, 1. ,=ZmA 
Tofi 15 "MC mil @ Ic =10mA 

1.1=1.1 =lmA 
hFE 20 min @ le =IOmA, ' e, = 0 .5' 

f, 600 MC min @ le =IOmA, ' e,=4V 

• 2N2369A 
(NPN) 

l.
j
- JURNON8I.SECURRENT-rM. 

Package: TO-18 Package : TO-18 

FASTEST CORE DRIVERS. 

• 2N2845 
(NPN) 

'00 'cc' '''l 1- -u --+-
IC"}Q'JmA .1. __ y 

o "'u. kl _I : ,~~/"..L 
'1', 15 n_1JII @ 20/20/ 20mA ~.I 1 '"I ":vi Y 
' e, .. , I .OY m .. @ le =500mA, 1,=50mA ~ -4 -1-1 '/1 ~ k 
T., 40 nso< m .. @ le =150m., 1,=15mA " ~ y V -~ 1 

T." . "0 nso< m .. @ le =150mA ~ - - 7t:: ~ k - ..;...., 
111 =1 ,, =15mA -" 20 ;:::r..-:.-t::: ~:::.+-

hFE 20 min @ le= 500mA, ' e,= IOV :::::::::: :::-r , ... ~ 1 

' . 250 MC min @ le =50mA, ' e, =IO' , 00 20 1 • 1 • I ., I JOO 

'I: -TURN OH BAS[CURRHH - mA 

• 2N3014 
(NPN) 

or, • n_1JII @ lO/lO/lOmA 

VeE •••. 3SY max @ Ic =lOOmA, 1.=10mA 

To/\ 16 "MC mil @ Ic =30mA, 1'1=31ftA 

Tolf 25 nMC mu @ Ic=30 mA 
1,,=ln =3mA 

hFE 30.120 m .. @ le =30mA, ' e, =4Y 

' . 350 MC min @ le =30mA, Ye, =IO' 

Package: TO-18, TO-5 

AVAllABlE FROM DISTRIBUTOR STOCKS 

" , I ,c"..i... ! ~ ._ 
• .... cc · 15 ... 1- -- - t--t--

!:ilEiS 
SCANTELE AB., 
Tengdah 'sgatan 24, Stockholm SÖ. Tel : 245825 

Visit us at STAND No. N412, 
IEA, LONDON, MAY 25·30 

Telex : 10368 Telescand Cable : Telescand 

SOCIET;}. GENERALE SEMICONDUTTORr / AN ASSOCIATE AND LICENSEE OF FArRCHILD SEMrCONDUCTOR / U .S.A . 
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handlar transistorns arbetssätt i olika 
kopplingar och visar data och kurvor för 
transistorer. l de efterföljande kapitlen 
behandlas ingående transistorernas an
vändning i förstärkarkopplingar_ I ett av
slutande kapitel behandlas brus problem i 
transistorer och mätteknik vid brusmät
ningar_ 

Böcker om TV-service 

Recenserade böcker 

Författaren förutsätter att läsaren är väl 
förtrogen med elektronrörsteknik. Bokens 
tryck och utförande är föredömligt. 

HHK 

' LINDHOLM, T; - STENSSON, K: 
Bandspelare. Stockholm 1963. Forum. 
45 s., 31 fig. Pris: 4: 25. 

Denna lilla handbok 45 sidor om bandspe
lare ingår i Forums serie »Yeta mera». 
Av innehållet kan nämnas : Bandspelarens 
princip, Bandet, Olika bandhastighet, Yal 
av bandhastigheter, Mikrofoninspelning, 
Mikrofoner. Den verkligt tekniskt intres
serade bandspelarentusiasten har väl inte 
så mycket att hämta i boken, men som ett 
komplement till bandspelarens ·bruksanvis
ning för den tekniskt ointresserade fyller 
den utan tvekan en uppgift. 

TR 

PRECISIONS
SKÄRNING 

I HÅRDA SPRÖDA 
MATERIAL 

JEPPSSON, K: TV-felsökning. (Över
sättning och bearbetning av W W DIE
FENBACH's Femseh-Service Fehler
diagnos e nach Testbildem und Oszillo
grammen.) Stockholm 1963. Nordisk 
Rotogravyr. 232 sid. Pris: 36:-. 

LIMAN, O: Femsehtechnik ohne Bal
last. 4:e upp!. Miinchen 1963. Franzis 
Yerlag. 312 sid., 495 Hg. Pris: DM 19,80 
(inb.) . 

KRAYITZ, G: Basic TV course. New 
York 1962. Gernsback Library. 224 sid., 
137 fig. Pris 4,10 dollar (häft.) . 

FRYE, J T: Basic Radio Course. New 
York 1961. Gernsback Library. 224 sid., 
128 fig. Pris: 4,10 dollar (häft.). 

BERGTOLD, F: Die grosse Femseh
Fiebel, del l , 2:a uppl. Berlin 1962, J a
kob Schneider Yerlag. 150 -sid., 1321ig. 
Pris: 9,80 DM. 

MÖHRING, F: Femsehempfang im 

SS White Sandspru ta skä r praktiskt t aget 
vilket h årt, ömtåligt m a teria l som h elst 
m ed så fina snitt som 0,2 m m eller slipar 
stora y tor. Skört glas, oxider, metaller, ke
ramik eller kisel som p å bilden. 
Bearbetar N i också h årda, ,spröda m ate
r ia l ? K ontakta då oss för nä rmare upplys
n ingar om SS White Sandspruta. 

~DD \.~bD ElUOTT- AUTOMATION AB 
DDD FACK, STOCKHOLM 42 - TELEFON 08/ 188060 
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UHF-Bereich. Kronach 1962. Loewe
Opta AG. 134 sid., 126 Hg. Erhålles 
gratis från Loewe-Opta så långt uppla
gan räcker. 

Felmöjligheterna i en så komplicerad ap
parat som en TY-mottagare är obegränsa
de. Servicemannens uppgift, att för lägsta 
möjliga kostnad återställa apparaten i 
funktionsdugligt skick, underlättas sanner
ligen inte av det också nära nog obegrän
sade antalet kopplingar som olika steg i 
TY-mottagaren kan framvisa. Utvecklingen 
har i detta hänseende varit om möjligt 
mera lavinartad än avsättningen av TY
apparater. Servicemännens behov av litte
ratur, som både ur allmänt principiella och 
begränsat märkesinriktade synpunkter 
snabbast möjligt leder till svaret på de 
ständiga frågorna om hur en viss detalj 
skall fungera och varför en viss dimensio
nering är nödvändig etc., ökas också i takt 
med tillkomsten av nya modeller. 

En sak har emellertid alla fel i TY-mot
tagaren gemensamt, nämligen att ge be-

~38 

INBUNDEN 
ÅRGÅNG 1963 

o 00 

J gra parm 
med tegelröd 
klotrygg 

(ink!. oms) 35:50 
Inbindningspärm 

1963 
samma 
utförande som 
ovan 

4:05 (ink!. oms) 

Beställ från 
RADIO & TELEVISION 
Stockholm 21 
Postgiro 196564 



VilKEN ANNAN 0,05 % Dl61TllVOlTMnER 
KAN MÄTA ... 

• 2,5 /-lY -1000 V DC 

• 1 O /-lV ovanpå 500 V "Peak common mode" 

• 1 mV DC från objekt,med 
100 M fl impedans 

• 10 /-lY DC genom 10 mV brus 

SOLARTRON 
integrerande digital
voltmeter LM 1420 

• Frekvensräkning till 250kHz 

Integrerande heltransistoriserade digitalvoltmetern LM 1420 
mäter likspänningar från 2,5 /-lV till 1000 V med en noggrann
het av 0,05 % ± 1 bit och en läshastighet av 33 gånger per 
sekund. Högsta impedans >5000 Megohm, flytande ingång 
med 105 Megohm/150 pF isolationsimpedans till nät jord. 
"Common Mode" - undertryckning 150 dB D.C och 120 dB 
AC. Integreringstekniken plus ett extra internt 30 dB filter 
ger 60 dB dämpning av ingångsbrus. 

/-- --;;.:-:;,.:.: -- -- ..... " 

~~:~~i~~ 
\ " _-- I 

' ..... _-- -~::.-:.:-----_. 

AB SOLARTRON Källängsv. 18 Lidingö 1 652855 
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Digital Voltmeter för lik- och 'Jläxelspänm'ng 

Digitalvoltmeter A 1335 har konstruerats för att täcka det mätinstrumentbehov, 
som finns mellan hög noggranna laboratorieinstrument o ch visarinstrument av 
ofta otillräcklig noggrannhet och mätmöjlighet. 
A 1335 är en liten, lätt och robust voltmeter med låg effektförbrukning, 8 VA, 
och med automatisk polaritetsindikering och o mrådesva l. Vo ltmetern arbetar 
enligt rampspännings-pulsräkningsmetoden. 

Mätområden : 
Känslighet: 
Noggronnhet: DC : 

AC : 

Temperaturfaktor: 

5 Y-50 Y-500 Y 
2 mY-20 mY-200 mY 
0,2 Ofo ± 2 bitar 
0,5 'I, ± 4 bitar 
50 Hz-100 kHz 
1 'I, ± 4 bitar 
30 Hz-200 kHz 
0,01 '1,/oC 

Inimpedans: DC: 

AC : 
Mäthastighet : 
Effektfä rbrukning : 
Temp.område : 
Dimensioner : 

Pris : Kr. 4.350.-

5 Mahm på 50 o. 500 Y·omr. 
1000 Mohm på 5 Y-omr. 
10.000 ohm/Y 
2 lösningar per sek. 
a YA 
~50oC 
H: 190 mm, B: 205 mm, 
D: 230 mm . 

g · rN~T~0JE~MlbN SCHLUMBERGER 
AB SOLARTRON, Källängsvägen 18, Lidingö 1. Tel. 652855 
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stämda spår efter sig på skärmen. Syste
matiskt studerade och sammanställda ger 
dessa bilddefekter en god vägledning till 
lokalisering av felorsaken. Detta har tagits 
fasta på i boken TV-felsökning, som inom 
sina pärmar rymmer den mest fullständiga 
samling fotografier av bildfel anmälaren 
känner till. Bilderna är systematiskt ord
nade och till dem knyter sig en steg för 
steg gående beskrivning av symtom, fel
orsaker och lämpliga serviceåtgärder. 
Framställningen baseras på en normal, 
modern TV-apparat - en »standardmot
tagare» av tyskt ursprung. 

I boken ges avbildningar både av test
bilder och av bildmönstergeneratorns olika 
bildvarianter. I ett kapitel genomgås dess
utom grundkonstruktionen hos de viktigas
te instrumenten för TV-service, varigenom 
bättre förståelse för erhållna bilder och 
oscillogram borde kunna uppnås. Givetvis 
kan ingen endast med hjälp av denna bok 
börja reparera TV-apparater, men den är 
ett utmärkt hjälpmedel för en omdömes
gill serviceman. 

Ett tecken på den mördande konkurren
sen på TV-marknaden är den aldrig sinan
de strömmen av nya modeller som väller 
ut från TV-industrins laboratorier. Och na
turligtvis ger oss samma konkurrens där
med mera valuta för pengarna vartefter 
erfarenheterna växer. Det är dock ganska 
besvärligt för servicemannen att hålla sig 
up to date. Detta framgår också av boken 
Fernsehtechnik ohne Ballast. Denna bok 
framträder nu i sin 4:e grundligt omarbe
tade upplaga, vars omfång i jämförelse 
med den för fyra år sedan utkomna andra 
upplagan ökat med drygt 30 % för att 
bereda plats för alla nyheter i fråga om 
kopplingar som de gångna åren medfört. 
Naturligtvis är en sådan bevakning av fli
ten hos TV-industrins laboratorier både 
b"ehövlig och nödvändig för att serviceman
nen skall kunna följa med, men det är inte 
heller så bra med alltför täta upplagor. 
Man måste betänka att på servicemannens 
arbetsbord kommer dock i de flesta fall en 
äldre och »omodern» modell. Har då tanke
gångarna som låg bakom just den model
lens finesser sjunkit i glömska är appara
ten minst lika tidsödande och därmed dyr
bar att reparera som en alldeles dagsfärsk 
modell. Den här nämnda boken är i upp
läggningen direkt inriktad på att följa·-sig
nalen från antenn till bildrör, med nödiga 
utvikningar för regleringsautomatik och 
andra finesser_ Allt principiellt illustreras 
med avsnitt ur aktuella mottagarscheman, 
där dock fabrikens beteckningar uteläm
nats. På så sätt blir stoffet inte bara prin
cipiellt, utan också direkt matnyttigt för 
en serviceman. 

Boken Basic TV-course är avsedd för 
exempelvis de servicemän som övergår 
från ren radioservice till TV-service. Den 
förutsätter elementär kunskap om elektron-
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För den 
AVANCERADE 

teknikern 

Vi presenterar nu DEL 5 
av »Application reports and notes» från Texas In

struments Ltd, London och Texas Instruments Inc 

USA - en fortsättning på vår populära handbok 

om halvledare och deras användning i olika kretsar. 

Boken, som är tryckt på EUlgelska och endast vän

der sig till avancerade tekniker inom den elektro
niska industrin, kan rekvireras från AB Gösta Bäck

ström, Box 12089, Stockholm 12. 

- testade för 100 års 
perfekt tillförlitlighet 

För extrema fordringar, för militärt bruk och avancerad forsk

ning har välkända Erie framställt sin serie HR, godkänd för 

amerikanska specifikationerna MIL-C-20 och MIL-C-ll01S 

samt av FTL. Provningarna av tillförlitligheten hos typ HR 

har varit mycket omfattande och svåra all genomföra - just 

på grund av den extremt låga felprocenten! Som exempel 

kan nämnas att en provserie om 860.000 timmar med två till 

fem gångers överspänning och temperaturer upp till 160°C 

genomfördes utan ett enda fel! 

AB GtiSTA BÄCKSTRÖM 
-I edande I elektron ik 

Vi lagerför för när

varande Erie HR-kon

densatorer provade 

och godkända av HL 
med kapacitansvärden 

10-3.300 pF, SOO V, 

och kapacitanstolerans 

±S Ofo. 

Utförliga data finns i 
Erie Bulletin nr S16. 

TELEFON 540390 

BOX 12089 
STOCKHOLM 12 

RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1964 39 



-== IJel'tSCh ==-
MER OM 
FREKVENSMÄTNING 

Gertsch' frekvensmetrar i FM-serien, som tillåter frekvensmätningar inom om
rådet 10 kHz--60 GHz med noggrannheter upp till lIT' 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 Comparison Receiver) 

Kan utrustas med 4 ingångsdelar av 
plug-intyp inom frekvensområdet 10-
100 kHz för mottagning av t. ex. sän
da rna NAA 14,7 kHz, NPM 19,8 kHz, 
G BR 16,0 kHz osv. Den är avsedd för 
kontroll och övervakning av lokala 
frekvensstandarder med noggrannheter bättre än 10-". Inom mindre än en 
timme kan man göra en frekvensjämförelse med noggrannhet bättre än 
5.10-1°. peR-l mäter den fasförskjutning som måste ges den lokala 5tandar
den för att den skall hålla takt med den mottagna normalfrekvensen. Fas
förskjutningen registreras på skrivarens papper. Ett räkneverk summerar alla 
försklutningar ocn ger den totala tidsskillnaden i mikrosekunder. Instrumentet 
följe r signaler ned under 0,1 mikrovolt över 50 ohm. 

KORTV ÄGSMOTTAGAREN 
RHF-1 
Normalt ut.förd för fyra fasta frekven
ser 2,5-25 MHz. Kä nslighet lp.V. An
tenningångar 50 och 5000 ohm. Auto
matisk förstärkningsreglering ger <0,5 
db variation vid signalstyrkevariatio
ner 10 ,N-30 mV. lF-fiIter 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 lo-". 

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
wannh~ten i 50 -lägena är ±10" och återställningsnoggrannheten dr 4". För 
inställning av vinklar mellan de fasta lägena användes en fininställning med 
mikrokatorklocka, vars upplösning är 3". OH-8M levereras med korrektions
data för både de fasta lägena och mikrokatorn. 
Komponenten sättes fast i en universalhållare, som i standardutförande tar 
komponenter med diameter mellan 12,5 och 37 mm. Precisionschuckar, 4 st. 
för de vanligaste axeldiametrarna medföljer och specialchuckar tillhanda
hållas. En fri koppling från stegarmekanismen tillå ter snabbflyttning för hand 
till önskad vinkel. Gertsch gör även andra delningsapparater för manuell 
operation och noggrannheter upp till S". 

I ALLT SOM RöR FREKVENSMÄTNING, FASMÄTNING, NOGGRANN SPÄN
NINGSDELNING, MÄTNINGAR PA SERVOKOMPONENTER. TALA MED 
GERTSCH' 

Representant för Sverige, Finland, Danmark, Norge 

Civilingenjör Robert E. O. Olsson 
Trädgårdsgatan 7, Motala. Tel. 0141112229 
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~ 38 Boknytt 

rör - knappast något mera. Boken gör 
läsaren förtrogen med dagens yrkesspråk 
och med de vanligaste kopplingarna och 
deras verkningssätt, samt ger en liten dos 
teori, inte mera. 

Basic Radio Cours e, som utkommit i en 
ny och omarbetad upplaga, ger en betyd
ligt mera generellt upplagd bild av det 
ämne den behandlar; i denna bok behand
las endast principiella aspekter_ En tydlig 
strävan att förklara den bakomliggande 
teorin och en ambition att med repetitions
frågor få det behandlade att fastna i läsa
rens minne gör att denna bok ger ett mer 
gediget intryck än många andra ameri
kanska böcker, avsedda för samma läsar
kategori_ Den torde vara en ganska god 
grund att starta med för den som tänker 
läsa den nyss omnämnda Basic TY-course. 

Det sätt som används i Tyskland att an
gripa TV-serviceproblemet är ett helt an
nat än det som är vanligt i USA_ Detta 
kan illustreras av den nu föreliggande 
andra upplagan av Der Grosse Fernseh
Fiebel, del l, som utgör en inledning till 
TY-mottagningstekniken i största allmän
het. 

Allmänna resonemang, principer och ge
neraliserade aspekter dominerar_ Trots att 
detaljer i principerna diskuteras får man 
på bokens ISO sidor inte ett enda detalje
rat schema - sådana förbehålles de två 
andra delarna av detta arbete' . Att läsa en
dast del I av detta verk har en serviceman 
inte mycket nytta av, men läser han igenom 
hela verket är han i stället så mycket bätt
re rustad att klara TY-service_ Även om 
han inte skulle ha tillgång till schemat för 
en viss apparat står han inte handfallen 
tack vare sin större överblick. 

På lång sikt torde nog den tyska meto
den ge yrkesmannen en större och mer 
regelbunden inkomst än det amerikanska 
sättet att lägga upp utbildningen. 

Betydligt mera direkt matnyttig är 
Loewe-Opta AG:s broschyr Fernsehemp
lang in UHF-Bereich_ Den avhandlar ut
formningen av UHF-kanalväljare och -kon
vertrar ur teknisk och praktisk synvinkel, 
speciellt med hänsyn till företagets egen 
produktion, men också mera allmänt när 
det gäller vad som finns på tyska markna
den. I stort gäller för denna bok att det 
tyska angreppssättet med generella aspek
ter användes_ Att sunda undervisningssyn
punkter ligger bakom övertygas man om, 
bl.a. därför att otaliga hänvisningar finnes 
till litteratur, tidskriftsuppsatser o.d_, nå
got som annars är helt okända företeelser 
i en firmaskrift_ Detta gör att boken får 
ett betydligt större värde än en enbart på 
firmaservice inriktad broschyr skulle fått. 

COH 

1 Recension av del 3 i RADIO och TELEVI
SION nr 3/63. 

• 



gallium arsenide and faster computers 

With the introduction of the Mullard Gallium Arsenide Diode, computer designers can for the first time ignore 
the transient phenomena associated with high speed switching circuits. This significant contribution to computer 
design is the result of extensive research in to high energy-gap elements and their application to present and future 
equipment needs. As with all other Mullard semiconductor devices, the Gallium Arsenide Diode is readily avail
able at a competitive price. For full details contact Mullard at the address below. 

Brief data 

Recoverable charge Less than 6pC total 
(From 'F= lOmA to VR = lOV) of which only lpC is 

due to carrier storage 

Capacitance Typical value O·SpF 

Reverse current Less than 200,uA 
for lOV applied at 100°C 

Typical value 0 ·9V 

SVENSKA MULLARD AB Strindbergsgatan 30, Stockholm No 
Telefon OS/67 01 20 

Mullo rd is the trade mark of Mullo rd limited 
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Nytt från Philips 

Typiska 
fördröjningstider 

i några 
vanliga kretsar 

Translslorloglk (TTL), fan out 5, 10 ns 

4,3 kf} 

Motståndslogik (TRl ), 60 ns 

Tekniska data SSY 38 SSY 39 

UCB max 20V 20 V 

UCE max(USE < O) 15 V ' 15 V 

le max 200 mA 200 mA 

Ptot vid 25°C 300 mW 300 mW 

t j max 175° C 175°C 

hFE 30-60 40-120 

UCE max 

(vid IC=10 mA 

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

Philips kiseltransistorer BSY 38 och BSY 39 till verkas i 
planar och epitaxiell teknik. Denna kombinerade teknik 
ger hög stabll itet och hög förstärkning - även vid låg 
ström. Läckströmmen är låg liksom kollektorresistans, 
kollektorkapacitans och bottenspänning. Genom att kol
lektorskiktet är gulddopat 61ir efterlednings-,stig- och fall
tid kort: 

fan in 10 +12V 

-12V "= 

Diodloglk (TOL),30 ns 

Kiseltransistorer 
i planar- och epitaxialutförande 
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Garanti 
för prestanda, 

leverans och 
serVIce 

PHILIPS 9 
Avd. Elektronrör och Komponenter 
Fack Stockholm 27 
Tel. 08/635000 
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Eftertryck av artiklar, helt eller delvis, 
förbjudet utan speciellt tills tänd 

Omslagsbilden för detta nummer visar 
ett fotografi av bildskärmen på en färg
TV-mottagare vid mottagning aven bild, 
överförd enligt NTSC- eller P AL-syste
met. Se artikel på s. 44. 

I kommande nummer: 

stereosituationen i Västtyskiand 
D Färgtelevisionens fysikaliska 
bakgrund D Bygg själv en tran
sistorbestyckad grid-dip-meter D 
Elektronisk varvräknare på nytt 
sätt. 

Satsa på 
färg-TV! 

D iskussionerna i fråga om den svenska televisionens framtid har hittills huvud
sakligen varit inriktade på frågan under vilka former det kommande andra TY-
programmet, »TY-P2», skall produceras. . 

Praktiskt taget 

alla instanser som överhuvud ta-get haft anledning att ta ställning till denna fråga 
har varit ense om att det bör bli ett TY-program till;- ingen har satt ifråga om 
det är nödvändigt med ytterligare ett TY-program. 

Från industri- och företagarhålI har hävdats att det andra TY-programmet bör 
bli annonsbetalt och att det skall drivas aven från Sveriges Radio helt skild 
organisation. Inga extra licensavgifter skulle fordras föi att driva denna televi
sionsverksamhet, som man anser skulle ge nyttig konkurrens till den »statliga» 
TY-verksamheten, samtidigt som det svenska näringslivet skulle få ett nytt effek
tivt marknadsföringsmedel. 

Det partipolitiska 

läget i Sverige utgör emellertid inte något gynnsamt klimat för en televisions
verksamhet av denna typ. Den inställning som den sittande regeringen har till 
detta problem är fullt entydig: ingen reklam-TY men däremot en utbyggnad av 
resurserna för ytterligare ett »statligt» TY-program, finansierat med licensmedel. 

Till den ändan reserveras varje år betydande belopp av licensinkomsterna. F.n. 
uppgår de fonderade beloppen till ca 150 miljoner kronor och varje år tillkommer 
åtskilliga miljoner i P2-TY-spargrisen. Man får hoppas att pengarna placeras 
förståndigt under väntetiden så att inte inflationen äter upp alltför stor del av 
de sparade slantarna! 

Många känner 

sig oroade av denna utvecklingslinje - inte minst i denna tidskrift har det hävdats 
att riskerna med ytterligare ett statsdrivet TY-program är påtagliga: utan kon
kurrensens piska kommer sannolikt den slentrianmässiga lunk som karakteriserar 
de nuvarande TY-programmen att tämligen automatiskt sprida sig till även det 
andra TY-programmet. I stället för ett tråkigt TY-program får publiken två. 

Detta är säkerligen bästa vägen att slå in på om man definitivt vill ta död på 
allt TY-intresse här i landet. 

Varför inte 

använda en del av de sparade pengarna för en upprustning av sändarsidans appa
ratur för färg-TY? Och använda de pengar som blir över för att göra bättre TY
progmrrt! 

1965 kommer sannolikt ett europeiskt färg-TY-system att standardiseras_ Allt 
talar för att det blir en europeiserad version av det amerikanska NTSC-systemet 
som blir fastställt för de »publika» TY-sändningarna. Detta system är kompati
belt, man kan sända program i färg-TY och ta emot dem i svart-vita mottagare_ 
Endast de som vill behöver kosta på sig färg-TY-mottagare. 

Troligtvis innebär färg-TY ett så betydande plus till TY-bildens attraktions
kraft när det gäller många av de populäraste svenska TY-programtyperna - »na
turprogram», »konstprogram», »konsumentupplysning», »hem- och trädgårds
program» etc. - att en stor del av den svenska TY-publiken skulle betrakta detta 
som ett steg i rätt riktning_ 

Däremot har man svårt att tro att samma publik skulle uppfatta det som ett 
framsteg att - mot ökad TY-licensavgift - få ytterligare ett svartvitt program av 
samma karaktär som det nuvarande. Ett P2 i TY, drivet med annonsinkomster, 
skulle däremot säkerligen åstadkomma en välbehövlig skärpning av det licens
betalda TY-programmet. All erfarenhet utomlands pekar på att så kommer att 
bli fallet. 

(Sch) 
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WALTER BRUCH 

I föreliggande artikel analyserar 
dipl.ing. Walter Bruch, konstruktör 
vid T elefunken-laboratoriema i 
rIannover, de tre färg-TV-system som 
kan komma i fråga som europeisk 
standard. Artikelför/. är väl förtro
gen med ämnet, han är den som ut
vecklat ett av de tre konkurrerande 
färg-TV-systemen, det s.k. P AL
systemet. 
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Aktuella system för 

Efter ett intensivt forskningsarbete i USA 
presenterades där år 1953 det s.k. NTSC· 
systemet' för färg-TV, ett system som sam
tidigt fastställdes som amerikansk stan
dard. I dag - 10 år efter att detta färg
TV-system infördes i USA - har ännu inte 
färgtelevisionen fått sitt genombrott där. 
Orsakerna till den långsamma utvecklingen 
finns det ingen anledning att gå in på i 

l NTSC = National Television System Com
mitte. 

detta sammanhang, men det kan nämnas 
att en av orsakerna var att detta inveck
lade system för färgtelevision infördes på 
ett för tidigt stadium, televisionstekniken 
hade inte nått den nivå som systemet för
utsatte. 

I Europa har man varit mera avvaktande 
när det gäller färgtelevisionen, bl.a. av 
den orsaken att man satt upp som första 
mål att bygga ut ett »svartvitt TV-nät» för 
flera program. Inom några år blir det dock 
också i Europa - sannolikt först i Eng-



överföring av färgtelevision Artikeln återges med benäget tillstånd ur 
Telefunken-Zeitung 1963, nr 1/2. 

land - aktuellt att bygga ut ett färg-TV
nät som kan tas i bruk vid sidan av det 
svart-vita TV-nätet. Det är därför nödvän
digt att man i Europa snart beslutar sig för 
vilket system för överföring man skall välj a. 
Inom ramen för EBU (European Broad
casting Union) tillsattes därför för några 
år sedan en liknande arbetsgrupp som 
NTSC i USA för 12 år sedan. Denna ar
betsgrupp fick i uppgift att utvälja det ur 
teknisk-vetenskaplig synpunkt lämpligaste 
färg-TV-systemet. -EBU beslutade att, för-

utom det amerikanska NTSC-systemet 
(som mycket väl kan anpassas för euro
peiska förhållanden) undersöka ytterli
gare två föreslagna färg-TV-system, nämli
gen det s.k. SECAM-systemet som utveck
lats i Frankrike och det av artikelförfatta
ren utvecklade P AL-systemet, som båda 
i väsentliga delar bygger på NTSC-syste
met. 

I det följande skall genomgås grunder
na för NTSC-systemet och utgående från 
detta skall beskrivas de två andra färg-TV-

/ 

systemen, av vilka P AL-systemet kommer 
att behandlas särskilt ingående. 

NTSC-systemet 
NTSC-systemets viktigaste data och egen
skaper kan sammanfattas i 10 punkter: 

l) Kompatibiliteten. Den överförda färg
TV-signalen motsvarar mycket nära den 
signal som överföres vid svart-vit televi
sion. Den tillsatsinformation som fordras 
för färgen har obetydligt störande inver
kan då signalen återges i en svart-vit TV-

RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1964 45 



Röd 

Grön 

Blå 

Fig l 

u 

t 

o . 

Fig 2 

mottagare. Detta har klarats av genom om
formning av den röda, gröna och blå video
signalen till tre nya signaler, av vilka en 
signal motsvarar luminansen hos bilden 
som återges i den svart-vita mottagaren. 
Denna signal, som benämnes Yl; är sam
mansatt överensstämmelse med det 

1 y' är en spänning och skulle egentligen skri
vas i formen E y • För att förenkla framställ
ningssättet är emellertid i fortsättningen alla 
färgsignaler endast angivna med index, exem
pelvis Y', Q' etc. 
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F örgvör~esigno len 

Sidbond 
fHfH 

Hjälpbörvåg 
I . 

MHz 
f 

mänskliga ögats känslighet för olika fär
ger (se fig. 1) på sådant sätt att vad som 
skrivs på bildskärmen är »vitt» när de tre 
signalerna R I

, G' och B' överföres med 
samma styrka. 

2) Principen för konstant färgmättnad 
Färgvärdet överföres med två signalspän
ningar, dessa signalspänningar överför 
ingen luminansinformation och skall där
för ge minsta möjliga bidrag till ljusstyr
kan hos den bild som erhålles på bilds kär-

~; 

:<"... -.;1 

" 
Fig l 
Bildning av iuminanssignalen Ey'=0,30 ER'+ 
0,59 Eo'+O,l1 EB' av de tre färgkomponenter
na som motsvarar ögats känslighet för rött, 
grönt och blått. 

Fig 2 
Spektrum för luminanssignalen Y' och färg· 
värdesignalen vid »halvlinjeoffset» för färg
värdesignalens bärvåg fH=linjefrekvensen. 

Fig 3 
Färgsynkpulser Bl (Burst) och de identifika
tionspulser B2 som utnyttjas i P AL·systemet 
för färgtelevision. 

Fig 4 
Bandbredden för Y'-, j'- och Q'-signalen vid 
NTSC·systemet (625 linjer) med 5,5 MHz av
stånd mellan bildbärvåg och ljudbärvåg. a) 
Frekvensspektrum för signalerna Ey', El och 
EQ'. b) Videofrekvensspektrum då hjälpbärvå· 
gen modulerats med El resp. EQ'. c) Färg-TV
kanalens disposition. 

men. Den från luminansinformation be
friade färgvärdesignalen utgöres av de s.k. 
färgdifferenssignalerna (B'- Y'), (R'-Y') 
och (G'-Y') av vilka dock endast två 
överföres (B'-Y') och (R'-Y'). 

3) BandbegränsniJng för färgsignalerna. 
Färgvärdesignalen kan överföras smalban
digt, enär ögat bedömer skärpan hos en 
färgbild nästan enbart på basis av den 
bandbredd med vilken luminanssignalen 
överföres. 



~----~-------------------------i 0 

/ 
I 
\ 
\ 

I 

\ 

/ 
/ 

/' 

, 
\ 

\ , 
}J.s I 

J 
\, / 
" / 

a) 

b) 

c) 

(dB) 
O 

-2 Ey 
-4 

-6 

-8 

3 4 6(HHz) 

-2 

-4 

- 6 

- 9 

5.5 6(MHz) 
-f 

0.5 Ljudbörvåg 

'- ./ 

'--- - --- f~BO l '000 • 2 
I d rvog 

3 4 4,43 5 5,5 6(MHz) 
-dfO 

Fig 3 

4) Färgvärdesignalen iluminanssignalens 
»mellanrum». Enligt en teori framlagd av 
Mertz och Gray kan man utgå från att vi
deosignalens energi är uppdelad i diskreta 
spektralområden som utgör multiplar av 
linjefrekvensen. Båda de smalbandiga 
färgdifferenssignalerna kan därför över
föras samtidigt med videosignalen, genom 
att dessa signaler får modulera en hjälp
bärvåg, »färgbärvågen», vars sidband kom
mer att ligga i mellanrummen mellan vi
deosignalens »spektrumlinjer», se fig . 2. 

Fig4 

5) Dubbelmodulering med undertryckt 
bärvåg. De båda färgdifferenssignalerna 
omvandlas genom s.k. kvadraturmodule
ring med undertryckt bärvåg i en bärfre
kvent färgsignal (färgbärvåg) vars ampli
tud motsvarar färgmättnaden och vars fas
läge i förhållande till en inlagd referens
bärvåg ger färgtonen. För obetydligt färg
mättade bilder är amplituden hos denna 
bärvåg mycket liten, för helt vitt försvin
ner den. Vid normala medelmättade färg
bilder har den enligt statistiska mätningar 

på ett stort antal färgdiapositiv ett medel
värde som ligger mellan 10 och 20 % av 
maximiamplituden. De störningar som för
orsakas av färgbärvågen vid svart-vit bild
återgivning blir därför obetydliga. 

6) Färgsynkpuls. Den för uppspaltningen 
av kvadraturmoduleringen i mottagaren er
forderliga referensbärvågen synkroniseras 
med en signal som kallas för »burstsignal», 
Bl i fig. 3, som under linjeåtergångstiden 
överföres i form aven kort bärvågspuls. 
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7) Färgbärvågsojjset. Färgbärvågen är in· 
lagd på sådant sätt i förhållande till linje
avböjningen att den uppträder som ett 
stående pärlband på bilden vid svart-vit 
återgivning aven färgbild. Läget för detta 
»pärlbandssnöre» förskjutes emellertid 
från linje till linje på så sätt att den elimi
neras över fyra linjeperioder (halvlinje
offset hos färgbärvågen) . Därvid är också 
betingelserna uppfyllda för färgvärdesig
nalens uppdelning i intervallerna i video
signalspektret. 

8) Olika bandbredd jör järginjormations
signalerna. För vissa färgövergångar kan 
man minska bandbredden vid överföring 
av färginformationssignalerna. Detta fak
tum utnyttjas genom att man för de båda 
färgdifferenssignaler som skall överföras 
inför två nya mot varandra vinkelrätt 
ställda axlar i färgbärvågsplanet, som 
ligger bättre till ur den nyssnämnda syn
punkten. 

För den ena av de färgdifferenssignaler 
som överföres på detta sätt ger en band· 
bredd av ca 500 kHz fullt tillräcklig upp
lösning, denna färgdifferenssignal beteck
nas med Q'. Den andra färgdifferenssigna
len, »l'-signalen», kräver en bandbredd av 
ca 1,3 MHz, se Hg. 4. 

9) Löptidsutjämning. Löptiden för en sig
nal genom ett filter är ungefär omvänt pro
portionell mot filtrets bandbredd. Vid den 
kodnings- och dekodningsprocess som ut
nyttjas för överföring av färginformations
signalerna får därför den »smalbandigare» 
signalen Q' den längsta löptiden. Med 
hjälp av olika långa löptidskablar kan 
man emellertid kompensera för denna olik
het. För att förhindra alltför stort extra 
uppbåd av apparaturi mottagaren utnyttjar 
man därför ofta s.k. ekvibandmottagare, i 
vilka man inte modulerar med l' och Q' 
utan med (B'-Y') och (R'-Y') och stund
om med signaler med andra referensaxlar, 
exempelvis X' och Z'. I sådana mottagare 
kan man avstå från löptidsutjämningen. 
Men sådana mottagare utnyttjar inte fullt 
NTSC·systemets möjligheter. 

10) Gammakorrektion. Genom förkorrek
tion av den utsända signalen tar man hän
syn till den icke-linjära bildrörskarakteris_ 
tiken. Denna karakteristik kan skrivas un
der formen 1= U'Y där y har värden mellan 
1,8 och 2,8. De tre videosignalerna ER, Eo 
och E B omvandlas därför till signalerna 
ERI/"(, EOI/"( ochEBI/"(. De vid kodningen 
av dessa signaler bildade nya signalerna 
är endast ungefärligen riktigt korrigerade, 
och man betecknar därför de efter kod
ningen erhållna signalerna med Ey ' (lumi
nanssignalen) och EQ' resp. Ej (de båda 
färgdifferenssignalerna med nya referens
axlar ).' Vid fastläggandet av y-korrektio. 

_nen var NTSC-kommitten osäker, man re
kommenterade emellertid värdet y=2,2. 

1 I denna artikel är i figurerna signalerna RI/"(, 
Bl/"(, och GI/"( skrivna i formen R', B' och G'. 
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Diskussion av NTSC-systemet 
NTSC-systemet har haft sina kritiker. 
Dock har man vid varje hittills framlagd 
förbättring respekterat systemets grund
läggande uppbyggnad och förändrat en
dast enstaka parametrar. De föreslagna 
nya färg-TV-systemen kan därför beteck
nas som varianter av det ursprungliga 
NTSC-systemet. I USA var man glad över 
att man funnit den tämligen goda kompro
misslösning för färg-TV.system som NTSC· 
systemet utgör, och på flera år har man 
där inte hört av någon kritik av detta sy· 
stem. NTSC-systemets mest markanta nack
del är att den fasvridning som inträffar 

, 

Fig. 6 visar ett grundschema för NTSC. 
systemet. Av detta framgår i vilka punkter 
i systemet förbättringar resp. ändringar 
har föreslagits. Bortsett från det s.k. »Con
stant Luminance System», som går ut på 
att förbättra y-korrektionen, avser alla fö
reslagna ändringar i NTSC-systemer en 
förändring av överföringen av bildens 
färgvärde. 

y-korrektionen i NTSC-systemet 
y-korrektionen i NTSC-systemet och i alla 
av detta system härledda system, är inte 
fulländad. På sändarsidan står det nor
malt tre signaler till förfogande, R, G och 

+ (R'-n 
Röd 

Gul 

.. (B'-y'J 
sin(Qt+O') -

- ( -y'J 
I 

Fig 5 

Färgcirkel för färgbärvågens visare i färgbärvågsplanet_ Visarens vinkel motsvarar en färgton 
i den överförda bilden. Amplituden hos visaren bestämmer färgmättnaden. 

vid signalens överföring i radiolänkar, sän
dare etc. inverkar på färgriktigheten hos 
den överförda signalen. 

För att sådan fasförskjutning ej skall 
uppstå måste stränga och svåruppfyllda 
krav ställas på överföringsegenskaperna i 
exempelvis radiolänkförbindelser, sända
re osv. Ännu mer störande framträder den 
nyssnämnda faskänsligheten vid återgiv
ning av färg-TV-signaler som upptagits på 
magnetband. Oundvikliga små hastighets
ändringar hos bandet blir i färgbilden 
synliga som färgtonsändringa~. Med kom
plicerade elektroniskt styrda fördröjnings
anordningar kan man bemästra dessa nack
delar, men åtskilligt finns ännu att göra 
för att förbättra kvaliteten hos bandinspe
lade färg-TV-bilder enligt NTSC-systemet. 

B, som utsätts för en korrigering i formen 
RI/"(, GI/"( och Bl/"(. Av dessa signaler bil
das signalen Y' som inte är identisk med 
Yl/"(. Bildröret styrs alltså inte med den 
korrekta luminans signalen. Detta kan på
visas med enkel räkning. 

Den utsända luminanssignalen är efter 
korrektion 

Y'=0,30 RI/"(+0,59 GI/"(+O,ll Bl/"( 

så att en svart-vit mottagare ger en lumi
nanssignal L = (Y')'Y. Förhållandet mel
lan denna signal och referenssignalen Y är 

(Y') 'Y 

Y 
[0,30 R (1/'Y)+0,59 G (l/"()+O,ll B(l/"()] 'Y 

0,30 R+0,59 G+O,ll B 



För de tre mättade primärfärgerna är sam
ma relationstal 

[(Y')'YjYJn=0,30('Y-1 ); [(Y') 'Yj YJa= 
=0,59('Y-1); [(Y') 'Y j YJn=O,ll ('Y-l) 

För det antagna värdet på /, = 2,2 är re
lationstalen för röd 0,23, för grön 0,53 och 
för blå 0,07_ Sändes vitt (R=G=B) så är 
relationstalet (Y')'YjY=l; man får alltså 
fullgod reproduktion_' Luminansen återges 
alltså inte riktigt korrekt när färg överfö
res_ Särskilt stort är felet vid blå mättad 
färg, luminansen är då endast 7 % av den 
riktiga_ Detta fel är tydligt märkbart på 
bilden_ För mera omättade färger närmar 
man sig mer och mer det riktiga luminans
värdet och vid vitt blir luminansen exakt 
återgiven_ Denna ofullkomlighet är en av 
orsakerna till att man vid det s.k. SECAM
systemet får ett linjeflimmer vid horison
tella övergångar och att man vid förenk
lade P AL-mottagare vid större överförings
fel får olikfärgade linjer, som dessutom 
uppvisar olika luminans. 

Under senaste tiden har man börjat sys
selsätta sig med förbättringar för att få 
fram ett system som inte uppvisar den nyss 
antydda olägenheten. Man utgår därvid 
från önskemålet att man skall arbeta med 
kameror som har fyra kamerarör istället 
för tre: ett med hög skärpa, exempelvis en 
bildortikon, för den bredbandiga luminans
signalen och tre mindre skarpa rör, exem
pelvis tre vidikoner, för färgsignalen. 

Med detta arrangemang hoppas man 
kunna lösa problemet att få de olika färg
upptagningarna att sammanfalla och sam
tidigt få fram en monokrom signal som 
bättre svarar mot den man får med en 
svart-vit kamera. En kamera av detta slag 
fordrar egentligen en signal, i vilken en 
förbättrad luminanssignal, även kallad 
»konstant-Iuminans-signal», är förhanden. 
[4J, [SJ, [6J: Den »normala» NTSC-mot
tagaren ger en felaktig färgbild när den 
matas med en sådan signal, mättat rött 
blir exempelvis fullt märkbart återgivet på 
felaktigt sätt. En icke-linjär koppling för 
att korrigera detta erfordras därför i mot
tagaren. I primitivaste fallet överföres en 
del av signalen (R'-Y') icke-linjärt till 
(G'-Y')-kanalen [4J. 

Förbättrad färgvärdeöverföring 
En hel del undersökningsarbete har lagts 
ner på att åstadkomma en stabilare över
föring av färgvärdet än vad NTSC-systemet 
medger genom att ändra det i detta system 
tillämpade moduleringssättet för färgsig
nalerna. De föreslagna ändringarna är 
schematiskt framställda i fig. 6. 

Ett förslag att åstadkomma dubbelmodu
lering genom samtidig frekvens- och am
plitudmodulering aven bärvåg för vardera 
färgsignalen har undersökts ingående av 
Mayer [7J. I ett förebildligt utformat och 
mycket läsvärt arbete över detta med 

l Under antagande av att koefficienterna för 
bildrörets fosforer är identiska. 
2 Siffror inom parentes hänvisar till litteratur
förteckning i slutet av artikeln. 

® 

® 

Fig 6 

Matris 
+ 

omkopplare y' 
i--!--------I 

+ 
mkopplare y' 

~~---.-----~ 

Blockschema för NTSC-systemet jämte olika varianter av detta system. 

1) NTSC-systemet med förbättrad gammakorrektion {constant luminance}. Samma gammakor
rektion förutsättes vara tillämpad i samtliga varianter. 
2} PAL-systemet {med 1'-, Q'-modulation}. I förhållande till NTSC·systemet tillkommer en 
omkopplare. 
3} PAL-systemet {med samma bandbredd för båda färgkanalerna}. Enkel matriskoppling och 
omkopplare erfordras. I övrigt är systemet identiskt med NTSC-systemet. 
4} SECAM-NTSC-systemet. Färgdifferenssignalerna (E'- Y') och {R'-Y'} avsökes i sekvens. 
Endast en modulator fordras, samma som vid NTSC-systemet men med endast en axel, sålunda 
ingen kvadraturmodulering. 
5} SECAM-FM-systemet. Differenssignalerna {B'-Y'} och {R'- Y'} avsökes i sekvens. Synkro
niserad FM- och amplitudmodulering. 
6} FAM-systemet. Matris för differenssignalerna (E'-Y') och {R'-Y'}. En kanal överföres 
med FM, den andra med AM. 
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Fig 7 

F AM betecknade förfarande, kommer han 
fram till slutsatsen att man inte uppnår 
särskilt stora fördelar med detta system 
jämfört med vad som kan uppnås med 
NTSC-systemet även om F AM-systemet 
tillåter konstruktion av påfallande enkla 
och billiga mottagare. Hantjes och Teer 
[8] söker eliminera kvadraturmodulering
en i det att de låter de båda färgsignaler 
som skall överföras modulera var sin hjälp
bärvåg som ligger inflikad i luminanssig
nalens spektrum. Denna väg har emellertid 
övergivits. 

De övriga i fig. 6 skisserade förslagen 
skall genomgås i det följande. 

SECAM -systemet 
SE CA M-systemet, som har framkommit i 
Europa, har som grundtanke att minska 
inte endast färgupplösningen i horisontal
led - som ju är minskad ge'nom smal
bandsöverföringen av färgdifferenssigna
len - utan också färgupplösningen i ver
tikalled. Därmed skulle man få ett förenk
lat överföringssystem. Principen som an
gavs av Henry de France [10] baseras på 
att man under en linje-avsökning tar med 
endast en av de två erforderliga färgdiffe
renssignalerna ; under den efterfölj ande 
linjeavsökningen tar man med den andra 
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färgdifferenssignalen. De båda för över
föringen av färgtonen erforderliga signa
lerna blir därför inte överförda simultant 
utan efter varandra i sekvens från linje till 
linje. I mottagaren åstadkommes ett simul
tant uppträdande av de båda färginforma
tionerna genom att man för ena signalen 
utnyttjar en fördröjningsledning, som 
åstadkommer en tidsfördröjning motsva
rande avsökningstiden för en linje (64,us). 
Sekvensöverföring och lagring är de väsent
liga data som kännetecknar detta system, 
därav dess namn, SECAM (sequentiel a 
memoire). 

Färgbärvågen blir under varje linje mo
dulerad med endast en färgdifferenssignal : 
vid original·SECAM·systemet med AM, 
vid en nyare variant av SECAM-systemet 
med FM. Därmed uppnås en överföring 
av färginformationen som i stor utsträck
ning är oberoende av ev. fasfel i överfö
ringskanalen. Vid normal frekvensmodule
ring skulle emellertid, i motsats till vad 
som är fallet vid NTSC·systemet, bärvågen 
även vid förekomsten av mycket litet mät
tade färger i bilden alltid uppträda med 
full amplitud och skulle därför p.g.a. fre
kvensmodulering bli starkt störande i bil
den när denna återges i svart-vita motta
gare. Genom en rad åtgärder har man 
emellertid lyckats minska störningarna 

från färgbärvågen, så att dessa inte blir 
mer synliga än vid NTSC-systemet. Man 
har åstadkommit detta bl.a. genom att 
minska fäigbärvågsamplituden vid mins
kad färgmättning; man kompletterar allt
så frekvensmoduleringen av färgbärvågen 
med en slags tillsats-amplitudmodulering. 
Denna tillsats-amplitudmodulering får man 
fram genom att man har en till mittfre
kvensen hos den frekvensmodulerade bär
vågen avstämd absorptionskrets, som vid 
mindre färgmättnad i bilden dämpar den 
frekvensmodulerade signalen. Emellertid 
försvinner inte bärvågen helt och hållet 
vid färglös bild, vilker är fallet vid NTSC
systemet. 

Kompatibiliteten hos SECAM-FM-syste. 
met är ungefär densamma som vid NTSC
systemet. Genom frekvens beroende kor
rektion av den modulerande signalen och 
en motsatt frekvensberoende korrektion 
efter demodulering i mottagaren har man 
uppnått ytterligare förbättringar av syste
mets egenskaper. 

Fig. 7 ger en sammanställning av de vä
sentliga parametrarna i SECAM-FM-syste
met. För god kompatibilitet fordras synkro
nisering av FM-bärvågen till linjeavsök
ningen ; motkoppling måste utnyttjas för 
att överhörning från luminans- till färg
kanalen skall hållas nere. SECAM-FM-



Fig 7 
Systemegenskaper för SECAM-FM-systemet_ 
På sändarsidan ingår ett ji/ter för diskanthöj
ning jör den videofrekventa färgdijjerenssig
nalen_ Frekvensmodulator med nominell fre
kvens 4,437 MHz, jrekvenssving iJj",,,. = ±750 
kHz. Vidare ingår på sändarsidan ett jilter för 
max. frekvens beroende amplitudmodulering 
genom en sugkrets avstämd till 4,437 MHz. 
På mottagarsidan ingår frekvensberoende 
amp'itudkorrigering motsatt den på sändarsi
dan, en FM-demodulator samt ett diskantsänk 
ningsfilter motsvarande diskanthöjningsfiltret 
på sändarsidan. 

Fig 8 
SECAM-NTSC-signalen för en serie »balkar» 
med olika färgton. 

Fig 9 
Ultraljudsfördröjningsledning. 1) och 2) ba· 
riumtitanat-omvandlare. 

Fig 10 
Kodningssystem för SECAM-NTSC-förfarandet. 

systemet har i nu antydd utformning pro
vats på bred bas och med gott resultat. 

SECAM-NTSC-syslemet 
I Telefunken-Iaboratorierna har, förutom 
NTSC-systemet och original SECAM-
systemet, olika varianter av SECAM-syste-
met undersökts_ För att man inte skulle 
behöva avstå från de fördelar som modu-
lering med undertryckt bärvåg innebär, 
ersattes kvadraturmoduleringen med en 
sekventiell modulering, så att ett SECAM-

Fig 8 

synkroniserad hjälpbärvåg erhölls_ Färg- Fig 9 
bärvågen blir då vid färglös bild verkli-
gen = O_ Detta system benämnes i denna 
artikel SECAM-NTSC-systemet. 

Liksom vid SECAM-FM-systemet sker 
vid SECAM-NTSC-systemet sekventiell 
avsökning omväxlande med (B'- Y') och 
1,27 (R'- Y') _ Båda signalerna överföres 
med samma bandbredd, ca 1,3 MHz, mot-
svarande l'-bandbredden i NTSC-syste-
met, så att man liksom vid SECAM-FM-
systemet kan nöja sig med mycket enkel 
matriskoppling i mottagaren (utan den 
löptidsutjämning som fordras vid NTSC-
systemets l'- Q'-förfarande) _ Fig_ 8 visar 
hur en på så sätt modulerad signal erhål-
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4,437MHz 

L Komplett 
videosignal 

Utgång 

burst les_ Mottagaren har en ultraljud-fördröj
ningsledning, se fig_ 9, av samma typ som Fig 10 
också utnyttjas i SECAM-FM-systemet. _________________________________ _ 
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Färg-TV-bilder fotograferade på bildrörs skärmen 

Fig l 

Fig. 1- 9 visar de färgbilder som erhålles vid 
överföring med olika färg·TV ·system och viu 
olika defekter i överföringskanalen. 

Fig. l visar den bild som erhålles vid över· 
föring enligt NTSC· och P AL·systemen. Sam· 
ma kvalitet erhålles vid P AL·systemet vid en· 
kelt·sidbandsöverröring av färginformationen 
på hjälpbärvågen. 

Fig. 2 visar samma bild som i fig. l men 
överförd enligt NTSC·systemet vid enkelt-si d
bandsöverföring av färginformationen på hjälp
bärvågen. 

Fig 5 

En barium-titanat-omvandlare i ena än
den aven glasstav omsätter den bärfre
kventa färgsignalell till ultralj udvågor 
som utbreder sig längs staven. En andra 
omvandlare vid andra ändpunkten på 
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Fig 2 

Fig. 3 visar den färgkvalitet som erhålles 
vid transmission i normal överföringskanal vid 
NTSC- och PAL-systemen. Samma färgkvali
tet erhålles med PAL-systemet vid ett fa s fel 
av ca 30 0 i överföringskanalen. 

Fig. 4 visar samma bild som i Lig. 3 men 
överförd med NTSC-systemet vid ett fasLel av 
ca 30 0 i överIöringskanalen. 

Fig. 5 visar den färgkvalitet som erhålles vid 
transmission i normal överföringskanal enligt 
NTSC- och PAL-systemen. Samma färgk val i
tet erhålles vid P AL-systemet vid ± 30 0 fasfel 
i överföringskanalen. 

Fig 6 

staven omvandlar ultraljudvågorna åter 
till en bärfrekvensspännillg, som är för
dröjd med den tid (ca 64 fiS) det tar för 
ultraljudvågen att passera stavlängden. 
Fördröjningstiden behöver inte stämma 

I fig. 6 visas samma bild som i fi g. 5 men vid 
överföring enligt NTSC-systemet vid +30 0 

fa sfel i överföringskanalen. 
fig. 7 visar samma bild som i fig. 5 men 

överförd enligt NTSC-systemet viu _ 30 0 fa s
fel i överföringskanalen. 

I fig. 8 visas den normala färgkvalitet som 
erhålles vid överföring enligt NTSC- och PAL
systemen. 

Fig. 9 visar ett annat exempel på normal 
bildkvalitet vid överföring enligt NTSC- och 
P AL-systemen. 

Fig 7 

överens exakt med linjeavsökningstiden, 
enär det inte behövs någon synkron de
modulator för att skilja de två signalerna 
åt. Dock måste den undertryckta bärvå
gen åter insättas, vilket kan ske före 



vid överföring enligt olil(a färg-TY-system 

Fig 3 

Fig 8 

fördröjningsledningen för båda kanaler
na samtidigt. Löptidsändringar ändrar 
då inte fasförhållandet mellan tillsats
bärvågen och »nyttobärvågen»_ 

I fig. 10 visas principen för kodning 

Fig 4 

Fig 9 

på sändarsidan och tig. 11 visar dekod
ningssystemet i ett på här antytt sätt 
kompletterat SECAM-FM-system på mot
tagarsidan [ 14J. Färgdifferenssignalen 
antar positiva och negativa värden, var-

vid frekvensmoduleringen lo ±LJI upp
står, vilket gör att ett frekvensområde så
väl över som under den frekvens som här 
betecknas med lo, tas i anspråk. Vid AM 
med undertryckt bärvåg är det tillräck-
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ligt med endast ett sidband för tillfreds
ställande överföring. S.k. kvadraturdis
torsion, som uppstår vid enkelt· sid bands
överföring kan hållas nere om man i mot
tagaren tillsätter en referensbärvåg av 
tillräcklig amplitud; någon »färgöver
hörning» uppstår emellertid inte vid det
ta förfarande. Det är exempelvis utan 
vidare möjligt att undertrycka videoban· 
det över 4,43 MHz. Ett lågpass filter med 
6 dB dämpnin g vid 4,43 MHz infogad i 
överföringskanaJen försämrar signal brus
förhållandet i färgkanal en, men ås tad
kommer ingen väsentli g föränd,riJ,g av 
färgövergångarna. 

De framtid a europ eiska färgtelevisions
normerna kommer att få samma linj etal , 
625 linjer, men den utnyttj ningsbara vi
deobandbredden är olika. Fig. 12 åskåd
liggör situationen. En en hetlig färgbär
vågsfrekvens av ca 4,43 MHz är redan 
fastställd. Det europeiska färgöverfö
ringssystemet skall därför i efterhand 
möjliggöra en beskärnin g av den övre 
delen av videobandområdet, så att länder 
som har en större videobandbredd skall 
kunna utnyttja en bredbandigare färg
modulering. Det här beskrivna nya SE
CAM-systemet, liksom det nya P AL-syste
met, tillåter sådan bandbegränsning. 
Samma sak gäller ett ytterligare förbätt-
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rat SECAM-system, som skall beskrivas 
närmare i det följande. 

Den fas distorsion som uppträder vid 
överföringen aven färg-TV-signal änd
rar inte färgtonen vid de båda här an
tydda SECAM-systemen eller vid P AL
systemet. Däremot uppträder sådan fär g
distorsion vid NTSC·systemet. Vid NTSC
och P AL-systemen är för en viss färgton 
amplituden konstant hos färgbärvågen 
från linj e till linje. Därför uppstår vid 
amplituddistorsion vid överföringen en
dast ändring i färgmättningen . Vid SE
CAM-AM-förfarandet uppstår däremot vU 
amplituddistorsion en ändring i färgto
nen . Vid detta SECAM-förfarande är 
am plituden hos två på varandra följand e 
linj er i allmänhet inte lika stora, varför 
amplituddistorsionen för båda linjerna är 
olika. Fig 13a visar tydligt hur därav inte 
uppstår endas t en färgmättnadsändring 
Ils utan också en färgtonsändring. För att 
få storleken av dessa färgtonsändrin gar 
I I(J fastställda kan man utgå från kubisk 
distorsion F+ k3F3 för färgbärvågsampli
tuden. Vid normal amplitudmodulering 
kan man skriva färgvektorn för två efter 
varandra följ ande linj er på följande sätt: 

F1= kl[l+ (B'-Y')J 
F2 = kl [l+ (R'- Y')J 

Verti kalpulser 

För det fall att man har undertryckt bär
våg får man följande: 

Fl = k2 (B'- Y') 
F2 = k 2 (R'- Y') 

Man kan beräkna färgdistorsionen !l(J/ 
/ k 3 för det fall att »färgb alkmönster» ut
sändes. Koefficienterna kl och k 2 mås te 
väljas så, att samma utstyrning är för han
den i båda fallen. Fig. 13b visar resultatet 
av räkningarna. Som synes får man vid 
normal amplitudmodulering mycket stora 
färgfel, vid modulerin g på undertryckt bär
våg får man små, om än icke försvinnande 
små fel. 

( Forts.) 

Litteraturhänvisningar 

[ lJ FINK, D G: Colollr television stan
dards. New York 1955, Mc-Graw·Hill Book 
Company. 

[2J BRUCH, W: Wahl eines Präzisions
ojjsets jur den Farbhiljsträger im PA L
F ar b jernsehsystem. Tele funken-Zei tun g 
1963, nr 1/ 2, s. 89. 

[3J MUELLER, J; JAESCHKE, F: Prä
zisions-Ojjset fur den Farbhiljsträger im 
NTSC-System. Elektronische Rundschau 
1961, nr 6, s. 249. 



Fig 11 
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D et vanligaste sättet att grafiskt åskåd
liggöra färger är med hjälp av det av Com
mission International d'Eclairage (CIE) 
rekommenderade s.k. CIE-diagrammet (fig. 
l). Utan att gå in på hur diagrammet här
letts kan sägas, att alla fysikaliskt reali
serbara färger ligger inom den triangellik
nande ytan i CIE-diagrammet. Längs båg
linjen ligger alla mättade spektralfärger 
(siffrorna utefter denna båglinje anger 
våglängden i ,um) och längs den raka lin
jen ligger de mättade purpurfärgerna. In
om ytan ligger de omättade ~utspädda~ 
färgerna och ungefär i ~färgtriangelns~ 

0,9 

Y 
0,520 

o,s 

0,7 

0,6 

0,500 

o,s 

0,1. 

0,2 

0,1 

0,1 0,2 0,3 0,4 

Fig l 

Så överföres färgtele 

tyngdpunkt ligger den s.k. vitpunkten eller 
neutralpunkten, som representerar färg
mättnaden O och alltså kan sägas vara en 
~färglös färg». 

Liksom färgfilmen grundar sig färgtele
visionen på det faktum, att man med hjälp 
av endast tre lämpligt valda färger, primär
färger, kan syntetisera de flesta färger som 
ögat förmår uppfatta. Den mindre triangel
ytan i CIE-diagrammet representerar de 
färger som kan åstadkommas med de färg
televisionssystem som f.n. är aktuella. I 
triangelns spetsar ligger primärfärgerna, 
rött, grönt och blått, och genom att blanda 

dessa i lämpliga proportioner kan man få 
fram alla färger inom triangeln. 

Färgvärde, färgton, mättnad 
Mot varje punkt i CIE-diagrammet svarar 
en färg med visst järgvärde. Två egenska
per hos färgen bestämmer färgvärdet: 
färgtonen (den egenskap som vi i dagligt tal 
betecknar med ~färg~) och mättnaden (ju 
mer mättad en färg är, desto lägre är dess 
vithalt ). För att ta ett konkret exempel: 
rosa är en omättad färg med färgtonen 
röd. 

Den tredje egenskap som tillsammans 

Fig2 ~ 

0,650 

0,5 0,6 0,7 0,8 
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Genom att förlägga hjälp bärvågen för färgvärdesignalen 
i fria intervaller mellan luminanssignalens sidband kan 
man överföra bildens färginformation samtidigt med lu
minanssignalen utan att överföringen av luminanssigna· 
len störs. 
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e/E-diagrammet med inritat område för ögats färgseende (den stora 
ytan) samt för färgtelevision (den med streckade linjer inramade ytan). 
Siffrorna i diagrammet anger våglängden i ,um. 
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En snabborientering om 

principen för överföring 

av färgtelevision enligt 

• • 
VISIon 

NTSC-, P AL- och 

SECAM-systemet. 

med färgton och mättnad entydigt bestäm
mer en färg är ljustätheten eller luminosi
teten. Denna egenskap kanske lättast ka
rakteriseras med ett exempel: En röd bil
jardboll ligger på ett grått underlag. Den 
röda färgens färgton och mättnad är över
allt densamma (med undantag för ev. 
glansdagrar), men färgens luminositet va
rierar över ytan och är lägst på bollens 
skuggsida. När det gäller färgade ljuskäl
lor brukar man inte tala om luminositet 
utan om luminans. Vid television kan man 
t.ex. tala om luminansen för ett visst bild
element på bildröret. 

Det är alltså tre storheter som skall 
överföras med färgtelevisionssignalen : lU7 

minans, färgton och mättnad. Detta gäller 
oberoende av hur många primärfärger som 
används. 

Ögats färgseende 
Ögats färgseende är sådant, att om man 
betraktar allt mindre färgade ytor, upp
fattar man slutligen en godtycklig färg 
som endera blågrön eller orangeröd. Görs 
den färgade ytan ändå mindre uppfattas 
till slut ingenting av färgens färgton utan 

Fig 3 T 

endast dess luminans, dvs. mycket små fär
gade ytor uppfattas endast som gråa nyan
ser. 

Rent praktiskt betyder detta förhållande 
för färgtelevisionens del, att endast stora 
ytor behöver överföras med tre färger. 
Mindre ytor överföras med två färger och 
bildens findetaljer i svartvitt. En på så sätt 
uppbyggd TV-bild kan av ögat inte skiljas 
från en som i sin helhet är uppbyggd av 
tre färger, förutsatt att bilden betraktas på 
sådant avstånd, att dess linjestruktur inte 
är synlig. 
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Färg-TY-överföring 
I det i USA tillämpade systemet för färg
TY-överföring, TSC-systemet, överföres 
en luminanssignal och två färgsignaler 
samtidigt. Luminanssignalens värde upp
tar hela videokanalens bandbredd, de två 
färgvärdesignalerna får modulera en hjälp
bärvåg, vars frekvens är en udda multipel 
av halva linjefrekvensen.' Därigenom kom
mer vid modulering av hjälpbärvågen de 
uppstående sidbanden att falla i fria inter
valler mellan luminanssignalens sidband. 
Se fig. 2. Underbärvågen är undertryckt 
och färg signalen försvinner därför när 
grått överföres, dvs. när ingen färginfor-

Bild
bärvåg 

I 
: i 
1 . / 10,5 1 
i/MHz ' /1,25 MHz 

O 2 3 

Förgsignalens 
bärvåg 

I 
ljud

örv6g {b 

i :\ i 
I : i .5,451 

Mf!.2 
4 5 6 MHz 

10.;5 3,579545 MHz 
MHz 4,2MHz 

4,5 MHz 

6 MHz 

Fig 4 
Televisionskanalens disposition vid överföring 
av färgtelevision enligt NTSC-systemet (525 
linjer) . Kanalbredden är densamma som för 
svartvit televisionsöverföring med 525 linjer. 

mation utan endast ändringar i bildens lu
minans överföres. Underbärvågen module
ras med de två färgsignalerna på sådant 
sätt att bärvågens amplitud påverkas av 
färgmättnaden och bärvågens fas av färg· 
tonen. 

NTSC:s färgbildsignal (fig. 3) består 
sålunda av 

l) en luminanssignal, som i allt väsent
ligt är identisk med bildsignalen vid 
svartvit TY; 

2) en färgvärdesignal, som består aven 
samtidigt amplitud- och fasmodulerad 
underbärvåg på ca 3,58 MHz. Amplitud
moduleringen motsvarar härvid färgen!.' 
mättnad och fasmoduleringen dess färg
ton. 

Synksignalerna för linje- och bildavböj
ning vid färg-TY skiljer sig endast obetyd
ligt från motsvarande signaler vid svartvit 

1 Vid det amerikanska 525-linjerssystemet är 
underbärvågens frekvens 455 X halva linjefre
kvensen, dvs. hjälpbärvågens frekvens blir 
3,579545, dvs. ca 3,58 MHz. Vid ett till det 
västeuropeiska 625-linjerssystemet anpassat 
NTSC·system har man föreslagit att hjälpbär
vågens frekvens skall vara 567 Xhalva linjefre
kvensen, dvs. hjälpbärvågens frekvens blir 
4,4296875 MHz, dvs. ca 4,43 MHz. 

~78 
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B ilden i fig. l ger i starkt koncentrat 
principen för färgtelevision. Längst till 
vänster i figuren visas den principiella 
uppbyggnaden aven färg-TY-kamera från 
vars tre kamerarör erhålles tre signalspän
ningar svarande mot de tre grundfärgerna 
i bilden, blått, rött och grönt, E B" E R' och 
Ea'. Dessa signalspänningar överföres per 
radio eller per tråd till ett färg-TY-bild
rör där bilden ritas upp i samma linje
mönster med tre elektronstrålar och i syn
kronism med avsökningen i TY-kamera
rören på sändarsidan. 

Färg-TY-kameran 
Färg-TY-kameran är utrustad med optik 
som kastar den bild som skall överföras 
mot ett system av speglar av vilka en del 
är genomskinliga och en del är totalreflek
terande. Med hjälp av speglarna kastas 
bilden mot den ljuskänsliga mosaiken i de 
tre kamerarören Kl, K2 och K3. Framför 
kameraröret Kl är anbringat ett filter, 
Fl, som endast genomsläpper blått ljus. 
Framför kameraröret K2 är anbringat ett 
filter F2, som endast släpper igenom rött 
ljus och framför kameraröret K3 är insatt 
ett filter, F3, som endast släpper igenom 
grönt ljus. Avsökningen av bilden med 
elektronstrålen i de tre kamerorna Kl, K2 
K3 är synkroniserad, men de tre kameror
na avsöker var och en endast sin grund
färg i bilden. 

Utgående signalen, EB' , från det blå 
kameraröret, utgående signalen från det 
röda kameraröret, E R ' , och utgående sig
nalen från det gröna kameraröret, Ea', på
föres färg-TY-sändaren och överföres per 
radio till färg-TY-mottagare där man på 
utgången åter erhåller de tre färgsigna
lerna. Dessa signaler påföres de tre elek
tronkanoner, El, E2, E3, som ingår i ett 
färgbildrör. Därvid styr signalen EB' in
tensiteten hos elektronstrålen från en av 
elektronkanonerna, signalen E R ' strålin
tensiteten från elektronkanon nr 2 och Ea' 
strålintensiteten från elektronkanon nr 3. 
Ett gemensamt avböjningssystem (A) av-

Färg-TV • 
l ett 

böjer de tre elektronstrålarna synkront i 
ett linjeraster på samma sätt som elektron
strålen i ett svart-vitt bildrör. 

På bildrörets bildskärm är punktvis an
ordnat ett mönster av tre olika fosformate
rial, så beskaffat, att när materialet träffas 
aven elektronstråle avger de olika fosfor
materialen ett blått, rött resp. grönt ljus. 
Fosformaterialet är anbringat med fosfor
punkterna i triangelform och genom att 
elektronstrålarna från El, E2, E3 måste 

Färg - TV -kamera 

Fig l 

Fig 2 



nötskal 

passera en s.k. skuggmask kommer strålen 
att träffa de i triangelns hörn anbringade 
fosforpunkterna på sådant sätt, att den 
»blå elektronstrålen» träffar endast blå 
fosforpunkter, den »röda strålen» röda 
fosforpunkter och den »gröna strålen» grö
na fosforpunkter. 

Beroende på intensiteten hos elektron
strålarna kommer nu de olika fosforpunk
terna att lysa mer eller mindre starkt. Dia
metern för varje fosforpunkt är ca 0,4 mm, 

Principen för färg-TV är -

om man bortser från själva över

föringssystemet - enkel nog. 

och punkterna ligger på ca 0,7 mm av
stånd från varandra. Vid normalt tittarav
stånd är fosforpunkterna så små att upp
lösningsförmågan hos det mänskliga ögat 
inte är tillräcklig för att särskilj a de en
skilda punkterna. Det betyder att för olika 
luminans hos de tre olika färgpunkterna i 
en »triangelgrupp» kan ögat inte särskilja 
de enskilda färgerna hos ljuset utan endast 
den additiva blandningen av de tre färg
punkterna. 

Här en kort orientering.1 

Tillverkningen av skuggmaskrör, som 
t.v. huvudsakligen sker vid ReA i USA, är 
en invecklad historia. Det krävs utomor
dentligt stor precision vid framställningen, 
det förklarar det relativt höga pris som 
dessa rör betingar. • 
1 Det förutsättes att läsaren är förtrogen med 
principen för överföring av svart-vit färgtele
vision. Se exempelvis BELLANDER, J: Tele
visionsmottagaren, (Nordisk Rotogravyr). 

Färg - TV- bildrör Fig l 

EB 

Färg· 

ER TV, 

sändor 

Ea 

Fig 3 

Färg

TV, 
mot·-

Detta är den enkla principen för överföring av färgtele
vision från färg-T V-kameran fram till färg-TV-bildröret. 

Fig 2 
Färg-TV-kamera, fabrikat Philips. 

Fig 3 
Färgbildrör, fabrikat ReA, tillverkas med rund bild· 
skärm och med 70° avböjningsvinkel. 

Fig 4 
Principen för skuggmasken i färg-T V-bildröret. 

Fig 5 
P_g.a. bildrörets längd, se fig. 3, blir färg-TV-mottagare 
relativt djupa och förefaller - i varje fall jämfört med 
moderna »svartvita» TV-mottagare - ganska klumpiga. 
Bilden visar en färg-TV-mottagare av fabrikat Philips. 

Fig 5 
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STEREORUNDRADIO-

TEKN IK (II I) 

Stereodekoder av "matris typ" 
I fig. l visas princip schemat för en rör
bestyckad stereotillsats, typ »Stereodeco
der IV» från Grundig. Verkningssättet är 
följande: 

Den till stereotillsatsen från FM-demo
dulatorn inkommande kompletta stereosig
nalen förstärks i röret VIA. Tack vare 
sugkretsen LI+ C2 för 19 kHz, som ligger 
parallellt över katodmotståndet på 15 
kohm, och tack vare den till 19 kHz av
stämda anodkretsen L2+C3, blir pilotbär
vågen speciellt framhävd. 63 kHz för den 
s.k. SCA-signalen som inte utnyttjas i Eu
ropa1 spärras genom parallellresonanskret-

+ 

15k 

Fig l 
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Västtyska stereo 

sen LI+CI parallellt över katodmotstån
det. Den förstärkta pilotbärvågen dubblas 
därefter medelst dioderna Dl och D2, var
vid man återvinner hjälpbärvågen 38 kHz. 
Denna förstärkes i VlB via den till 38 kHz 
avstämda anodkretsen till en likriktar
brygga, bestående av fyra dioder D3-D6. 

Differenssignalen 23-53 kHz tas ut med 
en avstämd krets L3+C4 i anodkretsen för 
VIA och påföres mittuttaget på sekun
därsidan av den till 38 kHz avstämda trans
formatorn Tr i anodkretsen för VIB. 

1 Se Så över/öres stereorundradio via FM·sän
dare. RADIO & TELEVISION 1964, nr 3, s. 44. 

+ 

(A-B) Sidbond 

Till "stereoögo" 

lk 

1M 

38 kHz·signalen över likriktarbryggan 
kommer att göra dioderna D3 och D5 resp. 
dioderna D4 och D6 växelvis ledande resp. 
spärrande; den halvperiod av 38 kHz
spänningen som gör D3+D5 ledande gör 
samtidigt D4-t-D6 spärrande och vice ver
sa. Sidbanden för den undertryckta bär
vågen 38 kHz kommer därvid att demodu
leras på det sätt som antydes i fig. 2, som 
även visar ett förenklat schema för fig. l. 
De i serie med dioderna D3-D6 liggande 
motstånden linjäriserar diodkarakteristi
korna, de båda trimmotstånden i diagonal
hörnen i bryggan utnyttjas för att man 
skall kunna ställa in förhållandet mellan 
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+(A-B) 

(A+B) 
-(A- B) 

\ 
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"}")y 390 R2 lOk 
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Detta är nr 3 i RT :s artikel

serie om stereorund

radioteknik. 

rundradiotillsatser 
Tidigare avsnitt har varit 

införda i nr 3 och 4/64. 

summa- och differenssignal på korrekt 
sätt_ 

Exakt symmetrisk uppbyggnad av kret
sarna ger mycket hög överhörningsdämp
ning - Grundig uppger bättre än 35 dB 
inom området 30(}-5000 Hz, vid 8 kHz 
är överhörningsdämpningen ännu 20 dB. 
Distorsionen är l %. 

Diskantavskärning hos summasignalen 
sker genom RC-Iänken Rl+ C5, motsva
rande diskantsänkning i differenssignalen 
sker på högfrekvenssidan genom att kret
sarna 23-53 kHz har begränsad band
bredd, så att viss diskantavskärning inträ
der. 

Fig l 
Principschema för en rörbestyc· 
kad stereo tillsats med matnsnät 
(Grundig, typ IV). 

Fig 2 
Kurv/ormen i olika punkter av 
kopplingen i jig. 1. 

38kHz 

Sid -

BOAd 

Fig 2 

En stereotillsats med liknande uppbygg
nad, ehuru bestyckad med transistorer och 
med endast två dioder i likriktarbryggan, 
tillverkas av Körting'. 

Stereodekoder av omkopplartyp 
med transistorer 
Ett exempel på en stereodekoder av om
kopplartyp är en av Metz Apparatewerke 
i Fiirth utvecklad tillsats. Princip schemat 
för denna visas i fig. 3. I denna tillsats 
påför man den kompletta stereosignalen 

'Se TAEGER, W: Västtysk stereotillsats. RA
DIO och TELEVISION 1962, nr 3, s. 52. 

Tr 

D3 

D5 

pa mgången av dekodern, som har en 
avstämd krets Ll+Cl. Pilotfrekvensen 
19 kHz fördubblas med hjälp av två dioder 
Dl och D2 och förstärkes så att 38 kHz
bärvågen återvinnes. Till den tredje tran
sistorn T3 erhålles så hög 38 kHz-spänning 
att den arbetar som amplitudbegränsar
steg. Över utgångskretsen L5+C5 uppstår 
därför en av ingångsspänningen på tillsat
sen praktiskt taget oberoende spänning 
med frekvensen 38 kHz. 

De båda dioderna D3 och D4 arbetar 
som omkopplare som omkopplas i takt med 
38 kHz-signalen. 

Över R19 erhålles en i 38 kHz-pulser 

D4 

R2 
D6 

{ 
' A+BI} . 

2A -_ + (A-Bl R4 

A-+B 
. N R5 {

(A+ B) } 
- . :: + 2 B 

:-(A-B) 
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330k 

1~ 
150k 330k -1~ 

150k 

'R2 

6,8M 

Fig 3 

»upphackad» A-signal, men efter integre
ring över ett trelänkars RC-nät erhåller 
man den ursprungliga A-signalen. Över 
R20 erhålles en upphackad B-signal som 
integreras i ett annat RC-nät innan signa
len påföres LF-kanalen för B-signalen. Se 
fig. 4, där även ett förenklat schema för 

,dekoderkretsen visas. 
Om sändaren inte sänder ut ett stereo-
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330k 220k 

~7k 

+250V 

foniskt program behöver man inte göra 
någon omkoppling till mono, detta sörjer 
dekodertillsatsen själv om. Finns det näm
ligen inte någon 19 kHz-signal alstras hel
ler inte någon hjälpbärvåg 38 kHz, vilket 
i sin tur innebär att det inte sker någon 
omkoppling av dioderna D3 och D4. Mo
nosignalen kommer därför, tack vare att 
dioder är förspända i framriktningen, att 

Fig 5 
Metz' transistorbestycka
de stereodekoder, typ 330, 
Storleken av dekodern 
framgår av bilden t.h . 

. ~ 

Fig 6 
Graetz har en transistor
bestyckad stereodekoder, 
som är helt kapslad och 
försedd med 6 anslut
ningsstij t. Principschema, 
se RT nr 10/63, s. 45. 
T.v.: kretskortet på vil
ken stereodekodem är 
uppbyggd. T.h. skärm
burken för stereodeko
dem, yttermått: 65X75X 
30 mm. 

B 

22k 

passera båda dioderna och ut till de båda 
LF-kanalerna utan nämnvärd dämpning. 

Stereo tillsatsen är utrustad med en indi
keringsanordning, som består aven lampa 
som tänds så snart en stereofonisk sänd
ning mottages. Lampan erhåller spänning 
när det uppstår en 38 kHz-signal med till
räcklig amplitud över kretsen Trl. Tran
sistorn T4 erhåller då i basen så stor sig-



Fig 3 
Principschema för en 
transistorbestyckad ste
reotillsats baserad på om
kopplingsförfarandet 
(Metz, typ 330). 

Fig 4 
Kurvformen i olika punk
ter av kopplingen i fig. 
3. Ett förenklat schema 
för »omkopplarbryggan» 
och till denna anslutna 
kretsar visas överst i fig. 

38 kHz 

Fig 4 

nalström via en lågohmig länk att den drar 
kollektorström. Glödlampan La, som lig
ger inkopplad i kollektorkretsen, tänds 
därmed. 

Om inte mottagaren är rätt inställd på en 
FM-sändare vid mottagning av mono-sänd
ningar finns det risk för att det uppstår 
störsignaler som innehåller 19 kHz, dessa 
signaler kan förorsaka att lampan tänds. 

4,7 k 

I--=J-----, 19 k H z 

if"" 
Fig 7 

,-------~r_--~--~r-~--_C~--~--~A 

/\ /\ 
V 

R 

-----~ ''---+--t---Kl--~1----c:::J---.l.--=--4-----e, 8 

För att undvika detta ligger en diod, D5, 
kopplad parallellt över ingångskretsen 
el-Ll. Denna diod erhåller vid sned
stämning på en FM-station en sådan för
spänning i framriktningen via motståndet 
R2 att den dämpar ingångskretsen hårt, 
vilket har till följd att mottagarens käns
lighet blir så låg att inga störningar kan 
nå fram till kretsen Tr 1. Först när motta-

22k 

garen är korrekt inställd erhåller dioden 
D5 en sådan förspänning att den inte däm
par ingångskretsen, tillsatsen arbetar då 
normalt. 

Omkopplare stereo - mono 

Monotekniken har den fördelen framför 
stereotekniken att man erhåller bättre sig
nalbrusförhållande. Vid mottagning aven 
monofonisk sändning bör därför stereotill
satsen vara bortkopplad_ Vid fältstyrkor 
som är fullt tillräckliga för monemottag
ning men otillräckliga för stereo, kan bort
kopplandet av stereotillsatsen innebära en 
förbättring av signalbrusförhållandet på 
uppemot 20 dB. Det kan därför vara lämp
ligt att använda en anordning som auto
matiskt sköter om denna omkoppling. 

Kärting Radio Werke GmbH, Västtysk
Iand, som f.ö. var den fabrikant som först 
började tillverka stereotillsatser i Europa, 
har utvecklat en omkopplingsenhet som 
sköter om stereo-mono-omkopplin/!'lln auto
matiskt, se fig. 7. Omkopplaren består 
aven enkel reläkrets, som styres av den 
vid stereo utsända pilotbärvågen på 19 
kHz. 

Principschema för tillsatsenhet från Körting för automatisk omkopplin,~ från stereo till mono. 

När sändaren sänder stereofoniskt och 
omkopplaren på mottagaren står i läge 
»stereo» är stereo tillsatsen inkopplad. Går 
sändaren sedan över till monosändning, 
försvinner pilotbärvågen på 19 kHz och 
stereotillsatsen kopplas bort. Omkopp
lingsutrustningen har med 60 ohms antenn 
en känslighet på ca 2 fAS. En speciell för
del med denna omkopplingsutrustning är, 
att om fältstyrkan vid stereosändning av 
någon anledning skulle sjunka under vad 
som kräves för godtagbar stereomottag
ning, kopplar den automatiskt bort stereo
tillsatsen och man får då monomottagning. 
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Det är ganska vanligt att man delar upp 
förstärkare för hi-fi-Ijudåtergivning i två 
enheter: dels en effektförstärkare med nät
aggregat, dels en s.k. förförstärkare. I för
förstärkaren förstärkes de ofta ganska svaga 
signalerna från de utnyttjade program
källorna, nålmikrofon, mikrofon, bandspe
lare eller radiomottagare, så att man får 
en utsignalspänning av 0,3-1,5 V, som är 
den ingångsspänning en effektförstärkare 
vanligtvis kräver för att avge full effekt. I 
förförstärkaren brukar man också inklude
ra erforderliga korrektionsfilter för olika 
typer av programkällor, vidare ingår oftast 
här volymkontroll och separata kontroller 
för bashöjning och -sänkning resp. diskant
höjning och -sänkning. När det gäller ste
reoförstärkare har man även en s.k. balans
kontroll i förförstärkaren. 

Uppdelningen i två enheter är visserli
gen inte alldeles nödvändig när det gäller 
hi-fi-förstärkare, man kan mycket väl byg
ga hela förstärkaranläggningen i en enhet. 
Nackdelen är att man då får en relativt 
stor och otymplig förstärkare med många 
sladdar som det kan vara svårt att placera 
på den plats där man vill ha sin skivspe
lare eller vid den sittplats varifrån man vill 
manövrera anläggningen. 

Den stereo-förförstärkare som skall be
skrivas här kan ge en odistorderad utgångs. 
spänning på upp till 3,5 V i vardera kana· 
len, utgångsimpedansen är relativt lågoh. 
niig, vilket gör att man utan risk för brum 
kan använda relativt långa ledningar fram 
till den efterföljande effektförstärkaren. 
Med normala programkällor erhålles ca 
0,3 V på utgången, vilket är tillräckligt för 
full utstyrning av den i RT nr 2/64 be· 
skrivna 2X10 W effektförstärkaren. Skall 
förförstärkaren användas till rörbestycka· 
de effektförstärkare, som vanligen kräver 
högre ingångssignalspänning än 0,3 V, kan 
man lätt komplettera förförstärkaren med 
ett extra transistorförstärkarsteg. Hur den. 
na komplettering kan utföras kommer att 
beskrivas i nästa nummer av RT. 
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Förförstärkaren har ingång för fem oli
ka programkällor: en för dynamisk pick. 
up, en för kristallpick-up, en för radio, en 
för mikrofon och en för bandspelare. Med 
hjälp aven ingångskanalväljare inkopplas 
önskad programkälla till förförstärkaren, 
varvid samtidigt erforderliga korrektions
filter kopplas in. Fyra kontroller ingår i 
förförstärkaren : för volym, bas, diskant 
och balans. 

Principschemat 
Principschemat för förförstärkaren visas 
i fig. l, som visar ena kanalens förförstär· 
kare jämte ingångarna och de korrektions· 
filter och reglerorgan som ingår. Ingångs
väljaren 01 kopplar in de fem olika in
gångarna till första förstärkarsteget med 
transistorn T1 och samtidigt inkopplas mot
kopplingsnät, bestående av motstånd och 
kondensatorer, mellan kollektor. och bas· 
krets för transistorn Tl. Därigenom erhål· 
les i omkopplarläge l, 2 och 5 en frekvens
beroende motkoppling som ger erforderlig 
frekvenskurvekorrektion. I läge l erhålles 
korrektion för avspelning av 78-varvsskivor, 
i läge 2 erhålles korrektion för avspelning 
av LP·skivor. Det förutsättes att dynamisk 
eller magnetisk pickup med induktans ca 
500 mH anslutes, exempelvis Shure typ 
M44-5 eller M44-7, Ortofon typ SPU-G/T 
med anpassningstransformator för 50-
100 kohm eller liknande; diskantsänkning 
erhålles då från ca 1,5 kHz enligt CCIR. 
kurvan tack vare den lågohmiga ingångs
resistansen hos förförstärkaren. 

Iomkopplarläge 5 erhålles viss baslyft. 
ning och samtidigt viss diskantlyftning, 
+6 dB vid 120 Hz och vid 10 kHz. 

Iomkopplarläge 3 och 4 är frekvenskur. 
van rak. 

Förstärkarens ingångsimpedans och er
forderliga inspänning för att vid l kHz er
hålla 300 m V utspänning vid max. pådra. 
gen volym, framgår av tab. på sid. 73. 

Mellan de två förstärkarstegen med T1 
och T2 ligger variabla korrektionsnät in-

Enkel stereo-

Stycklisfa 

Av nedanstående komponenter erfordras dub
bel uppsättning - en för varje kanal: 

Rl=3,9 kohm 
R2=5,6 kohm 
R3=R4=R8=47 kohm 
R5=100 kohm 
R6=R7=1 kohm 
R9=39 kohm 
RIO=33 kohm 
Rll = 180 kohm l 
R12=18 kohm 
R13=12 kohm 
R14 = R15=R16=3,3 kohm 
R17=1O kohm 
R18=22 kohm 
R20=68 kohm 
R21 = 6,8 kohm 
R19=R22=2,7 kohm 
R23 = 8,2 kohm 
R24=R25=1,5 kohm 
R26=330 ohm 

• Cl = 2 nF, styrol, 500 V 
C2= 4,7 nF, 125 V, polyester 

• C3= C4= C9= ClO= 10 nF, 30 V, folie 
(Philips) 

• C5=8,2 nF, styrol, 500 V 
C6=C14=2 ,uF,15 V 
C7=C8=0,1 ,uF, 30 V, folie (Philips) 

. Cll=C13=C15=C16=25 ,uF, 25 V 
' C12=100 ,uF, 6 V 
· C17=500' ,uF, 6 V 
C18=64 ,uF, 25 V 

• Tl=T2=AC126 

Av nedanstående komponenter erfordras endast 
en uppsättning: 

Pl+PlB=2XlO kohm (gangad), logaritmisk 
P2+P2B=2X2S kohm (gangad), linjär 
P3+P3B=2X50 kohm (gangad), linjär 
P4=5 kohm, linjär 
01 = vridomkopplare 2-gang., 2-polig, S-vägs 

Materialsats, omfattande i ovanstående 
stycklista medtaget material samt erforder. 
liga färdigborrade chassidetaljer, färdigbor. 
rade kretskort, apparatlåda, kontaktdon, di
stansrör, systoflexrör, ledningsmaterial, skru
var, muttrar etc. levereras av Elektronik
byggsatser AB (RT:s byggservice) Box 
21060, Stockholm 21. 
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Principschema för ena kanalens (vänstra kanalens) förförstärkare. Potennometrarna P{+PIB, P2+P2B och P3+P3B är gangkopplade. 
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Fig 2 

kopplade, vilka utnyttjas för kontinuerlig 
ändring av bas- resp. diskantåtergivning. 
Med hjälp av potentiometern P2+P2B 
kan man höja basen med ca 12 dB resp. 
sänka den med ca 20 dB vid 30 Hz. Med 
hjälp av potentiometern P3+P3B · kan 
diskanten höjas med ca +12 dB eller sän
kas med ca 20 dB. 

Korrekt basförspänning för T2 erhålles 
med hjälp av spänningsdelaren R2o+ 
R21. Normal kollektorström för T2 i den
na koppling är 1,3 mA, för Tl är normal 
kollektorström ca 0,7 mA. 

Transistorn T2 har i kollektorkretsen två 
utgångar, en till förstärkarutgången via 
volymkontrollen Pl+PlB och en till ba
lanspotentiometern P4, med vars hjälp 
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man kan variera förstärkningen i de båda 
kanalerna ca ± 3 dB. 

Förförstärkaren är avsedd att drivas med 
-25 V spänning, som tas från effektför
stärkaren, eller med fyra seriekopplade 
ficklampsbatterier, inbyggda i förförstärka
ren ; strömförbrukningen för hela förför
stärkaren är ca 9 mA, varför de inbyggda 
torrbatterierna stoppar ca 1 år vid normal 
lyssningstid. 

Mekanisk uppbyggnad 
Förförstärkaren är uppbyggd på ett plåt
chassi, bestående aven frontpanel och ett 
bakstycke sammanhållet av två gavelstyc
ken. På gavelstyckena är en chassiplåt 

Fig 2 
Sprängskiss visande huvudmåtten för apparat
lådan jiimte en del chassidetaljer. 

Fig 3 
Detaljskiss visande hur potentiometrarna Pl+ 
P1B, P2+P2B, P3+P3B och P4 monteras på 
frontpanelen. 

Fig 4 
Potentiometrarna Pl+P1B, P2+P2B, P3+ 
P3B och P4 monterade på frontpanelen. 

Fig 5 
Bas- och diskantkontrollernas komponenter in
lödes så som visas i denna fig. 

Fig 3 

fastskruvad. Förförstärkarstegen består av 
två kretskort, ett för vardera kanalen, des
sa monteras på chassiplåten. På ett särskilt 
kretskort i anslutning till ingångsväljaren 
ingår alla komponenter hörande till de fem 
ingångarna och motsvarande motkopplings
nät som kopplas in med denna väljare. 

På frontpanelen är ingångsväljaren an
bringad jämte de fyra kontrollerna på 
bakstycket, kontaktdonen för de fem in
gångarna och utgångskontaktdonet. 

Montering av chassiramen 
Bygget börjas med att chassiramen mon
teras. Chassiramen består av fyra olika de
lar, se fig. 2: frontpanelen (1), bakstycket 



o 

o 

P4 
o 

(2), samt de två chassigavlarna (3) och 
(4) vilka sammanhåller panel och bak
stycke. 

Montering av chassiramen tillgår på föl
j ande sätt, se fig. 2. 

( ) Skruva fast chassigavlarna (3) och 
(4) i bakstycket (2) med vardera två plåt
skruvar. 

( ) Skruva fast frontpanelen (l) i chassi
gavlarna (3) och (4) med fyra plåtskru
var. 
( ) Montera en 5·polig bandspelarkontakt 
i hålen (F), (G), (H), (I), (1) och (K) 
på bakstycket (2). Varje kontaktdon fast
skruvas med två M3X 6 skruv och tillhö
rande muttrar. Viktigt är att kontaktdonen 

I 
Hålet A för 

~ omkopplaren 01 

,:~ 

Fig 4 

Fig 5 

vändes med jordstiftet nedåt så som fram
går av fig. 6b och fig.13. 

( ) Drag i samtliga nyss fastskruvade kon
takter en l cm lång 1,5 mm förtent koppar
tråd mellan lödstift (c) och (f). Se fig. 13. 
Tråden lödes t.v. endast i lödstift (c). 

( ) Montera potentiometern P4, 5k, »ba
lanskontrollen», i hålet (E) på frontpane
len (l). Observera ·d monteringen att två 
muttrar användes, se fig. 3. 

( ) Montera potentiometern P3, 2X 50k, 
»baskontrollen», i hålet (D). 

( ) Montera potentiometern P2, 2X 25k, 
»diskantkontrollen», i hålet (C). 

( ) Montera potentiometern PI, 2X IOk, 
»volymkontrollen», i hålet (B). 

Inkoppling av komponenterna till 
förförstärkarens bas- och diskant
kontroller 
För de följande stegen hänvisas till fig. 
4 och 5. 
( ) Klipp till en 35 cm lång bit av den 
medfölj ande 1,5 mm förtenta koppartrå
den. Träd tråden genom lödöronen (g) och 
(h) på potentiometern P3 och drag den 
sedan vidare genom lödöronen (h) och (g) 
på potentiometern P2 och vidare till löd
öra (a) på potentiometern PI. Löd in trå
den till de lödöron på P3, P2 och PI genom 
vilka tråden är trädd. Den vid PI över
blivna delen av tråden förses med systo
flex. Denna tråd får ej kapas, emedan den 
senare skall jordas i förstärkarens gemen
samma jordpunkt (L). Se fig. 4 och 6. 
( ) Löd in en 20 cm lång 1,5 mm förtent 
koppartråd i lödöra (d) på potentiometern 
PI, se fig. 4. Denna tråd förses med systo
flex. Tråden skall senare jordas i förstär
karens gemensamma jordpunkt (L). Se 
fig. 6. 
( ) Montera, men löd inte in kondensa
torn C9B (10 nF, 30 V, svart-orange·svart) 
mellan lödstift (b) och (g) på potentio
metern P3. Se fig. 5. 
( ) Montera, men löd inte in, kondensa
torn CaB (0,1 ,uF, 30 V, svart-gul-svart) 
mellan lödstiften (a) och (b) på potentio
metern P3. 
( ) Montera, men löd inte in, kondensa
torn C7B (0,1 ,uF, 30 V, svart·gul-svart) 
mellan lödstiften (b) och (c) på potentio
metern P3. 
( ) Den ena tilledningstråden till mot
ståndet Rl6B (3,3 kohm; orange·orange
röd) sammantvinnas med den ena tilled
ningstråden till kondensatorn CIOB (10 nF, 
30 V, svart-orange· svart) och trådarna sam-

. manlödes så som visas i fig. 5. Montera, 
men löd inte in, den fria tilledningstråden 
till Rl6B till lödstift (b) på potentiome
tern P3 och den fria tilledningstråden till 
CIOB till lödstift (b) på potentiometern 
P2. 
( ) Montera, men löd inte in, kondensa
torn C9 (10 nF, 30 V, svart-orange-svart) 
mellan lödstift (e) och (h) på potentiome
tern P3_ 
( ) Montera kondensatorn ca (0,1 ,uF, 
30 V, svart-gul-svart) mellan lödstiften (d) 
och (e) på potentiometern P3. 
( ) Montera kondensatorn C7 (0,1 ,uF, 
30 V, svart-gul-svart) mellan lödstiften (e) 
och (f) på potentiometern P3. 
( ) Den ena tilledningstråden till motstån
det Rl6 (3,3 kohm; orange-oran ge-röd) 
sammantvinnas med den ena tillednings
tråden till kondensatorn CIO (10 nF, 30 V, 
svart-orange-svart) och trådarna samman
lödes så som visas i fig_ 5_ Montera, men 
löd inte in, den fria tilledningstråden till 
Rl6 till lödstift (e) på potentiometern P3 
och den fria tilledningstråden till CIO till 
lödstift (e) på potentiometern P2. 
( ) Förbindningarna till lödstiften (b), 
(e), (g) och (h) på potentiometern P3 
samt (b) och (e) på potentiometern P2 
kan nu lödas. Klipp av komponenternas 
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Fig 6 

Svart 

Til~dstift " på 
kretskort (6) och (7) 

Till löds!if! "L" 
på kretskort (6) 

Ledningar som skall dras mellan kretskort (6) och (7) och potentiometrarna på jrontpa
nelen (1) samt mellan samma kretskort och utgångskontakten K på bakstycket (2)_ 

överflödiga tilledningstrådar_ För de föl
jande stegen se förutom fig_ 4 och 5, även 
fig_ 6_ 
( ) Montera, men löd inte in, motståndet 
R14B (3,3 kohm; orange-orange-röd) mel
lan lödstift (c) på potentiometern P3 och 
lödstift (c) på potentiometern P2_ För
se tilledningstrådarna med systoflexrör_ 
( ) Montera, men löd inte in, motståndet 
R14 (3,3 kohm; orange-orange-röd) mel
lan lödstift (f) på potentiometern P3 och 
lödstift (f) på potentiometern P2. Förse 
tilledningstrådarna med systoflexrör. 
( ) Montera, men löd inte in, motståndet 
R15B (3,3 kohm; orange-orange-röd) mel
lan lödstift (a) på potentiometern P3 och 
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lödstift (a) på potentiometern pz_ l<örse 
tilledningstrådarna med systoflexrör. 
( ) Montera motståndet RIS (3,3 kohm; 
orange-orange-röd) mellan lödstift (d) på 
potentiometern P3 och lödstift (d) på po
tentiometern P2. Förse tilledningstrådarna 
med systoflexrör. 
( ) De återstående ej lödda lödstiften på 
potentiometrarna P3 och P2 kan nu försik
tigt lödas, så att ej några komponenter 
bränns. 

Kretskorten för förstärkarstegen 

De båda kretskorten (6) och (7) för för
stärkarstegen är identiskt uppbyggda. Hur 

dessa monteras visas i fig. 7-10 i vilka 
finnes steg-för-steg-anvisningar för hur 
komponenterna monteras och lödes in_ 

När de två kretskorten är monterade 
skall de före fastsättningen på chassi pI å
ten (5) förses med tilledningstrådar till de 
med siffrorna 1-12 märkta lödpunkterna 
på korten. Vissa av dessa tilledningstrådar 
utgöres av skärmade kablar som före in
lödningen kapas i lämpliga längder. I fig. 
11 visas hur man går till väga för att av
isolera en skärmad kabel och hur den fri
lagda skärmstrumpan tvinnas till en ~till
ledningstråd», denna tilledningstråd skall 
i vissa fall anslutas till chassiet eller annan 
jordpunkt. Dessa jordförbindningar av ka
belskärmarna skall utföras endast i de 
punkter som anges i den följande beskriv
ningen. För de följande stegen hänvisas till 
fig.6. 
( ) Löd en 2 cm lång förtent koppartråd 
till anslutning 2 på kretskort (6)_ 
( ) Löd en 25 cm lång enkeltrådig skär
mad kabel till anslutning 3 på kretskort 
(6). Kabelskärmen skall senare jordas vid 
kretskortet. 
( ) Löd en 18 cm lång enkeltrådig skär
mad kabel till anslutning 4 på kretskort 
(6). Kabelskärmen skall senare jordas vid 
kretskortet. 
( ) Löd en 15 cm lång enkeltrådig skär
mad kabel till anslutning 5 på kretskort 
(6) _ Kabelskärmen skall senare j ordas vid 
kretskortet. 
( ) Löd en 2 cm lång förtent koppartråd 
till anslutning 6 på kretskort (6). 
( ) Löd en 3 cm lång svart ledare till an
slutning 7 på kretskort (6), denna tråd 
dras fram till anslutning 11 på samma 
kretskort. 
( ) Löd en 22 cm lång enkeltrådig skär
mad kabel till anslutning 8 på kretskort 
(6) _ Kabelskärmen skall senare j ordas vid 
kretskortet. 
( ) Löd en 18 cm lång enkeltrådig skär
mad ledare till anslutning 9 på kretskort 
(6). Kabelskärmen skall senare jordas vid 
kretskortet_ 
( ) Löd en 6 cm lång blå ledare till an
slutning 10 på kretskort (6). 
( ) Löd en 28 cm lång svart ledare till an
slutning 11 på kretskort (6) tillsammans 
med den tidigare inlödda 3 cm långa svarta 
ledaren från anslutning 7. 
( ) Löd en 2 cm lång förtent koppartråd 
till anslutning 2 på kretskort (7). 
( ) Löd en 14 cm lång enkeltrådig skär
mad kabel till anslutning 3 på kretskort 
(7). Kabelskärmen skall senare jordas vid 
kretskortet. 
( ) Löd en 6 cm lång enkeltrådig skär
mad kabel till anslutning 4 på kretskort 
(7). Kabelskärmen skall senare jordas vid 
kretskortet. 
( ) Löd en 8 cm lång enkeltrådig skär
mad kabel till anslutning 5 på kretskort 
(7). Kabelskärmen skall senare jordas vid 
kretskortet. 
( ) Löd en 2 cm lång förtent koppartråd 
till anslutning 6 på kretskort (7). 
( ) Löd en 3 cm lång svart ledare till an-



( ) Montero motståndet R17 (1 
kohm; brun-svart-orange) 

( ) Montera motståndet R25 (1,5 
kohm; brun-grön-röd) 

( ) Montera motståndet R24 (1,5; __ +"l~III!!;l koh m; brun-grön-röd) ( ) Montera motståndet R22 (2,7 
~~~~~~(JJ~~~~1~~~t111-- kohm; röd-violett-röd) 

( ) Montera motståndet R18 (22 
kohm; röd-röd-orange) 

( ) Montera motståndet R19 (2,7 
kohm; röd-violett-röd) 

( ) Montera motståndet R21 (6,8 
kohm; blå-grå-röd) 

( ) Löd ovanstående komponenter 
samt klipp av de på foliesidan ut
stickande tilledningstrådarna . 

Fig 7 

2 · 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kopplingsetapp 1 för kretskorten (6) och (7). I denna etapp inlödes motstånden. 

( ) Montero kondensatorn 
I'F,6 Y) 

( ) Montero kondensatorn C11 
I'F, 25 Y) 

( ) Montera kondensatorn C13 
I'F, 25 Y) 

Fig 8 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kopplingsetapp 2 för kretskorten (6) och (7). I denna etapp inlödes lwndensatorema. 

slutning 7 på kretskort (7), denna ledare 
dras fram till anslutning 11 på samma 
kretskort. 
( ) Löd en 10 cm lång enkeltrådig skär
mad kabel till anslutning 8 på kretskort 
(7). Kabelskärmen skall senare jordas vid 
kretskortet. 

( ) Löd en 6 cm lång enkeltrådig skär· 
mad ledare till anslutning 9 på kretskort 
(7). Kabelskärmen skall senare jordas vid 
kretskortet. 
( ) Löd en 20 cm lång gul ledare till an
slutning 10 på kretskort (7). 

( ) Löd en 35 cm lång svart ledare till an
slutning 11 på kretskort (7) tillsammans 

med den tidigare inlödda 3 cm långa svarta 
ledaren från anslutning 7. 

De båda kretskorten är nu klara att skru
vas fast vid chassiplåten (5), se fig. 6 och 
12. 

( ) Skruva fast det färdigkopplade krets. 
kortet (6) i chassiplåten (5) med hjälp av 
tre distanshylsor och tre M3X12 skruv och 
tillhörande muttrar. Observera att två löd. 
öron skall fastsättas mellan två av skru
varna och kretskortet, se Hg. 6 och 12. 

( ) Skruva fast det färdigkopplade krets
kortet (7) i chassiplåten (5) på samma sätt 
som kretskortet (6). Observera att även i 
detta kretskort skall två lödöron fastsättas 

,0 

( ) Montera motståndet R26 (330 
ohm; orange·orange-brun) 

( ) Montera motståndet R23 (8,2 
kohm; grå-röd-röd) 

( ) Montera motståndet R20 (68 
kohm; blå-grå-orange) 

( ) Löd ovanstående komponenter 
samt klipp ov de på foliesidan ut. 
stickande ti ll edningstrådarna. 

) Montera kondensotorn C18 (64 
25 Y) 

) Montera kondensatorn C16 (25 
I'F, 25 Y) 

kondensatorn C14 (2 

( ) Montera kondensotorn C15 (25 
I'F, 25 Y) 

( ) Löd ovanstående komponenter 
samt klipp av de på foliesidan ut· 
stickande tilledningstrådarna . 

mellan två av skruvarna och kretskortet. 
Se fig. 6 och 12. 

( ) Klipp till en 30 cm lång bit av den 
medföljande 1,5 mm förtenta koppartrå
den, träd denna tråd genom de två i krets· 
kort (7) fastskruvade lödöronen samt löd 
in den så som visas i fig. 6 [löd ej punkt 
(L)!J så att ca 10 cm tråd blir fri från 
ena lödörat räknat och 10 cm tråd blir fri 
från andra lödörat räknat. Den ena 10 cm· 
delen av tråden skall sedermera anslutas 
tilllödstift (h) och (g) på potentiometern 
PI, den andra 10 cm-delen skall anslutas 
tilllödpunkt (L) på kretskort (6). De över· 
blivna delarna av koppartråden förses med 
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( ) Montera trans is- ~-i--il~~;;:~ 
torn Tl (Ae 126) 

( ) Montera transis
torn T2 (Ae 126) 

( ) Löd transistor
erna försi ktigt så 
att de ej skadas 
samt klipp av de på 
foliesidan utstickan
de tilledningstrådar
no . 

Fig 9 

o 
2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kopplingsetapp 3 för kretskorten (6) och (7). I denna etapp inlödes transistorerna. 

( ) Montera och 
löd fast kondensa· 
torn e17 (500 /IF, 6 
VI 

Fig 10 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

o 

o 

.. 
Skäres försiktigt med 
en kniv eller Sal( 

l d ==== 
1 --== === 
1~ 

Fig 11 

Kopplingsetapp 4 för kretskorten (6) och (7). Samtliga komponenter är i övrigt inritade i denna jig. 

För att komma åt en skär. 
mad kabels skärmstrumpa i 
och jör inlödning går man 
tillväga på detta sätt. 

systoflexrör, 10 resp. 4 cm långa; det 10 
cm långa systoflexröret skall trädas på den 
tråd som går till lödpunkt (L). Den nyss 
inlödda koppartråden kallas i fortsättning
en för »jordskenan» för kretskort (7). 
( ) Klipp till en 10 cm lång bit av den 
medföljande 1,5 mm förtenta koppartrå
den, träd denna tråd genom de två i krets
kort (6) fastskruvade lödöronen samt löd 
in den [löd ej punkt (L)!]. Den nyss in
lödda koppartråden kallas i fortsättningen 
för »jordskenan» för kretskort (6). 
( ) Löd in samtliga de i kretskorten (6) 
och (7) inlödda 2 cm långa förtenta kop
partrådarna till resp. jordskenor. 
( ) Löd försiktigt in kabelskärmarna till 
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alla de i kretskorten (6) och (7) inlödda 
skärmade kablarna till jordskenorna, se 
fig.6. 
( ) Skruva med fyra plåtskruv fast 
chassiplåten (5) med tillhörande kretskort 
(6) och (7) i chassigavlarna (3) och (4) . 
Av fig. 6 framgår hur plåten skall vändas. 
( ) Träd jordskenan för kretskort (7) ge
nom lödstiften (g) och (h) på potentiorne. 
tern PI. Se fig. 6. Tråden lödes och den 
överblivna delen vikes så att den ej är i 
vägen - den skall senare lödas till om· 
kopplaren 01. 
( ) De i lödstift (a) och (d) på potentio· 
metern PI inlödda och med systoflex för. 
sedda trådarna lödes i förstärkarens ge· 

mens amma jordpunkt (L) tillsammans 
med de till denna jordpunkt tidigare mon· 
terade »jordskenorna». 

Inkoppling av kretskorten för 
förstärkarstegen 
Samtliga skärmade kablar anslutna till 
kretskorten (6) och (7) befrias i sin fria 
ände från skärmstrumpan ca 5 mm, den 
hoptvinnade kabelskärmstrumpan klippes 
bort. 
( ) Löd den till anslutning 4 på kretskort 
(7) inlödda skärmkabeln till lödstift (f) 
på potentiometern P2. 
( ) Löd den till anslutning 5 på kretskort 
(7) inlödda skärmkabeln till lödskarven 



( ) 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 (fl) 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 12·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 ilen orangefärgade ledaren i 
kabeln (Z) till emitteranslutningen E för 
transistorn TSA. 
( ) Löd fast den gula ledaren i kabeln (Z) 
till basanslutningen B för transistorn TSA. 
( ) Löd fast den bruna ledaren i kabeln 
(Z) till kollektor anslutningen K för tran
sistorn TSA. 

Löd på liknande sätt in ledarna i kab
larna Zl, Å och Ål till transistorerna TSB, 
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) till lödstift (e) 
på effektförstärkarens ingångskontakt (C), 
via ett seriemotstånd RISA 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 RlSB, se Hg. 4. 
( ) Löd fast den röda ledaren från punk
ten (h) på kretskortet (6) till det chassi
anslutna lödörat (Y) 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 (Y) 
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 CI02). Se fig. 9. 
( ) Löd fast den blå ledaren från punk
ten (h) på kretskortet (8) till lödstiftet 

<et 

(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 (Y) på nät
delens chassiplåt (12). Se fig. 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 

M3 mutter 

~ 

Fig 13 

( ) Löd nätsladden på strömbrytarens 
(S101) två yttre anslutningar (märkta med 
»P» på strömbrytaren). 
( ) Drag de två gula ledarna från nättrans
formatorn TrlOl 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 

5 

$-SÖkrin 9Sh6ll0 r. 

I 

+ 
Obs I Hållaren för glödlampan 
La skall vridas 180°. 

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

punkten (Y) på nätdelens 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 fig. 9 och 13. 

Strömförsörjning till förförs tär karen 
Om förstärkaren är avsedd att leverera 25 
Y arbetsspänning till en transistorbestyc
kad förförstärkare, måste 25 Y-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 (R) på nätdelen. Se fig. 4 och 9. 
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Fig 14 
Från kretskortet på för
stärkarchassiet (5) dras 
ledningar dels till ef 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, aj och b) samt 
monoprogramkällan, cJ_ 
Högtalarna kopplas vid 
stereoåtergiuning 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 

e o V R 

Påk~don C 

Fig 15 

( ) Skruva i glödlampan La i signallamp-
hållaren. 

c V R o 
I I 

Pö k6ntoktdon D 

( ) Sätt en säkring i säkringshållaren Sr. 
( ) Kontrollera noggrant punkt för punkt 
att alla kopplingar är rätt utförda och att 
inga kallödningar finns. 

- (0"""'Förbindes 

( ) Skruva fast de fyra gummifötterna 
(15) i lådans undersvep med M3X10-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 R106 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 Fig 16 

vii Tejp 

T5 8 E 

@ 

@ 

• 
I 

J 
\j 

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 Hg. 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. • 
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Fig 13 
Ingångsvåljarens kretskort (9) sett från kom. 
ponentsidan. I fig. visas hur förbindelsekab
lar drages från kretskortet dels till ingångs
kontakterna (F) , (G) , (H), (1) och (J) dels 
till potentiometer P2+P2B. 

Fig 16 
Den färdigkopplade kanalväljaren med sitt 
kretskort (9). Vid A ses lödpunkter på »om
kopplarchassiet» för kondensatorerna Gl . På 
andra sidan omkopplaren skymtar kondensa
torerna GS som likaledes är inlödda till »om
kopplarchassiet». 

Fig 16 

kopplaren kommer att sitta rakt på krets
kortet! 
( ) Löd fast de fria ändarna på de två kon
densatorparen Cl, CIB och C5, C5B på 
omkopplarens »metallchassi»_ 

Ingångsväljarens inkoppling 
För de följande stegen hänvisas till fig. 11 
och 13. 
( ) Löd fast tre 22 cm långa och två 25 

( ) Löd en skärmad kabel mellan lödslift 14 och 
lödstift 21 , skärmstrumpan skall vara tillgänglig vid 
lödstift 21. 
( ) löd en förtent koppartråd till löd.lift 15 och 
lill hål 15 på kretskort (9) . 
( ) Monlera motståndet R2B (5,6 kohm ; grön-blå· 
räd) i lödslift 16. 
( ) Montera motstdndet R4B (47 kohm; gul -violett
orange) i lödslift 16. 
( ) löd R2B och R4B lill lödslift 16, löd sedan 

al 

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

Data för förförstärkare typ M 54 från EBaB 

Ingångsimpedans och känslighet vid l kHz 

Med ingångsväljare I Ingångsimpedans 
i läge (kohm) 

LP' ca S' 
ca 9S8 

78 ca 6,S" 
ca 100" 

RADIO I ca 100 

MIKR. I ca 2 

BANDSP." 
I 

ca 2 

1 Effektivvärde 

2 Räknat från ingångskontakt »PU DYN». 

• Räknat från ingångskontakt »PU KRIST»_ 

Överstyrningsgränsen ligger vid ca 7 
ggr de angivna värdena på erforderlig 
ingångsspänning. 

Erforderliga ingångsspänningar kan 
minskas till ca hälften om seriemot
ståndet R15 i effektförstärkarens in
gång (EBaB 2X15 W effektförstärka
re, typ M24) minskas från 4,7 kohm till 
ca 2,2 kohm; detta kan utan olägenhet 

in R2B till hål 16 på kretskort (9) och R4B till hål 17 
på kretskort (9). 
( ) löd motståndet R5B (100 koh"J; brun-svart-gul) 
tilllödstift 18 och till hål 18 på kretskort (9). 
( ) löd motståndet R6B (1 kohm; brun-svart-röd) 
till lödstift 19 och till hål 19 på kretskort (9) . 
( ) löd motståndet R7B (1 kohm ; brun-svart-röd) 
till lödstift 20 och till hål 20 p'å kretskort (9) . 
( ) Löd motståndet RaB (47 kohm; gul-violett
orange) till lödstift 22 och till hål 22 på kretskort (9) . 

Fig 15 
Kopplingsetapp 2 för ingångsväljaren. 

I 

I 

I 

I 

Erforderlig ingångsspänning' för 
300 mV utspänning (mV) 

7' 
70' 

lO' 
100" 

ISO 

0,7 

1,S 

• Korrektion i läge LP: CIE-kurvan 
( = RIAA-kurvan) 

"Korrektion i läge :.BANDSP.~: +6dBvid 
120 Hz, 10 kHz; +3 dB vid 60 Hz, 300 Hz; 
S kHz, IS kHz; -O dB vid 30 Hz, 20 kHz. 

ske om kabeln mellan förförstärkare 
och effektförstärkare är kortare än ca 
3 meter. 

Utgångsimpedans: ca 3 kohm. 
Stereodämpning : 46 dB. 
Diskantreglering: vid 15 kHz +12, 
-20 dB. 
Basreglering: vid 30 Hz+12, -20 dB. 

( ) Löd motståndet R9B (39 kohm; orange-vit
orange) till lödslift 23 och lill hål 23 pli kretskort 
(9) . 
( ) Löd molståndet R10B (33 kohm; orange-orange
orange) till lödstift 24 och till hål 24 på kretskort 
(9). 
( ) löd motståndet R11B (180 kohm; brun-grå-gul) 
till lödslift 25 och till hål 25 på kretskort (9). 
( ) löd motslåndet R12B (18 kohm; brun-grå-orange) 
till lödstift 26 och till hål 26 på kretskort (9). 

1~~--26 

~~--25 

~'?--24 

1+':J,!---23 

22 

b) 
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- S.tereo- förförstör.kore stereo- effektförstärkare 
EBaB M 54 EBaB M24 

00 ~d 
(Fl .. _~(J) c b c (K) 

a e Q f~Q;re 

(Cl c d b (D) 

a ~~on.taktdon~ 
~l2.'"e l forst. dSP'c 

f c fd- . b 
f -25V 

d f b 
c b c a 

e 

Svart / 

\ _/-l 
Kabelkontakt- I I I 
don sedda I I I 

,-+-+-_.u... V H ! från lödsidan \ \ \ 

V ·Svart . ~e o o 1-;;' \'.::'= 
~. ----
~. 

~~, 

'-----1-1.. H 

Fig 17 
På detta sätt sammankopplas förförstärkaren med EBaB:s 2XlO W effektförstärkare, typ M24. 
T.v. i fig. visas hur olika programkällor inkopplas till ingångskontakterna F-J. 

stereo- för förstörkare 
EBaB M54 

(Fffl~~·· ~(J) -18V~ ~~) 

stereo- effektförstärkare med rör 
S2 

00 -=- 00 - a-e 
+L .... f 

Kontaktdon ~ c b 
i först. -b8V 

Fig 18 

r-+--H 
ri-+--V 

H 

v 

På detta sätt anslutes förförstärkaren till en effektförstärkare, från vilken -25 Varbetsspänning 
inte kan erhållas. Se texten! 

cm långa tvåpoliga skärmkablar till krets
kort (9). Se fig. 13. 

( ) Kapa till en 15 cm lång förtent kop-
partråd. . 

( ) Löd försiktigt skärmen till alla de i 
ingångsväljarens kretskort inlödda skärm
kablarna till den 15 cm långa förtenta kop
partråden. Den överblivna biten får ej ka
pas enär den senare skall lödas i omkopp
laren 01:s metallchassi. 

( ) Löd en 6 cm lång tvåpolig skärmkabel 
till C6 och C6B på kretskort (9). Se fig. 13. 

( ) Ingångsväljaren kan nu monteras i 
frontpanelens hål (A). Härvid användes 
två muttrar. De inlödda skärmkablarna 
placeras vid monteringen i chassi gaveln 
(4). För att detta skall bli möjligt måste 
kablarna kraftigt böjas runt kretskortets 
kant, så att den förtenta koppartråden, på 
vilken kablarnas skärmar är inlödda, kom-
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mer att befinna sig på kretskortets kompo
nentsida. 
( ) Löd in de fem skärmkablarna till in
gångskontakterna »PU DYN», »PU 
KRIST», »RADIO», »MIKR.» och 
»BANDSP» enligt fig. 13. 
( ) Löd den 6 cm långa skärmkabeln på 
kretskort (9) till potentiometern P2. Den 
röda ledaren lödes på lödstift (f), den 
svarta på lödstift (c). Kabelns skärm lödes 
till koppartråden som går mellan lödstif
ten (g) och (h) på P2. 
( ) Löd en 40 cm lång tvåpolig skärmka
bel på potentiometern PI. Den röda leda
ren lödes på lödstift (e), den svarta på löd
stift (b). Skärmkablarna delas upp var för 
sig. Den röda ledarens skärm lödes till 
lödstift (d) på potentiometern PI, den 
svarta ledarens skärm lödes tilllödstift (a) 
på potentiometern PI. 
( ) Drag skärmkabeln utefter insidan på 

frontpanelen till chassigavel 3 och vidare 
inuti denna till bakstyckets kontakt don K 
(» UT» ). Den röda ledaren lödes på löd
stift (a), den svarta på lödstift (e). Se fig. 
6. Skärmen lödes tillsammans med den 
röda ledaren från jordpunkt (L) till löd
stift (f). 
( ) Löd den till anslutning 3 på kretskort 
(7) inlödda skärmkabeln till stift nr 8 på 
omkopplaren 01. 
( ) Löd den till anslutning 3 på kretskort 
(6) inlödda skärmkabeln till stift nr 21 
på omkopplaren 01. Löd skärmen till skär
men på den på 01 befintliga skärmkabeln 
mellan stift 14 och 21, se fig. 15b. 
( ) Löd den förtenta koppartråd som för
binder skärmarna på de fem ingångskab
larna i »metallchassiet» på omkopplaren 
01. 
( ) Löd den på stift (g) och (h) på poten
tiometern Pl+PIB inlödda koppartråden 
till »metallchassiet» på omkopplaren 01. 

Inkoppling av förförstärkaren 
Förförstärkarens strömförsörjning kan er
hållas från en effektförstärkare, exempel
vis EBaB 2X I0 W effektförstärkare, där 
man har tillgång till -25 V mot chassiet. 
Se fig. 17. För det fall att man ansluter 
förförstärkaren till en effektförstärkare, 
exempelvis en rörförstärkare där det inte 
finns tillgång till -25 V, kan det vara 
lämpligt att utnyttja fyra seriekopplade 
ficklampsbatterier, 4,5 V för strömförsörj
ningen. Det finns god plats för dem i för
förstärkaren, de kan exempelvis spännas 
fast stående med en gummisnodd mellan 
fästskruvarna för ingångskontaktdonet J 
och utgångskontaktdonet K. Pluspolen på 
batterierna anslutes till lödstift (f) på ut
gångskontakt K. Minuspolen anslutes till 
stift (b) i utgångskontaktdonet K. En fyr
polig kabelledare utnyttjas därvid mellan 
förförstärkaren och effektförstärkaren, där 
man lämpligen kombinerar nätströmbryta
ren SI med en särskild strömbrytare 01 
för batterispänningen, så att strömmen till 
förförstärkaren brytes samtidigt som man 
slår ifrån nätspänningen till effektförstär
karen, se fig. 18. 

Intrimning av förförstärkaren 
Innan man tar förförstärkaren i drift bör 
man kontrollmäta spänningarna över emit
termotstånden R19 och R24. Denna spän
ning skall vara ca -2 V över R19 och 
ca -2 V över R24. Skulle man få ett 
värde som avviker från detta med mer än 
± 20 % är det lämpligt att minska eller öka 
motståndet i R20 tills dess att man får öns
kade spänningar över R19 och R24. 

Slutligen återstår endast att göra appa
ratlådan klar. Skruva fast de fyra gummi
fötterna i lådans undersvep med M3XI0 
skruv och mutter. Skruva på förstärkarens 
över- och undersvep med åtta plåtskruv 
i hålen, se fig. 2. 

Därmed är förförstärkaren klar att tas 
i bruk. Programkällan anslutes till resp. 
ingångskontakter via en lämplig anslut
ningskabel med skärmade ledare, se fig. 17 . 

• 



dial 

axial 

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. 

Några exempel : 

Typ I Data I Största målt 

Radial 
G26/ RF50 6 V likström Fläkt 0: 50 mm 

3000 V/min. Meterlängd : 67 mm 
0,6 m'/min . » 0 : 56mm 
5 mm Vp. max. 

KDV/ RF63 220 V- Fläkt 0 : 63 mm 
2200 V/min. Meterlängd : 62 mm 
1,2 m'/min. » D : 32 ~ 32 m~ 
9 mm Vp. max. 

KDV/ RF80 220 V- Fläkt 0 : 80 mm 
2400 Vlmin. Meterlängd : 68 mm 
1,5 m'/min. » D : 42 x 42 mm 
12 mm Vp. 

Axial 
Al15/ EW 51 /20 220 V- Fläkt 0: 115 

2100 Vlmin. 
2 m'/min. 

Meterlängd : 64 mm 

A1l5/ KD 52 x 15 220 V- Fläkt 0 : 115 mm 
2800 V/min . 
3,5 m' /min. 

MetarIängd : 90 mm 

A150/ KD 52 x 30 220 V- Fläkt 0: 150 mm 
2800 Vlmin. 
7,5 m'/min. 

Meterlängd : 105 mm 

A150/GR 52 x 45 24 V= Fläkt 0 : 150 mm 
3000 V/min. Meterlängd : 100 mm 
8 m'/min. 

A250/ KD 62 X 60 220 V- Med i nb~gnadsram 
2600 V/min. 250 mm 
26 m'/min. Meterlängd : 150 mm 

Centrifugal 
C1001W51 220 V- Höjd : 104 mm 

2000 V/min. längd : 132 mm 
1,0 m'/min . Bredd inkl.metar 116 mm 
10 mm Vp. max. 

C100/ KDV42 220 V- Höjd : 104 mm 
2400 V/min. län9d : 132 mm 
1,2 m'/min. Bre d, inkl. 
12 mm Vp. meter : 121 mm 

C165/ KD 62x45 220 V- Höjd: 165 mm 
2700 V/min. län9d : 198 mm 
2,8 m'/min . Bre d, inkl . 
30 mm Vp. meter : 186 mm 

Holländargatan 8 

Stockholm, Tel. 112990, 102246, 217316 
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ER-202/ HE-IO 

400X250X200 mm. Vikt c:a 13 kg. 220 V _ 
KommunikatIonsmottagare av ytterligt hög 
klass. Kristallstyrd l:a blandare för 2-meters
bandet. 
Frekvensområde: 54G-1650 Kc, 1,6-4,8 Mc, 4,8-
14,5 Mc, 10,5-30 Mc, 144-148 Mc. 
Känslighet: 4 p.V vid 10 dB slgnallbrusförh. 

0,1-0,2 p.V vid 50 mW uteffekt. 
Selektivitet: Variabel r. 7G-93 dB v. ± 10 Kc. 
Mottagningsmöjligheter: AM, SSB, FM, 

Prod.det. 
Bandspridn1ng: 80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 10 m, 

2 m. 
Rörbestyckning: 6AQ8 l:a HF-steg, 6AQ8 l:a 
Oscillator (Kristallstyrd), 6Au6 l:a blandare, 
6BA6 l:a MF, 6BE6 2:a blandare, 6AQ8 Q-mult. 
6BA6 2:a MF Nr l, 6BA6 2, A MF Nr 2, 6AL5 
Det.ANL. 6BE6 Prod.Det. 6AQ8 LF-steg, Osc. 
för prod.Det. 6AQ8 2:a Osc. 6AQ5 slutsteg, 
6AQ8 kristallkalibrator, OA2 Stab. 6CA4 Lik
riktare. Totalt 15 rör med över 20 rörfunktio
ner. 
Exakt frekvensinställning möjliggöres medelst 
den inbyggda kristallkalibratorn. 
Denna apparat tillredsställer de allra största 
anspråk och kan rekommenderas till var och 
en som önskar något utöver det van11ga. 

Komplett Kr. 799:-
CC-2 SP-S 

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:-

91-S9/HE-30 

Högtalare passande 
9R-S9 och ER-202. 
Imp. 8 O. 

Kr. 35:-

380X250X180 mm. Vikt 11 kg. 220 V _ 
Frekvensområde: 540 Kc-1,6 Mc, 1,6-4,8 Mc, 

4,8-14,5 Mc, 10,5-30 Mc. 
KänsUghet: 1 p.V vid 50 mW. 10 p.V vid 20 dB 

slgnal-brusförhållande. 
Selektivitet: Max. ± 500 pIs vid 3 dB. ± !I Kc 

viE! 93 dB variation 1 till 3. 
Uteffekt: 1,5 W. Effektförbrukning: 50 VA. 
Rörbestyckning: HF-Steg SBAG, Blandare 6BEG, 
Q-multipler 6V A6, MF-steg 6BA6 2 st. LF-steg 
och detektor 6A V6, Slutsteg GAQ5, likriktare 
5Y3GT. Oscillator 6BEG. Summa 9 rör. Band
spridning av banden 80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 
10 m, Variabel selektivitet, BrusUmtter, S
meter, HF-volymkontroll, LP'-volymkontroll, 
BFO, Standbayomk., antenntrimmer m.m. 
Mottagning även av SSB. 
Denna mottagare fyller alla anspråk som en 
avancerad amatörlyssnare kan ha på en hög
kvalitativ mottagare. Prova densamma och Ni 
kommer att bli mycket angenämt överraskad. 

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

76. RAIllCl&-TELE.VISlON.- NitS -196" 

SM-S 

250X200X15O mm. Vikt 5 kg. 220 V -
Proselektor/converter. Kan användas som 
converter för banden lO, 15 och 20 m varvid 
alla spegelfrekvenser effektivt elimineras. 
Kan även användas som förförst. för samtliga 
frekvenser upp till 30 Mc varvid en först. av 
14 dB samt ett exceptionellt fint sIgnalIbrus
förhållande erhålles. 
Rörbestyckning: 6BAG HF-steg, 6BL6 HF-steg, 
6BL5 kristallstyrd osc. och blandare, 6BA6 
Katodföljare. 
Kristaller: 5,25 Mc, 8,75 Mc, 12,25 Mc. 
Nätspänning: 220 V. Effekt: c:a 18 w. 

Netto Kr. 275:
Byggsats Kr. 225:-

TX-IIA 

380X250X180 mm. Vikt c:a 12 kg. 

Kortvågssändare speciellt lämpUg för ama
törbruk. Uteffekt c:a 75 W. Frekvensen kan 
ändras genom att byta den på framsidan be
fintliga kristallen eller i därför avsett uttag 
inkoppla en VFO-oscillator t.ex. VFO-l. 
Rörbestyckn1ng: 6AR5 Kristallose. eller VFO
först. 6ARS Drivsteg, 807 Effektsteg, 12AX7 
Modulatorförst. 6BQS Modulator (2 st i push
pull) 5U4G Likriktare. Denna slindare tillfreds
ställer de högsta amatör anspråk men kan även 
med fördel användas för kommersiell radio
trafik. Kan även användas inom medborgar
bandet (27-Mc-bandet). 

Byggsats Kr. 599:-

lörvoltmeter PV-51 

110X180XI05 mm. 
V1kt 1,6 kg. 

HF-prob 300 Mc. 

Kr. 30:-

M-7 

Ingångsmotst. : 
11 MO. 
AC och DC Volt: 1,5, 
S, SO, ISO, SOO, 1000 
Volt. 
Ohm: l 0-500 MO. 
RXlOO, XIK, XlOK, 
XlM, XlOM. 
dB: -10 till +36. 
Peak to peak Volt: 
4, 14, 40, 140, 400, 1400, 
4000 Volt. DC: 30 KV 
med tillhörande HV
prob. MultIplika
tionsfaktor 20. Mot
stånd 20 MO. 

Kr. 199:-

Detta instru
ment är av
sett som ser
viceInstru
mentmen 
trots dat låga 
priset av myc
ket hög kva
litet. 

HV-prob 30 kV. 

Kr. 39:-

20008 ON ± 2,S 'I •. 
DC: 2,5, lO, SO, 2S0, 1000 Volt. 
SO p.A, 2,S, 25, 2S0 mA. 
AC: 2,S, lO, SO, 2S0, 1000 Volt. 
OHM: 1 0-10 MO. RXl, XlO, 
Xl00, XlOOO. 
DB: -20 till +36. 
lSOXlOSXSS mm. 
Vikt 600 gr. Kr. 71: -

Oscillograf CO-130-S" 

230X370X420 mm. 
Vikt 12 kg. 
Stabiliserad ahodsp. 

Ing.-imp. 2 MO-20 
pF, med prob 2 MOl 
S pF. 
Bandbredd : 2 p /s-
4,S Mc. 
Stigtid: 0,08 p.s. 
Känslighet: 40 mVI 
cm. 
Direktkalibrerad 
1 V/cm. 
Dämpning: Xl, XlO, 
X100, X I00. 
Svepfrekvens : 5 p/s
SOO Kels uppdelat på 
7 områden med 
tryckknappsinställ
ning och finjuste
ring. Hög sveplinea
ritet. Släckt åter
gång. Anslutning för 
Z-modulation, Ext., 
Synk och svep. 
ytterligare kontrol
ler: Intensitet, fokus, 

astigmatism, vert. och hor. pos. Fasjustertng 
för svepning av MF-kurvor. 
Nätsp. 220 V SO pis, 110 W. En oscillograf för 
TV-service av högsta klass. 

1nkI. prob Kr. 799:-

lörprovare TC-2 

Provar alla gångbara rörtyper såväl Euro
peiska som Amerikanska och Japanska. Den
na apparat torde vara den enda som kan pro
va alla ovannämnda typer. Provar emussion, 
avbrott, kortslutning och läckning. Reduce
ringssocklar för Europeiska rör jämte In
ställningstabell och utförlig beskrivning med
följer. 

YR-l I 

TI-4E 

TP-3A 

Kr. 185:-

50000 OIV ± 2 'I,. 
DC: lO, SO, 250, 500, 1000 V. 
25 p.A, 2,5, 25, 2S0 mA. 
AC: lO, 50, 250, SOO, 1000 V. 
OHM: R X1, XI0, XlOO, XlOOO. 
111-10 MO. 
DB: -20 tm +22, +22 till 
+36 dB. 0,001-0,1 p.F, 1G-100 
H. 
Obs: Spegelskala. 
160XlOSX60 mm. 
Vikt 700 gr. 

Kr. 89:-

AC och DC: 2000 alV. 
lO, SO, 2S0, 500, 1000 V. 
DC: SOO p.A, 2S, SOO mA. 
Ohm: 1-10000 O, 
0,1 K-l M, RXlO, X100, 
XlOOO. 
Cap. : 0,01-1 p.F. 
Ind.: lG-1000 H. 
10SX135X40 mm. 
Vikt SOO g. 

Kr. 46:-

Tolerans: ± 3 'I,. 
AC och DC: 2000 OIV. 
lO, 50, 250, 500, 1000 V. 
DC: O,S, 2,5, 25, 250 mA. 
Ohm: 10 KO, 100 KO, 
l MO. 
dB: -20 till +36. 
Ink!. batteri och tes$
sladdar. 
95X130X38 mm. 
Vikt 4S0 g. 

Kr. 39:-

Katalog mot 1: - i frimärken. För
månliga avbetalningsvillkor. 

SYDIMPORT AB 
Vansövägen 1 Älvsjö 2 

Postgiro 453453 Sweden Tel. 476184 



DIOTESTOR • 

NYHET! 
TESTINSTRUMENT FÖR 
TRANSISTORER OCH 
DIODER 

Adapters för alla typer av transistorer och dioder. 

DIOTESTOR är: prisbillig, lätt och behändig an-

Representant: 

vä nd ning 

utförd i tålig slagfast plastmaterial 

fjädrande kontaktstift 

batteridriven (3 V stavbatteri) 

Begär broschyr från El-AVD 

Användningsområden 

• För sl utkontro ll av transistorer och dioder på 

tryckta ledningskort 

• För service och felsökning av radio-, TV- och 

elektron ikutrustningar m.m. 

• För laboratoriebruk 

ALSTRÖMERGATAN 20 • BOX 49044 • STOCKHOLM 49 • TEL. 520030 
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AUTOMATISK KONSTANT· 
SPÄNNINGS HÅLLARE 

Automatisk konstantsp.hållare, be
stående av vridtransformator vil
ken manövreras öve'r en l-fas kon
densatormotor medelst en högvär
dig relåförstärkare med en 

Noggrannhet av ± 1 % 
Regl~rområde: -20 % + 10 % 
Inställningstid: 10 %/sek. 

Generalagent: 

Typ RTWMor 

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

• Specialutrustningar 
offereras på begäran 

Hollä nda rgata n 8, Sta ckholm 3 
Tel. 11 29 90, 1022 46, ':n 731 6 

~iG'h.-Speed. • Pa,ra,11e1-"VV'ire 

• .... ·a.pe J:E»-.:a.::K:LCh 

D 
Receives high-speed 
communications 
over conventionai 
telephone channels 

D 
Records high-speed 
output of computers 
and business 
machines 

D 
Produces master 
tape by combining 
information from 
various sources 
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TV. Se detalj bild i fig. 3. I färgbildsigna. 
len tillkommer en färgsynkroniseringssig
nal, som består av ett kort vågtåg med uno 
derbärvågens frekvens och placerad på 
den del av linjesläckpulsen som följer orne· 
delbart på linjesynkpulserna. Dessa synk· 
pulser, s.k. »färgburst» eller »"burst», före. 
kommer inte under den tid utjämningspul. 
ser och vertikala pulser utsändes. J fr Hg. 3. 

Hur frekvensutrymmet inom en färg. 
TV-kanal utnyttjas vid färg-TV-överföring 
enligt NTSC-systemet (525 linjer) visas i 
fig. 4. Kanalbredden är densamma som 
för svart-vit television, vilket f.ö. är fallet 
med alla färg-TV-system som f.n. är ak· 
tuella. 

I det i Frankrike utvecklade systemet 
för färg-TV-överföring, SE CA M-systemet, 
som i väsentliga delar bygger på det ame
rikanska TSC-systemet, utnyttjas också 
en luminanssignal o~h 'två färgsignaler, 
men endast luminanssignalen och en av 
färgsignalerna överföres samtidigt. Färg. 
signalen växlar över med linjefrekvensen 
på så sätt att den ena ' färgsignalen överfö· 
res samtidigt med luminanssignalen under 
en viss linje i bilden; under den efterföl
jande linjen sändes den andra färgsigna
len tillsammans med luminanssignalen osv. 
Färgsignalen frekvdnsinodulerar en hjälp. 
bärvåg, vars nominella frekvens är en udda 
multipel av halva linje frekvensen. 

Det i VästtyskIand utarbetade systemet 
för färg. TV·överföring, P AL-systemet, byg. 
ger också till väseritliga delar på NTSC· 
systemet. Skillnaden är att man i P AL
systemet för en av färgsignalerna vänder 
fasen i efter varanara följande linjer i bil
den. Denna fas~äxling ko~penserar ev. 
fasvridningar som uppstår vid färg-TV
signalens överföring och gör därmed syste
met mindre känsligt för bl.a. fasdistorsion. 

Färgsignalens överföring 
Vad som skiljer de tre här omnämnda färg· 
TV-systemen, NTSC-, SECAM. och P AL
systemen, är metoden att modulera hjälp· . 
bärvågen för färgöverföringen. 

I färgkameran analyseras det motiv som 
skall sändas i primärfärgerna, och efter 
s.k. gammakorrigering erhåller man en 
»röd», en »grön» och en »blå» bildsignal, 
(ER" Ea' och EB'). Luminanssignalen Ey 
erhålles nu genom att man med hänsyn
tagande till det mänskliga ögats olika käns· 
lighet för olika färger i en s.k. matris blan· 
dar lämpliga proportioner av de tre bild· 
signalerna enligt sambandet 

Ey'= O,30 ER'+O,59 Ea'+O,ll EB' (l) 

Tillföres ett färgbildrör denna bildsignal 
erhålles en svartvit bild. 

Den på hjälpbärvågen överförda signa· 
len, färgsignalen, erhålles vid NTSC- och 
PAL-systemen på följande sätt: I två ma· 
triser blandas de tre ursprungliga bildsig
nalerna till två färgdifferenssignaler EQ' 

och E/, som bestämmes enligt 
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QUAl'T 
AND CUM 

TEST CHAHBE 
C09&OITI09&S 

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

_s5CC.1 + 100o'Ir---r--.:::n ........... a...-t 1-0-:'0""'oC"".---r-m ...... .....,.--..""'"""'r-on,....,,. ....... --...----, 
. H6D3 CAP., p.F . &. \.R. 

.: for 
~c 
:. for 
seC 

As 
Initial 

As 
Initial 

10 Ho 
5 to 60 c 

Constant 
3.5-,." p 
60c/ s-
at 10G. 

10ctave 
:> O·Soz. s 
<O·Soz. un 

10 H ' 
5 to 6 

s 
tial 

Dry Heat 100°C. at Room Temp· 
One Damp Heat CAP ., p .F. &. I.R. 

Cold _SSoC. at _55°C. 
LoW Air Density 

2.6 mmhg· 
F· D H Cycles \Ile . • __ 

_ssCC.1 + 8SoC. 
H6D3 

Dry Heat !lScC, 
Damp Heat 

CAP., p.F. &. U. 
rC. tor 
isec 
I?C.' for 
.4 seC 
f 

Constan 
3.S7f" 
60 c/s 
at 10 

Cold _SsoC,. 
LoW Air DensIty 

2.6 mmhg. 

Im 
100~~~--r---r---,-----~ 

1 octak-C=-~d-..-l 
All Supporte Five D.H. Cycles Tensile to [ 

c- Destruction ~ 

As 
Initial 

_550C./ + 125°C. 
H6D3 

CAP. , P .F. &. U. 
at 125°C. 

CAP., P.F. &. U . 
at Room Temp· 

CAP., p.F. at 
_SsoC. 

, 50% Sample ' 
Sending. 

Iso°c . for 
l Z sec 
-3s0°C .. for 

As 
Initial 

10 Hou rs 
5 to 60 c/s at . 

constant VelocIty. 
5 " per seC ;0 c/S-SOO c/s 

at 10G. swee~ 

Dry Heat 12SoC. 
CAP., P.F. &. L.\. 

at 125°C. 
Damp Heat. 
Cold -;-55°C .. 

' Impedance at o' 
100 kc/s at _12S C 

Ztlb. t~ 
Destruction , 
50?:' Sample 

Record 
Results , 3-4 seC 

1 Octave per min 
All Supported 

Low Air DensIty 
2.6 mmhg. 

Five D.H: Cycles Tensile Tl 
Destructio 
50% SamJ: 

10 Hours 
" to 60 c/s at .. . ' 

KAPACITET. • • 
Höga krav ställs på varje kondensator 
In :s kondensatorprogram. Ett program 
som omfattar de flesta kondensatortyperna 
från typer för radio och TV till högk~alitativa 
kondensatorer för avancerade tillämpn ingar 
i överljudsflyg, satelliter m. m.. Med * 
märkta kondensatortyper i vidstående tabell 
lagerföras i god utsträckning, övriga på be
ställning med kort leveranstid. 

Diskutera Era kondensatorproblem med vår 
Ing. T. Holmgren eller Ing. G. Stork som 
också gärna besöker Er om så önskas. Ring 
eller skriv till : 
In STANDARD Nybodagatan 2, Fack 
Solna 1. Tel. 08/830060 

CAP., p.F. &. U. 
at 8SOC. 

p .F. &. U. 
mTemp. 
. , p .F: at 
25°C. 

edance at 
s at + 25° 

ot 
plic
ble 

Not 
APpllc

able 

Seoding 
2tlb . to 

Destructi . 
'50% Sam 

Recor<' 
Resl.!It 

'1 ( jensl ~ 
Destru (! 

50% S~ 
Sendl 
Zt1b,1 

Oestr~ 

GLIMMERKONDENSATORER 
METALLISERAT PAPPERS KONDENSATORER 

* METALLISERAT PLASTFOLIEKONDENSATORER 
* TANTAL FOLIEKONDENSATORER 

(våt elektrolyt) 
*TANTAL SINTERKONDENSATORER 

(torr elektrolyt) 
HOGVOLTSELEKTROLYTKONDENSATORER 

* MINIATYRELEKTROLYTKONDENSATORER 
TRIMMERKONDENSATORER (JFD) 
UNICERAM KONDENSATORER (JFD) 

Kvalitetskomponenter från Iff 
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bygg 5Jalv 

STEREO HI-Fl FöRFöRSTÄRKARE med transistorer 
Distorsion: 0,1 % vid 0,3 V utgångssignal • Ingångar : dynamisk pickup 
7 mV/5 kohm, kristallpickup 100 mV/100 kohm, radio 150 mV/lOO kohm, 
mikrofon 1 mV/2 kohm, bandspelare 2 mVIl,5 kohm • Utgångsimpedans: 
ca 5 kohm • Overstyrning inträffar först vid 10 ggr högre insignal än 
vad som anges ovan (vid 3 V utsignal) • Korrektionskurva vid gram
mofonavspelning: RIAA • Korrektionskurva vid bandavspelning : +6 dB 
vid 120 Hz och 10 kHz, +3 dB vid 60 Hz, 300 Hz, 5 kHz och 15 kHz samt 
O vid 30 Hz och 20 Hz . Basreglering: +12,-20 dB vid 30 Hz • Diskant
reglering : + 12, -20 dB vid 15 kHz • Avsedd för matning med 25 V lik
spä nning t.ex. från EBaB:s 2X10 W effektförstärkare eller batteri 18 V 
• Strömförbrukning: ca 26 mA • Anslutningsdon för programkällor och 
effektförstärkare utgöres av 5-po liga DIN-kontakter . Höljet är lackerat i 
två harmonierande färger, mörkgrå/ljusgrå • Med undantag för ton kor
rektionsfiltren är samtliga komponenter monterade på kretskort . Bygg
satsen innefattar allt material ink!. färdigborrade chassier och kretskort, 
skruvar, ledningsrnateriai m.m., samt utförlig »steg-för-steg»-byggbeskriv
ning. 

2 X10 W HI-Fl EFFEKTFöRSTÄRKARE med transistorer 
Frekvensområde: 30 Hz-20 kHz (-1 dB) e Dislorsion : 0,3 t,. vid 10 W 
uleffekl per kanal e Känslighet: 10 W uleffekl per kanal över 4 ohms 
belaslning vid 0,3 V insignal e Signalbrumavslånd : ca 80 dB under 
10 W e Moikoppling: 27 dB e Ingångsimpedans: ca 10 kohm e UI

gångsimpedans : ca 0,2 ohm e Avsedd för nälanslulning : 220 V 50 Hz e Effektförbrukn ing 
från nätet: ca 50 W e Försedd med uttag för 25 Varbetsspänning till förförstärkare e An· 
slutningsdon för programkällor och högtalare utgörs av 5. resp. 3·poliga DIN·kontakter 
e Höljet är lackerat i två harmonierande färger, mörkgrålljusgrå e Förstärkarna och nät
delen ör uppbyggda på kretskort e Byggsatsen innefattar allt material ink!. färdigborrade 
chassier och kretskort, skruvar, ledningsrnateriai m.m., samt utförlig .steg·för·sleg.-bygg
beskrivn ing. 

TRANSISTORTÄNDSYSTEM av universaltyp 
ger bilen bättre kallslarlegenskaper, jämnare tomgång, ökad livs
längd hos brytorspetsar och tändslift, minskad bränsleförbrukning. Be
fintlig tändspole i bilen behöver inte bytas. Sr,stemet belastar inte 
batteriet mer än ett konventionellt tändsystem. nget ballastmotslånd 
erfordras. Byggsals M123A för bilar med -jardat elsystem. Komplet
teringssats M123B för bilar med +iardat elsystem. Byggsatsen inne
fattar allt erforderligt material samt utförlig .steg·för-sleg.-bygg
beskrivning. 

I ~ : ~ l : IllEKTRONI~BYGGSATSER AB - BOX 210 60 - STOCKHOLM 21 _ ~ C _ (RT :s byggsemce) 

Sänd mot postförskott: 
•... st byggsats(er) M54 för slerea hi·fi förförstärkare med transislorer. 

Pris : kronor 272: - ink!. oms. och frokt. 
•••• st byggsats(er) M24 för 2x10 W hi·fj effektförstärkare med transislorer. 

Pris: kronor 408.- ink!. oms och fra kl. 
•••• si byggsals(er) M123A för Iransistartändning för minusiordat elsyslem. 

Pris kronor 158.- in kl . oms och frakt. 
••.• si kompletteringssals(er/ M123B för plusiordal elsyslem. 

Pris kronor 17.- ink. oms och fra kl. 

Namn • ••.••••.•............ . .... ... ........... . . .• .. . .. ........... .............•..•......• 

Adress •....••.....•. . ................................ . ............... ... ..... . ..........••• 

Posla dress •.. •.... . ••..••••...... . .•......••..•.... . ..•.... .. .... .. . .... ..................• 
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EQ'= 0,41 (EB'-Ey')+0,48 (ER'-Ey') 
(2) 

E/= 0,27 (EB'-Ey')+0,74 (ER'-Ey') 
(3) 

där Ey ' har samma betydelse som i ekv. (l). 
Denna sammansättning av EQ' och E{-sig
nalerna har man kommit fram till genom 
experiment. 

Vid överföring av E/- och EQ'-signalerna 
på hjälpbärvågen utnyttjas vid NTSC-sy
stemet en bandbredd av endast 0,5 MHz 
för EQ'-signalen och 1,5 MHz för E/-sig
nalen. Därvid överföres för EQ'-signalen 
båda sidbanden men för E/-signalen en
dast det undre sidbandet. Att man kan an
vända så begränsad bandbredd vid överfö
ringen av färginformationen hänger sam
man med det mänskliga ögats egenskaper. 
Ögats upplösningsförmåga är betydligt 
mindre för färgändringar än för ändringar 
i bildens ljustäthet, och man behöver där
för inte samma bandbredd som för lumi
nanssignalen, ca 5 MHz. 

I SECAM-systemet utgöres de två färg
signalerna, som sämres i sekvens under 
efter varandra följande rader i bilden, di
rekt av färgdifferenssignalerna 

Eol'=1,43 (ER'-Ey') 
EQ2'=1,12 (EB'-Ey') 

Dessa ekvationer kan skrivas 

Eol'=I,O ER'-0,84 Ea'-0,16 EB' 
EQ2'=O,34 ER'-0,66 Ea'+I,O EB' 

Signalerna EOl' och E02' får frekvens
modulera hjälpbärvågen ca 4,4 MHz som 
förlägges på samma sätt som vid NTSC
och P AL-systemet, dvs. med sidbanden 
»inblandade:!> med luminanssignalens sid
band, j fr fig. 2. 

Om bilden inte innehåller färg, dvs. om 
ER'= Ea'= EB' blir både Eo!' och E02'= 0 
och hjälpbärvågen uppvisar då ingen fre
kvensavvikelse från nominella frekvensen. 
Vid färgöverföring uppträder emellertid 
en frekvensmodulering av hjälpbärvågen 
som svarar mot de båda differenssignaler
na EVl' och E02' . 

Mottagning av färg-TV med svartvit 
mottagare 
Hur reagerar nu en svartvit mottagare för 
färg-TV-signaler av ovan beskrivet slag? 
Svaret är att en svartvit mottagare återger 
färg-TY-bilden i svartvita nyanser - äldre 
svartvita TV-mottagare kan sålunda utan 
vidare användas även efter det att färg-TV 
införts, och detta gäller oavsett vilket av 
de här diskuterade färg-TV-systemen som 
införes. För alla färg-TV-systemen gäller 
ju att videosignalen innehåller luminans
signalen Ey ', som ju är en »vanlig» svart
vit signal. Men så har vi också färgsigna
len, vars signalkomponenter faller i mel
lanrummen mellan videosignalens signal
komponenter inom bandet 2,3-5 MHz. 
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- in'~rma/itJn visuell över
vakning och 

kontroll 

TMC MINIATYR-SWITCHAR 

Hävomkastare av "telefontyp" 

Extremt små dimensioner, låg vikt, elegant ut
förande. Fem funktionsvarianter - upp till 12 
kontaktgrupper manövreras samtidigt. 

Tangentens lägen : 

låsning viloläge låsning 
låsning viloläge stopp 
Aterfjädring viloläge låsning 
Aterfjädring viloläge stopp 
Aterfjädring viloläge återfjädring 

Den stabila mekaniska uppbyggnaden ger di
stinkta till- och frånslag resp. låsning. Tvilling
kontakter av silver som tillåter en induktionsfri 
belastning av 300 mA vid 100 V likström. Enkel, 
snabb montering med två fästskruvar. 

TMC UNIVERSAL 
TRYCKTANGENTSYSTEM 

ersätter i en enhet: 

RELÄER 

SIGNALLAMPOR 

TRYCKKNAPPAR 

Tangentrörelsen återfjädrande, med låsning 
eller med mellanlåsning. Tangenterna levere
ras även med inbyggd, lätt utbytbar signal
lampa. 

Växlingskontakter av silver i tvillingutförande. 
Två eller fyra kontaktpar per tangent. 

För induktionsfri belastning av 300 mA vid 
100 V likström. Kontaktgrupperna kan även 
utbytas mot microswitchenheter för 5 A, 250 V. 

Levereras från lager i Vällingby 
Infordra närmare data och prisuppgifter från vår Svagströmsavdelning 

Generalagent: 

%TRANSFER 
SUNDSVALL 
Tel. 114275 

FALUN 
Tel. 17585 

Huvudkontor: Box 57 Stockholm-Vällingby. Tal. Växel 870250 

Filialer: 

STOCKHOLM 
Tel. 211532, 
.33, -37, -40 

GÖTEBORG 
Tel. 133030, -31, 
-,n, -42 

MALMÖ 
Tel. 29988 

Service-Reservdelar: 

VÄLLINGBY 
. Tel. 870250 
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F & T KONDENSATORER Lödtenn Ersin 
miniatyrutförande . tub m. trådanslutning rullblock Mult icore Mossomotstånd 
6/8V 3O/35V 160/175V 4SO/550V 125V 45/55 %W lO·IOOR -.25 
5 "F - .95 5 "F -.95 10 "F· 1.SO 16+16 "F 2.90 IOCO -.30 1,6 mm 4V2 hg 8.40 %W 120.22MR 
10 - .95 10 -.95 SO 1.85 32+32 4.35 2500 -.30 45/55 . -.20 
25 -.95 25 - .95 50+SO 3.- 50+SO 6.SO 5000 -.30 1,6 mm pr, m, - .60 1 WlOO·22MR -.30 
50 -.95 50 1.- 250/275V 0,01 [.F-.30 45/55 2W 300·22MR -.45 
100 - .95 100 LID 0,5 "F -.95 bög. m. mutter 0,025 -AD 1,2 mm 4V2 hg 9.- Trim. pot. f. tryck-
2SO 1.10 250 1.80 I 1.05 350/385V 0,05 -.45 60/40 krets.500R, 1 kR, 5, 
500 1.30 300 2.40 2 1.10 8 !-IF 2.05 O, I -.50 1..6 mm 4V2 hg lO 30 10 SO 100 200 
1000 1.65 500 2.65 32 1.85 8+8 2.60 O IS 5560/40 . sOOkR'1 2MQ il S 
2500 2.20 1000 4.50 SO 2.1 5 16+ 16 3.- 0'2 -'60 10 mm 4" h 12 lO T .' . 
5000 ·5.15 2500 7.35 32+32 2.80 32+32 ,-., 12 g . rlm .pol. m, ratt 
10000 9.75 SO/60V 50+50 3.60 SO+50 4.20 0,25 -.65 Oxyd X Konlokiolja 50,250kQ -.95 
12/15V 5 -.95. 3S0/285V 100+100 5.25 0,47 -.90 Sprayflaska lOOg 9.SO Trim .pot, 10kR, 

6.SO 500V Flaska m. spruta 5.50 1MR 0.95 
1 -.95 lO -.95 8 [tF 1.30 4S0/550V 100 -.30 Vrid kondensator 
1,6 -.95 25 -.95 20 1.65 8 [tF 2.15 250 pF -.30 Högtalare' 2 X48QpF 3.95 
2,5 - .95 50 1.05 50 2.35 25 3.15 500 pF-.30 PMB6002 Aulomalsökring 
5 -.95 100 1.60 8+8 1.75 8+8 2.90 1000 -.30 ' 6'/2" 8f! 3W 12.75 AEG ISA Gli 3.95 
10 -.95 250 2.25 16+ 16 2.25 32+32 6.- 2500 -.30 PMO.4,,60 Tryckknapp 1-pol.-
25 - .95 70/00V 25+25 2.80 50+50 6.75 5000 35 6x4 BO 4W 975 I . 
50 - .95 2 1.- 32+32 2.90 100+ 100 12.- -. . . s utn,ng 1.20 
100 - .95 5 1.05 50+50 4.35 bög. m. mutter 0.01 [.F-.40 PM~3S) SlrölTlstöllare 2·pal 
2SO 1.20 lO 1.10 100+ 1007,- 12/ ISV 0,015 -.45 5 4 .. 1,5W 8.75 S·markt 1.25 0,025 -.SO 
500 1.65 25 1.25 4SO/550V 10000 [.F 12.25 0,1 -.65 Servicematta 540x380 mm, rutstor-
1000 2.60 50 1.35 2 "F LIS 30/35V 0,15 -.80 lek lOOX90 mm, mellangrå och iCKe 
2500 4.75 100 2.20 4 1.30 5000 12.75 0,2 -.85 förgande. 28,-
5000 7,85 2SO 2.85 8 1.50 bög. m. mutter 0,25 -.90 Svepgenerator Normende typ 

160/175V 16 1.90 3O/3SV 0,5 1.05 UW958, beg , 695.-
2 "F 1,- 8+8 2.20 5000 "F 11.75 . Rörmötbrygga Aco modell 5, beg. 465.-

BYl04=0A21112148,95, EM34 4,9515 st 18.-110 st 24.-/100 st 115.-, EL955 st 16.-110 st 28,-/25 st 50,-, 
EF965 st 22,-110 st 36,-/25 st 59,-, UF21 2.50110 st 19.-1100 st 100.-, UYIN 5 st 14.-110 st 25.-/25 st 49.-, 
6J6IECC91 5 st 17,-110 st 29,-1 25 st 49,-, Katodstrålerör, originalförp, 5UPI 53.-. 
DAf91 6.IJO EOO 5.5) Ef85 4.80 EZ90 3,60 PL84 4,BO U8F80 4.110 U L84 4,BO 5U4GB 5,95 
DAIN UO EC92 4.3l Ef86 5.<10 GZ34 5.95 PL500 10.3l UCC85 4,80 UYl N 6.95 5Y3GT 4.80 
DCS10 UO ECC81 4.80 EF89 4.3) PABC80 5,40 PYlIO 4.zl UCH21 10.3l UY85 3,60 5UPl 53.-
OCH 4.80 ECC82 4.20 EF93 5,«> PC88 10.3l PV81183 5.«> UCH41 6,60 0A2 6.75 6R·Bll 12.60 
Df91 UO ECC83 4,20 EF94 4.BO PC92 4.3l PY82 3,60 UCH81 4.80 082 7.50 6R-HH211.90 
Dm 6.IJO ECC84 6.60 Ef95 12.00 PC96 12.00 PY88 5.-40 UCL81 6.60 003 7.70 6U4GT 10.20 
DI'96 4.3) ECC85 4.80 EFI83 4.80 PCC84 6,60 UABC80 5.040 UCL82 6.60 lX2A 10.3l 6V6GT 4.95 
DOl 6.60 ECC86 12.00 EF184 4.BO PCC85 4.BO U8C81 4.zl UF85 4.80 SR4GY 8.50 12DQ6 13,80 
Dm 5.«> ECC88 8.«> EH90 4.80 PCC88 8,40 
DICH 4.80 ECC91 10.3l EK90 4.BO PCC189 6.60 
DL92 6.60 ECCI89 6.60 EL34 8,95 PCF80 5,-40 
DL'4 4.80 ECF80 6,60 EL84 4.31 PCF82 6.l1J 
DL95 6.60 ECF82 6.60 EL85 8.-40 PCF86 6.60 
DL96 4.80 ECF83 8.-40 Et.86 4.80 PCL81 6.60 
DM70 4.3l ECH81 4.20 EL90 4.3l PCL82 5.-40 
DM71 4.3l ECH83 4.20 El95 4.80 PCL83 6.60 
DY.80 6.60 E0i84 4,BO EM71 10.20 PCL84 6,60 
DY861117 4.20 ECL80 5.C) EMBO 6,60 PCL85 5,-40 
EAA91 3.60 ECL82 5.«> EM84 8.40 PCL86 6.60 
EABC80 4.80 ECL83 6.60 EM87 6,60 PF83 6.60 
ElC81 4.20 ECL84 6.60 EY51 8,-40 PF86 5,40 
ElOO 4,BO ECL85 6,60 EY87 4.zl PL36 10.zl 

TUNSISToua o. DIODEa 

AC107 6,60 AF118 7.3l 002 3,60 0,\79 1.20 
AC125 3.- AFI24 4.80 004 3.60 OASl 1.3l 
ACI26 3,60 AFl25 4.80 005 3.00 0A85 1,BO 
ACl3S 4,Z) AF126 3,60 008 3.00 0A90 1.3l 
AF102 6,00 AFI27 3,60 OC81 3.00 0A91 1,20 
AF114 4.80 0C44 4.3l OC1S 4.31 0A95 1.80 
AF115 4,80 OC45 4.21 OC17'O 5.-40 0A210 10,BO 
AF116 3.60 000 3.00 OCln 6.00 OA21T 10.BO 
AFll7 3.60 0C71 3.00 OND 1.3l 0A214 10.80 
RellY. rörpri,lI,ta, ,ande, mot 35 6r. I frIlIlärken. 
Uvriga ror o. komp. till 16ga priser. 

EBC91 4.80 ECL86 6.60 EZ35 6.60 PL81 6.60 @-'HEFAB: EBF«l 4,80 EFBO 4.2) EZ80 4.20 PL82 5,-40 
E8F89 4.80 EF83 6.60 EZ81 4.20 PL83 5,40 

Tegnergatan 39 
STOCKHOlM C 
Telefon 081201500 

LPU2 
1.5v, 
Diam, 34, 

Höjd 61 mm. 

~ 80 Så överföres ... 

Dessa i videosignalen »inblandade» färg
TY·signaler skulle kunna åstadkomma ett 
störande punktmönster i bilden om det inte 
vore så att hjälpbärvågens frekvens är vald 
så, att den och dess sidbandskomponenter 
kommer att ligga i motfas under succes
siva bildfält. På grund av ögats tröghet blir 
på detta sätt färgsignalens inverkan på 
bilden praktiskt taget eliminerad. Denna 
princip utnyttjas i samtliga här omnämn
da färg-TY·system. 

Mottagning av färg-TV med 
färg-TV-mottagare 
I en färg-TY-mottagare av NTSC-typ sepa
reras hjälpbärvågen med hjälp av ett band
passfilter som släpper igenom 2,3-5 MHz. 
Hjälpbärvågen går till en synkrondetek
tor, till vilken även en lokaloscillatorspän
ning tillföres, vars frekvens är exakt= 
hj älpbärvågens. Lokaloscillatorns frekvens 
synkas i rätt fasläge till hjälpbärvågen ge
nom de korta vågtågen - »färgbursten» 
- som följer efter varje linjesynkpuls i 
färg-TY-signalen. Från videodemodulatorn 
föres Er och EQ-signalerna genom ett låg
pass filter till ett matrisnät, varifrån sig
nalerna ER, E a och EB överföres till färg
bildröret. 

I en färg-TY-mottagare av SECAM-typ 
separeras färgsignalen från luminanssigna
len med hjälp av ett bandpassfilter, efter 
vilket EOl'- eller E o2'-signalen erhålles vid 

Batterier för radio, ficklampor, hörapparater och fotoblixtaggregat 

SVENSKA ACKUMULATOR AKTIEBOLAGET JUNGNER 
STOCKHOLM 

Tel. ~2340 
GOTEBORG 

Tel. 1131/17 05 05 
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KARLSTAD 
Tel. 054111566 

MALMO 
Tel . 0040/717 75 

NORRKOPING 
Tel. 011/322 ,. 

SKELLEFTEA 
Tel . 12295 

SUNDSVALL 
Tel. 060/12866 



efter varandra följande linjer i bilden. Des· 
sa signaler påföres en elektronisk omkopp· 
lare direkt eller genom en fördröjnings. 
krets med fördröjningstid=tiden för avsök· 
ning aven rad i bilden. På de två ingång
arna till den elektroniska switchen har man 
sålunda sekvensen Eoi', E02', Eoi' etc. för 
ena ingången och E02', Eoi', E02' etc. för 
den andra. Genom att switcha med linje
frekvensen kommer man att från switchens 
utgång få signalerna Eoi' och E02'; dessa 
signaler föres till ett matrisnät efter vilket 
erhålles signalerna (ER'-Ey') , (Ea'-Ey') 
och (EB'-Ey'). Dessa signaler föres till 
styrgallret på bildröret, under det att lumi
nanssignalen E y ' påföres katoden. Man 
får då återgivning av signalerna ER" Ea' 
och EB' på bildröret. 

I en färg-TY-mottagare av PAL-typ kan 
man antingen använda en fördröjningsled
ning eller en elektronisk switch. I motta
gare med fördröjningsledning lagras E/
resp. EQ'-signalen för en linje i bilden un
der en tid som svarar mot den tid det tar 
att avsöka en linje. Denna signal adderas 
eller subtraheras från E/- resp. EQ'-signa
len som överföres under den påföljande 
linjen i bilden. På grund av fasskillnaden 
erhålles då signaler motsvarande 2 E/ och 
2 E Q'. Dessa påföres, liksom vid NTSC
mottagare, ett matrisnät, varifrån signaler
na ER" Ea' och EB' sedan uttages till bild
röret. • 

Vår nya katalog har nu kommit ut och vi koncentrerar 
försäljningen på våra egna kvalitetsprodukter - Bäck
ström Förstärkare, Ekosonic Eko, Goodman högtalare, 
Parmeko transformatorer, Ronette kristaller, Stuzzi band
spelare, Trio och Pioneer stereoförstärkare samt några 
andra märkesvaror. 
Allt som ej är med i nya katalogen utförsäljs till och 
under våra inköpspriser! 
Ett tillfälle för Er att till engrospris förvärva nya felfria 
artiklar av kända fabrikat. Vår realista omfattar Band
spelare, skivspelare, högtalare från 2112" till 15", mikro
foner, snabbtelefoner, bensindrivna elverk, transfo rma
torer m.m. 

~ GÖSTA BÄCKSTRÖM_ 
FÖRSTÄRKARE AB --, 

I 
I 

I 
I 

Polhemsgatan 4 - Stockholm K 

Jag önskar få Er lagerrensningslista 
Namn .. .. ................. . ..... . . 
Adress •........................... 

L P=dr~ .. ~ .. ~ .. ~ . . ~. _ 

D Jag sötter in 10 : - på postgiro 
65 05 70 för 011 erhålla Er nya kala
log med förslörkorråd. Summan 
gottskrivs mig vid köp för över.J 
100 : -. -----

TVÅ NYA PLANNETTES~~?~i::~12 .. dlam. 

från Plannair Konstruerade för större luftmängd, har även dessa nya 
Plannettes en särskilt utmärkande egenskap - de äreen
dast 3 " djupa. 

Plannettes kan monteras innanför, utanför eller på toppen 
av instrumentskåp - horisontellt eller vertikalt - de krä
ver ett minimalt utrymme. Förmågan att fungera i alla 
lägen ökar Plannettes användningsområde. 

Konstruktörer över hela världen har uppskattat värdet av 
denna kompakta och tillförlitliga fläktenhet. Flera tusen 
av de mindre storlekarna - djup endast 2 " - är redan i 
bruk. 

12" diam. 

lO" diam. 

6" diam. 

41/2" diam. 

1000 CFM i fri luft 
600 CFM vid 0 .2" S.W.g. och 1400 r. p.m. 

10" diam. 560 CFM i lri luft 
300 CFM vid 0 . 16" S.W.g. och 1400 r. p.m. 
220 CFM i fri luft 
150 CFM vid 0.25" s.W.g . och 2800 r.p.m. 
100 CFM i fri luft 
80 CFM vid 0 . 15" S.W.g. och 2800 r. p.m. 

Plonnettes är för 230 V eller 110 V. l·fos, 50/60 per. strö m. 

* INSTRUMENTAKTIEBOLAGET METRON / * 
TUlEGATAN 17 STOCKHOLM Va TEL. vx 24 )2 50 
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I TUCHEL-KONTAKT 

Givare, förstärkare, energikällor och regleringsorgan kan kom
bineras till automatiska system av de mest skilda slag. 

Insticksuppbyggnad ger flexibilitet. 
o 

TK-principen betyder manga individuella kontaktpunkter och 
självrensande konstruktion. TK-principen för instickskontakter 
ger I~ga förluster, hög skaksäkerhet, hög klimatbeständighet 
och hög driftsäkerhet. 

Insticksuppbyggnad är den avancerade uppbyggnaden. bc!de 
tekniskt och ekonomiskt. 

Insticksuppbyggnad i alla grenar av tekniken - för automation 
och reglering - för starkström och svagström. 

Insticksuppbyggnad ända fr:n planeringsstadiet ger enklare en
heter med större mgngsidighet, lägre pris per enhet, enklare 
service. större konkurrenskraft. vidgade kombinationSmöjlig
heter. 

Insticksuppbyggnad enligt TK-princip ger överlägsen driftsäker· 
het. 

Begär katalogmaterial. 

T 1835 
T 1836 
Kontaktuiru.tningar för tronsportväsen 
och industri. 
Utförande Mörkström Märkspähning 

per kontokt 
4 polig 25A 

12 polig 30A 
2x 12polig 30A 

20 polig 10A 

C/380Y",} C/380Y", YOe 
C/SOO y", 0110 
C/380Y .... 

Generalagent för Sverige 

=m!= 
SVENSKA ELEKTRONIK-APPARATER AB 

Gubbängstorger 119 Stockholm-Ens kede tel. 08/940270 

S Ä K E R H E T G E N O M ~ ~{- P R I N C I P E N 
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Under denna rubrik införes kortare inlägg 
från läsekretsen i aktuella radio tekniska frå
gor. De i dessa inlägg framförda åsikterna står 
för vederbörande insändares räkning. 

Linjärisering av FM.detektorer 

Herr Redaktör! 

Den av teknolog v_ Knorring i marsnum
ret (s_ 85) beskrivna metoden att genom 
motkoppling över hela mottagaren linjäri
sera FM-detektorn utgör ett utomordentligt 
hjälpmedel att förbättra alltför smalban
diga FM-mottagare. Metoden är emellertid 
inte ny, den patentsöktes i slutet av 50-ta
let av Allied Radio Corp. under beteck
ningen DSR - Dynamic Sideband Regu
lation - och omnämndes första gången i 
januari 1959 i AUDIO (s_ 48), Utförligt 
beskrevs den av Robert Berkovitz i Radio 
& TV News 1959, mars, s. 132 och av Ro
bert F Scott i Radio Electronics 1960, mars, 
s. 47. Den tillämpades av Allied Radio 
Corp. i deras Knight KN-120 Deluxe Basic 
AM/FM Stereo Tuner, som, inom parentes 
sagt, det pompösa namnet till trots, aldrig 
blev någon större succe. 

Med de halvledarkomponenter som nu 
står till förfogande och som skickligt ut
nyttjats av E v. Knorring förtjänar meto
den säkert att räddas från glömskan. Den 
har f.ö. tillämpats även här i landet av Eric 
Åström (FOA) vid modifiering aven Jason 
JTV2. 

Lars-Olof Lennermalm 

• 

SE K-nytt 
Svenska Elektriska Kommissionen (SEK) 
har utsänt följande förslag på remiss: SEN 
011501 Akustisk ordlista_ Allmän akustik 
och elektroakustik. Förnyad remiss: 15/3 
-15/51964. 

Förslagen kan rekvireras från Svenska 
Elektriska Kommissionen, Box 16035. 
Stockholm 16, tel. 233195 . 

• 



PABS 3-25 
635 x 380 x 157 mm 

PABS 3-15 
515 x 215 x 132 mm 

PABS 2-6 
515 x 215 x 121 mm 

HI-Fl FÖR MONO OCH STEREO 

'ttrltSS' 
PABS 3-25 Riktpris 230:-
är en 3-kanals högtalaranläggning bestående av 3 
högtalare och ett delningsfilter - monterade på en 
skärm. Skärmen är klädd med plastictyg. Systemet 
är färdigt för inbyggning i låda. 

KIT 3-25 Riktpris 155:-
är samma system utan skärm. Ritning på skärm och 
monteringsanvisning äro bipackade. 
Max.effekt (spetsvärde) : 25 Watts 
Frekvensområde: 25-18000 C.p.s. 
Högtalare: Bas CM 120 W 

Mellanton G 50 MRC 
Högton MT 20 HFC 

Delningsfrekvenser: 750 och 4000 c.p.s. 
Standardimpedans : 8,Q (3,2 eller 16,Q efter önskan) 

PABS 3-15 Riktpris 195:-
är en 3-kanals högtalaranläggning bestående av 3 
högtalare och ett delningsfilter - monterade på en 
skärm. Skärmen är klädd med plastictyg. Systemet 
är färdigt för inbyggning i låda. 

KIT 3-15 Riktpris 125:-
är samma system utan skärm. Ritning på skärm och 
monteringsanvisning äro bipackade. 
Max.effekt (spetsvärde) : 15 Watts 
Frekvensområde : 30-18000 C.p.s. 
Högtalare: Bas P 825 W 

Mellanton GT 50 MRC 
Högton MT 20 HFC 

Delningsfrekvenser: 750 och 4000 c.p.s. 
Standardimpedans : 8,Q (3,2 eller 16,Q efter önskan) 

PABS 2-6 Riktpris 129:-

är en 2-kanals högtalaranläggning bestående av 2 
högtalare och ett delningsfilter - monterade på en 
skärm. Skärmen är klädd med plastictyg. Systemet 
är färdigt för inbyggning i låda. 

KIT 2-6 Riktpris 65:-

är samma system utan skärm. Ritning på skärm och 
monteringsanvisning äro bipackade. 
Max.effekt (spetsvärde) : 6 Watts 
Frekvensområde : 55-18000 c.p.s • 
Högtalare : Bas U 825 RH 

Högton MT 20 HFC 
Delningsfrekvens : 4000 c.p.s. 
Standardimpedans : 8,Q (3,2 eller 16,Q efter önskan) 

Till monoåtergivning använd ett sy
stem. Till stereoåtergivning använd två 
system anbragta med ett inbördes av
stånd på 2-4 m. Bästa placering och 
orientering erhålles vid försök. Ritning 
över denna låda är bipackad. lådan 
kan vara t.ex. på 100 liter dämpad 
med ca 700 g kapok. Material: ply
wood el. likn. (16 mm). 
lådan levereras ej. 

Till monoåtergivning använd ett sy
stem. Till stereoåtergivning använd två 
system anbragta med ett inbördes av
stånd på 2-4 m. Bästa placering och 
orientering erhålles vid försök. Ritning 
över denna låda är bipackad. lådan 
kan vara t.ex. på 30 liter dämpad med 
ca 200 g kapok. Material: plywood el. 
likn. (16 mm). 
lådan levereras ej. 

Till monoåtergivning använd ett sy
stem. Till stereoåtergivning använd två 
system anbragta med ett inbördes av
stånd på 2-4 meter. Bästa placering 
och orientering erhålles vid försök. Rit
ning över denna låda är bipackad. 
lådan kan vara t.ex. på 30 liter däm
pad med ca 200 g kapok. Material : 
plywood el. likn. (16 mm). 
lådan levereras ej. 

Radio AB Peerless 
Hyregaton 14, Malmö C, Telefon 040/979494 
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vi håller 
trådarna 

i vår hand 
när det 

gäller 

~](U]©l 

FÖRSTÄRKARBOLAGET AB • B FRÖlINGER & co 
PONTONjfi.RGATAN 25 • STOCK HOLM K • TE LE FON 5319 95 

J)1EJlC:-BAIIERIER 
gastäta, helt slutna, underhållifria 
enkel laddning 
användbara i alla 

driftslägen 
obegränsad 

lagringsduglighet 
inga skadliga gaser 
utmärkt 

spänningsstabilitet 
lång livslängd 
lågt inre motstånd 
stabil spänning 
goda impedansegen. 

skaper 
stort temperaturområde 

BOLIDEN 

För teknisk rådgivning och offerter 
kontakta generalagenten 

BATTERI AB 
Industriförsäljningen 

Västra Trädgårdsgatan 17 • Stockholm • Tel. 08/237100 
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Under denna rubrik in/öres kortare notiser om 
nya produkter inom radioområdet. De in/orma
tioner som lämnas här är baserade på tekniskt 
underlag som överlämnats av tillverkare och 
importörer. 

Nya hi.fi.förstärkare och 
högtalare 

Fig l 
Stereo/örstärkare typ HSV 25 från Perpetuum
Ebner, Västtyskland. 

Fig 2 
Högtalarenhet typ LB 30 från Perpetuum
Ebner, Västtyskland. 

Perpetuum-Ebner, Västtyskland, presenterar 
två nya hi-fi-förstärkare, typ HSV 25 och 
HSV 60 samt en högtalarenhet, typ LB 30. 
HSV 25 är en integrerad stereoförstärkare, som 
lämnar en uteffekt av 2X12,5 W. Frekvens
område 20 Hz- 20 kHz (± 1,5 dB), klirrfak
tor 1 % inom frekvensområdet 40 Hz-12,5 
kHz, intermodulation 3 % vid 250/ 8000 Hz, 
dynamik > 70 dB vid 100 m V ingångsspän
ning. Regleringsområdet för baskontrollen är 
± 15 dB vid 30 Hz och för diskantkontrollen 
± 15 dB vid 20 kHz. Förstärkaren har sepa
rata ingångar för mikrofon, skivspelare, radio 
och bandspelare; ingångsimpedansen är 1 
Mohm och känsligheten 100 m V för full ut
effekt. Högtalarutgångar finns för 4 och 16 
ohm; för inspelning på band finns en speciell 
bandspelarutgång. Med ett inkopplingsbart 
brumfilter kan man åstadkomma 6 dB basav
skärning per oktav med början vid 70 Hz. För
stärkaren är bestyckad med följande rör: 4 st. 

~ 88 



7 

MALLORY 

FÖRST med kvicksilverbatterier 

~ 
@ 

Endast MALLORY kan erbjuda erforderlig kapacitet i 
miniatyrbatterier med önskad storlek och viM. Endast 
MALLORY kan tillverka primärbatterier som vara längre 
än alla andra-i lager eller under användning. Endast 
MALLORY kan erbjuda konstruktörerna möjlighet att välja 
exakt de rätta batterierna för transporta,bla apparater. 

MALLORY KVICKSILVERBATTERIER 

kräva ,litet utrymme i förhållande till ._sin kapacitet, tåla 
kontinuerlig belastning under långa perioder utan att spänningen 
sjunker, tåla ytterligheter ifråga om temperatur, tryck och 
mekanisk påkänning. De möjliggöra till och med konstruktioner 
av transistoriserad utrustning under miniatyrstorlek. 

FÖRST med MANGANBATTERIER 
. NYA MANGANBATTERIER 

i standardstorlekar, med minst tre gånger längre livslängd 
vid låg såväl som medelhög och hög urladdning. De äro 
läckfria, ha lång lagringsduglighet och behöva ingen 
återhämtning ens vid förhöjd temperatur. Manganbatterier 
ge bättre funktion i kameror, rakapparater, radiomottagare, 
bandspelare, ficklampor och leksaker. 

MiiIOiY för nya balleriideer 

Tekniska upplysningar och beskrivande litteratur kan på begäran erhållas från: 

Tryggve Sundin, Riddargatan 23A, Stockholm 

Hellesens ,Svenska, Artillerigatan 16, Stockholm 
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Temperaturregulatorer 

Vridtransformatorer • • 

Magn. spänningskonstanthållare 

fr. kr 400:

fr. kr 98:

fr. kr 280:-

För "idare upplyeningar - skri" n B -El · / 
eller ring till generalagenten -t-t . . I rYl P U S 

Telefon 031 - 231513, 224164,225878, 232105, Box 44030, Göteborg 44 

BESTÄLL NU 
säsongens nyheter av bandspe. 

lare. tonband och kassetter. 

Vi är kända fär vårt .tora sorti· 

ment och våra punktl iga - snab· 

ba leveranser. 

Ring som vanligt in Er beställ· 

ning till Bibbi, tel. 08/43 82 43, 

406526. 
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EL86, 2 st. ECF80 och 2 st. ECC83. Effektför· 
brukningen är ca 90 W. Samtliga omkoppling
ar sker med tryckknappsomkopplare. Pris : 
1275: - ink!. oms. 

Även HSV 60 är en integrerad stereoför· 
stärkare, den lämnar en utcffekt på 2 X 30 W. 
Frekvensområde 20 Hz- 20 kHz (± 1,5 dB), 
klirrfaktor < l % inom frekvensområdet 40 
Hz - 12,5 kHz, intermodulation < 3 % vid 
250/ 8000 Hz, dynamik < 60 dB. Ingångar: 
mikrofon (2,5 mV över 50 kohm), skivspelare 
l (4 mV över 50 kohm) , skivspelare 2 (250 mV 
över l Mohm), radio (2,5 mV över 250 kohm), 
bandspelare (150 mV över 400 kohm). Utgång
ar: högtalare (4 och 16 ohm) , bandspelare 
(10 m V över 10 kohm). Regleringsområdet är 
för baskontrollen ± 15 dB vid 30 Hz och för 
diskantkontrollen ± 15 dB vid 20 kHz. Med 
ett inkopplingsbart brumfilter kan man åstad
komma 15 dB basavskärning per oktav med 
början vid 100 Hz och med ett nålbrusfilter 
15 dB diskantavskärning per oktav med början 
vid 6 kHz. HSV 60 har dessutom inbyggd en 
automatisk nålbrusbegränsare som ger 15 dB 
dämpning vid 6 kHz. Förstärkaren är bestyc
kad med följande rör: 4 st. EL500, 2 st. ECF80, 
4 st. ECC808 och 2 st. ECC81. Effektförbruk
ningen är ca 180 W. Samtliga omkopplingar 
sker med tryckknappsomkopplare. Pris: 
2000: - ink!. oms. 

Högtalarenheten LB30, som är helt sluten, 
tål en belastning på upp till 20 W och har ett 
frekvensområde som sträcker sig från 30 Hz 
till 18 kHz. Den är bestyckad med en bashög. 
talare samt två högtalare för mellan· och dis· 
kantregistret. Impedansen är 5 ohm. Dimen· 
sioner 58 X 27 X25 cm. Pris: 475: - ink!. oms. 

Svensk representant: Georg Sylwander AB, 
Lidingövägen 75, Stockholm No. 

FM.mottagare för fasta mot. 
tagningsfrekvenser 

(384) 

Hammarlund Manu/acturing Company, USA, 
tillverkar en serie FM·mottagare för fasta 
mottagningsfrekvenser. De är avsedda att an· 
vändas inom exempelvis taxi. och polisradio, 
och kan erbållas för mottagning på något av 
frekvensbanden 25-54 MHz och 144-174 
MHz. Mottagarna finns i en· eller flerkanals
utförande (upp till 6 kanaler) för ± 5 kHz el· 
ler ± 15 kHz frekvenssving. Normalt tillverkas 
mottagarna för nätspänningsdrift, 115 V växel· 
spänning, men kan även erhållas i utförande 
för batteridrift. Den i fig. visade mottagaren, 
typ MR50-X, är avsedd för mottagning aven 
kanal på frekvensbandet 144-174 MHz med 
± 5 kHz frekvenssving. Pris ej fastställt. 

Svensk representant: B Palmblad AB, Horns· 
gatan 58, Stockholm Sö. 

(391) 
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för Er 
som vill 

sälja 

Beovision bärbar, nätansluten 19// TV
mottagare i teak, förberedd för pro
gram 2. Det eleganta stålstativet, som 
man kan få extra, gör apparaten lätt 
att placera. 

Prisvärda produkter av världsmärket B & O 
- alltid aktuella när man talar om KVALITET! 

Teena 610 FM är en nätt och lätt tran
sistor-radio av hög klass, utrustad med 
de senaste typerna av transistorer, vil
ket ger apparaten en utomordentligt 
god FM-mottagning. Hölje av läder
imiterad polysteren i flera vackra färg
kombinationer. 

B & O Stereomaster 
är en heltransistoriserad 
HI Fi-bandspelare av ab
solut högsta klass med 
fullständigt professionella 
data. 

" 
Bandmaster är en kompakt kombina
tion av stereoförstärkare och FM
radio. Kan kontrollera högtalarna i TV
och radioapparater, bandspelare, skiv
spelare, ekoenhet och andra appara
ter, såväl i stereo som i mono. 

B & O Master 61 0 är en sensationell 
heltransistoriserad stereo radio för nät
drift. Elegant utformad - lång, låg 
och med kontrollrattar av stål. 

Beolit 609 AM/FM är ett litet tekniskt 
mästerverk med sällsynt hög ljudkva
litet. Oömt, vackert hölje av palisan
der eller plast i svart och grått. 

B & O Högtalare 
typ B med små di
mensioner, som gör 
att den kan place
ras stående eller lig
gande i vanliga bok
hyllor. HögtalarIådan 
helt sluten och luft
tät, dämpad med 
Rockwool som ger 
en jämn frekvens
gång. 

SKANDINAVISKA GRAMMOPHON AB 
Sandhamnsgatan 39 Stockholm 27 . Tel. 670960 (Växel). 

~ 
HISMASHRS \ICKe 

Nederlag och service i Malmö: Nils H . Persson & Co. Hyregatan 8. Tel. 040/21276 - 23676. 
Nederlag och service i Göteborg: TV-Trim, Fabriksgatan 18. Tel. 031/155060. 
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Siemens metalliserade plastfolie
kondensatorer typ MKH i flatovalt 
utförande med axiella eller radiella 
anslutningstrådar. 

• Hög spänningshå llfasthet 
• Okänsliga mot fukt 
• God temperaturstab ilitet 
• Stort temperaturom råde 

HO ti ll + 120°C) 
• Små d imensioner (ex. 0.1 ,u F 400 V: 

längd 19 mm, höjd 11 mm, b redd 
7 mm) 

• Prisexempel : 0,1 ,u F/400 V kr 72 :
per 100 st. 

t 
SlEMENS 

Miniatyrelektrolyter för stående 
montage på etsade kort. 

841295 Plastkapslade 
miniatyrelektrolyter 
med gjuthartsförslut
ning och para llella 
anslutningstrådar an
passade t i ll modul
systemet fö r etsade 
ko rt (1 modul = 2,5 
mm). Små lättmonte
rade kondensatorer 
till förmånliga priser . 

. C:a -:85/st vid köp 
av 100 st. 

841323 Plastisolerade 
subminiatyrelektroly
ter i aluminiumbäga-

Plastfol iekondensatorer typ FKH i re med parallella 
rullblocksutförande med axiella an- ansluningstrådar för 
I · °d högkantmontage på 

s utnmgstra ar. etsade kort. Uppfyller 
En högvärdig kondensator med små höga krav på säker-
dimensioner (0,1 f' F 13,5x 31 ,5 mm) het mot fukt och tem-
och till fördelakt igt pris (0,01 ,u F kr peraturväxlinga r. 
39:- per 100 st). Arbetsspänning 400 V. Pris ca - :90/st vid 
Lagerföres för omgående leverans. köp av 100 st. 

$ ~1~'~'~~6~!'k~: ~ :~'2s~. !~ 
/----------------------------------------------------------------------, 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 
INGENJÖRS- OCH TEKNIKEREXAMEN ® 

TELETE KN IK med radio-, radar- & televisionsteknik ,amt regleringsteknik. iji" 
MASKINT EKNI K med konst ruktions-, produktionsteknik samt automatiseringsteknik. K I 
H östterminen börjar 30 augusti och vårterminen 10 januari. Aberopa denna t idning. 

Viisteråsv.1 5, Köping. Tel. 0221-1 6000, INGVAR LILLIEROTH, civiling., rektor 

/----------------------------------------------------------------------, 

" 

EKNIKERSKOLAN SALA 
Kommunal sko la med statsunderstöd, anordnar 3-terminiga ku rser för 
utbildning av Radio- och Televisionstekniker _ Statlig stud ieh jälp 
- Rumsförmed ling _ Kurser anordnas även för Starkströmselektriker 
le- o. B-beh.), byggn.-tekn. och verkstadstekn. _ Terminskurser för 
elektriska montörer (nybörjare) . Begär prospekt. _ T el. 0224/11660 

•• 
STRDMTRYCK 

tryckta kretsar för 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. 

CRDMTRYCK 
Jämtlandsg. 151, Vällingby. Tel. 372640 
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Skyddslack och kontak tolja 

Krylon lnc., USA, tillverkar några olika typer 
av-skyddslack och kontaktolja i aerosolförpack
ning, avsedda för användning i elektriska och 
elektroniska utrustningar. »No. 1302 ChrystaI 
Clear» heter en speciell klarlack, avsedd att 
skydda elektroniska apparater mot kemikalier 
o.d. Lacken, som inte påverkar de elektroniska 
komponenternas egenskaper , ger en glasklar, 
blank och hård yta. Lacken börjar mjukna vid 
+82° C och upplöses och förångas vid +230° 
C. Av övriga tekniska data kan nämnas: ljus
brytningsindex 1,489, dielektricitetskonstant 
3,2-3,7 vid 1000 Hz, resistans 1010 ohm/cms, 
genomslagsspänning vid l mm lacktjocklek 
400-800 V. Pris: ca 18:-. 

I företagets tillverkningsprogram ingår även 
en vattenfrånstötande kiselspray, »No. 1325 
Silicone Spray», som förhindrar skadliga be
läggningar och minskar rost- och fläckbildning. 
Denna spray hårdnar inte utan ger en mjuk 
och följsam yta. Den är därför lämpad för 
smörjning av ytor där ingen elektrisk förbin
delse fordras . Kiselsprayen behåller sina smör
jande egenskaper inom temperaturområdet 
+5°-+200° C; dielektricitetskonstanten är 
2,76 vid 102, 103 och 106 Hz, resistansen 
2X I014 ohm/cm" och genomslagsspänningen 
vid l mm tjocklek 350 V. Pris: ca 18: -. 

Krylon tillverkar även en kontaktolja »No. 
1326 Cleaner Lubricant», för smörjning av 
kontakter, omkopplare etc. Kontaktoljan är 
flamsäker och tar effektivt bort smuts, damm 
och andra föroren ingar. Aerosolförpackningen 
är försedd med ett förlängningsrör för smörj. 
ning på svåråtkomliga ställen. Pris : ca 18:-. 

Svensk representant: Dag Skaar AB, Kam
makaregatan lO, Stockholm. 

-
Konferenser och 
utställningar 

(388) 

25-30/5 : »International Instruments, Elec· 
tronies and Automation Exhibition», London . 

2-6/6: »III. Akustische Konferenz», Buda· 
pest. 

7- 11 /7 : »International Conference on Mag. 
netic Recording», Institution of Electrical 
Engineers, London. 

24/8- 5/9: »Radio Show» i Earls Court, Lon
don. 

~ 92 



Bygg 
snabbare 

·och 
billigare 

med 

vero 
board 

VEROBOARD är ett standardmaterial för till
verkning av »tryckta kretsar» och tillhandahålles 
i ett flertal varianter beträffande storlekar och A 
håldelningar. Bl.a. finns det en hel serie plug-in- · ·s 
kort med förgyllda kontaktytor. VEROBOARD . C 
ar alltid klart för omedelbar användning. ~ D 

:,E 
f 
H 

'2J 
'ö K 

\.. 

·e "" 
rH N 
r4 p 

~ ~R 

2 

r\oS 
T 

Med schemat som underlag åstadkommer Ni med 1 
VEROBOARD ett färdigmonterat kretskort i tre 
arbetsbesparande operationer. 

VEROBOARD-plattan prepareras genom att le- 3 
darna där så behövs kapas med VEROS behändiga 
handverktyg. Inplaceringen av komponenterna 
underlättas om plattan förses med bokstavs- eller 
siffermärkt tejp. 

..... 
•••• 

• • 
• • 
• • 

På en speciell »VERO Design Sheet» eller på ett 
vanligt rutat papper gör Ni en placeringsskiss. Tek
niken tillägnar Ni Er mycket snabbt. I en del fall 
bör plattans kopparledare skäras av och Ni gör 
motsvarande markeringar på skissen. 

Komponenterna monteras slutligen enligt place
ringsskissen och lödas fast. Kretskortet är nu fär
digt att genast tas i bruk. 

Vi har ett välförsett lager. Begär fullständiga uppgifter och beställ redan i dag! 

D 

INGENJÖRSFIRMAN GUNNAR PETTERSON • ÖSTMARKSGATAN 31 • FARSTA· TELEFON 08/949930, 644980 
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kondensatorer 

av högsta kvalitet 

Xi representerar nu sam generalagent den schweiziska kandensator
tdlverkaren leclanche, som under mer än ett halvt sekels verksamhet 
inom branschen Jljort si\:!. känd för synnerligen hög kvalitet på sina 
produkter. V, nomner hor nedan några exempel ur deras tillverk
ningsprogram. 

Polystyrenfolie-kandensatarer 
Typ Pn med. gjutet hölje av polystyren för kvalificerade användnings
områden. For arbetsllksp. 100, 350 och 500 V och tempomr. ---40° till 
+70°C. Tillverkas även i speciella HF- och högspänningsutföranden 
(typ Phf och Pht). 

Typ Pr är ett nå~ot förenklat utförande avsett fär radio- och TV
industrin där milläkraven inte ställs så högt. För arbetsliksp. 125 
25.0 .och 50~ V och tempomr. ---40° till +60°C. Även i ett specieiii 
mInIatyrutforande PrM för 30 V arbetsliksp. 

Metalliserad plastfolie-kondensatorer 
Typ M~ med mycket små dimensioner. Med lackhölje och radiella 
anslutningar, med cylindriskt aluminiumhölje och axiella anslut
ningar eller i aluminiumbägare fö enhålsmontage. Arbetsliksp. 
upp tdl 250V och temperaturer ---40° lill +85°C. Miniatyrutförande 
MKM och for tryckta kretsar MKf. OBS! Typ MK tillverkas även för 
låga spänningar i transistorkretsar och med kapaCitans upp till 
10 pF. 

Tantal-kondensatorer 
Typ TNS med fast elektrolyt för temperatur -80° till +85°C eller 
upp till +.125°C med 30 '/o reducerad a.rbetssp. Uppfyller norm Mll
C-26655. For 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35 V IIksp. 

Miniatyrolektrolyt-kondensatorer 
Typ EM med cylindriskt aluminiumhölje. För tempomr. ---40° till 
+700 C och 3, 6, 12, 25, 50 och 70 V arbetsliksp. 

Begär fullständigt katalog underlag från general
agenten: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsg. 58, Stockholm SV, Tel. 24 6160 

MOTSTÄNDSTRÄD 

JOHNSON, MATTHEY & Co., 

LIMITED, LONDON 

specialitet klenare dimensioner - av koppar-nickel, nickel· 
krom, Minaipha m. fl. samt ädelmetall·legeringar med låg 
temperaturkoefficient . 

Blank - axiderad - omspunnen - Diamelisole ra d . 

Snabb leverans - lägsta priser 

AB NYSTRöM & MATTHEY 
Drottninggatan 14 . Stockholm C 
Telefon 21 5794, 21 5795, 11 8393 

ERIK TROELL 

aktuella 
förkortningar 

uppslagsbok med 
10 000 initialord 

En oumbärlig referensbok 
också för teknikern 

Inb 14: SO 
NORDISK ROTOGRAVYR 

92 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1964 

~ 90 

27/8- 1/9: »Schweizerische Fernseh-, Elektro
nik-, Radio/Phono.Ausstellung» (FERA) , 
Ziirich. 

5-15/9: »J apan Electronics Show», Tokio. 
14--19/ 9: In ternationelI mätkonferens (lmeko ) , 

Stockholm. 
2-8/10: Tekniska Mässan, Stockholm. 
12-15/10: »Instrument Automation Exhibi

tion», New York. 
13- 16/10: »British Electronic Components 

and Instruments», Stockholm. 
21-28/10: »Electronica», Miinchen. 

Flytande industrimässa 
J apans första »flytande industrimässa» kom
mer att visas i Göteborg den 20 och 21 juli, 
Mässan, som skall besöka ett flertal västeuro
peiska länder, arrangeras på ett för ändamålet 
speciellt byggt fartyg, »Sakura Maru», på 
12628 bruttoregisterton. Ett urval av den ja
panska industrins senaste nyheter kommer att 
visas och betydande plats kommer att ägnas 
elektronikutrustningar av olika slag. 

Instrumentutställning i Stockholm 
Under tiden 14-19 september 1964 anordnas 
iOstermans Marmorhallar i Stockholm en ut· 
ställning »Instruments & Measurements», om
fattande elektroniska mätinstrument. På ut
ställningen, som organiseras av Sveriges In
strumentleverantörers Förening, kommer att 
visas mätutrustningar från ett 60-tal svenska 
och utländska tillverkare. 

Samtidigt med utställningen hålles en inter· 
nationell konferens för mätteknik, »IMEKO 
III». I anslutning till denna konferens, som 
organiseras av Ingenjörsvetenskapsakademien, 
kommer i Folkets Hus i Stockholm att anordnas 
en icke·kommersiell utställning, där rent forsk
nings· och utvecklingsmässiga framsteg inom 
mätteknikområdet kommer att redovisas. 

Konferens om laser 
Under tiden 29 september-1 oktober anord
nar The Institution o/ Electrical Engineers 
(lEE) en konferens där man skall behandla 
lasrar och deras användningsområden. Ytter
ligare upplysningar om konferensen kan er
hållas från The Institution of Electrical Engi
neers, Savoy Place, London W.C.2, England. 

• 

Kataloger och 
broschyrer 
lngenjörs/irman Ek%n, Vidargatan 7, Stock· 
holm Va: 

broschyr över bandspelare från Truvox Ltd., 
England; 
broschyr över skivspelare och nålmikrofoner 
från Goldring Manufacturing Ca., England; 
broschyr över högtalarenheter från KEF 
Electronics Ltd., England. 

lntronic AB, Svartågatan 70, Johanneshov: 
katalog med prislista över elektronikkompo
nenter, visarinstrument, högtalare, mikrofo
ner m.m. från olika till verkare. 

AB Gösta Bäckström, Box 12089, Stock
holm 12: 

prislista över motstånd från Texas Instru
ments Inc., USA; 
prislista över trimpotentiometrar från Con
telec S.A., Schweiz. 
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batteridriven, transistoriserad 

millivoltmeter för 10 Hz - 5 MHz 

PM 2453 

För enkel up pladdning : 

Philips batteriladdare 
PM 9000 

Avsedd för laddn ing av batterier upp till 12 V 

Laddningsström 45 elle r 200 mA 

PHILIPS 

S 
• Försäljning och service över hela världen 

Svenska Akt iebolaget Philips 
Matinstrumentavdelningen. Fack Stockholm 27. Tel. OB/63 50 00 

Philips EMA Department . EI NDHOVEN. Holland 

lätt och behändig 

fri från Inre brum 

Känslighet : 1 mV - 3 V fullt utslag utan dämpprob 
100 mV - 300 V fullt utslag med dämpprob 

Frekvensområde : 10 Hz - 5 MHz 

Ingångsimpedans : 1 Mohm/35 pF utan dämpprob 
1 Mohm/15 pF med dämpprob 

Inre kalibreringsspänning 

Vikt : 2 kg (ink!. batter ier) 

Batteridrift : 5 st laddningsbara NiCd -batterier ingår, 
livslängd 40 timmar. Laddningsbara upp till 300 gånger 

PHILIPS 
elektroni ska mätinstrument 

RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1964 93 



representera r 

HIRSCHMAN 
Bilantenner och kontaktdon 

UNIVERSAL ANTENNER 
Bilantenner och TV-antenner 

SINUS 
Högtalare, TV-maströr och sko rstens

fästen 

BASF 
Tonband med tillbehör 

AGFA 
Tonband med tillbehör 

PHILIPS 
Tonband med tillbehör samt 

radio-TV-komponenter i modul-pack 

Sten Angskog och Bengt Strandberg 
lämnar all information. 

Import AB INETRA 
Tegnergatan 29, Stockholm C 

Telefon 08/233500 
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Svenska Siemens AB, Fack, Stockholm 23: 
katalog över elektrolyt-, folie- och styroflex
kondensatorer och halvledare samt broschyr 
över metalliserade plastfoliekondensatorer 
från Siemens & Halske AG, VästtyskIand. 

Svenska AB Philips, Fack, Stockholm 27: 
ny upplaga av informationsskriften »Circuit 
Blocks», i vilket Philips digitalblock presen· 
teras; 
katalog över precisionsmotstånd från Mepco 
Inc., USA. 

Boliden Batteri AB, Västra Trädgårdsgatan 17, 
Stockholm C: 

broschyr och prislista över gastäta alkaliska 
Deac-ackumulatorer från Deutsche Edison
Akkumulatoren·Company GmbH, Västtysk
Iand. 

Aktiebolaget Installationsmateriel, Vimmerby: 
katalog över trådlindade och emaljerade 
motstånd i fast och variabelt utförande. 

HP·instrument AB, Central vägen 28, Solna 
Centrum: 

katalog över instrument och utrustningar för 
databehandling, komponentprovning, fre
kvensmätning etc. från Dymec, som är en av
delning inom Hewlett-Packard Ca., USA. 

Svenska Painton AB, Akers·Runö: 
broschyr över ett fördröjningsrelä, modell 
3900, från Bourns lnc. , USA. 

Firma Johan Lagercrantz, Gårdsvägen 10 B, 
Solna: 

broschyr över koaxialkomponenter för mikro
våg från Radar Design Corp., USA; 
broschyr över tantalkondensatorer från 
Union Carbide Ltd., England. 

Svenska M ullard AB, Strindbergsgatan 30, 
Stockholm No: 

informationsskriften »PFL200 double pen
tode for video output and sync separator 
applications» samt publikationen »Designers 
guide» för febr. 1964 från Mullard Ltd., 
England. 

• 

Branschnytt 
Pye Telecommunications Ltd., England, har 
från den danska statspolisen fått en beställ
ning på uU'ustning för ett landsomfattande 
mobilradionät till ett värde av ca 3,5 milj. kr. 

Svenska AB Philips, Fack, Stockholm 27, re
presenterar fr.o.m. årsskiftet 1963/64 Philips
företaget Electronic GmbH, VästtyskIand, som 
tillverkar ytskiktsmotstånd i precisionsutfÖ· 
rande. 

Nytt elektronikföretag 
Det amerikanska företaget Laboratory for 
Electronics Inc. har i Sverige bildat ett dotter· 
bolag, Tracerlab AB, som skall ha hand om 
för äljningen på svenska marknaden av moder
företagets instrument för kärnfysikaliska och 
·kemiska mätningar. 

Tracerlab AB skall även sköta försäljningen 
i Sverige av mätinstrument från Polymetron 
AG, Schweiz, och Endress & Hauser GmbH, 
VästtyskIand, vilken försäljning tidigare hand
hafts av Elenik Automation AB. 

Adressen till Tracerlab AB är Nordenflychts· 
vägen 62, Stockholm K, tel. 52 03 90. 

Allmänna Handelsaktiebolaget (Allhabo), 
Alströmergatan 20, Stockholm K, har utsetts 
till svensk representant för Societe d'Etudes, 
Recherches et Constructions Electroniques 
(Sercel), Frankrike. 

• 

Kodak tonband 

hör allt -
återger allt 

fördelaktigt pris - längre speltid -

exakt ljudåtergivning - hög hållfast

het - skonsamt mot bandspelaren. 

Kodak-kvalitet talar för 
sig själv 

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

Kinsekisha 
Sty rkristaller från 360 Hz till 100 MHz. 
Prisexempel : 
HC-6/U för PR-bandet 60.-/par brutto. 
HC-18/ U för PR-bandet 55.-/ par brutto. 
HC-18/W för PR-bandet S2.-/ par brutto. 

Geloso 
Sändare och mottagare för amatörbruk, 
spolsystem och komponenter för motta
garbygge, bl a spolsyste m 2620A för ama
törbanden, kristallstyrd blandare 2608A 
4600/465 kHz, mf-transformatorer m.m. 

Videoprodukter, Olbersgatan 6 A, 
Göteborg Ö, tel. 031121 3766, 257666 

Sänd katalog över radiomateriel, (hittills 
utkomna blad över rör, rörhållare, mot
stånd, potenti ometra r, kondensatorer, 
transformatorer, kristaller, högtalare (12 
sidor högtalare), materiellista för RT :s 
amatörmottagare, Geloso och Min ip hase 
sändare och mottagare m.m. Amatör
rabatter intill 40 %. 

D kronor 2: 55 bifogas i frimärken för 
katalog i lösbladssystem. 

D kronor 6: 55 bifogas i frimärken för 
katalog i ringpärm. 

Namn 

Adress 

Postadress .. ................. . ... . ... . 
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.... i princip två oscilloskop med separata X- och Y- förstärkare i samma enhet 
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T öjning som fu nktion av tid och , 
längd som funktio n av töjni ng på 
en excenterpress 

Kan användas som 
Dubbelstråleoseilloskop med 500 /1:V lem 
känslighet. differentialingång och indivi
duell X-expansion 

XY-oscilloskop med 500 [tV Icm känslig
het på båda axlarna 

Dubbelstråle XY-oscilloskop med två ho
risontella ingångar med 100 mV l em 
känslighet 

Nytt 13 cm katodstrålerör med dubbel elektronkanon, accelerationsspän
nirig 4 kV 

Y-förstärkare ,0-150 kHz, 500 pV/cm och O - 300 kHz, 20 mV/cm -
20 V/ cm 
Differentialingång vid alla känsligheter 

X-förstärkare 0-250 kHz, 100 mV /cm - 10 V/cm ' 

18 kalibrerade svephastigheter från 10 ps/cm - 5 s/cm 

Kalibrerad svepexpans ion ggr 2, 5 och 10, individuellt inställbar för båda 
kurvorna ' 

Likspänningskopplad Z -axel för tred imensionell presen tation 

Automatisk eller engångs-triggn ing, speciellt läge med HF- eller LF-filter 

Individuell intensitetsinställ ning 

Enkelt handhavande tack vare väl genomtänkt kon struktion , PM 3236 
levereras komplett med alla nödvändiga tillbehör. Användningen kan 
utökas med Phi lips Polaroid - eller filmkameror 

PH I LI PS elekt ron 'iska mätinstrument 

Fullständiga tekn iska data om Philips kompletta prog ram av elektroniska 

mätinstrume nt och mi krovågsu trustningar 

finner Ni i Phil ips EMA-katalog , rekvisitionsnummer 80,053 B, 

Försäljning och service /Iver hela vlirlden 

Svenska Aktiebolaget Philips 

Matinstrumentavdelningen, Fack Stockholm 27. Tel. 08/ 635000 

Phil ips EMA Department, EINDHOVEN, Holland 
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UNIVERSELLT 
SPÄNNINGSAGGREGAT 
FÖR TEKNISKA SKOLOR 
OLTRONIX LS 153 är ett stabiliserat lik
spänningsaggregat fö r a ll mänt la borato
riebruk. Spännin g I, II, II I och V ha r inställ
bar strömbegränsning va rmed de n uttag
ba ra strömm e n kan instä llas på önska t 
värde, dä rigenom är aggregatet helt 
kortslutningssäkert. 

I 0-30V 
II 0-12,6 V 
III 0-6,3 V 
IV 2x6,3 V 
V 0-400V 

2A 
3A 
6A 
2A 

200 mA 

stab. liksp. 
stab. liksp. 
stab. liksp. 

VI 0- -300 V 0,1 mA 
VII -300 V SO mA 

SO H:z ostab. 
stab. liksp. 
stab. liksp. 
stab. Iiksp. 

Hittills har inte mindre än 25 olika tek
niska skolor beställt detta aggregat. 

'''[TRöAr'ilx 
,\.""'~VÄLLINGBV STOCKHOLMi&"''-

Jämtlandsgatan 125, tel. 08/870135 

KABLAR 
.. .. -

Koaxialkabla r, 50 och 
60 ohm, signalkablar, 
stark- och svagströms
kablar. Glasfiberarme-
rad isolerslang i olika 
utföranden för att fyl
la mycket höga an-
sp råk. 

KONTAKTER 

(firn 
APPARATER 

På vårt leveranspro
gram har vi b!.a. 
koaxialkontakter 
miniatyrkontakte r 
mångpoliga konta~te r 

miniatyr.strömbrytåre 
och -am kopplare 

Skogsbacken 26 
SUNDBYBERG 
Tel. 08 / 29 03 35 
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Föreningsnytt 

SVERIGES RADIO
MÄSTAREFÖRBUND 

Förbundsexpeditionen: lohan Printz väg 8, 
Johanneshov, tel. 08/49 0920, telefontid kl. 
9.00-13.00 alla vardagar utom lördagar. -
I brådskande ärenden hänvisas till förbunds
ordföranden Mauritz Ericsson, som i regel 
träffas på tel. 53-3368 under affärstid. 

Mästarbrev har tilldelats Stig Ilar, Dala· 
Järna, Stig Svensson, Visby, Hans Hult, Stock
holm, och Nils Holmkvist, Norrtälje. 

Nya medlemmar: Rolf Andersson, Eskilstu
na, Bernt Gunnarsson, St. Sundby, och Inge 
lohansson, Eskilstuna. 

• 

Nya män på nya 
poster 

Gert 
Reidemeister 

Dr Gert R eidemeister bar utsetts till verkstäl
lande direktör för Svenska Grundig AB från 
den l januari 1964. 

Eugen Eriksson 

Till chef för Teltronic Elektro·Komponent AB, 
Vällingby, har utse tts ingenjör Eugen Eriks
son, tidigare anställd i Elektriska Instrument 
AB Elit. 
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• 

IMPULSUR 
med 

synkronmotor 220 V, SO p /s 

• kopplingsinterva ll 
5,1 0, 15,20, 30 o. 60 min. 

• kontaktpe rioder 5-75 s 
(a lt. 75- 130 s) 

• kan även lev. m. brytande 
funkt ion 

• max. kon taktbelastning 
5 A, l -pol 

• storlek 106 0 X 82 mm 

Generalagent 

AB UNITAL 
Drottninggatan 51 , Box 735 
Stockholm l, 08-21 25 91 /92 

LABPOT Hl0 
En noggrann laboratoriep<?tentiomet~r 
som ersätte r ett dekadmotstand och ar 
mi nd re - snabbare - billigare. 
lO-varvs Helipot precisionspotentiometer 
med 1000-delad låsbar skala. 
Linea ri tetstolerans ±0,1 % 
Motståndstolerans ±1 % 
Standardvärden : 100, 500, 1000, 5000, 
10000, 50000 och 100000 ohm. 
ETT AV MARKNADENS MEST PRISVÄRDA 
»MÄTVERKTYG», SOM PA KORT TID BLI
VIT EN SUCCES. 

PRIS ENDAST 147 KR 
AB NORDQVIST & BERG 

Snoilskyvägen 8, STOCKHOLM K 
TeL: 535500, 503810, 502380 
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EKOLOD 
SHARP ekolod är oumbärligt för säker navigering i 
mörker och dimma eller oprickade vatten. Heltran- ZENITH 
sistoriserat. Tydlig och lättavläst gradering, 0-30 Världens bästa transistorradio med mottagningsför-
meter. Lätt att installera i såväl motor- som segelbåtar. måga och ljudkvalite som uppfyller de högsta krav! 
SHARP ekolod är mycket efterfrågat i sjösportkretsar. ~ 9 våglängdsområden. Elektroniskt bandspridd kortvåg. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIII_~ Frekvensomfång: FM 88-108 Mc, LV 150-400 Kc, 
CLIPPER 718 de luxe med FM-AUTOMATIK MV 550-1600 Kc, KV 1 2-4 Mc, KV 2 4-9 Mc, 

·k l k k KV 3 9,4-10,1 Mc, KV 4 11,4-12,3 Mc, KV 5 
Ll a e egant och pra tis hemma som på resan, i 146-158 M KV 6 1 18 M 
b·l bO l b dd " c, 17, - ,5 c. 

1 en, i aten - ja, var Ni vi l är CLIPPER ere 
att underhålla och glädja. FM-automatic - d. v. s. ZENITH är oberoende av 

fading och fininställer sig själv. Skalbelysning. 
Finesser: Automatisk fininställning (AFC) på FM. 

Skottediod - klockrent ljud ända tills Anslutning för utomhusantenn och örontelefon. 
batterispänningen nedgått till 4,5 volt. FM-mottagningen är fri från motorstörningar. 
Biltangent, separat till- och fråntangent. ~ Riktpris 1.485:- ink!. oms 
8% " elipshögtalare och låda av lamell- ~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

trä svarar för per
fekt ljud. Automa
tisk bask om pensa
tion. Anslutning 
för bilantenn och 
yttre högtalare. 
Praktisk bilkassett 
finns. 
5 harmoniska fär-
ger att välja på. ~ 

BASF-TONBAND 
- ledande världsrnärke. 
I vår nya katalog finner 
Ni alla de tillbehör band-
spelaren behöver såsom 
skarvbox, skarvtape, band
lås m.m. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIII I~ I I l · 1""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""'""""""""''''''""''"''""""" 

••••••• 

I FUBA BILANTENNER ~=; 
1 finns i ett flertal olika utfö-

j raden och prislägen. Ge- i== 

I mensamt för alla är den SANYO 
I ~ 

I 
höga FUBA-kvaliteten och ~_-=_ BAND-
de praktiska fästena som SPELARE 

I gör FUBA bihtntenner spe- ~ 

I ~ ~ii~~:elä~tav;;t ;:o~:te;i~ib~~ i===; 

hörskatalog. 

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

R-pris 195:- + oms 

b~IE"\ Öl..j 

.hos AB GYLLING & ca 
STOCKHOLM 44 GÖTEBORG SUNDSVALL MALMÖ LULEÄ 
Sjöbjörnsvägen 62 Husargatan 30-32 S:a Järnvägsgat. 11 N. Vallgatan 42 Storgatan 50 
Tel. 08'180000 Tel. 031 /175890 Tel. 060/150420 Tel. 040170720 Tel. 0920/10810 
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LS 120R 

UNIVERSELLT 
LIKSPÄNN INGSAGGREGAT 
FÖR ELEKTRON· 
RÖRSKOPPLINGAR 
ANODSPÄNNING o. O- 500 V 250 mA 
HJÄLPSPÄNNING b. -150V 100 mA 
GALLERSPÄNNING c. O- -150 V 0,1 mA 
HJÄLPSPÄNNING d. 0- 170 V 100 mA 
GLODSPÄNNING e. 6,3 V 50 Hz 6 A 
GLODSPÄNNING f. 6,3 V 50 Hz 2 A 

PRIS 1650:-
Förutom LS 120R har vi nu 8 olika typer av stabili· 
serade likspänningsaggregat lör e lektronrörskopp. 
lingar. 

Hög stabilitet! Lågt brum! 
Begär prospekt! 

~" """""""'SVENSKA ABi\."',," 

LTRONIX 
."""\1VÄL.LINGBV STOCKHOLM~"" 

Jämtlandsgatan 125, tel. 08/870135 

FLATSTIFTKONTAKTER 
från C A Phlman KG tillverkas i 8-, 12-, 
16-, 20-, 26- och 30·pol igt utförande. Tillå· 
ten arbetsspänning: 400 V= och 380 V"v : 
max. ström: 6 A (försilvrade kontakter), 
l 00 mA (förgyllda kon takter): kontaktmot
stånd: < 5· 10- 3 ohm: isolationsmotstånd 
> 1011 oh m. 

KONTAKTER för KRETSKORT 
med 2,5 mm kontaktindelning finns i 4-, 
8-, 16-, 20-, 26- och 30-poligt utförande. 
Tillåten arbetsspänning : 250 V = och 
200 V"v 50 Hz: max. ström: 3 A: kopp
lingseffekt: 60 W eller 80 VA: kontakt
motstånd : < 5· 10- 3 ohm : isolationsmot
stånd : > 109 ohm. 
Fråga oss efter kontakter 

Generalagent : 

AB SIGNALMEI{ANO 
Butik och lager: 

Västmannagatan 74 - Telefon 332606, 332008 
Stockholm Va 
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Anders Sundberg 

Paul Blomgren 

Till verkställande direktör i det nystartade 
elektronikföretaget Tracerlab AB, Stockholm, 
har utsetts herr Anders Sundberg, och till 
försäljningschef vid företaget ingenjör Paul 
Blomgren, båda tidigare verksamma vid Elenik 
Automation AB. 

Utnämningar vid svenska Philips
koncernen 
Direktör Nils Backmark, f.n. chef för Philips 
Industrielektronik AB, tillträder omkring den 
l augusti 1964 befattningen som chef och vice 
verkställande direktör för Norrköpings Elektro· 
tekniska Fabriker AB (NEFA) efter den nuva· 
rande chefen, direktör A van den Bos, som vid 
årsskiftet 1964/ 65 kommer att frånträda pos· 

Ni ls Backmark 

Björn Nilsson 

~ 100 

KEW-instrument, Typ P-2S, front av glas· 
klar plast. 60x60 mm, 0 55 mm bakom 
panel klass 2,5, 10 A, miukiärn ........ Kr. 17 : 55 
D:o, Typ MR-4P, front mått 115x118 mm, 
o 70 mm bakom panel, klass 2,5, 100 p.A, 
vridspalesystem .............. .......... Kr. 47: -
D:o 500 p.A ........ .... .. ...... ........ Kr. 41:-
D:o 1 mA ... .... ..... . ...... .... ....... Kr. 36:-

MF·tralosats typ PV-2/miniatyr, innehål· 
lande 3 st. MF·trafos, ox.-spo le, lindad 
ferritantenn, kopplingsschema ......... . 
PVC 201 , 2-gangs kapslad vridkondensa· 
tor 28x28x16 mm , 195+87 pF samt trim· 
kondensatorer. Passande till ovanst. MF· 
sats . . ............ . . .. ....... . . ........ . 

Roll till d :0, graderad 530-1600 Kc, 0 
38 mm ............. . . • .................. 
örphone, dynamisk 8 ohm, sladd och 
miniatyrplugg ... ...................... . 
D: o dynamisk 900 ohm .. .. ........... . 
D:o kristall . . ...... . ...... . ........... . 
Tryckknappsomk. typ TDM 3 knappar, 2 
vxl per knapp, normalfunktion ....... . 
D :0, typ TDM 5 knappar . . ......... .. . 

~~~,;,~rfunT~i~~ ~~~:.~~:'.: .. v.x.l. :.~r. ~~~.~~: 
dessutom linnes ett flertal specialut· 
föranden i lager. Pris på förfrågan . 
Min iatyrhögtalare ; 
Typ P·151, 0 1,5", 8 ohm, 0,05 W, 400-

4000 PIS . ............... . ............ . 
Typ PD·201, 0 2", 8 ohm, 0,1 W, 400-

4000 PIS ...........• . .•.... . .. . .... . .. 

TYf5ricr~/12,.~ .21:~':-.. 8 .~~~:. o:~ .:'.: . ~5~-:-: 
Typ PA·301 , 0 3" , 8 ohm, 0,1 W, 350-

3500 PIS ...•..... ........ ..... .. . ..... 
Typ P·412, 0 4", 8 ohm, 1 W, 200-

8000 PIS .... .. •...... ................. 
Pionee r högtonshögtalare typ PT lA, s.k. 
. Cone·Tweefer>, lämplig kompletterings· 
högtalare för återgivning av det högre 
registret (delningsfi ller erfordras) , hell 
innes luten i förkromad korg med stativ, 
förkromat galler framför konen. Diame· 
ter 73 mm, frekvensområde 3000-16000 

Kr. 12:-

Kr. 9 : 50 

Kr. 2: 75 

Kr. 3: 50 
Kr. 7: 50 
Kr. 3: 50 

Kr. 9:
Kr. 13: 90 

Kr. 48: 50 

Kr. 11:-

Kr. 11: 50 

Kr. 11 : 50 

Kr. 12:-

Kr. 13:-

pis, max effekt 10 W, impedans 16 ohm Kr. 22 : -

Priserna inkl. ei oms och porto . 

INTRONIC AB 
Svartågaton 70, Johanneshov 

Tel. Vx 590235 

HIGH FIDELlTY/ STEREO 
JASON FM·tuner JTV2E med fasta frekvenslägen 
för P1 , P2, P3, TV mm. enl. order. 13 lägen. HF· 
del med ECF80 a . ECC81. 10,7 mcls MF med 2 st. 
EF89 och EF80 samt Foster·Seeley·det . med 2 st. 
dioder. AFC, AVe. 220 volt m. EZ80. Eleg . svart· 
lackerad ytterhölie. Byggsats kr. 245: -, färdig kr. 
355: - . 

JASON FM·tuner FMT3 byggsats. 38-108 mc/s. 
Superhel. med 5 st. EF80, ECC81 o. EZ80. 10,7 
mc/s MF AFC, AVe. Foster·Seeley det. med 2 st. 
dioder. 220 volt. El eg. svartlackerad låda . Kr. 
225:-. 

JASON FM·tuner FMT4 88-108 mc/s mont. kr. 
305: -. 

JASON Ste reo·Förstärkare J2·10 Mk III, 2x12 
watt, elegant låg modell. Kr. 780 : -. 

JASON JTL Stereo Tape Unit. In· o . ovspeln.för· 
stärkare mellan stereolörstärkare och tape deck. 
Byggsats kr. 370: -, mont. kr. 500:-. 

TRUVOX Stereo Tape Deck. 3 huvud, 3 motorer 
varav en Pabst hyst. drivmotor. 3 hast. Studio· 
kvalite t. Svai under 0,1 010. D 97 2·spår och D 99 
4·spår. Kr. 575 : -. 

GOLDRING "88" gram.verk i hi·fi kvalitet, 3,6 kg 
30 cm tallrik, var.hasl. Eleg . modern design . Kr. 
270: - . 

ADC Point Four, den nya stereo·pickupen . in· 
duced magnet» med 15° vert. spårn. o. 10 my radie. 
. Avsevärd förbättring ...• Kr. 300:-. 

Tonarmar: AD C, SM E, Goldring, B & O. 

KEF bas- och diskanthögtalare, 3·vägssystem, kom· 
pletta lådor. 3·vägssystem å boffelskiva kr. 420: -. 
CELESTE låda kr. 380: -, DUETTE kr. 600:-. 

MORDAUNT ARUNDEL låda med Kelly Ribbon 
diskant o. 12" bas kr. 725 :-. 

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



NY SKRIVARSERIE 

""III"I~III·~III, II·~II, 11·~12 
Modell (l-40 har maximal användbarhet genom 8 tryckknappsinställda områden 

fra n O-l mV till 0-1 00 V med kontlnuerlig " fininställningmel
lan områdena 

korrekt di fferent ia lingång 

nollpunktsinställning över hela skalan samt fem skallängders 
nol lpunklsundertryckning 

Modell (l-41 har mätområdet kontinuerligt ,) nställbart m"tlan 01) mV och 
0-10 mV för att ge största känslighet vid speciella .app
likationer 

korrekt differentialingång ~ 

Modell G-42 har mätområdet kontinuerl igIinställbart mellan 0_l
i
O mV% och 

0-100 mV för alt ge bästa möjliga ekonomi vid spec iella 
app Ii kali oner 

konventionell Mgimpedansingång 

GelTlensanuna tekniska data: 
Balanseringstid : 
Känslighet : 
Pappersmatning : 

Pappersbredd : 
Pappersg raderi ng : 
RefElrensspänning: 

Mindre än 0.5 sek. för fullt skalutslag 
0.1 ' /, av full t skalutslag 
24 olika hast1gheter från 'h tum/h till 16 tum/min. 
finns tillgängliga i olika kombinationer. Hastigheter
na inställes från panelen . Den med synkronmotor 
försedda drivenheten ka[! utrustas med extra pappers-
hastIghetsväxel Y " 
Kal ibrerad bredd 10 tum . total bredd 11'/. tum 
O-lO. lO-O. 5-0-5 och 10-0 med integralgradering 
Zenerd;od 

ett företag 
Generalagent filr Sverige: I " ~, i-)t---------..:".----" _ ._ .. _~ i vetenskapens tjänst 

LKB-PRODUKTER AB BOX 12220 -STOCKHOLM 12-TEL 08/980040 

Delta är en helt ny serie heltransistoriserade 10-tums 
potentiometerskrivare från Varian _ .. 

med korrekt differenlialingångskrets. som ger hög impedans. hög 
störsignaldämpning och som tillåter anslutning till obalanserade 
ingångsspän ningar 

i kompakt lältviktsutförande för både portabelt bruk och panel
montage 

i tre olika modeller utförda at! passa laboratorie r. industr ier 
och för alt användas som komplel1)ent till andra instrumenttyper 

Begär broschyr från vår försäljningsavdelning. 

VAR INTE FORSOKSKANIN ~- KOP EN FURSTÄRKARE SOM HALLER I AllA VÄOERI 

Sätt in 10: 
på våJt postgiro

nummer 650570 
för vår nya 

förstärkar- och 
HiFi-katalog. 

Beloppet åter
betalas vid första 

order på minst 
100:-. 

35 W enligt SEN :s normer för klass I. Tilltalande exteriör 
i grön faconettlackeri ng. Alla manöverorga n utom nät
spännings- och impedansomkopplarna placerade på front
panelen. På bakSidan är följande detaljer placerade: 
Nätspänningsintag. spänningsomkopplare. impedansom
kopp lare, 2 st parallellkopplade högtalaruttag. 2 st mikro
fananslutningskontakter. ansl utn ingskontakt för grammo
fon samt jordanslutn ingshylsa. Varje mikrofoningång och 
grammofoningången har separat volymkontroll . 

Vi önskar återförsäljare och erbjuder goda v i llkor. 

GÖSTA BÄCKSTRÖM 
FÖRSTÄRKARE AB 
POLHEMSGATAN 4 STOCKHOLf:,1 K TEL 08/ 2438 50 

BÄCKSTRÖM 
FÖRSTÄRKARE GM 128 
h ar ·tillve rkats många år i över 5.000 exemplar . Den har 

s uccess iv t förbättra ts oc h t ord e nu vara den pålitligaste 

förstärkare som finns. Ett exemp el p å d etta är att den 

nästim o f örändrat skick använd s även i mi li tärt bruk . 

Ing&ngskä nsl ighel : Mikrofon 5 mY vid i mpedans 0;1 
M n gra mmofon 100 mV vid impedans 0,5 M n. 
Frekvensområde : 40- 15.DOO Hz. 
Ul impedans: 4-8-16-100 n. 
Utspän ning: 10-14-20-50 V. 
Dislors ion vid 35 W uleffekt : < 2 %. 
Brumnivå : Mikrofoingå ng - 54 dB vid fu ll uleffekt. 

Grammofon ingång - 60 dB. 
Grundstörn ingsnivå: - 60 dB. 

S-märl"_ 
Storlek : Bottenyta 270 x 370 mm. Höjd 195 mm. 

Pris 1.065: -

Typ GM 128/ C 5 Samma tekniska data som GM 128 ,men med fyra 
mikrofoningångar. en grammofon~ band- eller ekoingång och band
utgång. Ingångskanalerna är försedda med separata diskantkontroller 
förutom de ordi~arie klangfärgsreglagen. 

Pris 1.450: -

Till dessa förstärkare kan kopplas Ecosonic efterklang. Pris 550: -
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RCO·6K 
SINUS· OCH FYRKANT· 

OSCILLATOR 
3 Hz-300 kHz 

SINUSVÄG 
Frekvensomr. : 
Utspänning: 
Uteffekt: 
Di storsio n : 

3 Hz-300 kHz ±2'I, ± O,5 Hz 
0-125 V i sex områden 
1 W inom omr. 20 Hz-75 kHz 
0,5'1, inom omr. 100 Hz-20 kHz 

KANTVÄG 
Frekvensomr. : 
Utspänning : 
Utimpedans: 
Stigtid: 

PRIS : 

3 Hz-300 kHz 
0-20 V 
2 kohm vid 20 V 
0,1 p.s 

1350:-

~"\""\""'\"""~SVENSKA AB~"'" 

LTRONIX 
• \."'\."~VÄLLINGBV STOCKHOLM~"" 

Jämtlandsgatan 125. tel. 08/8701 35 

BERCO 
VR I DTRAN S FORMATOR E R 

• Små dimensioner 

• Lågt pris 

• Ström 0,8-25 A 

Typ 42 A, Lab. 
2 A, pris 135:-

Låg vikt 

Hög driftsäkerhet 

Omg. leverans 

Övriga B E R (O· produkter 
• Emaljerade och icke emaljerade mot-

stånd (effekter upp till 180 W) 
• Högspänningsmotstånd 
• Stötsäkra glimmermotstånd 
• Högeffektmotstånd (upp till 1200 W) 
• Tråd lindade potentiometrar 
• Effektreostater 
• Vridreostater, skjutmotstånd 

• Rattar 

KÄLLÄNGSV. 18 
LlDINGO 1 
TEL. 652855 
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Einar Braune 

ten som chef för företaget för att i s tället inom 
koncernens direktion ansvara för utveckling 
och tillverkning inom NEF A, Skandinaviska 
Glödlampfabriken AB, Elektro [wo AB och 
Philips Neon AB. Direktör van den Bos kom
mer dock att kvarstå som verkställande direk
tör i NEFA. 

Till ny chef för Philips Industrielektronik 
AB har utsetts direktör Björn Nilsson, som 
dessutom skall kvarstå i sin nuvarande befatt
ning som chef för Philips Teleindustri AB. 

Till teknisk direktör vid NEFA har utsetts 
överingenjör Einar Braune. 

• 

Rättelser 

Nya trimkondensatorer 

I notisen Nya trimkondensatorer under r ubri· 
ken »Radioindustrins nyheter» i RT 3/ 64, s. 
73 står att svensk representant saknas. Skall 
vara: »Svensk representant: M Stenhardt AB, 
Björnsonsgatan 197, Bromma». 

2 X 10 W effektförstärkare 

I artikeln 2 X 10 W effektförstärkare med 
transistorer i RT 2/ 64 står det i stycklistan på 
s. 66: »CIOl =500 ,uF, 25 V». Skall vara: 
»CIOl = 500 ,uF, 50 V». 

• 

Radannonser 

TILL SALU. Kanalväljare för TV. Philips 
A3 768 m .fl. avsedda för PCC 88, och PCF 82, 
lämpliga för ombyggnad till konverter, m.m. 
Pris 30: - kronor exkl. oms. F :a Teletron, 
Floravägen 9B, Storvreta, tel. 018/660 20. 

LYS- & TRANSISTORBATTERIER för pro
minenta branschresande. Sv. m . referenser 
till: . Succeartiklar på provisionsbasis» d .t.k. 

Annonsör sregister 

nr 5/64 

Aero-Materiel AB, Sthlm .......... 17, 101 
Allhabo, Sthlm ..... ............... ... ... 77 
Bergman & Beving AB, Sthlm ........ 10 
Berec Greenlys Ltd., England .. ...... 82 
Boliden Batteri AB, Sthlm ... .. . ...... 86 
Bäckström, Gösta, AB, Sthlm 11, 39, 83, 99, 

101 
Cromtryck AB, Sthlm ........ . ... .... 90 
Conserton AB, Sthlm . . ... .... .......... 103 
Deltron, f:a , Sthlm ......... . . .. ... ... . .. 90 
Ebab, Sthlm ..................... . .. .... 80 
Elfa Radio & Television AB, Sthlm 3, 104 
Ekofon, ing.f:a, Sthlm .................. 98 
Eklöf, Ernst, f:a, Sthlm ..... .. ......... 88 
Elimpuls AB, Göteborg ................ 88 
Elit, Elektriska Instrument AB, 

Bromma . . . .. . . ..... .. .. ........... . .. 27 
Elliot Automation AB, Sthlm . ....... . . 36 
Förstärkarbolaget AB, Sthlm ... .... . .. 86 
Ferner, Erik, AB, Bromma ............ 15 
Gylling & Co AB, Sthlm ....... . . . . . .. 97 
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Inetra Import AB, Sthlm ... . ... . . . .... 94 
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Kullbom, G., AB, Sthlm .. .. .......... 29 
Köpings Tekniska Institut, Köping .. 90 
LKB-Produkter AB, Sthlm .......... . . 99 
Lagercrantz, Joh., f:a, Solna ........ 25 
L. M. Ericsson Sv. Försälj. AB, Sthlm 22 
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Metron Instrument AB, Sthlm .. ... .. 83 
Nordisk Rotogravyr, Sthlm .. . ... 36, 92 
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Nyström & Matthey AB Sthlm ....... . 92 
Oltronix Svenska AB, Vällingby 96, 98, 100 
Ohlsson, Rob., E. O., civ.-Ing., Motala 40 
Ohmatsu Electric Company Ltd, Japan 32 
Palmblad, Bo, AB, Sthlm ....... . . . . . . . 92 
Pettersson, Gunnar, ing.f:a, Sthlm .. 91 
Philips Svenska AB, Sthlm .. 42, 93, 95 
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ROhde & Schwarz, Sthlm . ..... .. . •.. .. 19 
Saab Electronic, Sthlm .... . .... . ...... 34 
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Signalmekano AB, Sthlm ............ 98 
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Svenska Elektronikap. AB, Sthlm .. 84 
Svenska Mullard AB, Sthlm .. .. ...... 41 
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Svenska Elektronrör AB, Sthlm ..... . 31 
Seltron AB, Teleindustri, Spånga .... 28 
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Svenska Pain ton AB, Åkers Runö .... 9 
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Sylwander, Georg, AB, Sthlm ........ 8 
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Svenska Grundig AB, Sthlm . .. ... .... 4 
Solartron AB, Lidingö ...... .. 37, 38, 100 
Teleapparater, f:a, Sundbyberg ...... 96 
Telare AB, Sthlm .... . ................. 23 
Teleinstrument AB, Vällingby ........ 13 
Teknikerskolan Sala ..... . ............ 94 
Teltronic AB, Vällingby ..... . ........ 18 
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M 
RF-Line 
2N2947 
2N2948 
2N2950 
2N2951 

MOTOROLA 
SÄNDAR
TRANSISTORER 

Put vid 50 MHx 
15 watt 
10 watt 

3,5 watt 
0,7 watl 

Pri sexe mpe l : 2N2950 kr 73 : - /5 1. Leverans 
från loger. Dala mot 1 : - i fri märken . 

M. STENHARDT AB -. ---------
Björnsonsg. 197, Bromma. Tel. yx 870240 



för r iktig ljudåtergivning ! 
Goodmans nya Axiette och Axiom HiFi-högtalarserier är fullän
dade produkter som tillfredsställer även den kräsne musik
älskaren . I en enhet återger de hela klang registret på ett utom
ordentligt sätt. Magneter av keramiskt Ferobamaterial ger stor 
fältstyrka och hög verkningsgrad, pressgjutna resonansfria 
chassier och koner av polystyrenblandad massa eliminerar tran
sienta svängningar och ger låg distorsion - med ett ord ; 
Goodman-Ijud! 

Goodman Axiom och Axiette återfinns tillsammans med andra 
högklassiga produkter för HiFi-återgivning i vår nya 80-sidiga 
katalog , som också ger råd i HiFi-, högtalare- och förstärka r
problem. Katalogen sänds om 10: - inbetalas på vårt postgiro
nummer 650570. Detta belopp återbetalas vid första order om 
minst 100: -

GÖSTA BÄCKSTRÖM 
FÖRSTÄRKARE AB 
POLHEM SCATAN 4 STOCKHOLM K TEL 06/ 2436 50 

Zippertuhing 
KABELHÖljE 
revolutionerar 
kabeldragningen 
"Zippertubing", ny typ av kabelhölje, ersätter bandagering 
och synin~ . 
Anbringningstiden förkortas väsentligt och arbetskostnaderna 
reduceras. Kablaget blir böjligt och skyddas mot mekanisk 
åverkan. 
"Zippertubing" kan användas under ytterst varierande för
hå llanden, då den tillverkas i ett flertal olika material. 81.a. 
används den inom flyg-, elektriska och elektroniska industrin. 

AERO MATE.RIEL AB 
AVDELNING ELEKTRONIKKOMPONENTER . GREV MAGNIGATAN 6 • STOCKOHLM ö • TELEFON 234930 
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e till sist o o o 

Sjunger i kulissel'lla 

gör man vid Miinchens nationalteater. 
På en monitor som ingår i teaterns STY· 
anläggning kan kördirigenten, när han 
leder kören, följa orkesterdirigentens 
anvisningar. Se tö. RT nr 1/ 64, s. 28. 

»Jaså, är det där 
bultgrossisten ni skul
le ringa upp?» 

Finlands Rundradio har köpt det kom· 
mersiella TY·bolaget Tesvisio i Hel
singfors. (Se RT nr 12/ 61, s. 38.) Tes
visio kommer emellertid att fortsätta 
sina reklam understödda TY·sändningar 

Undervaltenshögtalare 
Bendix-Pacijic Marine Dept., USA, har 
utvecklat ett högtalarsystem, avsett att 
användas vid talkommunikation under 
vatten. Räckvidden för högtalarsyste
met är ca 90 m. Hela utrustningen, som 
väger ca 2,5 kg, består aven högtalar
enhet, som placeras på dykarens luft
behållare, samt en mikrofon. Mikrofo-

men programmen kommer att anpassas 
så att man inte får samma program ty
per samtidigt i det »statliga» program
met och i reklamprogrammet. 

nen är inbyggd i en mask, som är en 
motsvarighet till det andningsmunstyc
ke som dykare vanligtvis använder; 
trycket inne i masken anpassas auto
matiskt till det djup på vilket dykaren 
befinner sig. På grund av svårigheter· 
na att tala tydligt under vatten är läs
barheten begränsad till 75 %. 

~~------------------------------------------------------------------------------------------------_/ 

RADIO & 
TELEVISION 

Nordisk Rotogravyr 

Postbox 11060 

Stockholm 1 1 

Telefon 18 90 60 

Prenumeration 
1) Ring 28 90 60 och begär prenu
meration. 
2} Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 19 65 64. Ange på ta
longen vilken prenumeration som 
önskas, hel· eller halvår, och ange 
från vilket nummer Ni vill att pre· 
numerationen skall börja. 
3} Skriv till RADIO & 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. 
S} 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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utkommer 11 gånger per år, nr 7/8 
= dubbelnummer. 

Samprenumeration 
av RT och ELEKTRONIK helår 
45: - (därav 2: 90 oms.). 

Adressändring 
Vid adressändring, meddela även 
gamla adressen! 

Äldre nummer 
Ring 28 90 60 och begär prenume· 
ration. Skicka ej inbetalning i för· 
skott med frimärken e.d. förrän Ni 
övertygat Er om att numret verkli
gen finns. Äldre nummer är i stor 
utsträckning slutsålda och endast 
enstaka exemplar finns att få. 

Inbindningspärmar 
för årg. före 1956 
för årg. 1956--1960 
för årg. 1961-1963 

3: 25 
3: 75 
4: 05 

Principscheman 
Principscheman i RT är uppritade 
enligt följande riktlinjer: 

Komponentnumren som korres
ponderar med motsvarande nummer 
i ev. stycklista, är placerade till 
vänster ovanför resp. komponenter. 
I de fall komponentvärden anges i 
principscheman återfinnes värdena 
till höger under resp. symboler. 

Beträffande komponentnumren i 
schemana gäller att för motstånd 
och kondensatorer föregås ej num
ret av R resp. C. 

Beträffande komponentvärdena i 
schemana gäller att för motstånd 
utelämnas ohm-tecknet, och för kon
densatorer utelämnas F. Således är 
100=100 ohm, 100 k=l00 kohm, 
2 M=2 Mohm, 30 p=30 pF, 30 n"'"' 
=30 nF (l n=1000 p), 3.u=3 .uF 
osv. Alla motstånd 0,5 W, alla kon
densatorer 250 V provsp. om ej an
nat anges i stycklista. 



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 

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! 

C:ONSERTON 
Avd Valvorör. 

AB STERN & STERN 

Stockholm: 08/2529 80 

Göteborg: 031/235450 

Malmö: 040/71320 



-

ELFA ÄR GENERALAGENT OCH LAGERFÖR STOCKLI-RATTEN 

Radio & Television AB, Holländargatan 9 A, Box 3075, Stockholm 3, Tel. 08/240280 


	radio_television_1964_05.pdf
	radio_television_1964_05-2



