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STRÖMBRYTARE och OMKOPPLARE 
fabrikat Bulgin, Marquardt, Alpha 

Cutler-Hammer och MEC. 
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VÄRMEAVLEDNINGSKLÄMMA 
fabrikat Ruhstrat.POLSKRUV 

fabrikat Ruhstrat, Hirschmann 

och Phil ips. 

Från lager: 10-100 amp. 

På beställning: -400 amp. 
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ELEKTROLYTKONDENSATORER 

SIGNALLAMPHÅLLARE 
fabrikat Bulgin, Rafi 
och Jautz. 

hög- och lågvoltsutförande 
fabrikat Dubil ier  rörtyp 
fabrikat Philips - bägare 

och subminiatyr. 

SIGNALLAMPOR och 
GLIMLAMPOR 

SNABBKOPPLINGSLIST 
Suprafix fabrikat Wago. 
Utförande i PVC eller bakelit. 
2- eller 12-polig. Delbar. 
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I Högalids vårdhem: 

EICO-FM-tuner ST96 

EICO-förstärkare ST70 

med 30 st högtalare 

700 st hörtelefoner. 

Körd över 15000 timmar 

utan driftsavbrott 

ST70 är en komplett stereoförstärkare med en effekt av 35 
watt per kanal, uppbyggd få ett kraftigt chassi med modern 
design . För varje stereoingang finns ett separat läge p:1 pro
gramväljaren. De o lika ing:1ngarna är 2 St för magnetisk nål
mikrofon med en känslighet av 4 mV och ingångsimpedans 
på 100 kohm resp. 47 kohm. En bandhuvudingång med in
gångsimpedansen 1 Mohm och med korriger:ld känslighet med 
1,4 mV för 33 /4" hastighet medan 7 Ih" hastigheten har en 
känslighet a v 2,15 m V. Vidare finns det ingångar för band
spelare, AM, FM, samt multiplex. De sistnämnda 4 inghgar
na har samtliga en känslighet av 480 mV. Harmoniska distor
sionen är s:1 låg som 1 °/0 vid 25 -20000 Hz inom ± 1 dB och 
IM distorsionen är endast 1 °/0, b:1da mätt vid full effekt 35 
W per kanal. Frekvensområdet vid 1 W är 10-50000 Hz inom 
± 0,5 dB. Samtliga data ä r mätta enligt THFM. Rörbestyck
ning : 3 st. I2AX7, 2 st. 12DW7, 2 st. 6SN76TB, 4 st. 7591 
samt likriktarröret GZ34. Kontroller: programväljare, stereol 
mono-omkopplare, volym, balans, bas, diskant, bandspelar
korrektion, bandspelarmonitoromkopplare, buller- och n:11
raspfilter, fysiologisk volymkontroll, kontroll av balans och 
sllItligen fasomkopplare. Byggsatsen levereras me.d svensk 
bruksanvisning. 

Riktpris 1095:

ELFA 

RAD IO & TELEVISION A B 

HOLLANDARGATAN 9 A. BOX 3075. 

STOCKHOLM 3. TELEFON 08 / 240280 
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För 35 år sedan 


Ur PR nr l/3D 

I PR nr 1/30 var fem representativa her
rar inom radiobranschen intervjuade. 

Redaktör Sven Jerring berättar i sin in
tervju b1.a. följande: 

»Någon gång under vintersäsongen 1923 
-24 skaffade jag mig min första radio
mottagare. Den skulle enligt försäljarens 
uppgift taga samtliga europeiska stationer, 
men tog under två dagar ingen. P å den 
tredj'e dagen tog den Berlin, ett först yt
terst lågmält men sedan synnerligen hög
röstat Berlin. Jag gladdes och mitt omedel
bart ti11kallade värdfolk var imponerat. Se
dan upplyste en röst om att 'nu är det slut 
med utsändningen från Palladium-biogra
fen i Stockholm'. Inköpet av denna mot
tagare betecknar mitt första möte med ra
dion. 

En vecka senare sålde jag samma mot
tagare till inköpspris. Detta är mitt roli
gaste minne från radion.» 

Direktör K K H Spaens i Philips ger i 

sin intervju en översikt av de viktigaste 
framstegen på det apparattekniska områ
det under 1929 och profeterar samtidigt 
en smula om vad som kunde väntas under 
det nya aret: »I vissa avseenden har tek
niken redan nått maximum av vad som 
kan presteras, i en del andra fattas det 
fortfarande något för att fullkomligheten 
skall vara nådd. » 

»Utvecklingen under innevarande år tror 
jag kommer att gå i samma riktning, och 
j ag vågar förutspå större avsättning för 
kvalitetsapparater. Allmänhetens preten
tioner äro i stigande. Man kommer att fäs
ta stor vikt vid förstklassig lj udkvalitet. 
Härmed torde följa, att goda elektrodyna
miska högtalare mer och mer komma till 
användning och dessa fordra i sin tur goda, 
kraftiga slutrör för att komma till sin rätt.» 

Tre av de i PR nr 
1130 intervjuade her
rarna: fr .v. redaktör 
Sven Jerring, direk
tör K K H Spaens, 
Svenska AB Philips, 
och hr G A Thoren, 
Svenska AB Trådlös 
Telegrafi. 

Hr G A Thoren i Svenska Aktiebolaget 
Trådlös Telegrafi framhöll, liksom direk· 
tör Spaens, nätmottagarens stora betydelse. 
Han läste emellertid stor vikt vid radio
programmen och framhön bl.a. att det dis
kuterats en hel del om programmen i förs
ta hand skulle vara uppfostrande eller inte. 

»Den av Radiotjänst inslagna vägen vid 
programsammansättningen torde emeller
tid i längden visa sig vara den mest givan
de. Man får ej förglömma att den skol
mästare som bjuder sina lärjungar för 
hårdsmält kost mister dem, i synnerhet 
där skolgången ej är obligatorisk.» 

I övrigt innehöll PR nr 1/ 30 bl.a. en 
beskrivning aven S-rörsmottagare med 
ramantenn, det var en mottagare med 
två oavstämda HF-steg, detektor med gal
lerlikriktning och två LF·steg. • 

DiR ' 
TRUVOX 

Bandhastl gheter: 
Spolstorlek: 
Frekvens
kara.ktärlstik: 

Ingångar: 

Utgångar: 
Brumnivå: 
Slgnal/bruslörhAllande: 
Wow och lJutter: 

Overhö'ning: 
Motorer: 

Nätanslutning: 
Olmon,loner: 

bandspelare 
HiFi-stereo 
med 3 motorer 
4.75, 9,5 och 19 cm/sek konstant i nom ± I % 
Upp till 7" 

Vid 4.75 cm/sek 60-8000 Hz ± 3 dB 
Vid 9,5 cm/sek 4G-12000 Hz ± 4 dB 
Vid 19 cm/sek 3G-20000 Hz ± 4 dB 
M ikro'fon 1,4 mV över 2,2 Mohm 
Radio/grammofon ISO mV över SOO kohm 
Katodföljare 100 ohm, G-l Volt 
-45 dB 
> SO dB 
Vid 4,75 cm/sek < 0,25 % 
Vid 9,5 cm/sek < 0,15 % 
Vid 19 cm/sek < 0,1 % 
-55dB 
Drivmotor av fabrikat Pabst samt separata 
uppspolningsmotorer, 
no V. SO Hz 
40X 42X 20 cm . Vikt c:a 13 kg. 

GEORG SYLWANDER PD 97-2-spår • PD 99-4-spår 

lIDINGOVÄGEN 75 STHLM NO - 670700 
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Problem 10/64 

hade följande lydelse: 

Det gäller att koppla sex lampor »E», 
».1», »F», »1» , »5», »K», till en tvåpolig 
3·!iiges omkopplare Il sådant sält att i 
det första läget lyser lamporna »FISK», 
i det andra läget lyser inga lampor och 
i det tredje läget lyser lamporna , EJ 
FISK». 

Detta ,> problem» var kanske i enklaste 
laget men det har trots - eller kanske 
tack vare - det väckt stort intresse (även 
om en del lösare stillsamt undrat om det i 
själva verket var något problem). 

Det var det kanske inte heller; man 
kan liksom Nils-Ake Sandberg i Forshaga 

E 

Fig l 

Hifi 

Ingångar: 	 P.U.1 -. 50 mV ö ~er lOOK R.LA.A. 
P.U.2 - 3.5 mV over 50K R.IAA. 
TAPE - 150 mV över lOOK 
TUNER - 50 mV ove r' lOOK 
AUX - 50 mV bver lOOK 

T onkonlro lIer : 	 BAS - ± 15 dB Vid 50 Hz 
D ISKANT - ± 15 dB Vid 14 kHz 

Frekvens
ka.raktäristik: .± 1 dB 15 Hz-30kHz vid l wall 

± 1 dB 20 Hz-20 kHz vid la wall 
Uteffekt: 10 wall pe r kanal vid 15 ohm (RMS) 

12 wall per kanal Vid 8 ohm (RMS) 
15 watt per kan al vid 4 ohm (RMS) 

Filter : Scraich - 10 dB vid 12 kHz 
Rumble - 14 dB vid 20 Hz 

överhörning: - 50 dB vid 1 kHz 
BrumnivA: P.U. I och P.U.2 - 55 dB , övri ga 

- 60 dB. 
Nätanslutning: 220 Volt. 40-60 Hz, 45 watt max . 
Dimensioner: 41X18X 13 cm 

lösa problemet mycket smärtfritt med två 
.3-poliga gungade omkopplare så ::;om visas 
i (ig. 1. 

En originell lösning ges av Noralj Ryen 
i 'IellJll,' , Norge, s.om ger schemat j fig. :3. 
Han ~kriver: 

»1 :;ljlling l 	 vil lampene 'FISK' ly~e . 

Fig 4 

ling 2 er begge polene brutt. I stiUing 3 
lyser alle lampene. Forutsetningene er at 
alle lampene er like store.» 

Fig 5 
~8 

-

brokoLlingen vil del ikke vrere noen spen
ningsforskjell mel10m punktene a og b, 
og lampene 'EJ' vil heller ikke lyse. I stil-

Emellertid har lc>sarna själva gjort det 
lite svårare för sig och försökt sig på att 
använda enklare omkopplare. Sålunda har 
Bo Holmgren i Västerås konstruerat en 

E 

Fig 3 

specialomkopplare som ger det önskade 
resultatet, se fig. 2. Ett extra motstånd med 
resistansen 2R fordras emellertid om R= 
=resistansen hos en av lamporna. 

'fRlJVOX 
transistoriserade 
HiFi-stereo 
förstärkare TSA 100 

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

GEORG SYLWANDER 
L1DINGOVAGEN 75 STHLM NO - 67 07 00 
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ur Luxors nya 
axialserie 

LUXOR PREMIÄR 

en ny avancerad stereomöbel med 
svängbar axialhögtalare för riktning 
av ljudet. 8 rör, 6 transistorer, 4 dio
der/26 rörfunktioner. Luxor skivspe

axialhögtalaren ett nytt steg 

axialhögtalaren kan vridas så att lju
det riktas mot den plats, där lyssnaren 
befinner sig. 

axialhögtalaren medger placering av 
apparaten där den som möbel bäst 
smälter in i miljön. 

lare, inbyggd stereoförstärkare samt 
2 stora Luxor Briljant-högtalare, var
aven svängbar. Tillverkas i teak. 
Bredd 102, djup 32, höjd 59 +21 cm. 

i utvecklingen av ljudtekniken 

axialhögtalaren möjliggör, utan skrym
mande möbelkonstruktioner, använd
ning av stora högtalare med högklas
sig ljudåtergivning. 

axialhögtalaren eliminerar riskerna för 
akustisk återkoppling. 
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Kurt Adolvsson i Bjurholm har kommit 
på att man kan klara sig med en 3-polig 
omkopplare om man använder en diod i 
strömkretsen så som visas i fig_ 4_ 

Ingenjör G Lundqvist i Bräcke har för
utsatt växelströmsJlät men finner att man 
med två dioder och en 3-polig omkopplare 
når det önskade resultatet. Se fig_ 5_ 

Extraproblemet i nr 10/ 64, där det ef
terlystes en förklaring till det periodiska 
decimalbråket för 1/ 81, har utretts av sig
naturen E L. Han skriver: 

:tEftersom lj9=0,1l111 ..., kan man 
skriva 

l (l l l l
81= 10+ 100 + 1000 +-1-0-0-00

l )2
+ 100000 1-··

l . 2 2+ 1 2+ 2 =--+--+---+--
100 1000 10000 100000 

+ 	 2+2+1 + ... 
1000000 

= '" ~ n ·lo- C,, + l) 

Vid n= 8, 9, 10 ... finner man, alt på 
grund av höjning från efterföljande deci
maj 8 ändras till 9; 9 till O; O till l osv. 

Samma ändringar i siffrorna upprepas 
även i fortsättningen. Den :. prydliga ord
ningem störes alltså faktiskt något genom 
att alla åttor faller bort. Det i nr 10 angiv
na periodiska decimalbråket med även ät
torna på sin plats kan visserligen också 
liksom alla periodiska decimalbråk 
skrivas som ett vanligt bråk med hela tal 
i täljare och nämnare, men dessa blir då 
så stora att resultatet är föga intressant.» 

Problem 1/65 
har insänts av Torst en Eliassoll i Spånga. 

Ett mot~tånd med resistansen R anslu
tes direkt till en växelspännmgskälla 
med inre resistansen R i . Man erhåller 
då över R en viss växelspänning. Uno 

der vilka förutsättningar kan man över 
R få en högre växelspänning om man 
ansluter växelspänningskäJlan till R via 
en ideell transformator med nedtrans
formering (sekundärvarvtaJet mindre 
än primärvarvtalet) ? 

Rätta Wsningen på detta problem kom
mer i RT nr 4/ 65_ Särskilt eleganta, roli
ga eIJer intressanta lösningar belönas med 
10: -. Lösningarna skall, för att bli be
dömda, vara red. tillhanda senast den 25 
januari 1964. Skriv »Mänadens problem» 
på kuvertet. Adress: RADIO & TELEVI
SION, Box 21060, Stockholm 21. 

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

amerika på kortvåg under sommaren 
stationer i Mexico och Honduras t.ex. har 
j u inte varit hörbara i någon större ut
sträckning sedan slutet av 1950-taJet. Upp
svinget nu torde bero på aU vi äter är på 
väg mol solfläcksmaximum. Dessa kondi
tioner kan säkerligen också påverka mel
lanvågskonditionerna mot denna världsdel 
under vintersäsongen. 

På kortvåg har hittills j vinter många 
trevliga stationer i Afrika och Asien kun

~10 

KV-DX 
Ar 1964 blev i stort 6ett elt normalt DX-år 
för såväJ kortvågs- som mellanvågslyssnar
na. Ett glädjeämne utgjorde de plötsligt 
mycket goda konditionerna mot Central

+ 

NORMATEST 


versalinstrument! 
• 1000x överbelastbart, chocksäkert 

bandinspänt mätsystem och lik
riktare 

• 	40 mätområden inkl. växelström 
upp till 6 A och 30 kHz 

• 20000 OhmN 2,5 % 

Beställ datablad nu! Ring 

PHILIPS e 

Industriell elektronik 
Mätinstrumentavd. 
Fack, Sthlm 27. Tel. 08/635000 ankn. 133-135 
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NYA TYPER AV DIGITALVOLTMETRAR 

från 

ELECTRO INSTRUMENTS INC. 


Electro Instruments Ine., USA 'har utvecklat ett flertal nya typer av digitalvoltmetrar, 
och vi presenterar 'här nedan några av dessa: 

Modell 630 ör en integrerande helelektronisk 5-siffrig digitalvolt
meter, som även går att använda som frekvensräknare till 1 MHz 
och period/tidsintervallmätare. Den har skärmad differentialingång 
och en upplösning av l ,uV. 

DATA 
Mätområden: 	l sek. mötperiod - ±99,999 mY, ±999,99 mY, 

±9,9999/99,999/750,00 V 
0,1 sek. mätperiod - ±099,99 mY, ±0999,9 mY, 
±09,999/099,99/0750,0 V +20 % overrange på alla 
områden utom 750 V 

Noggrannhet: 	±0,0l % av F.S. ±0,0l % av avläst värde, vilket in
kluderar fel i linjöritet, stabilitet, dömpsats samt inre 
referenskölla. 

Common Mode dämpning: 	min. 140 dB vid DC, 120 dB vid 50 Hz 
med en l kQ källa obalanserad. 

Upplösning: l ,N vid l sek. mätperiod, 10 pV vid 0,1 sek. mötperiod 

Frekvensmätningar: 
Frekvensområde: 10 Hz-l MHz 
Noggrannhet: ±0,0l % av avläst värde ±1 siffra 

Period/tidsintervallmätningor: 
Mötområden : 10 sek., l sek.,O,l sek. 
Noggrannhet: samma som vid frekvensmätning 

Modell 872 ör en helelektronisk snabb 5-siffrig digitalvoltmeter, som 
arbetar enligt SA logik, och har funktionerna DC volt, DC/DC kvot 
och AC volt. Antalet lösningar ör 33 per sekund. 

DATA 
Måtområden: 	DC - ±9,9999, ±99,999 och ±999,99 V 

AC - 1,0999, 10,999, 109,99,0750,0 V RMS 

Noggrannhet: 	DC - ±O,OOl % av F.S. och ±0,0l % av avlöst vörde. 
AC - 0,02 % av F.S. och ±O,l % av avlöst vörde 

Common Mode dämpning: 	samma som modell 630 ovan 

Modell 883 är en helelektronisk S-siffrig mu!timeter med funktio
nerna DC volt, DC/DC kvot, AC volt och reSIStans. Man använder 
här »continous balance»-principen, vilket ger 20 .lösningar per se
kund och en upplösning av 10 ,N. 

DATA 
Mätområden: 	DC - ±,99999, ±9,9999, ±99,999, 

±999,99 V 
AC - 0,9999, 09,999, 099,99, 
0999,9 V RMS 

Noggrannhet: 	DC - ±0,01 % av avlöst vörde. 
AC - ±O,l % av avlöst värde, ±0,001 % av F.S. 

Resistansområden: 	,99999, 9,9999, 99,999, 
999,99, 9999,9 kQ 

Begär närmare upplysningar från 

TELEINSTRUMENT AB 

Härjedalsgatan 138 - Vällingby - tel. 871280, 3771 SO 
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nat höras mycket bra . Bland de avlyssna. 
de stationerna i sien kan nämnas Radio 
Brunei på 4865 kHz, Radio A ustralias re
lä tation Porl Moresby på Papua, 4890 
kHz, Radio Kashmir på 3277 kHz, Agri
wlllual Radio Station, Post & Telegraph 
Station och Educalion Broadcasting Sta· 
tian på respektive 4810, 4755 och 6062 
kHz, samtliga i Thailand, o(;h de filippins
ka stationerna The Voier o/ Manila på 
6080 och Philippine Bro(1.(lcasting Servicp. 
på 6170 kHz. 

Flera trevliga afrikauska statiuner har 
kunnat höras, därav ett flertal i Angola. 
~om har ett otal privatägda stationer. Av 
AfJ'ika-stationerna !..:an nämnas den ovan

liga Radio Pax i Mozambique som har en 
varierande frekvens - 3960--3930 kHz 
p grund av problem med sändarkristal
len_ Bland Angola-stationerna kan nämnas 
den nya kommersiella Gonzmercial Radio 
do Angola på 4859 kHz, Radio Glu.be do 
Moxico på 5137 kHz, Radio Glllbe B(m,
guda på 5042 kHz, Radio Glube Lobilo 
på 4909 kHz samt Radio Glube do H uanz
bo på 5060 kHz. En annan Afrika-station, 
Radiodi//usion Nalionale il!lalagaehe, har 
testsändningar pa 15 270 kHz med, en ny 
100 kW sändare och kan höras fram till kl. 
20_00. Adressen till stationen är B. P. 442, 
Tanananrive, illadagaskar. 

Radio Nacional Espana har under hösten 
startat sin länge planerade sändaranlägg
ning J1 Kanarieijarna och kan höras efter 

Fig 1 Fig 2 
QSL-lwrt från den engetska piratsändaren Senur Auguslo Sardvn, Radio lIiu, Pcru, 
Radio Carufil/e. sändarsludiun. 

midnatt pa 9600 kHz. I och med denna 
kortvågssändare torde del bli betydligt lät
tare att avlyssna sändningar från denna 
ögrupp. 

Vinterhalvå ret är en bra årstid att av
lys na den stora män gd lokala station er 
sum sänder i Sovj etunionen. ågra av dem 
är Radio Volograd på Il 785 kHz, Radio 
Minsk på 9835 kHz, Radio Ashkabad på 
4825 kHz och Radio Aifagadan på 9500 
kHz. Programmen f(ån dessa stationm' kan 
ofta vara my(;ket trevliga o(;h saknar i all
mänhet de politiska propagandainslagen 
som sändes i bl.a. Moskvaradions utlands
program. Stationerna har även egna ve ri
fikationer. 

Trans Yl arid Radio på Nederländska 
Antillerna är nu igång på ett otal kortvågs
frekven er och kan höras !Jå 17 795, 15 400, 
15 345, 15 240, 15 150, 9760 och 5955 kHz. 

Denna gång presenteras den engelska 
piralstat ionen Radio Cnrolin es trevliga 
QSL-kort. På andra fotot e direktören 
fiir Radio Ila i Peru, Senor Al/gusto Sar
don, i sändarstudion. Denna s tation har 
hört bra i Sverige, men är tyvärr sva r att 
fä svar fr- n, men med litet tur kan det 
lyckas. Börge Eriksson 

1965 års DX-parlalllellt 

1965 år s DX-Parlament kommer troligen 
att förläggas till Halmstad. Halmstads 
Kortvågsklubb kommer att stå som arran-
gör. • 

Ett KUHNKE-relä för varje behov 

Det finns nIItid ett Kuhnke-relä som pas går de en rigorös kvalitetskontroll. Varje 
sar - från robusta effektreläer med reläkontakt provas individuellt med av
SOA-kontakter till transistorstyrda reläer seende på kontakttryck och kontaktluft. 
med en tillslagseffekt av endast 0,1 mW. Dessutom spänningsprovas varje spole 
En god, utökad lagerhållning gör att fler och kontakt. Kuhnke ger Er hög kvalitet 
talet typer kan levereras omgående, till moderat pris, korta leveranstider och 
Innan reläerna lämnar fabriken, genom- et! stort urval olika relätyper, 

Begär vår nya prislista över Kuhnke reläer och tillbehör: 

Hornsgatan 58 
Stockholm SV 
Tel. 08/2461 60BO PALMBLAD AB 
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AGENTER 
SVERIGE 
Bay & Ca. Svenska AB 
Pirellihuset. Hjorthagen Telefon 637050 
STOCKHOLM 39 GlassAMRFRANKRIKE: 

General Ins trument France 

J. Rue Scribe Telefon RIC. 19.29 1 A vid 100 °c .PARIS ge 
SPANIEN : 

Productos PIrelIi S.A. 

Grupo 'Electronico Den minsta glasinkapslade kisellikriktaren utvecklad för 
Aparlado , 7 Telefon , 221.31.31 
BARCELONA professionella ändamål. 
STORBRITANNIEN OCH IRLAND: 
Bay & Ca . (U .K.) LId. Dubbeldiffunderad yta som garanterar mycket låg läckström, hög
PirelIi House 
343-345 Euslon Road Telefon EUSlon 3131 tillförlitlighetsgrad och stabila egenskaper. 
LONDON N.W. 1 
TYSKLAND: Backspänningar: från 100 till 1000 V 
PirelIi Vertriebs GmbH 
Bockcnheimer landstrasse 96 Telefon 774.583 Framström vid 100"C amb: 1 A 
FRANKFURT/ MAIN för 1/2 cykel: 70 A 
GENERALAGENT FOR EUROPA Max. läckström vid 25"C amb: 10 /-lA
Bay & C. 
Via Fabio Filzl 24 Telefon 654.241 Temperaturområde: från -65 till +175"C 
MILANO Uppfyller fordringar för miljöprovning enligt MIL-STD-202 

Tack vare den mycket omfattande produktionslinjen kan typer med 
speciella egenskaper även levereras för civila ändamål. 

®Trade Mark General Instrument Corporation 
I 

14?1. 
PIRELLI APPLICAZIONI ELETTRONICHE 
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Så saltes "Syoeom III" i bana 

Innan , Syncom III» sändes ut i sin bana 
h.ade den amerikanska rymdfartsstyrelsen 
NASA sänt upp synkronsatelliterna »Syn
com 1»' och »Syncom II» . Ingen av dessa 
båda satelliter korn dock att gå i en absolut 
synkron bana, med Syncom I förlorade 
man kontakten redan P' ett tidigt skede 
och Syncom II korn in i en endast delvis 
synkron bana. 

Den första egentliga synkronsatelliten 
var sålunda Syncom III, vilken bl.a. har 
använts för att överföra TV-bilder fran 
olympiaden i Tokio. 

En synkronsatellit har en omloppstid på 
24 timmar, vilket innebär alt den följer 
jordens rotation; den står sålunda skenbart 
~tilla. För att en satellit skall f denna 
omloppstid måste den sättas i en bana 
på en höjd av 35680 km, dvs. oändligt 
mycket högre än vad som är fallet med 
konventionella satelliter. 

Uppskjutningen av Syncom 111 illustre

ras av fig. 'atellitell sköts upp från Cape 
Kennedy med en »Thrust Augmented 
DeIta»·raket, de olika momenten var föl
jande (se fig.): (A) raketens andra steg 
avfyras, (B) girningsmanöver 38° åt väns
ter, (C) tredje steget sattes i rotation med 
hastigheten 148 r/ m, (D) tredje steget av
fyras och farkosten går in i den s.k. över
föringsbanau, man har nått första peri
geum, (E) 6 timmar efter starten har sa
telliten nått första apogellm, (F) andra 
perigeum, (G) andra apogeum (inträffade 
17 timmar och 15 minuter efter start, sam

tidigt gjordes en reorienteringsgir), (H) 
tredje perigeum (inträffade 22 timmar och 
50 minuter efter start); (I) vid tredje apo
geum, som inträffade 28 timmar 30 minu
ter efter start, avfyrades fjärde steget, var
vid satelliten började närma sjg synkron 
bana, (1) under en tiodagarsperiod skedde 
därefter injusteringen av satelliten till ab
solut synkron bana med läge över Stilla 
Oceanen. 

l Se »5yncom» - den första synkronsatellilen. 
RADIO och TELEVISION 1963, nr 3, s. 44. 

TO-1 
LF, pnp AC121, AC151, 

AC152, AC153, 
AC162, AC163, 
ACY23, ACY32, 
ACY33, ASY48, 
ASY70 

TO-3 AD130, AD134,LF, pnp ADB2, AD149,effekt AD150, ADY27, 
AUY19, AUY20 

5wd 2-041 

~ 

SlEMENS 

Ur Siemens rikhaltiga program av ger
maniumtransistorer visar vi här ett an
tal typer höljena TO-18, TO-1 och 
TO-3. 

TO-18 
HF,pnp 	 AF106, AF109, 

AF124, AF125, 
AF126, AF127, 
AF139 

HF, mesa 
pnp AFY1t AFY16 

Siemens tillhandahåller ett omfattande 
program av NTC-motstånd för olika 
uppgifter. 

A-serien 

Användes öl.a. för för

dröjning av reläer 


K-serien 

Det huvudsakliga använd

ningsområdet är kompen

sationsmätningar 
 300
R-serien 

Användes som VDR-mot

stånd 
 SIDOR 

Ni orienterar Er bäst om Siemens halv
ledare i det stora dataverket "Siemens 
Halbleiter". Verket omfattar 2 band 
och kostar komplett 25:50 inkl. oms. 
Ni beställer det enklast genom att in
sätta beloppet på vårt postgirokonto 
601242. 

För överskädlig och lätthanterlig lager
hållning levereras nu Siemens halv
ledare i små, praktiska servcieförpack
ningar. Den förpackning bilden visar 
har måtten 15 x 25 x 90 mm. 

HALVLEDARETEKNIK! 
Siemens nya handbok "Schaltungen 
mit Halbleiterbauelementen" är ett 
oviirderligt uppslagsverk för alla 
som arbetar med halvledare. Den 
innehåller 200 kopplingsexempel 
från alla områden av halvledare
tekniken, och till varje exempel 
finns beräkningsanvisningar och 
förklarande text, så att Ni själv 
kan anpassa kopplingarna till lik
artade uppgifter. 
Boken kostar 17 kronor, och Ni kan 
köpa den direkt från Svenska Del
tron AB genom att sätta in beloppet 
på postgirokonto 601242. 
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Kan en så liten vara så stor P* 


SUFLEX - POLYSTYREN KONDENSATOR HS 

• Ja, vidstående data visar att SUFlEX återkom D Avsedda för 30 V likspänning 

mit med en intressant nyhet. Genom att använda en D Små dimensioner 

speciellt tunn folie som dielektrikum har dimensio D Låg temperaturkoefficient 

nerna blivit små, men med bibehåHande av höga D Hög isolationsresistans 

prestanda. SUFLEX HS som här avbildats i skala O Miniatyrkomponent med högvärdiga prestanda 

1/1 är en miniatyrkomponent konstruerad för an
TEKNISKA DATA:vändning bLa. i transistorkretsar. Ni får gärna 
Kapacitansområde 10 pF-0,4 .uF vidare upplysningar om SUFLEX - polystyren
Toleranser ± 1 0/0, 2,5 % , 5 %, 10 % och 20 %

kondensator genom att skriva eller ringa till avd. Stabilitet 0,3 % 
EM hos oss. Effektfaktor 0,001 vid 1 MHz 

Temperaturområde -400 C till + 800 C 
Representant: Temperaturkoefficienl-150 ± 60'10-6/ O C 

Isolationsresistans -0,25 MFD = Större än 5 X lOs M!J 
0,25 - MFD = 125.000 n F. 

AllHABO 

ALSTRÖMERGATAN 20 • BOX 49044 • STOCKHOLM K • TEL 520030 
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.... i princip två oscilloskop med separata X- och Y-förstärkare i samma enhet 
Kan användas som 
Dubbelstråleoscilloskop med 500 f1:VIcm 
känslighet, differentialingång och indivi· 
duell X-expansion 

XY-oscilloskop med 500 flVIcm känslig. 
het på bådå axlarna 

Dubbelstråle XY-oscilloskop med två ho· 
risontella ingångar med 100 mVIcm 
känslighet 

Expansion av den farsta delen Puls och hjärtfrekvens som lunk
aven vibrationsvåg tian av tid 

Töjning som funktion av tid och . 
längd som funktion av töjning på 
en excenterpress 

Tio 

viktiga 

egenskaper: 

Nytt 13 cm katodstrålerör med dubbel elektronkanon, accelerationsspån
njrig 4 kV 

Y-förstärkare .0-150 kHz, 500 fl V/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 fls/cm - 5 s/cm 

Kalibrerad svepexpansion ggr 2, 5 och 10, individuellt inställbar för båda 
kurvorna . 

likspånningskopplad Z-axel för tredimensionell presentation 

Automatisk eller engångs-triggning, speciellt låge med HF- eller LF-filter 

Individuell intensitetsinstållning 

Enkelt handhavande tack vare väl genomtänkt konstruktion. PM 3236 
levereras komplett med alla nödvändiga tillbehör. Användningen kan 
utökas med Philjps Polaroid - eller filmkameror 

PHILI PS elektron·iska mätinstrument 


FOrsiljning och .ervice Over hela vari den 

Fullständiga tekniska data om Phil ips kompletta program av elektro niska Sven.ka Aktiebolaget Philip. 

mätinstrument och mikrovågsutrustningar Matinstrumentavdelningen. Fack Stockholm 27. Tel. 08/635000 

finner Ni i Phil ips EMA-katalog, rekvisitionsnummer 80.053 B. Philips EMA Department. EINDHOVEN. Holland 
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Elektriska Småmotorer 

Max Stegman synkronmotorer 
SMS 375 
Självstartande i en riktning. Ingen mekanisk 
backspärr. Högt vridmoment trots små di
mensioner. Självsmörjande sintrade brons
Iager ger lång livslängd. Den är tystgående 
och har låg effektförbrukning och upp
värmning. 

Viktiga tekniska data: 
Effektförbrukning ca 3 VA 
Effektfaktor: eos. fP 0,6 
Tillåten spänningsvariation: 15 % av märk
spänningen 
Tillåten frekvensvariation : 5 % av märk
frekvensen 
Startmoment: 15 pcm 
Synkronvridmoment : 25 pcm 
Varvtal: 375 r/m 
Finns i standardutförande för 220 v och kan 
dessutom erhållas för alla spänningar från 
6-380 v. Kan erhållas med växel för varvtal 
från 120 varv/min. till 1 varv/24 tim . 

Synkronmotor typ SMS 210 A 
Även denna motor kan levereras såväl för 

vänster- som högergång, med vridmoment 

mellan 40-4000 pcm. 

Spänning 110 eller 220 V. 

Med växel för varvtal från 300 varv/min. till 

1 varv/25 min. 

Andra spänningar mot förfrågan. 

Motorer för spänning 24 V och 220 V från 

lager. 


Reversermotorer typ SMS 210ADR 
och SMS 210DR 
Standardmotorerna kan även erhållas som 
dubbelmotorer, dessa kan beställas för hö
ger- eller vänstergång. Det dubbla vrid
momentet uttages från den gemensamma 
växeln. 

Standardmotorerna finns även som dubbel
motorer dessa kan erhållas för såväl höger
som vänstergång. 

Motorerna kan lev. med vridmoment mellan 
15-6000 pcm, 300 varv/min .-1 varv/25 min. 
Effektförbrukning från 5,5-19 VA. 

Södermalmstorg 4, Stockholm SÖ 
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Mollila markstalioner 

Hughes Aircraft Co. skall för den ameri· ett flexibelt militärt satellitkommunika

kanska armens räkning tillverka ett antal tionsnät. 

mobila markstationer, avsedda att ingå i Stationerna kommer att bestå aven 13,5 


STORK HAR MAGNETER 

m parabolantenn, tre 10 m långa vagnar, 
i vilka den elektroniska utrustningen in
rymmes, samt tre kraftaggregat. Stationer
na skall kunna användas för kommunika
tion med såväl synkronsatelliter som med 
satelliter av typ »Telstar» och :.Relay». 
Med den utrustning som kommer att ingå 
i stationerna blir det möjligt att samtidigt 
sända och ta emot fyra telefonsamtal och 
fem telexmeddelanden. • 

Salellitpassager 
I tab. l anges några av Radio Research 
Station i Bucks, England, för Stockholms 
horison t 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 da sa
telliterna passerar 60° nordlig bredd. 
»Nordligaste passage» är lika med satellit
banans inklinationsvinkel. 

Det bör påpekas att tidpunkten för nord
ligaste passage eller föv passerandet av 

~ 18 

Wilhelm Nass, Hannover - modern special
fabrik för elektromagneter - erbjuder ett brett 
program, som upptar såväl lik- som växel
strömsmagneter i alla förekommande spän
ningar. 

ELEKTRO

MAGNETER 
Begär broschyr! Vi är övertygade om att Ni 

snabbt finner lösningar på Era magnetproblem. 

I lager finnes: Likströmsmagneter för 24 V 

100 % ED samt Växelströmsmagneter för 220 V 

100 % ED. 

Ovriga utförandeformer kan levereras med 

kort leveranstid. 


M: .--~ tri) :~ ~.!!! ~~.! ~ _:!~.!! Hollindar~tan 8, Stockholm T.I. 112990, 102246, 217316 
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elDIOTESIOR 

TESTINSTRUMENT FÖR 

TRANSISTORER OCH 
NYHET! 
DIODER 

Adapters för alla typer av transistorer och dioder. 

DIOTESTOR ÄR prisbillig, 
lätt och behändig i användning 
utförd i tåligt slagfast plast
material 
försedd med fjädrande 
kontaktstift 
batteridriven (3 V stavbalteri) 

Representant: 

-

Begär broschyr frin El-AVD 

Användningsområden 

• 	 För slutkontroll av transistorer och dioder på 

tryckta ledningskort 

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

elektronikutrustningar m.m. 

• 	 För laboratoriebruk 

AllHABO ALsTRÖMERGATAN 20 • BOX 49044 • STOCKHOLM 49 • TEL. 520030 
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Kondensatordekad IN-2.1 
Område: 100 pF till 0,111 fl F i 100-pF
steg. Uppbyggd med Silver-Mica kon
densatorer med 1 010 noggrannhet. 

Pris: 165:- i byggsats 
183:  monterad 

Handpenning: 35:

Pris: 230:  i byggsats 
254:  monterad 

Handpenning: 50:

Motståndsdekad IN-n 
Område: 1 ohm till 999,999 
l-ohm-steg. Uppbyggd med 
motstånd, 1/2 % noggronnhet. 

ohm 
l·watt 

i 

~ 16 

60° nordlig bredd inte alltid är den då I tall 2 anges sändningsfrekvens och 
Tab. 2. Frekvenser och signaltyper för aktiva 

satelliten befinner sig närma~t StockllOJm. :- igmiItyp flir de aktiva satelliterna. 
satellitsändare. 

denna tidpunkt kan inträffa na 'Tra minu· Det bör observera s alt de uppgift'r nm 
ter före eller elt r. fan brukar emellertid ange' i tabellerna utarb etade. minst ell 

Sändn.-frekvenskunna hiira signalerna under abkilliga mallad före tidskrift elI.' publiceri ng och uH Beteckning 	 Signaltyp 
(MHz)

minuter före eller efter närmaste passage. följaktligen endast såduna satelliter med· 
Noggrannheten för tidangivelserna i tab. l lilgits, för vilka lägesangivelser kunnat Tiras 4, 5 136,233 } a, 'mhåll er sig inom ± 2 minuter. förllt~ä gas niigorlllllda exakt. • 	 136,922 

Tronsi l 4A 	 150,000 
400,000 

Tel s tor 2 136,050 0, tm 

4080,000 c, cwTab. 1. Positions- och tidangivelser för aktiva satellitsändare. 
4165,000 } 

4170,000 e, com 


Doglig Tid för nordligaste possage 417S,000 

Beteckning vinkel (min.) förändring 6/1 13/1 20/1 27/1 
Inklinotions- Oml.-tid 

(0) 	 (min .) (GMT) IGMT) (GMT) (GMT) Alooette 	 136,591 } c, tm 
136,078 
136,978 a, cw 

Tiros 4 48 100 -36 1053 0822 0551 0319 
Tiros S 58 100 -34 1940 1724 1507 1251 

1963-22A 	 150,000 o, cwTransit 4A 67 104 +14 1148 0956 0948 0755 400,000
Telstor 2 43 225 -90 1554 1303 1355 1102 
Alooelte' 80 106 + 37 2248 2153 1912 1817 

Explorer 20 136,35 e, tmons 0620 0525 0430 
136,68 e, c!w1963-22A 90 100 -43 1718 1535 1351 1347 

0417 0413 0229 0225 
Explorar 20 80 104 + 16 2351 2350 2205 2021 Explorer 22 162,000 } a, cw 

1016 0831 0830 0646 324,000 

Explorer 22 80 105 + 27 2006 1803 1745 1541 136,170 0, tm 

0440 0422 0403 0200 

a = kontinuerlig sändning, c =sändning endast 
1 För Alouette, 1936-221\., Explorer 20 oc.h Explorer 22 aV:3er t.iduppgifterna den tidpunkt då sa på kommando, cw= kontinuerlig bärvåg, 
teHiLen passerar 60° nordlig bredd. D en ÖHe tiduppgiften gäller för nordgående banor och den tm = modulerad telemetrisignal, com = kom
undre för sydgående. munikationsfrekvens. 

"'~I instrument med precision 


Best?" vår katalog med över 150 olika byggsatser, eller besök vår utställning på Rörstrandsgatan 37, Stockholm 

STOCKHOLM Rörstrandsgatan 37, tel. 08/22 78 20 
GOTEBORG Södra Vägen 69, tel. 0311200325 
MALMa Regementsgatan 10, tel. 040n29 7S 
SUNDSVALL VaHugatan 3, tel. 0601150310 

till förmånliga priser 
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Pris i bygg
sats: 720:
Pris monte
rad: 890:
Handpen
ning: 155:-

OsciUoscop IO-12.E 
Ett universaloscilloskop med verkligt 
fina data. Ban.dbredd 5 Mc, 5" skärm, 
push-pull kopplade vertikal- och hori
sontalförst., patenterade svep kretsar 
-10 ps till 500 kc, vert. könslighet 
0,025 V RMS/tum, frekvensgång +1 dB 
8 ps till 2,5 Mc, m.m. m.m. 
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SIB 
Re-generatorn SRB är ett litet transportabelt instrument, som besiller 
0110 de egenskaper, vilka p6 ell laboratorium erfordras qv en tongene
rator för mätningor inom omr6dena akustik, utraljud, 16g-, hög- och 
börfrekvensteknik. Instöllning av utspänningen inom vida omr6den 
med stor noggrannhet, samt den ringa klirrfaktorn ör ell por av de 
speciella fördelarna hos SRB. En annan utmörkande egenskap, genom 
vilken SKB avsevört skiljer sig fr6n konventionella Re-generatorer, ör 
den höga frekvensstabiliteten även vid lÖga frekvenser. Della ör av 
stor betydelse, när SRB tillsammans med oscilloskop användes fär 
frekvensjämförelser. Generatorn Ör vidare genom sin mycket 16ga klirr
faktor Idmplig sam modulationsspänningskälla för sdndore eller som 
s~gn~lkdlla för mötbrygQor samt för mätning p6 h~gkyalitotiva_. ~F
förstarkare. Den obetydliga frekvensg6ngen hos ufspannongen mallIg
gör genomförandet aven mötserie vid olika frekvenser utan 011 ut
spdnningen m6ste "fterjusteras_ SRB har en nöston logaritmisk frek
vensskala, vilken öven dr försedd med ters-indelninjl. Kalibrerad ut
g6ngsspänningsdelare med omkopplingsbart Ri: 50/601751150/600 ohm. 

SBF 
Vid mätningar inom mycket breda frekvensomröden, sö som det före 
kommer inom börfrekvens-, TV och pulstekniken, ör det ofta oeko
nomiskt och obekvämt all behöva använda tvö generatorer för all 
täcka "tt visst frekvensomröde. Hör är det lämpligt all använda SBF. 
Denna generator innehöller en Re-oscillator för amrödet 10 Hz - 100 
kHz och för 100 kHz - 10 MHz en Le-oscillator, vilka styr en starkt 
matkopplad bredbandsfärstärkare. Härvid ernOs vid varje frekvens 
optimal stabilitet somt i stor utsträckning frönvoro av övertoner och 
stärsignoler. Frekvensen avläses p6 en roterbar trummskola där skal
omröde automatiskt skiftas vid byte av frekvensomrOde . Totala skal
längden 8)(350 mm. Den kalibrerade utg6ngsspänningen kon insfOllas 
Ir6n tiondelar av p,V till 10 V. SBF kännetecknas dven av liten Irek
vensg6ng, hög frekvens- och amplitudstabilitet samt liJen elektrisk löck
ning och sdrskilt läa klirrfaktor. Den 16ga klirrfaktorn dr mycket litet 
beroende av belastningen p6 utgelngen och pOverkas ej nämnvdrf ens 
am belastningen nörmar sig kortslutning. 

-, - ---- .... . 
L """.:!~_' 

~ 

- . " 

FREKVENSÄNDFREKVENS MAXIMAL SPÄNNINGSDEL_UTSPÄNNING OMKOPPLINGS
TYP FREKVENSOMRADE RING lNOM UTEFFEKT NOGGRANNHETNOGGRANNHET EMK BART Ri OHM 

IS MIN_. 

0,1 mV-30 V I,S W ± 0,2 dBlO Hz-lOOO kHz ±2 1/., 10-100 Hz ± 3XIO-" S0I6OI7S/1 50/601RC·Generator SRB 
±I >100 H."" 

± O,S dBlO H_lO MHz ± 10-" 0,1 W10-100 H. 0.1 I'V-IO V 7S/300RClC·Generator SBF ±2 '/"± 1 '/" >100 H. 

- ' 

- L - ., " 

Begär prospekt eller demonstration från 

SVENSKA KONTOR 
ERSTAGATAN 31 STOCKHOLM SÖ TELEFON 440105 
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GtiSTA BACKSTR.CiM 
PRESENTERAR 

Plug-in subminiatyr
reläer 
Reläerna i denna grupp tir för

sedda med kontakter. 

enl internationell standard. 

2- eller 4-polig växling, 

max 30 W eller 1 A. 

Max 100 V~ eller 24 V =. 

Manöverspänn ing.6-50 V =. 

Isolering 500 V-. 

MH201 P och MH401 P med 

dubbla kontakter av 99,9 % 

silver. 


MH2P och MH4P med enkla 

kontakter av guldpl äterat 

finsilver. 


MH2 

MH4 

Midget starkströms
reläer 
med finsilverkontakter. 2- eller 
3-pol ig växling, max 7,5 A, 
440 V - eller 200 V =. 
Manöverspänning 6 -230 V
eller 6-200 V = . Isolering 

1500 V - . Tillslagstid 15 ms 
(-),25 ms ( = ). Bryttid 20 ms 
(-), 30 ms (= ). 

MH4P 

MH2P 

- en fabrikant 

av reläer, 

som bygger på 

I 


QRtimal Kvalitet 


till Rätt Pris! 

Plug-in Midget stark
ströms-reläer 
I stort sett liknande ovanstående men 
försedda med transparent kapsel 
och internationell standardfattning. 
2- och 3-polig växling, max 5 A, 
440 V- eller 200 V =. Manöver

spänning 6-230 V - eller 6-200 V = 
Isolering 2000 V - . Tillslagstid 
15 ms (-), 25 ms (=). Bryttid 20 
ms (~) , 30 ms (=). 

Subminiatyr-reläer 
med löd öron och kontakter 
av finsilver. 2- eller 4-pol ig 
växling, max 30 W eller 1 A. 
Max 100 V - e~ler 24 V = . 
Manöverspänning 6-50 V = 
Isolering 500 V~. 

MK2 

20 RADIO & TELEVISION - NR l - 1965 

.. 



Keyswitch Relays har bara tolv år bakom sig - men 
tolv år av brant stigande utveckling och försäljning. 
Genom konsekvent fasthållande av sina ursprung

liga riktlinjer - hög kvalitet, realistisk prissättning 
och snabb leverans - har företaget raskt blivit känt 
och uppskattat. 

En toppmodern uppläggning av fabrikationen med 
många egna konstruktioner av maskiner har hjälpt 
det unga entusiastiska företaget att klara de ökade 
leveranserna. Atta procent av alla anställda arbetar 
enbart med kvalitetskontroll - varje relä testas vid 
minst fem tillfällen under tillverkningen, vilket kom
mer både fabrikant och kund tillgodo med minskad 

kassation. "The Keyswitch Story" är den korta be

rättelsen om hur rätt kvalitet till rätt pris lönar sig! 

Gösta Bäckström introducerar här en del av Key

switch's digra program - nämligen en serie minia

tyrreläer som vi hoppas ska tillfredsställa Er önskan 

om högkvalitetsreläer till ett realistiskt pris. 

Miniatyr "Switch"-reläer. 

i vibrationssäkert utförande med 

"Snap-action"-kontakter. Finns även 

i plug-in-utförande. 

Max 7.5 A. 250 V --' eller 100 V =. 

Manöverspänning 6, 12 eller 24 V =. 


MM2 starkströms-reläer 

Robusta , pålitliga reläer med en brytförmåga av max 15 A. 440 V ,..., 

eller 200 V = . Manöverspänning 90-120 V --' eller 185-255 V. 


Elektromagnetiska reläer 

Dammtätt inkapslade. 8- eller 4-poliga. Max 15 A vid 250 V --' e!ler 

5 A vid 100 V =. ManÖverspänning 90- l 20 V, 175-240 Veller 

375-480 V --'. Isolering 1500 V. 


TELEFON 540390AB GtiSTA aÄCKSTRtJM BOX 12089 

-I edande I elektron Ik STOCKHOLM 12 
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De delar som ingdr videobandspelarbyggsatsen från Wesgrove 

LEMO 

KTDON - en viktig detalj i elektronikutrustningen 

Electrics Ltd. 

Videobandspelare i byggsats 


lEMO har kontaktdan för alla ändam61 i s6väl standardutförande saOl gas-, 
vaHen- och vakuumtalt utförande . 


Koaxialkonlakter för användning vid bärfrekvenstelefoni. 

Miniatyrkantakter rör upp till 5 kY (=11 kY provspönning). 

Specialkantakter för str61ningsmätutrustningar med 8 styrkan takter och 2 
 okontakter för 5 kY. 

O O 
lEMO är en schweizisk kvalitetskontakt med extremt godo elektriska· egen· 00 ~ skaper. Kontakterna finns i enpoligt, m6ngpoligt och koaxialutrörande. 

Om Ni hor en- eller flerpoliga kontaktproblem, kontakta oss och begör 
upplysningar om LEMO-kontakterna . 

En videobandspelare i byggsats har pre
senterats av det engelska företaget Wes
grove Electrics Ltd_ Den nya videobandspe
laren, som har typbeteckningen VKRSOO, 
arbetar med vanliga 1/4"-band, 2 spår, 
och med bandhastigheterna 7,5, 10 och 12,S 
fot per sekund (228, 304 och 380 cm/s). 

KONTA'


Vid hastigheten 7,S fot/s erhålles en spel
tid per spår på bandet av max_ 30 min., 
spolstorleken är 29,S cm. Videobandbred
den är l kHz-2 MHz. Ljudet frekvensmo
duleras innan det spelas in på bandet. 

Videobandspelaren är helt transistorbe
styckad och alla elektroniska kretsar är 

uppbyggda på kretskort. Den kan använ
das i s.k. STV'·system samt även anslutas 
till en vanlig TV-mottagare för inspelning 
av program. Innan VKRSOO kan anslutas 

l STV =: Specialtelevision. 

~ 24 

Holländargatan 8 
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y generator 

ger sinus, triangel ochkantvåg 0,0015-10000001 Hl 
som kan frekvensmoduleras med valfri vågform 

De populära WAYETEK funktionsgeneratorerna har kom
pletterats med en ny, heltransistoriserad generator, som 
kan utifrån frekvensmoduleras med en sinusvåg, triangelvåg, 
pulsvåg eller annan godtycklig vågform. Modulatorn är in
byggd i generatorn, varför den önskade styrspänningen en
dast behöver anslutas. Generatorn kan användas för t.ex. 
frekvensmodulering av servosystem, sveptestning av If- och 
mf-filter somt provning av telemeterkanaler. Dimensionerna 
är mycket små, 20X13x19 cm. Två utföranden finns, modell 
104 och modell 105. Den senare hor högre utspänning. 

TEKNISKA DATA: 

Frekvensomröde: 0,0015-1 000000 H'z 
Skalintervall: 3: l, med 16 områden 
Frekvenssving: 20: l maximalt förhållande 
Utgång 1 : 50 O utimp., LnO-l Ytv stig- och folltider <5 ns 
Utgång 2: Modell 104: 600 O utimp.ModeIl105: 50 O utimp. 

rwO-l0 Yw 	±1' % Ln 0-30 Ytt in i 600 O 
stig- o. falltid <15 ns stig- o. follt id <100 ns 

N0-5 Yu N0-30 Yu in i 600 O 
",0--2 YeH ",0-10 Y in i 6000ett 

Styrspänning in: 

Linearitet: 

Amplitudstabilitet: 

Frekvenskurva : 

Frekvensstabilitet: 

Distorsion: 

Strömförsörjning: 

Dimensioner: 

4,75 Y för maximal frekvensmodulation 
(20: 1) 

±1 % frekvens som funktion av inspän

ning 


±1 % långtids, ±0,1 % korttids 


±0,1 dB till 100 kHz, ±1 dB till l MHz 


±1,0% långtids, ±0,1 % korttids 


Kontvåg lutning <0,1 %, kantvåg över

skjut och ringning <l % för övertoner 

under 10 MHz. 

Triangelvågdistorsion <1,0% för över

toner under 1 MHz. 

Sinusvågdistorsion <1,0 % upp till 10 

kHz, <2,0 % upp till 100 kHz. 


104 AC: 105-125/220 Y, 50-400 Hz, 5 W 
104 B: 12 batterier, 40 timmars livslängd 
104 R: Nickel-kadmiumbatterier med 
laddningsaggr. 105-125/220 Y, 50-400 Hz 
105: 105-125/220 Y, 50-400 Hz 
200 mm BX130 HX190 D. Vikt: 4 kg 

Priser: 	 104 AC Kr. 4.150.- 105 AC Kr. 4.850.
104 B Kr. 4.150.
104 R Kr. 4.700.
Rackbyggsats Kr. 100.

INCORPORATED, USA 

generalagent 

TET.ARE AB 
Jnduatrlgatan 4, Stockholm K, Tel. 543317 Telex 10178 
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till en konventionell TV-mottagare mås te 
man enligt tillverkaren göra en mindre 
modifiering i mottagaren, vilket dock inte 
påverkar apparatens egenskaper. Prb i 
USA: 392 dollar. 

Wesgrove Electrics lär inom kort kom· 
ma med en liten TV·kamera i byggsats, 
som skall kunna användas tillsammans 
med videobandspelaren. • 
Billig elström 
med "bakterie
drivna" batterier 
Man räknar med alt elkraftförsörjningen 
kommer att bli ett besvärligt problem vid 
framtida långa rymdfärder. Det har därför 
b1.a. föreslagits att elektriska ålar - "om 
ju inte fordrar någon uppladdning - sk ul 
le fa tjänstgöra som kraftkälla i framt i
dens rymdskepp. Även om detta förslag 
framkastats mera på skämt, är det inte 
otroligt att man ~å småningom kommer att 
att kunna utnyttj a biologiskt alstrad elek· 
tricitet som kraftkälla. Redan nu utnyttjar 
ju läkarna biologiskt alstrad elektricitet , 

Lex. de elektriska signaler som erhålles 
vid regi>itrering av hjärt- och hjärnverk
",amheten. 

F ör ungefär l år sedan demonstrerade 
forskal'e vid det amerikanska företaget 
General Electric Co. ett sätt på vilket man 
skulle kunna utnyttja elkraft som alstrats 
på biologisk väg. Man hade opererat in 
elektroder på en rå tta och erhöll på detta 
sätt en effekt på 155 !-,W, vilket var till
räckligt för a lt driva en liten radiosändare. 

De mest lovande experimenten med »bio
elektricitet» har emellertid gjorts med bak
terier. Det började med att en amerikansk 
vetenskapsman, dr Fredric Sisler, inneslöt 
ett antal vanligt förekommande bakterier 
i ett provrör med havsvatten. Bakterierna 
»matades» med socker och ett par elektro
der anslöts till provröret. Det visade sig då 
att en svag men j ämn ström alstrades, Vid 
General Scientijic Corp. har man lyckat 
hamställa ett »bakteriebat.teri», som kan 
driva en transistorradio eller en liten elek
trisk motor. 

u arbeta r man på att utveckla krafti· 
gare biologis.ka batterier. Rent teoretiskt 
finns det incren gräns vare sig {ör batte
riernas storlek eller livslängd. Bakterierna 
i ex perimentbatterierna fordrar endast l 
gram socker fö r att under två månaders 
tid hålla en spänning på ca 2 V. Eftersom 
bakterierna kall livnära sig på nästan vil· 

ken organisk substans som helst, t.ex. de 
flesta slag av avfall, kan man tänka ig 
många in tressa nta möjligheter. Indutitrier 
skulle Lex. kunna utnyttja vattenförore· 
ningar som drivmedel för sina maskiner, 
fartyg skulle kunna drivas med elektrici
tet alstrad av bakterier och avfall i havet. 

Den amerikanska rymdfartsstyrelsen 
N ASA bedriver också forskning på detta 
område, eftersom lätta och kompakta bio
logiska kraftkällor kan fä stor användning 
i rymdfarkoster, där utrymme och vikt 
spelar en avgörande roll. För rymdfarkos· 
ter på å rslånga resor till avlägsna planeter 
skulle »biologiska batterier» fylla en dub· 
bel uppgift: dels tillvarata och utnyttja 
avfall , dels leverera obegränsad elst röm 
för den elektriska och elektroniska utrust· 
ningen ombord. • 

l 

SEK-nytt 
lEe-publikation nr 163-1 

Sensitive switches. Del 1. Terminology, 
13 s. 

Inom IEC bearbetar en teknisk kommitte., 
TC48, området elektromekaniska kompo· 

1 SEK = Svenska Elektriska Kommissionen. 
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FM·AM·SIGNALGENERATOR 

MS 27 

Fre kvensom råde: 

Utsignal: 

Utimpedans: 
Dämpsats : 
Modulation: 

FM: 

AM: 

1 kHz-utgång: 

BEGÄR PROSPEKT 

0,3-240 MHz i fem band, 
kr ista II ka I ib rering. 
0,2 ,aV-O,2 V obelastad, 
0,1 ,uV-O,l V över anpassad 
belastn ing. 
50 och 75 ohm. 
kalibrerad i steg om 2 dB. 
inbyggd 1 kHz-generator, 
50 Hz-15 kHz yttre FM, 
50 Hz-10 kHz yttre AM, 
samtidig FM och AM. 
O- ±75 kHz i tre om råden 
på direktvisande instrument, 
max. sving upp till ± 600 kHz. 
Distorsionen mindre än 2 %. 
0-80 % på direktvisande 
instrument. Distorsionen 
mindre än 5 % vid 50 % AM. 
15 V. Distorsionen mindre 
än 0,5 %. 

RADIOMETER 

@ 


KÖPENHAMN 


Generalagent 

BERGMAN & BEVING AB 

STOCKHOLM 10. Tfn 08}246040 • MALMÖ 1. Tfn 040}76760 
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.OURNS _ ett världsföretag inom den elektroniska kompo
nentindustrin med starkt expansivt utvecklingsprogram - en 
ny komponenttyp per månad. Kvalitet och tillförlitlighet är ut
märkande egenskaper hos dessa produkter, som uppfyller höga 
krav och är rekommenderade av ledande elektronikindustri för 
civil och militär användning. 

1%-TRIM, TRIMIT ® potentiometrar för allmänt in

krävande industriell t i llämpning. Uppfyller höga krav på 
OURNSTIIMPOT ® potentiometrar för militär- och 

dustriellt och vetenskapligt bruk. Prisklass från kr. 7:
miljötålighet. Flera typer provade och upptagna i FTL för i produktionskvantiteter. Lagerföres i stora antal. 
användning i svenska militära utrustningar (begränsning 
en!. rapport). 

() i) 

,,--~)'I\~ •-, ' 

/-

P ICISIONSPOTENTIOMETRA för panelmon MIK OMINIATY komponenter i utförande såsom 
tage och servo. Ett komplett program i utförande l, 3, 5 reläer, metallfilmsmotstånd, kondensatorer, induktanser 
och lO-varv. I denna grupp ingår Bourns knobpol ® , en och transformatorer. Uppfyller och överträffar tillämpligo 
gen ial konstruktion med potentiometer, skala och ratt i Mil-normer. 
samma enhet. 

Vi är generalagent för Skandinavien och håller ett rik
haltigt lager • Onskar Ni ytterligare upplysningar står 
vi gärna till tjänst. 

GIVA l! för indikering av tryck, läge och acceleration 
- ett omfattande program för såväl militär- som indu
striell tillämpning. 

Stockholm - Åkers Runö Tel. 0764/2.0110 
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nenter för elektroniska utrustningar. Kom
mittens arbete har tidigare resulterat i 
IEC-publikationer (provningsföreskrifter, 
måttstandard, m.m.) för bl.a. anslutnings
don, VTidomkopplare och vippströmställa
re, vilka Lö . är överförda till svenska och 
utgivna som SEN-publikationer. 

Den nu utgivna IEC-publikationen 163-1 
omfattar, såsom framgår av titeln, avsnit
tet terminologi för mikroströmställare. Av
snittet kan synas magert, men det ansågs 
vid behandlingen inom TC48 värdefullt att 
ha de grundläggande begreppen klarlagda 
och internationellt fastställda, innan kom
mitten fortsatte arbetet med övriga avsnitt, 
som kommer att omfatta bl.a. provnings
föreskrifter och datablad för individuella 
typer av mikroströmställare. 

Då mikroströmställare används i allt 
större utsträckning både för tele- och kraft
tekniska ändamål, är det värdefullt alt 
standardiseringsarbetet kommit igång in
om detta komponentområde. Det följes upp 
i vanlig ordning från svensk sida, varvid 
en svensk ordlista blir en av de första ar
betsuppgifterna. 

IEC-publikation nr 171 
Fundamental parameters of conn~ctors 
for printed wiring boards. 7 s. 

Denna IEC-rekommendation behandlar 

terminologi samt vissa grundläggande mått 
för anslutningsdon på foliekort (plattor 
av isolermaterial med tryckt ledningsdrag
ning). Donet · kan bestå antingen av kor
tets folie som utformats till kontaktelement 
vid kortets kant, av individuella kontakt
element eller av ett komplett, separat don 
monterat på kortet. Delningen mellan 
kontaktelementen ansluter sig till det stan
dardiserade »rutnätet:. för tryckt lednings
dragning, företrädesvis skall delningen 
vara 1,27, 2,54 eller 5,08 mm. Om andra 
delningar erfordras rekommenderas vär
dena 1,9 och 3,81 mm. Motsvarande fasta 
don, i vilka ioliekortet ansluts, skall passa 
för någon av foliekorttjocklekarna 0,8, 1,6 
eller 2,4 mm. 

Den ovan behandlade IEC-rekommenda
tionen kommer sannolikt att inarbetas i en 
reviderad utgåva av SEN 43 01 33. Tryckta 
ledningar. 

IEC-publikation nr 164 
Recommendations in the field of quanti
ties and units used in. electricity. 63 s. 

Publikationen, vars första upplaga nyligen 
utkommit, innehåller en fullständig över
sikt över IEC:s arbete med avseende på 
elektriska och magnetiska storheter och 
enheter. 

Publikationen är uppdelad i tre avsnitt. 
Det första innehåller en historik över elek

triska oeh magnetiska storheter och enhe
ter och det andra anger in extenso IEC:s 
fullständiga rekommendationer inom detta 
område. Avsnitt tre innehåller en utvald 
bibliografi, medan i en bilaga återfinnes 
de av Conference Generale des poids et 
mesures utgivna resolutioner som berör 
elektriska och magnetiska storheter och 
enheter. 

lEGpublikationen ger bakgrunden till 
det nuvarande SI-systemet genom att ange 
den långa utveckling som skett inom IEC 
från de första elektriska enhetssystemen 
fram till det nuvarande SI-systemet, som 
i allt väsentligt är grundat på det tidigare 
inom IEC rekommenderade Giorgi-syste
met (MKSA-systemet). Utvecklingen har 
varit betingad av ändrad uppfattning om 
sambandet mellan skilda storheter och av 
ändrade mättekniska möjligheter. 

Publikationen riktar sig främst till dem 
som är intresserade av teoretiska frågor 
om storheter oeh enheter eller som, för att 
fä en bakgrund till undervisning i nuva
rande enheter, bör känna till den långa 
och ibland trevande utvecklingen. 

Även om utvecklingen gått långsamt 
har IEC:s insatser varit väsentliga, och 
det är osäkert om man utan dem hade nått 
fram till det nuvarande SI-systemet, vilket 
j ämfört med tidigare systern innebär en 
väsentlig förenkling. • 

PRECISIONSINSTRUMENT FÖR 
FORSKNING OCH INDUSTRI 

Fasl6sta förstärkare JB-4, JB-5. 

PAR 's förstårkare år ett heltransistariserat instrument för mätning av extremt 
sm6 signaler, helt dolda i brus . 56 smel signaler som ner till 1 nV kon selekteras 
am instrumentet arbetar tillsammans med den nykanstruerade 16g brusförstärka
ren eR"'. Instrumentet är synnerligen universellt emedan det inneh6 11e r följande 
enheter : avstämda selektivförstärkare med högt Q-vörde, faskönslig detekta r, 
Ijkspön'ningsförstärkare, selektiv likspänningsfiltrering, kontinuerlig faskontroll, 
signalmodulator, visarinstrument somt drivförstärkare för skrivare eller oscilla
skop. 
Frekvensomr6de : JB-4 15 Hz-15 kHz 

JB·5 1,5-150 kHz 

Konstant spänning/strömaggregat TC-692, TC-loo.2 

Vid spänningsutg6ngen har referensköllorna en stabil itet av 0,001 'I. under 8 
ti mmar. Reglering vid belastning 0,0001 'I•. Utgelngsimpedans 10 p. ahm. Vid 
kanstont ström - utg6ngen stabilitet under 8 timmar aV 0,002 'I•. Reglering vid 
belastn ing 0,005 'I•. Inställning av spänning ach ström med digital avläsning 
för erhelllande av noggrannast tånkbara instä llning. PAR's spönning/strömrefe
rensköllor ör helt överbelastningsskyddade. Aggregaten är extremt 16gbrusiga. 
Typiskt värde 50 p.V eff. Aggregaten ör programmerbara freln ytt re dekad 
matst6nd. 

generalagent 

IDET.ARE AB 
lndustrigatan 4, Stoc~holm K, Tel. 543317/18, Telex 10178 
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NYHET 

Teknisk specifikation 

Signalingång : 

Frekvensomr6de: 0-500 kHz 
Max. spänningsniv6 : ±10V 
Ing6ngsimpedans : 7 kohm 

Tidsbestämmande signal: 

Frekvensomr6de : 0-500 kHz 
Triggniv6 : inställbar mellan -7 till + 7V 

Grind öppen/stängd intervaller: 2, 4, 8, 16, 32, 
64, 128 eller 1, 3, 5, 7, 15, 31, 65, 127 perioder. 

Utgång 

Oppen grind : max. signal ±7 V 
Stöngd ~rind : mind re än 1'40 mV med max. signal in. 
Utg6ngslmpedans : 600 ohm 

Applikationer: bl.a. för mätning av karakteristika i för
stärkare inom audio- och ultraljudsomr6det. 

Transducers: provning av sonar transducers, mikro
foner i ekokammare. Medger enkel separation av di
rekta och reflekterade signaler. Maskningeffekten fr6n 
st6ende v6gor elimineras. 

Förstärkare: i bredbandsförstärkare tillåter den puls
t6gsprovning och direkt undersökning av toppbelast
ningsniv6er och av återhämtn ing från överbelastning. 
Vid smalbandsförstörkare kan man lätt undersöka 
stig- och falltid samt distorsion. 

Filter: undersökning av transienter. 

Likriktande kretsar: undersökning av verkningsgrad 
och tidskonstant. 

Långsamma digitalutrustningar: med fyrkants eller 
rektangulära pulser till generatorns ing6ng genereras 
puls-ord. 

Rumsakustik: mötning av efterklang. 

Detaljerade upplysningar 6terfinns i majnumret av 
General Radio Experimenter som sändes på begäran. 

Begör demonstration! 

PRIS: ' 3.280:
Ensamrepre,enlant: 

JtL 
Girdsvill.n 10 B • Solna. T.I.'on 08/83 07 90 

Meddela oss Ert namn och adr... 16 lönder vi Er kontinuerligt v6ra n,hebmeddelanden. 
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LUMMER, H: Fehlersuche und Fehler
beseitigung an Transistorempjängern_ 
Miincllen 1964_ Franzis Verlag_ 80 S., 

65 fig_ Pris: 14:-. 
Transistormottagarna har hamnat på ser
vicebänkarna utan att servicemännen bli
vit ordentligt förberedda för felsökningen 
på dessa. 

Heinz Lummer har lyckats med att en
kelt och rakt på sak förklara hur man skall 
gå tillväga för att inringa felen i transis
tormottagare. Det märks att han om ra
diomäötare själv sysslat med det han ta
lar om, han ryggar inte tillbaka för sadana 
uppgifter som felsökning på neutralise
ringsnät, AFR-kretsar och motkopplings
kretsar. Han har en enastående förmåga 
att i samband med hänvisningarna för fel
sökningen även lättfattligt förklara funk
tionen av den aktuella kret en. Läsaren 
får därför dubbelt utbyte, dels får han 
veta hur transistormottagare arbetar, dels 
får han fullständiga anvisningar för repa
rationen. Detta naturligtvis förut satt att 
vederbörande har sysslat med radioteknik 
förut. Ty i boken spills inga ord i onödan 
på de grundläggande principerna! 

W Kleinert 

Nya rör för HF.lIppvärmning 

Standard Telephones and Gables Ltd., Lon
don, har introducerat ett antal nya typer 
i sin serie rör för HF-uppvärmning. 

Brusfattig LF.transistor 

Tele/unken har nu puhlicerat slutgiltiga 
data för transistorn AC160, som huvud
sakligen är avsedd för brusfattiga ingångs
steg vid tonirekvens. I fig_ l visas för den
na trans-i ~tor brustalet F i dB som funk
tion av l c och med signalkällans resistans 
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Uteffekterna för rören i den fullständiga 
typserien varierar mellan 0,3 och 40 k W 
för frekvenser mellan 39 och 220 MHz. 
Två typiska rör i serien är 3JCj 203E, som 
förmår ge 12 kW uteffekt vid 220 MHz 
samt 3RC/ 262E, som lämnar 40 kW vid 
80 MHz. Hela serien omfattar mer än 50 
typer. 

Ny mesatransistor för video. 
slutsteg 
En ny NPN-mesatransistor av kisel och 
med typbeteckningen BF109 har utveck
lats av Philips. Transistorn är med sin 
höga genombrottsspänning och höga gräns
frekvens idealisk i exempelvis videoslut
steg i transistor-TV-mottagare. 

Transistorn är inrymd i standardhölje 
TO-5 med kollektorn ansluten till höljet. · 
Av maximidata kan nämnas P Cmav= 1,2 
W, l CmaJ·= 50mA och UcBmm,,=135 V. 

Strömförslärkningsfaktorn hPE är vid 
25 ° C minimum 20 och övre gränsfrekven
sen fT _ 80 MHz. Återkopplillgskapaci
tansen Gre är vid 500 kHz maximalt 3 pF 
och spännings!l.terkopplingens tidkonstant, 
definierad som Ih'b l/2Jlj är mindre än 
0,35 ns. 
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R .• som parameter. R. är här definierad 
som inverterade värdet av utadmittansens 
reella andel C. hos signalkällan. 

ny g,v. •• 


AGA HIFI 
STEREO 

AGA 9334 Förstärkare 
AGAs nya transistoriserade stereo förstärkare har i alla avse
enden mycket goda prestanda. Hög utgångseffekt - 2X 10 W 
och låg distorsion ger en ljudkvalitet av högsta klass_ Förstär
karen har sex stereoingångar lör radio, grammofon, bandspe
lare och mikrofon samt fyra högtalaruuag. Val av ingång och 
frekvenskurva samt omkoppling mono-stereo sker bekvämt 
med tangenter. Volym, has och diskant regleras med tydligt 
ma.rkerade rattar. Sober formgivning gör AGAs stereoförstär
kare lätt att placera i det moderna hemmet. 

AGA 7359 Tuner 
Transistor-tunern passar ihop med stereoförstärkaren och får 
sin strömförsörjning frän den över en 4-polig kontakt. Tunern 
har primär-inställning på FM-bandet för PI, P2 och P3 
"8täU in - glöm bort" med automatisk finavstämning. Den 
har dessutom normal kortvåg, mellanvåg och långvåg med 
bekviim tangentväxling_ Tunen! kan stå vid sidan av eller 
ovanp'; förstärkaren till varS formgivning den helt ansluter sig_ 

AGAs nya stereoförstärkare ol,h tuner uppvisar många tek
niskt intressanta problemlösningar och praktiska finesser som 
inte uttömmande kan redovisas i en annons_ 

Begär därför AGAs nyutkomna specialbroschyr_ 

K.A.NOREN 

Norr Mä.larstrand 62, Stockholm K. Tel. 230900 



SIGNALGENERATORER 


Kristallstyrda 

Dekadisk inställning 

Stort frekvensområde 

Låg störnivå 

Kvalitetsmätning på 
fasta och rörliga 
sändarsystem 

Filtermätningar 

Telemetrimätningar
r 

DO 1001 


FS 2 

FS-serlens instrument är helt transistorisera 
digital inställning av frekvensen. 

Frekvensen styrs från en enda 1 MHz kristall, vilken är 
monterad i en transistorkontrollerad ugn. 

Frekvensinställningen kan ske dels manuellt, dels 
externt med en decimal binärkodad signal. 

Instrumentets effektförbrukning är endast 10 W, vilket 
medger 6 timmars drift från inbyggt balteri. I läge 
»beredskap» är endast kristallen och ugnen inkopp
lade, och balteriet kan då driva dessa i 24 timmar 
delta för alt instrumentet skall kunna tagas i bruk med 
full frekvensslabilitet efter en transport. 

TEKNISKA DATA 

00 '1001 
Frekvensområde : 

Frekvensstabllitel: 

Utspänning: 

EMK stabilitet: 

Utimpedans: 

Modulation: 

50 kHz-1550 MHz 

2Xl0· 

1 Vcff. 

±O, 1 dB 

50 ohm 

AM, FM, SSB och Video 

FS 2 
Frekvensområde: 

FrekvensstabIlItet: 

Utspänning nr 1: 

nr 2: 

Utimpedans nr 1: 

nr 2: 

I FS-serien ingår även 
område. 

0-2,0 MHz 


3 x 10' (8 veckor) 


50 mVetr. (0-1,2 MHz) 


2,5 VorL (300 Hz;"1,2 MHz) 


75 ohm 


O, 75, 150 el. 600 ohm 

jordad el. balanserad 

generatorer med större frekvens-

SCHLUMB ERGER SVENSKA AB 
Vesslevägen 2-4 • Lidingö 1 • tel. 6S 28 SS 
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MBT.transistor 
En ny typ av kiseltransistor, MBT-transis
tor (Metal-Base Transistor) har konstrue
rats av den amerikanska firman Sprague 
Electric Co_ Den nya transistorn uppges 
ha en teoretisk övre frekvensgräns av 20 
GHz_ Närmaste användningsområde beräk
nas bli inom satellit- och rymdelektroniken. 

CN 

Siemens.skrifter om halvledare 

Svenska Siemens AB har översänt några 
instruktiva broschyrer samt en samlings
katalog över huvud firmans halvledarpro
gram. Katalogen - ,Siemens Halbleiter, 
Ausgabe 1964, - innehåller koncentre
rade data inte endast för dioder och tran
sistorer utan även för fotoelement, termis
torer med positiv och negativ temperatur
koefficient, Hall-generatorer osv. 

I anslutning till årets Hannover-mässa 
meddelade Siemens att man tillverkat 6 
miljoner mesatransistorer av germanium, 
därav 5 milj. enbart under den senaste 12
månadersperioden. I skriften ,Neue Halb
leiter-Bauelemente zur Hannover-Messe 
1964, introduceras de nyaste inslagen i 
tillverkningsprogrammet, bl.a. tyristorer, 
grindar för databehandlingsapparatur 
samt varaktordioder. 

Billigare Ge.effekUransistorer 
En ny serie billiga effekttransistorer med 
typbeteckningen TI3027-TI3031 har in
troducerats av Texas Instruments. Serien 
innehåller fem typer med sinsemellan nå
got varierande data. Priset vid köp av 100 
st. är för den billigaste transistorn (TI3027) 
80 cent/st och för den dyraste 1,35 dol
lar/st. 

Samtliga har P tot =150 W vid 25° C 
kåptemperatur resp. 90 W vid 55° C på 
kåpan samt lomaz;=7 A. Genombrottsspän
ningen varierar mellan 40 och 65 V för de 
olika typerna, under det att hFEm... vid 
10 =3 A är 40. Enhetsgränsfrekvensen IT= 
= 200 kHz. 

Ett slutsteg utan utgångstransformator, 
avsett för en uteffekt av 70 W, visas i fig. 

r-~---o-7<V 

Minnesrör från DuMont 
Ett minnesrör med Il" bildskärm och 
minst 9" använd.bar skärmd,iameter har in
troducerats av DuMont Laboratories, USA. 
Röret, som har flat skärm .och elektrosta
tisk avböjning, har utvecklats speciellt 
med tanke på att användas i sådana radar
system där man använder ett stort antal 
olika svephastigheter. Upplösningen är 
240 linjer/cm och skrivhastighet upp till 
l km/s kan tillämpas. För att underlätta 
fältmässig hantering och installation har 
man byggt in röret i en mymetallkåpa och 
försett det med färdiga anslutningskablar 
med kontakter enligt amerikansk militär 
standard. 

~ 32 

PRISBILLIG laminatkontakt typ pse från BURNDY 

Teknisk beskrivning 
För enkla eller 
dubbla laminat 

Max. ström: 3 A 
... 
(•Arb. spänning: 	350 V AC 

490V DC 

Antal poler: 	10, 15, 18,22 
(6 till 43 på 
begäran) 

Kontaktfjäder: 	Bälj, guld
pletterad 

lagerföres av oss. 
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HEWLET -PACKARD 
Huvudkontor i USA : Palo Alto (Calif.). Huvudkontor i Europa: Geneve (Schweiz); 
Europeiska fabriker : Bedford (England). BObIingen (Västtyskiand). 

• 
För ytterligare upplysningar och demonstration kontakta vårt svenska kontor: 
HP INSTRUMENT AB 
CENTRALVÄGEN 28. SOLNA 
TEL. Vx 08 - 830 830 
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r!jJ 5245L erbjuder följande egenskaper 

• 	 Referensoscillatorns stabilitet bättre än 
3 x 10-9 per dag 

• 	 Lagring av mätvärden för kontinuerlig 
indikering 

• 	Tätt placerade Nixie-rör för lätt avläsning 
• 	Yttre programmering mÖjlig 
• 	Automatisk decimalkomma samt sort .. 

indikering 
• 	 Fyra linjers BGD-kodad utsignal för 

system eller digitalskrivare 
• 	 Pris Kr. 17405.

Välj inlata för Er apeciella tillämpning ur detta atora program. 

Pris Kr. 
i 5251A 100 MHz Frequency Converter. 1770.
®5253B 500 MHz Frequency Converter. 3155.
i 5259A 1000 MHz Frequency Converter. 2240. 
ii 5254A 30öö MAz Frequency Converter. 51 95.

~ 5261 A Video Amplifier med 1 mV känslighet 
till 50 MHz. ' 2035.

®5262A Time InteNal Unit mäter från 
1 !l sek till 108 sek. 1710.

!fl; 5264A 	 Preset Unit - mäter N xfrekvens. 
period. förhållande. multiplicerar 
eller dividerar inmatat antal 
händelser med N. 41 00.

~ 5265A 	 Digital Voltmeter Unit 6 siffrlga 
mätningar av liksp'änning. 
Noggrannhet 0,1% avläst värde. 3625.

Data kan ändras utan förvarning. 
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Hi.fi.transistorer från ReA 

ReA har utvecklat två effekt transistorer, 
typerna 2N2147 och .2N2148, med hög 
gränsfrekvens, som med fördel kan an
vändas i transformal orlösa förstärkare_ 
Den koppling som visas i fig. l är mycket 
populär tack vare sin enkelhet och effekli
vitet. Transformatorn kan göras relativt 
liten, dels därför att dess effektnivå är lag, 
dels därför att den ej har någon likströms
magnetisering_ Fördelen med ett transfor
matorsteg är att uteffekten vid höga fre
kvenser kan åstadkommas med litet effekt
uppbåd pa primäl"Sidan. Till detta bidrar 
också den höga extrapolerade enhetsgräns
frekvensen, som i gemensam baskoppJing 
är 3--4 MHz flir transistorerna 2N2147 
och 2N2148. »Vanliga» effekttransistorer 
har en gränsfrekvens av 4-8 kHz i gemen
sam emitterkoppling. Om strömförstärk· 
ningen normalt är, säg 25, har den vid 20 
kHz sjunkit till 5-10, vilket medför att 
man måste tillgripa en ganska kraftig ut
styrning. 2N2147 och 2N2148 har en gräns
frekvens i gemensam emitterkoppling av 
ca 30 kHz och dessutom är strömförstärk
ningen hög ända upp till denna frekvens, 
av storleksordningen 100--150. De är alltså 
lättdrivna och dessutom ganska linjära 
tack vare sin höga resistivitet. Maximal 

kollektorförlust är 12,5 W upp till + 81 0 c. 
Förstärkaren i fig. har en utgångsef

fekt av 25 W om en högtalare med impe
dansen 4, ohm användes. Uteffekten blir 
ungefär 15 W vid högtalarimpedansen 8 
ohm. Man bör dock vara försiktig så att 
man inte kortsluter utgångsklämmorna, 

vilket kan medföra att en eller båda tran·· 
sistorerna förstöres. Strömförbrukningen 
är 150 mA utan insignal och 1 A vid full 
utstyrning. P å ingångssidan behövs 0,35 
V~cr fi;r att man skall få ut 25 W (sinus.. 
effekt) . Frekvenskurvan är rak inom ± 1 
dB. mellan 20 och 20000 Hz. 

el • 2_00 ",r. 6 vol U. electrol~t l c 
e2 • 250 J'r . 15 vol ts, electroly\ I c 
e) • 0.016 JAr. 200 volts. pa per 
C"o C5. 100 ,Io'f . SO valt, . e1ec trolytlt; 
Il} • 2700 o hm s , 0 . 5 wa U 
RZ • 180 oh.s . 0 . 5 watt 
R.3--.'L7 oh.s, 0 . 5 wa tl 
RII • 560 oh.s , 2 watts 
AS • 150 on.s , 5 wat 1S 
R6 • R7 • 120 ohms, llu Hl 
Ra . Rg • ~80 Orltns, 2 wa t ts 
RI O_ R11 • 0.21 ' ohm. 0.5 wa ll 

Sp • 01~a:i 6h;:~ak~~ice~~~f~d~O;~S :~i:~~~C:) . 2 ohm3 . 

T 1 • Dr Iyer n-anstorller : 
Turns Ralla. Prlmary lo each s e condary : .: 1 
prlmary ImO~dance: 1600 ohms 
pr ~lI!~r1.. DC: O . II\.~_ 

Schema för 25 TF ef fektförstärkare med transistorerna 2N2147 och 2N2148 från ReA. 
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LANGLIVSRÖR i LM Ericssons utförande har vunnit interna
tionell ryktbarhet för extremt lång livslängd, låg felfrekvens 
samt frihet från interface och isolationsfel även efter flera års 
drift och ~stand by~. Over 50 % av produktionen exporteras 
- särskilt till USA och Kanada. I vår långlivsserie ingår ett 
flertal bredbandsrör, bl.a. 7721/D3a. 

TUNGELEMENT erbjuder Er en idealisk kontaktfunktion 
hermetiskt kapslad, ädelgasskyddad, justeringsfri, överlägset 
snabb. Tungelementet manövreras med spole, med permanent
magnet eller med en kombination av dessa. LM Ericssons tung
element finns dels med kontaktskydd av rodium för maximal 
livslängd och strömtålighet, dels med guldpläterade kontakter 
för användningar med lägre krav. 
Obsl Försäljning av kompletta tungelementreläer sker genom 

LM Erlcs80ns Svenska Försäljnings AB, telefon Stockholm 22 31 00. 


SIFFERVISANDE RÖR 'digltroner', räknerör och väijarrör 'de
katroner', samt triggerrör, stabilisatorrör och 'phospholite 
electroluminescence' för ex. instrumentpaneler, ingår i det 
mycket omfattande tillverkningsprogrammet hos Ericsson Tele
phones Ltd, Nottingham (ETELCO). Vi är ensamrepresentant 
för detta företag och lagerför särskilt räknerör och triggerrör. 

3 
+ 

ABSVE~SKAELEKTBO~ROR 
STOCKHOLM-TYRESö 1 - TELEFON: STOCKHOLM 7120120 
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ÖVER 10000 000 miniprint IDRIFT 


miniprint 
Högklassiga kondensatorer med små 
dimensioner 

Lämpliga för tryckta kretsar eller fri bärande 
montering 

Driftsp. IKap.~;råde I Temp.område 

I Dielektrikum 
V=/V"-' °C 

100/63 -55 till +125 Met. polyester 0,047-2,0 

Met. papper250/125 0,047-2,0 -40 .. +85 

400/220 0,01-1,0 -40 .. +100 - .. 
630/300 0,001-0,1 -40 .. +100 " 
1000/380 0,001-0,047 -40 +100

" " 

Begär katalogblad F 16 och E 60 

för närmare information 

REPRESENTANTER: 


Nielsen & Olsen, Ndr. Frihavnsg. 13, K"BEN

HAVN" • OIV L M Ericsson AB, Fablansg.6, 

HELSINGFORS • Firma Sverre H.yem, Toll 

Dodgaten 6, OSLO 
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Philips modulsortJment 

ger Er enklare lagerhållning 

och bättre servicemöjligheter 

.nu även teleskopantenner 

Philips 
modulförpackade 

sortiment 
omfaltar idag: 

Keramiska kondensatorer 
Polyesterkondensatorer 
Papperskondensatorer 
Elektrolytkondensatorer 
Foliekondensatorer 
Keramiska rörtrimrar 
Lufttrimrar 
Ytski ktsmotstånd 
Trådlindade motstånd 
NTC-motstånd 
VDR-motstånd 
Kolpotentiometrar 
Vibratorer 
HS-enheter 
Avlänkningsenheter 
Kanalväljare 
Teleskopantenne~ 
Finsäkrin'gar 

och säkringar 

i modulförpackning 


HS-enhet Avlänkningsenhet Kanalväljare 

Phtlips komponenter sä~s av landels leda/1de glvmIltr och 

AB SERVEX 
Stockholm 27 • Fack • Tegeluddsvägen 3 • Tel. 08/63 55 20 
Malmö C • Kosterögatan 5 • Tel. 040/936160 
Göteborg Ö • Ranängsgatan 9-11 • Tel. 031 /192680 
Norrköping 8. Postbox 8038. Finspångsv. 27. Tel. 011/34360 
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SlEMENS 


En Siemens-antenl1 räcker 

- även när TV-program 2 kommer 


En enaa Siemens takantenn ger alla hyresgaster perfekt TV- och radiomot

tagning. En nätansluten antennförstärkare kompenserar förluster i långa 

distributionsledningar. 


Ingen vet när TV-program 2 kommer. Först när bila tekniska uppgifter om 

TV-sändarna för program 2 offentliggjorts och man lärt känna de lokala för

utsättningarna kan anläggningarna göras klara för denna mottagning. De 

Siemens-centralantennanläggningar som nu installeras kan emellertid mycket 

enkelt kompletteras för mottagning ovett andra TV-program den dag detta 

blir aktuellt. 


Siemens har ett komplett antennprogram för alla slag av fastigheter och står: 

kostnadsfritt till Er tjänst med råd och planering. 


Tag kontakt med närmaste Siemensfilial och diskutera Edra antennproblem 

med våra tekniker. 


Tillverkare Siemens &Halske AG, 


SVENSKA SlEM ENS AB 

STOCKHOLM' ESKILSTUNA' MALMö' JöNKÖPING' GöTEBORG' KARLSTAD' SUNDSVALL 



KVALIT~ INSTRUMENT 

PANOFORM finns med: 
vridjärnsmätverk 
vridspolemätverk 
vridspolemätverk med 
diodlikriktare eller 
termoomformare 

PANOFOIM finns nu i 5 storlekar: 
48 X 48, 72 X 72, 96X96, 
120 X96 och 180 x 144 mm. 

PANOFO M finns i 4 färger: 
vitt, rött, svart och grått. 

PANOFORM finns i lager. 

FRÄN MuLLER & WEIGERT VÄSTTYSKLAND 

Modernt instrument 


för modern industri 


PANOFORM är elegant utformat 
i glasklar skyddskåpa av pressmassa 

PANOFORM har framställts 

för att möta 

industriens krav 

på driftsäkra 

lättaviästa instrument 


• 	 PANOFORM ger lättavläst skala 
vid ringa belysning 

PANOFOIM - instrument med hög kvalitet 
till ett förmånligt pris. 

PANOFORM är instrumentet 

för Edra konstruktioner 


Begär specialprospekt 

Lövåsvågen 40-42 

Postbox 1237, Bromma 12 

Tel. Vx 26 2720 
ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
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en av våra mest kända 
ger personliga tips 

Radioprognosen för jauuari månad är ba
serad på senaste kända och bearbetade Radioprognoser för januari 1965 
jonosfärdata samt på det av Ziirich-obser
vatoriet förutsagda solfläckstalet för den
na månad, R=7. Solfläckstalet för februa
ri och mars beräknas till 7 respektive 8. 

Prognosen anger beräknade värden på 
optimal arbetsfrekvens och avser radioför
bindelser över di~tanser 0---4000 km inom 
Europa, med huvudriktning söderut, och 
långdistansförbindelser med Ostasien, Nord
och Sydamerika, Sydafrika och Australien. 
Ofta kan man med gott resultat utnyttja 
frekvenser som ligger ca 15 % högre än 
den optimala arbetsfrekvensen. 

Pro"'nosen är representativ även för and
ra ri ktningar och distanser. Den s.k. noll
kurvan (O km) i Europa-prognosen gäller 
förbindelser inom en radie på upp till 200 
km. 

Såväl januari som februari präglas av 
s.k. vinterkonditioner, dvs. relativt hög op
timal arbetstrekvens på dagen, som sjun
ker till ganska låga värden under natten. 

Meteorskuren »Quadrantids:t inträffar 
1-4 januari och når maximum den 3 ja
nuari. 

Den almo färiska störrungsnivån är som 
lägsl så här :hs på den norra hemisfären, 
vilket ger god hörharhet när bandet är öp
pet för trafik. 

TS 

Olle Törnblom 

VI SMALFILMAR 

Författaren 
smalfilmare 
grundade på mångårig erfarenhet. 

»Man blir kort sagt smalfilmsbiten, då man går igenom 

den trivsamma volymen.» 


Skånska SocialdemokTaten 

hit. 12:
NORDISK ROTOGRAVYR 

inb. 14:50 
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KinsHisha 

Styrkristaller frön 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 52.-/par brutto. 


likriktarbyggsatser 

kompletta byggsatser med borrat, kraf
tigt aluminiumchassie, från 250 V/60 mA 
och ti II 450 V!~O mA. 

Videoprodukter, Olbersgatan 6 A, 
Göteborg O, tel. 031/21 37 66, 25 76 66 

Sänd katalog över radiomateriel, (hittills 
utkomna blad över rör, rörhållare, mot
stånd, potentiometrar, kondensatorer, 
transformatorer, kristaller, högtalare (12 
sidor högtalare), materiellista för RT:s 
amatörmottagare, Geloso och Miniphase 
sändare och mottagare m.m. Amatör
rabatter intill 40 Dfo. 

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 . .. ..... . ........ . . . ...... . . 




VILKEN ANNAN 0,05 % DI61TALVOlTMElER 

KAN. MÄTA ... 


2,5 'f-tV -1000 V DC • 1 mV DC från objekt med 
100 M Q impedans• 	 10 J-tV ovanpå 500 V "Peak common mode" 

10 J-tV DC genom 10 mV brus • Frekvensräkning till 250kHz 

SOl:ARTRON 

integrerande digital
voltmeter LM 1420 

Integrerande heltransistoriserade digitalvoltmetern LM 1420 
mäter likspänningar från 2,5 !-tV 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 nätjord. 
"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. 

SCHLUMBERGER SVENSKA AB 
Vesslevägen 2-4 - Lidingö 1 - Tel. 08/652855 
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I vidstående diagram är de jonosfärdata 
sammanställda som under september må Jonosfärdata för september 1964 
nad 1964 utvärderats vid Uppsala Jonosfär

TS 

I II I/ 
i 

S..., . '<O:W1 

'-OoIwn 

KEF HÖGTALARE 
HÖGTALARSYSTEM 
OCH KOMPLETTA 
HÖGTALARLÄDOR 

observatorium. 
I kurvan överst i diagrammet visas den 

kritiska frekvensen fOF2 för F2-skiktet 
över Uppsala. I mitten av diagrammet an
ges förekomsten av jonosfärstörningar_ 
Längst ned anges i en kurva det observe
rade solfläckstalet R, och vidare anges fö
rekomsten av sporadiska E-skikt, varvid 
staplarnas längd anger den kritiska fre
kvensen, fE., för dessa skikt (avläses på 
den högra delen av diagrammet). 

Skillnaden mellan dag- och naufrekven
ser är så här års ganska markant; man kan 
notera nattvärden under 2 MHz. 

Endast ett fåtal svaga och måttliga jono
sfärstörningar har noterats, dock med syn
bar effekt på jonosfären över Uppsala. Un
der hela månaden har rått goda radiokon
ditioner. 

Medelsolfläckstalet för månaden var 4,4, 
vilket får anses som mycket lågt. Även sol
fläcksaktiviteten har under månaden va
rit anmärkningsvärt låg, under sista delen 
av månaden har inga solfläckar noterats. 

Förekomsten av sporadiska E-skikt över 
5 MHz har varit ringa, endast ett fåtal 
gånger har man kunnat notera Es över 5 
MHz. 

BESTÄLL NU 
avlänkningsenheter och ävrigo 
TV-komponenter sa slipper Era 
kunder vanta pö reparationer 
och service. 

Vi är kando för vört stora sorti
ment och vöro punktligo - snob
ba leveranser. 

Ring som vanligt in Er baställ
ning till Bibbi, tal. 08143 82 43, 
406526. 
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Bilden visor KEF K2 Baffle med B 139 woofer 
(sep. kr. 165: -), T 15 tweeter (sep. kr. 90 : -J 
somt DN 3 'h-sekt. filter fär 1000 p/s (sep. kr. 
55: -J. Denna ballel ingör i , DUETIE. , vars 
lyxmodell kostar kr. 600: -. Priset pö den lillo 
,CELESTE», som hor samma högtalare är kr. 
380: -. Dessutom finnes den stora woafer~ 
B 1814 a kr. 270 :- o. mellonreg.-hägl. M 64:
å kr. 90: -, Kl Boffle 3-vägssystem kr. 420:-. 
Följ KEFs konstruktionsdato j >Loudspeoker En
c/osure Designs. . Broschyr med dato sändes 
gärna. 

INGENIÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargoton 7, Stockholm. Tel. 305875, 320473 
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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 into 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. 

8';'f data 

Recoveroble charge less thon 6pC total SVENSKA MUlLARD AB Strindbergsgatan 30, Stockholm No 
(From IF=lOmA to VR=lOV) of which only lpC is Telefon OS/67 01 20 

due to corrier storoge 

Copocitonce Typicol volue O·SpF 

Reverse current less thon 200,uA 
for lOV oppl ied at 100°C I~I 
Typicol volue O·9V Mullord is the trademark of Mullord limited 
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PHILIPS INFORMERAR 

DRIFTSERFARENHETER BEVISAR DEN HöGA KVALITETEN 

Antal block 

1000 
750 

1800 
1500 
1800 
9000 

300 
400 
800 
320 

BlocktImmar IFel Vidstående resultat är hämtade från en undersök

6400000 
9800 000 
5070000 

O 
5 
O 

ning bland företag som använder Digitalblock typ 
100. Värdena g,er P-faktorn 0,24 vid 95 % konfidens, 
dvs med 95 % säkerhet är genomsnittliga tiden mel

2670000 
9610000 

19010000 

2 
O 
O 

lan fel i en utrustning bestående av 100 Digitalblock 
längre än 

1060000 
1320000 
1520000 

910000 

O 
O 
1 
O 

100 .0,24 
42000 timmar. 

Begär ut/örliga informationer om Philips Digita.lblock frlln 

Tillförlitligheten kontrolleras också labo
ratoriemässigt. Här längtidsprovas blocken 
vid hög temperatur och hög fuktighet. 

PHILIPS e 

ELEKTRONROR oat IWUPONENTER, FACK, STOCKHOLM 27, TEL. 081635000. GOTE.BORGSAVD., BOX 441, GOTEBORG 1, TEL. 031/197600 
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RADIO& 
TELEVISION 
TUWilt lör radioteknik • elektronik • 
mätteknik • tmUltimulio • audioteknik 

Claelredaktir 
JOBl'f SCBRÖDER 

Eko1U1mi· och markntztl&chel 
GV 1'1 1'1 AR Lll'fDBERG 

I redaktionen 
ItJELL JEPPSJON 

TBORE RÖSNES 

A 1'11'1 A· LISA NOR R S ÄT E R 

Lsyout 
ItURT FINit 

A.Monschel 
BARIlY LITBNER 

Prenumeration och di~tribution 
TBURE BYLVl'fD 

• 
A.n.warig utgivare 

BENGT SÖDERSTAJI 

Förlag och tryck 
Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1965 

Postadress RADIO &I TELEVISION 
BoI 21060, Stockholm 21 

Telefon 289060 (växel) 
Telegramadress Rotogravyr, St.ockholm 
Postgirokonto 196564 

Pren.·pris: helår 30: -, halvår 
15: SO (därav oms l: 85 resp.-: 95) 

Pren.-pris utanför Norden: 

helår 34: 65 


Samprenumeration RADIO & TE
LEVISION och ELEKTRONIK: 
helår 47 : SO (varav 3: OS oms) 

Löenummerpris 3: - (inkl. oml.) 

Eftertryck av artiklar, helt eller delvis, 
förbjudet utan speciellt tillatlnd 

Omslagsbilden för detta nummer visar 
k~nlrollbordet i den nyligen inrättade 
elektronikstudion i Philips-huset i 
Stockholm. På s. 52 beskrives studions 
tekniska utrustning av den audioexpert 
som projekterat anläggningarna. 

I kommande nummer: 

Det nya radioteleskopet vid Chal

mers rymdobservatorium på Råö 

D Mikrofon med fälteffekUran

sistor D ,.Elektronisk notisbok» D 

Konverter för frekvensbandet 136 
-172 MHz 

Kring ett Nobelpris 
1964 års Nobelpris i fysik - 250.000 kr - delades av tre vetenskapsmän, en 
amerikan, Charles H Townes, 49, och två ryssar, Aleksander M Prokhorov och 
Nikolai G Basov, männen bakom den nya principen för förstärkning av elektro
magnetisk strålning inom frekvensområdet mellan mikrovågor och synligt ljus 
- maser- och laserprincipen. 

Maser-effekten upptäcktes för 10 år sedan av Townes och A L Shawlov, de 
byggde f.ö. redan på hösten 1953 - då de arbetade vid Columbia University 
den första fungerande maser·förförstärkaren. Både Townes och de båda ryska 
forskarna arhetade i början med ammoniakmasrar. 

I egenskap 

av professor i fysik vid Massachusetts Institute of Technology fortsätter Townes 
nu sina undersökningar inom kvantelektroniken. Hans forskargrupp laborerar 
bl.a. med kristaller som bombarderas med strålning från en rubinlaser, för att 
få fram extremt högfrekventa ljudvågor. De har lyckats alstra ultrasonora vibra· 
tioner med frekvens ända upp till 60 GHz! 

De ryska Nobel-pristagarna arbetar huvudsakligen med laser; de har nyligen 
rapporterat att de fått fram en halvledarlaser vars effektivitet närmar sig 100 %. 

Detta är 
andra gängen som naturvetenskapsmän, vars forskarverksamhet haft direkt an
knytning till elektroniken, tilldelats ett Nobelpris. Förra gången - det var 
1956 - fick tre amerikanska forskare, William Shockley, John Bardeen och 
Walter Brattain, Nobelpriset i fysik för deras upptäckt av transistorn. 

Att maser-/ laser-pionjärerna nu också belönats med ett Nobelpris är säkerligen 
väl befogat, sett mot bakgrunden av den betydelse man har anledning att tillmäta 
kvantelektroniken i framtiden. 

Redan har betydelsefulla tillämpningsområden för maser- och laseranordningar 
klarlagts. Radioastronomin har fått ett utomordentligt effektivt hjälpmedel i 
maserförstärkaren, och satellitkommunikation och rymdfartskommunikation mås· 
te i framtiden sannolikt till stor del baseras -på maser-hjälpmedel. 

Lasern förutses 

också få många intressanta tillämpningar inom kommunikationstekniken och 
laser~trålen kommer säkerligen också att spela en betydelsefull roll som mikro
s~ärverktyg inom framtidens mikroelektronik. 

Laserradar för blinda är ett exempel på en intressant tillämpning av laser· 
tekniken. Vid Massachusetts Institute of Technology har dr Robert Rediker 
tydligen inspirerad av prof. Townes - utvecklat en miniatyr-laser-radar som ger 
en 6 W, 10 t-ts laserstråle. Hela radarenheten är inte större än att den kan bäras 
av den blinde ungefär som en ordinär ficklampa. 

En stilla reflexion 
detta sammanhang: 

Varför fick inte Lee de Forest, elektronrörets uppfinnare, ett Nobelpris? 

Var det för att han inte fanns i den »rätta miljön ~ bland folk med akademiska 
titlar? Gillar inte svenska Nobel-kommitten betydelsefulla insatser som görs utan· 
för de stora och fina laboratoriernas lUurar? 

(Sch) 
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VAD SATELLITERNA RAPPORTERAT 


Strålningsbältena kring 


Den första amerikanska satelliten, Explo
rer r, sändes upp den l februari 1958_ 
Denna satellit avslöjade redan inom några 
f! dagar efter uppskjutandet en hel del 
intressanta fakta_ Satelliten, se fig. l, med· 
förde en enkel Geiger·räknare för att re
gistrera kosmisk strålning. Ett Geiger·rör 
registrerar enbart strålningens flödestäthet 
(antalet partiklar per ytenhet och tiden
het), det kan inte särskilj a olika slags par· 
tiklar lika litet som det kan skilja mellan 

Se Amerikansk satellit, RADIO och TELE· 
VISION 1958, nr 3, s. 32 samt Den radiotek
niska utrustningen i -,Explorer l), RADIO och 
TELEVISION 1959, nr 5, s. 34. 

partiklar och strålningsenergi. Eftersom 
atmosfären nära jorden absorberar största 
delen av den kosmiska strålningen, vänta
de man att flödet skulle öka med stigande 
höjd ; Geigcr-röret utrustades därför med 
en skärm för att utesluta partiklar med 
lågt energiinnehåll. Det väckte därför myc
ket stor förvåning när Geiger-räknaren vi
sade en sjunkande räknefrekvens med sti
gande höjd. Den kunde t.o.m. gå ned till 
noll när satelliten korsade ekvatorn. Man 
misstänkte att de mekaniska påkänningar
na under utskjutningen hade förstört Gei
ger-röret. 

När så ett likadant rör i Explorer lIr 

gav exakt samma mätresultat, drog man 
den korrekta slutsatsen att en oväntat hög 
flödestäihet av strålning hade mättat och 
därmed även blockerat räkneröret. Detta 
bekräftades snabbt genom laboratorieför
sök, och mätningarna fortsattes av Explo
rer IV', av de tre amerikanska månrake
tema, Pioneer 1', Pioneer III' och Pioneer 
IV' och vidare av Rysslands Sputnik 1° och 

• Se Ny amerikansk radiosatellit. RADIO och 
TELEVISION 1958, nr 9, s. 34. 

'Se Pioneer l. RADIO och TELEVISION 1958, 

nr Il, s. 31. 

• Se Nya jordsatelliter och månrakettr. RADIO 
och TELEVISION 1959, nr 5, s. 43. 

Fig l 
Bilden visar den radiotekniska utrustningen i den första ameJ ikanska satelli
ten Explorer l. Höge/lektsändaren (2) jämte dess batterier var belägen unge
/är milt i satellitkroppen, där också de fyra antennspröten (4) stack ut. Låg
e//ektsändaren (1) var monterad längst fram i nosen på satelliten. Strax 
nedan/ör vid (3) var GM-räknaren anbringad och i mittpartiet vid (5) fanns 
givare för uppmätning av temperaturen i d~t inre av satelliten_ På höljets ut
sida vid (6) fanns givare för upptagning av höljets temperatur, vid (7) fanns 
anordningar som registrerade meteorilans/agen. 

Fig 2 
Explorer VIll. Denna satellit, som den 3111 1960 gick in i en 
bana med max. 2200 km höjd över jordytan, upptäckte bl.a. 
ett skikt av heliumgas i jordens övre atmosfär belägen mellan 
den liigre regionen, där syre dominerar, och den övre regionen, 
där vätgas dominerar. Existensen av detta skikt var tidigare 
okänd. 
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jorden 

Sputnik III" samt av Rysslands första mån
raket Lunik I. Den uppmätta strålningen 
översteg vida de nivåer man hade väntat 
sig av kosmisk strålning, varför en annan 
förklaring erfordrades. 

Så sent som för något tiotal år sedan 
trodde man att det enda som skyddade oss 
för eventuella strålningsrisker från Ulliver

• Se Rysk )radiosatellia kretsar n.u kring jor
den_ RADIO och TELEVISION 1957, nr 11, 
s. 36. 
• Se Ny rysk radiosatellit_ RADIO och TELE· 
VISION 1958, nr 6, s. 43 samt Sputnik III 
ett obemannat rymdlaboratorium. RADIO och 
TELEVISION 1958, nr 11, s. 30. 

Den ström av satelliter och rymdfarkoster som sedan 1958 sänts upp 

i rymden i jordens närhet har genom sina radiosändare överfört 

en enorm mängd observationer och data som man nu börjar samman· 

ställa till en bild av vad som egentligen försiggår i vår planets 

närmaste omgivningar. Här en orientering, baserad huvudsakligen 

på material som erhållits från den amerikanska rymdfartsstyrelsen 

National Aeronautics and Space Administration (NASA). 

sum var en tunn atmosfär, kanske 150 ki
lometer tjock. Man trodde även att kraft· 
linjerna från jordens magnetfält bildade 
ett symmetriskt mönster kring jorden där 
de yttersta kraftlinjerna sträckte sig flera 
hundratusentals kilometer ut i världsrym
den innan de var så försvagade att de to
talt försvann i det interplanetariska tom
rummet. Dessa båda uppfattningar föränd
rades radikalt sedan man fått fram de pre
liminära resultaten från de nyss nämnda, 
först uppskjutna satelliterna. 

Oregelbundenheter i jordmagnetlältet 
Innan vi går in på vad man med ledning 

av de första satelliterna kunnat sluta sig 
till om förhållandena i rymden i vår jords 
närhet kan det vara lämpligt att se närma
re på de resultat som erhållits aven del 
senare utsända satelliter som sänts ut på 
längre avstånd från jorden för att utforska 
den interplanetariska rymden. Det blir då 
lättare att se hur intimt förhållandena i 
jordens omedelbara närhet anknyter till 
vad som sker på solen. 

De fem satelliter som gett oss närmare 
kunskap om rymden mellan jorden och 
solen är Pioneer V, Explorer VI, Explorer 
VIII (se fig. 2), Explorer IX (se fig. 3), 
Explorer X (se fig. 4), Explorer XI (se 

Fig 3 Fig4 
ExpLorer IX var en plastballong, 4 m i diameter, som blåstes Explorer X, som sändes i en bana mycket långt ut från jorden (ban

ltpp efter det att den gålt in i .'lin bana ovanför atmosfären._ data okända) gav värdefulla informationer om jordens magnetfält och 

Denna satellit gav viktiga upplysningar om den återverkan som det interpLanetariska magnetfältet. 

jörellJg mellan solaktiviteten och utsträckningen av jordens 

atmosfär. 
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Fig 5 
Explorer XI, 30m 

sköts ut i en bana 
med max. avstånd 
75000 km ovanför 
jordytan, lämnade 
viktiga upplysning. 
ar bl.a. om den kos· 
miska strålningen. 

Fig 6 
Explorer XII, XIV 
och XV hade till 
huvudsaklig upp· 
gift att kartlägga 
distributionen. av 
energirika partiklar 
på något större av· 
stånd från jorden, 
5-20 jordradiers 
avstånd. 

46 RADIO & TELEVISION - NR 1 - 1965 

Mkm 
+O,05Or-------r--------,------, 

o 

·OP~IL_________ __~_________L________ ~ 

-0,10 -o,os O +0,05 

ng. 5), Explorer XII, Explorer XIV och 
Explorer XV (se fig. 6). 

Några av dessa satelliters banor visas 
schematiskt i fig. 7 och 8. Här återfinner 
vi Pioneer V, som fortsatte att sända infor· 
mationer tills den var på ca 30 miljoner 
km avstånd från jorden (avståndet jorden 
-månen är 0,38 milj. km). Explorer X 
nådde ca 0,27 milj. km ut i rymden. Explo. 
rer XII når en högsta höjd över jordytan 
av ca 0,075 milj. km och Explorer XIV ca 
0,1 milj. km. 

Explorer X gjorde mätningar av jordens 
magnetfält med mycket känsliga magneto· 
metrar, monterade på en icke-magnetisk 
plastbom på betryggande avstånd från det 
magnetiska materialet i satellitens stomme. 

Explorer XII och XIV hade samman· 
lagt 10 instrument för att avkänna olika 
typer av partikelstrålning. 

I fig. 9 visas en del av de av Explorer X 
på olika avstånd från jorden registrerade 
värdena på magnetfältets styrka. Av dia· 
grammet framgår att vid avstånd mellan 
10,5 och ca 40 jordradier ut från jorden 
är flödestätheten av jordens magnetfält 
någonting mellan 10 och 60 1'.1 

Som framgår av fig. 9 når jordmagnet. 
fältets flödestäthet en l>minimigrundnivb 
av omkring 20 y. Den avtar alltså inte vid 
ökande avstånd från jorden, vilket man 
tidigare antagit. Vidare framgår av dia· 
grammet att magnetfältet varierar i ampli
tud på ett oregelbundet sätt. 

Andra satellitregistreringar av jordmag
netfältets styrka i jordens närhet har givit 
liknande resultat. 

Solvinden 
För att förklara oregelbundenheterna i 
jordmagnetfältets styrka i rymden närnlast 
jorden har man framlagt en hypotes som 
går ut på att jordens magnetfält påverkas 
av något som man benämner >solvinden), 
som utgörs aven ström av laddade partik· 

l l Y=UrI) Wb/m2• Magnetiska flödestätheten 
är vid jordytan i Sverige ca 5 ·10'-4 Wb/m2• 



--

Fig 7 
Banorna för Mgra av de sa
telliter som använts för stu
dier av bl.a. jordmagnetis
men och strålningen i rym
den i jordens omedelbara 
närhet. 

Fig 8 
Banorna för några av de sa· 
telliter som använts för stu
dier af1 bl.a. interplanetaris
ka magnetfältets styrka och 
strålning i rymden på längre 
dis/{lnser från jorden. 

Fig 9 
Registrering från Explorer 
X avseende magnetfältets 
styrka i i' på olika avstånd 
Irlin jorden, avståndet anges 
po. lig. i jordradier. Obser
vera kurvans oregelbundna 
form och att 1Iminimigrund
nivtb uppnås på ca 20 jord· 
radiers avstånd från jorden. 

Fig 10 
Solens magnetfält vid olika 
tillstånd hos solen: a) vid 
ll'gn sol; b) vid moderat 
solvind ; c) vid stark solvind. 

Fig 9 


Fig 10 
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lar som utgår från solen. Denna solvind 
varierar starkt med förhållandena på solen. 

Under en pedod av ringa solaktivitet är 
solens magnetiska fält regelbundet, se fig. 
10a. Vid tidintervaller av hög solaktivitet 
ökar solvinden, och förhållandena blir då 
de som visas i fig. lOb och c. I dessa se· 
nare fall kommer de magnetiska kraftlin· 
jerna från solen att sträckas ut ända mot 
och förbi jorden. Därmed uppträder de 
observerade oregelbundenheterna i mag· 
netfältets styrka även i jordens närhet. 

Av diagrammet i fig. 9 framgår att det 
vid vissa tillfällen förekommer en viss ök· 
ning av magnetfältet i interplanetariska 
rymden. Det visar sig att dessa plötsliga 
magnetfältstörningar uppkommer vid de 
tillfällen då det uppträder »flares», sol· 
flammor, på solen. Explorer X har vid 
flera tillfällen registrerat sådana toppar 
i magnetiska fältet och man har kunnat 
fastställa att dessa alltid uppträder i sam· 
band med solflammor. 

Om man försöker sammanfatta det som 
satelliterna rapporterat om solvinden, kom· 
mer man fram till den bild som visas i fig. 
11. Denna bild illustrerar ett tillfälle av 
kraftig solaktivitet, en soleruption (flare) 
sänder då ut väldiga »tungor> av magne· 
tiska fältlinjer. Enligt en hypotes formeras 
därvid en magnetisk »butelj" innehållande 
den gasplasma som erupterar från solen. 

Plasmatungan, som i grunden är ett gas· 
moln, sammansatt av laddade partiklar av 
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Fig Il 
Bild som schematiskt 
åskådliggör vad som 
händer vid början aven 
soleruption. En tunga av 
joniserad gas, innesluten 
i en "magnetisk butelj», 
slungas ut från solen. 
Kosmisk strålning avböjs 
från den inneslutna plas· 
man. Protoner från solen 
går i spiralbanor om· 
kring kraftlinjerna i den 
f rån solen utsträckta 
»magnetiska buteljen». 

Fig 12 
Vid "flares», solflammor, 
på solen kan .~olens mag· 
netiska kraftlinjer sträc· 
J.-ns ut långt förbi jordens 
bann och om soleruptio· 
nen är riktad mot jorden 
kan jorden bli inneslu
ten i en >mngnetisk bu· 
telj» som omger den från 
solen utgående gasplas. 
man. Detta återverkar pli 
magnetfältet i jordens 
närhet, samtidigt uppträ. 
der bl.a. norrsken på 
jorden. Kosmisk strålning 
av lIJgenergityp på jor· 
den minskar genom att 
den avböjs frdn den 
»magnetisJ.-a buteljen». 

låg energi, skapar själv ett magnetiskt fält 
som följer tungan. Partikelstrålning av 
högre energi från solen går i spiral runt 
de magnetiska fältlinjerna i detta fält. 

När de partiklar - elektroner, proto· 
ner och neutroner - som är förbundna 
med den från solen utgående eruptionen 
når fram till jordens närhet kan man på· 
visa partikelstrålning av nyss antytt slag 
i den mätapparatur som bl.a. ingår i satel· 
liter av typen Explorer. 

Som visas i fig. 12 kommer soltimgan 
kontinuerligt att expandera, i vissa fall 
kan hela jordens magnetosfär, dvs. det om· 
råde kring j.)rden som domineras av jor· 
dens magnetfält, helt inneslutas i tungan. 
Därvid distorderas magnetosfären så att 
den komprimeras på den mot solen vända 
sidan av jorden och sträcks ut på den från 
solen vända sidan av jorden, så att mag· 
netosfären får en utsträckt form. 

Partiklarna i plasmatungan avböjes av 
magnetosfären, men en del partikelstrål. 
ning når jorden, dock endast i polarregio· 
nerna - i jordens norrskens· resp. syd. 
skens zoner -- där den eventuellt ger upp· 
hov till norrsken. 

Det är självklart att de soleruptioner som 
antytts är av avgörande betydelse i sam· 
band med hemannade rymdflygningar. 
Den partikelstrålning som är associerad 
med soleruptionerna är nämligen av sådan 
intensitet att den åstadkommer allvarliga 
skador i den mänskliga organismen. 

l nä&ta nummeT: Van Allen-bältena 

ROLF NORBERG 


Amerikansk rymdforskning har de 

senaste åren ägnat jonosfären sär· 

skild uppmärksamhet. Ett nytt ske· 

de i utforskningen av jonosfären 

inleddes med satelliten »Beacon 

Explorer.B», som sändes upp i ok· 

tober 1964. 

, 

Satelliten )Beacon Explorer·B" som har 
ordningsnummer 22 i Explorer·serien och 
som sändes ut den 9/10 1964, har som 
primär uppgift att studera skiftningar i 
jonosfärens struktur genom ett stort antal 
mätningar av elektrontätheten mellan sa· 
telliten och jorden. Satelliten användes 
också för de första försöken med laser· 
stråle för positionsbestämning av rymd· 
farkoster. Den ger även besked om elek· 
trontäthet och temperatur i satellitens 
omedelbara närhet. Satelliten går i en ba· 
na med högsta höjd 1080 och lägsta höjd 
975 km över jorden och har en omloppstid 
på 104,7 min. 

lonos/ärsatelliter av tre slag 
De amerikanska jonosfärsatelliterna är 
av tre olika slag. De första "Direct·mea· 
surement Explorers), är endast avsedda 
att insamla data om joner och elektro· 
ner i satellitens omedelbara närhet. Ameri· 
kanska rymdfartsstyrelsen NASAharskju. 
tit upp två sådana satelliter: ExplorerVIII 



VAD SATELLITERNA RAPPORTERAT (II) 


Jonosfärstudier Illed satelliter 

den 3/11 1960 och - i samarbete med Satelliterna av den andra typen, ~Top
Storbritannien - Ariel I den 26/4 1962. side sounders:., skjuts upp på hög höjd, 
Båda satelliterna befinner sig fortfarande varifrån de sänder signaler på varierande 
i kretsbanor ; Ariel I sänder ännu data på våglängder, dessa signaler reflekteras av 
136,406 MHz. jonosfärens toppskikt och ekot från sig-
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Fig l 

Schematisk framställning av de olika metoder man tillämpar för jonosfärstudier. T.v. en jono· 

sondstatian som mäter höjden till de joniserade skikten t jonosfären. T.h . de tre satellittyper 

som används för jonosfärstudier: aj satelliter som direkt mäter upp joniseringstätheten i jono

&/ären; bJ satelliter som utgör flygande jonosondstationer, de mäler avståndet till jonosfären 

från -,utsidan>; ej satelliter som sänder radiosignaler som genomtränger jonosfären, vilka 
signaler direkt st,uderas från markstationen. 

nalerna fångas åter upp av satelliten. 
NASA har placerat två sådana satelliter 
i rymden: den kanadensiska Alouette den 
29 september 1962 och Explorer XX den 
25 augusti i år. Alouette sänder data på 
136,591 och 136,077 MHz och Explorer XX 
på 136,680 och 136,350 MHz men båda 
endast efter kommando från marken. 

»Beacon Explorer.satelliterna> repre· 
senterar den tredje typen av jonosfärsa· 
telliter. Dess radiosändare arbetar på 
våglängder som kan tränga igenom jono· 
sfären till stationer på marken. Därigenom 
kan den ge >tvärsnittsdata» om jono· 
sfärens struktur direkt till markstationerna. 
Denna satellit har gett anledning till det 
mest omfattande internationella samarbe
tet hittills i ett amerikanskt rymdprojekt. 
Dess signaler uppfångas av ett nätverk på 
över 80 markstationer i 32 länder, däri
bland Sverige genom den geofysiska sta
tionen i Kiruna. Data hån satelliten be
arbetas vid de olika mottagningsstationer
na, där s.k. jonogram upprättas, som sedan 
sänds till Goddard Space Flight Center i 
USA. Där kommer en »världskarta:i> över 
jonosfären att sammanfogas. 

Beacon Explorer-B (Explorer XXII) vä
ger 52,5 kg. Den är åttakantig och har 
fyra solpaneler, som liknar vingarna på en 
väderkvarn, se fig. 5. Solpanelerna är täck. 
ta av solceller, som omvandlar solenergi 
till electricitet. Dubbelt så många sol
celler som behövs finns med - när den el
producerande förmågan j solcellerna avtar 
på grund av inverkan från strålning träder 
reserveelIerna i verksamhet. 

Doppler- och Faraday-eftekt 
Mätning av elektrontätheten mellan 
telliten och en markstation sker på 

sa
två 
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Fig 2 

vägar: dels med hjälp av Doppler·effekten, 
dels med hjälp av Faraday·eliekten. 

Som bekant gör sig Doppler·effekten 
gällande på så sätt att om en radiosändare 
rör sig mot en mottagningsstation blir fre
kvensen på den mottagna signalen en smu· 
la högre än den frekvens på vilken satel· 
liten sänt. När satelliten rör sig från sta
tionen blir den mottagna frekvensen lägre. 
DoppJer-effektens storlek beror på satel
Jitens hastighet och på elektrontätheten i 
det joniserade medium som befinner sig 
mellan sändare och mottagare. Genom att 
jämföra Doppler.effektens inverkan vid 
olika frekvenser kan man bestämma elek
trontätheten mellan markstationen och 
satelliten. För dessa experiment sänder 
satelliten två signaler - den ena på 324 
MHz och den andra på 162 MHz. 

Faraday·eHekten innebär att radiovå
gornas polarisationsplan roterar när radio
vågorna passerar genom ett joniserat me
dium. Denna rotation är resultatet aven 
växelverkan mellan radiovågorna och de 
jordmagnetiska fält som omger elektroner
na i jonosfären. Om polarisationsplanets 
rotation mellan satelliten och jorden kan 
fastställas kan elektrontätheten i den mel
lanliggande jonosfären beräknas. Detta 
sker enklast genom mätning av polarisa
tionsplanets rotation vid olika frekvenser. 

Variationer i den mottagna signalen 
kan också avslöja oregelbundenheter i 
jonosfären. Studier av siidana variationer 
kan ge nya fakta om ursprunget till elek· 
trontäthetsvariationer. För studium av 
Faraday-effekten har satelliten fyra 100 
mW-sändare som går på 20, 40 41 och 360 
MHz. 

Fig 2 
Principen för jonosondu.ndersökningar från marken och från sateUiter 
utanför jonosfären. Vid jonosfärsonderingar från markstationer arbetar 
man med radiosignaler som sveper inom frekvensområdet 1-30 MHz, vid 
s.k. »topside sounders$ sändes radiosignaler med fasta frekvenser il-f,. 
De reflekterade radiosignalema från jonosfärskikten resp. marken regi
streras i satelliten, mätdata överföres till markstationer. 

Fig 3 
Satelliten Ariel I som sköts upp av NASA 1962 användes för all direkt 
mäta upp joniseringstätheten i jonosfärskikten. Ari.el I var f.ö. den första 
»internationellra satelliten, den byggdes i Storbritannien. 

Laserstråle lör lokalisering rött ljus mot satelliten. Detta skedde med 
Satellitens kropp är klädd med 360 en hjälp aven lasersändare monterad på ett 
tums glasprismor, så konstruerade, att ljus 18" teleskop söder om NASA:s station på 
från nästan. vilken vinkel som helst reflek· Wallops Island. 
teras mot :iin källa. Ett experiment, som Redan vid de första försöken lyckades 
genomfördes med framgång redan under man fånga in satelliten i laserstrålen, som 
satellitens första dagar i rymden, bestod på det avstånd satelliten befinner sig får 
i att rikta en laserstråle med pulserande en diameter av 1 km. Svaga ljuspulser 

Fig 4 

DistansavVinkelavlös
ning lösning 
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mottogs också i retur och regish'el"ades på 
fotografisk film. Liknande försök kommer 
- förutom på Wallops Island - att göras 
av Aeronomy-Iaboratoriet nära Marseille 
i Frankrike och vid den brittiska radio
forskningsstationen i Slough i England. 

Laserexperimentet är ett led i arbetet 
på att uppnå säkrare positionsbestämning 

Fig 4 
Principen för lokalisering av !lI1telliter med 
laserstråle. Metoden prövades första gången 
vid den amerikanska 7>Beacon-satelliten7> Ex
plorer XXII. 

Fig 5 
Explorer XXII Imder montering. Satelliten 
hade på sin undersida (vänd uppåt på bilden) 
en uppsättning glasprismor som skulle reflek
tera laserstrålen från jorden. Satellitens vingar 
är här ännu inte försedda med de solceller som 
skall driva de inbyggda radiosändamu. 

Fig S 

av satelliter. Genom att beräkna hur lång 
tid en ljuspuls behöver till satelliten och 
åter kan man fastställa avståndet med en 
felmarginal på endast ca tio meter. Där
med kan satellitens exakta bana också 
fastställas säkrare. Laserexperiment av 
detta slag kan också användas vid mycket 
exakta mätningar av jordens form. 

Fig 5 

Elektrostatisk sond 
Beacon Explorer-B mäter slutligen eIek. 
tron täthet och temperatur i rymdfarkos. 
tens omede1bara närhet med hjälp aven 
elektrostatisk sond. Dessa mätningar är av 
betydelse för beräkning av elektrontäthe· 
ten på höga höjder. • 
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Civilingenjör 
Stellan Dahlstedt, 

tidigare över
ingenjör vid 

Svensk Film
industri, f.n. verk
sam som konsult 

inom områdena 
byggnads- och 
elektroakustik. 

STELLAN DAHLSTEDT Elektronikstudion l 
• Philips-

l nya Philips.huset i 

Stockholm har inretts en 

»elektronikstudio» utrustad bl.a. 

med en avancerad audioteknisk 

utrustning. Artikelförfattaren, 

som konsulterades vid 

planläggningen och konstruk· 

tionen av elektronikstudion. 

redogör här för studions 

uppbyggnad och audiotekniska 

utrustning. 

Då Svenska AB Philips år 1961 igång
satte planeringen av ett nytt kontorshus, 
som skulle uppföras vid Lidingövägen
Tegeluddsvägen i Stockholm, avsåg man 
att bygga en :.elektronikstudio:l> avsedd 
för PR-verksamhet genom visning av tek
niska showprogram för inbjudna slutna 
sällskap av olika kategorier. Det kan kon
stateras att detta mål har uppnåtts i långt 
högre grad än väntat_ Studion blev redan 
frAn starten synnerligen populär och har 
under den första säsongen, vintern 1963-
Mo gästats av 20000 personer. 

Yid planeringen av elektronikstudion 
kom tanken upp att studion även skulle 
kunna användas för inspelning av gram
mofonskivor och TV-program. Skivbolaget 
Philips·Sonora skulle ju flytta in i en vå
ning i det nya Philips-huset och det var 
lockande alt ha inspelningsmöjligheter i 
samma hus. Den tillgängliga studiovoly
men på llOO m3 var otillräcklig för kon
sertinspelningar, men då huvuddelen av 
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repertoaren består av populärmusik ansåg 
man att den planerade studion väl skulle 
kunna anpassas för inspelning av sådan 
musik. Yid inspelning av populärmusik 
arbetar man nämligen med »torn studio
akustik samt konstgjord efterklang och 
andra effekter. Det visade sig att ett först 
klassigt kontrollrum kunde inrättas bred
vid projektorrillIlmet och det beslutades 
därför att utvidga planerna för studion 
och förbereda den även för inspelnings
verksamhet. Avsikten var dessutom att 
studion skulle kunna användas för sänd
ning av TY-program. 

Det utrymme som anvisats för studion 
i det nya Philips-huset var beläget under 
en stor utställningshall i markplanet vid 

Lidingövägen. Av utrymmesskäl var det 
ej möjligt att planera studion i samma 
plan som utställningshallen. För att stu· 
dion skulle erhålla den önskvärda takhöj· 
den måste den läggas två våningar ned, 
men genom att man placerade en foaje en 
trappa ned har intrycket av :mnderjord» 
eliminerats. 

När projekteringsarbetet på Philips
huset i oktober 1961 fortskridit så långt 
att byggnadsstommens huvudmätt kring 
studion var fastställda kunde detaljplane
ringen av studion påbörjas. Det gällde 
att göra det bästa tänkbara av till buds 
stående möjligheter med hänsyn till bild· 
projektion, siktförhållanden och akustisk 
inredning samt även med hänsyn till den 



Fonden i »Elektro· 
nikstudion» i Philips· 
huset. Studion har 
sittplatser lör 142 
personer. 

huset 


cirkulation av publiken som vid visningar 
skulle förekomma mellan foajen, studion 
och projektorrummet. 

Akllstisk planering 
Med utgångspunkt i den för studion giv
na volymen beräknades det vara lämpligt 
med en efterklangstid av mellan 0,5 och 
0,8 s. Denna efterklangstid är lämplig så· 
väl för ljudåtergivning som för inspelning 
av populärmusik. Vid inspelning av po
pulärmusik är det numer a vanligt att ar
beta med kort efterklangstid i studion för 
att möjliggöra påläggning av ekoeffekter 
och för att separera de olika instrumenten 
genom användning av separata mikrofo
ner. För .inspelning av kammarmusik o.d. 

Fig l 
Studions bakvägg JUlr för
setts med svängbara paneler, 
detta för att man skall kunna 
variera efterklangstiden. Den 
ena sidan av panelerna är 
starkt ljudabsorberande, den 
andra sidan är reflekterande. 
På den reflekterande sidan 
har panelerna utformats så, 
att de slaTkt diffuserar lju
det. 

Fig 2 
Studions väggar är täckt-a 
med kassetter, som är öppna 
så att ljudet tillåtes passera. 
Studions egentliga vägg, som 
är ljudreflekterande, befin
ner sig 20--70 cm bakom 
kassetternas framsida. l kas. 
setterna finns sålunda ut
rymme för dold montering 
av högtalare och annan ut· 
rustning. 

erfordras däremot en längre efterklangs
tid. 

För ljudåtergivning är det lämpligt aU 
efterklangstiden ökar något mot låga fre
kvenser, för illspelning däremot önskar 
man en i största möjliga mån »rak kurva». 
Då studion främst skulle användas för 
återgivning måste akustiken i första hand 
anpassas till detta, men samtidigt var det 
önskvärt att akustiken relativt snabbt 
skulle kunna justeras till att passa även 
för inspelning. Detta har uppnåtts genom 
att hela bakväg gen försetts med sväng
bara paneler, se fig. l, vilka i normalläge 
~ dvs. för återgivning - är starkt ljud
absorberande, men i inspelningsläge ljud
reflekterande och diffuserande. Det har 

varit nödvändigt att ta särskild hänsyn till 
bakväggens inverkan på akustiken, då 
dess av arkitektoniska skäl svängda form 
är ogynnsam ur akustisk synpunkt. 

En extra korrektion av akustiken kan 
uppnås genom att man inför särskilda 
akustiska element, s.k. membranabsorben
ter, i form av lämpligt utformade och 
dämpade paneler som läggs över delar av 
sittplatsytan. Dessa paneler är så konstrue· 
rade att de ger det önskvärda tillskottet i 
basabsorption samtidigt sum de genom 
att täcka en del av den ljudabsorberande 
stolsytan minskar absorptionen vid höga 
frekvenser. Härigenom erhålles den ut
jämning av efterklangskurvan som är önsk
värd vid inspelning. 

llögtalarmontering 

I studion ingår ca 120 högtalare, som är 
så utplacerade i studions väggar alt man 
kan uppnå olika akustiska trick effekter. 
Önskemålet var att dessa högtalare skulle 
monteras dolda: Man önskade nämligen 
ett flexibelt system, som var så utfört att 
högtalare eller andra eventu.ella anord· 
ningar skulle kunna inplaceras snart sagt 
var som helst i studions väggar utan att 
lokalens interiör förändrades. Problemet 
löstes genom att väggarna täcktes med låd
formiga kassetter, vilka på framsidan för
sågs med spjälgaller, se fig. 2. Varje kas
sett kan lossas från sitt fäste, vilket ger 
obegränsade möjligheter att ändra instal· 
lationen bakom kassetterna eller att mon· 
tera akustiskt material efter önskan. 

Kassetterna är i princip icke ljudabsor
beTande men däremot är de ljuddiffuse
rande, se fig. 3. Bakom spjälgallren har 
klistrats en hampväv, vilken utvalts så, att 
låg absorption erhålles. Kassetterna är 
ljudtätt monterade och kan därför var för 
sig eller flera tillsammans utgöra bafflar 
för hÖgtalarelement. Högtalarelementen 
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monteras på en lamellträplatta, vars di
mensioner motsvarar kassetternas inner
mått. Önskas en stor baffel kan de kring
liggande kassetterna förses med baffel
SkiVOT utan hål för högtalare. Det är av 
vikt att baffelskivorna monteras tätt mot 
väven på kassetternas galler, annars upp
står en icke önskvärd absorption vid höga 
frekvenser. Väggen bakom kassetterna är 
ljudreflekterande. Den består av slammat 
tegel eller betong utan ytbehandling. 

Kontrollrummet 

För inspelning fordras ett kontrollrum 
med en akustik som är lämplig för bedöm
ning av ljudupptagningen. Därvid är det 
önskvärt med en kort efterklangstjd utan 
väsentlig höjning mot låga frekvenser. 

Kontrollrummet i Philips elektronikstu
dio har planerats så att musikteknikern 
kan se hela scenen samtidigt som han sit
ter såpass långt in i kontrollrummet att 
han kommer på tillräckligt avstånd från 
kontrollhögtalarna, se fig. 4. Detta är nöd
vändigt för att man skall kunna bedöma 
ljudet vid stereofonisk upptagning. Kon
trollrummets bakvägg har gjorts starkt 
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absorberande medan övriga ytor är mått
ligt absorberande. De stoppade möblerna 
är i huvudsak diskantabsorberande medan 
taket av gi psskivor är något basabsorbe
rande. 

Ekorum 

Två ekorum har anordnats i de vinklar som 
bildats p.g.a. studions sneda placering, se 
fig. 5. Ekorummen har vardera en volym 
av ca 50 m3• De är invändigt putsade med 
cementputs och {ör tätning av porerna i 
putsen målade med vattenglas. Dessa eko
rum är avsedda att användas såväl vid de 
demonstrationer som ingår i de tekniska 
showprogrammen, som vid musikinspel
ning. Tillsammans med en i utrustningen 
ingående ekornaskin kan de mest oväntade 
och slående ekoeffekter åstadkommas. Ef
terklangstiden för det ella ekorummet. samt 
för studion framgår av fig. 6. 

Ljudisolation 

När studion användes som hörsal ä ford
Tingarna på dess ljudisolation ej större än 
för varje annan liknande sal, men redan 

Fig 3 
Diagram, visande väggkassetternas ljudabsorp
tion som funktion av frekvensen. 

Fig 4 
Från inspelningskontrollmmmet har inspel
ningsteknikern god översikt över studion. Kon
trollbordet är placerat så långt b.Jc i kontroll
mmmet att teknikern filr en korrekt stereoin
formation från kontrollhögtalama. 

Fig '5 
Planritning över elektronikstudion i Philips
huset med tillhörande projektor., kontroll- och 
ekorum. 

när den skall utnyttjas för ljuddemonstra
tioner måste man fordra att programmet 
inte störes av ljud utifrån eller från bygg
nadens maskiner. Trots att studion ligger 
under jord har den en synnerligen bull
rande omgivning - Stockholms tunnel
banas nordöstra gren kommer f.ö. inom 
ett par år att dras fram knappt 100 m från 
studion. På två sidor om studion ligger 
byggnadens värme- och ventilation scen
tealer, garage är belägna runtom studion 
och dessutom ligger på norra sidan en 
mindre serviceverkstad. Det yar därför 
från början nödvändigt att ge studion en 
förstklassig l j udisolering. 

För att störningarna från den komman
de tunnelbanan skulle kunna bedömas stu
derades resultatet av Yissa mätningar som 
utförts vid byggnader kring S: t Eriksbron, 
där ju också tunnelbanan passerar på nära 
håll. De värden på markvibrationer som 
uppmätts där verkade ej avskräckande, 
men det stod från början klart att man, för 
att isolera studion från dylika och andra 
störningar, måste ställa hela studion fri 
från byggnadsstommen, se fig. 7. En kon
struktion av denna typ tar Yisserligen myc
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ket av den tillgängliga byggnadsvolymen i 
anspråk men är den enda säkra. utvägen 
att uppnå fullgod isolation. Byggnaden, 
i vilken studion är inrymd, står direkt på 
berggrund men under studion har ovanpå 
dräneringen lagts ett 40 cm lager sj ösand 
med enhetlig kornstorlek. Sand med en· 
hetlig kornstorlek har nämligen den egen
skapen att den ej packar sig vid vibratio
ner. Över detta sandlager ligger en 10 cm 
skiva av Rockwool vilken täckts av ett la
ger Uveten-plast p3. vilket en platta av 
25 cm armerad betong gjutits. Denna plat
ta bär studions väggar och tak, vilka inte 
har någon fast förbindning med byggna
den i övrigt. Rockwool-skiktet är i och för 
sig tillräckligt ela~tiskt men sandskiktet 
ger en extr elasticitet och luftvolym. Mel
lanrummet menan studiokroppen och bygg
naden varierar mellan 10 och 100 cm, en
dast vid dörrar och andra genomgångar 
krymper avståndet till 5 cm. Här är mel
lanrummet fyllt med Rockwool för att för
hindra direkt kontakt. Där mellanrummet 
är stort finns överallt en lj ud absorberande 
Rockwool-skiva av 5 il 10 cm tjocklek pla
cerad utanpå studiokroppen. 

Studioväggarna är uppbyggda av tegel 
i en stomme av stål och taket utgöres av 
en stålkonstruktion med iporex-plank 
plus rabits. Stor omsorg har under bygg
nationen nedlagts på att göra studions 
väggar och tak täta och på att kontrollera 
det isolerade utförandet mot byggnadens 
stomme. 

Studiokroppen slutar vid projektorrum
met, vilket är byggt i den normala bygg
nadskroppen, liksom den ovanliggande 
foajen och trappan. Kontrollrummet för 
inspelning utgör däremot en separat kropp, 
i princip uppbyggd på samma sätt som 
studion. Den ur lj udisolationssynpunkt 
svagaste punkten är entren till studion, 
vilkeu ligger utanför den dubbla konstruk
tionen. 

Mellan projektorrummet och salongen 
finns två stora fönster 3X O,9 m och 4X O,9 
m, vilka kan täckas med maskinellt drivna 
väggelement, se fig. 8. Av projektionstek
niska skäl var det inte möjligt att använda 
dubbla glas i dessa fönster. I stället an
vändes ett 10 mm spegelglas infattat i en 
kraftig vinkeljärnsram med packning av 
neoprengummi. På grund av den stora 

väggtjockleken har ljudabsorberande ma
terial kunnat appliceras· på en avsevärd 
yta i karmen utanför fönstren; luftljud
isolationen mellan projektorrummet och 
studion överstiger 40 dB, vilket är mycket 
tillfredsställande. 

Mellan kontrollrummet och salongen 
fiuns ett stort fönster i vilket dubbla glas, 
10 resp. 4 mm har använts. Det inre glaset 
är snedställt bl.a. för att speglingar av 
ljuspunkter o.d. skall undvikas. Så stor 
ljudabsorptions-yta som möjligt har inlagts 
i karmen mellan glasen. Här finus goda 
möjligheter för en hög ljudisolation. 

Ett speciellt svårt problem utgjorde 
dämpningen av bullret från ventilations
anläggningen. Med tanke på att den tota
la elektriska effekten vid en TV-inspelning 
kan uppgå till bortåt 100 kW måste ven
tilationen beräknas rikligt. Vid ett show
program utvecklas ca 40 kW, vartill kom
mer värmeavgivningen från ca 150 perso
ner. Beräkningen visade att det skulle bli 
dyrbart och alltför utrymmeskrävande att 
tillfredsställande ljuddämpa ventilations
kanalerna för inspelningsändamåI. Man 
projekterade därför anläggningen för föl-

RADIO & TElEVISION - NR l -1965 55 



t 

Fig 8 

I-"" !\. l .l~, 
"L "" 

\ 

..... 5. 

"" 

r--; t-.. -~ ..... 2 . 

"" - t' . . . -
1. 

• • • . .. .... .. - -.. -- -- -- -- -JU - tionsisolering av 40 cm sand av enhetlig korn· - - - - - _ 

Fig 6 

storlek och 10 cm Rockwool, typ 337. 

Fig 8 
Studions bakvägg med ett av de rörliga vägg· 
elementen nedsänkt så att ett av fönstren till 
projektorrummet blivit synligt. 

Fig 9 
Ritning visande hur ljudisoleringen 
lationssystemet utförts. 

jande tre drifttillstånd med hänsyn till kra
ven på ljudisolation : 

Luftmängd 
Vid inspelning 6000 m3/tim. 
Vid publik 12 000 ~ 
Vid vädring 15 000 :& 

Ventilationen i inspelningsläget är med 
tanke på värmeutvecklingen otillräcklig, 
men avsikten är att man vid varje avbrott 
i inspelningarna skall koppla om till kraf
tigare ventilation. 
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Fig 6 
Kurvor visande efterklangstiden som funktion 
av frekvensen dels för den färdiga studion (1 
och 2), dels för ett avekorummen (3). Kurva 
1 visar efterklangstiden niir panelerna på stu· 
dions bakvägg står i absorberande läge och 
kurva 2 med panelerna i reflekterande läge. 
Mätningen har skett medan ett lO·tal personer 
befunnit sig i studion. 

Fig 7 
Elektronikstudion i genomskärning. Själva stu· 


Ma diolokalen är en fristående byggnadskropp~ 

som vilar på berggrunden och har en vibra· 


De åtgärder som vidtagits för dämpning 
av ventilationsljuden är 

l) att anordna kombinerade ljudfällor 
och tryck- resp. suglådor i fläktrum
met; 
2) att inkläda ventilationstrummorna 
med 10 cm Rockwool, typ 333, vilken 
täckts med trådnät, se fig. 9. 
Tryck- och suglådorna har isolerats 
från fläktrummets buller med Rock
wool och tegelmur. Det är med hänsyn 

av venti

till de lågfrekventa störljuden vid dy
lika kanaler gynnsammare JU kostnads
synpunkt och för ljuddämpningen att 
lägga 10 cm dämpmaterial på en sida 
än att fördela detta i två 5 cm-skikt. Det 
är nämligen de låga störningsfrekven
serna som bereder svårigheter, särskilt 
vid inspelning måste dessa elimineras 
effektivt. 

Ljudisolationen har kontrollerats ge
nom både luftljud- och stegljudmätningar. 
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Vid mätningarna av luftljudisolationen an
vändes en 60 W förstärkare med 2 st. 12" 
30 W högtalare (Philips EL 7040) vilka 
matades med vitt brus i 1/ 3 oktavband. 
Vid mätning av stegljudisolationen använ
des en standardiserad stegljudsapparat. 
Isolationen mot angränsande garage, verk
stad och fläktrum översteg 55 dB för alla 
frekvenser och var vid 500 Hz 85 dB. 
Högsta värdena för steglj udsnivllerna upp
mättes som väntat mellan den ovanliggan

de utställningshallen och studion. Med 
hammarapparaten på utställningshallens 
stengolv uppmättes en stegljudnivå av 35 
dB vid 100 Hz, 32 dB vid 500 Hz och 9 dB 
vid 3150 Hz, vilket är mycket tillfredsstäl
lande_ I fig. 10 och 11 visas kurvor över 
ljudisolationen mellan studion och intill
liggande lokaler. 

Den tekniska utrustningen 
Elektronikstudion är bl.a. avsedd för de

monstration av den utrustning, som till
verkas inom Philips-koncernen, dock utan 
att vara en demonstrationslokal i vanlig 
mening. Studion är sålunda huvudsakligen 
avsedd att användas för att visa ovanliga, 
intressanta och imponerande tekniska ef
fekter, som kan ha ett ev. framtida värde. 

Bild- och ljudteknik är ju två av Phi
lips-koncernens stora verksamhetsområden. 
Studion har därför utrustats för att på det 
mest påtagliga sätt ställa publiken inför 
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Författarens erfarenheter inom detta 
område är att dy1ika demonstrationer mås
te skötas från ett kontrollbord som är pla
cerat i salongen. Det är nämligen inte 
möjligt för en tekniker att bedöma den 
psykologiska effekten utan att vara :.ett 
med publiken:.. Därför placerades i sa
longen ett kontrollbord från vilket studions 
alla funktioner, bild, ljud, belysning, ridå
er, ventilation m.m., kan manövreras, se 
fig. 12. Många av dessa manöverfunktio
ner kan skötas även från projektorrum
met, kontrollrummet, från scenen och ta
larstolen . 

Filmvisning 
För bild projektion finns projektorer för 
Todd-AO 70 mm film, 35 mm film, 16 mm 
film och stillbilder samt storbildsprojek-

Fig 10 

Fig 10 
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intilliggande garage. Ljudnivåskillnaden är 
okorrigerad. Den övre kurvan visar de upp
mätta värdena, den nedre visar Byggnadssty
relsens krav på luftljudisolation tör bostäder. 

Fig Il 
Den stegljudnivå som erhålles i studion när 
en standardiserad stegljudapparat placeras på 
det med skifferplattor belagda golvet i den 
ovanpåliggande utställningshallen. Den undre 
kurvan är den uppmälla, den övre visar Bygg
nadsstyrelsens krav på stegljudnivå för bo
städer. 

Fig n 
Fig 12 

Fig 12 
Kontrollbordet ,: elektronikstudion. Från della 
kontrollbord kan hela studions . tekniska utrust· 
ning nw növreras. Den vev som mannen på bil
den håller i sin högra hand är kontrollen för 
panoramaljudet. 

Fig 13 
Blockschema över ljudkanalerna i elektronik
studion i Philips-huset. 
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tor för TV. För att Todd-AO-systemet skall 
komma till sin rätt bör det ses från ganska 
nära håll . Åskådaren bör i verkligheten 
vara så nära filmduken att bildens be
gränsning faller utanför det väsentliga 
synfältet. Studions planlösning med den 
8,3 m breda bildytan vid maximalt 13 m 
betraktningsavstånd ger full rättvisa åt 
denna effekt hos Todd-AO-systemet 35 
mm-projektorerna i studion är försedda 
med anordningar för visning av cinema
scopefilm även med magnetisk ljudåter
givning. 

Samtliga projektorer fjärrmanövreras 
från kontrollbordet i salongen, inte endast 
start och stopp utan också justering av 
bildskärpa, ljusstyrka och bildskillnad 
kan ske under pågående visning. Även 
skiftning mellan projektorerna är möjlig 
utan att projektorrummet är bemannat 

Fig 13 

Ljud 
Huvudvikten i det tekniska demonstra
tionsprogrammet har lagts på ljudet Pu
bliken är i allmänhet ej lika varse de akus
tiska effekterna som de optiska, därför 
fordras mycket mer av ett ljudprogram 
för att det skall ge publiken något extra. 
Å andra sidun är det tacksamt utt presen
tera ett ljud program där publiken plötsligt 
blir varse effekter som den ej upplevt för
ut trots att möjligheter ej saknas i levan
de livet Det är då särskilt eko- och stereo
effekter som är intressanta. En särskild 
form av stereoeffekt är panoramaljudet, 
där en ljudeffekt bringas att förflytta sig 
runt åhöraren. 

I fig. 13 visas blockschema över de olika 
ljudkanalerna i studion. 

I Todd-AO-anläggningell ingår studions 
mest inventiösa stereoanläggning. Bakom 
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den breda filmduken finnes fem hi-fi-hög
talare för stor effekt, vilka matas från 
var sitt ljudspår på filmen. Dessutom finns 
på filmen ytterligare ett ljudspår, vilket 
matar sex stora effekthögtalare, monterade 
i salens sidoväggar och i bakväggen. Pro
grammet på dessa sex ljudkanaler kan 
dessutom via salens kontrollbord kopplas 
till en eller flera ekokanaler. 

För cinemascopeprojektion användes en 
nästan lika omfattande ljudanläggning. 
Den väsentliga skillnaden är att antalet 
ljudkanaler är tre, plus en effektkanal för 
högtalarna i salen. För visning av normal
film och 16 mm film användes en ljud
kanal. 

För det av filmvisningen oberoende 
ljudprogrammet har installerats en 2-spårs 
stereoanläggning. Denna anläggning, som 
omfattar bl.a. Philips studiobandspclare, 
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Fig 14 
Högtalare. och apparatplacering elektronikstudion. 

skivspelare, f(jrstärkare och kondensator
mikrofoner, manövreras helt från studions 
kontrollbord. Kontrollbordet är försett med 
10 mikrofoningångar, ISlinjeingångar uch 
2 kopplade huvudkontroller. Dessutom 
finns ett antal ingångar för bandinspelat 
program och program från skiva. Till ste
reoanläggningen kan anslutas ett antal 
olika högtalarsystem. Dels kan högtalarna 
bakom projektionsduken utnyttjas, vidare 
kan speciella hi-ii-högtalare ställas fram 
på scenen för demonstration eller också 
kan högtalarsystem, monterade i sido\-äg
garna intill scenen, utnyttjas. 

Eko- och palloramaelfekler 

Förutom stereo kan man i studion demon
strera eko- och panoramaeffekt. I elektro
nikstudion åstadkommes ekoeffekter deb 
med s.k. bandeko, dels med de båda eko
rummen. Flir bandekot används en Philips 
ekornaskin typ EL 69Il, vilken är utrus
tad med ett inspelnings- och tio avspel
ningshuvuden och som i första etappen ger 
en fördröjning mellan 60 oeh 345 ms. Den 
ekoeffekt maskinen därvid ger kan fås att 
likna ett eller flera \'erkliga ekon som hörs 
distinkt och är skilda från det direkta lju
det. Genom att de första ekona återfiirs till 
inspelningshuvudet ernås en förlängning 
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och uppblandning, så at! verkan av ren 
efterklang efterliknas. Denna efterklangs
effekt förbättras ytterligare därigenom att 
utrustningens åtta ekokanaler återges av 
olika högtalargrupper som är utspridda 
oregelbundet i salen. I studion finns för 
detta ändamål ett 50-tal högtalare, av vil
ka 8 st är monterade på scenen bakom 
filmduken. 

Ekorummen ger den naturligaste efter
klangen. De matas med dynamisk högta
lare och ekot avlyssnas med dynamiska 
mikrofoner av hög kvaliteL Med tanke på 
stereofoniska ljudinspelningar finns två 
ekorum. 

De olika ekokanalerna kan kopplas 
ihop, i serie eller i parallell, beroende på 
vilken effekt man vill uppnå. Man kan där
igenom erhålla en naturlig efterklang med 
reglerbar längd. 

Med panoramaeffekt menas, som nämnts, 
att man kan »panorera» ljudet runt åter
givningslokalen. Det kan vara så aU man 
vid uppspelning av Lex. »Soldatkliren» 
ur »Faust» vill ge ett intryck av att solda· 
terna marscherar ett varv runt s.alen. I 
praktiken kan detta ske genom att man i 
rätt ögonblick bländar l)Ver ljudet från 
' tereosystemet till panoreringssystemet. 
Manövreringen av panoreringssystemet, 
som omfattar sex kanaler, sker med en 

vev; kopplingen är gjord så, at! ljudet 
kommer från högtalare som är placerade 
i den riktning veven pekar. Genom att man 
för veven i ena eller andra riktniJlgen flyt
tar även ljudet sig i samma riktning. I 
princip fungerar panoreringskontrollen sil, 
att ljudet från en kanal fördelas mellan 
sex kanaler på ett sådant sätt att man i 
l)verensstämmelse med vevens vridning får 
en variation i riktningsinformationen. 

Ljudinspelning 

För inspelning av grammofonskivor och 
för ljudinspelning i samband med TV
produktion finns i kontrollrummet ett sär
skilt mixerbord. Detta har sammanlagt 19 
mikrofoningångar inklusive tre ingångar 
för ekokanaler. Il av ingångarna kan dess· 
utom användas för bandspelare e.d. vid 
framställning av mixade program. Bordet 
är avsett för monoinspelning och 2-, 3
eller 4-kanals stereoinspelning och har, för
utom tre llUvudutgångar, särskilda utgång· 
ar för avlyssning, för tre ekokanaler och 
för playback. Till inspelningsutrustningen 
hör även tre Philips studiobandspelare och 
två skivspelare. I fig. 14 visas placering. 
en av den elektroniska utrustningen i så
väl kontrollrummet som i den övriga stu· 
dion. • 
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informationer om terrängprofilen_ 
Det amerikanska företaget Texas Instruments Ine. 

har utvecklat en radarutrustning, avsedd att installeras 
i jaktplanet F-UlA, som tillverkas av General Dyna-

Navigeringssändare på havets botten 

Det amerikanska företaget Bendix Corp. har under ca 
ett års tid gjort prov med s.k. transpondrar, ~om place
rats på havsbotten utanför l\aliforniells kust. »TranspolI
drarna» fungerar så att de, när de mottar en signal, 
sänder lit en svarsignal. De ,>t.rallspolldraf» som provats 
har under ett års tid legat på ca 2000 m djulJ och har 
inte påverkats av det höga tryck som råder på detta 
stora djup. 

Avsikten med provel är att försöka få fram ett nytt 
lIavigerillgshjälpmedel. När ett fartyg sänder ut en 
signal erhålles en svarssignal, med vars hjälp man kan 
beräkna fartygets position i förhållande till ,>transpon
dem». Förutom i öppet vatten skulle man kunna tänka 
sig att använda ett navigeringssystem av denna t.yp i 
speciellt trånga farvatten för att utmärka en speciell 
position, t.ex. för ett fartyg med en satellitstation om
bord. 

Radarstyrda trafiksignaler 

I Hamburg har man provat en ny metod för styrning 
av trafiksignaler. I stället för att ha fasta omkopplings
program eller kontaktorgan nedlagda i gatan använder 
man radarutrustningar som »känner» trafikintensiteten. 
Signalerna från radarutrustningarna, som är placerade 
över gatan, se fig., {öres till en utvärderingsutrustning 
(överst t.h. i fig.). Denna väljer med ledning av de in
kommande signalerna den takt med vilken signalerna 
skall kopplas om. Radarutrustningen har konstruerats 

Tele/unken AG och ut.värderingsutrustuingen av 
Standard Elektrik Lorenz. 

mies ocb som är konstruerat för att flyga 2,5 ggr snab
bare än ljudet. Vid lågflygning ger denna radarutrust
ning fortlöpande informationer om terrängen i flygpla
nets kurs, och med ledning av dessa informationer kon
trolleras planet automatiskt så att det undviker alla 
hinder. Radarutrustningen har en mycket långt driven 
inre kontroll, om det förekommer ett fel eller ett för
modat fel i funktionen leds flygplanet automatiskt upp 
till säker höjd. 
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"Lågflygningsradar" 

En av de viktigaste egenskaperna hos ett modernt jakt
plan är att det kan flyga på mycket låg höjd, oberoen
de av väder och tid på dygnet. och sålunda undgå 
upptäckt av radar. Jaktplan av detta slag måste vara 
försedda med en radarutrustning som ger fortlöpande 

av 
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Elektronik i bygglåda 

Philips har i Sverige introducerat en 
bygglåda, innehållande elektronikkom· 
ponenter, med vilka man kan samman· 
ställa olika konstruktioner. Bygglådan 
finns i tre varianter: en grundbyggsats, 
en kompletteringssats samt en s.k. stor· 
byggsats. Grundbyggsatsen och kom· 
pletteringssatsen innehåller tillsammans 
detsamma som »storbyggsatsen». 

Med varje byggsats följer en utförlig 
instruktionsbok i två delar: en »funk· 
tionsboh och en byggbok. I den s.k. 
funktionsboken förklaras elektronikteo· 
ri på ett enkelt och lättfattligt sätt, och 
redogöres för verkningssättet för de 
konstruktioner man kan bygga med 
komponenterna i bygglådan. I byggbo· 
ken finns noggranna anvisningar om 
hur de olika komponenterna skall mon· 
teras för varje konstruktion. 

Ingen lödning av komponenterna fö' 
rekommer utan de monteras fast med 
fjäderklämmor. Tack vare detta kan 
komponenterna användas upprepade 
gånger i olika konstruktioner. En trä· 
fiberplatta med ett flertal borrade häl 
utgör apparatens chassi. Vid apparat· 
bygge lägger man först ett kopplings· 
schema ovanpå träfiberplattan varefter 
anslutningsklämmorna placeras i de 
hål som anges i schemat. På sehemat 
finns även anvisningar om vilka kompo. 
nenter som skall monteras och hur de 
skall monteras. 

Som strömkälla används två plalta 
ficklampsbatterier. 

Med grundbyggsatsen kan man byg· 
ga följande 8 konstruktioner: gram· 
mofonförstärkare, övningsapparat för 
morsetelegrafi, radiomottagare med en 
transistor, känslig mottagare med två 
transistorer för ljudåtergivning i hör· 
propp, >skvallerljus», blinkljus, auto· 
matisk nattlampa och fuktindikator. För 
alt bygga dessa konstruktioner -behövs, 
förutom mekaniska detaljer, 12 mot· 
stånd, l potentiometer, l fotornotstånd, 
4 kondensatorer, 4 elektrolytkondensa· 
torer, l vridkondensator, l drossel, l 
ferritantenn med spole, l diod, 2 tran· 
sistorer, l hörpropp, och l glödlampa. 
Med des.sa komponenter och de som 
ingår i kompletteringssatsen - 9 mot· 
stånd, l transistor, 2 högtalare och l 
omkopplare - kan man dessutom byg· 
ga följande 12 konstruktioner: fÖrstär· 
kare för mikrofon och skivspelare, mot· 
takt·förstärkare, dubbelförstärkare, 
elektronisk orgel, telegrafiapparat med 
högtalare, högtalartelefon och snabb· 
teIefon, mikrofonförstärkare, mottagare 

med tre transistorer, akustiskt relä, tre ponenter bygga inte mindre än 20 olika 

olika tjuvlarmsanordningar, tidsregle· konstruktioner. 

rad strömställare samt mätinstrument. Grundbyggsatsen kostar 69: - kro· 

- Det är med andra ord möjligt alt nor, kompletteringssatsen 49: - kro· 

med elt relativt begränsat antal kom· nor och storbyggsatsen no: - kronor. 


Fig l 
Philips har introducerat en )elektronisk bygglåda», med vars hjälp man kan bygga upp 
till 20 olika apparater. 

En av de konstruktioner, ett s.k. skvallerIjus, som man kan bygga med Philips elektro. 
niska bygglådor. 
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Tunnfilmsminne 

Det engelska företaget EMI Electro· 
nics Ltd. tillverkar det första kommer
siellt tillgängliga s.k. tunnfilmsminnet 
på den engelska marknaden. Lagrings
mediet i ett tunnfilmsminne består av 
små rektangelformade »prickar» aven 
nickel-järn-Iegering som är förångade 
på ett basmaterial av plast, glas e.d., se 
fig. De tunnfilmselement som används 
i EMI:s tunnfilmsminne har en tjock
lek av endast 1000 Å. Anslutningstr1i
darna till de olika elementen är etsade 
på kretskort, mot vilka minneselemen-

Elektriskt ledande plast 

Vid det amerikanska företaget General 
Electric Company har man utvecklat 
en rad plastmaterial som är elektriskt 
ledande - en helt ny roll för plastma
terialen, som j u har en vidsträckt an
vändning som isolatorer. De nya plast
materialen presenterades nyligen vid 
en vetenskaplig konferens, anordnad 
av American Chemical Society. Enligt 
General Electrlcs forskningschef, dr 
Guy Suits, är de nya materialen ännu 
inte klara för att utnyttjas kommer

ten är placerade. EMI:s tunnfilmsmin
ne består av minnesmatriser som har 
en lagrinIYskapacitet på 64 ord, ord
längd 50 bitar. Dessa matriser sättes 
därefter samman till kompletta min
nen. I ett minne med en lagringskapa
citet på 1024 ord är cykeltiden för läs
ning och återinskrivning 0,5 !,-s. Förde
len med tunnfilmsminnen är främst att 
de arbetar snabbare än de minnen med 
ferritkärnor som normalt används i 
datamaskiner. 

siellt utan kräver fOTt farande en viss 
vidareutveckling. Plasten konkurrerar 
inte med metallerna när det gäller låga 
förluster, men den har den fördelen att 
den lätt kan formas och pressas. De nya 
plastmaterialen kan även appliceras i 
flytande form, ungefär som färg. Man 
kan härigenom åstadkomma Lex. en le
dande yta på isolerande plastmaterial, 
Lex. för tillverkning av kretskort. 
Plastmaterialen tål temperaturer på 
minst +100° C. 

Konservering genom bestrålning 

Det har under flera år pågått försök 
med konservering och sterilisering ge
nom bestrålning. Skaldjur Lex. kan 
konserveras med hjälp av strålning, och 
behöver alltså ej förvaras i frysrum. 
I Kanada och Sovjet bestrålar man po
tatis för att förhindra groddbildning 
och i USA bestrålas utsädet för att det 
skall bli immunt mot skadeangrepp. 

Det västtyska företaget AEG började 
för några år sedan att utveckla bestrål
ningsapparatur. Man inriktade sig där
vid på att använda högeffektröntgen i 
stället för radioaktiva isotoper. Gent
emot radioaktiva isotoper har de elek
trotekniska strålningskälloma den för
delen att de är lätta att reglera och 
koppla bort. Jämfört med elektronacce
leJ:atorer har de högre genomslagskraft, 
varför det inte föreligger någon risk 
för att radioaktivitet skall induceras i 
det bestrålade objektet. 

Man har vid AEG bl.a. utvecklat ett på ca 500000 Röntgen per timme. Ef 5000 Curie med cylindrisk anordning 
röntgenrör för 200 kV med kärlanod, fekten hos detta rör motsvarar ungefär av isotopelementen. Bestrålningsrum
se fig. Röret levererar en strålningsdos den hos en CoGO-strålningskälla om met i röret har en volym av 4000 cma. 
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FÖR SERVICEMÄN 


Neutralisering av 


Användning av transistorer i en motta
gares MF-del innebär en komplikation i 
förhållande till rörbestyckade MF-förstär
kare. Åtgärder måste nämligen vidtas för 
neutralisering, annars riskerar man själv
svängning i MF-delen. Detta innebär na
got nytt för servicemannen: MF-steg med 
pentoder är ju - tack vare det låga värdet 
pa kapacitansen mellan !lnod och styrgal
ler i pentoden - stabila vid normal dimen
sionering. Ett transistorsteg för motsvaran
de frekvens uppför sig emellertid inte 
utan vidare lika välartat. 

Var/ör neutralisering? 
I en transistor bildar spärrskiktet mellan 
bas- och kollektordioden en liten konden
sator, vars statiska kapacitans bestäms 
av kristallelementets geometriska dimen
sioner. Till denna kapacitans kommer en 
»dynamisk» kapacitans som är beroende 
av den spänning som ligger över bas-kol
lektorspärrskiktet. På grund av halvledar
materialets egenledning kommer den på 
detta sätt sammansatta kapacitansen alt 
vara parallellkopplad med en resistans, vars 
resistansvärde vid konventionella mellan
frekvenser dock är förhållandevis stort. 
Med hänsyn till de nämnda omständighe
terna får ett MF-steg i praktiken en kopp
ling som återges i fig. L Här markerar R 
och C bas-kollektorskiktets resistans resp. 
kapacitans. 

- Om en mellan frekvent signal förstärkes 

i detta steg överföres via de inre återkopp
lingselementen R+C signalen tillbaka till 
basen. Vid GE.koppling är nu kollektor
växelspänningen 180 0 'fasförskjuten i 
förhållande till basväxelspänningen Uh' 
Funnes endast återkopplingsresistansen R 

Ue 

Artikeln är delvis baserad på en artikel i 
»Grundig Technische Informationen'>, januari 
1964. 

64 RADIO & TElEVISION - NR 1 - 1965 

skulle den via Råtermatade kollektor
växelspänningen ligga i motfas mot den 
påförda basväxelspänningen : man skulle 
få spänningsmotkoppling. Härigenom skul
le transistorns inre resistans skenbart sän
kas och kollektorkretsens MF-krets skulle 
bli starkt dämpad. 

Huvuddelen av den till ba~en återmata
de spänningen går emellertid via kapaci
tansen C mellan kollektor och bas. Som 
bekant ger en kapacitans en fasförskjut
ning av 90 0 så att spänningen ligger efter 
strömmen. I vårt fall betyder delta att den 
till basen, dvs. mellan bas och emitter, 
åt.ermatade kollektorväxelspänningen blir 
fasförskj uten 90° relativt den växelspän
ning som uppträder mellan kollektor och 
emiUer. 

Risk för självsvängning 
N u är emellertid en avstämd krets rent 
resistivendast vid resonansfrekvensen, re· 
sonanskretsen är kapacitiv vid frekvenser 
högre än kretsens resonans frekvens och 
induktiv vid frekvenser lägre än resonans
frekvensen. 

Om därför baskretsens MF-krets trim
mas till en resonansfrekvens som är högre 
än MF-signalens blir kretsen induktiv, det 
betyder en fasförskjutning av 90° mellan 
spänning och ström, spänningen ligger 90° 
före strömmen. Vi kan i detta fall tydligen 
få en total fasvridning av 180 0 mellan dea 
i kollektorkretsen uppträdande spänning
en och den mellan has och emitter åter
matade spänningen. 

Efter ny förstärkning kommer i d tta 
fall den återmatade spänningen att a ter
finnas på kollektorsidan i med fas med kol
lektorkretsens spänning. De båda spän
ningarna adderas följaktligen, och om för
stärkningen är tillräckligt stor, kan steget 
självsvänga. Detta är Lö. principen för en 
oscillatorkoppling. Om förstärkningen inte 
är tillräcklig för att åstadkomma själv-

Fig l 
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Fig l 
Det inre »uterkopplingsnätet» e+R i en Irall' 
sistor kan medjöra risk jör .självsvöngning i pli 
jörstlirkarsteg som hllr resonan.skretsar flV· 
st;;mdfl till samma frekvens i kollektor· och 
baskretsen. 

Fig 2 
Genom all i motjas via nelttraliseringseLemell.· 
ten K" = R och eN = c på/öra basen en deL av 
kollektorväxelspänningen kan självsvängnings· 
tendensen i ell MF-steg elimineras. e Sl och 
e~i =spärrkondeJ/.satorer. Rl och R2 ger tran
sistorn rött bas/örspänning. R e = emittermot· 
stånd, ee= avkopplingskondeflsator för emit
tennotståndet. 

Fig 3 
Om spänningen till Ilclttraliseringsnätet påjö
res bas,n via en trans/ormat or med varvtals
omsättningen n: l bLir neutraliseringsniitets 
komponenter K \'= R ( n2 resp. eN=n2e. Kon
densatorerna. C." och e St är spärrkondensato· 
rer. Rl ger transistorn önskad jörström. 

Fig 4 
Formler för omvandLing aV ell parllllelLkrets 
/il1 seriekrets. 

Fig 5 
Här visa.> neutraliseringsnätet i schema/o i lig. 
2 om transformerat till en seriekret.s. Observera 
alt avkoppling av RH till ingångskretscn här 
sker på anna/. sätt iin i l ig. 2. 

svängning kommer Q-värdet i kollektur· 
kretsens MF-krets att skenbart öka, del 
betyder att stegets band bredd minskar. 

Principen lör neutralisering 
Kunde man emellertid åstadkomma 180 0 

fasvridning av kollektorväxelspänningen 
och kunde man återmata till basen denna 
180 0 fasvridna spänning via en liknande 
kombination av resistans och kapacitans, 
som de interna spärrskiktskomponenterna 
mellan bas och kollektor, tikulIe man 
kunna upphäva självsvängningstendensen 
i steget. Detta benämnes neutralisering. 
Ett korrekt neutraliserat steg är tinder alla 
förhållanden stabilt. 

Den erforderliga 180 0 fasvridningen av 
kollektorspänningen kan åstadkommas med 
hjälp aven transformator. N u är ju MF
kretsarna i en mottagare j allmänhet ut
fÖJ"da i form av transformatorer för alt 
anpassa till efterföljande steg. l\fan kan 

V id service på transistor

bestyckade apparater kan 

neutraliseringen i 

MF-förstärkaren störas; 

det gäller då för 

serVl:cemannen alt kunna 

göra en förnyad 

neutralisering. 

Fig 5 

då nyttja sekundärlindningcn Iiir neutrali
seringen så som visas i fig. 2. Har man 
därvid inte omsättningen l: l ntan n: l i 
transformat.orn, måst e andra värden än de 
inre åt.erkopplingskomponenternas värden 
(R, C) väljas. Resistansen blir då R :n~ 
och kapacitansen n2C, se fig. 3. 

Dessutom kan man samtidigt omtrans 
formera parallellkretsen R+ C till en serie
krets', detta för att slippa ifrån en extra 
s pärrkondensator, se fig. 4 och 5. Detta 
är förklaringen till alt man finner andra 
värden på t.ex. kapacitansen i neutralise
ringskretsen än de som man lir datablad 
för transistorn finner angivna ~om inre 
återkopplingskapacitans. 

MF-neulraliseringen kan sti.iras av änd
ringar i komponentvärden eller i lednings
dragningen j ett MF-steg eller i samband 

< Se SCHRöDER, J: ElektronikeIls gmntler I. 
Stockholm 19M. Nordisk Rotogravyr, s. ]23. 
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med byte av MF-trallsistor. Förnyad neu
tralisering kan då visa sig nödvändig. 

Mätinstrument lör neutralisering av 
MF-steg 
Den säkraste meto.den att utföra ny neu
tralisering aven MF-f.örstärkare är att an
vända en »wo.bblen, dvs. en svep genera
to.r, o.ch ett o.scillo.sko.p. Wo.bblern, som 
måste kunna avge mo.ttagarens mellanfrc
kvenssignal, är frekvensmo.dulerad med 
± 25 kHz linjärt frekvenssving och med 
svepfrekvensen 25 Hz, den bör ha en ut
spänning som kan ställas in från minst ca 
0,5 V o.ch nedåt. 

De flesta o.scillosko.p är numera utförda 
för TV-service, dvs. de har en övre gräns
frekvens so.m ligger betydligt högre än de 
för AM-mo.ttagare vanliga värdena på mel
lanfrekvensen, ca 4iO kHz. Därigeno.m 
bortfaller beho.vet a,v en demodulerande 
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mätkro.pp. Oscillo.sko.pets vertikalkänslighet 
kan emellertid vid högre frekvenser vara 
o.tillräcklig, så att användbar »kurvhöjd» 
inte erhålles för neutraliseringsarbetet. 
Detta är i synnerhet förhållandet o.m wo.bb
lerns utspänning är för liten. En väl skär
mad HF-mätkropp kan i så fall avhjälpa 
situatio.nen, en sådan ger en 25 Hz-signal 
so.m i allmänhet kan förstärkas tillräck
ligt i o.scillo.sko.pet så att kurvhöjden blir 
tillräcklig. 

Viktigt är att o.scillo.sko.pets tid axel kan 
synkro.niseras med svepspänningen. Detta 
kan o.rdnas så att man helt enkelt tar ut 
spänningen från tidsvepet (25 Hz svep) i 
o.scillo.sko.pet o.ch låter den driva wo.bblerns 
svepkrets. 

Inkoppling av mätinstrumenten 
Bero.ende på tillgänglig utrustning kan 
blo.ckschemat för instrumentens inko.pp-

C R2 
~ t--....---.-<:>-

~] 
Fig 8 
Schema för enkel mätkropp. Ri, R2 och C di
mensioneras för det valda vridspoleinstrumen
t.et och signalJrekvensen. 

Fig 6 
Inkoppling av wobbler och oscilloskop till ett 
M F·transistorsteg för neutralisering. Gäller lör 
det fall att wobblern kan ge tillräckligt hög 
utspänning för att ge en användbar bild på 
oscilloskopskärmen. 

Fig 7 
Om wobblerns utspänning inte är tillräcklig, 
kan man /ttnyttja MF-stegets egen förstärk
ning genom alt gå in med svepsignalen på bas
kretsen. 

ling till det MF-steg i mottagaren so.m 
skall neutraliseras utföras enligt fig. 6 el
ler fig. 7. 

Fig. 6 visar hur man kopplar då wo.bb
lern kan leverera tillräckligt stor utspän
ning, ca 0,5 V, för att man skall få till
räcklig kurvhöjd på oscillo.sko.pet. Obser
vera att i ett ev. efterfölj ande MF-steg 
måste - o.m MF-kretsen är enkel - ko.pp
las en ko.ndensato.r på 0,1 ,uF mellan ko.l
lekto.r o.ch jo.rd. Är MF-kretsen tvåkretsig 
(=bandfilter) ko.pplas 0,1 ,uF över band
filtrets sekundärlindning, så so.m visas i 
fig. 6. 

Ett ev. föregående MF-stegs baskrets 
ko.rtslutes, på samma sätt so.m ko.llekto.r
kretsen, i ett efterföljande MF-steg så so.m 
nyss beskrivits. Detta gäller om en enkel 
MF-krets användes so.m ko.ppling mellan 
stegen. Om ko.pplingen till föregående steg 
sker över ett MF-bandfilter, ko.pplas 0,1 ,uF 
över bandfiltrets primärlindning, se fig. 6. 
På så sätt undvikes inverkan mellan MF
stegen. 

Oscillo.sko.pet ko.pplas löst till ko.llekto.r
kretsen, antingen via en bredbandförstär
kare eller en demo.dulatormätkro.pp, se 
fig. 8. Wo.bblerns mittfrekvens ställes in 
på mo.ttagarens no.minella mellanfrekvens 
o.ch oscillosko.pets tidaxel synkro.niseras 
med svepspänningen i wobblern. 

Sedan dessa anslutningar gjo.rts, skall 
stegets kollekto.rkrets fo.rtfal"ande gå att 
trimma till reso.nans (maximum) utan att 
trimo.rganet (kärna eller trimko.ndensa
tor) behöver utskruvas helt. De anslutna 
instrumenten belastar ju kretsen i huvud
sak kapacitivt, men för ko.rrekt neutralise

http:demo.dulatorm�tkro.pp
http:m�tkro.pp


ring krävs att kollektorkretsen är rent re
sistiv (dvs_ i resonans) innan arbetet på
börjas_ 

För stora kopplingskapaciranser mellan 
den MF-krets som man kopplar in instru
mentet på och wobblern resp_ förstärkaren 
(mätkroppen) kan göra resonanstrimning 
omöjlig, särskilt om kollektorkretsen är 
utförd med liten avstämningskapacitans_ 
Ett botemedel är att minska storleken på 
kapacitanserna mellan instrumenten och 
MF-kretsen_ 

Skulle wobblern inte ge tillräcklig ut
spänning för oscilloskopet, måste man ut
nyttja stegets egen förstärkning_ Man an
sluter då wobblern till baskretsen i det 
l\lF-steg som skall neutraliseras, se fig_ 7_ 
Till kollektorkretsen anslutes som förut 
oscilloskopet via bredbandsförstärkare el
ler mätkropp_ Wobblerns utimpedans är 
oftast så låg att baskretsens Q-värde sänks 

betydligt, detta är emellertid av mindre 
betydelse i detta sammanhang_ Man bör 
inte under några omständigheter ansluta 
wobblern direkt till basanslutningen på 
transistorn, eftersom detta kan omöjlig
göra korrekt inställning av kollektorkret
sen i resonans före neutraliseringen_ 

Neutraliserings/ör/arandet 
Sedan instrumenten anslutits som beskri
vits, börjar neutraliseringen_ Kollektor
kretsen trimmas med trimskruyen till exakt 
resonans vid mottagarens nominella mel
lanfrekvens_ Stegets baskrets måste härvid 
vara kraftigt snedstämd eller dämpad av 
wobblern_ En symmetrisk kurva enligt fig. 
9 skall nu erhållas. 

Om MF-steget är rätt neutraliserat skall 
l\-IF-kurvans symmetri inte påverkas om 
man därefter trimmar baskretsen tiU reso
nans genom att bas-MF-filtrets trimskruv 

Fig 9 
Med helt snedstämd baskrets och till rätt fre
kvens avstämd kollektorkrets får man vid kor
rekt neutralisering en symmetrisk kurva på 
skärmen. Nominell mellanfrekvens har i fign
ren markerats med ett »hål» i kurvan. 

Fig 10 
Både kollektor- och baskretsarna är här av
stämda till nominella frekvensen_ Att symme
trisk kurva erhålles indikerar alt neutraLise
ringen är OK. 

Fig Il 
Om kurvmaximum -- trots att både kollektor
och baskrets är avstämda till nominella fre
kvensen - fuller under nominella frekvensen, 
samtidigt som maximipunkten hos kurvun 
höjs, tyder detta på för liten neutralisering Co<. 

Fig 12 
Om Co< är för stor kommer kur·vans topp att 
faila vid en frekvens som ligger högre än den 
nominella frekvensen. Detta trots att både kol
lektor- och baskrets är avstämda till nominella 
frekvensen. Samtidigt kommer kurvans maxi
mipunkt alt ligga högre. 

Fig 13 
Kurvor visande verkan av baskretsens trim
ning vid rätt inställd neutralisering. Fem ku.r
vor vid olika trimning av baskretsen visas. 
Maximal kurvhöjd vid nominella frekvensen 
visar alt neutraliseringen är fullgod. 

Fig 14 
Om C.V är för liten uppvisar svepkurvornas 
toppar ett maximum vid en frekvens som är 
lägre än nominella frekvensen. Kurvor för tre 
»trimlägen» hos baskretsen visas. 

Fig 15 
Om C.Vär för stor Itppvisar svepkurvornas top
par ett maximum vid en frekvens som är högre 
än nominella fre!.-vensen. Kurvor för tre trim
lägen hos baskretsen visas_ lfr fig. 14_ 

Fig 16 
Utan demodulerande mätkropp filr man »dub
belkurvor», som emellertid inte ger mera in
formation än de »enkla» kurvorna som visats 
i fig. 9- 15. 

vrides. Kurvans bredd och höjd kan föränd
ras vid trimning av baskretsen, men sym
metrin skall ovillkorligen bestå, se fig. 10. 
Använder man mätkoppling enligt fig. 7, 
skall wobbleranslutningen på bassidan 
flyttas till MF-bandfiltrets primärkrets, 
(läge 2) när man utför kollning av MF
kurvans form. 

Den minsta tendens hos MF-kurv-toppen 
att >vandra~ på skärmen i sidled i sam
band med att MF-bandfiltret i baskretsen 
trimmas, indikerar ett neutraliseringsfel, 
se Hg. 11 och 12_ 

Har stegets transistor bytts ut är den 
fasta kondensator som sitter i neutralise
ringsledningen ganska troligt inte av rätt 
storlek. Den måste då tillfälligt bytas ut 
mot en trimmer med lämpligt kapacitans
område, så att man kan bestämma om eN 
behöver ökas eller minskas. För varje om

~78 
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AUDIOTEKNIK 


INGENJÖR BEDRICH HRACHOVINA 

Transforlllatorlösa tonfrekvensförstäl 
utgångskondensator 

Den transformatorIösa förstärkarens för
delar är vid det· här laget säkert väl kända 
för de flesta audiotekniker. Många intres
santa kopplingar för förstärkare av detta 
slag har utvecklats i både rör- och transis
torutförande, och det kan utan vidare sä
gas att de förbättringar som åstadkommits 
med dessa kopplingar är betydande. 

Vid experiment och mätningar på trans
formatorIösa förstärkare av single-ended 
push-pull-typ stöter man emellertid på en 
del nya problem. Ett av dessa problem är 
att man måste använda en utgångskonden
sator. Se schemat i fig. 1. Det betyder att 
man får svårigheter att överföra de lägsta 
frekvenserna i basregistret. 

Det ekvivalenta schemat för en transfor
matorlös förstärkares utgång kan ritas så 
som visas i fig. 2. Här är Rt förstärkarens 
inre resistans, C utgångskondensatorn och 
R b högtalarens impedans, som förutsättes 
vara rent resistiv. E är förstärkarens gene
ratorspänning. Märk här att topp-till.topp
värdet för E vid maximal utstyrning högst 
kan uppgå till förstärkarens batterispän
ning minus bottenspänningsfaJIet i slut
transistorer och spänningsfallet över ev. 
emittermotstlind. 

Vid medelhöga och höga ton frekvenser 
kan man bortse från inverkan av C; all 
tillgänglig effekt överförs då till RI;. Ut
glingskondensatorns inflytande blir emel
lertid allt större ju lägre frekvenser som 
skall överföras till RI;. 

Den relativt starka motkoppling som i 
allmänhet används i transformatorIösa för
stärkare gör, att frekvenskurvan är rak 
ända ner till frekvensen några Hz. Inre 
resistansen R, antar av samma orsak myc
ket små värden. Visserligen minskar mot
kopplingsspänningen som uttages över Ro 
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när utspänningen sjunker vid låga frekven
.er:, på så sätt minskar infly.tandet av ut
gångskondellsatorn C i basregistret. Men 
detta gäller endast så länge topp-till-topp
värdet på förstärkarens växelspänning är 
mindre än batterispänningen ; vid överstyr
ning blir den återkopplade spänningen (in
om vissa gränser) konstant vid fallande 
frekvens. 

Betecknas kondensatorns reaktans med 
Xc erhålles den till Ro överförda effekten 
p/J ur 

Fig l 

där U,) = den över belastningen uppträdan
de växelspänningen i volt, R b högtalarre
sistansen i ohm och Xc kondensatorns reak
tans i ohm. Pb erhålles i watt. För konden
~atorns reaktans gäller 

f är här frekvensen i Hz och C utgångs
kondensatorns kapacitans j Farad. 

I ekv. (l) är inte hänsyn tagen till för-

Fig l 
Förenklat schema för vanlig 
typ av transjormatorlös .för
stärkare med IwmpLementära 
N PN-PNP·transistorer. 

Fig 2 
Ekvivalent schema för en 
transjormatorlös jörstärkares 
utgång. 

Fig 3 
Kurva visande sambandet 

mellan P% = Pmaa'!P m.ax O 
och kvoten XiR b• 

fr Stabilisering 

- Motkappling 



kare utan 

stärkarens inre resistans Ri då denna på 
grund av starka inre motkopplingar är li
ten i förhållande till högtalarimpedansen. 

Om förstärkaren arbelar med en batteri
spänrnng=EB blir det maximala uppnåe
liga effektivvärdet U bm"," för sinusformad 
spänning över belastningen. 

Ubm a21= EB / 2V2 (2) 

Den från förstärkaren maximala uttagbara 
odistorderade effekten Pma. är sålundav 

PIIl('1>= E/J~Rb/8(Rb2+X/) (3) 

Fig 2 

En ny intressant kopplings

variant av den 

trans for matorlösa 

tonfrekvensförstärkaren 

anges här. 

Uttryckes X G med Rh som enhet erhålles: 

P",",,= EJl2/ 8RbCl+(Xc/ R b ) 2J Av kurvan framgår att den maximala 

Den maximala uteffekt som kan tas ut vid uttagbara effekten sjunker snabbt då kv o
ten (XC/Rb ) ökar.X,,= O; Pma:cO är tydligen = E/J2/ 8R b' 

Vi får alltså 
Exempel: p ma,,=PmaxO/ [l+ (Xc/Rb ) 2] 
En förstärkare ger vid 1000 Hz en ut

Införes P7. = (P",. ,/P"'.:vo) 100 effekt av 15 watt. Högtalarimpedansen
fås är 4 ohm och man vill inte förlora mer 

än 10 % av den maximala uttagbara 
I fi g. 3 visas en kurva som visar sambandet effekten vid 20 Hz på grund av reak-

Fig 3 

r- r... 
~ 

1\ 
\, 
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spinning 
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1,8 k 

91. 11' 

27k 
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Fig 4 
Exempel på principschema för 10 IF transjormatorlös förstärkare med NPIY·PNP·f.-omplementärtransistorer single·ended push.pu!l·l.-oppling. 
Högtalarimpedan s 7 ohm. Distorsion ca 1,6 % vid l kHz och 10 IF utefiekt. 

tansen i seriekondensatorn. Vilket ka· C= 1/2:r/X,, = 1/ 2.n20·1,2 ~ 
pacitansvärde skall då C ha? = 0,0066 F=6600 flF 

Då uteffekten endast få r sjunka till Ändras kraven till att max. 5 % effekt· 
i 	 sänkning tillåtes vid 20 Hz måste konden· 

satorn ökas till 8600 !~F. De angivna kOll' 
densatorvärdena är stora och kondensato· 
rer för dessa kapacitansvärden får stora 

dimensioner, eftersom kondensatorerna 
måste vara dimensionerade för hela arbets. 
spänningen ED' 

Ett komplett schema för en 10 W trans· 
forrnatorlös förstärkare av single·ended 
push·puIl·typ visas i fig . 4. 

En 	kopplingsvariant i vilken en serie· 

90 % vid 20 Hz erhålles ur kurvan 
fig. 3 att Xc/Ro ~ 0,3. Därav Xc= 0,3' 
·Rb=1,2 ohm. Värdet på C erhålles 
sedan ur en reaktanstabell eller ur 

Fig 5 

+ 

Förenklat schema jör transjormatorlös jörstärkare med komplementära 
NPN·PNP·transistorer. lngen utgångskondensator 
arbetsspänningen är uppdelad i två halvor. 
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Fig 6 
Förenklat schema jör »symmetrisk:. transformatorlös förstärkare med 

erfordras p.g.a. all komplementära NPN·PNP·lransistorer. lngen utgångskondensator er· 
fordras p.g.a. att förstärkaren är uppdelad i två identiska halvor. 



kondensator blir överflödig angavs redan 
1952 av Peterson och Sinclair.' Fig. 5 visar 
kopplingen i förenklad form. Belastnings. 
motståndet R b är här direkt kopplat mel· 
lan förstärkarens »mittspänning» och hal· 
va arbetsspänningen. Nackdelen med kopp. 
[ingen är att det fordras två skilda batteri· 
halvor eller strömförsörjningsenheter. 

En annan kopplingsvariant i vilken ut· 
gångskondensatorn är eliminerad har ut· 
vecklats av författaren. Se fig. 6. Kopp. 
lingen består helt enkelt av två identiska 
förstärkare, som med 180 0 fasskillnad på 
utgångsspänningarna arbetar på samma 
helastningsmotstånd RI>' Detta kan då di· 
rektkopplas mellan de två förstärkarnas 
miHspänningar. 

Den för den andra förstärkaren i kopp. 
lingen i fig. 6 erforderliga fasvända signal. 
spänningen uttages i lämplig punkt i den 
första förstärkaren via ett kopplingsmot. 
stånd R". Motståndet R", är så dimensio· 
nerat, att ingångsspänningen till den andra 
förstärkaren är lika stor som inspänningen 
till den första. Under förutsättning att för· 
stärkningen är lih."1l i de båda förstärkarna 
kommer de båda förstärkarnas utspänning 
i punkterna M t resp. M2 att vara lika stor 
men kommer att vara 1800 fasförskjuten. 

Vid full utstyrning varierar spänningen 
i punkterna M t och M2 mellan -En och O. 
På detta sätt får man över belastningsresi· 
stansen R b en maximal växelspänning med 
amplitudvärdet = En och effektivvärdet 

En/V2, vilket är dubbelt så hög utspän· 
ning som i kopplingen enligt fig. 1. Det 
betyder också dubbelt så stor ström. Om 

• sluttransistorer, kylning och batteri tillå· 
ter, fås därför med denna koppling fyra 
ggr högre uteffekt jämfört med det fall 
att man har en slutförstärkare enligt fig. l 
med samma batterispänning En och sam· 
ma värde på RI>' Basregistret blir ograve· 
rat då ingen utgångskondensator förekom· 
mer. 

Med effekttransistorer som f.n. finns att 
få till rimligt pris kan transformatorlösa 
förstärkare utan utgångskondensator byg· 
gas för effekter upp till 200-300 W. Bat· 
terispänningen EIl får därvid vara ca 45 V 
om man har en 4 ohms belastningsresistans. 
Varje sluttransistor måste alltså tåla 45 V 
och en maximal kollektorström av ca 12 A. 

Sammankopplingen av två förstärkare 
enligt schemat i fig. 6 kan även utnyttjas 
på så sätt att man för viss uteffekt och vid 
visst värde på R b kan minska En till häH· 
ten i förhållande till förstärkare enligt 
fig. 1. 

De båda förstärkare som ingår i en 
koppling enligt fig. 6 kan dimensioneras 
på sätt som tidigare beskrivits i denna tid· 
skrift.' 

l PETERSON, A; SINCLAIR, D B: A single· 
ended push·pull audio amplifier. Proc. I.R.E. 
1952, jan., s. 7-11 samt LIN, H C; WHITE, 
B H: Single·ended amplifiers for class B opera· 
tian. Electronics 1959, 29 maj, s. 86-87. 
'SJÖGREN, E: Konstruktion av transforma· 
torlösa tonfrekvensförstärkare. RADIO & TE· 
LEVISION 1964, nr 3, s. 56. • 

INGENJÖR BENGT ASSOW 

130 W förstärkare 

Illed transistorer 


Många frågar kanske: vad ska man med en förstärkare med 130 W ut· 

effekt till? En 10 W förstärkare är ju många gånger tillräcklig. Det är 

alldeles riktigt: 10 W är fullt tillräckligt i de fall man använder bas· 

reflexlådor, exponentialhorn, »oändlig» balfel och sålunda har rätt hög 

verkningsgrad i högtalarsystemet. Utvecklingen går emellertid mot små 

och mycket hårt dämpade lådor med extra kraftiga högtalare, vilket be· 

tyder att man får dålig verkningsgrad speciellt i det effektkrävande bas· 

området. Förstärkaren för sådana högtalare måste därför dimensioneras 

för att avge hög effekt i basregistret. 

P å annan plats i detta nummer' behandlas 
en ~symmetrisb kopplingsvariant för 
transformatorlösa förstärkare med kom· 
plementära NPN·PNP·transistorer i vilka 
ingen utgångstransformator krävs. En vik· 
tig fördel med denna förstärkarkoppling är 
- förutom att den otympliga utgångskon. 
densatorn bortfaller - att man kan arbe· 
ta med relativt låg arbetsspänning. 

Ett exempel på en praktiskt prövad 
koppling som baserats på den nyss om· 
nämnda kopplingsvarianten visas i fig. 1. 
Förstärkaren består i princip av två sepa· 
rata förstärkare, som matas från ett speci. 
elIt utformat fasvändande steg med tran· 
sistorn T1. 

De i schemat specificerade transistorer· 
na kan utbytas mot andra av liknande typ. 
Dock måste de tåla 40 V, helst 50 V, spän· 
ning kollektor-emitter. Transistorerna 
TI, T2, T4 och Tl3 behöver dock endast 
tåla ca 20 V spänning kollektor-emitter. 

1 Se artikeln. Transformator/ösa tonfrelwens· 
förstärkare utan utgångskondensator på sid. 
68. 

Att märka är, att sluttransistorerna T8, 
T9, TIO och TIl ej nödvändigtvis behöver 
vara matchade. 

Medelst de trimbara motstånden P2 och 
P3 justeras nollströmmen (utan insignal) 
till ca 20 mA i vardera sluttransistor· 
grenen. Helst bör man med ett oscilloskop 
samtidigt kolla att ingen övergJl.ngsdistor. 
sion uppträder vid sinusformad inspänning 
och vid mycket låg signalnivå på utgången. 
Man ställer in PI och P2 tills övergångs. 
distorsionen blir minimum. 

Arbetspunktsstabiliseringen sker med 
en transistor T4 (TI4) och två dioder Dl 
och D2 i stället för med enbart två dioder 
- som är vanligt i de flesta kopplingar av 
detta slag. Tack vare den valda koppling· 
en kan två högohmiga dioder användas. 
Eftersom transistorn T6 är en kiseltran· 
sistor och T7 en germaniumtransistor väl· 
jes lämpligen som Dl en kiseldiod och som 
D2 en germaniumdiod. 

Mittspänningen på den högra förstärkar· 
delen, se fig. l, justeras medelst P4 till 
exakt halva batterispänningen Uno Mitt· 
spänningen på den andra förstärkardelen 
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Fig l 

Principschema jör 130 W jörstärkare med transistorer. Ingen utgångskondensator erjorrlras. 130 W uteffekt erhiilles i 4,5 ohms belastning vid 

3 V inspänning. Tran.s istorer : Tl = T2 = T4 = T5=T?=T13=T14 = T15 = 2N.52.S (PNP·transi.Slor, germanium, 40 V, 0,3 W). T3=T6= T12 = 

=T16=2N1613 (NPN·transistor, kisel, 40 V, 0,5 W). T8=T9 = TlO=Tll =2N2?8 (PNP·transislor, germanium, 40 V, 15 A, 150 W'). Dioder : 

U1=lN645 (kisel, 50 mA); D2 = OA8l (germanium, 50 mA). Samtliga motstund 1/ 2 W. 


Fig 2 

F19 'J-
Erforderlig korrektion a/l jörstärkarens /re· 
Iwensgång kan utjöras genom alt man maJlIr 
in hfJl/tviig.ssignfJl 1 kHz på jörstärkaringången 
och samtidigt observerar utsignalen i oscillo· 
skopet. l a) visas hur utsignalen skall se ut 
vid korrekt jrekvensgång, i b) visas hllr utsig· 

aULJl 
· 

nalen .ser ut vid diskanthöjning och i e) vid 
diskant/all. Frekvcnsgången korrigeras med 
kondensatorerna Cl och C3. 

b 

Fig 3 
Uppmätt distorsion som junktion av utejjek. 
len P., för jörstärkllren i jig. 1. Belastnings. 
lesisl.llns 4,5 ohm, mälfrekvens 1 kHz. 

Fig 3 

2 5 11 20 so 11) DJW 
- Put 

skall då automatiskt bli lika stor, vilket 
kollas med en likspänningsmätning över 
högt.alarklämmorna. Restspänningen här 
bör inte överstiga 0,5 V. 

Likströmsstabilisering åstadkommes 
med T2 och för att inte likströmsstabili· 
seringen skall påverkas av signalspänning 
med låg frekvens ingår i stabiliserings. 
nätet RC·länkar med relativt lång tidskon. 
stant. 

När insignalens nivå ökas skall biida 
förstärkardelarna börja klippa samtidigt 
och symmetriskt. Detta j lIsteras med poten· 
tiometern PI. Använd vid dessa prov ett 
oscilloskop koppla t över et! motstånd på 
16 ohm i stället för högtalaren. (Tänk på 

För att korrigera för olika frekvens
gång hos transistorerna, matas förstärka
ren lämpligen med kantvåg. Kondensa
torerna Cl, (C2), C3 justeras då så att 
kantvågen återges utan under· eller över
kompensering, se fig. 2. 

TIistorsionsmätningar har utförts på en 
förstärkare med schema enligt fig. l vid 
olika uteffekter och vid 4,5 ohms belast· 
ningsmotstånd (högtalarer Resultatet vi· 
sas i fig. 3. Värdena får anses som typiska. 
Om belastningsimpedansen ökas till 16 
ohm blir maximal uteffekt ca 40 W men 
distorsionskurvan ändras mycket obetyd
ligt. Mätningarna är utförda vid 1kHz. 

Observera att försiktighet måste iakt· 

3 kHz, så att inte transistorerna blir över
hettade. Försök inte få ut höga effekter 
vid frekvenser över 3 kHz, det går inte. 
Vid 10 kHz lämnar förstärkaren endast 
några watt. Lyckligtvis är det ju så att det 
vid musik- och talåtergivning är frekven· 
ser under 200 Hz som är effektkrävande, 
frekvenser över 3 kHz ingår mycket spar· 
samt i musik eller tal. 

Vid 130 W uteffekt och vid 40 V batteri
spänning drar förstärkaren ca 5 A. Nät
aggregatet måste därför dimensioneras så 
att det klarar detta utan att spänningen 
sjunker, stabilisering är därför nödvändig 
i näraggregatet. Förlusteffekten i sluttran· 
sistorerna blir stor och kylflänsarna måste 

grannarna! ) tagas med signaler med frekvens över därför dimensioneras med hänsyn till detta.
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Två apparat/ådor, 
tillverkade av 
plastlaminat· 
plattor oeh plast. 
kantlister. 

Tillverka apparatlådan själv DOCENT NILS NYBOM 

Snygga och ändamålsenliga appa· 

rat lådor kan lätt tillverkas av plast

laminatplattor (»Perstorps-plat

tor») och plast kantlister som an, 
vänds inom husbyggnads- och In

rednings branschen. 

Då och då ställs man inför problemet att 
skaffa lämpliga lådor för apparatbyggen . 
av skilda slag. Ibland gäller det att vissa 
yttermått (höjden i en bokhylla etc.) är 
givna; i andra fall åter bestäms storleken 
av dimensionen hos en viss komponenL 

:Man kan - som framgår av det följan
de - tillverka mycket snygga och ända· 
målsenliga lådor av plastlaminatplattor 
(av typen »perstorps·plattof») i förening 
med sådana plastkantlister som inom hus
byggnads- och inredningsbranschen an
vänds för att hörn ledes hopskarva sådana 
plattor. 

Principen är den att man med en metall
såg (bågfil) sågar till de sex sidorna ur 
ett lämpligt stycke perstorpsplatta, varef· 
ter dessa sammanfogas med likaledes till· 
sågade bitar av kantlisten. 

Delarna kan hopfogas på olika sätt, an· 
tingen genom att de limmas ihop med nå· 
got snabbtorkande »hobbylim» eller ge· 
nom att de skruvas ihop med bultar eller 
plåtskruv. Limning ger kanske det snyg· 
gaste resultatet, hopfogningen med skru· 
var å andra sidan har den fördelen, att 
man åter kan plocka isär lådan, Lex. för 
att ändra vissa mått eller för att på olika 
sätt bearbeta sidostyckena. 

Ofta nog torde en kombination av lim
ning, Lex. av gavelstyckenas eller fram· 
och baksidornas kantlister, och skruvade 
fogar för övrigt vara att föredraga. För att 
göra en sida enkelt löstagbar kan man 
fästa den med expanderande, kluvna sprin· 
tar. 

Tillverkningsproceduren 
Tillverkningsproceduren är i korthet föl· 
jande: 

Sedan man bestämt sig för dimensioner
na för apparatlådan, t.ex. lOX 20X 40 cm, 
tillsågas de 6 plattor som erfordras. I det 
angivna exemplet behöver man följande 
plattor: 2 st. lOX20 cm, 2 st. 20X 4O och 
2 sI. lOX 40 cm. 

Därefter skall 12 kantlister tillverkas, 
vilket kanske kan verka litet arbetsamt. 
Det går emellertid rätt snabbt sedan man 
fått en viss vana och om man rationaliserar 
tillverkningen så mycket 80m möjligt, bLa. 
genom att rita alla mått och linjer på en 
gång innan man börjar såga. De mått som 
därvid avsätts på kantlisten är de som på 
den färdiga lådans utsida kommer att bil· 

Fig l 
En 45° vinkel av "oekad meta/lpldt u.nderlättar 
uppritandet av de linjer, e/ter vilka kantlis· 
tema skall kapas. 

da ramens innerkant. Denna sträcka blir 
ca 6 mm kortare än sidans längd dvs. för 
en 10 cm ida skall detta mått vara 94 mm. 
Listens ytterkant blir i gengäld ca 6-7 
mm längre än sidan. 

Uppritandet av de sneda linjerna ut· 
efter vilka listen skall kapas underlättas 
aven 45°·vinkel, tillverkad aven bit boc· 
kad metall plåt. Måtten behöver då endast 
utsättas på listen,' ena sida, medan såg· 
ränderna ritas ut på båda sidor. Se Hg. L 
Kapningen måste göras i två etappeT, dvs. 
i båda planen, för vardera kantliständan. 
Stabiliteten hos de på detta sätt tillverka· 
de apparatlådorna är god. En viss risk 
finns dock för att de blir skeva om man 
inte bevakar detta vid hopsättningen. För 
att underlätta den invändiga monteringen 
kan det ofta vara lämpligt at! bygga ap
paratIådan så att den passar ett visst, till· 
gängligt chassi. 

Det här beskrivna byggsystemet skulle 
med fördel kunna normeras. Om man he· 
stämmer sig för vissa standardmått, Lex. 
kantmutten 10, 20 och 40 cm (och kantlis· 
ter av motsvarande längder), skulle man 
med en byggsats, allt efter önskemål, kUll
na göra lådor med måtten lOXIOX20 cm, 
20X 40X40, lOX20X40 cm, etc. 

Materialkostnaderna kan beräknas efter 
m220: - -25 : - kr per för plattorna 

samt l: 20 kr per m för kantlisten. 
Om man till varje pris vill ha en lutande 

front eller någon annan avvikelse från det 
rätvinkliga systemet, bör detta vara möj· 
ligt at! åstadkomma. Om plastlisten upp· 
hettas i kokande vatten en stund kan den 
nämligen böjas ganska mycket efter be· 
hag, dvs. listens vinkel kan giiras större 
eller mindre än de vanliga 90°. 

En stor fördel med det här beskrivna 
lådbyggsystemet är att det finns en mängd 
olika plattfärger och plaumönster att välja 
på, från vita, grå, svarta och flera klara 
färger till olika slags vävmönster och mar
moreringar. Vid noggrant arbete kan man 
få fram lådor som är både mycket använd· 
bara oeh tilltalande till det yttre. Det för
tjänar kanske också att erinras om möj· 
ligheten att före monteringen få önskad 
text ingraverad i plattorna hos någon gra· 
vör. • 
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RTpresenterar: Bandspelare 

Bandspelaren »Beocord 2000», tillverkas 
av det danska företaget Bang & Olu/sen, 
välkänd tillverkare av elektroakustiska 
komponenter såsom mikrofoner och nål
mikrofoner. »Beocord 2000» är en stereo
bandspelare, den kan erhållas i både 2
och 4-spårutförande. Jämfört med övriga 
hemmabandspelare som finns på markna· 
den är »Beocord 2000» synnerligen välut
rustad. 

Mekanik 

I »Beocord 2000» ingår en Papst synkron· 
motor för bandtransporten. Bandsträck· 
ningen förbi de separata in- och avspel
ningshuvudena åstadkommes med en filt· 
kuddebroms. För att förhindra ryckningar 
i bandet vid start och stopp har man försett 

Fig l 
Stereobandspelare »Beocord 2000» från Bang 
& Olu/sen, med inbyggd 3·kanal.s mixer. Band· 
spelaren arbetar med 3 bandhastigheter. Db· 
servera att llOlymkontrollerna i mixern samt 
volymkontrollen för avspelnings/örstärkaren 
utgörs av skjutpotentiometrar. 
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transportmekanismen för bandet med två 
»slingfångare», en vid avlindnings- och 
en vid upplindningsspolen. Slingfångarna 
består aven styrrulle som är monterad på 
en fjädrande arm. 

Bromssystemet med filtkudde fordrar 
tillsyn då och då för att fungera oklander
Iigt; sålunda måste t.ex. dammpartiklar 
avlägsnas från filtkudden och det är ock
så viktigt att man med jämna mellanrum 

rengör uvnga anliggningsytor för bandet 
- en enkel serviceåtgärd som många ty
värr ofta försummar. 

Manövreringen av bandtransporten sker 
med en enda manöverspak. När bandet tar 
slut avstannar bandtransporten och manö
verspaken återgår automatiskt till sitt ut· 
gångsläge. Bandspelaren är även försedd 
med en snabbstoppanordning, som gör det 
möjligt att momentant stoppa bandet utan 

Fig 2 
Bandspelaren med borttagen bottenskiva. Som framgår av jotot är /örstärkardelen uppdelad i 
flera separata enheter. lngångs/örstärkarna är lätt utbytbara. Vid pilarna visas två ingångs/ör. 
stiirkare; den tredje - som skall sitta längst t.h. -- är borttagen. 



_ __ 

med inbyggd 


alt inställda elektriska funktioner påver
kas_ 

Färstörkardelen 
Förstärkardelen är helt transistorbestyc
kad och fordrar sålunda ingen uppvärm
ningstid_ Är man mycket noga med att 
bandhastigheten skall vara absolut kor
rekt, fordrar dock motorn - enligt upp
gift från den svenska representanten Skan-
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Fig 3 
En sida i den omfattande bruksanvisning som medföljer .",Beocord 200rJ». l bmksanvisningen ges 
41 olika användnings exempel. 

Civilingenjör 

Sten Wahlström vid Kungl. 

Tekniska Högskolan i 

Stockholm, institutionen 

•llllxer 

dinaviska Grammophon AB - ca 10 minu
ters uppvärmningstid före användandet. 

Förstärkardelen är uppdelad i flera se
parata enheter_ Det finns b1.a. tre separata 
ingångsförstärkare, en för varje ingång, 
vilka samtliga är lätt utbytbara, se fig. 2. 
Man kan således anpassa ingångsstegen 
efter de programkällor man önskar använ
da. Normalt levereras bandspelaren med 
tre olika ingångsförstärkare: en mikrofon

för byggnadsakustik, 

har för RT:s räkning 

provat bandspelaren 

»Beocord 2000» och 

lämnar här en presentation. 

förstärkare, en grammofontörstärkare och 
en radioförstärkare. 

Mixersteg ingår 

Efter ingångsförstärkarna följer ett mixer
steg med tre skjutpotentiometrar, en för 
varje ingangsförstärkare. Man kan sålun'
da vid inspelning blanda signalerna från 
tre olika programkällor. Tack vare dessa 
skj utpotentiometrar erhålles en bättre 
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Tab . 1. Data lör bandspelare »Beocord 200rJ» 
från Bang & Olu/sen. 

ANTAL SPAR: 2 eller 4 

BANDHASTIGHETER : 19, 9,5 och 4,75 cmls 

FREKVENSOMRADE (VID ± 2 dB): 

19 cmls, 40 - 16.000 Hz 

9,5 cmls, 40 - 12.000 Hz 

4,75 cmls, 50 - 6.000 Hz 


DYNAMIK (VID 3 'I, DISTORSION): 

2-sporsmodellen: 55 dB 
4-spårsmodellen : 50 dB 

OVERHORNING MELLAN KANALERNA: > 45 dB 

SVAJ (EFFEKTlVVÄRDE) : 

19 cm/s : 0,075 '/o 

9,5 cm/s : 0,11 '/o 

4,75 cml s I 0,18 '/o 


INGANGAR: 

Mikrofon: 150 /lV, 50 - 200 ahm 
Pickup: 2 mV, 33 kahm 
Radia : 45 mV, 10 kahm 

UTGANGAR : 

linje 0,775 V, 47 kahm 
Högtalare 8 W, 4 ahm 

EFFEKTI'ORBRUKNING : 90 W 

DIMENSIONER: 450x355x210 mm 

VIKT: 16 kg 
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ÄVEN 

DEN ARBETSAMMASTE 


RELAXAR 

ibland, ach om han (eller hon) någon gång naggats av 

tvivel på Ballantine's pålitlighet rekommenderas hör en 

liten övning, som kommer att ha en best6ende lugnande 

effekt på psyket. 

Ta en Ballantine (instrumentet) och sätt igång den. 

Ta gärna också en annan känslig voltmeter med jämför

lig spec. noggrannhet. 

Mät en spänning mitt på skalan på båda. 

Välj en Frekvens nära gränsfrekvensen, och notera avläst 

värde. Oka och minska den instrumenten tillförda nät· 

spänningen 10 OJa, 15 OJa eller 20 OJa. Tag den variation som 

motsvarar kvaliteten hos det använda elnätet. Notera och 

lämför resultaten. En lämplig spänning att mäta kan t.ex. 

tas från Ballantine's kalibrator 421, som ignorerar de nät

spänningsvariationer som uppträder under försökets gång. 

Försöket visar, att man inte för Ballantine's skull behöver 

skaffa nätspänningsstabilisator. 

Ett annat intressant försök, som bör göras med känsliga 

voltmetrar är byte av det första förstärkarröret. Det kom

mer efter all sannolikhet att visa att omkalibrering ej är 

nödvändig för Bs del. 

Det tredje försöket tar n6gon tid och det kan vara lämp

ligt att kombinera det med normalt arbete. Det bör näm

ligen utsträckas över 1000-2000 drifttimmar under flitigt 

utnyttjande av instrumentens möjligheter. 

Vid en efter denna tids förlopp lämpligt infallande vilo

paus kan man göra om de två första försöken och jäm

Föra resultaten från Forna dagar. Ett av instrumenten bör 

ha visat, att det förtjänar förtroendet att nyttjas i allvar

ligt syftande mätningar, och mätning är vetning eller bör 

vara det. Alternativet kan kallas indikering, skattning eller 

höftning 

Den som har förmånen att kunna göra dessa försök under 

en ibland nödvändig eftertankepaus i ett krävande jobb 

kommer att minnas och vara glad att han läste detta. 

Hur kommer det sig? 

Ballantineägaren vet det. 

Den kloke, som inte äger Ballantinein.strument men vill 

veta inbjuds härmed kordialt att söka kontakt med 


Ballantine Laboratorie. Ine. genom repre.entonten 

Civilingenjör Robert E. O. Olsson 
Trlldg6rdsgatan 7, Motala, tel. 01411122 29. 

BALLANTINENYHETER 

AC-DC kalibrator 421 DC Volt/amperemeter E-M-T Voltmeter 321 
0-100 V±0,15 OJa 365 Mäter effektivvärde, 
DC +, DC-, 400 Hz, l ,uV-l KV medelvärde, toppvär
1000 Hz l nA-1A de, sinus, med o. utan 
eH. värde, t-t. ±l OJa distorsion, puls, fyrkant
Distorsion <1 OJa 100 ,uV-330V 

Noggrannhet, ±2 OJa 
5 Hz-4MHz 

~ 7S Bandspelare med ... 

överblick över volym inställningen för de 
olika programkällorna. Dessutom är det 
lättare att samtidigt ställa in flera skj ut
potentiometrar, än att ställa in flera vrid
potentiometrar. Eftersom varje skjutpoten. 
tiometer ·består av två separata potentio
metrar (en för varje stereokanal) som är 
gangade med varandra bör man använda 
symmetriska stereoprogramkällor. Utba
lansering av osymmetri kan endast ske vid 
återgivning, och då med avspelningsför. 
stärkarens balanskontroll. 

Som utstyrningsindikator används två 
små vridspoleinstrument i stället för de 
sedvanliga indikatorrören. Detta får när· 
mast ses som en konsekvens av att band· 
spelarens förstärkare är bestyckad med 
transistorer i stället för med rör. Indikator
rörenfordrar ju relativt hög anodspän· 
ning och någon sådan har man inte till· 
gång till i en transistorförstärkare. Men 
det måste sägas att indikatorrören är mer 
överskådliga jämfört med miniatyrinstru. 
mente n i :.Beocord 2000:.. 

Avspelningsförslärkare 

Avspelningsförstärkaren är försedd med 
avspelningsvolymkontroll (en skjutpoten
tiometer), separata bas· och diskantkon
trolJer samt balanskontroll. Avspelnings· 
förstärkarens frekvenskorrektion överens· 
stämmer med det senaste IEC.förslaget', 
dvs. 70 !tS vid bandhastigheten 19,05 cm/s. 

Genom att bandspelaren är försedd med 
separata in· och avspelningshuvuden och 
separata in· och avspelningsförstärkare, 
kan man samtidigt med inspelningen 
»kontrollavlyssna> det som spelas in på 
bandet. Observera att man i detta fall 
verkligen lyssnar till det som registreras 
på bandet och inte - såsom är fallet i 
bandspelare med kombinerat in- och av
spelningshuvud - lyssnar till signalen 
innan den spelas in på bandet. Tack vare 
de skilda förstärkarna kan man med >Beo
cord 2000) göra upptagningar med konst
gjort eko och även åstadkomma s.k. mul· 
ti playu pptagningar. 

Bandspelaren kan även användas enbart 
som förstärkare: då behöver inte drivmo· 
torn vara igång. Förstärkarens slusteg läm· 
nar en uteffekt på 2X8 W, slutsteget är 
transformatoriöst och har som utgångs· 
transistorer 2 st. OC22 i varje kanal. 

En mycket utförlig bruksanvisning med· 
följer bandspelaren. Däri ges noggranna 
anvisningar på 41 olika användningsexem· 
pel, se fig. 3. 

Sammanfatlnillg 
»Beocord 2000) är en mycket tilltalande 
bandspelare med goda data. Enligt några 
stickprovsmätningar som utförts håller 
bandspelaren de data som uppges av till· 
verkaren. Apparaten har en yttre finish av 
hög klass och är lätt att arbeta med. 

1 IEC = International Electrical Commission. 
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FÖ,RVALSDÄMPNING 

MED TUMHJULSINSTÄLLNING 


e9MM 

89 MM~~ 
r 

45MM 

I>TUMHJULSDÄMPSATS» - senaste tillskottet i ))TUMHJULSDÄMPSATSEN» 
Paintons tillverkningsprogram av dämpsatser. tillverkas i följande olika kretstyper: 
Painton har utvidgat sitt tillverkningsprogram av Obalanserad T-brygga 1O steg 
varierbara dämpsatser med en 23-läges minia Balanserad potentiometer 1O steg 
tyrdämpsats med tumhjulsinställning. Obalanserad potentiometer 22 steg 
I den nya dämpsatsen, som inryms i ett gjutet 2 balanserade potentiometrar 1O steg 
plasthölje med 19 mm bredd och 45,7 mm längd, 
används Paintons högstabila kol motstånd samt 
Paintons speciella »brusfria» kontakter. Motstån- ,----------------------, 
den som ingår är monterade på kretskort. På Vi tackar för det gångna årets angenäma samarbete 
dämpsatsens framsida finns en upplyst digital 
skala. Dämpsatsen är avsedd att anslutas med och önskar Er Ett Gott Nytt År. 
en »Edge-comector". 

SVENSKA PAINTON AB 
STOCKHOLM-ÅKERS RUNÖ TELEFON 0764/20110 
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ISOPHON· 

HOCilAtARE 

högsta kvalitet 

rimliga priser 


ISOPHON - diskanthögtalare 
typ HM 10C 

Anslutes tili bas - eller normalhög

talare för att höja frekvensområdet upp 

till 20000 Hl. Max. belastn. med bas

högtalare 12,5 watt. Talsp. imp. 5 ohm. 

Diam. 100 mm. djup 50 mm. 


Riktpris 14: 50 Typ HM 10C 

ISOPHON hög- och mellantonskomr --~', bination typ DHB 6/2-10~ -), ~ Består av två högtonshögtalare samt 
kompressionsmatad meliantonshögta'. lare monterad på ett gemensamt stål

Typ DHB 6/2-10 chassi. Frekv.område 1000-20000 Hl. 
Storlek 400 X 170 X 200 mm. Talspole
imps. 4,5 ohm. Riktpris 160: 

ISOPHON Hi Fl-högtalare 
typ PH 2132E 

Oval bashögtalare med inbyggd sepa

rat högtonshögtalare med delningsfllter. 

Frekvensområde 35-17000 Hl. Max. 

belastn. 8-10 watt. Storlek 320X210X 

136 mm. Riktpris 105:

Typ PH 2132 E ISOPHON HJ Fl-högtalare 
typ Orchester 

Rund bashögtalare med inbyggd sepa

rat högtonshögtalare med delningsfil 

ter. Frekvensområde 25-20000 Hl. Max. 

belastning 25 watt. Talspoleimp. om

kopplingsbar 4 och 16 ohm. Diam. 300 

mm. Djup 195 mm. - En högtalare med 

världsrykte, Riktpris 370: 

ISOP HON - bashögtalare typ P38A 

Genom specialutförande av konen har 

resonansfrekvensen kunnat hållas myc

ket låg. Frekvensområde 30-6000 Hl. 

Max. belastning 50 watt. Diam. 385 mm. 

Djup 220 mm. Riktpris 320:

ISOPHON HI Fl-kombination typ G 3087 

Denna kombination består av två di

skanthögtalare samt en meliantonshög

talare och en 300 mm. bashögtalare. 

Frekvensområde 30-20000 Hl. Storlek 

600 X450x200 mm. Max. belastning 25 

watt. Riktpris 415:

Detta är endast eH litet urval av vår 

stora sortering av ISOPHON - Hög

talare. 

Fabrikens originalbroschyr sändes gär

na på begäran. 


~lek 

RADIO & ELEKTRONIKKOMPONENTER AB 
Tel. växel 340920, Tulegatan 19 G, 
Postbox 19043, Stockholm 19. 

Typ Orchester 

Typ P38 A 

Typ G 3087 

~ 67 Neutralisering av ... 

ställning av denna trimrner vrides bas
MF-kretsens trimskruv genom resonans
punkten. Vid rätt inställning skall MF
kurvan, registrerad över kollektor-MF
kretsen, ha sitt maximum mitt på skärmen 
och skall samtidigt vara fullt symmetrisk. 

Fig. 13 visar svepkurvornas utseende i 
ett riktigt neutraliserat steg vid trimning
en a v baskretsell till fem olika frekvenser 
i närheten av den rätta MF-frekvensen. 

Ett felaktigt värde på CN ger vid trim
ning av baskretsen de MF-kurvor som vi
sas i fig. 14 och 15. Beroende på om C:-I 
är för liten eller för stor kommer tydligen 
den största kurvhöjden att erhållas till 
vänster eller till höger om mitten på sve
pet över skärmen. 

Samtliga MF-kurvor som visas i denna 
artikel' har fotograferats från oscilloskop
skärmen, varvid en demodulerande mät
kropp, se fig. 8, använts före oscilloskopet. 
Skulle man använda ett bredbandigt oscil
loskop utan demodulering av signalen kom
mer bilden på dess skärm i stället att ha 
ett utseende som visas i fig. IS. 

Sedan den rätta inställningen för CN 

bestämts, kan eN på nytt ersättas med en 
fast kondensator med samma kapacitans, 

När ett steg neutraliserats på tillfreds
ställande sätt avlägsnas instrumenten, var
efter MF-kretsarna i såväl bas- som kol
lektorkrets trimmas på normalt sätt till 
resonans. Först därefter bör neutralise
ringen av nästa steg vidta, 

Ett bra tips: börja neutraliseringen av 
ett steg med att löda fast små öglor av 
förtent koppartråd på kretskortens under
sidor i de punkter där instrumenten för 
neutralisering skall inkopplas, det under
lättar mätningen och gör det lätt att koppla 
på instrumentet i rätt punkt. 

Neutraliseringen kan också klaras utan 
tillgång till wobbler och oscilloskop om 
man har tillgång till en trimgenerator för 
mellanfrekvensen och en HF-millivoltme
ler med låg ingångskapacitans, 3-5 pF. 
Man ställer då in kollektor-MF-kretsen 
efter att ha gjort nödvändiga sidstämning
ar av MF-kretsarna före och efter steget (se 
fig. 6) för max. utslag på HF-millivoltme
tern. Vid trimning av bas-MF-krets till 
rätt frekvens skall max. utslaget på HF
voltmetern ändras endast obetydligt, Skul
le utslaget ändras får CN ändras till dess 
att vid trimning av baskretsen endast en 
obetydlig ändring uppträder av max. ut
slaget på voltmetern. 

Klart är att man också kan ta upp MF
kurvorna punkt för punkt vid olika bas
kretslrimningar och på så sätt ta reda på 
om kurvtoppen ligger högre eller lägre i 
frekvens i förhållande till nominella mel
lanfrekvensen. Detta ger anvisning om 
huruvida ev. över- eller underneutralise
ring föreligger i steget. 

COH 

'Ur Grundig Technwche Informationen, ja· 
nuari 1964. 
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SYDIMPORT AKTIEBOLAG 

VANSOVÄGEN l - ÄLVSJO Z - SWEDEN - TEL. t7 6184 - POSTGIRO 453453 


FÖTst - StÖTst - BILLIGAST! näT det gälteT kommunikationsradio och öVTig amatöTutrustning 


Nu fullkomligt perfekt. Stabilitet bättre än 
± 25 pis vid SSB-mottagning. Grovinställ 
ningsskala I, 0-600 KC med indikering för 
var 100 KC. Grovinställningsskala II, med 
ind. för var lO-de KC, Fininställningsskala 
B-10 KC Indelad i 100 delsstreck. Innställ 
ningsnoggrannheten på denna skala är ±50 
PIS. Exakt kalibrering sker med hjälp aven 
10 KC kristall och en 100 KC-kristall med 
större noggrannhet än ± l period per se
kund. Försäkra eder om leverans redan nu! 

SR - 600 - Special. 

Kan erhållas endast genom oss. 

Trippelsuper med 22 rörfunktioner l:a MF 

3,4--4 MC, 2:a MF 455 KC, 3:e MF 50. 

Frekvensområde: Band 1:3,4-4 MC, 2:7-7,6, 

3:14-14,6, 4:21-21,6, 5:28--28,6, 6:28,5-29,1, 

7:29,1-29,7 MC. Kan dessutom utrustas med 

5 valfria band mellan 4 och 30 MC. 

Känslighet: 0,5 p.V vid 10 dB signalIbrus 0,1 

p.V vid 50 mV uteffekt. 

Selektivitet: 4 KC till 250 pis variabel i fyra 

steg. Notch Filter, dämpning mer än 60 dB. 

Spegelfrekvensförhållande mer än 60 dB . Alla 

Interferenstoner under brusnivån. Frekvens

stabilitet bättre än 0,1 KC. Instälinlngsnog

grannhet ± 0,1 KC. 

Krlstallkallbrator: 100 KC. 

Första blandaren kristallstyrd på alla band 

SSB/FM det. AVC, MVC, ANL, BFO, AF 

Galn, RF Galn, S-Meter, fininställningsskala, 

med delstreck för varje KC'Kr l 950 

Komplett med kristaller. •• : 
Ett mindre antal av den äldre typen SR-600 
utförsäljes så långt lagret räcker för 1.400: 

EI-2.02. 
400X250X200 mm. Vikt c:a 13 kg. 220 V _ 

Kommunikationsrnottagare av ytterligt hög 

klass . Kristallstyrd l:a blandare för 2-meters

bandet. 

Frekvensområde: 54B-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 signal/brusförh. 


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

Prod.det. 
Bandspridning: 80 m, 40 'm, 20 m, 15 m, 10 m, 

2 m. I 
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 kristallkallbrator, OA2 Stab. 6CA4 Llk
ri.ktare. Totalt 15 rör med över 20 rörfunktlo
ner. Kr. 799:
370-WTI 

20000 av ± 1,5 'I,. 

En ny och förbättrad 

upplaga av det redan ti 

digare välkända instru~ 

mentet 305-ZTR. ' 

Mätområden: 

DC: 0,5, 2,5, ID, 50, 250, 500 

och 1000 Vol t, 50 p.A, l, lO, 

100 mA, l, 10 A. 

AC: 2,5, ID, 50, 250, 500, 

1000 V. 0,1, 1 och 10 A . 

Frekv.omr. B-50 Kc, 


Vikt 1,3 kg. 178X133X84 mm. 

Ohm: RX1, RXlO, RXIOO, RXIOOO, RXlOOOO. 


a-'50 Ma. Specialskalor medger direkt av
läsning av den ström som framflyter genom 
det mätta motståndet såväl som den spänning 
som ligger över detsamma under mätningen. 

Kr. 160:
Avb. 30 % Kontant. A,'bet .•tillåg 5 % 

9R- 59 special 

Nu med 11 rör. Stablllserad anOdspänning 
och inbyggd Krlstallkalibrator. Tidigare 
frekvensdrift nu helt eliminerad. Bättre 
känslighet AVC 1. Kan endast erhållas från 
oss. 
380X250X180 mm. Vikt 11 kg. 220 V 
Frekvensområde: 540 KC-l,6 Mc, 1,6-4,8 Mc, 

4,8--14,5 Mc, 10,5-30 Mc. 
Känslighet: l p.V vid 50 mV. 10 p.V vid 20 dB 

slgnal-brusförhållande. 
Selektivitet: Max. ± 500 pIs vid 3 dB. ± 9 Kc 

vid 93 dB variation l till 3. 
Uteffekt : 1,5 W . Effektförbrukning : 50 VA. 
Rörbestyckning: HF-steg 6BA6, Blandare 6BE6, 
Q-multipler 6VA6, MF-steg 6BA6 2 st. LF-steg 
och detektor 6A V6, Slutsteg 6AQ5, Kristallkal. 
12AU7, Stabilisator OA2, likriktare 5Y3GT, 
Oscillator 6BE6. Bandspridning av banden 80 
m,40 m, 20 m, 15 m, 10 m. Variabel selektivitet, 
BruslImiter, S-meter, HF-volymkontroll, LF
VOlymkontroll, BFO, Standbayomk., antenn
trimmer m.m. Mottagning även av SSB. 

Netto Kr. 525:
Av den äldre typen 9R-59/HE30 finnes ännu 
ett mindre antal I lager. 

Netto komplett Kr. 450:
Oscillograf lng.-Imp. 2 1I1a-20 
CO-130 _ 5" pF, med prob 2 MOl 

5 pF. 
Bandbredd: 2 p ls 
4,5 Mc. 

St!gtld: 0,08 p.s. 

Klinslighet: 40 mVI 

cm. 
DIrektkalIbrerad 
IVIcm. 
Dämpning : Xl, X IO, 
X100, X 1000. 
Svepfrekvens: 5 pls
500 Kc/s uppdelat på 

7 områden med 

tryckknappsinställ 

nlng och finjuste

ring. Hög svepllnea

ritet. Släckt åter

gång. Anslutning för 

Z-mOdulation, Ext., 


230X370X420 mm. Synk och Svep. 

Vikt 12 kg. ytterligare kontrol
Stab!llserad anodsp. ler: Intensitet, fokus, 

astigmatism, vert. och hor. pos. Fasjustering 

för svepning av MF-kurvor. 

Nätsp. 220 V 50 pIs, 110 W . En osc1l10graf för 

TV-service av högsta klass. 


Inkl. Testkropp Kr. 799:
TE-2.2. 

Frekvensområde : 
A: 2B-200 pis 
B: 20lr-2000 pIs 
C: 2000-20000 pis~!Yf.". 

';,' '" 

Sinus och 


J'.' ' fyrkantvåg. 

utsp. : B-l,5 V 
220 V. 50 pis 
260X175X130 mm. 

~ i f,- ' . Distorsion: 2 'I. 

Kr. 199:
SWO-300 

Frekvensnoggr. : 
±1 'I•. 
Frekvensområde : 
A: 15B-400 Kc 
B: 40B-ll00 Kc 
C: 1,1-4 Mc 
D: 3,5-12 Mc 
E: 11-40 Mc 
F: 4lr-150 Mc 
G: 15B-300 Mc 

242X166X132 mm. Mod.: 800 pIs eller 
Vikt 2,5 kg. elV. 220 V. 50 pis. 

Kr. 155:

R-401 


350X205X140 mm. Vikt 6 kg . 

Frekvensområde: 55lr-1600 KC, 1,6-4,4 MC. 

4,5-11 MC 11-30 MC. 

Blandare: 12BE6, MF: 12BA6, BFO: 12BA6, 

Det. AF: 12AV6, Slutsteg: 50C5, Likr: lS315. 

Känsl!ghet: 10 p.V vid 50 mW. Uteff. 1,5 W. 

Bandspridning, S-meter, ANL, BFO m.m. 

Inbyggd högtalare. Nätansl. 220 V 50 PIS. 


Kr. 299:

250X200X150 mm. Vikt 5 kg. 220 V _ 

Proselektorlconverter. Kan anvlindas som 

converter för banden lO, 15 och 20 m varvid 

alla spegelfrekvenser effektivt el!mlneras, 

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: 6BA6 HF-steg, 6BL6 HF-steg, 

6BL5 kristallstyrd osc. och blandare, 6BA6 

Katodföljare. 

K.ristaller : 5,25 Mc, 8,75 Mc, 12,25 Mc. 

Nlitspännlng: 220 V. Effekt : c:a 18 w. 


Netto Kr. 275:
Byggsats Kr. 225:

H-80 20000 ON ± 1,5 'I,. 
DC o. AC : 2,5,10,50,250, 

500, 1000, 5000 V. 

DC: 50 p.A/150 mV, 2,5, 25, 

250 mA, 10 A. 

dB : -10 till +62. 

Ohm: 10-10 Ma, RX1, XI0, 

XIOO, XIOOO. 

178X133X83 mm. 

Vikt 1,3 kg . 


Kr. 125:

50000 ON ± 2 'I,.TI-18 DC: 10, 50, 250, 500, 1000 V . 
25 p.A, 2,5, 25, 250 mA. 

AC: lO, 50, 250, 500, 1000 V, 

OHM: RX1, X10 XIOO, X1000, 

l U-lO MO. 

DB : -20 till +22, +22 till 

+36 dB, 0,001-0,1 p.F, lB-lOO 

H. 

Obs: Spegelskala . 

160XI05X60 mm. 

Vikt 700 gr. 


Kr. 89:
H-100 

20000 ON ± 2 '1,. 
DC: 0,5, 2,5, 10, 50, 250, BOO, 

1000, 5000 V. 50 p.A, 2,5, 25, 

250 mA. 

Ohm: RXl, XlO, XI00, X 1000. 

AC: ID, 50, 250, 1000 V. 

DB: 0_ +22, 0_ +62 dB. 

l70XllOX60 mm. 

Vikt 750 gr. 


Kr. 79:

NH-2.00 DC: 20000 ov ± 2,5 'I,. 

0,25, l, 10, 50, 250, 500, 1000 V. 

AC: 8000 aN 10, 50, 250, 500, 

1000 V. 

DC: 50 p.A, 10, 250 mA. 

Ohm: l a-s MO. RX1, XIO,O, 

Xl00,O. 

ytterrnått: 117X95X45 mm. 

Vikt 400 gr. 


Kr. 59:
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AB NORDQVIST & BERG 
Elektrisk mätteknik - Industriell elektronik 

KB TRANSISTORISERADE 
SPÄNNINGSAGGREGAT 
i referens-, inbyggnads- och rackmodeller 
Förutom som vanliga laboratorieenheter tillverkas KB-aggregaten som inbygg

nads- och rackaggregat för användning i noggranna fysikaliska och mättekniska 

kretsar samt för matning av puls-, digital- och transistorkretsar. 

KB-aggregaten är helsvenska aggregat med data i internationell toppklass 
resultatet aven avancerad halvledarteknik. Aggregaten är bestyckade med kisel

transistorer och komponenter av industrityp för alt ge högsta driftsäkerhet. KB

aggregaten är gorla exempel pli vad modern halvledarteknik kan ge - de är 

kortslutningssäkra, strömbegränsande, programmerbara, fjärreglerande och även 

strömstabil iserande. 


ZENERSTAT-REFERENSENHETER 
KBB 3003 INBYGGNADSAGGREGAT 

Hägstabila enheter med extremt 16gTK för kom
~ensationsmätningar. Ersötler en Westoncell. med variabel spönning för mätkrelsar. Medium 
Stab. 0,01 %, TK 0,0015 'I%C, Brum 0,1 mV. stabilitet. 
KB 705 M 7 V, 4 mA. 7,8x117X53 mm. 0,3-30 V, 300 mA, nät· och lastberoende 0,1 %. 

Pris 175 kr. Brum 0,3 mV, TK 0,02 '/oI°C. 
KB 705 7 V, 4 mA. SOx1l5x23 mm. 

Pris 125 kr. Kortslulningssäkert, strOmbegrånsande, program. 
merbart, fjärregleronde och strämstobiliseronde.KB lODS 10 V, 15 rnA. 9Ox9Ox95 mm. 

Pris 190 kr. Dimension 120X 130xl05 mm. Pris 345 kr. 

_ J'" _~_ ~~ ..KBB 1510 
-;-. (

KBB 3103 
INBYGGNADSAGGREGAT iO'' ·· ... " V i. 

Typerna KBB levereras även för 19" rock med 
ett eller flera aggregat i samma panel. Typbe. 
teckning KBR. 

Hågstabila och med variabel spänning . lömpliga för noggranna 

mätkretsar. 

NIit- och Iosiberoende 0,01 'I"~ TK 0.007 %/oC, Brum 0,1 mV. 

Korlslutningssökra, slnlimbegränsande, fjårregleronde, programrner· 

bara, strömstabiliserande och transientfria. 


KBB 1510 ~15 V, l A. Dim. 200x114x118 mm. Pris 530 kr. 
KBB 3103 ~30 V, 0,3 A. Dim. 200X1l4X1l8 mm. Pris 515 kr. 

KS 1220 INBYGGNADS- OCH RACKAGGREGAT med fast spänning. För 
puls-, digital- och transistorkretsar. 

Nötslabilitel 0,2 'I"~ Inre motstllnd 0,01 ohm, Utrustade med komponenter av industrityp för 
Brum 5 mV. all ge högsta driftsäkerhet. 

I'~I -;'~ - ..( 

" ~ -- -. /I 
f' 

KSB 1220 
KSR 1220-2

Inbyggnadsaggregat, 12 V, 2 A. Rackagllregat med två spänningar 2X12 V, 2 A. 
Dimensioner 175 x 120XI30 mm . DimenSioner 19"x5'/,"x210 mm. 

Pris 385 kr. Pris 850 kr. 

AB NORDQVIST & BERG 
Snoilskyviigen 8 - Stockholm K - Tel växel 520050 
NORGE, J. M. FEIRING A/S, OSLO. TEL. 414345 
FINLAND, O/Y CH ESTER AB, HELSINGFORS. TEL. 61644 

Digital frekvens- och 
periodtidmätare 

Racallnstruments Ltd., England, tillverkar 
en transistorbestyckad frekvens- och period· 
tidmätare, typ SA S20. Mätresultatet pre
senteras genom att fyra siffror ur var sin 
ställtalsrad på apparatens framsida bely. 
ses under ca I,S sekunder. Mätområde vid 
frekvensmätning är 2 Hz- 300 kHz och 
vid periodtidmätning 2 Hz- 30 kHz. Nog· 
grannheten är ± I enhet exkl. kristallens 
noggrannhet hos normaloscillatorn, vars 
frekvens är 100 kHz. Tillåten ingångsspän· 
ning är 70 mV-ISO V över ingångsimpe

dansen 50 kohm, parallellt med SO pF. 
Känslighet (effektivvärde) : 70 m V vid 10 
Hz-IOO kHz, 500 mV vid nedre gräns 2 
Hz och 170 m V vid övre gräns 300 kHz. 

Apparaten, som har dimensionerna 190 
X l6SX l80 mm, väger 3,2 kg och kan an· 
slutas till nät IlS, 220, 240 V, 4S-60 Hz, 
eller till IS V batteri. 

En militär version med typbeteckningen 
SA S20 H tillverkas i ett mer robust utfö
rande, se fig. Pris för typ SA S20: 2S60 :-; 
för typ SA S20 H: 32S0:-. 

Svensk representant: M Stenhardt AB, 
Björnsonsgatan 197, Bromma. 

(42S) 

Kommunikationsmottagare 
från Marconi 

Det engelska företaget Marconi Compan.y 
Ltd. tillverkar en ny kommunikationsmot
tagare, typ H2301, för frekvensområdet 
SOO kHz-30,S MHz. Mottagaren kan an· 
vändas för mottagning av AM., CW- och 
ESB·signaler och kan tillsammans med en 
speciell tillsats även användas i enkanals 
teleprintersystem. 

Inställningen inom frekvensområdet sker 
i steg om I MHz med 100 kHz överlapp· 

~ 82 
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PM 5120 och PM 5121 är högkvalitativa generatorer med 
låg distorsion och hög stabilitet. Frekvensområdet 

sträcker sig från sub-audio till låga radiofrekvenser. 
Båda generatorerna har konstant utgångsimpedans 

samt högstabil utgångsnivå, som kan erhållas antingen 
från balanserad eller obalanserad källa. 

Dessa LF-generatorer lämpar sig utmärkt för industriella 
applikationer och forskning inom elektronik, 

mekanik, kemi, ultraljud, medicin och geofysik. 

Frekvensområde PM 5120 
5 Hz - 600 kHz (± 0.5 dB) i 5 steg 
Fel:<±2% 
Distorsion: < 0.5% över 10 Hz 

Frekvensområde PM 5121 
1 Hz - 100 kHz (± 0.5 dB) i 5 st~g 
Fel: < ±2 % ± 0,05 Hz 
Distorsion: < 0,5 % över 5 Hz 

Utgång 
Krets : balanserad eller obalanserad 
Amplitud: max. 10 V över 600 ohm 
(balanserad) eller 20 V öppen krets 
Dämpning: 4 x 20 dB. i steg och 
kontinuerligt 
Impedans: 600 ohm ± 2 % 
Brum och brus : < 60 dB 

Dimensioner och vikt 
höjd x bredd x djup : 29 x 22 x 32 cm 
Vikt: 12 kg 

PHILIPS 

~ 

~ 


PHILIPS 

elektroniska mätinstrument 


F6rslljning och .ervice 6ver hela vlrlden 


Svenska Aktiebolaget Philip. 


Matinstrumentavdelningen Fack Stockholm 27. Tel. 08/63 50 00 

Philips EMA Department, EINDHOVEN. Holland 
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UN IVERSAL· 
INSTRUMENT 

I VÄRLDSKLASS 
®Modell 260 -4 

Många nyheter gör den nya 260 mer 
värdefull än någonsin. Polaritetsom· 
kopplare. Gör likströmsmätningarna löt· 
tore och snabbare. 50 microampere 
250 milivoltsområde liIer större könslig· 
~et . Täcker hela omradet i 6 steg. Mer 
spridda skolor ger snabbare avlösning 
och mindre möiligheler till felavläsning . 
Vöxelströmsomr6dels känslighet ökad till 
5000 ohm voll. Förbällrad frekvenson· 
passning vid AC mölningar 5-500.000 
pis. Helvögslikriktning. Innebör större 
noggrannhet vid växelspänningsmät. 
ningor. 

Pris kr 315:

STOCKHOLM Rörstrandsgatan 37, te l. 081227820. GOTEBORG Södra Vägen 69, tel. 
0311200325. MALMO Regementsgatan 10, tel. 04002975. SUNDSVALL Vollugatan 3. 
tel. 060/150310. 
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ning och kontinuerlig inställning inom 
varje steg, se fig. Skalan är kalibrerad med 
l kHz noggrannhet. Kalibreringen kan 
kontrolleras mot en inbyggd kristallstyrd 
100 kHz·oscillator. 

MF·förstärkarens bandbredd är omkopp
lingsbar mellan 14, 7, 3, 1,2 och 0,4 kHz. 

Mottagarens frekvensstabilitet håller sig 
inom ± 20 Hz vid fast matningsspänning 
och konstant omgivningstemperatur. Fre· 
kvensdriften är inte större än 50 Hz vid 
temperaturvariationer på upp till 20° C, 
en nätspänningsvariation på ± 10 % på· 
verkar inte frekvensstabiliteten mer än 
högst ± 100 Hz. 

Den nya mottagaren finns i såväl bänk· 
utförande som i utförande fÖT stativmon· 
tage. Bänkmodellen har dimensionerna 
483X 222X 521 mm, vikt 44,9 kg. 

Najband för kabelstammar m. m. 

KA-TRANSISTORFÖRSTÄRKARE 


Okad synbarhet - skarpare och kontrastrikare televi
sionsbild även på randområdena . 

KA-transistorförstärkaren har redan sålts i Finland och 
Schweiz i över 35.000 respektive 10.000 exemplar. 

Vi söker en i branschen väl inkommen repro för Sverige. 
För närmare uppgifter kontakto : 

KESKUSANTENNI OY 
Tavastvägen 155 - Helsingfors 


Repr. i Norge: Arthur F. Ulrichsen AlS 


Hellerman Ltd., Crawley, England, intro· 
ducerar en ny sorts najband för najning 
av kablar och kabelstammar. Tillverk· 
ningsmaterialet för banden är PVC eller 
nylon och för nitarna polyeten eller nylon. 
Najbandet kan tas isär ett flertal gånger. 
Det levereras i grått, svart och transparent 
i rullar om 22,5 m med 8 eller 12,5 mm 
bredd. Pris för PVC-rulle med 8 mm bredd: 
7: 50; 12,5 mm bredd Il: -; för nylon
rulle med 8 mm bredd: 45: -; 12,5 mm 
bredd 60: -. Nitarna säljes i askar om 
1000 st; priset för dessa varierar från 
16: - till 44:-. 

Svensk representant: Tele·[ nvest AB, 
RosenIundsgatan 8, Cöteborg C. 
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FOR FINGRET OVER EN rVÄTTSRÄDA •.. 
.. . sakta, och fingret följer med i varenda vågdal 
... fort, och fingret hoppar mellan topparna. 

Där är stereo-pickupens situation i ett nötskal. 

vekhet, foglighet, komplians, elastans, vad 

ni vill kalla det, tar vi E i meter per Newton, 

alltså längdförändring per pålagd k raft

enhet (som bekant är 1 Newton - 119,81 

kilopond) . Då får vi resonansfrekvensen 

I ett vanligt grammofonspår för mono är massan. Det säljs inga utbytesnålar till 

pickupspetsen tvångsstyrd från bägge spår ORTOFON-pickupen, den är inte billig. den 

väggarna, därför att spåret vindlar horison ger inte stor utgångsspänning. Men den 

tellt. I stereo är det något helt annat. ligger i världstoppen när det gäller att spe

la av det ömtåligaste skivspår med den 
~ Där ligger varje kanal i var 

sin spårvägg och pickup

spetsen är ensidigt styrd , 

precis som fingret på tvättbrädan - och 

precis som bilhjulet på den tvättbrädiga 

vägen. Liten massa i hjulet och sportig 

fjädring, så följer hjulet vägens gropar, an

:lars inte. Ju spänstigare fjädring i fingret , 

desto fortare kan man dra innan det 'börjar 

hoppa på brädan. Hoppar er pickupspets i 

stereospåret eller följer den alla groparna? 

Alltihop går tillbaka till den gamla kära 

mekaniska svängningskretsen. Ett trögt ele

ment, en klump, är sammanfogat med ett 

spänstigt element, en fjäder och det olir 

enligt naturlagarna ett system som vill 

gunga, en svängningskrets. 

Ji EPeta sakta med fingret på 

klumpen och den följer 

snällt med i vertikalrörel

sen. Försök peta den !b 
snabbt upp och ner och den vägrar. Fing

ret studsar. Gränsen går vid systemets 

resonanspunkt. 

Som mätt på klumpens tröghet tar vi mas

san M i kilogram. Som mått på fjäderns 

Den sportiga fjädf=_I_V 1 Hz ringen i bilen är2'if M'E 
kanske 2 cm för 

100 kilo, d.v.s. kompliansen E = 2,04.10-5 

miN. Hur sportig måste fjädringen i nål

spetsen vara för att den skall följa väggens 

alla ojämnheter? Ja, det beror på nålspets

massan och ojämnheternas frekvens och 

kan beräknas enligt formeln här ovan. 

Ju lägre näispetsmassa, desto vekare kan 

fjädringen vara för en given översta frek

vens i följsamheten. Det är här som stereo

åldern har ställt pickupkonstruktörerna in

för helt nya svårigheter. I monospåret är det 

önskvärt att nålspetsmassan är liten, så att 

accelerationskrafterna mot spårväggen blir 

små nog för att vara ofarliga. Följsamheten 

har man genom tvångsstyrningen. I stereo

spåret är det nödvändigt att nålspetsmas

san är liten, annars hoppar spetsen mel

lan topparna, om man inte tvingar den till 

följsamhet genom farligt stora fjädrings

krafter (farligt liten komplians). 

Det är därför man i ORTOFON-pickupen 

har satsat allt på att bringa ned nålspets

mest perfekta följsamhet - vilket när allt 

kommer omkring är den väsentliga meriten 

hos en pickup. 

För ORTOFON SPU stereo är nålspets

massan 1 milligram och kompliansen i nål

spetsen 10-' mylmillipond, (1 ,02 • 10-2 miN) 

vilket ger 

1 1Vf=-' =16.000Hz
211 10-6 '1,02' 10-2 

som följsamhetsgräns 

Kontrollräkna på några andra pickuper, så 

får Ni se! Eller ännu mer utslagsgivande 

- lyssna! Lyssna till hur ORTOFON-pick

upen klarar ut den svåraste ljudbild, även 

på " omöjliga" plattor! Plattor där andra 

pickuper inte bara låter illa utan också 

hamrar sönder spårvägen därför att spet

sen hoppar mellan topparna. 

~'k" -pickupen finns hos välsorterade fackhandlare över hela landet. 

_S_V_E_N_S_K_A_E_L_E_K_T_R_O_N_IK_-A_P_P_A_R_A_T_E_R__A_B____ =ml'= _____~--
Gubbängstorge:t 119 STOCKHOLM-ENSKEDE teJ. 08 1940270 ~ 
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MINIATYRHOGTALARE 
Typ P-151 , 0 1,5", B ohm, 0,05 W, 400

4000 pis ..... •. . ... . . .. .. . . . . . ....... .. . 11 : 
Ty~ PD-201 , 0 2" , B ohm, 0,1 W, 4Q0.-...4000 

pis . .... . . ... .. . . . . . . .. .. . .... .... ... . . . . 11 : 50 

Tyf50~C~1~2, .~.. ~1:~':: . ~.. ~~~:..~,.1 . .'~~: .~~ 11 : 5G 
Typ PA-301, 0 3", B ohm, 0,1 W, 350-3500 

pis .. ....... .. .... ....... .... ...... . .. .. . 12 : 
Typ P-412, 0 4" , B ohm, I W, 200-8000 

pis .... ... .. ........ .. .. .. ... .. ..... .. . .. 13:
TRANSFORMATORER 
Utgångs . ST31, ST32 . .. ........ .... ... .... .. 4: 

ST33 .. .... ..... . . .. .... .. .. .. . . . 9 : 
Inl/ångs. STll , ST13 .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. 4 : -
Drov . ST21, ST22, ST23 .... .... .. .. .... .. 4 : 

M 188 .. .. .. .. .. .... ...... ...... .. 10 : 50 
TRYCKKNAPPSOMKOPPLARE 
Typ TDM, 3 knoppar, 2 växl per knopp, nor

molfunktion . .. . . .. ... . . . .. .. ... ... .... .. . 9: 
Typ TDM, 5 knoppar, 2 vä xl per knopp . . . . 13 : 90 
Typ TP, 11 knoppar, 4 väx! per ~napp .. .. . . 4B: 50 
Typ TM, 5 knoppar, 4 växl per knopp, samt 

fästen för spolstommar, lör tryckt lednings
plotta . . . ... . .. .... ... .. . . ... . . ... . . . .. . 

Dessutom linnes elt flertal specialutfäronden 
p6 lager. Pris pö förf r6gan.
MINIATYRRELÄ, GlIUNER typ 957 
21 X 17X9 mm, spolmotst. 300 ohm , 6-12 V, 

1 växl .. .. .... .... .... .. .. .. .... .. .... .. 
KELLOGG-OMK. 3-vägs, tvd vä xel kont. i 

varje öndläge, typ TnO .. .. .. .. .... ..... . 
D:o 	med fyra växelkont . i varje ändläge typ 

TlIOA .... ... .. ...... .. .. . .... .. .... _. ... . 
VIPPSTROMBRYTARE, typ H-50, l-pol ., 

droppformig metallvipp, huset i svort bak ., 
26 X 14 x 10 .. ...... ..... .. .. .. .... .. .. .. . 

VIPPOMKASTARE, typ H-52, l-pol., i övrigt 
samma som ovonst6ende •.. .. • •. . • • . . .. . 

D:o, typ H-53, 2-pol., 26 X 14 x 22 .. .. ...... .. 

SIGNALLAMPHALLARE, typ E-OB, sub.-minio 

tyr med fö rkromod linskrage 0 14 mm , 
montogeh61 11 mm, total längd 35 mm, 
med röd " grön, gul , vit, klor och bld lins 3 50 

LAMPOR till d :o, E 5,5 6 V .. .... .... .. .. O 90 
D:o 12V .. .. .. .... .. _. 1 
D:o 24 V . .. .. .... .... . 1 20 

D:o 2B V . .... .. .. .. .. . 1 40 


Priserna inkluderar ej oms och porlo. 

INTRONIC AB 
Svort6gaton 70 , Johanneshov 
Tel. Vxl 590235 

Kopplingsur oeh rastsi@nalur för veeko
program • Impulsrelaer • Program
verk • ElektrIska timers • Reflex
mikrosfrömbrytare • Timräknare • Auto
matikutrustningar • Termoreläer .Impuls
givare 

INDUSTRI AB 

REFLEX 


Flystagrdnd 3-7, Stockholm-8p6nga 

Tel. 36 46 38, 364642 


Förstärkare 100 kHz-150 l\'IHz 

C-Cor Electronies [ne., USA, har en ny se
rie transistoriserade bredbandsförstärkare, 
frekvensområde 100 kHz 150 MHz. Nät
spänningen är 220 V och 50 Hz_ In- och 
utimpedans : 50,75 eller 100 ohm. Varian
ter med hög inimpedans, l Mohm 2,5 pF 
och frekvensområde 10 Hz- :20 MHz finn s. 
Utspänningen är 5,5 V (topp till topp) 
över 50 ohm vid 10 MHz. Brum och brus 
är 35 .uV (ekvivalent inspänning). Tre ty
per med 20 dB , 40 dB och 60 dB förstärk
nin g levereras. Pris för standardmodellen 
4029 (60 dB förstärkning ) : 3300: - kr. 

Svensk representant: Civilingenjör Ro
bert E O Ol.~son, Trädgårdsgatan 7, Mo
tala. 

(426) 

Ny transistor.TV 

Reflex-uret 

Matsushita Electrie, Japan, presenterar en 
transistorbestyckad, transpoItabel TV, typ 
TT 2l RE, med 9" bildrör. Apparaten kan 
via en skyddstransformator anslutas till 
220 V eller drivas med 12 V likspänning ; 
vid batteridrift är effektförbrukningen 9,5 
W. Apparaten är försedd med en inbyggd 
75 ohms teleskopantenn samt uttag för 75 
ohms yUre antenn. Mottagar.ens ljuddel 
lämnar en uteffekt på 400 m W. Halvledar· 
bestyckningen ut.göres av 27 transistorer 

LABPOT H10 
En noggrann laboratoriepotentiometer 
som ersätter ett dekadmotst6nd och är 
mindre - snabbare - billigare. 
lO-varvs Helipot precisionspotentiometer 
med l000-delad låsbar skala. 
linearitetstolerans ±O,l Ofo 
Motst6ndstolerans ±1 Ofo 
Standardvärden : 100, 500, 1000, 5000, 
10000, 50000 och 100000 ohm. 
En AV MARKNADENS MEST PRISVÄRDA 
»MÄTVERKTYG», SOM PA KORT TID BLI
VIT EN SUCCES. 

PRIS ENDAST 147 KR 
AB NORDQVIST & BERG 

Snoilskyviigen 8, STOCKHOLM K 

Tel.: 520050 


RESERVDElAR OCH 
REPARATIONSMATERIEL 
TILL 
FABRIKAT SANYO OCH 
SHARP M.M. 
Vi vända oss icke enbart till v6r trogna 

skara servicemän alltifr6n Ystad till Hapa

randa, utan vill ocks6 bekantgöra för alla 

andra, som ha problem vjd reparations· 

arbetet: 

Vi saluföra alla komponenter till ovan· 

st6ende transistorapparater. 

Serviceschema. 

Ajlparatlådor. Även HT.-16dor i teak 

(Extra högtalare) 

Telescop- och ferritantenner. 

Transistorer och dioder. Elektrolyter. Mot

st6nd. Gangkond. Filter och spolar. 

Transformatorer. Högtalare. 

Overhuvud taget alla i apparaterna in· 

g6ende delar. 

Följande apparattyper ha vi f.n. gott om 

reservdelar till: 

SANYO: 7L-07, 6L-P4, 6L-P 11 , AFT·2, 

AFT·8L, AFT-6N, MC-lA, m.m. 

SHARP: TRL·237, FX-401, FX 404, FX 417, 

FYL 411, FYL 414, FXG·700. 

NATIONAL: Snabbtelefon TP·301. 

MITSUBISHI: Mikro·TV 6P125. 

NIVICO: MIKRO-TV 4T·20C, m.m. 

Kontakta oss. Ordertelefon : Stockholm 

824787. 


AKTIEBOLAGET 

SIGVARD ZETTERSTRÖM 
Box 229, SOLNA 2.~86 
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NÅGOT OM PICKUPER •.•• 

För att förstå innebörden aven modem magnetpickups 
'tekniska specifikationer krävs avancerad teknisk ut
bildning. Men ·- den kritiska lys snaren uppfattar ome
delbart den oöverträffcode återgivningen från V-15 ,den 
nya pickupen med 15 spårningsvinkel och biradiell, 
eliptisk nåls pets, från SHURE BROTHERS Inc, USA, en 
av världens ledande tillverkare av HiFi-komponenter 
och mikrofoner. 

I och med introduktionen av denna SHURE-produkt kan vi erbjuda Er det mest kompletta 
program av pickuper för alla tonarmar ,från SME (som vi också representerar) till enklare 
standardarmar för högre nåltryck. Här följer några förslag: 

SHURE Frekvens- Nålspets- Nålspetsens Nåltryck RIKTPRIS 
pickup omfång radie,my rörligh.cm/dyn gram Kronor 

. . -6
M3D 20-15000 17 4xl0_6 3-6 125:
M44-7 20-20000 17 20xl0_ 1,5-3 150:
M44-5 20-20000 12,5 25xl0_6 

6 0,75-1,5 165:
MS5-E 20-20000 22,5/5, O 25x1U_ 0,75-1,5 275:6V-IS 20-20000 22,5/5,0 25xl0 0,75-1,5 495:

SHURE-pickupema är kända för sin robusta kvalitet samt sin enkla uppbyggnad. Nålby
te kan ske lika enkelt som att byta en stickkontakt i vägguttaget. Fråga Er handlare om 
SHURE-pickupema, eller kontakta oss för uppgift om närmaste återförsäljare. 

SONIC AB örestadskontor 
Slånbärsvägen 2 Docen~9atan 22 C 
DANDERYD MALMO S 
Tel 08/557700 ·Tel 040/925790 

.' 

Varlan G-10 potentlometer8krivare ticker 
behovet av ett kompakt och prlBvlrt In
etrument för reglatr8ring av förlopp 80m 
kan OInvandlaa till likaplnnlng I mJlllvolt-IIIII~I 0In1"6det. 

-idealisk potentiometerskrivare för laboratoriebruk I 
VIKTIGARE TEKNISKA DATA: 

MAtområde: o - 10 mV eller O - 100 mV 
Balanseringstid : 1 s eller 2,5 s 
Noggrannhet: 1 Ofo av fullt utslag 
Känslighet: 0,25 °/0 av fullt utslag 
ReferensapAnnlng: KvicksilvereelI 
Sk,rIvbredd: 120 mm 
Pappershastigheter: Instrumentet levereras med 2 av 

varandra oberoende pappershas
tigheter Inom området , tum/h 
tfll 16 tum/min (16 hastigheter 
finns tillgängliga). 

Utglende dri'fJaxel möJliggör synkrondrift /Jt) ytm rmkanisk 
. "nordni,lg. . 
För ytterligare upplysningar begär dataMat! lNS 1299 Et l. 

- ett företag 

i vetenskapens tjänst 

LKB- PRODUKTER AB BOX 76 • STOCKHOLM· BROMMA 1 
TEL : 08 / 98 00 40 
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Ett högvärdigt relä till lågt pris. 

Med hög kvalitet och praktiskt taget 

studsfria kontakter. 

Snabb och säker leverans. 

Svensk tillverkning. 

Begär datablad. 

Prisexempel : 24 V =1 x V Kr 11.85 


GUNNAR BECKMAN AB 
Kirunagatan 42, Vällingby 
Tel. 08/386650-51 

STROMTRYCK 
tryckta kretsar för höga anspråk 

Utnyttja Cromtrycks kvalificerade service och 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. Photoc ircuits Corporation, New York och 
Technograph Printed Circu its Ltd, London - garan
terar Er de senaste metoderna och erfarenheterna. 

CROMTRYCK 
Jämtlandsg. 151, Vällingby. Tel. 372640 

PAPST 
AXIAL-FLÄKTAR 
113 X 113 eller 88 X 88 mm, 50 mm djup, 
tystgående, mycket stor livslängd_ 
Vi representerar Papst och lagerför 
hela deras motorprogram. 

Begär prospekt. 

INGENJÖRSFIRMAN LEO BAB 

Riksbyvägen 12, Bromma, tel. 252334-252379 

Acoustical QUAD 
elektrostatiska högtalare 

är den högtalare som genom sin 
absoluta resonansfrihet och låga 
distorsion får Er att glömma att 
musiken reproduceras. 

Begär demonstrotion 

HA'RIRY THELLMOD AB 
Hornsgoton 89, Stockholm SV 
Tel. 689020, 693890 

PER TORP A/S 
Dronningens Gote 23, Oslo 
Tel. 422707 

~ 84 

och 20 dioder. Av extra tillbehör kan bl.a. 
erhållas batterianslutningssladd med plugg 
för anslutning till bilens cigarrettändare, 
läderväska, UHF-tillsats, antennanpass
ningsdosa för 300 ohms antenn, transistor
omvandlare 6-12 V. Den nya transistor
TV:n, som väger endast 4,8 kg, har dimen
sionerna 19,5X 23X 22 cm. Pris : 1070:
+ oms. 

Svensk representant: AB Champion Ra
dio, Rörstrandsgatan 37; Stockholm Va. 

(429) 
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Utställningar 

4:e TV-symposiet i Montreaux 
Under tiden 24-28 maj 1965 hålls i Mon
treux i Schweiz »4th International Television 
Symposium 1965». På symposiet kommer man 
att behandla televisionen inom undervisning
en, televisionens användning inom industrin 
oeh angränsande områden, färg-TV samt TV
överföring via satelliter. 

Komponentutställning i Paris 
Den i Paris årligen återkommande ut ställning
en av elektroniska komponenter >Salon Inter
national des Composants Electroniques» hålls 
1965 under tiden 8-13 april. 1964 års utställ
ning samlade 800 utställare som till sam~ans 
delade på en utstiillningsyta på 25 000 m· . 

• 


B h 
ransc nytt 

25 dotterbolag i Svenska Philips
koncernen 
I den svenska Philips-koncernen, vars moder
bolag är Svenska AB Philips, ingår 25 dot
terbolag. Av dessa är följande sysselsatta inom 
radio-, TV- eller elektronikbranschen : Norr
köpings Elektrotekniska Fabriker AB (Nefa) , 
Philips Teleindustri AB, AB Servex, AB Stem 
& Stem, Sivers Lab AB, Dux Radio AB, 
Rectron Bildrör AB, AB Sven.sk Televisions
service, Skandinaviska Bildrör AB, Philips 
Industrielektronik AB och AB TY-.service. 

Övriga dotterbolag är Elektro IWO AB, AB 
Tangen, AB Skandinaviska GlÖdl.ampfabriken, 
AB Nordiska Yllefabriken, lakobsbergs Elek
trotekni.ska Fabriker AB, Rationell Finansie
ring AB, AB Molto, AB Tercanal, Förvalt
nings AB Bremen, AB Radio-Finans, AB 
Kredex, AB Spedex, AB Nutria och AB 
Tennsoldaten Sex. 

Dessutom har Svenska AB Philips aktier 
i företagen AB Teleunderhåll, Svensk TY
produktion AB, AGA-Philips Ljud- och Film
teknik AB, AB Teleutredningar, Teleindu
strins Anläggningsplanering AB, Tekniska 
Rönigencentralen AB, Lampaktiebolaget, AB 
Handet"skredit och S vensk Interkontinental 
Lufttrafik AB. 

~ 88 
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TELEFUNKEN ROR och HALVLEDARE 
alltid tillförlitliga och med hög precision. DeTELEFUNKEN 
förenar i sig alla de tekniska fördelar, som av 
TELEFUNKEN vidareutvecklats under mer än 
sex decenniers intensiv forskning och fabrika
tion. 

Mottagarrör 
för TV och radio 
TV-bildrör 
Transistorer 
Germanium<;lioder 
Kiseldioder 
Specialrör 
Mikrovågsrör 
Oscillografrör 
Specialförstärkarrör 
Sändarrör 
Vakuumkondensatorer 
Gasfyllda rör 
Stabilisatorrör 
Kallkatodrör 
Små-tyratroner 

Fotoceller 
Fotomotstånd 
Fotomultiplikatorer 

Begär närmare informationer från S 3tO.09 

S ATT SVENSKA AKTIEBOLAGIET TRÅDLUS TELEGRAFI 
Röravdelningen . Fack' Solna 1 • Tel. 08/ 290080 
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- och 
hela skalan av strömsUlllare 
och omkopplare 

'" 

~ ,B' 
}.,~ ,. 

. 

,__ I 

• 
~i I 

OJ ET L 

17001 


OJET P 
17 501 

SUPER OJET 
17 301 

.....................,;.......... 


'I 
~ 

Strömställare 
Omkopplare 
Tryckknappar 
PROFESSIONELLT UTFÖRANDE 
220 V,,- , 2 A, 6 v= 12 A, 12 V=8 A. 24 V=5 A 

Kontaktmotständ ca 0,004 ohm, Utförd av hög

glansförkromad metall. Isolation av högvärdig 

bakelit Kontakter : Silver-Kadium, Provspän

ning 2000 V"-' 

Utförande: högsta kvalitet 


1-.pollg strömställare eller omkopplare, 

Diameter endast 9 mm. 

Längd totalt 35 mm , 

Nr, I 17301 

1-pollg strömställare eller omkopplare 

Monteringshal 10 mm , Längd totalt 35 mm. 

Nr. I 17001 

2-polig strömställare eller omkopplare. 

Nr, I 17013 (Djet L Bipolaire) 

Längd totalt 38 mm . 

Tryckknapp, l-pol , 2-vägs omkoppling. 

Aterfjädrande, Monteringshål 10 mm, 

Längd totalt 25 mm , 

Nr. I 17501 

Tryckknapp 2-pol. 2-vägs omkoppling, 

Aterfjädrande. Monteringshål 10 mm. 

Längd totalt 32 mm. 

I 17513 (Djet P Blpolaire) 

De Ileata typerna kunna erhållas I tropIk

utförande samt med kontakter av guld--nlckel. 

Svartoxiderat utförande på beställning• 


~/ek 
RADIO- 8: ELEKTRONIKKOMPONENTER AB 

Tel. växel 34 09 20, Tulegatan 19 G, 
Postbox 19043, Stockholm 19 . 
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Bab, Leo, ing. f:a, Sthlm .... . ... .. .. .. 86 

Bay & Co Svenska AB, Hjorthagen .. Il 

Beckman, Gunn.ar, AB, Välllngby ... . 86 

Bergman & Bevlng AB, Sthlm ... . . ... 24 


Bäckström, Gösta, AB, Sthlm . ... 20, 21 

Champion Radio, Sthlm .......... 18, 82 

Cromtryek AB, Sthlm . .. .. ............. 8S 

DeUron, Svenska AB, Sthlm . . ........ 12 

Elektroutensllier AB, åkers Runö .. .. 25 

Elfa Radio & Television AB, Sthlm 3, 92 

Eklöf, Ernst, f:a, Sthlm . . ..... . .. ... ... 40 

EkMon, Ing. f:a, Sthlm ...... . ......... 40 

Elek Radio & Elektronlkapp. Sthlm 


18, 81 

Elit, Elektriska Instrument AB, 


Bromma ..... .... ................ . .... 31 


Hefab AB, Sthlm . ....... .. .......... . . 32 


H-P Instrument AB, Solna .. . .... . . ... 31 


Industri AB Reflex, Spånga . ......... 84 


Inreeo AB, Sthlm ........ . ............. 15 


Intronle AB, Sthlm .................... 84 


Keskuantennl O Y, Helsingfors ...... 82 


Knutsson, Bo, AB, Sthlm ... .. ... .... . . 32 


Kungl. överstyrelsen, Sthlm 88 


Lagercrantz, Joh. f :a, Solna . . ..... . .. 21 


L K B-Produkter AB, Sthlm . . ...... .. 85 


Luxor Radio AB, Motala .............. 1 

Noren K. A. AB, Stockholm .... • . .... 28 


NY GIV 
i tryckt led.lI.r... " 
Automotiserad tillverkning - jämn kvolitet 
fördubblad produktion - lögre pris. Prototyp· 

verkstad för snabbleverans av smö serier. Fort

löponde teknisk forskning och metodutveckling . 

Vi utför enkla och kvalificerade Tl·kart med 

eller utan plöterode höl komplett mekaniskt be. 

arbetade. 

Vara Ipecialiteter: 

Osynliga genomfäringar mellan fram- och bok· 

sida. Försönkt lodningsmönster öven i epoxy pö 

glasfiberbos.

Galvanisk plötering i lödtenn, koppar, nickel, 

guld och rhodium. 

Kemisk plötering i guld, tenn och koppar. 

IEC·standardnarmer lillömpas. 

Med prototyp, principschema, ritningsoriginal 

eller foto som underlag utarbetar vi Tl·kort för 

Ert behov. 


TELEDATA AB 
Tl-ovdelningen


Sjöbjörnsvögen 62, GRONDAl, tel. 08118 00 00 

(Ett företag i Gylling·koncernenl 


Skolöverstyrelsen söker 

TEKNIKER som lärare
LÄRARE .iII kurser för utbildning av: 

Telereparatörer. Sökande bör ha god teoretisk utbildning och flerörig erfarenhet frön 
reparation och underhöll ov radio·, televisions·, telesignal. och radarutrustning. 

lnatrumentreparatörer. Sökande bör ha god tooretisk utbildning och fler6rig erfarenhet 
fr6n milit/Jr styrnings· och servoteknik eller fr6n reparation av instrument och regulatorer inom 
papperamalseindustri, iörnbruk el.dyl. 

Sökande med mlnsl 7 örs praktik erhöller lön enl. lönegrod Ag 15, statens allmönna avlö' 
ningareglemenle. lärare vid kurs d/lr arbelsöret amfallar helt ör erhöller därjämte lönelillägg
molsvarande en läneklass. Fär säkonde med erlarderlig teorelisk kompelens kan dessulom lör 
undervisning utöver den obligotorisko utgä särskild ersällning, beräknad per undervisnings. 
timme. 
Närmare upplysningar kon erhöllos per tel. 679300 Au. Svensson (ank. 2091 eller - Melander 
(ank. 2311. 

Betygsavskriller och /Ivriga handlingar. som sökanden önskar öberapo, insIIndas till Skol· 
överstyrelsen Byr6 P 3, Fock, Stockholm 27. 

Radannonser 
TILL SALU: Tandbergs stereo 6. B. Gran TILL SALU: Oscilloskop Nordmende U0960 
holm, Grums. gar. felfritt, något använd. Till högstbjudande. 

TV-Service, Ljusdal. Tel. 0651 /10293. 
TILL SALU: Musikanläggning Stereo 
Först. Quacl, FM Quad, bandsp. Revox, in ÖNSKAS KÖPA: l ex. av Radio & Television 
byggt i teakmöbel, mikro Senhelser, högt. nr l år 1959. Bengt Pettersson, Tegelbruks
band. Ing. Karlsson. Tel. 0410/17414 . gatan 10 B, Eskilstuna. Tel. 016/42197. 

Nordisk Rotogravyr, Sthlm.... ........ 38 

Nordqvist & Berg AB, Sthlm .. .. 80, 84 

Ohlsson, Robert, E., O., clv.lng.,


Motala ................ . .. ... ... . ...... 16 


Palmblad, Bo, AB, Sthlm ... ..... .... .. 10 

Philips Svenska AB, Sthlm .. 8, 14, 35 


42, 81, 89 

Rlfa AB, Bromma ....... .. ...... .... ... 34 

Rohde & Sehwa.rz, Sthlm ....... . ... . .. 19 

Scantele AB, Sthlm . ....... .. ....... ... 30 


Sehlumberger Svenska AB,

Lidingö . .... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 29, 39 


Slemens Svenska AB, Sthlm .. . . .. .... 39 

Sonle AB, Danderyd ....... . ...... 5, 85 

Stork, D., J., AB, Sthlm ......... . 16, 22 


Svenska Elektronikapparater AB, 

Sthlm ...... .. ........ . ... .. ... ... ... . 83 


Svenska Elektronrör AB, Sthlm ..... . 33 

Svenska Mullard AB, Sthlm .. .. ...... 41 


Svenska Painton AB, Akers Runö .. .. 11 

Svenska Storno AB, Sthlm . . . .... ..... 91 

Sydimport, f:a, XIvsjö . . ........ .. .... 19 

Sylwander, Georg, AB, Sthlm. . .. 4, 6 

Telare AB, Sthlm . .......... .. . . ... 23, 26 

Teledata AB, Sthlm .. . ......... . ... .. . . 88 


Teleinstrument AB, VlIJJlngby ... ..... 9 


Teitronie AB, Vl1lJ1ngby . .. ........... 89 


TheJlmod, Harry, AB, Sthlm ..... . .. 86 


Universal-Import AB, Sthlm ... . ..... . 2 


VIdeoprodukter, Göteborg ............ 38 


Zetterström, S. AB, Solna ....... . . . .. 84 
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Philips-koncernens försäljning 


minskade 1963-64 


Under verksamhetsåret maj 1963-april 1964 

uppgick Philips·koncernens totala försäljning 

i Sverige till 396,4 milj. kr. Detta innebär en 

minskning med 4,4 milj. jämfört med före· 

gående verKsamhelsår, då värdet av försälj· 

ningen uppgick liIl 400,8 milj. kr. Av den 

lotala försäljningen uppgick Svenska AB Phi· 

lips försäljning till 278,4 milj. kr. 


Exporten uppvisade en markant ökning, 
från 36,4 till 45,2 milj. kr. Omsätlningsminsk· 
ningen ligger helt och hållet på TY·motla· 
gare; försäljningen av Philips TY·mottagare 
i Sverige under 1963 uppgick endast till 
hälften av försäljningen under åren 1959 och 
1960. Försäljningen av TY·mottagare tende 
rar emellertid att åter öka, vilket i första 
hand beror på att äldre TY·motlagare i ökad 
omfattning byts ut mol nya apparater. 
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Kataloger 

Forslid & Co AB, Rådmansgatan 56, Stock· 
holm Ya: 

broschyr över rörhållare och kontakter från 
Karl J ungbecker, Västtyskiand ; 
broschyr över trådlindade precisionsmot· 
stånd frän Vitrohm A/S, Danmark. 

Svenska Siemens AB, Fack, Stockholm 23: 
broschyrer över styroflexkondensatorer och 
likriklare samt informationsskriften »Fern· 
seh·ZF·Yerstärker mit Mesatransistoren», 
del l, från Siemens & Halske AG, Västtysk· 
land. 

[sola Werke AG, 5160 Diiren·Rl, Postfach 
236, Yästtyskland: 

katalogblad över stansade detaljer av per· 
tinax. 
(Svensk representant: Scandinavian Phoe· 
1Iix AB, Per Weijersg. 2, Malmö.) 

M Ste1lhardt AB, Björnsonsgatan 197, Brom
ma: 

broschyrer över oscillatorer och frekvens· 
normaler från Motorola Communications & 
ElectTOnics Inc., USA. 

Aktiebolaget Bromanco, Sveavägen 26-27, 

Stockholm C: 

broschyrer över polykarbonat. och poly· 
esterkondensatorer från J M Frankel SA, 
Frankrike. 

Firma Johan Lagercrantz, Gårdsvägen ID B, 
Solna: 

broschyr över svepgeneratorer och förstär· 
kare från JeTTo/d, USA; 
broschyr över kantvågsgenerator och tid· 
markeringsgeneralor från Fairchild DuMont 
Laboratories, USA. 
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TELTRONIC LIONMOUNT DEKADMOTSTAND 
~ 

presenterllIr 
DEKADKONDENSATORER 
DEKADPOTENTIOMETRAR 
VVHEATSTONEBRYGGOR 

NY 
DESIGN 

Lionmount dekader är konstruerade för sOv61' driftsändamål som för Dekadmatstönden är inbyggda i solid mahognyiåda med gråemaljerad 
användning i utve-:klingslaboratorier, skolor, undervisning O . S.V., det front eller, som bilden visar, i plåtlåda i ny design , som medger lättare 
vill säga överallt där medium noggrannhet änskas och där robusthet, avläsning och lliltare inställning . 
ändamålsenlighet och 16ga kostnader är av betydelse. Dekadmotstånden finns i S versioner med olika motst6ndsamrllden . De 

levereras med I , 4 eller 5 dekader. 

Typerna RDI, RD2 och RD3, samtliga med 4 dekader, kon även erhållas 
i ett utförande med en tolerans av ± 2 % och. betecknas då RDl P, 
RD2P och RD3P. 
Typ RDl: 4 dekader 10xO,1-1-10-100 ohm, totalt l 111 ohm 
Typ RDS: S dekader 10 x 1-10-100-1000 11 110 » 
Typ RD3: 4 dekader 10 x l0-100-1000-10 000 III 100 » 
Typ RD2:4 dekader 10 XO,1-1-10-100-1000 11111 » 
Typ RD4 : 5 dekader 10 x 1-10-100-1000-10 OOC 111110 " 
Typ RD6: l dekad 10 x O,1 l » 
Typ RD7: l dekad 10xlOOO 10000 " 
Typ RDS: läekod 10 x 10000 	 100000 » 

Härjedalsgatan 56,

TE Vällingby 1.le AB 

Tel. 08/875300, 874900. 

Dekadkondensatorerna levereras i S typer och amspönner ell område 
från IS pF upp till 111 "F. 

Typ CD1 : 3 dekader 10xO,00OOl-O,OOl-0,0l totalt 0,111 "F 

Typ CD2: 3 dekader 10 x O,OOl-0,01-O,1 1,11 » 

Typ CD3: 3 dekader 10 x O,01-O,1-1,0 Il, l » 

Typ CD4: 3 dekader 10XO,1-1-10 111 ,O » 

Typ CD1A: 3 dekader 10 x O,0001-O,001-O,01 


(+) variabel 	 lSpF-ll0 pF+45 pF-140 pF O,lll » 

Lionrnount dekader är PRISBILLIGA - ROBUSTA - NOGGRANNA 

Prisexempel : 	 Dekadmotstånd RD3, tolerans ± O,l % Kronor 370 : 
Dekadkondensator, typ CDI. Kronor 240: 

Leverans kan 	 i regel ske omgående frön vårt lager. 

Era anslag räcker längre med våra dekader. 

Overtygo Er själv om fördelarna genom att kontakta oss per brev eller 
telefon eller - ännu hellre - gör oss ett besök! 

personlig service 

Kapacitet och kvalitet år kännetecknet för Valvas tillverkning , som bygger på 
40 års erfarenhet. Bilden visar transistortIllverkning i den moderna fabriken 
I Hamburg·Lokstedt. 

01/1 Ni iir missnöjd lIIed nrig(J1 i yår' säll 
all beycintl Er- lala dti 01/1 del föi' JllI;~, Som chef fik 
VAL VO är jag anJYang fÖ'r all yår se/Tia 

Se och hör med ValvorörMller sam/JIa hiJ;~a Sla l1dt/rd~ 
Fack , Stockholm 27. Tel. 08/ som y,im produkler. 
63 72 27, 63 72 77. Göteborg 031/. . 
800120, Malmö 040171320 eller~VALVOAke Frans.on 
över Servex' växel.~SERVEX 
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Prenumeration 	 Samprenumeration Principscheman
RADIO & 1) Ring 289060 och begär prenu av RT och ELEKTRONIK: helår Principscheman i RT är uppritade 

meration. 47: 50 (därav 3: 05 oms). enligt följande riktlinjer: TElEVISION Komponentnumren som korres
ponderar med motsvarande nummer 

2) Sänd in prenumerationsbeloppet i ev_ stycklista, är placerade 	 tillpå postgiro 196564_ Ange på ta Adressändring vänster ovanför resp. komponenter. longen om hel- eller halvårsprenu Vid adressändring, meddela även I de fall komponentvärden anges imeration önskas. gnmla adressen! 	 principscheman återfinnes värdena 
till höger under resp. symboler. 

3) Skriv till RADIO & TELE\TI Beträffande komponentnumren i 
SION, Nordisk Rotogravyr, Stock schemana gäller att för motståndÄldre nummer Nordisk Rotograv,r holm 21. Prenumerntionskostnaden 	 och kondensatorer föregås ej num

Skicka ej inbetalning i förskott med uttages då mot postförskott, arvid 	 ret av R resp_ C.
frimärken e.d. förrän Ni övertygatförsta numret medsändes_ 	 Beträffande komponentviirdena iPostbox 11060 	 Er om att numret venkligen finns. schemana gäller att för motstånd
Ring 289060 och begär prenu.me utelämnas ohm-tecknet, och för kon 
ration . densatorer utelämnas F. Således är Stodc:holm 11 

Prenumerationspriset är för helår 	 100= 100 ohm, 100 k = 100 kohm. 
30: - (därav 1: 85 oms), för halv	 2 M=2 Mohm, 30 p=30 pF. 30 n=

I nbin dningspärmar Telefon 18 90 60 	 år 15: 50 (därav -: 95 oms), utan =30 nF (I n=lOOO p), 3 fl=3 flF 
för Norden : helår 34: 65. (HT för ärg_ före 1956 3: 25 osv_ Alla motstånd 0,5 W, alla kon 
utkommer II gånger per år, nr för årg. 1956--1960 3: 75 densatorer 250 V provsp. om ej an
7/8 = dubbelnummer.) för ärg_ 1961-1963 4: 05 nat anges i stycklista. 

Nytt radiotorn i Berlin 
I juli i år togs ett nytt 212 m högt ra
diotorn i Västberlin i bruk. Tornet in
nehåller radiolänkutrustning för över
föring av telefonsamtal mellan Väst
berlin och VäSLtyskland , dessutom finns 
i tornet tre 20 kW TV-sändare av fab
rikat Siem ens, som samtliga arbetar på 
UHF-bandet. 

Två av TV-sändarna är avsedda för 
utsändning av TV-program 2 och 3, me
dan d en tredje sändaren är avsedd för 
jiverföring av TV-sändningar till Väst
tyskland. 

För närvarande kan man via det nya 
radiotornet överföra 500 telefonsamtal 
samtidigt, fullt utbyggt kan 1000 sam
tal överföras samtidigt. 

Alt tornet gjordes så högt som 212 III 

beror på att man måste överbrygga en 
sträcka på 140 km utan mellanstatio
ner. Sändareffekten är 1 kW. Utrust
ningen i tornet är dubblerad, vid fel !''' 
den i drift varande utrustningen sker 
automalisk omkoppling till reservut
rustningen. 

Ä'nt/igen! Vårt 
rymdskepp har 
fått kontakt med 
M:ars-invånama! 

Kretskort utan etsning 
Photocircuits Corp_, USA, har sedan 
1955 arbetat på en metod all framställa 
kretskort utan etsning; i stället använ
des en elektrolytisk process varvid kop
par utfälles på kretsmönstret som ritas 
upp med ett »katalytiskt bläcb på ett 
isolerande underlag_ Renare koppar fås 
oj ledningsmönstret än vid kretskort av 
folietyp ; »It solders like a dream», sä
ger man på Photocircuits Corp. 

Förfarandet som avsevärt lär förbil
liga framstäIIningen av kretskort har 
r edan sålts på licens till företag i Tysk
land och Italien. 

Den ryska TV:n når nu ett territorium 
irlOm vilket del bor 90 miljoner männi
SKOr. Under nästa utbyggnadsperiod 
skall TV-nätet utökas så att det når 
90 % av Sovjetunionen. 
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sekundkontakt... 

I 80 OCH 160 MHz BANDET 

Fr~tt(~( 
STORNOPHONE 

500 
är världens minsta radiotelefon. Det 
lilla formatet, 197X72x32 mm, gör 
det möjligt att bära hela stationen i 
en vanlig bröstficka utan att rörelse
friheten hämmas. Total vikt ink/. bat
teri och antenn är endast 750 gr. 
Stornophone 500 är en mottagare 
med känslighet som är bättre än 
0,5 ,liV och sändare med en ut
gångsettekt av 500 mW. 
STORNOPHONE 500 - uppfyller 
myndigheternas alla krav på kom
munikationsutrustningar. Storno
phone 500 ger sekund kontakt och är 
den perfekta kommunikationsleden 
för brandkåren, polisen, järnvägs
förvaltningarna, hamnmyndigheter
na, vid vägarbeten och i jordbruket 
samt för många andra institutioner 
och på arbetsplatser där man vill 
försäkra sig om en god förbindelse . 

Begär upplysningar om STORNO:s kom

pletta kommunikBlionsradiosyslem . 


STORNOPHONE V 

är en "compact" mobil radio
telefon. Stornophone V är upp
byggd på tryckta kretsar och 
transistoriserad - en garanti 
för driftsäker funktion, låg 
strömförbrukning och lang 
livslängd . Finns nu även för 
420-470 MHz-bandel. Tillver
kare är STORNO i Köpenhamn 
- Europas största specialtill
verkare av kommunikations
radio. 

Svenska 
StornoAB 
Filipstadsbacken 62. Farsta. Tel. Vx 
08-94 04 45 . Avdelningskontor Malmö, 
Storgatan 25. Tel. 040-11 0455 , Göteborg 
H . Stenkolsgatan 1 e. Tel. 031-515015, 
Orebro, Industri~atan 10. Tel. 019-183255. 
Servicekontor Sbderhamn, Kungsgatan 8. 
Tel . 0270-10774. 



Danotherm -electric 


---

! ---~ 

~ , ~ : 

Lagerföres av generalagenten 
Vridmotstånd 6 -500 Watt ELFASkjutmotstånd 63 -1000 Watr RADIO & TELEVISION AB 
Fasta emaljerade motstånd 10-200 Watt 

HOLLANDARGATAN 9 A. BOX 3075. 
STOCKHOLM 3, TELEFON 08/240280Specialmotstånd levereras snabbt från fabriken i Köpenhamn 


