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TRYCK·KNAPPSOMKOPPLARE 
fabrikat AB.M.P. 

STRÖMBRYTARE och OMKOPPLARE 
fabrikat Bulgin, Marquardt, Alpha, 
Cutler-Hammer, MEC, och AB.M.P. 

MIKROSTRÖMBRYTARE 
fabrikat Bulgin, Acro 

och Reflex. 
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;,< ~'l KELLOG·OMKOPPLARE 
fabrikat DFG. 

KRONOBERGSGATAN 19 TELEFON VÄXEL 520685 

POLSKRUV 
fabrikat Ruhstrat, Hirschmann 
och Philips. 
Från lager: 10-100 amp. 
På beställning! -400 amp. 

SIGNALLAMPHÄLLARE 
fabrikat Bulgin, Rafi, 
Pistor & Krönert och 
Jautz. 

SIGNALLAMPOR och 
GLIMLAMPOR 
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ELEKTROLYTKONDENSATORER 
Hög- och lågvoltsutförande 
fabrikat Dubilier - rörtyp 
fabrikat Philips - bägare 

och subminiatyr 
fabrikat Ohmite - tantalum 

Wire-, Slug- och Foiltype 

======~'1119======== 

HÖGTALARE 
fabrikat Peerless. 
Högton-, mellanton
och bashögtalare. 
Delningsfilter. 
Högtalaranläggningar: 
)) Pabs» monterade, 
)) Kib> i byggsats. 

INSPELNINGSBAND 
fabrikat Scotch. 
3-7 tums spolar. 

SNABBKOPPLINGSLIST 
Suprafix fabrikat Wago. 
Utförande i PVC eller bakelit. 
2-eller l2-polig. Delbar. 
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apparatlådor och chassier av flera fab

rikat och av mer än 125 olika typer. 

leistner, Premier, Eddystone, Danner, 

Jautz, Elfa Norm, Elfa Mini, m.fl. 

Leistner typ 601 
mJI. 

ELFA 
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Ur PR nr 3/40 

l POPULÄR RADIO nr 3/ 40 skrev civil
ingenjör Owe Berg vid AB Hammarby
lampans Radiolaboratorium om ultrakort
vågsgenerering med hastighetsstyrda rör. 
l denna artikel behandlades för första 
gången klystronen, vars princip angivits 
av R H Varian och S F Varian. 

Om hemmatillverkning av kristailmikro
foner skrev civilingenjör Sten Rudkvist. 
Han utgick från s.k. Seignette·salt (Ro
chelle·salt eller kaliumnatriumtartrat) i 
kristaller, som på den tiden kostade 50 öre 
för 100 gram. Detta salt skulle lösas i 
varmt, rent vatten; 12 viktsdelar vatten 
skulle sättas till 17,5 delar salt, lösningen 
skulle filtreras och hällas i en flat skål 
med plan botten till en höjd av 3-4 mm. 
Lösningen skulle sedan placeras på ett 
lugnt, möjligast skakfritt, ställe med jämn 
rumstemperatur. »På bottnen av skålen bil
das då», skriver artikelförf., »rätt snabbt, 
ibland över en natt, en eller flera ~ektangu
lära tavelformiga kristaller». 

»Om man skulle misslyckas första gång
en är det bara att värma lösningen, så att 
kristallerna löses upp, och börja på nytt. 
Om en kristall som i övrigt ser lovande ut 
visar tendenser till att omgiva sig med en 
mängd småkristaller kan man plocka upp 
den, filtrera bort småkristallerna och se· 
dan lägga tillbaka den lovande för ytter
ligare tillväxt.» 

»För att vara användbara skola kristal
lerna vara klara och fria från sprickor och 
man lär sig snart att avgöra om det lönar 
sig att odla en kristall eller ej. När man 
skaffat sig några stycken kristaller som är 
12-15 mm långa och 8-10 mm breda, 
är det dags att slipa ner dem till plattor. 
Slipningen göres enklast genom att med 
filtret gnida kristallen mot ett sandpapper 
nr O eller nr 00 vilande på ett plant och 
hårt underlag.» - Två kristallplattor 0,6-
0,8 mm skulle kittas tillsammans med ett 
mellanlägg av ett tunt metallfolium och 
förses med tilledningstrådar enligt fig. 1. 

Artikeln avslutas: »Så återstår endast 
att önska dem av läsarna som ger sig på 
försöket, lycka till. Med aldrig så litet nog
grannhet och tålamod kan man med myc
ket ringa kostnad uppnå förbluffande re
sultat. Flera av de svenska sändaramatö
rerna ha tillverkat mikrofoner på ungefär 
detta sätt och lyckats bra, varom säkerligen 

Sailor 46 T är ett idealiskt navigationsinstrument för alla slags 
fartyg och kan användas såväl till mottagning av det vanliga 
radioprogrammet som till pejling av konsolfy~ar och vanliga 
radiofyrar. Telefoni och telegrafi mellan båtar eller kustradio
stationer kan även avlyssnas. 

Konsolpejling : 
Selektivitet: 
Frekvensdrift : 
Känslighet: 

många kortvågsbitna lyssnare redan bil
dat sig en uppfattning.» 

l en liten notis i samma nummer berät
tades om den första radioutsändningen 
från stratosfären. Det var en av universi
tetet i Rochester anordnad utsändning, vid 
vilken de amerikanska lyssnarna för första 
gången fick höra radiosignaler från strato
sfären. • 

""-Il>L._ Gummirin!J 

Fig l 
Genomskärning aven hemgjord kristallmikro
fon, beskriven i POPULÄR RADIO nr 3/40. 
l mitten två ihopkittade kristaller. 

Med inbyggd "beat·oseillator" 

±3 kels och med filter ±O,15 kels 

Mindre än 0,05 % 
1 p. V 

Modell 46 T har· pejlmöjlighet på alla våglängdsområden, vilket 
gör att man snabbt och enkelt kan pejla närliggande rundradio
stationer. 

Signalbrusförhållande : Vid modulerad bärvåg: 10 db vid 2-3 Il V 
ingångssignal . 

Transistorbestyckning : 10 transistorer 

Strömförsörjning: Inbyggda batterier eller fartygets elnät 
12 V, 24 V 32 V 

Strömförbrukning : 
Våglängder : 

Riktningspejling : 

100-300 mA 

KV =1600-4000 kels marinvåglängder 
MV= 52S-1600 kels rundradiovåglängder 
LV = 150- 285 kels rundradiovåglängder 
NV = 25s- 425 kels navigations- och 

radi ofyrvåg längder 
Med S. P. Ferritpejlare för minimumpejling 
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Vid omodulerad bärvåg: 10 db vid O,S-t /4 V 
ingångssignal 

Skalnoggrannhet : På pejlområdet 1 mm=O,4 kels 

Riktpris : Kr. 850:- exkl. batterier 

Högtalare: Med plasthölje och beslag kr. 65:-
För Inbyggnad, diameter 21 cm kr. 50:-

Dubbla hörlurar: LågohmiIla, robusta, fuktsäkra kr. 75:-

Användes av Televerket vid lTlarinradioinstallationer 

GEORG SYLWANDER llDINGOVÄGEN 75 
TEL. 67 07 00, STHLM NO 
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Problem nr 12164 

haGe Wljande lydelse: 

En sändarama\Ör skall på sin rektan
gulära tomt 3OX50 m sätta upp ett rikt
antenasystem beståen.de av två antenn
mattor belägna på 10 m avstånd från 
V81"udra_ Amen.mattorna bäres upp 
av fyra 8Dtennmaster, en mast i var
der-a Römet avell rektangel. Nu frågas, 
hur långa blir de bådä antennmattorna 
om endast en mast får sättas på varje 
tomtsida? 

Problemet har löats av bl.a. teknolog 
Erik Mattsson i Göteborg, som skriTer: 

SOm 

Fig l 

,.Med de givna förutsättningarna måste 
masterna placeras enligt fig. 1. Triangeln 
OAB är likformig med BeD, varför man 
får 

I (30-b)/(50-a) =alb 
Pythagoras' sats ger 

a2+b2=102 

(1) 

(2) 

Detta ekvationssystem löses enklast med 
iteration: 
Ekv. (l) ger a=b(30-b) j (5O-a) (3) 

Ekv. (2) ger b=10Jll-(ajlO)2 (4) 

Av fig. framgår att b är större än a, var
för lämpliga startvärden kan vara a=O, 
b= lO, vilka insättes i ekv. (3) och (4). 
Därvid erhålles a=4, b=9,165. Dessa vär
den insatta i ekv. (3) ger a=4,15. Detta 
a-värde ger med ekv. (4) b=9,10. Ur ekv. 
(3) erhålles slutligen med a=4,15 och b= 
=9,10 värdet på a: 

a=9,10 (30-9,10) j (50-4,15) =4,15 

Således är a=4,15 m, b=9,10 m. 
Pythagora's sats ger nu 

x2= (30-b) 2+ (50-a) 2=900+b2
-

--60 b+2500+a2-lOO a=900+83-
-546+2500+17--415=2539 

x=50,39 m 

Antennmattorna blir alltså 50,39 m 
långa. Detta är max. tänkbara längd, i 
praktiken blir de antagligen något kortare 
p.g.a. erforderliga isolatorer.» 

Problem nr 3165 
Vilka värden bör el och e 2 ha i osciI
latorkopplingen enligt fig. 2 iör att 
svängningar skall .ppträda vid högsta 
möjliga Q-värde hos svängningskretsen 
vid frekvensen l MHz? L, CI och C2 är 
förlustfria, transistorn kar PllraJJleuar
na hlle=2 kohm, hI2.=O, h21.=50 och 
~2.=OO. 

20k 

L 

Fig 2 

Rätta lösningen på detta problem kom
mer i RT nr 6/65. Särskilt eleganta, roliga 
eller intressanta lösningar belönas med 
tio kronor. Lösningarna skall, för att bli 
bedömda, vara red. tillhanda senast den 
25 mars 1965. Skriv ,.Månadens 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: -. • 

G R A P H I C är ett nytt transistoriserat ekolod med re
gistrering på papper av djup ned till 60 m. 

GRAPHIC är det idealiska ekolodet för mindre fiskebåtar 
och för nöjesbåtar av olika kategorier, drives från 12 V 
elsystem eller från batterier. 

Mätområde : 0-60 m, uppdelat på 3 mätom
råden 

Driftspänning : 
Papper : 

Pappershastighet : 
" Arbetsfrekvens : 

Minsta djup för säker 
indikering : 

Kabellängd : 
Mått och vikt : 

Priser: 

Område 1 : 0-20 m 
2 :20-40 m 
3 :40...:..tl0 m 

12 volt, strömförbrukning 350 mA 
Grafitpapper i rullar 
Bredd: 7 cm, längd : 6 m 
c :a 75 cm/tim. 
c:a 143 kHz. 6 impulser/sek. 

80 cm 
7,3 m 
Skrivenhet : 21,5X19X18 cm, 
3,5 kg 
Undervattensenhet : 10 X 7 X 5 cm, 
2 kg 
Graphic, komplett • • .. 1.175 : 
Registreringspapper 6 : -

Dvriga Ferrograph Ekolod : 
OFFSHORE registrerande ekolod, 0-155 m uppdelat på 
5 mätområden. Anslutes till 12 eller 24 V. Kr. 1.950 : -

GEORG SYLWANDER 
INSHORE indikerande ekolod för mindre fartyg i kusttra
fik. Mätdjup 30 m. Anslutning till 12 eller 24 V. Kr. 940 : -

lIDINGOVÄGEN 75 TEL. 67 07 00 STOCKHOLM NO 
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Kameran kopplas enkelt till antenn
uttaget på en ordinär TV-mottagare. 
t. ex. Luxors Rocket 11". 

LUXOR TV-kamera 
- ett nytt sätt att se 

inom industrin och sjukvården, 
i hemmet, skolan och affären. 

Luxors TV-kamera - den första 
svenskbyggda - heltransistorise
rad - servicevänlig - enkel att 
handha - med goda prestanda. 

LuXD'<. 
-INADID 
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KV-DX 
Kortvågskonditionerna, som hade ,.dödSä
song,. under december i fjol, blev ganska 
snart stabira. Konditionerna för de latin
amerikanska stationerna har sitt minimum 
under vinterhalvåret, asiatiska och afri
kanska stationer däremot brukar gå bra 
att höra. Men konditionerna för även dessa 
stationer avtog i slutet av året, endast de 
mera vanliga stationerna var hörbara. 

Redan under januari månad förbättra
des dock konditionerna, hörbarheten blev 
bättre också för de latinamerikanska statio
nerna, främst då i 25-, 31- och 49-meters
banden. Även i 60·metersbandet blev kon
ditionerna stabilare. I slutet av denna må
nad och under början av april kommer de 
latinamerikanska konditionerna på kortvåg 
stadigt att förbättras, en hel del trevliga 
stationer är hörbara redan nu. De asiatis
ka stationerna har i det närmaste försvun
nit igen och återkommer inte förrän i höst, 
medan de afrikanska stationerna nu under 
våren når en konditionstopp som återigen 
mattas av mot sommaren. 

~10 

Förteckning över utländska DX-klubhar 
I RT nr 12/64 återgavs en fÖiteckning 
över svenska DX-klubbar och deras klubb-

Land 

Belgien 

Brasilien 

Danmark 

Equadar 

Finland 

Halland 

Indien 

Irland 

Japan 

Kanada 

Namn 

Europa DX-TV Club 

Clube Investiga~ao 
Ondas Receptores do 
Brasil 

Danmarks Kortb .. lge Klub 

The Cimberer DX-Club 

The HCJB DX-Club 

DX-Kerho Suomi 

Esbo DX-Klubb 

Finlands DX-Club 

Nykarleby Radio Club 

S.candinavian DX-Club 

Jakobstads DX-Club 

Västra Nylands DX-Klubbb 

Benelux DX-Club 

DX-Phi latelica 

Trans National DX 
league of Ireland 

Radio Japan DX-Club 

Japanese Shortwave Club 

organ. Här nedan följer en motsvarande 
förteckning över utländska DX-klubbar. 

Adress Klubborgan ' 

45, Schelpenstraat, Rekkem, Europa DX-TV 
West Vlaandern 

Caixa Postal 626, Campinos, Shorlwave News 
C. P. 

Box 6, N .. rresundby Kortb .. lgenyt 

Vestervank 3, Aars Cimberer DX-News 

Radiostation HCJB, Casilla 691, 
Quito 

Box 454, Helsinki DX-Kuunteleija 

Morby, Esbo Frekvensnytt 

Box 214, Helsingfors Attention 

Nykarleby 

Tavastby SDXC-UUTTA 

Fridhemsvägen 13, Jakobstad 

Kungsgatan 11, Ekenäs 

Oude Amersfoartseweg 153, Benelux-Club 
Hilversum . 

P. O. Khas Jinagora (Ohanbad) 

18 Church Street, letterkenny, OX Diary 
Co Oonegal 

Nippon Hoso Kyokai, Tokyo 

P. O. Box 29, Senda; SWDX-Guide 

Box 6000, Montreal Members lists Radio Canada Shorlwave Clube 

Canadian Aero Space 2740, Everts Avenue, Windsor, 
Ontario Wings & Space 

~10 

• TELEFUNIEN tELEFUNKEN RöR och HALVLEDARE 
alltid tillförlitliga och med hög precision. De 
förenar i sig alla de tekniska fördelar, som av 
TELEFUNKEN vidareutvecklats under mer än 
sex decenniers intensiv forskning och fabrika
tion. 

Mottagarrör 
för lY och radio 
TV-bildrör 
Transistorer 
Germaniumc;lioder 
Kiseldioder 
Specialrör 
Mikrovågsröi" 
Oscillografrör 
Specialförstärkarrör 
Sändarrör 
Vakuumkondensatorer 
Gasfyllda rör 
Stabilisatorrör 
Kallkatodrör 
Små-tyratroner 
Fotoceller 
Fotomotstånd 
·Fotomultiplikatorer 

Begär närmare informationer från S 31Q.09 

SATTSVEHSKA AKTIEBOLAGET TRÅDLUS TELEGRAFI 
Röravdelningen • Fack' Solna 1 • Tel. 08/290080 
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Kiselnyheter i ekonomiklass· från ReA 
TYRISTORER FÖR NÄTDRIFT 

2N3228 
2N3525 

2N3528 
2N3529 

Dessa RCA-tyristorer är i första hand lämpade för direkt 

inkoppling till nätet vid seriereglering, t.ex. hastighetsregle

ring av seriemotorer. De kan givetvis användas för många 

andra ändamål. 

Nätspänning 
Medelström 

3,2 A 

l,3A 

120 V 

2N3228 

2N3528 

. 

EFFEKTTRANSISTORER, NPN·KISEL 
ALLROUND-TYPER FÖR 
INDUSTRIELLA OCH 
KOMMERSIELLA TILLÄMPNINGAR 

Några data för 40250: 

• Nytt hölje, TO-66 

• Vcev =50 V (min) 

• R{sat) = 1 Q (max) 

• fT =l,OMc (typ) 

Några data för 40251 : 

220 V 

2N3525 

2N3529 

• Hög förlusteffekt, PT =117W (max) 

40250 
JEDEC TO-66 Package 

• VCEy = 50V (min) 
40251 

JEDEC TO-3 Package • R{sat) =0,19 Q (max) 

• fT =O,5 Mc (typ) 

Har Ni tänkt på hur liten merkostnad kiseltransistorer 

medför jämfört med de stora fördelar som kan uppnås? 

Om inte, tag kontakt med oss - det kan löna sig! 

IK.FER .. ER 
Box 56 Bromma 1 08/252870 
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Mellanvågskonditionerna har varit bra 
hela vintern och är fortfarande goda. 
Nord·, central- och sydamerikanska statio
ner har varit rikt representerade denna sä
song. 

Fig l 
QSL-kort från Radio New York Worldwide, 
USA. 

Graham H utchins, mannen bakom Austra
lian Calling DX-ers och pionjären för DX
programmen, har avlidit. Graham Hut
chins' röst var välkänd för DX-are runt om 
i världen och nyheter ur hans program har 
vid flera tillfälleR ingått i RT:s DX-spalt. 

Till ny producent för det svenska DX
programmet över radiostationen HClB i 
Equador har utsetts Roger Gartojt. Vit
möllegatan 6 B, Malmö S. Programmet, 
som går i DX-Alliansens regi, sändes på 
fredagarna. De DX-are som önskar delta 

~12 

Lencl Namn Adress Klubb.rfG8 

Canadian International ex 
Radio Club 

160 Tecumseh Ave., E., London, Cadex 
Ontario 

Canadian eX-Club 160 Tecumseh Ave., E., London, Cadex 

Korea Korean Shorlwave Club 

Korea Shorlwave Radio Club 

Nigeria Radio Nigeria Listeners Club 

Norge DX-Listeners Club 

Onta~io -

40 Yon-sei Edueanonal Broade. 
Sys·t. Von-sej Univeruty, 
Seoul 

424-1 ku, '3 Ko., Tong-in-Dong, 
Taegu City 

45, Martins St., Lagos 

P. O. Box 1284, Oslo 

Nya Zealand New Zealond Rodio DX Leogue Box 1356, Chrislchurch 

Schweiz 

New Zealand DX Radio 78 District Rd., Green Island, 
Association Dunedin 

Swiss BC-SWL-Club 

Schweizer eX-Club 

Rainallee 16, Riehen/BS 

SchOrenstrasse 3, Birmensdorfl 
ZH 

Storbrila.nien The Amoteurs Tape Reporters 
League 

66 Pettigrove Rd., 
Kings Wood, Br~stol 

International Short Wave Club 

International Shorlwave League 

Newcastle-upon-Tyne 
Radio & Taperecording Club 

Sherwood Shortwave Amaleur 
Radio Club 

Strathkelvin Shorlwave Club 

100 Adams Garden Estate, 
London S. E. 16 

12 GladweIl Rd., London 

13 a Linden Road, Gosforth, 
Newcastle-upon-Tyne 

Perry Road, Sherwood, 
Not·tingham 

11 Moss Road, Waterside, 
Kirkintillach 

Kodskiva I glasfiber 
Cu-folle-Isolatlon I plan 

(oflushedo) Glanspolerad. 
NI-Au-R/l-pläterad 

KSC-Bulletin 

Radio Times 

DX-News 

New Zeolond DX
limes 

Tune In 

Swiss SW-News 

DX-Diary 

Mooi.tor 

News of Radio 
stations & Tape 
exchange Bulletin 

I TRYCKT LEDNINGSDRAGNING 
Automatiserad tillverkning - Jämn kvalitet - fördubblad produktion - lägre pris. 

-'-IEL-="~""'~ 
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TL·KORT 
Ar vår benämning på ett kort med tryckt ledningsdragning. 
Vi utför enkla och kvalificerade TL-kort, med eller utan plii
teFSde hål. Komplett mekaniskt bearbetade I samtliga stan
dardiserade laminatmaterial. 

VARA SPECIALITETER: 
Osynliga genomföringar mellan fram- och baksida. 
Försänkt ledningsmönster även I epoxy på glasfiberbas. 
Galvanisk plätering utfäres i lödtenn, koppar, nickel, guld 
och rhedium. Kemisk plätering utfäres i guld, tenn och koppar. 
I~C-standardnormer tillämpas. 

Med prototyp, principschema, ritningsoriginal eller fotomate
rial som underlag utarbetar vi TL-kort för Ert behov eller 
komplett fiirdigmonterade enheter på TL-kort. 
Kontakta 088 glma redan på rItbordsstadiet - det spar koet· 
neder lör b6de Er och oss. 
Prototypverkstad för snabbleverans av små serier. 
Fortlöpande teknisk forskning och metodutveckling. 

(Ett företag I Gylling-Koncernen) 
Avdelning TL Sjöbjörnsvägen 62, Gröndal, tel. 180000 



SPAULDING 
SPAULDING COPPER CLAD 

SPAULDING MICRO CLAD 

=!epresentant : 

EN FABRIK MED 
RESURSER 

Flexibelt material för tryckta 

ledningar där låg vikt, små ut

rymmen, 3-dimensionell kon

struktion är ett behov. 

Finnes i kombination med kop

par, nickel eller Kovar® lallline

rat med Mylar® eller Te·tlon. 

TIllverkos i NEMA StoncIanI 
XXXP-790 
XXXP-770 
G-100m 
EXXXP-845 
G-l 0-900 
Fenol/Papper 
Fenol/Papper FR-2 
Epoxy/~apper FR-3 
Epoxy/Glas 
Epoxy/Glas FR-4 
(FR=flame resistant) 

• 
., 

1---...... , 

För fullständiga informationer 
om fabrikens tillverkningspro
gram, kontakta 

Avd.Em 

ALlHABO 
ALSTRÖMERGATAN 20 . BOX 490 44 . STOCKHOLM 49 . TELEFON 520030 

RADIO & TELEVISION - NR 3 -1965 Il 
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i programmet eller som har material att 
bidra med kan vända sig till Roger Gartoft 
på ovanstående adress. 

Några nämnvärda QSL·nyheter har inte 
noterats den sista tiden. Ett undantag är 
den chilenska stationen Radio Presidente 

Fig 2 
QSL-kort från Radio Niger i Afrika. 

Balmaceda, som börjat svara med ett ny
tryckt QSL-kort. Denna station har inte 
svarat på de senaste 10 åren. 
. Månadens QSL-kort kommer från den 
välkända stationen WRUL i USA, numera 
känd som Radio New York Worldwide, 
samt från Radio NigerJ Afrika, som den 
gångna säsongen har hörts på 3260 kHz. 

Börge Eriksson 

300 sidor 
halvledarteknik 

~14 

Siemens handbok "Schaltungen mit 
Halbleiterbauelementen", som nu före
ligger i en nyreviderad upplaga på 
över 300 sidor, är ett ovärderligt upp
slagsverk för alla som arbetar med 
halvledare. Den innehåller kopplings
exempel från alla områden av halv
ledartekniken, och till varje exempel 
finns beräkningsanvisningar och förkla
rande text, så att Ni själv kan anpassa 
kopplingarna till likartade uppgifter. 
Boken kostar 17 kronor, och Ni kan 
köpa den direkt från Svenska Deltron 
AB genom att sätta in beloppet på 
postgirokonto 601242. 

12 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1965 
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Land 

Sydafrika 

Taiwan 

Thailand 

Tyskland 

Namn 

Sudbury World Communica
tions Club 

Trans National DX-league 

Alderman Newton's Boys' 
School DX-Club 

Medium Wave Circle 

Cape Short Wave Club Interna
t,onal och Worldwide Rad io 
Listeners' Club 

Johannesburg Branch 

Voice of America listeners Club 

Natal Shorlwave C::lub Interna
tional 

Transvaal Shorlwave Club 

Trans World Shorlwave Club 

Taichung Radio Japan Club 

la lett re Ecriture Republique 

North-German DX-Club 

Shortwave Union of Wurttem
berg 

Calling DX-ers from Germany 

FTl-godkända 
kondensatorer 

I Siemens professionella kondensatorprogram 
ingår ett flertal typer som FTl-godk,mts och 
upptagits i HT. 
Siemens MKL-kondensatorer 832120. 
Metalliserade lackfilmskondensatorer med hög 
specifik kapacitans i tropikutförande . B32120 
är upptagen i HT, miljöklass 40/85/56. Denna 
typ kommer successivt under 1965 att ingå i 
lagerhållningen. 
Slemens FKH-kondensatorer 832210. 
Metallfoliepolyesterkondensatorer med isolerat 
skyddshölje av aluminium. B32210 är upptagen i 
HT, miljöklass 55/125/56. lagerföres för omgå
ende leverans. 

Adress 

do Chamberlin, Bobergh 
Place, Gt Waldingfield, 
Sudbury, Suffolk 

76, Inverleith Place, Edinburgh 
3, Mid-lothian, Scotland 

58 St. leonards Road, 
Clarendon Park, leicester 

Klubborgan 

SWCC-news 

DX-Diary 

7 The Avenue, Clifton, York Mediumwave News 

8, Belgravia Road, Gleemoor, 
Cape Town 

do Mr. Benoy, Rand Water
Board, 3 Fraser Str., 
Johannesburg 

22 King George Street, 
Epping, Cape 

219 North Ridge Road, Durban 

DX-Monitor 

VOA-Monitar 

231 Smit Street, Braamfontein, 
Johannesburg 

Transvaal Monitor 

45 Westview Drive, Port Elisa
beth 

The Trons-Worlder 

No. 21, Ho-Tso New Villa, 
Chi-Cia ng St., Taichung 

458 Mahachakr Rd., Bongkok 

• 

do Carsten-Heyns, 2000, Ham
burg-Volksdorf Im Althorn 

Bulletin DX-Diary 

7012 Fellbach, Friedrichstrasse 
28 

Munchener Str., 40, Bremen Calling DX-ers from 
Germony 

t 
SlEMENS 

aluminium. B32220 är upptagen i HT, miljöklass 
55/85/56. Lagerföres för omgående leverans. 
Siemens MKH- kondensatorer 832229. 
Metalliserade polyesterkondensatorer i flatovalt 
utförande med skyddshölje av isolerad alumi
nium. B32229 är upptagen i HT, miljöklass 
55/85/56. lagerföres för omgående leverans. 

Även följande professionella Siemens-kondensa
torerJlr upptagna i Fn: 
Metalliserade papperskondensatorer B25210-A 
och 825340-Ä i miljöklass 55/85/56. 
Styroflexkondensatorer 831140-). .. B31143-1 
i miljö klass 55/70/56. 
Elektrolytkondensatorer 841951 6 v- och 15 V- i 

Siemens MKH-kondensatorer 832220. miljöklass 25/55/56, d :o 35 V- i miljöklass 251 
Metalliserade polyesterkondensatorer i cylind- 70/56. 
riskt utförande med skyddshölje av isolerad Elektrolytkondensator 843691 i miljöklass 25/70/56. 

Datablad på samtliga FTl-godkända kondensatorer översändes på begäran. 

$ SVENSKA DELTRON AB 
Valhallavägen 67 • Stockholm O • Tel. 345705,310153 

Swd 2-053 
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08S I NYTT TELEFONNUMMER KORT 
36 28 SO LEVERANSTID 

Painton MOTSTÅND 

Trådlindade emaljerade motstånd 
Heavy Duty Serien 5101-5306 
A·senen (5 %) MV1 A, 306A, 301 A, 302A 
A·serien kan fås med 1 % tolerans och 
öven under 1 ohm 

------------
------------

Standard och Heavy Dufy ranges (rörtyp) 
2000-serien och 5000-serien 

Trådlindade öppna motstånd (rörtyp) 
(justerbara) " 
9-75 watt P1, P3, P6, P7. 

Högstabila kolfilmsmotstånd 
(±1 %, 2 %, 5 %) 
typ 70 1/8 watt vid 70° 
Typ 72-76 1/4 watt-2 watt 

NYHET. Metalloxidmotstånd 
Mycket hög tillförlitlighet 
Typ P012 1/8 watt vid 70° C 
30 ohm-110 kohm 

Typ 

P5306 

P5101 

301 A 

302A 

306A 

MVIA 

P2000 

P200l 

P2002 

P2003 

P200S 

P2006 

P2007 

P5000 

P5001 

P5002 

P5003 

PSOOS 

P5006 

P5007 

P1 

P3 

P6 

P7 

70 

72 

73 

74 

75 

76 

90-
serien 

P012 

Resistansområde 
min max 

10 ohm-33 kohm 

1 ohm-6,8 kohm 

2 ohm-68 kohm 

4 ohm-140 kohm 

1 ohm-3:rkohm 

1 ohm-6,8 kohm 

0,47 ohm- 15 kohm 

0,47 ohm- 33 kohm 

0,47 ohm- 62 kohm 

0,68 ohm- 47 kohm 

1,0 ohm- 62 kohm 

1,5 ohm- 68 kohm 

2,2 ohm-lOO kohm 

0,47 ohm- 15 kohm 

0,47 ohm- 33 kohm 

0,47 ohm- 62 kohm 

0,68 ohm- 47 kohm 

1,0 ohm- 62 kohm 

1,5 ohm-1 00 kohm 

2,2 ohm-133 kohm 

5 ohm-600ohm 

12 ohm-1,3 kohm 

27 ohm-3,6 kohm 

43 ohm-5,5 kohm 

4,7ohm-330 kohm 

4 ohm-2,5 Mohm 

4 ohm-5,0 Mohm 

20 ohm-lO Mohm 

20 ohm-lO Mohm 

20 ohm-SO Mohm 

Extra isolerade 
motstånd av 
70-serien. 

30 ohm-110 kohm 

Ovanstående illustrationer ej skalenliga - se måttabeller. 

SVENSKA PAI NTON AB 

Tole- Effekt Dimensioner i mm 
rans (W) vid '. el 

70°C "O E .Ec el :1.-
C o -c 
'o i5 "'"o 
-' Ca> -«-

5% 10,5 22,2x7,7" 33,3 

5% 6 12,7x5,6 31,8 

5% 12 36,5 x 7,1 38,1 

5% 16 52,4 X 7,1 38,1 

5% 8 20,6x7,1 38,1 

5% 5 9,5 x 4,8 31,8 

5% 10 33,3x19 

5% 18 Sl x19 

5% 27 101,5x19 

5% 37 76 x 22,2 

5% 50 101,5 x31,7 

5% 75 152 x31,7 

5% 110 216 x31,7 

5% 23 33,3 x 19 

5% 28 51 x19 

5% 40 10l,5x19 

5% 50 76 x 22,2 

5% 80 101,5 x31,7 

5% 125 152 x31,7 

S% 160 216 x31,7 

5% 12 ell. 9 50,8 x 19,1 

25 ell.18 88,9 x 22,2 

50 152,4x31,7 

75 216 x31,7 

5,2,1% 1/8 9,5 x 2,5 31,7 

5,2,1% 1/4 12,7x4,0 38,1 

5,2,1% 1/2 20,6x5,6 38,1 

5,2,1% 3/4 27 x5,6 38,1 

5,2,1% 34,9 x 8,7 38,1 

5,2,1% 2 52,4 x 8,7 38,1 

5,2,1% 1/8 11,1 x 4,2 38,1 

OBSI Vi har FLynAT 

Erik Tegelsvig 35, Spinga 
Tel. 362850 

RADIO & TELEVISION - NR 3 -1965 13 
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Radio Prag startar 
"Moniter-kluhb" 
Den 1 januari i år startade Radio Prag en 
ltmonitorklubblt för sina lyssnare i hela 
wrlden. Den som vill bli medlem skall 
inom loppet av ett år insända 15 fullgoda 
rapporter rörande avlyssning av Radio 
Prags svenska sändningar. Dessa rappor
ter verifieras i vanlig ordning med QSL
kort. När stationen erhållit den 15:e rap
porten översändes till lyssnaren ett diplom, 
som samtidigt utgör medlemskort i klub
ben. Medlemskapet behålles genom att yt
tedigaTe IS rappoder för varje år insän
tles. Föm.yat medlemskap bekräftas genom 
ett märke som översändes av stationen och 
som skall fästas på det tidigare erhållna 
diplomet. 

Följande regler gäller för rapportskriv
ningen: 

1) Den lyssnare som önskar bli med
lem numrerar sina rapporter från 1 
till 15. 

2) Rapporterna måste avse sändningar 
på olika dagar; lyssnaren skall insända 
dem su.ccessivt, så snart som möjligt 
eltec avlyssniRgen - inte alla femton 
samtidigt. 

~16 
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Lond 

USA 

Namn 

Newark News Radio Club 

North American Shorlwave 
Ass., 

National Radio Clltb 

Kentucky DX'e·rs Association 

Great lakes Short Wave 
DX-Club 

International Rad io Club of 
America 

Worldwide Monitors 
Radio Club 

American Short Wave 
listeners Club 

Americo Central Radio Club 

Block Hawk Radio Club 

Five Stars Club 

Folcroft Radio Club 

Freemont DX·Club 

Midwest DX·Shorlwave 
Radio Club 

Ohio Volley Shorlwave Club 

Popular Eleclronics Short Wave 
Monitor Club 

Santo Mario Volley DX·ing Ass. 

Adress 

215 Market St., Nework, 
New Jersey 

1503 Fifth Ave., Altoona, 
Pennsylvania 

Box 63, Kensinglon Station, 
Buffalo, N. Y. 

546 Pond Run Road, Raceland, 
Kentucky 

827 Memorial Drive, Mani-
towoc, Wisconsin 

P. O . Box 5181 Terminal Annex, 
Denver, Colorado 

53047 Venus Drive, Utica, 
Michigan 

223 Pollers' Road, Buffalo, 
N. Y. 14220 

207 East 16th, BIoomington, 
Indiana 47403 

712 Morgan Ave., Asheboro, 
N. C. 

24360 Myers Str., Sunnymead, 
Calif. 92388 

58 King Ave., Folcroft, 
Pa . 19032 

lC{ubborga/t 

NNItC Bulletin 

Frendx 

DX·news 

Ky. DX·Reporfs 

Bulletin 

ASWlC·er 

ACRC·Bulletin 

Five Star DX-Club 
news 

344 Jackson Str., Freemont, Freemont News 
Ohio Messengor 

2375 W. Forest Str., Oecaturll1 The MWDXSWRCer 

1037 Ravenswood Dr., Evans
viIIe 14, Ind. 

366 Modison Ave., New York 17, 
N. Y. 

141 Palm Court Dr., Santo Ma
rio, Ca!. 

-mD-- -- - övertar ... 

GOODWIANS 

Hi-Fi program 
Svensk generalagent: 

e Höglalaren som flyttar In orkestern I hemmet. 

e En av världens förnämsta högtalare. 

e Såväl lösa högtalare för Inbyggnad i lådor, som färdiga hög
talarmöbler. 

e Bashögtalare för El-gitarr och El-bas - separata dIskant
system - bredbandshögtalare - delnlngsfilter. 

mrt SVENSKA ELEKTRONIK-APPARATER AB 
~ Gubbängstorget 119 STOCKHOLM-ENSKEDE tel. 08/940270 

14 RADIO & TElEVISION - NR 3 -1965 



NYA TYPER AV FREKVENSRÄKNARE 
av fabrikat 

TRANSISTOR SPECIALTIES, INC., U.S.A. 
Som representanter i Sverige för en av Amerikas förnämsta tillverkare 
av frekvensräknare ha vi här nedan nöiet presentera några räknare 
ur den nya serien 500. 

TIDSAXEL 
Frekvens: 10 MHz-oscillatpr 

Stabilitet: bättre än ±3 X 1 Q-'/dag eller 
±2 X lo-a/vecka 
Tidsaxelkontroll: inställbar i steg från 
1 Q-1 till lOsek. 

Utg6ngar: 

Tidsaxelutgång: 1Q-1":""10 sek. inställbart genom 
omkopplare på frontpaneleni 
2 V pulser över 50 ohm 

10 MHz utgång: 2 V pulser över 50 ohm 

Ing6ngar: 

Yttre klocka: omkoppling för yttre eller inre oscillator 
på baksidan av instrumentet. 10 MHz
ingången kräver 1 V över 50 ohm 

SPECIFIKATION 

Alla frekvensräknare är helt transistoriserade. 

Indikering sker med 8 siffror med minne och med 
automatisk kommaplacering. 

Räknar direkt till 125 MHz utan omvandlare och 
till 500 MHz med frekvensomvandlare. 

Hög noggrannhet: bäHre än ± 3 X lo-'/dag eller 
± 2 X 1 Q-8/vecka. 

Känslighet: bäHre än 100 mY. 

Kan levereras med olika utgångskoder och med 
plug-in enheter för skilda ändamål, allt eft.r 
önskemål. 

PLUG-IN ENHETER 
Model 510: 0-125 MHz 

Ingång A och B: 

Frekvensområde: 0-20 MHz 
Känslighet: sinusvåg 100 mVeffi pulser 280 mV pip 

Högsta tillåtna spänning: vid ingångsdämpsatsen 
i läge AC får likspänningen plus toppspänningen 
i ingångssignalen ej överstiga 500 V. 
Ingångsimpedans: 10 kil X markeringen på dämpsatseni 

shuntad med 30 pF. 

Ingång e: 
Frekvensområde: 0-125 MHz 
Känslighet: sinusvåg 100 mVeffi pulser 280 mV pip 

Ingångsimpedans: 50 ohm 

Max. ingångsspänning: 2 Veff 

Mode1520: 

Frekvensområde: 10-500 MHz 
Känslighet: 25 mVeff 

TSI tillverkar ett stort antal typer av elektroniska räknare och· korttidsmätare lör skilda 
behov och vi kunna säkert erbjuda Eder någon typ som passar just Edert behov. 

Begär närmare upplysningar från 

TELEINSTRUMENT AB 
Här;edalsgatan 138 - VäWngby - tel. 871280, 377150 

RADIO & TELEVISION - NR 3 -19'5 15 



011. Törnblom 

VI SMALFILMAR 
Författaren - en av våra mest kända 
smalfilmare - ger personliga tips 
grundade på mångårig erfarenhet. 

»Man blir kort sagt smalfilmsbiten, då man går igenom 
den trivsamma volymen.» 

~14 

3) Varje rapport skrivs på separat pap
per. 
4) Varje rapport måste uppfylla de 
krav som ställs på en lyssnarrapport, 
dvs_ den måste innehålla de uppgifter 
som krävs för att erhålla QSL. 

Stationens adress är Radio Prag, Sven
ska Sektionen, Prag, Tjeckoslovakien. 

De svenska sändningarna sker dagligen 
kl. 11.00-11.30 på 6135 och 11960 kHz, 
kl. 14.00-14.30 på 6055 och 9505 kHz 
samt kl. 17.30-18.00 på 5930 och 7345 
kHz. BE ' 

Skånska Socialdemokraten 

DX-Parlamentet 1965 
DX-Parlamentet kommer i år att hållas 
under tiden 11-13 juni och arrangeras av 
Halmstads Kortvågsklubb. Förläggningen 
blir i Civilförsvarsskolan i Tylebäck utan
för Halmstad_ Arrangemangen väntas bli 
förstklassiga. Deltagaravgift: 4 kronor per 
dygn för logi (inkl. sänglinne och hand
duk) samt 10 kronor per dag för måltider 
(tre mål). 

NORD I SK ROTOGRAVYR 

r; V;';SK-;-A~I;:-;;S -- -- -- -
FACK, STOCKHOLM 27 I Sö'nd mig nörmare upplysningar om 

D Fil tron skörmburar D Filtron avstörningsfilter 

I Namn .. .... .. ..... ........... .. ................... ........ ................. ... ............. . 

Firma ... ....... .......... ..... ......................................... ... .. ...... .. ....... . 

Adress ........... .. ................. ...... ........................................... .. .. . 

I 
I 

L P~dr~····=···=····=· .. ·= ····= ····=····_·_1 
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Resultat av Sverige-tävlingen 
i DX-ing 

hit. 12:
inb. 14:50 

De bästa individuella resultaten vid 1964 
års Sverige-tävling i DX-ing var följande: 

Une ... ft , -stormngar !' 
Skärmburor och avstörningsfilter från FILTRON - USAs ledande 

_ företag när det gäller avstörning - är rätta lösningen. 
Filtron har bl.a . projekterat och utfört avstörningsarbetena vid 
varningsradarbaserna Rå Thule, Grönland, Alaska och England 
samt till de flesta rymdraketprojekten. 

• Skärmburar i modulenheter 
• Låga priser 
• Korta leveranstider 
• Enkel hopsättning med skruvförband 
• >100 dB dämpning 14 kHz - 10000 MHz 
• 55 dB vid 100 Hz för magnetiska fält 
• Ventilation genom hål-Iedarfönster 
• Kan förses med luftkonditionering 
• Avstörningsfilter över 100 dB dömpning 14 kHz -

10000 MHz, upp till 200 A strömgenomgång 
• Programmet omfattar ca 8000 olika typer av 

avstörningsfilter 

PHILIPS e 
MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN 
Fack, Stockholm 27 • Tel. 08/635000 

~ 18 
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SlEMENS 

Att räkna med 
Siemens lackfilms- och plastfoliekondensatorer för ci
vilt och militärt bruk kännetecknas av hög tillförlitlighet, 
okänslighet mot fukt, små dimensioner. 

Sie mens MKL B3211 O B32112 B32120 B32121 B32122 r-'-~-~"'~ "'.o.::"I«*''''''''''('ll'C'M'i 

" 

Självläkande metalliserade lackfilmskondensatorer med hög 
specifik kapacitans i tropik- och professionellt utförande. 

Kapacitansområde: 0,033-220 /-tF, spänningsomr. 63-630 V. 
Dimensionsexempel : 83211 O-C01 06-M 10 /-tF 100 V 

16,1 X 34 mm. 832120 är upptagen i FTT i miljöklass 40/85/56. 

Siemens MKH B32220 B32229 

Högklassiga metalliserade (självläkande) polyesterkonden
'satorer i cylindriskt och flatovalt utförande för professionellt 

'bruk. Skyddshölje av isolerad alominium. 
Kapacitansområde: 6800 pF-1,O /-tF, spänningsomr. 250-630 V 

Temperaturomr.-55° .. . + 150° C. 
'Båda typerna upptagna i FTT i miljöklass 55/85/56. 

Siemens MKH B32231 B32232 

Prisbilliga metalliserade polyesterkondensatorer för stan
dardbruk med axiella och radiella anslutningstrådar. 

Kapacitansområde: 0,01-1,0 /-tF. Spänningsomr. 250 V-630 V. 
Temperaturomr. -40° ... +100°C. 832231 kommer inom kort 

i kapacitansvärde upp till 10 /-tF. 

Inom kort kommer Siemens MKM 832435 - professionell me
talliserad makrofolfoliekondensator ingjuten i plastkåpa med 
radiella anslutningar för etsade kort. Den kännetecknas av 
låg förlustfaktor och god resistivitet mot fukt. 

Sie mens FKH B32210 B32211 

Metallfoliepolyesterkondensatorer med och utan isolerat 
skyddshölje av aluminium. 
Kapacitansområde: 220 pF-O,1 /-tF, spänning 400 V. 
832210 är upptagen i FTT i miljöklass 55/125/56. 

Siemens MKH B32222 B3222Z 

Professionella metalliserade polyesterkondensatorer för hög
spänning. 
Kapacitansomr. 100 pF-O,25 /-tF, spänningsomr. 1 kV-6,3 kV 
Temperaturomr. -40° ... + 100° C. 

Siemens MKY B32355 

Självläkande metalliserad miniatyrstyroflexkondensator i tro
pikutförande för högstabila tids- och filterkretsar. 
Kapacitansområde : 
0,1-10 /-tF ± 1 %,250 V-max 100 V'"V vid 50 Hz. 
Temperaturomr. -55° ... + 10°C. Dimensionsexempel 832355 
-A2106-F1O /-t F, 250 V,40x50 mm. 

Samtliga typer utom MKY finns för omgående leverans från 
lager i Stockholm. För närmare upplysningar tag kontakt med 
vår sektion TK. Tel. Stockholm 229640,08/229680. 

Swd 2-065 

SVENSKA SIEME,NS A K T I E B ~O L A G 
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H uvuitävlingen 
1:a S Dahlberg, Malmö, 2:a S Falk, Mat
fors, 3:a S Jakobsson, Skövde, 4:a O Bjur
ström, Bromma, 5:a L Nilssen, Hvadhem. 

N'1börjllrtivlingen 
1:a B. Kjelsson, Mora, 2:a A Höglund, 
Järkvissle, 3:a H Grundahl, Hoting. 

BE 

TV-DX 

Fig l Fis 2 
Jan-Erik Haga i Oslo har översänt ett foto, 
visande sm omfattande antennanIäggniog 
för TV-DX, se fig. 1. Längst upp i antenn
systemet har han en 7-elements FM-antenn, 
därwuler ett 4X13·elements antennsystem. 
Längre ner TV·antenn för kanal 8, där
under en 8-elements antenn för FM·ban
det. Under denna följer en 10·elements 
TV-aJltenn för band III. Antennsystemet, 
som har 22 m effektivantennhöjd, kan 
ställas in i önskat väderstreck med antenn
rotor AR22. 

Detta är- den mäktiga TV·DX.antemumlägg
ning som Jan·Erik Haga i Oslo utnyttjar. 

TV·pa/lSbild frdn Hamburgs TV·siilUlare den 
14/ 5 1964 kl. 20.00. (Foto: J·E H«ga, Oslo.) 

Fig 3 Fig4 

Gunnar Haag i Nykroppa har sänt in en 
del TV-DX·bilder och rapporterar bI.a. bra 
mottagning från Oslos TV-sändare på ka
nal 4 följande dagar: 7, 14, 15 och 17 au
gusti, 28, 30 och 31 oktober samt den 17 
och 23 december. Den 31 oktober lOVar det 
en enda röra på skärmen», skriver hr Haag, 
»hela Europa var med men de danska sän
darna syntes bäst». 

Norsk TV-pausbild den 3/ 9 1964 kl. 21.53; 
Oslo på k. 4. (Foto: Gunnar Haag, Nykroppa.) 

Okänd TV-sändare, förmodligen jugoslavisk, 
på k. 2 den 31/7 1964 kl. 10.59. Antennrikt
ning: söder. (Foto: Gunnar Haag, Nykroppa.) 

POTENTIOMETERSKRIVARE 
HEATH SERVO RECORDER 
MOD~L EUW-20AE 
Mätområden : 
Pappershastigheter: 

Skrivbredd : 
Balanseringstid : 

Referensspänning : 
livslängd på 
referenscellen : 
Nätspänning: 

EUA-20-11 

10,25,50, 100 och 250 mV 
2 tum/minut som standard, 
ytterligare 9 olika hastig
heter kan specialbeställas. 
10" 
0,15 sek.ltum, 1,5 full 
skala (10") 
Mercury cell 

300 timmar 
120/240 volt 50 Hz 

EUW-20AE 
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I 

Pris 1765:- netto 

Till denna skrivare finns det en PH·mätare all ansluta (typnr. EUA-20·11) 
Pris 1.195 :- nella. Mätamråden : 14, 10, 5, 2 och 1 PH fullt utslag. 

Dessa två instrument ingår i en serie, som heter Heathkit Malmsladt· 
Enke Instrumentation laboratory. Den karaktäriseras av hög precision 
och mycket moderata priser. Bland våra nöjda kunder kan vi nämna 
Chalmers tekniska högskala, Uppsala UniverSItet m.fl. 
Vi sänder gärna vår broschyr över denna instrumentserie jämte pris. 
lista. 

I 
STOCKHOLM Rörstrandsgatan 37, tele 08122 78 20 
GCTEBORG Södra Vagen 69, tel. 031120 03 25 
MALMC Regementsgatan 10, tel. 0401729 75 
SUNDSVALL VaHugatan 3, t.l. 0601150310 



ANALOCiIMASKINER 

På många områden inom industri och forskning har analogi
maskinen blivit känd som ett ovärderligt instrument för snabb 
och ekonomisk lösning av problem. Användningsområdena ut
ökas kontinuerligt, och ingen framåtseende organisation har 
råd att överse dess betydelse för industriella framgångar. 

2. - Analogue Tutor MKII 
Konstruerad för undervisningsända
mål. Ger övning i programmering till 
låga omkostnader. 

3. - Analogue Computer TY1451 
En analogi maskin till lågt pris vars 
utrustning täcker många behov inom 
industri och forskning . 

1. - 247 Analogue Computer System 
Ett fullständigt integrerat system, med 
avancerad kontroll-utrustning, hög pre
cision, utmärkt flexibilitet och funktions
säkerhet. 

• 
Som resultat av många års forsk
ning och praktiska erfarenheter, har 
Solartron blivit ett bland de ledan
de företagen på detta område och 
kan erbjuda analogimaskiner som 
täcker alla önskemål inom industri 
och forskning. 

• 
Dessa analogimaskiner är upp
byggda av standardmoduler vilka 
medger hög flexibilitet. Redan be
finlliga installationer kan lätt utvid
gas till större system genom sam
körning med flera maskiner. 

För teknisk rådfrågning och detaljerade data, kontakta: 

SCHLUMBERGER SVENSKA AB 
Vesslevägen 2-4. Lidingö 1 • Tel. 652855 
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"Månfärdssimulator" 

Det amerikanska företaget General Preci
sion har av NASA fått i uppdrag att ut
veckla och bygga två simulatorer, se fig., 
för den del av Apollo-kapseln som kallas 
"Lunar Excursion Module» (LEM) och 
som är avsedd att användas för landning 
på månen. 

I korta drag kommer färden att gå till 
på så sätt att Apollo-kapseln uppsändes 
så att den kommer att gå i en omloppsbana 
kring månen. Därefter löses LEM från 
Apollo-kapseln och bringas att landa på 
månen. Apollo-kapseln cirkulerar under 
tiden runt månen. När månbesöket är klart 
lyfter LEM upp till ca 17000 m höjd, där 
anslutning åter sker mellan LEM och 
Apollo-kapseln. Astronauterna överflyttas 
från LEM till Apollo-kapseln, LEM fort- · 
sätter i sin bana runt månen, medan Apol
lo-kapseln med astronauterna anträder 
återfärden mot jorden, där man landar 
med hjälp av fallskärm. 

Med hjälp av LEM-simulatorn och en 
simulator för Apollo-kapseln, som f.ö. ock
så håller på att byggas vid General Preci
sion, kommer man att i detalj kunna simu
lera en »resa till månen» på det sätt som 
kommer att tillämpas vid Apollo-projek-

Anala" 

tets genomförande. Astronauterna får där
igenom möjlighet att i detalj träna in den 
kommande 2 veckor långa månresan. 

De båda LEM-simulatorerna, som kos-

tar vardera ca 17,5 miljoner kr, kommer 
att installeras vid NASA:s Manned Space
craft Center i Housten samt vid Cape 
Kennedy. 

RapTa,matic® oscilloskopkamera 

~ 
:_: ~ - 0 •• 0 . 

Ile •• ~ s-s IJ .... . ... 
DATA- MlIT- TElE-
BEHANDLING INSTRUMENT KOMMUNfKAnON 
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Denna unika oscilloskopkamera exponerar bilden, framkallar och fixerar filmen 
samt projicerar den färdiga bilden efter mindre än en minut - al!t helautomatiskt! 
Vanlig svartvit 35 mm film i upp till 100 fots rullar användes. 

I kanten på varje filmruta projiceras i exponeringsögonblicket: 

• urtavlan på en 24 tim. klocka med centrumsekundvisare 

• ett 4-siffrigt räkneverk, som automatiskt anger exponeringsnummer 

• en ruta för införning av skrivna data. 

Oscilloskopskärmen observeras, då kameran är monterad, via en s.k. dikroitisk 
spegel, varigenom mätfel orsakade av parallax elimineras. 
Om den exponerade filmen skall arkiveras under mycket lång tid bör den sköljas i 
vatten och torkas före upprullningen. Detta kan också göras automatiskt med en 
»Washdryer»-ti llsats som monteras ovanpå kameran. 

Passar (ev. med användning av adapter) de flesta 5" oscilloskop inklusive Tektronix. 

II' generalagent 

TET.ARE AB --
PRECISIONS- STOCKHOLM Industri gata n 4 GOTEBORG Box 317 
KOMPONENTER Tel. 08/248330 Tel. 031 /232911 



HDGOHMIG 
UNIVERSALSKRIVARE 

K ort."instö11-
ningstil;;f~~~50 ms 

"'I f" ; 

10 olika 
hastigheter · 

Linjär eller 
logqrit!bi~k 
indike~:rng 

',;{ 

ZSG 
likspänningsskrivaren ZSG är ett universellt instrument som genom sin häga ingångsimpedans är särskilt lälll

pat för direkt anslutning till sådana mätobjekt ~åsom diodlikriktare, diskriminatorer, elektronmultiplikatorer, 

reglerkretsar, olika rärkopplingar m.m. Hög indikeringsstabilitet möjliggör långtidsregistreringar av t.ex. en 

oscillators temperatur eller fuktighetsberoende. Den korta instöllningstiden gör ZSG till ett värdefullt hjälp

medel vid mätning av snabbt varierande förlopp som förekommer vid exempelvis bullermätningar. ZSG är en 

potentiometerskrivare. 

Tekniska huvuddata 

Indikering 

Mätområden 
med färfärstärkare UVG 
direkt 

Noggrannhet 

Polaritet 

Nollpunkt 

Inställningstid 

Ingångsresistans 

Ingång, jordfri 

Pappershastigheter, 
valbara med 
tryckknappar 

Nätanslutning 

linjär eller logaritmisk 

0-1 mV . •. ........ . . ...... .. .. . .. 300 V 
0-1 V •. ....••••..•........... . . .. 300 V 
ca±l'1o 

positiv eller negativ 

vänster, häger eller i mitten 

ca 250 ms f. fullt utslag 

5-50 MO/lO" O 

2 st. 4 mm polskruvar 

20 mm/h 
112/511 0120 mm/min 
1/2/5110 mm/s 

1151125/220/235 V, 47-63 Hz (100 VA) 

Begär prospekt eller demonstration från 

SVENSKA KONTOR 
ERSTAGATAN 31 STOCKHOLM SÖ TELEFON 4401 OS 
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Fartyg som uppskjutningsramp 
för raketer 
Den amerikanska rymdfartsstyrelsen NASA 
har låtit bygga om ett fartyg, »USS 
Crotan:o, så att det kan användas som mo
bil uppskjutningsramp för raketer. På 
deq första expeditionen med ' fartyget kom
mer man att med hjälp av raketer under
söka jonosfären längs geomagnetiska ekva
torn i Stilla Oceanen_ Som framgår av 
skissen finns det akterut på fartyget två 
uppskjutningsramper för raketer av typen 
:oNike». Dessutom skall man från fartyget 
kunna skjuta upp raketer av typ »Arcas» 
och »Asp». 

Det stora antalet antenner vittnar om 
att det kommer att finnas en omfattande 
kommunikationsutrustning ombord; bl.a. 
två ESB-anläggningar med vilka man kom
mer att etablera kontinuerlig kontakt med 
NASA:s högkvarter och kontrollstationen 
på Wallops Island. 

TRANSFORMATORLÖSA 

KOMPAKTA utWU9n~ 
minilörstiirkllre frin TRANSISTORS I 

PC2, 3 och 4 i 
noturlig storlek. 

DATA och SPEC: PC1 PC2 PC3 PC4 
Uteffekt (RMS) 150mW 400mW 400mW 400mW 
Känslighet (max. ut) 100mV 2mV 10mV 200mV 
Impedans (in) 1,5 kO 1 kO 2,5 kO 220 kO 
Impedans (ut) 400 150 150 150 
Driftspänning 9V 9V 9V 9V 
Frekvensområde 330 Hz- 200 Hz- 200 Hz- 200 Hz-

15 KHz 12 KHz 12 KHz 12 KHz 
Dimensioner (mm) 1xb 

50X25 65x37 65X37 65x37 
Höjd (mm) 20 20 20 20 
Nettopris per st 
fritt vårt lager 

26:- 28:- 28:- 28:-

Samtliga typer finns i lager. för omedelbar leverans. 
Även en del av NKT:s förnämliga germaniumtransistorer 
finns i lager. Begär katalog och prisuppgifter samt 
data blad på den typ av förstärkare som intresserar Er. 

PC5+ 
3W 
5 mV 
1,5 kO 
30 
12V 
50 Hz-
15 KHz 

140x45 
20 
59:50 

PC7+ 
1W 
5mV 
1,5 kO 
80 
9V 
50 Hz-
15 KHz 

75X45 
20 
33:-

Newmarkets färdigbyggda miniförstär
kare har utvecklats för att förse indu
strin med färdiga LF-delar för utveck
lings-, service- och produktionsända
mål. 

Även amatören har stor glädje av des
sa enheter, vilka kan sättas in i varje 
situation där en LF-förstärkare hör 
hemma. 

För såväl miniförstärkare som NPN 
och PNP transistorer i germanium -
välj alltid NKT - Newmarket. DET 
LONAR "SIGI 

Kontakta generalagenten: 

FORSLID & CO AB Rådmansgatan 56, Stockholm VA. • Tel. 329245, 301675, 301737 
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UNDERVISNINGSSYSTEM FÖR 
LOGISK KRETSLÖSNING LK 250 

Det engelska företaget Feedback har utökat sitt tillverkningsprogram a~ 
undervisningssystem med en anläggning för undervisning i digitaltek. 
niska tillämpn ingar. 
Enheter som betecknas Logikit 250 består aven panel i vilken logiska 
kretsenheter (s.k. logbits) kdn inkopplas. Därvid sker automatiskt an
slutning till elt gemensamt stabiliserat spänningsaggregat. 
Panelen rymmer 32 enheter och kan utvidgas genom tillägg aven eller 
två underpaneler, varvid kapaciteten kan ökas t ill 96 enheter. 
I utrustningen finns 11 olika typer logiska kretsar som ör utmärkta med 
motsvarande schemasymbol och har in- resp. utgångar anpassade t ill 
varandra . De tillgängliga logikkretsarna är bl.a . nio OCH/NAND, nia 
ELLER/NOR och sex ICKE/BUFFERT-kretsar. Vidare finns nio bistabila 
och fem monostabila mul tivibratorer och en 10 kHz klockpulsgenerator. 
I pulsformarsteg och fordröjningsenheter ingår vardera fyra oberoende 
kanaler, så att åtta kanaler blir tillgängliga . 
En handbok medföljer utrustn ingen . Den innehåller fullständig specifi
kation och bruksanvisning samt teoretiska underlag behandlande an
vändn ingen av logiska kretsar. Vidare visas en del experiment med an
knytning till idustr iella digitaltekniska problem. r en andra del av hand
boken behandlas bl.a. räknare, skriftregister och pulstågsgeneratorer. 
Den tredje delen beh~ndlar experiment som kräver maximala antalet 
enheter. 
Pris nelto kr 7.865 : -

FEEDBACK ES 130 
SERVOSYSTEM 

Detta servosystem är främst avselt för undervisningsändamIll och fär 
alt illustrera principerna för slutna loopsystem. Många betydelsefulla 
fenomen kan demonstreros, som t.ex. förstärkningens inverkan på in
ställningsnoggrannheten och den kombinerade effekten av förstärkning 
oth dämpning på snabba överföringsförlopp. Dessutom kan man med 
hjälp av lämplig testutrustning göra detaljerade mätningar på frekvens
känslighet och överföringsförmlIgan med blide öppen och sluten loop. 
Konstruktionen har utformats så att resultatet skall vara klart och tyd
ligt och oberoende av eventuella störande effekter, samt dessutom lätt 
alt förutsäga och analysera . ES 130 är en modernare utformning av det 
välbekanta systemet ES 1 B. 

VÄGFORMSGENERATOR TWG 
300 FÖR TEST AV SERVOSYSTEM 

TWG 300 ör en billig, praktisk och stabillågfrekvensgenerator avsedd 
att anvöndas vid demonstration och test av servosystem. Den ör speci
ellt lämpad för ES 1 B, men kan givetvis onvändas för andra s~rvosystem 
eller överhuvudtaget dör man behöver en lågfrekvensoscillator. Fre
kvensområdet ör 0,001-1000 Hz och vågformen sinus, fyrkant- , triangel
eller klippt triangelvåg. TWG 300 ör en modernare utformning av den 
välbekanta TWG 100. 

Gårdsvigen 10 B • Solna • Telefon 08(830790 

Ge oss Ert namn och adress så sänder vi Er fortläponde information om nyheter. 

RADIO & TElEVISION - NR 3 - 1965 23 



Satellitpassager 
I tab. l anges några av Radio Research 
Station i Bucks, England, för Stockholms 
horisont beräknade passagetider för ett 
antal satelliter vilkas inbyggda sändare 
bör vara hörbara i Sverige. De beräknade 
passagetiderna avser resp. satelliters nord
ligaste passage, eller den tidpunkt då sa
telliterna passerar 60° nordlig bredd. 
»Nordligaste passage» är lika med satellit
banans inklinationsvinkel. 

Det bör påpekas att tidpunkten för nord
ligaste passage eller för passerandet av 
60° nordlig bredd inte alltid är den då 
satelliten befinner sig närmast Stockholm, 

denna tidpunkt kan inträffa några minu
ter före eller efter. Man brukar emellertid 
kunna höra signalerna under åtskilliga 
minuter före eller efter närmaste passage. 
Noggrannheten för tidangivelserna i tab. l 
håller sig inom ± 2 minuter. 

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

Det bör observeras att de uppgifter som 
anges i tabellerna utarbetades minst en 
månad före tidskriftens publicering och att 
följaktligen endast sådana satelliter med
tagits, för vilka lägesangivelser kunnat 
förutsägas någorlunda exakt. 

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

Inklinations· 
Oml.-tid 

Doglig Tid för nordligaste passage 
Beteckning vinkel 

(min.) 
förändring 3/3 10/3 17/3 24/3 31 /3 

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

Tiros 4 48 100 -36 1410 1139 0907 0636 0405 
Tiros 5 58 100 -34 0132 0056 2206 1950 1734 
Transit 4A 67 104 +14 0018 2239 2047 1854 1702 
Telstor 2 43 225 -90 0739 0441 0528 0231 0319 
Alouette' 80 106 +37 1340 1244 1148 1053 0957 

2244 2334 2239 2143 2047 
1963-22A 90 100 -43 1137 1133 1129 0945 0941 

0015 0011 2143 2139 2135 
Explorer 20 80 104 +16 1648 1504 1503 1,318 1318 

0131 - 0130 2359 2216 2215 
Explorer 22 80 105 +27 1230 1028 1010 0952 0749 

2131 2113 1911 1853 1650 

1 För Alouette, 1936-22A, Explorer 20 och Explorer 22 avser tiduppgifterna den tidpunkt då sa· 
telliten passerar 60° nordlig bredd. Den övre tiduppgiften gäller för nordgående banor och den 
undre för sydgående. 

6CU8 2:50 7W7 1:- 12SW7 l: -

.. Elektronrör 6CY7 2:- 7Y4 1:- 12SY7 1 : -
606 3:- 7Z4 2:- 12SX7GT 1: -
608G 2 : - 8AU8 1:- 12W6GT 1:-

REA- 60A6 1:- 8BN8 1 :50 12Z3 2:-U® - 60E6 2:- 9CL8 1 :50 130E7 1:-
60T6 1 :50 100E7 3:- 14A4 1:-
60Z7 3:50 12A8GT 3:- 14A7 1: -
6EH5 1:50 12AH7GT 2:50 14B6 1:-

För alt kunna bereda större plats i vårt la8er åt 6ES5 1 :50 12AL8 2:50 14C7 1:-
nya rör och halvledore utförsäljer vi drygt30 oliko 6F5 2 : - 12AQ5 2:50 14F7 1:-
mindre vanligo och äldre rärtyper. Alla rör är nya 6F6GT 2:- 12AT6 1 :50 14F8 1:-
och förpackade i original kartonger. Nedanstående 6F8G 3:- 12AU6 1 :50 14Q7 1:-
typer utförsäljes till angivna priser så långt inne- 6FM8 1 :50 12AU7 2:- 17AX4GT 1: -
liggande lager räcker. På grund av de låga pri- 6GK5 1:- 12AV6 1: - 170Q6A 1:50 
serna måste vi införa en min . order om 50 kr. 6GM6 1: - '12AW6 2:- 19BG6G 1:-

6K7G 1 :50 12AX4GT 1 :50 19X8 1: -
MOTTAGARRÖR 6K7GT 2:- 12AZ7 2:- 25AX4GT 1:-

6K8 3:- 12B06 2:- 25BQ6GT 2:-
2CW4 2 :50 6AH4GT 2:- 6K8G 2:50 12BF6 2:- 25F5 1:-
2CY5 1 :50 6AJ8 1:- 6L4 8:- 12BH7A 2:- 25W4GT 1:-

OYl 1: - 3A3 2:- 6AK8 1:- 6L5G 1:- 12BK5 1:50 25Z5 1:-
lA3 3:- 3AL5 1:- 6AL5 1:- 6L7G 2 : - 12BL6 2:- 26A6 5:-
lA5GT 2:- 3AU6 1: - 6AL7GT 2:- 6Q7GT 2:- 12BQ6GTB 3:- 26A7GT 1:-
lAC5 2:- 3BN6 1: - 6AQ8 1:- 6R7 2:- 12BV7 2:- 26C6 1:-
lADS 2:- 3BU8 1: - 6AT6 1 :50 6S7 2:- 12C8 3:- 2606 1 : -
lC5GT 2:50 3CB6 1: - 6AT8A 2:- 6S8GT 2:- 12CN5 2:- 33 1:-
lC6 2:- 3CF6 1:- 6AU6A 1 :50 6SA7GT 2:50 12CUS 1: - 35A5 1:-
lE7G 2:- 3Q4 2:- 6AV6 1:- 6SB7Y 4:- 12CU6 1:- 35B5 1:-
lE8 2:- 3Q5GT 2:- 6AZ8 2:- 6SF7 2:50 120S7 1:50 35Y4 1: -
lF5G 1 :50 3S4 2:50 6B8 3:- 6SK7GT 3:- 120T5 1: - 35Z3 1 : -
lG4GT 1 :50 4BN6 1:- 6BA6 1 :50 6SN7GTB 2:- 120V8 1:- 35Z4GT 1:-
lH5GT 2 : - 4CS6 1 :50 6B06 2:50 6SQ7GT 2:50 12EC8 1:50 35Z5GT 1: -
1L4 2:50 40T6 1:- 6BE6 2:- 6T7G 1:- 12EK6 2:- 41 2:-
1L6 3:- SAN8 2:- 6BH8 1 :50 6V6GT/G 2:- 12EL6 1 : - 43 2:-
lLA4 2:- SAQS 2:- 6BK5 2:- 6W4GT 1:- 12EN6 1:- 45Z3 1:-
lLB4 3:- SAS8 2:- 6BN4A 1 :50 6X4 1:- 12FSGT 1:- 45ZSGT 1:-
lLCS 1 :50 SAT8 1 :50 6BN8 1 :50 6X5GT/G 2 : - 12F8 1:- 47 1:-
lLC6 2:- SAV8 2:- 6BQS 2:50 7A4 2:- 12J5GT 1 :SO SOAS 2 : -
1L05 3:- 5CG8 2:- 6BQ6GTB/ 7A7 2:- 12J7GT 2:S0 SOBS 1:-
lLE3 2:- SCZ5 2: - 6CU6 3:- 7A8 2:- 12K5 1:- 50C5 1:-
lLH4 3:- SJ6 1 :50 6BQ7A 2 :50 7AG7 2:- 12K7GT 1 :50 SOFES 1:-
lLN5 3:- SR4GY 2:- 6BX4 1:- 7AH7 1:- 12K8 2:- 50L6GT 1:-
lNSGT 2:S0 ST4 4:- 6BY5GA 3:- 7B4 2:- 12K8GT* 2:- 50Y6GT 1:-
lQ5GT 1: - ST8 1 :SO 6C4 1 :50 7BS 2 : - 12L8GT 1:- 70L7GT 1: -
lR5 2:- SV6GT 1:- 6C6 3:- 7B7 2 : - 12Q7GT 1 :50 7S 2:-
lS4 2:- 5X4G 1 :50 6CBSA 4:- 7B8 2:- 12SC7 2:- 77 1: -
lSS 2: \- SX8 2: - 6CB6 1 :50 7C6 2 : - 12SF5 2:- 78 2:-
lT4 2:- SY4GA 2:- 6CF6 2:- 7C7 1: - 12SF7 2:- 80 2: -
lUS 2 : - SZ3 4: - 6CG8A 2:- 7E7 2:- 12SH7 2 : - 81 1:-
IV 3:- 6A7 3:50 6CL6 3:- 7F7 2 : - 12SJ7 2:- 8416Z4 1:-
2A3 5:- 6A8 3 :50 6CQ8 2:- 7H7 2:- 12SK7 2:- 117L7 2:-
2A4G 1:- 6ABS16NS 4:- 6CR6 1: - 7K7 2 : - 12SN7GTB 1 :50 117P7GT 2:-
2AF4A 1 :50 6A07G 3:- 6CS6 2:- 7Q7 2:- 12SQ7 2:- 117Z3 1:-
2BN4 1: - 6AF6G 2:- 6CU6 3:- 7V7 1 :SO 12SR7 2:- 117Z6GT 2:-
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Tab. 2. Frekvenser och signaltyper för aktiva 
satellitsändare. 

Beteckning 
Sändn,.frekvens 

Signaltyp 
(MHz) 

136,233 } o, tm 
136,922 

Tiros 4, 5 

150,000 } a, cw 
400,000 

Transit 4A 

Telstor 2 136,050 o, tm 
4080,000 c, cw 
4165,000 

} 4170,000 c, com 
4175,000 

136,591 } e, tm 
136,078 

Alouette 

136,978 a, cw 

1963·22A 150,000 } o, cw 
400,000 

Explorer 20 136,35 e, tm 
136,68 e, cw 

Explorer 22 162,000 } 0, cw 
324,000 
136,170 a, tm 

a = kontinuerlig sändning, c = sändning endast 
på kommando, cw= kontinuerlig bärvåg, 
tm = modulerad telemetrisignal, com = kom. 
munikationsfrekvens. 

SPECIALRÖR 
Fotokönsligo 5CP11A 35: - 959 12: -
rör och celler. 5UP11 30: - 1612 S: -
lP29 S: - 905A 12: - 1622 4:-
lP37 8:- Bildrör 1624 5:-
lP42 12:- 17BP4B 25: - 1626 3:-
868 4:- 17COP4 30: - 1629 2:-
917 6:- 23AMP4 30: - 1631 3: SO 
920 5:- 23MP4 45: - 1632 2:-
924 3:- Tyrotraner 1634 1:-
925 3:50 lC21 8:- 1635 3:-
926 3:- IOS 58: - 1644 2:-
928 6:- 627 30:- 4604 7:-
934 3: SO 629 17: - 5690 10 : -
4687p· 2:- 5559 24: - 5n9 3:-
5584 6:- 5560 30:- 5825 22:-
5653 2:- Söndarrör S840 4: SO 
6328 15 : - UHF-rör 5893 18:-
6405/1640 7:- Likriktare 5915 1:-
64n 15: - Specialkvaliteter 5964 1: -
6694A 13: - 2C53 12: - 6026 2:-
6957 3:- 3C33 35: - 6111 3:-
7223 S: - 4 B26/2000 30:- 6112 3: -
7536 2:- 6C24 30: - 6173 15:-
Katodstrålerör 559 2:- 6211 2:-
2BP11 28: - 802 12 : - 6323 4:-
3AQPl 25: - 80S 21: - 6350 3:-
3BP1A 21: - 810 26: - 6887 1:-
3JPl 28: - 814 27: - 7558 3: -
3JP7 30 : - 815 27:- 7868 1:-
3KP11 28: - , 830B 16: SO 7905 3:-
3RPl 16: - 837 10 : - 8003 8:-
5ABPl 40: - 838 18:- 8005 16:-
5AOPl 35 : - 878 18: - 9004 3:-
SABP7 45: - 954 3:- 9005 16: -
SAUP24 216: - 9S5 6:- 9006 3:-
5CP7A 25: - 956 9 : - Vakuummeterrör 
• ej RCA 958A 12: - 1945 5: -

För beställningar och upplysningar, 

.kO,'OktO 
... FE.IIMER 

Box 56, BROMMA, Vx_ 25 28 70 



Export Department B. Freudenberg Inc. 
50 Rockefeller Plaza New York City U.SA NYA AP-SERIEN 

AIRPAX SÄKRINGSBRYTARE 
AP l AP 12 

, Enkelpolig ,Dubbelpolig 

Typ AP 1 

AP 112 

TrepoLig, 

• Höga temperaturer, över 1000 C. 

• Chock mer än 75 g i alla plan. 

• Kyla under -400 C. 

• Vibration högre än 10 g över 500 perioder. 

• Livslöngd mer än 10000 brytn ingar garanteras . 

• Brytningskapacitet 1000 amp. 32 VDC 
750 amp. 120 V AC 
300 amp. 240 V AC 

• Strömbelastning över 20 amp. 

• Alla parametrar förbättrade i förhållande till tidigare 
typer. 

• Kan erhållas med skruvuttag i standardutförande. 

• Spänningar 240 V AC, 60 och 400 perioder, samt 
50 V DC. 

• Har en känslighet som medför att den kan användas för 
6 V halvledarkretsar. 

Den nya serien av AP-brytare är hermetiskt förseglade elektromekaniska krets bryta re. De 
är tillverkade för att möta de mest extrema krav och uppfyller" Mil-specifikation C-39019. 
Brytaren ar trip-fri, finns i två fördröjningsutföranden och för ett belastningsområde mel
lan 50 mA och 20 amp. 

Fästhål på brytarens översida möjlig
gör extra stoppskruv och ökade krav 
för chock och vibration. 

AUHABO 

Multiple spolar 
5 amp. växelström fördröjning 2 

Linje 

L 
50 rnA känslighet 

Belastning 

Intern 

krets 

En ny brytare för industriellt bruk kommer under mitten av detta år att tillverkas av Ai'rpax Elec!ronics i en 
prisklass, som gör den ekonomisk för användning i alla typer av hushållsapparater etc. 
Vidare uppgifter från Ei-avdelningen. 

ALSTRÖMERGATAN 20 • BOX 49044 • STOCKHOLM K • TEL 520030 
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ÖVER 10000000 miniprlnt I ORln 

miniprint 
Högklassiga kondensatorer med små 
dimensioner 

Lämpliga för tryckta kretsar eller fribärande 
montering 

Driftsp. I Kap;område I Temp.område 
V=/V", pF °C 

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

250/125 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, K0BEN
HAVN 0 • O/Y L M Ericsson AB, Fablansg. 6, 
HELSINGFORS • Firma Sverre H"yem, TolI
Dodgaten 6, OSLO 
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Ett -kvalitets
program för 
alla 
MÄTBEHOV 
PRINCETON APPLlED 
RESEARCH 

BrusfaHiga förstärkare för 
mätning av signaler helt 
dolda i brus. 
Frekvensområdet 1,5 Hz-
150 kHz 
Ultrastabila kraftaggregat 
med stabilitet 0,001 %. 

ANALAB INSTRUMENT 
CORP 

Precisionsoscilloskop med 
plug-in enheter för enkel
eller dubbelstråle 0-150 
kHz samt 0-5 GHz samp
lingenhet. 

ANALAB INSTRUMENT 
CORP 

Oscilloskopkameror för 
Polaroidfilm 6x9 cm samt 
för 35 mm film med Ra
promatic snabbframkal
lare inbyggd. 

ACTON LABORATORlES 
INC 

Precisionsfasmetrar di
rektvisande 0-3600 ±10 
noggrannhet. Arbetar 
med upp till 4 frekvenser 
inom området 50 Hz- 20 
kHz. 

PANORAMIC INSTRU
MENTS 

Spektrumanalysatorer 
0,5 Hz--64 GHz. 
Analysatorer för sändare 
och kommun ikationssy
stem. Specialanalysatorer 
för telemetrisystem. 

SENSITIVE RESEARCH 
INSTRUMENTS 

Precisionsvisarinstrument 
och normaler för spän-

. ning, ström och frekvens. 
Noggrannhet upp till 
0,035 %. 
Elektrostatisk voltmeter 
med noggrannhet bättre 
än l % ingångsimpedans 
5.1015 ohm. 

WAVETEK INC 

Funktions- och signaIge
neratorer 0,008 Hz-l 
MHz. 
Sinus, triangelvåg och 
kantvåg. Amplitud och 
frekvensstabilitet 0,1 %. 

ELDORADO ELEC
TRONICS 

Ultrasnabba räknare för 
området 0-6000 MHz 
med direkträkning. 
Snabba tidsintervallräk
nare med upplösning till 
l nsek noggrannhet ±O,5 
nsek. 
Digital fördröjningsgene
rator l nsek-9999 nsek. 

KISTLER INSTRUMENTS 

Piezokristallgivare för 
mätning av tryck, kraft 
och acceleration. Tryck 
till 3000 atö, temp. till 
350a C. 
Laddningsförstärkare med 
stabilitet oberoende av 
temp.- och spänningsva
riationer. 

FRISCHEN ELECTRONIC 
GM BH 

Bärfrekvensbryggor med 
digital- eller visaravläs
ning, kompaktbyggda 
trådtöjningsgivare av me
tallfilmstyp med förbätt
rade egenskaper. 

TET·ARE AE 
Industrigatan 4, Stookholm K, 

Tel. ~43817/18, Telex 10178 

Box 317, Götebor&, 1. 
Tel. 238112, 237322 
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~ 
Tänk efter hur driftsäker en 

telefon i själva verket är ... 
Låt samma säkerhet prägla 

de områden, där juSt precisionen 
och driftsäkerheten spelar en 
avgörande roll, i kontrollsystem, 
fjärrmanövrering etc. Tar Ni 
LM Ericsson-komponenter, har 
Ni garanti för telefonkvalitet 
med decenniers teletekniska er
farenhet som grund. 

Tele/onrelä RA F av högsta kvalitet för max. Rundgående väljare RVF IO-I2. Max. JO 
lägen och 6 poler eller I5 lägen och I2 poler. I2 slutningar eller brytningar. 

2o-deligpropp RPV 205 I och jack RNV 205 I 
kan kombineras till 40-, 60-, 8o-deliga kon

taktdon. 

5 -ställig räknare RSA 200. Finns även , 
Io-räknarenheter Be T 950 med gemensam 

huv. 

Planera med 
LM Ericssons 

komponenter 
• koordinatväljare 

• rundglende väljare 
• reläer 

• omkastare 
• räknare 

• proppar 
• jackar 

• säkringsmateriel 

Säkringsapparat NFS 2I2 med inbyggd plus
och minusanslutning samt larmkontakt. 

Koordinatväljare RVD. Storlekar: 5 och 6 
stänger m. 5 el. IO bryggor och max. IO poler 

Ring eller skriv för närmare 
upplysningar 
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l J30URNS 
® 

KNOBPOT i laboratorieutförande 
1111 

.t' 
, 

Tekniska data: 

Motståndvärden (std): 1 KQ, 10 KQ,100 KQ 

Motståndstolerans: ± 1 % 

Modell 3660 

Avläsningsnoggrannhet: lKQ=O,15%i 10KQ, 100KQ=0,10% (inkl. linearitet) 

Repeteringsförmåga: ±0,5% vo/tage ratio 
Temperaturområde: - 65 till + 125 C 
Effekt: 2,5 W vid 20 C 
Pris 1-9 st kr. 275:-
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New Bourns 10-Turn Servo-Mount Potentiometers: 
Smaller Cases, Up to 39% Higher Resistances I 
The. many advanced design concepts introduced by Bourns 
miniature precision potentiometers in the past two years are 
now available in two brand-new servo-mount units. The new 
MOdels,3550 and 3750 del iver 25 to 39% more total resistance 
in smaller-than-conventional packages beCaUSe their thin-wall 
plastic cases make room for a 20% -longer resistance element. 

Bourns Reliabil ity Assurance Program. All the advanced fea
tures of these two new potentiometers strengthen our state
ment: Oon't MIL-SPECulate=-SPECify 80urns! 

Write today for complete technical data. 

There's more-the new units also provide better linea rit y and 
finer resolution . Their shafts are supported by precision ball 
bearings and the rotors are virtually backlash-free. In addition, 
new ca se materials make possible a maximum operating tern
perature 20· higher than that of competitive units now available. 

Sizo: 
Slandard Res;sl.nce. : 
Resolulion: 
I ndependenl Lineari"ty: 
Power Ratini at 70°C: 

80th the Model 3550 and 3750 incorporate the Bourns exclu
sive SILVERWELO® multi-wire termination . Both are also sub
jected to 100% inspection and the rigorous double-check of the 

Operatin, Temp. Ran,e : 
Meels Sleady·Slale 
Humidily Requiremenls: 

EUROPEAN AGENTS 

Greal Britain 
PAINTON & COMPANY, .LTD. 
Bembridge Drive 
Kingslhorpe, Northamplon 
England 
Phone: 34251 
Cables: CEtl, Norlhampton-
Swltzerland, Au.trla 
BOURNS AG. 
BahnhofstraBe 34 
Zug', Swilzerland 
Phone: (042) 4 82 72 /73 
lIaly 
SPECIA.L-IND S.r:L. 
Via D. Manin, 33 
Milan, Italy 
Phone : 632.435 - 651 .757 

Germany 
ALFRED NEYE ENATECHNIK 
SchillerslraBe 14 
2085 Quickborn-Hamburg · 
Germany 
Phone: 04106 1 82 22 

Branch Ofllces : 

ALFRED NEYE ENATECHNIK 
GartenslraBe 13 
7022 Lelnfelden-Stuttgart 
Phone: 79 38 69 -
ALFRED NEYE ENATECHNIK 
L1nprunslraBe 23 
8000 Munich 2, Germanv 
Phone: 0811/594528 
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France 
Els TRANCHANT S. A. 
22 bis, rue de Terre-Neuve 
Paris 20 France 
Phone: Pyrenees 46-90 and 48-40 
Benelux 
BOtJRNS 1NECE-RLAr>IO) NV 
Köninginnegracht 26 . 
THE HAGUE NEDERLAND 

Sweden, Denmark 
Norway, Finland 
AB ELEKTROUTENSILlER 
Akers Runö 
Stockholm, Sweden 
Phone: Vaxholm 20110 
Cables : Painloncompany 
Slockholm . 

MODEL 3550 MODEL 3750 
"II'--'i; '" 
> ~ I 

i : ""1"/ 'fi ( >. 7 

\ 

Y-" X 1~" Ya" x lJ{," 
100!! to 200K 100n to lOOK 
0.06 lo 0.008% 0.09 to 0.02% 
± 0.20% Sid. ±0.25% Sid . 
2.5 Watts 1.0 Witt 
- 65°to+125°C -65°to+125°C 

Yes Yes UNITS SHOWN 1/2 ACTUAL SIZE 

J30URNS 

BOURNS AG. BAHNHOFSTRASSE 34 
ZUG/SWITZERLAND PHONE (042) 48272173 
CABLES: BOURNSAG ZUG TELEX 58353 



KYALlTE~ KOMPONENTER 

RAFI:s SIGNAlTIYatlUPPAR eCH 
LAMPHÅllARE 

Kannetedqlas av kvalitet och ett e!egont utseende. 

SEMIKRDII 
KISELVENTILER FOR KRETSKORT 
SEMIKRON - ett toppnamn när det gäller kisellikriktare -
har nu på sitt program bryggkopplade kiselventiler i keramiskt 
utförande, typ (SK. Anslutningarna är placerade med modul
delning 2,5 för inlödning i ett kretskort. 
Typ BSKB är i blockutförande och försedd med skruvanslut
ningar. Angivna data gäller vid 500 ( omg.temp. 

Bryggkopplade likström Toppspänning Dimensioner 
TYP A PIV l x Bx H mm. 

CSKB 80 C 400 0,4 125 
CSKB 250 C 400 0,4 370 11 :< 12 X9 
CSKB.SOO C 400 0,4 750 
CSKB 80 C 800 0,8 125 
CSKB 250 C 800 0,8 370 1'1x16x10 
CSKB 500 C 800 0,8 750 
CSKB 80 C 1200 1,2 125 
CSKB 250 C 1200 1,2 370 17 x 17x1 1 
CSKB 500 C 1200 1,2 750 
BSKB 80/ 70-2,5 2,5 125 
BSKB 250/220-2,5 2,5 370 50xSOx20 
BSKB 500/445-2,5 2,5 750 
BSKB 80/ 70-4 4 125 
BSKB 250/220-4 4 370 50x50x20 
BS K B 500/445-4 4 750 

ELEKTRISKA INSTRUMENT 

o 

HIRSCHMANNS MANCiPOLlCiA 
KONTAKTER erbjuder många fördelar. 

Stora kopplingsmöjligheter, 6, 10, 

16, 24 eller 36 st. kontakter 

Små dimensioner 

Litet övergångsmotstånd 

Stort kontakttryck 

Oförväxelbara 

Hårdförsilvrade kontakter 

Kretskort med ~2 st kisew.ntiler typ 
KSK8 SOO C 400. 

Bryggkopplade kiselventiler, epoxyin-
gjutna, typ KSK8, finns far 0,4 och 
0,8 A och tnvägs1fopplOde far 0,2 och 
0,5 A med samma toppspdnningar som 
far typ CSK ent vidst6endetobell. 

~.t< 

AB 
Lövåsvägen 40-42 

Postbox 1237, Bromma 12 
Tel. Vx 262720 
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TONGENERATOR 

MARCONI 
MODULEN 
ÄR MODELLEN 

MED EXTREMT 
LÅG DISTORSION TF 2000 

MARCONIS 2000·serie representerar en helt ny MARCONI TF 2000 består aven tongenerator TF 
teknik vid · konstruktion av mätinstrument. Instru- 2100 och en dämpsats TF2160 sammanbyggda i ett 
menten kännetecknas av långt driven transisto- gemensamt hölje. Tongeneratorn, med frekvens
risering, små dimensioner, elegant och praktisk området 20 Hz-20 kHz har extremt låg distorsion, 
utformning inte minst ur servicesynpunkt, god under 0,05% mellan 63 Hz-6,3 kHz och 0,1% 

vid högre och lägre frekvenser. Dessutom finns 
noggrannhet och största tänkbara pålitlighet. De en specialtyp med en distorsion mindre än 0,01%. 
kan erhållas som separata enheter eller kombine- Dämpsatsen TF2160 har frekv.områdena 0-550 kHz 
rad e samt i utförande för stativmontage. obal. och 20 Hz-20 kHz bal. Utgångs- och ingångs-
2000-serien är morgondagens instrument tiIIgäng- impedanser 600,Q, 150,Q och 75,Q. Dämpning 
liga redan idag. 0-111 dB i 0,1 dB-steg. Instrumentet är nätdrivet 

.• och omkopplingsbart för olika spänningar. 

PRIS KR. 4.020:-

Skriv eller r ing om närmare information om TF 2000 och öv riga MARCONI-instrument. 

SVENSKA RADIOAKTI EBOLAGET 
Fack Stockholm 12 • Alströmergatan 14 • Tel. 22 31 40 • Filialer: Göteborg, Malmö, Sundsvall och Kumla 

32 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1965 



Sylvanias integrerade kretsar SUHL ger bättre prestanda 
Det har nu tillkommit 11 nya kretsar i Sylvanias 
serie av integrerade kretsar SUHL (Sylvanias Uni
versal Hlgh-Ievel Logic). Sylvanias SUHL är känd 
för att innefatta industrins mest kräsna urval av 
integrerade kretsar. Nu finns det alla skäl att tän
ka på hur Ni skall kunna använda dem. 

Större logIkkapacItet: Fyra av de nya kretsarna 
erbjuder logiska funktioner som tidigare inte varit 
möjliga med SUHL-modulerna. Nu kan flera data
maskiner konstrueras med färre enheter. 

Lägre kostnader: Avancerad tillverkningssätt har 
gjort det möjligt att avsevärt reducera priset på 
dessa nya kretsar. Observera att de höga prestalJ.:-

G KULLBOM AB 
Klippg. 11, StOCkholm SÖ. Tel. 44 57 28, 445729. 

da som kännetecknar SUHL har bibehållits. Detta 
tack vare Sylvanias ledarställning när epitaxial
teknik och avancerad fotolitografi. 

SUHL-prestanda: Hög snabbhet 10 ns överförings
tid ; utomordentlig störmarginal (typiskt ±400 mV 
med sju utgångar anslutna, ±500 mV med 4 ut
gångar anslutna, gäller över hela temperaturom
rådet) ; 7 anslutna utgångar inom temperaturom
rådet -55° till +125Q. C. Hermetiskt inneslutna 
(10-8 cc/s) i TO-S-hölje eller platt glashölje. 

Nya prisbilliga kretsar 
SN G-14 dubbel N AN D/NOR-grind 
SN G-1S dubbel N AN D-OR-grind 

SN G-16 enkel N AN D-grind med 8 ingångar 
SN G-17 OR-expansionsgrind (använda tillsam
mans med SN G-21) 
SN G-18 AN D-expansionsgrind (används tillsam
mans med SN G-22) 
SN G-19 dubbel N AN D-OR plus inverteringskrets 
SN G-2Q Voteringsgrind (Majority decision) 
SN G-21 dubbel N AN D-OR med externa OR
punkter 
SN G-22 enkel N AN D-grind med 6 ingångar och 
externa AN D-punkter 
SFF-11 »set reset flip-flop» 
SFF-12 »set reset trigger flip-flop (dual rank). 

Kompletta informationer kan erhållas från svens
ka rr,-presentanten. 

SYLVANIA 
GE'N'ERAL TELEPHONE & ELECTRONICS G1&E 
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AVO TRANSISTOR ANALYSER MOD. TA 
är den rätta transistorprovaren för alla som har med 
transistorer att göra. Med denna brygga mätes Iceo och 
B likströmsmässigt. Dessutom mätes {3 och hrusfaktor 
dynll'lniskt med bjälp aven inbyggd lOO(J"Hz-oscillator 
som referens. Mätningarna utföres i önskad arbetspunkt, 
inställbar på instrumentet. Oscillatorn har yttre uttag och 
vridspoleinstrumentet kan användas för likströmsmät
ningarinom 7 områden varvid känsligheten är 20000 ohm/V. 

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

AVOMnER MOD. 8. 
20000 QIV. 28 mät
områden. växelström. 
Det riitta instrumen
tet för den anspråks-

AVO MULTIMINOR 
MOD. 4 10000 Q/V. 
19 mätområden. Det 
rätta universalinstru
mentet i fickformat 

fAVOriten 
bland 

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

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

och dessutom till: 

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

AYOMnER MOD. HD AYO RÖRMÄTBRYGGA 
är det rätta instru- MOD. Y/4 mäter 
mentet tör den ford- " konditionen" hos 
rande starkströms- alla standardrör och 
teknikern. 1000 QIV. upptar deras kllrBk-

fulle teleteknikern. för varje serviceman. lik- o. växelström 10 teristikor. Kr. 1725:-
Kr. 425:- Kr. 135:- amp. Kr 315:-

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
Alströmergatan 14. Stockholm 12. Tel. 223140 • Filialer i Göteborg. Malmö. Norrköping. Sundsvall. Örebro 
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PRECISIONSPOTENTIOMET,RAR, TRIMRAR, SKALRATTAR 
det välkända SPECTROL-programmet lagerförs i Stockholm och o!!lfattar 1-3-10 varviga potentiometrar, 
kvadratiska, rektangulära och runda trimrar och precisionstillverkade siffervisande skalrattar i olika modeller. 
REKORDSNABBA leveranser även av specialtyper. (2-3 veckor). Konkurrenskraftiga priser. 

3 

Typ 51010 varv 
15.0-153 K 
±O,25 % lin 

TO-9 
Transistor 
hölje 

Typ 8G-82 
Militära och ind. typer 

50 Q-50 K 
-65-150° C 

0,5-1 W 

ETT 
IIAELL1 
FÖRETAG 

CiRATIS! Begär våra instruktiva väggplanscher och kataloger som om

fattar hela sortimentet och som sändes till Er utan kostnad. 

s-p EleHronica 
Milano 

licenstillverkar. av 

S. Gabriel - Kalifornien 

Typ 42--44-46-74-94 
Militära och ind. typer 

50.0-100 K 
-65-175° C 

0,5-1 W 

Typ 84 
50.0-100 K 

-65-175° C 
l,5W 

ETT 
IIAELLI 
FÖRETAG 

Pirellihu.et, Hjprthagen Sthlm Box 39051, Sthlm 39 Tel: 637050/60 Telegramadress: I"YELET 
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Engelskt företag bygger första ESRO.satelliten 
Det 'engelska företaget Hawker Siddeley 
Dynamics har fått i uppgift att i samarbe
te med det franska företaget Engins M atra 
utveckla och bygga ESRO :s (European 

Space Research Organisation) första forsk- ' 
ningssatellit. Satelliten, som får beteck
ningen "ESRO Ih, skall användas för un
dersökning av den partikel- och röntgen-

\ -\ 

\ 

strålning samt ultravioletta strålning som 
härrör från solen. Satelliten kommer att 
väga ca 80 kg och ha ca 75 cm diameter, 
den kommer att vara försedd med ca 6000 
solceller för kraftförsörjningen. 

Man räknar med att satelliten skall till
verkas i fyra exemplar, därav två proto
typer för experiment och utprovning av 
komponenter. U ppsändandet skall enligt 
planerna ske med hjälp aven 4-stegs 
Scout-raket från USA:s västkust i början 
av 1967. 

TV.bilder från Mars i juli? 
I november 1964 sände den amerikanska 
rymdfartsstyrelsen upp två Mars-sonder 
»Mariner 3» och "Mariner 4», av vilka man 
misslyckades med Mariner 3. Mariner 4 
fick man så småningom i korrekt kurs 
mot Mars, vilken planet sonden beräknas 
passera i juli i år på ett avstånd av 16000 
km eller mindre. Under ca en halv timme 
då Mariner 4 befinner sig närmast Mars, 

~38 

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 
Etfektfaktor: eos. cp 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 va~/min. till 1 varv/24 tim. 

,,~_ INRECO AB Södermalmstorg 4, Stockholm SÖ 
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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, bLa. 7721/03a. 

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 Ericssons Svenska Försäljnings AB, telefon Stockholm 2231 00. 

SIFFERVISANDE RÖR 'digitroner' , räknerör och väljarrör '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 ensam representant 
för detta företag och lagerför särskilt räknerör och trlggerrör. 

3 
+ 

ABSVENSKAELEKTRONROR 
STOCKHOLM-TYRESÖ 1 - TELEFON: STO'CKHOLM 71201 20 
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kommer den på sonden installerade TV
kameran att ta upp 22 bilder, vilka senare 
överföres till jorden. Bilderna lagras först 
på magnetband i form av elektriska signa
ler; varje bild kommer att omfatta ca 
250000 bitar. Överföringen av TV-bilder
na till jorden kommer att ta ca 10 dagar, 
detta därför att man måste arbeta med en 
så låg överföringshastighet som 8,5 bitar 
per sekund - avståndet mellan jorden 
och Mariner 4 kommer nämligen att vara 
hela 240 milj. km. 

Det är ca 0,4 milj. km till månen, som 
TV-fotograferades av Ranger 7' . 

l Se Så TV-fotograferade »Ranger 7» månen. 
RADIO & TELEVISION 1964, nr 10, s. 46. 

• 

SCHRÖDER, J: Elektronikens grunder. 
Del 1. Komponenter. Stockholm 1964. 

Nordisk Rotogravyr. 252 s., 182 fig. 
Pris: 28: - (inb.) 

. Någon allmänt accepterad definition av 
begreppet »elektronik» finns inte.' Trots 
det ligger i detta ord ett betydligt mera 
generellt betraktelsesätt än vad som inne
fattades i den gamla uppdelningen mellan 
starkström och svagström t.ex. Detta åter
speglas också på det praktiska planet, där 
en tekniker, som i går kanske betecknades 
som »radiotekniker», i dag får i uppgift 
att ta hand om elektroniska utrustningar 
av de mest skilda slag, det må sedan röra 
sig om någon hem elektronisk eller om 
mångahanda slags professionella elektro
nikutrustningar. En konsekvens av detta 
är naturligen, att basen för även den ele
mentära utbildningen måste vidgas så att 
den är anpassad till dagens krav. 

Vid planläggningen av ovanstående bok 
har just de synpunkter som ovan antytts 
varit vägledande. Där redovisas i tolv fak
taspäckade kapitel både den elementära 
teoretiska grunden för de inom elektroni
ken använda komponenterna och dessa 
komponenters praktiska utförande. Fullt 
i konsekvens med den valda framställ
ningsformen avhandlas parallellt både de 
»gamla» linjära komponenterna och de 
moderna, icke linj ära; de senare dock of
tast endast deskriptivt på grund av svårig-

dunker -motorer 

• Järnfritt ankare 

• Permanent magnetfält 

• Hög verkningsgrad 

• Små dimensioner 

legär broschyr 

Generalagent: 
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Likströmsmotor 
för 3 volt 

med 
kuggväxel 

Utväxling: 
5:1 12:1 

31:1 78:1 
195:1 488:1 

För användning t.ex.: 

URTEKNIK 
OPTIK 
FINMEKANIK 
TONTEKNIK 

Tel. 112990, 102246, 217316 

Hollindargatan 8, Stockholm 

heten att i enkla termer beskriva olinjäri
teter. 

Eftersom boken är avsedd för tekniker 
och allvarligt arbetande hobbyutövare i 
främsta rummet, har kraven på matema
tiska förkunskaper inskränkts till ett mi
nimum. Detta innebär dock inte att mate
matiska formler saknas, men deras inne
börd och användning framgår tydligt av 
den beledsagande texten. Eftersom boken 
inte är avsedd som en direkt lärobok, har 
flera av de oftast använda formlerna också 
numeriskt presenterats i tabellform. Dessa 
tabeller är ganska detaljerade och anmä
laren hyser en viss tvekan om deras värde. 
En betydligt utglesad tabell och ett för 
praktiskt räknearbete avpassat diagram 
skulle måhända, utöver praktisk använd
barhet, också ge en fördjupad inblick i 

. principerna. 
Detta innebär på intet sätt någon all

varlig anmärkning mot boken. Det lediga 
skrivsättet och det överdådigt goda bild
materialet tillsammans med en medveten 
strävan till överblick och sammanfattning 
gör boken till ett välkommet och värde
fullt tillskott i vår magra svenskspråkiga 
litteratur på området, ett tillskott som ock
så bör uppmärksammas av bibliotekarier 
både vid folkbibliotek och ej minst vid 
skolbibliotek. 

eOB 

ELEKTRONISKT 

RELÄ 
Med moment- · 
brytning 
Med praktiskt 
taget studsfria 
kontakter . 
Snabb och sä
ker lev. 
Svensk tillverk
ning 
Prisex. 24 V = 1 
växling kr 11.85 
minus kvanti· 
tetsrabatter 
Bryteffekt vid 
220V",4A 

Begär datablad 
Ingeniörsfirma 

TIDRELÄ 
Med lång livs
längd 
Med god nog
grannhet 
Med god repro
du.ktion 
Med propp och 
jack 

Begär datablad 

GUNNAR BECKMAN AB 
Kirunagatan 42, Vällingby. Tel. 08/386650, 386651 



Si02 SOURCE GATE METALLIC DRAIN 
V LAYER 

+ GS ' 

+v X INVERSION LAYER 

I---- A - --

P-TYP E SUBSTRATE 

SUBSTRATE CONNECTION 

10000000000000 
MULLARDTRANSISTOR MED EN MILJON MEGOHMS INGANGSRESISTANS 

Vi kan nu leverera prover på en MOS-transistor (Metal-Oxide
Semiconductor) med 1.000.000 megohms ingångsresistans. Denna 
unika transistor (95 BFY) i planarteknik har en i det närmaste 
konstant ingångskapacitans på 4 pF och en branthet högre än 
1 mA/V. 

95 BFY kommer att få stor användning i lågfrekvensförstärkare 
och impedansomvandlare som fordrar höga ingångsimpedanser. 
Experiment har också givit goda resultat i oscillatorer upp till 
150 Mc/s, slutsteg upp ti11100 Mc/s samt chopperförstärkare. Vid 
användning i logiska kretsar saknar den i det närmaste efterled
ningstid. Högfrekvensegenskaperna begränsas i stort sett endast 
av strökapacitanserna. 

En SO-sidig rapport har framställts, vilken ger en beskrivning av 
principen för MOST samt data på 95 BFY och kopplingsexempel. 
Häftet kan erhållas efter rekvisition och sändes gratis. 

I~I SVENSKA MULLARD AB STRINDBERGSGATAN 30 STOCKHOLM NO TM~l!!~ 
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Radioprognoser för mars 1965 
Radioprognosen för mars månad är base
rad på det av Ziirich-observatoriet förut
sagda solfläcks talet för denna månad, 
R=7. För april beräknas solfläckstalet till 
8, för maj och juni till 9 och för juli till 10. 
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Prognosen anger beräknade värden för 
optimal arbetsfrekvens (FOT) och avser 
radioförbindelser över distanser 0-4000 
km inom Europa och långdistansförbindel
ser med Ostasien, Nord- och Sydamerika, 
Sydafrika och Australien. "O-kurvan» i 
Europa-prognosen gäller förbindelser O-
200 km. Många gånger kan man med gott 
resultat utnyttja frekvenser som ligger 
upp till 15 % högre än den optimala ar
betsfrekvensen. V- v \..1'\ · 

Meteorskuren »Virginids», som beräk
nas inträffa den 13 mars, kan ge upphov 
till extrema förbindelser via meteorspår 
på de högsta frekvensbanden. ~ 

I f\ ( 
-.;::: · , På norra halvklotet kan man under den

na månad märka en viss övergång från 
vinter· till sommarkonditioner : dagfrekven
sen minskar under våren och sommaren, 
nattfrekvensen ökar under sommaren. På 
södra halvklotet sker samtidigt en över
gång från sommar- till vinterkonditioner, 
vilket innebär en minskning av jonosfär
absorptionen 'där. 

På grund av den ökade jonosfärabsorp
tionen under dagtid blir signalerna svagare 
under den ljusare delen av dygnet. Den 
atmosfäriska störningsnivån ökar också, 

Philips Hi-Fi 
Stereo-Förstärkare 

AG 9016 

Philips Hi·Fi och 
Stereo-Högtalare 

AD 5053 (5 Q) 

Och ring bara som 
vanligt till Bibbi 
tel. 08/406526, 
438243 
Ni får 
komponenterna 
snabbast från 
Ernst Eklöf AB 
Lager: Bondegatan 2 
Box: 4019 
Stockholm 4 
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Sinus Hi-Fi och 
Stereohögtalare 
(262 X 136X 180) 
i mm. 4Q 

Nyhet 

Minimax B-4 
Teak-utförande 

Philips Hi-Fi 
Stereo- Förstä rkare 

AG 9015 

Philips Hi-Fi och 
Stereo-Högtalare 

AD 5046 
(800 Q) 

'" 
5 

I r'" "'\ 
1\ , · ' --;;; I · J 

5 

· , 
" 

vilket gör sig märkbart speciellt på de 
lägre frekvensbanden. 

Norrskensförekomsten uppvisar ett maxi· 
mum under denna månad. TS 

GRUNER 
PLUG·IN 
RELÄ 
TYP 9059 

9059 är ett likströmsrelä i transparent 
plastkåpa. Fästbygel och reläsockel kan 
erhållas som tillbehör. 
Dimensioner: 45 X 33 X 19 mm. Kontakt· 
systemet tillåter stor valfrihet. 
Svagströmskontakter i enkel· eller tvil· 
lingutförande upp till 4 växl. 
Starkströms kontakter upp till 2 växl. 
Kontaktmaterial : förgyllt silver, silver
palladium, guldnickel, m.fl. 
Spolmotstånd upp till 20300 ohm. Iso 10-
tionsmotstånd till kontaktfjädrar ::::"'1013 

ohm. 

SANKTA PRISER! Några typer omg. från 
lager. 
Prisex. 24 V 4xu 1 st. Kr. 14: -, lOst. a 
Kr. 12: 50, 100 st. a Kr. 10: 50. 
Ovriga upplysningar om ovannämnda 
GRUNER-reläer samt ett flertal andra ty
per lämnas på förfrågan. 

INTRONIC AB 
Svartågaton 70, Johanneshov 

Tel. Vx 590235 
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I 



INBUNDEN 

ÅRGÅNG 1964 
• o •• 
l gra parm 
med tegelröd 
klotrygg 

Pris inkl. oms 37:-
Inbindnings~. 
1964 parm 

samma 
utförande som 
ovanstående 

Pris inkl. oms 4:05 
r Till RADIO& TELEVISION 
I Stockholm 21 

Sänd mot postförskott: 

I D Inbunden årgång 1964 
ii 37:-

I D Inbindningspärm 1964 
ii 4:05 

I Namn: ......... ~ . . .. . ... .. ....... .. . 

I Adress: ............................ . 

Postadress: .. ....... ... ...... ..... . . 

PULSG'ENERATORER 

GO 1377 

Enkel eller dubbelpuls. 

Triggning eller synkron!sering 
från yttre signal samt 
fyrkantning. 

Förpuls för t.ex. triggning av 
oscilloskop pos. eller neg. 
direkt eller fördröjd. 

Dekadisk inställning. 

Grindingång för generering 
av pulståg gäller för GO 1377. 

Hög utspänning samt parafas
utgång. 

TEKNISKA DATA 

GO 1101.2 

Periodtid : 
Pulslängd: 
Fördröjning: 
Pulsamplitud : 
Stigtid : 
Noggrannhet : 

Pris: 2475:-

2 ,us-100 ms 
l ,us-100 ms 
l ,us- 10 ms 

0,5 V -100V 
10 ns vid 3 V 
±10% 

GO 1377 . 

Periodtid : 
Pulslängd: 
Fördröjning: 
Pulsamplitud : 
Stigtid : 
Noggrannhet: 
Spänning: 

Pris: 5400:-

0,2 ,us-100 ms 
0,1 ,us-100 ms 
0,1 f' s-100 ms 
0,3 V -100V 
lOns vid 3 V 
Tid ±5% 
±2,5% 

För teknisk rådfrågning och detaljerade dat,a, kontakta: 

SCHLUMBERGER SVENSKA AB 
Vesslevägen 2-4 • Lidingö l • Tel. 652855 
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PHILIPS INFORMERAR 

Stor kapacitans per volymsenhet har gjort att elektrolytkondensatorer används i allt större utsträckning - framför allt i trän
sistoriserade konstruktioner. Philips laboratorier har därför ingående studerat t illförlitligheten och långlivsegenskaperna för 
dessa komponenter. Resultatet redovisas i tabellen nedan. 

Standardtyper 
Förutom nedanstående elektrolyter tillverkar Philips ock
så ett antal specialtyper, för vilka data lämnas på begäran. 

Typ Kapacitans Spänning 

C 426 0,64- SOO,uF 2,S- 64 V 

Lågvoll'styp C 436 40 - 2000,uF 4 - 64V 
C 437 64 - 4000,uF 2,S- 64 V 
C 431 320 -2S000,l/F 4 - 64V 

Högvoltstyp C 436 2,S - 80,uF 100-400 V 

Långlivstyp C 428 2,S - 320,uF 4 - 64\1 
C 432 900 31S00,uF 6,4-100 V 

PHILIPS (9) 

Förväntad livslängd och felfrekvens på basis av lång
livsprov 

Förväntad livslängd i timmar Felfrekvens i % per 

Typ Kanna (kontinuerlig drift) 1000 timmar vid 

40°C 60°C 40°C 60°C 

C 426 1 10.103 1,6.103 2,S 16 
C 426 2, 3 30.103 S .103 0,6 4 
C 426 4, S, 6, SO.103 8 .103 0,4 2,S 
C436 00-Q3 100.103 16 .103 0,16 1 
C437 00-03 80.103 13 .103 0,2S 1,5 
C 431 4-10 160.103 25 .103 0,1 0,6 
C 428 1-4 200.103 32 .103 0,02S 0,16 
C43211 - 14 200.103 32 .103 0,014 0,2S 

Elektronik-komponenter, Fack, Stockholm 27, Tel. 08/635000 • Göteborgsavd., Box 441 , Göteborg 1, Tel. 031 / 197600 

Dessa produkter säljs också av OY PHILIPS AB, Helsingfors. MINIWATT A/S, Köpenhamn. NORSK AlS PHILIPS, Oslo 
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På omslagsbilden för detta nummer 
provspelar kapellmästare Göte Tri!· 
helmsson Philips' nya »Philicorda», en 
elektronisk orgel med en del intressanta 
tekniska finesser. Se artiklar på sid. 48 
och 53. 
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halvledarkretsar O TunnfiIm
kretsar O Mik.roelektronisk ord
lista ,O Bredbandig rörvoltmeter 
för ' lågfrekvens 

4 

Tre europeiska 
färg-TV-system? 

Om några veckor - i slutet av denna månad - kommer CCIR:s "Studiegrupp 
Il» att sammanträda i Wien för att fastställa rekommendationer för vilket färg. 
TY·system som skall läggas till grund för europeisk standard. 

Det är mellan tre olika färg·TY·system som valet står: mellan det amerikanska 
NTSC·systemet, som sedan 10 år tillbaka utnyttjats i USA och som med mindre 
modifieringar kan omformas till en 625·linjers europeisk färg·TY·norm, och de 
två europeiska varianterna av NTSC·systemet, nämligen Telefunkens "P AL· 
system,.' och det i Frankrike utvecklade SECAM·systemet. 

Alla tre 
färg. TY· systemen har under de senaste åren provats och provats om och om igen 
under de mest skiftande tekniska betingelser. Man har därvid kunnat konstatera 
att alla tre systemen är tämligen likvärdiga, dock tycks det för de europeiska 
varianterna föreligga mindre känslighet för fasfel i överföringsmediet. De för· 
bättrade egenskaperna har, när det gäller de europeiska systemvarianterna, fått 
köpas till priset aven viss komplikation av mottagarna; man räknar med att t.ex. 
en PAL·mottagare blir ungefär 4 % dyrare än en färg·TY·mottagare enligt NTSC· 
systemet. 

Av Telefunken hävdas att nyssnämnda komplikation inte är allvarligare än vad 
exempelvis införandet av automatik· och stabiliseringskretsarna i svart·vita mot· 
tagare inneburit. 

Som argument för de europeiska systemvarianterna anförs vidare att P AL· 
och SECAM·signalen uppvisar vissa fördelar vid bandinspelning i det att vid 
dessa system svart-vita videobandspelare kan utnyttjas utan komplettering för 
färg. 

Nu är det 
ju så att mycket pengar och nationell prestige investerats i de europeiska färg-TY· 
systemen. Det är väl därför inte särskilt sannolikt att man verkligen kan ena 
sig om ett europeiskt färg-TY-system. Frankrike kommer väl knappast att frångå 
sitt SECAM-system, och frågan är väl också om man i Storbritannien är särskilt 
road av att betala patentroyalties för Lex. P AL-systemet trots detta systems tek: 
niska förtjänster. 

Önskvärt 
vore naturligtvis att CCIR-gruppen verkligen kunde enas om ett europeiskt färg· 
TY-system. Å andra sidan skulle en splittring på två eller ev. tre europeiska färg. 
TY-system kanske inte betyda någon direkt katastrof; vi har ju levt med tre 
olika svart-vita färg-TY-system i Europa hittills. Då de internationella direktsända 
TY-program som går över gränserna ju 'visat sig vara ganska sällsynta inslag i 
de europeiska ländernas programproduktion kan väl den kvalitetsdegradering 
som uppstår genom systemomvandlingar bäras med visst jämnmod. 

Hur som helst: 
i och med att CCIR-gruppen avgivit sitt betänkande bör läget på färg-TY~fronten 
klarna så mycket att en planering i detalj för färgtelevision kan påbörjas i Eu
ropa. England står berett att starta färg-TY i mitten av 1966, Tyskland och Frank· 
rike torde komma ungefär samtidigt i början av 1967. 

För Sveriges del är väl 1970 ett ganska troligt 'Start år för färg-TY. 
(Sch) 

1 BRUCH, W: Aktuella system för överföring av färgtelevision. RADIO & TELEVISION 
1964, nr 5, s. 44. 
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KARL TETZNER 

En noggrannhet av ± 3 m vid posi
tionsbestämning har uppnåtts med 
en ny variant av Decca-systemet 
som använts vid positionsbestäm
ningar i samband med vissa tek
niska undersökningar inom ett 500 
km~ stort område i Tyska Bukten. 

I Hamburgs . hamn har omsättningen av 
tonnage under senare år vuxit till ca 35 
milj. ton per år. På grund av det begrän
sade djupet i Elbe-mynningen - Hamburg 
ligger ca 100 km från Nordsjön - kan 
fartyg med max. 12 meters djupgående an
göra hamnen. Det betyder att högst 65 000-
tonnare kan tas emot, vilket innebär en all
varlig begränsning i det att skeppsbyggan
det tenderar mot allt större enheter, tank
fartyg på upp till 135 000 tons bärförmåga 
är redan igång på världshaven_ 

Hamnförvaltningen i Hamburg har av 
nyss antydd orsak förvärvat ett ca 95 km2 

stort kustområde i trakten av Cuxhaven 
fQr att där anlägga en hamn som tillåter 
att fartyg med upp till 20 meters djup
gående kan angöra. Den nya hamnen kom
mer att bli en parallell till den utanför 
Rotterdam anlagda stora ytterhamnen "Eu
roport" . 

Nu är emellertid vattenområdet i Elbe
mynningen ganska litet utforskat, ebb och 
flod transporterar vid hög- och lågvatten 
ca 50 000 ton sand fram och tillbaka, där· 
jämte är vattendjupet ringa och sandrev
larna ändrar ständigt läge i detta område. 
Innan en detaljplanering av den nya ham
nen kan påbörjas krävs av denna anled
ning en noggrann genomforskning av ström
nings- och grundförhållandena i vattenom
rådet i denna del av Nordsjön. För detta 
ändamål har bildats Forschungsgruppe 
N euwerk som under 5 år framåt systema
tiskt skall undersöka förhållandena inom 
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ett 500 km2 stort område i dessa trakter. 
Man ska samla in uppgifter om b1.a. 
strömmar, sandförskjutning och vatten
djup under denna tid. På utvalda punkter 
monteras därvid apparatur upp för att 
mäta ström, sandmängd i vattnet m.m., in
strumenten läses sedan av regelbundet. 

På vintern måste mätapparaturen tas i 
land. Avbrytandet av undersökningarna 
under den kalla årstiden fordrar mycket 
noggrann ortsbestämning av mätplatserna. 
Även vid andra undersökningar som ut
föres ombord på forskarfartygen och bå
tarna krävs att positionen måste kunna be
stämmas med hög grad av noggrannhet. 

Det är belysande att rent optisk ortsbe
stämning inte är användbar i dett~ sam-

Fig l 

"He Fe 1- IX-

manhang, den noggrannhet man uppnår 
med optiska hjälpmedel är nämligen be: 
roende dels av väderleksförhållandena, dels 
av tidpunkten på dagen. Sådana förfaran
den som »Hydrodist»" »Distamat» och 
"Distorneter», som baseras på grupplöp
tiden hos elektromagnetiska vågor i våg· 
längdsområdet 3-10 cm, är inte heller 
användbara vid ifrågavarande mätningar 
enär utbredningsförhållandena för dessa 
radiovågor fordrar direkt sikt mellan land 
och sjöstationer. Det område som skall in
mätas är alltför stort för att sådana hjälp
medel skall kunna utnyttjas. 

l Se THUNBERG, A: Elektronisk databe
handling förenklar framställningen av sjökort. 
ELEKTRONIK 1964, nr 4, s. 44. 

Fasskillnaden mellan ,den strålning som infaller till en mottagare från två radiostationer som 
sänder med samma frekvens varierar med mottagarens läge. I vissa punkter sammanfaller fasen 
hos de två strålningarna. På en linje genom de två sändarna är avståndet mellan de punkter 
där faslikhet råder = J. / 2. 



AKTUELLT 

3ystemet" - nytt system för noggrann positionsbestämning 

Hi-Fix-systemet 
Man beslöt sig slutligen för att utnyttja 
det engelska "Hi-Fix-systemet», söm ut
vecklats av det engelska företaget Decca, 
som i Tyskland representeras av Tele/un
ken. Detta system är ett »hyperbelsystem», 
som dock inte arbetar i frekvensområdet 
100-200 kHz som det kända Decca-syste
met, utan på frekvenser i ett område om
kring 1900 kHz. 

Vid ett hyperbelsystem för navigering 
utstrålas elektromagnetiska vågor från ett 
antal fasta sändare på land. Fasläget hos 
dessa utstrålade vågor avkännes med spe
ciella mottagare. Fasskillnaden mellan 
den strålning som infaller .från två sändare 
utgör ett mått på skillnaden i avstånd 

Fig 2 

från fartyget till vardera av de två station
erna. Se fig. L Enär geometriska orten för 
en konstant fasdifferens motsvarar en hy
perbellinje kan man lägga in skärande 
hyperbellinjer på t.ex. ett sjökort som av
ger konstant fasdifferens för strålningen 
från två och två av sändarna i en grupp på 
tre sändare, se fig. 2. 

För Hi-Fix-kedjan i Tyska bukten be
hövdes det en huvudstation på ön Helgo
land, se titelbilden, en slavstation på lyl
land vid Biisum och en vid Langwarden 
vid Weser-mynningen norr om Bremen. 

Endast en frekvens 
I motsats till andra liknande hyperbel
system, t.ex. »Raydist» i USA och »Tho-

Fig 3 

ran» i Frankrike, behöver man vid Hi-Fix
systemet endast en enda frekvens. 

J u högre frekvens man använder vid ett 
hyperbelsystem desto noggrannare blir 
systemet. För de stora avstånd det gäller 
att överbrygga i detta fall ~ upp till 100 
km - och med de låga antennhöjder man 
kan utnyttja går det inte att t.ex. använda 
metervågor. Frekvenser omkring 1900 kHz 
utgör den bästa kompromissen. 

Detta, att man kan klara sig med en 
enda frekvens, är en stor fördel, enär fr e
kvensområdet omkring 1900 kHz är starkt 
belagt med sändare av olika slag. Dock 
.krävs det att man har tillgång till en 
exklusiv frekvens. 

~vv 
&lIV 

Hi-Fix-systemet baseras på användning av tre 10 /P-sändare, en huvud
sändare och två slavsändare som sänder i sekvens, se fig. 4, på en ge
mensam frekvens, 1900 kHz. I mottagaren fas jämföres bärvågen från 

, huvudsändare och slavsändare 1 resp. från huvudsändare och slavsän
dare 2. Drages en linje mellan de punkter där fasläget är detsamma 

, mellan bärvågorna bildas hyperbellinjer (tjocka linjer i fig.). 

Exempel på olika indikeringar vid olika faslägen mellan bärvågen från 
huvudsändaren och bärvågen från en slavsändare: a) +90° fasdiffe
rens, b) 0° fasdifferens, c) ca -60° fasdilferens. I Hi-Fix-mottagaren 
ombord på sjömätningsfartygen indikeras fasdifferensen digitalt, se 
fig. 6 och 9. 
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Fig 5 
Hi.Fix·sändarna sänder sekvens under en 1·sekundsinte;vall enligt Blockschema lör Hi·Fix·systemets huvudsändare. När grindsteg 1 

och 2 är tillslagna utsändes bärfrekvensen 2032,080-132,140= 
= 1899,940 k.Hz som. är triggsignal för resp. sändare som sänder i 
sekvens, huvudsändare - slavsändare 1 - slavsändare 2. Se fig. 4. 
När grindsteg 1 och 3 är tillslagna utgår bärfrekvensen 2032,080-
-132,080= 1900 kHz. 

denna tidplan. 

Mätnoggrannhet: ± 3 mI 
Mätnoggrannheten vid användning av Hi· 
Fix·systemet är beroende av följande fak· 
torer: 

a) Förhållandet mellan den utnyttjade 
måttenheten och frekvensen. 

b) Vinkeln mellan hyperbellinjerna. 
Största noggrannhet uppnås för det fall 
att hyperbellinjerna: skär varandra under 
räta vinklar. Vinkeln mellan hyperbel
linjerna är emellertid endast sällan rät, 
i allmänhet är den mer eller mindre 
spetsig. 

c) Ändringar i utbredningshastigheten 
hos den för mätning utnyttjade mark
vågen. 

d) Ev. inverkan av infallande rymdvåg, 
denna inverkan beror av tid på dagen 
och årstiden. 

e) De tekniska to~eran,serna hos appara
turen. 

Frekvensen är av avgörande betydelse 
för mätnoggrannheten i systemet. De sträc· 
kor mellan vilka en fasvinkeldifferens = 
= 360 0 föreligger är vid Decca-systemet 
med IDO kHz arbetsfrekvens ca 1500 me
ter. Avläsningsnoggrannheten är ca en 
hundradel av detta värde, dvs. ca 15 meter. 
A andra sidan ger övriga faktorer som in· 
verkar på mätnoggrannheten ungefär tre
eller femfaldigt större »tolerans» i mät
resultatet, så att man kan räkna med att 
»streckbredden» vid det »normala» Decca
systemet är 50--75 meter. 

Med Hi· Fix-systemet får man fram föl
jande uppskattning av noggrannheten: vid 
f = 1900 kHz betyder 360 0 fasvinkeldiffe
rens en ca 80 m lång sträcka. Om man ut
går från att avläsningsnoggrannheten är 
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en hundradel av nyssnämnda sträcka får 
man en avläsningsnoggrannhet som är ca 
0,8 m. Övriga felkällor i systemet ger ca 
3 ggr större tolerans och man får tydligen 
en streck bredd hos hyperbellinjerna av ca 
2,5 m. Det möjliggör under gynnsamma 
förhållanden en positionsbestämning med 
en noggrannhet av ca ± 3 m, vilket är fullt 
tillräckligt vid ifrågavarande undersök
ningar. 

Tidmultiplex-system 
Vid användningen av endast en frekvens 
vid ett hyperbelsystem med tre sändare är 
det uppenbarligen nödvändigt att på något 
sätt skilja de olika signalerna från varand-

ra. Hi-Fix·systemet arbetar med tidmulti
plex, dvs. man sänder från de tre sändarna 
efter ett visst tidsschema. Se fig. 4. Under 
en 1-sekundsintervall sänder först huvud
sändaren en triggsignal på 0,1 sekund med 
en bärvåg som är 60 Hz frekvensför
skjuten i förhållande till den normala bär· 
vågen. J fr fig. 5. Denna triggsignal utlöser 
bärvåg med 0,3 sekunders varaktighet en
ligt tidsschemat ·i fig. 4 från de tre sändar· 
na, huvudsändaren och de två slavsändarna. 

För att de tre bärvågorna ska kunna fas· 
jämföras trots att de inte inträffar ~amti
digt utnyttjas en magasinering av signalen 
i mottagaren, detta sker med hjälp aven 
synkroniserbar oscillator som synkronise· 

Styrsändamttustningen för Hi·Fix·systemets huvudsändare. 



1900 kHz-60Hz J {
1900kHz 

Fig 6 
Blocksc1:ema för Hi-Fix-systemets mottagare. När grinds teg A öppnas fassynkas en »huvudoscillator» till huvud
sändarens frekvens . När grinds teg B öppnas släpps signalen från slavsändare 1 frar:n för fasjämförelse med huvud
sändarens frekvens = huvudoscillatorfrekvensen. När grinds teg C öppnas släpps signalen från slavsändare 2 fram för 
fasjämförelse med huvudsändarens frekvens. Fasskillnaden registreras digitalt på två räkneverk. 

ras med huvudsändarens bärvåg. Se fig. 6. 
Rörelsen hos det fartyg i vilket mot· 

tagaren användes skulle genom Doppler· 
effekten förorsaka ett visst mätfel. Genom 
lämpliga kopplingsåtgärder kan man emel· 
lertid komma ifrån dessa mätfel vid has
tigheter under 20 knop. Då man utför 
ifrågavarande sjömätningar vid betydligt 
lägre hastigheter kan man helt bortse från 
fel av nyss antytt slag. 

Sändar- och mottagarufrusfningen 

Sändareffekten är 10 W per station, vilket 
räcker för ett område som är 50 X 50 sjö
mil. För större områden kan sändare med 

Fig 8 

en effekt på 40 W komma i fråga. Huvud
sändaren består av ett styrsteg, se fig. 7, 
och ett slutsteg, se fig. 8. I slavstationerna 
ingår en mottagare som tar emot bärvågen 
från huvudsändaren, mottagaren fungerar 
här som styrsändare. 

I mottagarna ombord på båtarna ingår 
en indikatorapparatur, se fig. 9. All appa
ratur är monterad i ett enhetshölje 50X 
X 35 X 25 cm och drivs med 24 V ackumu
latorer för att vara oberoende av nätspän
ningen. Känsligheten för mottagarna, som 
är superheterodyner med kristallstyrd lo
kaloscillator och med mellanfrekvensen 
132 kHz, är betydligt större än vad man 
kan utnyttja i detta sammanhang. 

Fig 9 

Numren på de hyperbellinjer som pas
seras erhålles i digital form, dessa nummer 
kan också magasineras på hålremsa eller 
annan typ av informationsbärare. Likaså 
kan man samordna lägesinformationer med 
informationer om vattendjupet som kan er
hållas från ekolod i digital form. Digitali
serade ekolod tillverkas på försök av Atlas
Werke . Genom att · påföra en elektronisk 
datamaskin nyssnämnda data kan man 
framställa sjökort på halv- eller helauto
matisk väg'. • 

l Se THUNBERG, A: Elektronisk databe
handling förenklar framställningen av sjökort. 
ELEKTRONIK 1964, nr 4, s. 44. 

Slutsteget i Hi-Fix·huvudsändaren för sjömätningsoperationerna i 
Tyska Bukten är uppställt vid foten av sändarmasten på ön Helgoland. 

Hi-Fix-mottagaren ombord på ett sjömätningsfartyg. På de båda övre 
siffervisande skalorna (till vänster och i mitten) kan numret på de pas
serade hyperbellinjerna avläsas. Räkneverket ställes in på kända vär
den innan färden anträdes. Högra sifferskalan utnyttjas för special. 
ändamål. 
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ELEKTRONISK MUSIK 

INGENJÖRERNA ARNE HAGERFl OCH RICHARD BRODIN2 

Svenska AB Philips presenterade i 

november i fjol en elektronisk orgel 

i okonventionell utformning. Dess 

pris - under 3000: - kr - och 

design bör göra den till ett attraktivt 

köpobjekt för många hem. 

,,,Philicörda,, är en elektronisk orgel av 
oscillatortyp med ett tangentbord omfattan
de 49 tangenter. De 49 tangenterna omfat
tar tonområdet från c till c4 (130,8-2093 
Hz) dvs. fyra oktaver plus en ton. Med 
hjälp av oktavomkopplare kan emellertid 
tangentbordet utökas en oktav nedåt och 
en oktav uppåt, varigenom instrumentet 
täcker toner från C till c5 (65,4-4186 
Hz). 

Förutom de variationer av klangfärgen 
som kan erhållas genom olika kombinatio
ner av oktavomkopplarna, är manöverpa
nelen utrustad med fem registeromkoppla
re, vilka kan användas separat eller i kom
binationer. Den spelande 'får härigenom 
ett stort antal klangfärger att välja mellan. 

En vibratogenerator med frekvensen 6 
Hz ingår i instrumentet och den separata 
förstärkardelen, se titelbilden och fig. 7, 
innehåller en efterklaJ;lgsenhet 

På t\lngentbordets »manöverpanel» 
finns, förutom de redan nämnda register
och oktavomkopplarna, ett antal rattar för 
volymkontroll, balanskontroll och för in
koppling 'av grammofon eller bandspelare 
till förstärkaren. 

En intressant finess ,är att man med en 
omkopplare kan "ge de 17 vänstra tangen-

1 AB .5ervex, Stockholm. 
2 Svenska AB Philips, Stockholm. 

48 RADIO & TELEVISION - NR 3 -1965 

terna (c-el) en fixerad klangfärg som är 
oberoende av vilka tonformningsfilter som 
vid tillfället är inkopplade. Därmed kan 
man få olika tonkaraktär för de toner som 
spelas med vänster hand och höger hand 
- vilket ger en effekt motsvarande den 
som erhålles med orglar med två manua-

Philips nya elorge~ 
"Philicorda» har 
okonventionell ut
formning. 

• 

"Philicorda" 

ler. Vid »delad» manual regleras styrke
förhållandet mellan vänster och höger 
hand med hjälp aven balanskontroll. 

En konstruktionsfiness som underlättar 
spelandet för nybörjaren är tillgången till 
de vanligast förekommande ackorden, som 
vart och ett kan fås genom att man tryc-



ny elektronisk orgel för hemmabruk 

ker ned endast en tangent i basregistret. 
Principschemat för »Philicorda» visas i 

fig. 1. 

Huvudoscillatorerna 
12 rör bes tycka de huvudoscillatorer av Le. 
typ ingår i instrumentet (endast en oscilla
tor är medtagen i fig. l), de alstrar lika 
många sinusspänningar, var och en repre
senterande de 12 tonerna i den "högsta 
oktaven (omfattande frekvenserna 22i6-
4186 Hz). I varje oscillator ingår ena 
triodhalvan i dubbeltrioden ECC83. 

Som framgår av principschemat i fig. l 
är huvudoscillatorerna av HartIey.typ. Sig'
nalen från vibrato-oscillatorn (B20a) är 
kopplad till gallerkretsen för resp. huvud
oscillatorer via ett motstånd. Vibratosig
nalen frekvensmodulerar huvudoscillato
rernas frekvens genom att gallerförspän
ningen för resp. huvudoscillatorer varierar 
i takt med 6 Hz-frekvensen. 

Signalen från huvud oscillatorn kopplas 
till den efterföljande frekvensdelarkedjan 
via ett 100 kohms motstånd. 

Frekvensdelarna 
Signalen från resp. huvudoscillatorer ma
tas till sex efter varandra kopplade såg
tandgeneratorer som fungerar som fre
kvensdelare. Varje huvudoscillator har sin 
serie såg tand oscillatorer, som halverar hu
vudoscillatorns frekvens fem gånger (utom 
för tonen c, som halveras sex gånger). 

Sågtandgeneratorerna i frekvensdelar
kedjan styres av signalen från huvudoscil
latorn. Verkningssättet är följ ande: 

Då spänning pålägges över kedjan R35 
-glimlampan R36 uppladdas kondensa
torerna cn +C12. Uppladdningen sker 
efter en exponentialkurva, och då denna 
spänning uppnått glimlampans tändspän
ning V t tänder röret, och kondensatorerna 
urladdas snabbt. Se fig. 2 a. Då glimlam-

pans släckspänning V8 uppnås, börjar för
loppet om igen. 

Genom att man över R36 tillför kretsen 
en sinusspänning kan sågtandoscillatorn 
styras. Fig. 2 b visar att glimlampan upp
når tändspänningen Ut tidigare på grund 
av sinusspänningens negativa halvperiod, 
som adderar en spänningskomponent till 
den pålagda likspänningen VB' Därmed 
låses urladdningen av laddningskondensa
torn till den påförda sinusspänningen, 
man får en sågtandsignal med samma 
frekvens som den påförda sinussignalspän
ningen. 

Den sågtandformade spänningen från 
första glimlampan matas vidare via en ka
pacitiv spänningsdelare C22 + C15 till ka
todkretsen på nästa glimlampa i frekvens
delarkedjan. Komponentvärdena är så val
da att denna glimlampa kan uppnå tänd
spänning först efter två perioder av den 
inmatade synkroniseringsspänningen. Se 
fig. 2 c. Den andra glimlampan uppnår 
därvid tändspänningen först när den på
förda sågtandspänningen »vippar över» i 
negativ riktning. Det betyder att den på
förda kantvågen synkroniserar den över 
laddningskondensatorn erhållna sågtand
spänningen på så sätt att denna senare 
spänning »vippar över» vid varannan in
kommande »sågtand». Därigenom kom
mer sågtandgeneratorn att svänga på hal
va huvudoscillatorns frekvens. 

De efterföljande stegen i frekvensdelar
kedjan styres på liknande sätt av fram
förliggande sågtandgenerator. 

För att synkroniseringen skall underlät
tas bringas varj e såg tand o scilla tor att 
svänga i närheten av den önskade frekven
sen med hjälp aven trimpotentiometer. 

Ny typ av glimlampa: neondioden 
Frekvensdelare med glimlampor har varit 
kända under lång tid, men v!l;nliga glim-

lampor har visat sig ha många icke önska
de egenskaper. Både tänd- och släckspän

.ningar tenderar att ändra sig med tiden. 
Dessutom påverkas arbetssättet genom in
verkan av ljus p.g.a. katodens ljuskänslig
het. Philips har därför för »Philicorda» 
utvecklat en helt ny typ av glimlampa, som 
man benämner »neondiod». Den nya neon
dioden, som har molybdenkatod, har lång 
livslängd och hög stabilitet och dess funk. 
tion är inte ljusberoende. Begynnande jo· 
nisering förhindras genom närvaro av 
tritium. 

En viktig egenskap hos neondioden är 
dejoniseringstiden, vilken är den tid som 
erfordras för rekombination efter det att 
spänningen över dioden har sjunkit under 
släcknivån. Om sågtandpulsen är kort i 
förhållande' till dejoniseringstiden, förblir 
dioden ledande och någon oscillering är 
inte möjlig. Däremot ger en kort dejonise
ringstid upphov till en högfrekvensoscille
ring. Å andra sidan kan detta leda till svå
righeter vid låga frekvenser. Efter en pe
riod motsvarande den lägsta frekvensen, 
kommer gasens joniseringsgrad att vara 
mycket liten, vilket orsakar fördröjning av 
tändningen och därmed en ökad tändspän
ning. Detta ger upphov till ett fenomen, 
kallat »jitter», som innebär att sågtand
spänningens amplitud varierar oregelbun
det. 

För att bemästra detta problem har man 
använt en speciell gasblandning, vilket ger 
en snabb rekombination omedelbart efter _ 
urladdningen. På detta sätt lämnas tjll
räckligt med joner kvar för att dioden 
snabbt skall tändas vid låga frekvenser. 

Från de olika sågtandoscillatorerna går 
signalen till manualens tangentkontakter. 
När tangenterna befinner sig i viloläge är 
utgångssignalerna från sågtandoscillato
rerna kortslutna till j ord. 
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Fig l Å 
Principschemat för »Philicorda». Längst ner 
t.V. en av de 12 huvudoscillatorerna samt vi· 
brato·oscillatorn . . Ovanför oscillatorerna en fre· 
kvensdelarkedja med s.k. neonrör, överst ma· 
nualen med sina kontaktskenor. I mitten av 
schemat ses tonformningsdelen. T.h. utgångs· 
förstärkare m.m. 

Fig 7 
»Philicorda» består aven manualen het, inne· 
hållande den elektro~iska utrustning som inne· 
fattas i principschemat i fig, 1. Till denna kan 
anslutas en separat effektförstärkare, som på 
fig. är placerad under manualenheten. På gol. 
vet en fotreglerad svällare, som anslutes till 
manualenheten. Två manualenheter kan - om 
man så vill - anslutas till en gemensam ef· 
fektförstärkare. 

Tekniska data 

Tonalstring: Tonerna alstras i 12 Hartley
oscillatorer, motsvarande de 12 högsta 
tonerna stämda enligt den tempererade 
skalan. 

Frekvensdelning: Av huvudoscillatorerna 
styrda sågtandoscillatorer med neondio
der användes för detta ändamål. 

Rörbestyckning i tangentenheten: EZ80 -
- ECL82 - 8XECC83 - 73XZA1001 
- 61XBAlOO - ZZlOOO. 

Uttag på tangentenheten: För hörtelefon, 
skivspelare, fotkontroll och förstärkare. 

Rörbestyckning i förstärkarenheten: EZ81 
- EF86 - 2XECL86. 

Uttag på förstärkaren: För två yttre hög
talare 800 ohm samt bandspelare. Band
spelaren kan användas för inspelning av 
musik från Philicorda. 

Förstärkarens uteffekt: 2X3,5 W. 



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

+J 

• 
" 

Högtalare: 2 st. ovala 5X 7" högtalare med 
dubbla koner. 

Efterklangsenheten: Efterklangsenheten 
ar inbyggd i förstärkaren. Den kan reg
leras med en potentiometer på baksidan 
eller helt stängas \lV med en strömbry. 
tare. 

Dimensioner: 765 (bredd) X SOO (djup) X 
790 (höjd) mm. 

Vikt: ca 28 kg. 
Effektförbrukning: ca no W. 
Pris: 2975: - kronor. 

Fig 6 
»Philicorda» med borttaget lock. Längst t.h. 
nätdelen samt de 6 dubbeltrioder som utnytt· 
jas för de 12 huvudoscillatorerna. l mitten fre· 
kvensdelarstegen med sina neonrör. Längst 
t.V. utgångsförstärkare m.m. 
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Manualen 
Varje tangent i diskanten - tonerna jl
c4 - har tre växlingskontakter kopplade 
till tre efter varandra följande sågtandge
neratorer i en kedja. Tangenterna i basen 
(tonerna c-el, de 17 vänstra tangenter
na) har fem växlingskontakter, varav tre 
är kopplade enligt samma princip som 
för diskanttonerna, medan de övriga två 
växlingskontakterna användes för att er
hålla fasta ackord. De fasta ackorden för 
bastangenterna inkopplas med omkoppla
ren SKll (»VOX») som även används för 
val av kontinuerligt eller delat tangent
bord. Se nedan. 

"Tonomko p planla" 
Omkopplarna SK4-SK8 (»tonomkopp
larna») kan var för sig eller i kombination 
med varandra ge en mycket stor variation 
av klangfärgen. »VOX 1» ger en dov, flöjt
liknande klang med lite övertoner, »VOX 
2» ger dov klang med mera övertoner än 
»VOX 1». »VOX 3» uppvisar glänsande 
klang med mycket övertoner. »VOX 4» 
har trumpetliknande klang. »VOX 5» slut
ligen ger trumpetliknande klang med myc
ket övertoner. 

Omkopplare "VOX" 
När omkopplare »VOX», SKll, som har 
tre lägen, står i läge l går samtliga . sig
naler via oktavomkopplarna SKI, SK2 och 
SK3 till förstärkarröret B20b, och där· 
ifrån till tonfilteromkopplarna SK~SK8. 
Från tonformningsfiltren går signalerna 
vidare till balanskontrollen (som i detta 
läge ej användes), volymkontrollen, för
stärkarröret B21 (högra halvan) samt slut
ligen via omkopplaren SKI0 till utgången. 
I detta läge är manualen odelad. 

Med omkopplaren SKll i läge 2 går 
tonerna i basregistret direkt till förstärkar
röret B21 (vänstra delen) och därifrån till 
balanskontrollen (R82), vilken i detta läge 
på, SKll reglerar förhållandet mellan ba
sen och diskanten. Via volymkontrollen 
och B21 (högra delen) går sedan signalen 
vidare till utgången. 

Med omkopplaren SKll i läge 3 går 
tonerna i basregistret direkt till förstärkar
delen på samma sätt som när SKll står i 
läge 2. Samtidigt inkopplas andra basto
ner till bastangenterna så att vissa »färdig
lagrade» ackord erhålles när en tangent 
nedtryckes. 

Följ ande 17 ackord kan därvid erhållas 

e D el 
A7 G Bg 

Dn> E7 Gm 
E8 A,,, F7 
E,,, Bb e7 
F G7 

De valda 17 ackorden är de vanligaste 
när man spelar enkla melodier. 

"Instrumentväljaren" 
Med omkopplaren »SEL» (SKIO) läge 
l används instrumentet ensamt. 
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a) Schema för en /risvängande glimlampsoscillator. b) Schema för en med sinusvåg synkroniserad 
glimlampsoscillator. c) Schema för en med sågtandspänning styrd glimlampsoscillator. Fre
kvensdelning 2: 1 erhålles. Jfr fig. 3. 
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aj Spänningen C; c över laddningskondensatorn e i kopplingen enligt fig. 2a. En sågtandspänning 
erhålles, vars maximi- resp. minimiamplitud pendlar mellan glimlampans tändspänning Ut och 
släckspänning U •. b) Spänningen över laddningskondensatorn e i kopplingen enligt fig. 2b, 
dels vid lång tidkonstant hos Re-kretsen (t.v.), dels vid kort tidkonstant (t.h.). Synkronisering 
av sågtandspänningen till sinusspänning erhålles även om Re·kretsens tidkonstant varierar inom 
vissa gränser. c) Spänningen över laddningskondensatorn e i kopplingen enligt fig. 2c, dels vid 
lång tidkonstant hos Re-kretsen (t.v.) dels vid kort tidkonstant (t.h.). Sågtandspänningen över 
e kan synkroniseras till den påförda sågtandspänningen så att en halvering av frekvensen er
hålles. Som framgår av fig. håller synkronisering även om tidkonstanten hos Re·kretsen varierar 
inom vissa gränser. 
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Fig 4 Fig 5 
Exempel på den våg/orm som er
hålles i »Philicorda» vid inkopp
ling av olika ton/ormnings/ilter. 

»Manöverpanelen» på »Philicorda». T.v. tonomkopplarna SKl-8 för ton/ormningsfiltren m.m. samt 
SK9 för tillslag av vibrato-oscillatorn. I mitten volymkontroll R80 och balans bas-diskant R81 / 82. T.h. 
de båda tre läges omkopplarna, »instrumentomkopplaren» SKIO och VOX-omkopplaren SKll, se tex
ten, samt nätströmbrytaren. 

ERNST KARMANN provspelar "Philicorda" 

För att åstadkomma de olika tonerna i 
»Philicorda» använder ,man sig av 12 
huvudoscillatorer med påhängda fre
kvensdelare av glimlampstyp. Den an
vända glimlampan lär vara aven spe
ciellt för instrumentet utvecklad typ 
med hög driftsäkerhet, som sägs elimi
nera tidigare kända brister. Tonen D 
lät dock skrovlig (synkroniseringsfel ?) 
och i de högre frekvenslägena slog un
dertonerna igenom, svagt men fullt hör
bart. 

Tangenterna är trevliga, men deras 
kontakter väsnas ganska mycket. Värst 
låter dook manöverknapparna och om
kopplarna. I en provinspelning, uppta
gen via en mikrofon ca 2 m framför 
instrumentet, låter klangfärgsomkopp
lingarna som när man spikar i en vägg. 

»Philicorda» har närmare 100 möj
liga klangfärgskombinationer, men det 
finns endast ca 10 tydligt differentie
rade, resten låter nästan lika. 

En bra finess är en omkopplare j 

»Philicorda» som tillåter delning av 
manualen, så att man kan spela med 
två olika klangfärger, varvid de lägsta 
18 tangenterna är fast registrerade med 
»VOX 1» (övertonsfattig »allroundton») 

Med SKlO i läge :l inkopplas ev. gram
mo fon verk eller bandspelare. Man kan då 
spela Philicorda till musik från skiva eller 
band. En 33-varvsskiva med ackompanje
mang i olika taktarter medföljer varje 
Philicorda. Förhållandet mellan tonstyr
kan i Philicorda och den inspelade musi-
ken regleras med balanskontrollen_ . 

under det att den övriga delen av ma
nualen kan ges annan önskad tonkarak
tär; Det finns också ett tredje läge på 
samma omkopplare som tilldelar de 
nyssnämnda 18 tangenterna färdiga 
ackord il la dragspel. Denna möjlighet 
underlättar säkeiligen nybörjarens spel
förmåga avsevärt, dock är ackorden be
gränsade till spel i ca 2~3 tonarter. 
Ingen jlrundton fås . i detta samman
hang. 

I effektförstärkaren ingår en efter
klangsenhet av Hammond-typ. Provex
emplaretuppvisade vid efterklangsspel 
en utpräglad egenresonans vid /", som 
gjorde att denna ton inte kunde spelas 
med större volym, varken ensam eller i 
kombination med andra toner, utan att 
det skrällde. 

Mycket användbar är oktavförflytt
ningen resp. oktavkopplingen, som till
låter 8'-, 4'- och 2'-spel, eller kom
binationer därav. Man får därvid, i 
synnerhet med påkopplad efterklang, 
god piporgeleffekt. Formantregistren 
med vibrato ger goda stråk- och tung
instrumentklanger. Höga flöjttoner 
störs dock alltför mycket av kontakt
ljud. 

Med SKlO i läge 3 kan Philicordas för
stärkare och högtalare användas för åter
givning av grammofonskivor och band. 
Tangentbordet är urkopplat i detta läge. 

Pedalsvällaren 
Spelet kan nyanseras med en s_k. pedal
svällare. Pedalsvällaren, som regleras med 

En välgjord detalj är fotsvällaren, 
som arbetar med en liten glödlampa 
och ett fotokänsligt motstånd, som mer 
eller mindre skuggas. Driftsäkert och 
absolut brusfritt .. 

"Philicorda» gör ett trevligt intryck 
men mekaniskt är instrumentet en gan
ska vinglig konstruktion. De lösa kab
larna med stora proppar mellan instru
mentet, förstärkarlådail och fotsvälla
ren är inte särskilt vackra, tyvärr sitter 
anslutningar både på vänstra sidan och 
baktill. 

Instrumentet ligger, tillsammans med 
några engelska, italienska och tyska 
instrument av liknande karaktär, i 
en prisklass som ligger under priset 
för ett bra piano. Detta, tillsammans 
med det förhållandet att upplärnings
tiden på ett sådant elektroniskt instru
ment är avsevärt kortare än den tid det 
tar att kunna prestera ett njutbart pia
nospel, gör att instrumentet mycket väl 
tillmötesgår enklare krav på ett hemin
strument. Instrumentet passar också 
bra i mindre orkestrar och kan med för
del utnyttjas i föreningsliv, dock får 
man nog då räkna med att ha effekti
vare förstärkare och högtalare. 

foten, påverkar en rörlig mask som mer 
eller mindre avskärmar ljuset från en skal
lampa vilken belyser ett fotokänsligt mot
stånd, vars resistans ändras med belys
ningen. Denna resistans ligger parallellt 
med volymkontrollen R8D (nedre delen) 
och volymen ändras sålunda i takt med 
pedalens rörelse_ • 
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ELEKTRONISK MUSIK 

En f9toelektronisk orgel av ny in

tressant typ som medger manuellt 

kontrollerad tonansats har utveck

lats i Frankrike. 

Ny typ av fotoelektronisk 

I Frankrike har en ny typ av elektronisk 
orgel utvecklats av La Compagnie Cle
men {on på uppdrag av La Societe Fran
{aise Electro Musicale (SFEM). Den pre
senterades i februari 1963 för en sak
kunnig publik vid en konsert i en kyrka 
i Paris. 

Den nya SFEM-orgeln utgör en kombi
nation av två orgeltyper : den rent elektro
niska orgeln och den fotoelektroniska or
geln. Den fotoelektriskt alstrade kurvfor
men har nämligen stor likhet med den som 

Fast 
ma5l< 

kan åstadkommas med en rent elektronisk 
orgel, och klangfärgen kan skapas på 
samma sätt som. i orglar av denna typ, dvs. 
med s.k. tonformningsfilter. På detta sätt 
har en utmärkt tonansats och en mycket 
varierad tonformning kunnat uppnås. 

Tonalstringen försiggår enligt den kän
da principen att ett ljusknippe från en 
konstant belysningskälla intermitterande 
belyser en fotocell via en snabbt roterande 
skiva med radiella slitsar. Se fig. 1. Från 
fotocellen erhålles därvid mycket övertons-

Fotocell tör 
tonmodu
lering 
(tononsotsl 

Fotoclll tör 

yl-___ Fotocell för 
tonalstring 

...;t---Mask tf "flf 
-4.:::t-__ ~C-. ___ FotOC'll för lon-
.. mOdul.ring (Ion

ansats) 

Fig l 
Principen för tonalstringen i den nya franska fotoelektroniska 
orgeln med roterande skivor. 
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_~"""---Tangent 

Fig 2 

Principen för det /otoelektronislca system som ut
nyttjas tör tonansatsen i den nya SFEM-orgeln. 
Manuellt kontrollerad tonansats liksom i piporg· 
lar möjliggöres med denna konstruktion. 

Roterande skiva 



orgel 

rika pulser som sedan behandlas för klang
färgsättning i respektive ton formning s
filter. 

Tonansatsen har ytterligare förbättrats 
genom ett mycket originellt fotoelektriskt 
utlösningssystem. Detta fungerar på föl
jande sätt: När organisten har tryckt ner 
en tangent på en elektronisk orgel behärs
kar han inte längre tonens insvängning. 
Tonansatsen kan visserligen vara bra, to
nens vidare insvängning kan dock inte 
längre påverkas på samma sätt som hos en 

Fotoc.ll tör 
tonmodulering(tonansots) 

Lampa 

~ 
T 

Fig 3 

piporgel där tangenterna är mekaniskt 
kopplade till de ventiler i vilka luftström
men alstrar tonerna. Denna möjlighet att 
med tangenterna påverka tonernas insväng
ning har man i SFEM-orgeln. I denna fun
gerar ton ansatsen på följande sätt: När 
en ton skall »tagas fram» lyfter man med 
tangenten en skärm som i takt med tan
gentens rörelse skymmer en fotocell (s.k. 
ansatscell) . Se fig. 2. Denna fotocell, som 
vid orörd tangent ständigt belyses aven 
konstant ljuskälla, bildar i detta läge en 

Blockschema för SFEM-orgeln, ifr fig. 1. Observera att man arbetar med flera skilda tonkana· 
.ler, en för varje stämma ända fram till högtalaren. Stämmorna kan i likhet med vail fallet är i 
piporglar blandas inbötdes i önskade kombinationer. 

Fig 4 
Den nya fotoelektroniska 
SFEM-orgelns innandöme. 
Man ser här bl.a. remskivor
na som driver de olika 
roterande »tonskivorna», 
som på fotoelektronisk väg 
alstrar de olika tonerna. 
Endast en drivmotor 
utnyttjas. (Enligt »Revue 
du Son», sept. 1964.) 

kortslutning för den alstrade tonen som 
har konstant amplitud. Vid nedtryckt tan
gent, då 'fotocellen skymmes, är fotocellens 
resistans så hög att tonen släppes fram obe
hindrat. Övergången från full belysning 
till helt skymd belysning på fotocellen be
stäms helt av organisten, som kan variera 
ton ansatsen på exakt samma sätt som vid 
piporgeln, med direktkoppling mellan tan
gent och ventil. 

Tonsignalerna, som genom registerval 
filtreras på önskat sätt, ligger ständigt »i 
beredskap» på varje tangent, men släpps 
endast fram när den s.k. ansatscellen bör
jar skuggas av den nedtryckta tangentens 
skärm. 

Orgeln uppvisar ytterligare en nyhet. 
För att tonkaraktären skall efterlikna den 
hos piporgeln så mycket som möjligt är 
varje stämma helt skild från övriga ända 
fram till högtalaren. Detta innebär att en 
orgel med 20 stämmor innehåller 20 hög
talare. Stämmorna kan dessutom blandas 
i godtycklig grad. Se fig. 3. . 

SFEM-orgeln finns även i ett s.k. »sa
longsutförande» med av utrymmesskäl ej 
så många högtalare, men med alla övriga 
egenskaper bibehållna inklusive additions
möjligheten för stämmorna. 

En orgel på 20 stämmor förbrukar ca 
700 watt. Orgeln behöver aldrig stämmas, 
eftersom signalskivorna är mekaniskt kopp
lade till en motor som går med konstant 
hastighet. Eventuell service kan utföras av 
en radio- eller TV-tekniker, och repara
tionskostnaderna blir blygsamma jämfört 
med vad man får räkna med för en pipor
gel av liknande beskaffenhet. En mindre 
utrymmeskrävande »hemvariant» kommer 
eventuellt även att utvecklas och tillverkas 
för amatörer samt för organister att öva 
på i hemmet. • 

Litteratur: 
LAMOUR, A: L'orgue photoelectrique. 
Revue du Son 1964, nr 137, s. 363. 
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HALVLEDARE 

M O S -tran·sistorn ny 

MOS-transistorn (Metal-Oxide-Sili" 
con eller M etal-Oxide-Semiconduc
tor) är en ny typ av fälteffekttran
sistor som medger ingångsresistan
ser upp till över 10Gohm. Den kan 
med fördel användas som ingångs
transistor i olika slag av förstärka
re, som switch eller som aktivt ele
ment ichoppers. 

symbol som anknyter till föreslagna ame
rikanska symboler. 

I Europa har M ullard annonserat en ut
vecklingstyp för en MOS-transistor med 
beteckningen 95BFY med följande huvud
data: USDma",=±35 V, ISDm.a",=lOO mA, 
max. spänning mellan substrat och S-elek
trod resp. mellan substrat och D-elektrod 
är -35 V. Brantheten är > l mAjV. ln
gångsdata: 10000 Mohm och Cgs=4 pF. 

MOS-transistorn är det sista tillskottet i Fig l 
den numera rätt rikhaltiga floran av halv

Fig 3 

ledarkomponenter. MOS-transistorn har 
fälteffekttransistorns egenskaper men kän
netecknas framförallt av att den kan till
verkas på mycket enkelt sätt, vilket beräk
nas leda till att MOS-transistorn kommer 
att bli väsentligt billigare än den vanliga 
fälteffekttransistorn. 

MOS-transistorn tillverkas genom en 
kombination av planar- och tunnfilmstek
nik ; den består huvudsakligen aven tunn 
halvledarskiva - ett s.k. substrat - i vil
ket man dopar in två starkt ledande om-
råden, som i USA benämnes »Source» 
resp. »Drain», mycket nära intill varandra. 
Substratets yta belägges med ett tunt skikt 
oxid och ovanpå oxiden förångas en st yr- Fig 2 
elektrod, »GATE», »grinden», se fig. l. 

Substrat 

Fig 4 

Ekvivalenta småsignalschemat med »kom
ponentdata» för MOS-transistorer visas i 
fig. 3. 

General Micro-electronics, USA, fram
ställer tre typer av MOS-transistorer, med 
typbeteckningarna lOQ4 resp. 1005 och 
1009. Ett ID-UDs-diagram för MOS
transistorn typ 1004 visas i fig. 4. Den 
förstnämnda är en enkel transistor med 
data ungefär likna~de dem för 95 BFY 

Att för »Source» och »Drain» få fram IO(m~) 

några svenska benämningar som anknyter 
till de amerikanska är svårt, och i denna 
artikel användes därför provisoriskt be
nämningarna S-område (S-elektrod) för 
»Source» och D-område (D-elektrod) för 
»Drain». 

Genom att ändra spänningen mellan 
grind- och S-område kan man ändra resi
stansen mellan S- och D-elektrod, denna 
styrning sker nästan »strömlöst», i det att 
ingångsresistansen grind-S-elektrod är 
av storleksordningen några Gohm. 

Någon, IEC- eller SEK-symbol för MOS
transistorn finns ännu inte normerad, vil
ket medför att olika fabrikanter använder 
olika symboler. I fig. 2 visas en tänkbar 
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typ av fälteffekttransistor 

men med något högre ingångsresistans och 
-kapacitans (Rgs =10 Gohm resp. Cgs=7,5 
pF). För typ 1009 är motsvarande siffror 
1000 Gohm och l pF. 

Typ 1005 består av två matchade tran
sistorer typ 1004, monterade i samma höl
je. Dubbeltransistorn avses användas i så
dana tillämpningar - differentiaHörstär
kare, choppers etc;' - där det för funktio
nen är viktigt att man erhåller väl balan-

Fig 5 

-lSV 

Fig 1 
Schematisk skiss för en MOS·transistor i ge· 
nomskärning (Mullard) . Mellan två indopade 
N+·områden (S· resp. D·området) i en platta 
av P-kisel uppstår en »kanal», vars resistans 
kan varieras med det elektriska fältet mellan 
grindelektroden och S·elektroden. 

Fig2 
Förslag till symboler för MOS·transistorer, 
avsedda att användas i avvaktan på normerad 
symbol. MOS·transistorer med kanal av p.typ 
kännetecknas av att pilen på S·tilledningen 
pekar in mot substratet; är det senare förset~ 
med separat tilledning markeras detta genom 
en anslutning. 

serade ingångar. Några scheman för kopp· 
lingar med MOS-transistorer visas i fig. Sa, 
b och c. I 

En lIfälteffektförstärkarell med tre MOS
transistorenheter, som har en branthet av 
l A/ V (!), har introducerats av Raytheon, 
USA. Den är avsedd ersätta elektrometer
rör i mät utrustningar av olika slag och 
kännetecknas b1.a. av lågt brus. Brusfak
torn vid l kHz och vid generatorimpedan· 

I-_-Ut 

Fig 3 
Ekvivalenta småsig
nalschemat för en 
fälteffekttransistor av 
MOS·typ. Typiska 
värden på »kompo
nenterna» är följan
de: R gs =10? Mohm; 
Cus=4--B pF; Rilsi= 
= 20-400 kohm; 
Cils =3 pF; Cpd,=2 
pF. 

Fig4 
I D-U DS-kUT'Vor för 
MOS·transistor typ 
1004 från Micro-elec
tronics; styrspän
ningen U as mellan 
grind och S-elektrod 
är parameter. 

Fig 5 
Exempel på några 
kopplingar med en 
MOS-transistor typ 
1004 från Micro-elec
tronics: a} tre-stl}gs 
audioförstärkare, 
b) effektslutsteg för 
ton/rekvens, c) Col
pitts-oscillator. 

Fig 6 
En-watts LF-jörstär
kare med 70 dB ef
/ekt/örstärkning och 
hög inimpedans 
(l015 ohm!) från 
Raytheon. Förstärka
ren är uppbyggd på 
tre små »chips,>. 

sen l Mohm ,är mindre än 2 dB. Spän
ningsförstärkningen är ISO dB, effekt för
stärkningen i en typisk tonfrekvensför
stärkare har uppmätts till 70 dB vid inmat
ning av signal direkt från en nålmikrofon 
och utmatning direkt till en högtalare. I 
W uteffekt med 5 % distorsion erhölls. 
Hela förstärkaren, s~m består av tre små 
lIchips» , inryms i ett hölje av standardtyp 
TO-S, se fig. 6. • 

-1SV 

-lOV 

Fig 6 
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HALVLEDARE 

Ett problem som länge sysselsatt tran
sistorfabrikanterna är frågan om kristall
ytornas stabilisering. Ett villkor för låg 
läckström och långtidsstabilitet är näm
ligen att de mot omgivningen exponerade 
kristallytorna inte utsätts för vattenånga 
eller andra föroreningar, vilket har Y t
beläggning och ytrekomhination och and
ra mindre önskvärda egenskaper som 
följd. 

När det gäller den s.k. planartransis
torn, dvs. en transistor som tillverkats i 
skivform, skyddas kristallytorna av kisel
dioxid såväl under framställningsproces
sen som i den färdiga transistorn. Då ki
seldioxid, dvs. kvarts, är motståndskraf
tigt skydd mot fukt och kemisk påverkan, 
erhålles med denna transistortyp hög grad 
av stabilitet, dessutom låga läckströmmar. 

Planartransistorn har dock samma 
nackdel som mesatransistorn, nämligen 

Fig l 

Fig4 
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Så tillverkas epitaktiska 

relativt hög resistans mellan kollektor 
och emitter. Det leder till hög botten
spänning, vilket ofta är en nackdel när 
det gäller switch-kretsar. 

Man kan emellertid göra planartran
sistorer lågohmigare genom att som visas 
i fig. l utgå från ett lågohmigt kollektor
material (streckat i fig. l) och anordna 
ett epitaktiskt N-lager som en övergång 
mellan det lågresistiva materialet i kol
lektorn och basens högresistiva P-område. 
Resistansen kollektor-emitter kan då gö
ras väsentligt lägre än i en planartransis
tor med högresistivt material i kollektorn. 

Epitaktiska planartransistorer av 
NPN-typ 

Tillverkningsprocessen inleds med oxi
dering av kristallytan så att den täcks av 
ett 'lager kiseldioxidskikt SiOh se fig. 1. 

Fig 2 

Fig 5 

När detta skikt är anlagt etsas ett ,föns
ter» i oxiden, se fig. 2. Genom diffusion 
av bor genom fönstret erhålles ett bas
område i form av ett P-lager. Diffusions
processen kan hållas under noggrann kon
troll, så att ett väldefinierat baslager er
hålls. Samtidigt med basdiffusionen växer 
ett nytt oxidlager fram och täcker fönst
ret, se fig. 3. 

Därefter upptages ett nytt fönster i 
oxiden, se fig 4. Genom diffusion av fos
for genom detta fönster erhålles ett N
lager som utgör emittern, även denna dif
fusion är noga kontrollerad, och det är 
möjligt att få ett mycket tunt basskikt, 
ca 3 l' m. Liksom förut oxiderar fönstret 
igen under själva processen, se fig. 5. 
Alla kristallytor är sålundå skyddade av 
ett oxidskikt. 

Slutligen etsas hål i oxiden' så att me
tallkontakter kan anslutas till basen och 

Fig 3 

Fig 6 



planartransistorer 

emitterskikten, se fig. 6. Kristallen löds 
slutligen fast på en metallplatta och an
slutningstrådar av guld fästs mellan kon
takter och tilledningar. Se fig. 7. 

Sammanfattningsvis har man följande 
fördelar med en epitaktisk planartransis
tor : Genom den epitaxiella tekniken får 
man låg kollektorresistans och låg kol
lektorkapacitans och samtidigt låg bot
tenspänning. Genom planartekniken får 
man hög stabilitet och tillförlitlighet hos 
transistorn, vidare låg läckström och god 
förstärkning även vid låga kollektorström
mar. Planartekniken ökar dessutom möj
ligheterna till automatiserad och därmed 
billigare massproduktion av transistorer. 

Epitaktiska planartransistorer av 
PNP-typ 
Epitaktiska planartransistorer av PNP
typ kan tyvärr inte tillverkas enligt sam-

Fig 7 Fig 8 

Fig 9 

5 

ma förfarande som det som tillämpas vid 
framställning av epitaktiska planartran
sistorer av NPN-typ. Försöker man det 
finner man att läckningen ökar katastro
falt vid ' kollektorspänningar över 20 V 
även om man använder högresistivt halv
ledarmaterial. Orsaken härtill är att det 
uppkommer ett »inversionsskikt» under 
oxidskiktet, vilket fungerar som ett N
skikt även om det i verkligheten är P
dopat, se fig. 8. Detta skikt sträcker sig 
från basområdet till transistorns begräns
ning, därvid uppstår ett oskyddat gräns
skikt, vilket orsakar läckning eller ev. 
sammanbrott av spänningen. 

Med andra ord: ett ekvivalent basom
råde sträcker sig under det skyddande 
oxidskiktet över hela kollektorn. Denna 
effekt blir mer svårbemästrad vid lätt
dopat material. Som en konsekvens av 

detta har man i allmänhet övergett pla· 
narprocessen för PNP-transistorer av ki
seItyp avsedda för högre arbetsspän
ningar. 

Motorola har löst problemet att till
verka högvoIts-PNP-transistorer avepi· 
taktisk planartyp genom att insätta en 
s.k. »annularring» som skär av inver
sionsskiktet, se fig. 9. Denna ring består 
av P-dopat material med sådan koncent
ration att något inversionsskikt inte upp· 
träder. Den kritiska gränszonen mellan 
bas och kollektor ligger nu under ett 
skyddande oxidskikt och man får därige
nom betydligt 'högre genombrottsspän· 
ning. 

PNP-transistorer av detta slag är sär· 
skilt värdefulla som komplement till snab
ba NPN-transistortyper. 

BO 

Fig 10 

Detta är en epitaktisk planartransistor av 
PNP·typ försedd med en s.k. annular rins, 
enlist Motorola. lnrinsat halvledarskivcms ut
seende. 
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ELEKTRONIKNYTT I KORTHET 

Bättre tågsäkerhet 

Vid de västtyska statsbanorna har 2500 lokomotiv utrustats med en av Siemens & 
Halske AG utvecklad anordning, som ger en garanti för att lokföraren skall upp
märksamma de varningsljus som förekommer längs järnvägslinjerna. På ett visst 
avstånd före varningsljusen finns en givare monterad bredvid rälsen, se fig. När 
lokomotivet passerar denna givare påverkas en på lokomotivet monterad induktiv 
mottagare, därvid erhåller lokföraren en varningssignal som gör honom uppmärksam 
på den ljussignal som närmar sig. I farosituationer kan anordningen automatiskt 
slå till lokets bromsar. 

I Västtyskiand är f.n. ca 78 % av samtliga tvåspåriga järnvägssträckor försedda 
med varningsanordningar av detta slag. 
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Effektöverföring med 
mikrovågor 

I oktober 1964 demonstrerade 
'det amerikanska företaget Ray
theon Co. hur man kan överföra 
elektrisk effekt med mikrovågor. 
Vid demonstrationen visades hur 
man kunde driva en helikopter
liknande anordning med trådlöst 
överförd elektrisk energi i form 
av mikrovågor. Som energikälla 
användes en mikrovågsgenerator 
som matade en parabolantenn, 
vilken riktades mot »helikop
tern». 

»Helikoptern», bestående av 
en propeller och en elektrisk mo
tor, se fig., var utrustad med en 
»antenn», bestående av flera tu
sen dioder, vilka, när antennen 
bestrålas av mikrovågor, om
vandlar mikrovågseffekten till 
likströmseffekt, som i sin tur an
vändes för drivning av »helikop
terns» elmotor. Vid demonstra
tionen flög lOhelikoptern» upp till 
en höjd av ca 18 m. 

Den utrustning som demon
strerades lämnade en max. effekt 
på 5 kW, men man har under 
utveckling utrustningar som 
kommer att kunna lämna nära 
100 ggr högre effekt och som 
kommer att få en verkningsgrad 
på 70 %. 

Man räknar inom Raytheon 
med att metoden att överföra 
elektrisk energi i form av mikro
vågor skall komma att få bety
delse bl.a. i rymdsammanhang. 

; 



Sortering av 
germaniumskivor 

Elektronisk övervakning av flygbuller 

Den på bilden visade maskinen 
finns vid transistoravdelningen 
vid Standard Telephones & Ca
bles Ltd_ i Footscray, England. 
Maskinen, som används för sor
tering av tunna germaniumskivor 
i olika tjockleksklasser, arbetar 
med en hastighet av 3000 st. per 
timme, den kan »känna» en skill
nad i tjocklek på endast 0,0025 
mm. 

Vid den livligt trafikerade flygplatsen 
vid Frankfurt/Main har man installerat 
en anläggning för automatisk övervak
ning och registrering av de bullerstör
ningar som åstadkommes av flygtrafi
ken till och från flygplatsen. Anlägg
ningen, som utvecklats av Rohde & 
Schwarz, består av sex mätmikrofoner, 
som är utplacerade i flygplatsens om
givning, en övervakningscentral samt 
en mobil mätutrustning. 

De sex fasta mätmikrofonerna är 
monterade på höga stolpar, se fig. l. 
De av mikrofonerna upptagna buller
signalerna överföres via telefonnätet 
till övervakningscentralen på flygplat
sen. I övervakningscentralen, se fig. 2, 
finns en »klassificeringsutrustning» vil
ken sorterar de upptagna bullervärdena 
i fem klasser med avseende på buller
nivån. Alla bullersignaler som faller 
inom klasserna 2-5 registreras medelst' 
en radskrivare tillsammans med upp
gift om de tidpunkter vid vilka de oli
ka bullersignalerna upptagits_ På hål
remsan kan man även manuellt eller 
automatiskt registrera tidpunkt och 
nummer för de starter och landningar 
som sker vid flygplatsen. 

I anläggningen ingår även en prov
ningsutrustning. Varj e timme utlöses 

. under en mycket kort tid ljud från en 
normal-Ijudgenerator. Denna ljudgene
rators ljudfält utnyttjas som referens
nivå för bullerstörningarna. 

Tack vare den ovan beskrivna buller
övervakningsanläggnirtgen får flygplats
ledningen till sitt förfogande en kom
plett dokumentation av de störningar 
som flygtrafiken förorsakar i flygplat
sens omgivning. 

Små trimpotentiometrar 

Det engelska företaget Morganite Resistors Ltd. till
verkar två typer av miniatyr-trimpotentiometrar_ De 
nya trimpotentiometrarna har båda dimensionerna 
12X9 mm och är avsedda för montering på kretskort, 
den ena, typ 62 H, för horisontell och den andra, typ 
62 V, för vertikal montering, se fig. Anslutningsstif
t~n är avsedda för 2,5 mm hålindelning. Potentiomet
rarna kan erhållas i resistanser på mellan 100 ohm 
och l Mohm, belastning 0,2 W vid 40° C. Inställning 
av potentiometrarna sker med skruvmejsel. 

Fig l 
På sex platser runt flygplatsen i Frank
furt/Main har man på höga stolpar place
rat . mätmikrofoner, vilka används för att 
mäta upp de bullerstörningar som flygtra
fiken till och från flygplatsen förorsakar. 

Fig 2 
Bullersignalerna som upptages av de sex 
mätmikrofonerna matas via telefonniitet till 
en övervakningscentral vid flygplatsen, där 
registrering och utvärdering av störningar
na sker. 
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KJELL JEPPSSON 

En 100 kHz-kristall, fyra billiga 

transistorer och en handfull kompo

nenter är allt man behöver för att 

bygga en generator för sinus- och 

kant'l!åg samt »spikpulser» med 
exakt 10 p-s tidavstånd. 

Fig l 

Stycklista 

Rl = 240 kohm 
R2 = R9 = 47 kohm 
R3=RS = R7 = 3,9 kohm 
R4=2,7 kohm 
R6 = 22 kohm 
R8=1,2 kohm 
RlO = S,6 kohm 
Rll = 10 kohm, trimpot. 
R12 = 2,2 kohm 
R13=220 ohm 
R14=1O kohm 
Cl = 470 pF, ker. 
C2=S60 pF, ker. 
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Den färdiga 100 
kHz sinus-kan t
våg-pulsgene
ratorn_ 

Kristallstyrd 100 kHz sinus 

S edan något år tillbaka har förf. haft an
ledning syssla med oscilloskopmätningar 
och har under arbetets gång ofta haft or
sak att göra en del utomordentligt ned
sättande kommentarer om kalibreringen 
av oscilloskopens tidaxel. Till slut befanns 
det nödvändigt att ordna med en kalibre
ringsenhet, med vars hjälp tidaxelns kalib
rering kunde kollas_ Som »biprodukt» er
hölls en 'kristallstyrd generator för 100 
kHz sinusvåg och 100 kHz kantvåg_ Kant
vågen uppvisade användbara övertoner 
upp till ca 20 MHz. 

C3 = 0,1 p,F, polyester 
C4=C7=100 pF, ker. 
CS=2,2 nF, ker. 
C6= 10 nF, ker. 
Dr=2,S mH, ISO mA 
X = styrkristall, 100 kHz 
01 = omkopplare, 2-gang, l-polig, 2-vägs 
02 = omkopplare, l -polig, 2-vägs 
]l = 12 = koaxialkontakt UHF-typ 
Tl=XCIOl (OC72) 
T2=T3=2N1742 (AFll4} 
T4=AFll4 
Dl=lN48 
Isolerade banankontakthylsor, rattar för om
kopplare m.m. 

Blockschemat 
Som framgår av blockschemat, fig. l, be
står anordningen aven kristallstyrd sinus
generator med frekvensen 100 kHz_ Utta
get av sinusspänningen sker i transistorns 
emitterkrets ; utgången här är så pass låg
impediv att någon särskild buffert inte 
ansetts nödvändig_ 

Efter sinusgeneratorn följer en Schmitt
trigger, vars uppgift är att förvandla sinus
vågen till kantvåg med hygglig stig- och 
falltid. Vågformen är inte kritisk, efter
som kantvågen från triggern senare om-

Fig 2 

R1 

e, rt:
e3 

x R8::>-..... _-:. 
e2 

Sinusvag +co+-J_'_-+ __ _ 
spikpulser 

• lo'JJ2 
Kontvog I ----



BYGG SJÄLV 

k.antvåg -pulsgenera tor 

vandlas till »spikpulser» i ett differentie
ringsnät. 

Efter differentieringsnätet, som lämnar 
både positiva och negativa »spikar», klipps 
de negativa halvperioderna bort med hjälp 
aven diod. Kvar finns nu de positiva spik
pulserna, som· stryper sista transistorn som 
går som emitterjordat steg. I detta steg 
förstärks pulserna, och eftersom en emit
terjordad transistor uppvisar 1800 fasvrid
ning mellan in· och utspänning, erhålles 
på utgången negativa pulser med ett in
bördes tidavstånd av exakt 10 #s. 

De negativa spikpulserna kan nu tillfö
ras oscilloskopets vertikalingång och efter
som man vet att avståndet mellan pulserna 
är exakt 10 #s kan man lätt kontrollera 
om tidaxeln stämmer eller ej. Ofta stäm
mer den inte så värst bra, i varje fall bru
kar det vara si och så med kalibreringen 
vid de snabbare tidsvepen. 

Ur Schmitt-triggern kan man erhålla en 
kantvåg med frekvensen 100 kHz från re
lativt lågimpediv källa, nämligen om man 
tar ut spänningen från de båda med var
andra förbundna emittrarna. Denna kant-

Fig 3 

Fig l 

våg är rik på övertoner och kan användas 
för kalibrering eller för felsökningsända
mål i MF- och HF-kretsar. 

Använda transistorer 
Man skulle tro att en anordning för nog
grann tidskalibrering erfordrar professio
nella transistorer, men så är inte alls fallet 
om man tar till kristallstyrning. 

I oscillatorn har förf. använt en tillgäng
lig transistor, Ediswan XCI Dl, som har 
ungefär samma data som OC72 och lik
nande typer. Den billiga kiseltransistorn 

Blockschemat för den kristallstyrda siflus·kantvåg-puls
generatorn. 

Fig 2 
Principschemat med kristalls t yrd oscillator (Tl) , Schmitt
trigger (T2 och T3) samt pulsförstärkare (T4). 

Fig 3 
Utspänningen från den kristallstyrda oscillatorn, foto
graferad från skärmen på ett oscilloskop, Tektronix typ 
533. Känslighet: vertikalt 1 V/ ruta, horisontelltl #s/ ruta. · 
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Fig 4 

Fig 5 
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Fig 4 
Borrplan för apparatlådan. Om 
man använder en annan kon
takttyp än »tagg» får man änd
ra borrhålens diameter! 

Fig 5 
Den bockade batterihållaren 
skall ha plats för tre seriekopp
lade 4,5 V ficklampsbatterier. 
Material 1 mm aluminiumplåt. 

Fig 6 
Kretskortet för apparaten sett 
från foliesidan. De tre hålen 
längst t.V. är avsedda för kri
stallhållaren. 

Fig 7 
Kretskortet för apparaten, sett 
från komponentsidan. 

Fig 8 
Det färdiga kretskortet för ap
paraten, sett från komponent
sidan. 



Fig 6 

Fig 7 

Fig 8 

o 

Dr 

,-,~-,-i--,---, 
Til101A Till CS Till 018 Ti II batteri Till 02 

BCY32 från Mullard är utmärkt i denna 
koppling. 

Schmitt-triggern är bestyckad med två 
Philco 2N1742 (vilka så gott som helt mot
svarar AF1l4), tredje steget har en tran
sistor AF1l4. 

Den som vill kosta på sig :.fina:. tran
sistorer, kan exempelvis använda BCY32, 
efterföljd av tre AFZ12. Vinsten ligger i 
något bättre temperaturstabilitet och nå
got kortare stig- och falltider i Schmitt
triggern och pulsförstärkaren. 

Den använda kristallen är av typ NE-
13E från Northem English Laboratories. 
Dessvärre svänger inte alla kristaller av 
alla fabrikat lika lätt i den angivna kopp
lingen. Skulle man ha en annan typ av 
100 kHz kristall till hands eller skulle man 
vilja anpassa sin anordning till en annan 
kristallfrekvens, bör det emellertid inte 
vara några svårigheter att få 'oscillatorn 
att svänga pålitligt med någon finjustering 
av basförspänningsmotstånden och genom 
att trimma med kondensatorerna Cl och 
C2. 

Principschemat 
Principschemat visas i fig. 2. I oscillatorn 
ingår en transistor Tl i jordad kollektor
koppling. Återkoppling sker mellan bas 
och emitter där kristallen ingår i en krets. 

De båda kondensatorerna Cl och C2, 
som i modellapparaten har värdena 470 
resp. 560 pF, bör utprovas om man inte 
använder den rekommenderade kristallen 
eller om man väljer annan frekvens. An
vänder man en annan transistortyp än 
XCIOljOC72 etc., kan det även bli nöd
vändigt att ändra på basmotstAndet Rl. 

Oscillatorns insvängningstid är relativt 
lång - man kan på oscilloskopet utan 
svårighet se amplituden växa till maxi
mum. Detta är inget fel utan betyder en
dast att oscillatorns arbetspunkt ligger 
mycket nära svängningspunkten. Resulta
tet blir en utmärkt sinusvåg, se fig. 3. 

Via omkopplaren Ol kan nu sinusvågen 
antingen tas ut från en kontakt på instru
mentpanelen eller matas vidare till 
Schmitt-triggern. Triggern har låg inimpe
dans och påverkar oscillatorns kurvform, 
varför det inte är lämpligt att ta ut sinus
vågen samtidigt som triggern ligger in
kopplad - därför omkopplaren. 

Schmitt-triggern erhåller spänningen 
från oscillatorn via en blockeringskonden
sator på 100 pF. I andra transistorns (T2) 
baskrets finns ett trimmotstånd på 10 
kohm, med vars hjälp man kan justera in 
triggpunkten. Detta kan ske en gång för 
alla och orsakar inget bekymmer det sker; 
bäst med O l i läge lO pulser» och ett oscil. 
loskop provisoriskt anslutet till kollektorn . 
på T3. Här erhåller man kantvåg när trig
gern är rätt injusterad. 

Spik pulserna erhåller man genom att 
välja lämpligt värde på kopplingskonden
satorn mellan triggern och pulsförstärkar
steget T4. I modellapparaten har använts 
100 pF. Den som önskar kortare spikar 
kan välja ett ännu lägre kapacitansvärde, 
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Fig 9 
Kretskortet som används för att seriekoppla 
ficklampsbatterierna. 

Fig 10 
Apparaten ihopkopplad. 

men får på köpet ta olägenheten med en 
lägre pulsamplitud på utgången. 

De negativa pulserna klipps bort i dio
den Dl, på vilken det inte ställs några 

- större anspråk. T4 får sin basspänning via 
en spänningsdelare bestående av motstån
det R6 = 22 kohm och dioden Dl paral
lellt med R14 = 10 kohm. 

I kollektorkretsen för T4 ligger en dros
sel Dr som »peak-spole» för att kompense
ra de oundvikliga kapacitanserna i transis
tor och ledningsdragning. Drosseln utgö
res i modellexemplaret aven vanlig HF
drossel på järnpulverkärna med induktans
värdet l mH. Den är inte särskilt kritisk, 
någon större skillnad med värden från 500 
,uH till 2,5 mH kunde inte iakttagas. 

Från kollektorn på T4 erhålles negativ
gående spikpulser med relativt hygglig 
symmetri. Som biprodukt erhölls i Schmitt
triggern över triggerns sammanbundna 
emittrar en kantvågsspänning. Tanken låg 
då snubblande nära att föra denna över-

Fig Il 
Linjäritetsprov med spikpulsgenerator på ett 
byggsatsoscilloskop, Heathkit »Professional» 
OP-1. Efter justering erhölls ett fel av ca 1 
mm över hela skalans bredd, vilket innebär 
ett maximalt fel på tidskalan om ca 1 %. 
Sveplinjäriteten är som synes mycket god över 
de första nio rutorna. Oscilloskopets tidaxel 
10 ,us/ cm. 

66 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1965 

Fig 10 

tonsrika kantvåg till ett särskilt uttag på 
frontplattan och använda denna för kalib
rering av mottagare och/ eller för signalin
jektion vid felsökning på MF- och HF
kretsar i radiomottagare. Denna kantvåg 
ger användbara övertoner upp till och över 
20 MHz, varför den är användbar i FM
mottagare eller t.o.m. för MF-trimning 
TV-mottagares bild-MF·dell 

Den mekaniska utformningen 
Sinus·pulsgeneratorn har byggts in i en 
standardlåda av samma format som den 
tidigare i denna tidskrift beskrivna dub
belstråletillsatsen.1 Borrplanen för front
panelen framgår av fig. 4 och för batteri
hållaren av fig. 5. Bottenplattan har för· 
setts med fyra gummifötter . 

Hela sinus·pulsgeneratorn har byggts på 
ett kretskort - se fig. 6, 7 och 8. Instru-

l JEPPSSON, K: Förstklassig elektronkoppla. 
re med transistorer. RADIO & TELEVISION 
1964, nr 3 och 4. 

Fig 12 
Svepkontroll på ett oscilloskop Tektronix 533. 
Tidaxeln inställd på 2 ,us/ cm. Svepets fel är 
så litet att det för de första fem rutorna inte 
kan avläsas, totalt är felet mindre än 1 mm 
över hela skalan, vilket ger ett maximifel av 
<1 %. 

mentets rent praktiska utformning kan 
självfallet varieras efter personlig smak 
(man vill ju gärna ha sina instrument i 
hemma·labbet ungefär likadana till det 
yttre). För batteriernas seriekoppling an· 
vändes ett enkelt kretskort enligt fig. 9. 

Erhållna resultat 
Förf. har haft sitt instrument i flitig an
vändning under ungefär ett halvår. Under 
denna tid har det fordrats endast ett bat
teribyte. Den totala strömförbrukningen 
ligger någonstans mellan 10 och 15 mA, 
instrumentet fungerar ner till ca 10 V bat
terispänning. 

Som framgår av fig. 3 är sinusvågen 
från oscillatorn synnerligen ren. Amplitu
den ligger vid ca 3 V topp till topp eller 
ungefär l V effektivvärde. 

Tre exempel på kontroll av tidaxeln i 
ett oscilloskop ges i fig. Il, 12 och 13. 
Oscilloskopets inställning framgår av 
bildtexterna. • 

Fig 13 
En liknande bild, fotograferad från Tektronix 
»stora» oscilloskop, typ 545, med tidaxeln in
ställd på 1 ,us/ cm. Något fel kan överhuvud 
taget inte upptäckas. 



Detta är en av de tre 
v.arianter aven batte· 
rieliminator lör 2X 
X4,5 V och 4 W ut· 
el lekt som beskrives 
i artikeln, enheten 
kan lätt byggas in i 
en transistormottaga. 
re där den ersätter 
två 4,5 V batterier. 

WILLY KLEINERT 

Enkel batterielilllinator för 
transistormottagaren 

I många hem är transistormottagare~ på· 
kopplad hela dagen, batterierna tar därför 
snart slut. Ofta pressas batterierna till det 
yttersta med dålig ljudkvalitet som följd. 
Med ett nätaggreg~t slipper man ideliga 
batteribyten och får ett bättre ljud på kö
pet. Visserligen förlorar man då transistor
mottagarens största fördel, att lätt kunna 
flyttas, men en transistorapparat används 
dock mest som en stationär mottagare -
utom vid veckohelger och semestrar. 

Batteridriften kan bibehållas om man 
förser nätaggregatet med ett batteri och 
en omkopplare som kopplar ur batteriet 
vid inkoppling av likriktaren. Dock får 
man se upp med en sak: batterier läcker 
ibland och den utsipprande batterisyran 
kan breda ut sig i mottagaren och föror
saka avledningar och avbrott. (Man skall 
f.ö. alltid ta ur batterierna ur en transistor
mottagare om apparaten står oanvänd någ
ra månader.) Bästa alternativet är att för
se en transistormottagare med två lösa 
strömförsörjningsenheter, den ena med 
batteri och den andra med ett inbyggt nät
aggregat. 

I denna artikel skall beskrivas en rela
tivt enkel batterieliminator på kretskort. 
Den är i första hand tänkt för användning 

i samband med transistormottagare men 
kan mycket väl användas även för an<;lra 
batteridrivna apparater såsom snabbtele
foner, larmsystem för barnvakt etc., och 
även för laddning av små ackumulatorer, 
exempelvis DEAC och RULAG. Om elimi
natorn förses med reglermotstånd, som 
möjliggör reglering av utgångsspänningen 
från noll till max., kan den också använ
das i experiment- och services amman hang. 

Konstruktion 
Batterieliminatorns principschema visas i 
fig. L Som synes avviker schemat något 
från det som i allmänhet tillämpas för 
nätaggregat ; orsaken är att aggregatet 
skall kunna användas även för mottagare 
med s.k. single·ended slutsteg av den typ 
som visas i fig. 2. Högtalaren är där kopp
lad till ett mittuttag på batteriet, vilket är 
en förutsättning för att mottagaren skall 
fungera. I batterieliminatorn har motsva
rande kopplingsförfarande möjliggjorts 
genom kombination aven likriktare med 
mittpunktskoppling och en med brygg
koppling. För denna koppling krävs en 
transformator med mittuttag på sekundär
lindningen. 

Filte~kedjan är helt symmetriskt upp
byggd, och samma filtrering erhålls oav
s~tt om hela utgångsspänningen 9 V ut
nyttjas, eller om eliminatorn används för 
sådana apparater som kräver endast halva 
denna spänning och således kan anslutas 
endast till den ena »grenen». Skallampan 
La, som drar 50 mA, visar när elimina
torn är påkopplad, samtidigt som den 
reducerar transformatorns tomgångsspän
ning. 

Av utrymmesskäl används motstånd, 
Rl och R2, i filterkedj~n istället för dross
lar. Detta gör att utgångsspänningen sjun
ker vid stort strömuttag, men vid de korta 
toppbelastningar som uppstår i ett push
pullkopplat sluts teg utjämnas detta av de 
relativt stora kondensatorerna. Likriktaren 
är fullt tillräcklig för de numera vanligas
te slutstegen med två OC 74 eller AC 128 
med ca l W uteffekt. 

Apparater som är mindre beroende av 
filtrering, exempelvis grammofonmotorer, 
kan anslutas vid A och B, fig. l. Man 
slipper då ifrån spänningsfallet över Rl 
och R2. 

Om transformatorn Tr lindas på bladad 
kärna M42 tål den en kontinuerlig belast
ning av ca 4 W. Genom att använda. band· 
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- Belastningsström 

Kärna IPrimärlindnin'l 
Sekundärlindning 

(220 V) 2X5 V I 2X3 V 

Bladad kärna 
M42 = O,35 mm 4400 varv 110+110 65+65 
plåttjocklek 0,1 mm lack varv varv 
Kärnans tjocklek 0,25 mm 0,25 mm 
15,7 mm 

Bandkärna typ 3300 varv 85+85 50+50 
SM42 0,1 mm lack varv varv 

0,25 mm 0,25 mm 

Fig l 
Principschema för batterieliminator, 2x4,5 
V, max. 200 mA. Utgången är symmetrisk och 
medger uttag av hela eller halva spänningen 
allt efter behov. Grammofonmotor kan köras 
mellan uttagen A och B. 

Stycklista 
Cl = 1000 ,uF, el.Iyt 12/ 15 V 
C2=C3=2500 ,uF, el.Iyt 6/ 8 V 
La=lamphållare EI0 med skallampa 18 V, 

50 mA 
L=likriktare (Siemens B30 C400 Kc13 eller 

AEG B30 C300 K5) 
Rl=R2=lO ohm, l W 
Sr = säkringshållare med säkring 50 mA 
Tr=nättransformator, kärna M42 eller SM42. 

Vinkelfäste för transformatorn, skruvar, mutt
rar, brickor m.m. Kretskort enligt fig. 6 till
verkas av W Kleinert, Sollentuna 3. 

Fig 2 
Exempel på single-ended push-pull-slutsteg i 
transistormottagare (modell Dux Vienna). 
Mottagaren fungerar inte utan mittuttag från 
batteriet. 

Fig 3 
Belastningskurvor för nätaggregatet i fig . l 
vid kontinuerlig belastning. Kurva A: kärna 
M42, ofiltrerad spänning mätt direkt efter lik
riktaren. Kurva B: kärna M42, filtrerad spän. 
ning, mätt efter RC-filtret. Kurva C: kärna 
SM42, ofiltrerad spänning, mätt direkt efter 
likriktaren. 

Fig 4 
Lindningsschema för nättransformatorn Tr 
Lackpapper (tejp) läggs mellan vart tredje 
lager i primärlindningen. Särskilt säker isole
ring läggs mellan primär- och sekundärlind
ningen. Sektionslindning rekommenderas. 

Fig 5 
Kretskortet i skala l: 1. 

Fig 6 
Kretskort, sett från komponentsidan, utvisande 
komponentplaceringen; ledningsmönstret är 
det som framträder vid genomlysning av krets· 
kortet. 

Fig 7 
Likriktaren kan ersättas av fyra 0,5 A dioder, 
kopplade på detta sätt. 

Fig 8 
Plint för sammankoppling av kondensatorerna 
CI, C2 och C3 samt motstånden RI och R2. 
En bit »Veroboard» kan användas. Se även 
titelbilden. 
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kärna SM42 kan man ta ut nästan den 
dubbla effekten. Denna kärna har även den 
fördelen att den är lätt att ta isär och sätta 
ihop, i det att plåtarna inte behöver pac
kas. Den betingar dock ett relativt högt 
pris. Fig. 3 visar belastningskurvorna för 
nätaggregatet enligt schemat i fig. l vid 
olika kärnmaterial i transformatorn. 

Sektionslindning av nättransformatorn är 
att föredra, dels därför att det då är lätt 
att linda på eller av varv vid behov, dels 
därför att det ger en säker isolering mel
lan primär- och sekundärlindning, vilket 
är speciellt viktigt i samband med tran
sistorapparater. Lindningsanvisningar för 
nättransformator, dels en som ger 2X5 V 
på sekundärsidan, dels en som ger 2 X 3 V 
på sekundärsidan, ges i fig. 4. Den förra 
ger 2 X 4,5 V likspänning vid normal be
lastningsström, den senare 2 X 3 V. 

Kretskort och komponentplacering 
Batterieliminatorn är uppbyggd på ett 
kretskort 50 X 100 mm. Fig. 5 visar krets
kortet i skala l: 1. Fig. 6 visar komponent
placeringen och ledningsmönstret som det 
framträder vid genomlysning. Transforma
tor med kärna M42 kan monteras stående 
på kretskortet med hjälp av ett vinkelfäs· 
te. Även kondensatorerna CI, C2 och C3 
monteras stående på högkant. Säkringshål
lar/en är fäst vid den övre av de två skru
varna som håller transformatorn. Lamp
hållaren för La är fäst med en skruv, vil· 
ken samtidigt tjänstgör som elektrisk an
slutning. En blanktråd förbinder · hylsan 
med ledningen på kretskortet. Likriktarens 
lödöron måste bockas före lödningen för 
att passa till ledningsavståndet på krets
kortet. Man kan även använda fyra dio
der som likriktare, om de tål 0,5 A. In
kopplingen skall då göras enligt fig. 7. 

Elektrolytkondensatorerna CI, C2 och 
C3 samt motstånden RI och R2 samman
kopplas på en plint enligt fig. 8. Plinten 
fästes med en lång skruv, som skruvas fast 
i kretskortet mellan elektrolyterna. Obser· 
vera att CI och C2 skall anslutas med mi
nussidan till kretskortet; C3 med plussi
dan. Punkterna A, B och C på kretskortet 
ansluts till motsvarande punkter på plin
ten med isolerade ledningar. Motståndet 
R2 löds in till punkten B på kretskortet. 
Kretskortet fästes med fyra skruvar på ett 
chassi, i en låda eller direkt på en panel. 

Inkoppling till likriktaren 
Vid inkoppling aveliminatorn till tran
sistormottagare eller andra apparater mås
te man naturligtvis se till att polariteten 
blir den rätta. Transistormottagare med 
endast två batteriledningar kan kopplas 
över en miniatyrbrytkontakt enligt fig. 9. 
När det är fråga om tre ledare, av vilka 
två måste kopplas om, är det vanligen 
enklast att använda två sådana brytkon
takter, kopplade enligt fig. lO, eftersom 
utrymmet i transistormottagare oftast inte 
medger användning av omkopplare. 

~ 71 
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Fig 9 
Batterieliminatorn, in· 
monterad i en transistor· 
mottagare, inkopplas 
över en brytkontakt, som 
samtidigt bryter bort 
batterianslutningen. 

Fig 10 
För mottagare med mitt· 
uttag från batteriet måste 
två brytkontakter använ. 
das. 

Fig Il 
Batterieliminatorn kan 
byggas upp i form av ett 
torrbatteri på två plattor 
av isolerande material. 
Kontaktblecken, som kan 
tas från gamla batterier, 
löds fast i samma lägen 
som motsvarande kon· 
taktbleck på batterierna. 

I~ 
r 

Fig 12 
Batterieliminatorn mon· 
teras i två tomma »bat· 
terikartonger» efter kas· 
serade batterier, ur vilka 
cellerna avlägsnats. Här 
är kondensator· och mot· 
ståndsenheten instoppad 
i en batterikartong. 

Fig 13 
Batterieliminatorn kan, 
om man så vill, monteras 
i en plåtkåpa (HEFAB) 
med yttermått 75XlOOX 
150 mm. 

Fig 14 
Med ett reglermotstånd 
R på nättransformatorns 
primärsida kan utgångs. 
spänningen regleras täm· 
ligen oberoende av be. 
lastningen. För reduce. 
ring av utgångsspänning
en från 9 till 6 V krävs 
ett motstånd på ca 10 
kohm. 

Fig 15 
Vid låg strömförbrukning 
kan utgångsspänningen 
regleras med en trådlin· 
dad potentiometer ·på 
200-500 ohm över ut· 
gången. Om man vill ha 
minsta möjliga brum in· 
kopplas ytterligare en 
elektrolyt på 100 pF, så 
som visas i schemat. 
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Tab. 1. Transistormottagare med single·ended push·pull·slutsteg och mittuttag från batterierna. 

Philips: Conserton: Dux: 

W ien Sport L3WllT Strand BI72lT Drabant B612T 
Trofå L3S15T Strand B182lT Sanny B620T 
FM Biletta NL3S15T Mobil B1820T Mecka B630T 
Casy B3S16T All Radia B1920T Dalarado T731 
Foaje L3S1lT lido BI92lT Bel Ami T821 
Hunter L3S25T Wien MD6628T Vienna SA6014T 
Comfort L4S08T Vienna SA6128T 
Comfort L4S23T 
Allround L4S1lT 

Även några typer av märkena Siemens och Ingelen är konstruerade på samma sätt. Mottagare av följande 
fabrikat har slutsteg ut~n mittuttag från batterierna: Aga, Radiola, Luxor och Telefunken . 

I tab. l anges vilka transistormottagare 
med single-ended push-pull-slutsteg som 
har mittuttag från batteriet och vilka som 
inte har det. 

Det kan ibland vara svårt att avgöra om 
en mottagare har mittuttag. I tveksamma 
fall kan man ta ut halva batterisatsen och 
mäta strömmen i den kvarvarande halvan. 
En mätbar strömstyrka och en knäpp i 
högtalaren, när mottagaren kopplas på, ty
der på att batterierna har mittuttag. 

Om man vill ha 6 V spänning i stället 
för 9 V från en batterieliminator med 
2 X 5 V sekundärlindning på nättransfor
matorn kan man minska spänningen med 
ett seriemotstånd ca 10 kohm på nättrans· 
formatorns primärsida. 

Eliminator i "batteriformat" 
Värmeutvecklingen från nättransformatorn 
och de övriga komponenterna i en batteri· 
eliminator enligt fig. l är obetydlig, och 
eliminatorn kan därför placeras i motta· 
garenom utrymmet så medger. Komponen. 
terna kan där- monteras på två plattor av 
isolerande material så som visas i fig. 11. 
Rörnitar kan användas som lödpunkter, 
ledningarna läggs på plattornas baksida. 
Kontaktblecken kan tas från gamla batte· 
rier. Fig. 12 visar eliminatorn inbyggd i 
två »batterikartonger». Vid längre tids nät· 
drift kan dessa placeras inne i mottagaren, 
om de ordinarie batterierna tas ut. 

Batterieliminator i plåtkåpa 
Batterieliminatorn kan även ges en mera 
»kommersiell» design om den byggs in 
en metallkåpa, så som visas i fig. 13. 

Batterieliminator för experiment och 
service 

Om batterieliminatorn skall användas i 
experiment. eller servicesammanhang är 
det önskvärt att utgångsspänningen kan 
regleras kontinuerligt från noll till max. 
På verkstäder, där man har tillgång till 
en vridtransformator är det enklast att 
med dess hjälp variera inspänningen på 
eliminatorn. Spänningen kan också regle. 
ras på motsvarande sätt genom 'att ett 
variabelt motstånd läggs in f serie med 
nättransformatorns primär lindning så som 
visas i fig. 14. 

Vid låg strömförbrukning kan spän. 
ningsregleringen ske på utgången med en 
potentiometer. Lämpligt värde på poten· 
tiometern är 200--500 ohm, inkopplingen 
görs enligt fig. 15. En sådan potentiome· 
ter belastar utgången med 50--200 mA 
och förorsakar även en ökning av brum· 
spänningen. Den sistnämnda olägenheten 
kan dock avhjälpas m~d en extra elektro· 
lyt inkopplad enligt fig. 15. 

Vid laddning av småackumulatorer kan 
någon av de ovan nämnda metoderna an· 
vändas för reglering' av laddningsström. 
men. För kontroll av strömmen bör en 
milliamperemeter läggas in i laddnings. 
kretsen. • 
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För drif~ av elektronisk apparatur står 
som bekant galvaniska strömkällor av två 
olika utföranden till förfogande, dels »pri
märcellen», torrbatteriet, som inte kan 
återuppladdas i någon högre grad efter 
användning, dels »sekundärcellen», acku
mulatorn, som kan laddas om upprepade 
gånger_ 

När man behöver vara oberoende av nät
anslutning används ofta ackumulatorer i 
de fall då batteriets vikt och storlek är av 
underordnad betydelse_ Inom teletekniken 
har dock torrbatterier slagit igenom mer 
och mer tack vare dessa batteriers ringa 
storlek och goda prestationsförmåga. 

Beteckningen »torrbatteri» hänsyftar på 
den pastaliknande konsistensen hos elek
trolyten i dessa batterier, i motsats till den 
flytande konsistensen hos elektrolyten i 
ackumulatorn. När det gäller transportab
la strömkällor har torrbatterier betydande 
fördelar. 

Under utvecklingens gång, och inte 
minst tack vare erfarenheterna från andra 

Zink
bagare 

~Fig l 

En zinkbägare ut
gör torrbatteriets 
negativa elektrod 
och är samtidigt 
behållare för elek. 
trolyten som in· 
går i batteriet. 

~Fig4 

Positiva joner fri· 
gör väteatomer. 
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världskriget, har man kommit fram till 
olika materialsammansättningar för olika 
typer av batterier. I dagens läge är det 
därför möjligt att välja en strömkälla som 
är anpassad till högst varierande driftbe
tingelser. 

Hur långt utvecklingen redan hunnit vi
sar den omfattande tillgången på special
batterier för skilda ändamål. Det finns nu
mera batterityper avsedda för t.ex. belys
ningsändamål, för radio- och telefonappa
rater, för fotoblixtaggregat, för hörappara
ter etc. 

Utom själva uppbyggnaden är det fram
förallt batteriets prestationsförmåga i elek
triskt hänseende som är av betydelse för 
en viss användning, med tanke både på 
kapacitet och kostnad. »Använd om möj
ligt det för ändamålet mest lämpade bat
teriet», är en regel som alltid bör följas, 
om man vill nå bästa möjliga resultat till 
lägsta' tänkbara kostnad när det gäller att 
förse en elektronisk apparat med lämpliga 
batterier. 

Ko(stav 

..... Fig2 

En kolstav utgör 
torrbatteriets po· 
sitiva elektrod. 

..... Fig5 

Polarisations f eno· 
menet vid kol· 
staven. 

Värt att vet~ 

I batterier avsedda för belysningsända
mål är beståndsdelarna så llvpassade att 
bästa möjliga resultat uppnås vid kortva
rig belastning och vid uttag av ca 500 mA. 

Batterier för radio- och telefonapparater 
kräver kraftig zinkbehållare och PVC-iso
lering i höljet för att bli läcksäkra. 

Batterier för fotoblixtaggregat utfördes 
tidigare för högre 'spänning (22,5 eller 30 
V). I och med tillkomsten av transistorer 
har nya batteri typer utvecklats för lägre 
spänningar. Med speciella tillverkningsme
toder och materialsammansättningar har 
man fått fram batterier för hög, mycket 
kortvarig, belastning_ 

Batterier för hörapparater tillverkas nu
mera med extremt små dimensioner och 
med mycket lång livslängd vid kontinuer
lig låg belastning. 

I fig. 1-11 visas uppbyggnaden av ett 
antal olika typer av torrbatterier. 

Fig. l visar den zinkbärare, som i all
mänhet utgör cellens negativa elektrod. 

Fig. 2 visar den positiva elektroden, en 

Elektrolyt
pasta 

~Fig3 

Elektrolyt i form 
av pasta fyller 
mellanrummet 
mellan zink bägare 
och kolstav. 

~Fig6 

Brunsten fÖrhind. 
rar polarisation. 



~lll batterier 

kolstav, anbringad i centrum av zinkbäga
ren och isolerad från dess botten_ Anslut
ning till den yttre strömkretsen sker över 
den mässingskåpa som är trängd på kol
staven_ 

För att en ström skall erhållas i den 
yttre strömkretsen måste utrymmet mellan 
de båda elektroderna (zinkkärlet och kol
staven) fyllas med elektrolyt, fig. 3. Vid 
strömuttag från cellen börjar zinkbägaren 
upplösas på ytan. Vid upplösningen bildas 
positiva joner (atomer med positiv elekt
risk laddning) som förflyttar sig i riktning 
mot kolstaven (fig. 4)_ 

Vid stort strömuttag överdrages kolsta
ven med väteatomer. Den blir därigenom 
blockerad (polariserad)_ Se fig. 5. För att 
förhindra polarisation pressas finfördelad 
syrehaltig brunsten (mangandioxid) runt 
kolstaven_ Se fig_ 6_ Syreatomerna i brun
stenen binder de övertaliga väteatomerna, 
varvid neutralt vatten bildas. Cellen blir 
därmed de polariserad och kan fortlöpande 
leverera ström. 

Zink
bögaren 
blir 
tunnare 

~ Fig 7 

Zinkbägarens väg
gar blir tunnare 
och tunnare. 

~Fig 10 

u 

l 

Zinken utgör >råmateriah för ström
alstringen, genom upplösningen av zink
kärlets väggar blir dessa tunnare och tun
nare. Ju mer zink och brunsten cellen in
nehåller desto större blir cellens livslängd. 
Se fig. 7. 

Cellens spänningskurva som funktion 
av brukstiden visar att aktiviteten minskar 
med tiden. I början sjunker polspänningen 
hos batteriet kraftigt vid belastning. Där
efter är nedgången relativt j ämn under 
en längre tid, men i slutskedet sjunker 
spänningen åter mycket snabbt. Se fig. 8. 

Genom att förbättra den vanliga rund
cellens »förpackning» har man fått fram 
den s.k. »leak-proof-rundcellen» (läcksä
ker rundcell) . Det täta batterihöljet utfö
res av ett papper med stor absorptions
förmåga, ett mellanskikt av plastfolie och 
yttersida av vattenfrånstötande papp. Se 
fig. 9. Förutom ökad läcksäkerhet erhålles 
förbättrad lagringsduglighet. 

1\ ..... ..... ..... 
..... , 

1\ 
\ 

.... Fig 8 

Polspänningen för 
ett torrbatteri 
som funktion av 
tiden vid urladd
ning: Spänningen 
sjunker till en 
början snabbt, 
därefter minskas 
spänningen lång-
samt under en 

- t längre tidrymd. l 
sista stadiet sjun
ker spänningen 
snabbt. 

1) Mässingshylsa, 2) isoleringsplatta, 3) täckplatta av metall, 
4) paraffinerad täckplatta, 5) tätningsmassa, 6) paraffinerad 
täckplatta, 7) centrerplatta, 8) elektrolytpapper, 9) depolarisa
tor, 10) zinkbägare, 11) kolstav, 12) papphölje, 13) bottenplatta, 
14) förnicklad stålplatta, infalsad i papphöljet. 

Fig ll ~ 
1) Depolarisator, 2) kantskyddspapper, 3) elektrolytbärare 
(väv), 4) zinkplatta med bipolärt ledskikt, 5) elastiskt plasthölje. 

Med läck säkra rundceller för hög kapa
citet har ytterligare förbättring av bruks
tiden uppnåtts. Se fig. 10. Elektrolyten i 
form av pasta har där ersatts av ett med 
elektrolytvätska indränkt specialpapper, 
som omsluter depolarisatorn. Detta ger ut· 
rymme för större mängd depolarisations· 
massa och därmed ökas cellens brukstid. 

Fig. Il visar den numera företrädesvis 
använda flatcellen, som har liknande ma· 
terialsammansättning som rundcellen och 
frånsett formen överensstämmer med del'l' 
na. Flatcellen har vissa fördelar, bl.a. hög. 
re kapacitet tack vare ett bättre utnyttjan. 
de av utrymmet. Den är också så utförd 
att man slipper mekaniska kontaktanord· 
ningar vid seriekoppling av flera celler. 

Flera flatceller kan på ett enkelt sätt 
staplas på varandra under tryck så att 
de bildar batterier av olika storlekar. Bat· 
teriet har icke förväxlingsbara tryck. 
knappsanslutningar. 

(Enligt Siemens) 

1 ~Fig 9 
2 

1) Mässingshylsa, 
2) isoleringsplat
ta, 3) täckplatta 
av metall, 4) pa
raffinerad täck
platta, 5) tätnings· 
massa, 6) depola
risator, 7) elek
trolyt, 8) zink bä
gare, 9) kolstav, 
10) papphölje, 
11) bottenplatta, 
12) förnicklad 
stålplatta, infalsad 
i papphöljet. 
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Ny AFR.diod från Texas 

Ett applikationsexempel för kapacitans
dioden A 660 från Texas Instruments visas 
i fig_ l, som visar en koppling avsedd för 

Fig l 
-----~-

-12V 

330 

HIn 

1,2k 

-12V 

AFR 
'---C:

220
>-k"*E-Uin 

automatisk frekvensreglering aven oscilla
tor för frekvens omkring 100 MHz. Fre
kvensen varieras medelst förspänningen 
som ändrar kapacitansen i A 660_ För att 
god linjäritet skall uppnås måste så hög 
förspänning användas att oscillatorväxel
spänningen blir liten jämfört med förspän
ningen_ Dock sjunker kapacitansområdet 
vid ökande förspänning_ Bästa kompro
miss uppnås vid ca -4 V. Följande tabell 
visar den frekvensreglering som uppnåtts 
i kopplingen i fig_ 1. 

1080 
Frekvenskorrektion 

Uin ==-4 V 
Uin ~kH;)5 V I Uin ~~i5 V (MHz) 

98,7 + 96 -113 
110,7 +136 -167 
118,7 .- +168 -227 

Dioden A 660 har en kapacitans av 9-
17 pF vid 4 V spärrspänning. Q-värdet är 

min. 120 vid 50 MHz, max. spärrspänningr 
är 15 V. Pris i hundratal: l dollar per 
styck. I 

, - ~ 

Zenerdioder för liten ström 

Motorola har utvecklat en serie EIA-regi.! , 
strerade zenerdioder lN4099-lN4135 
vilka är unika såtillvida som man specifi
cerar en maximal brusnivå. Zenerimpedan
sen är definierad vid 250 pA ström, vilket 
gör dioderna utmärkta som kopplingsele
ment. Brusnivån är ungefär hälften så hög 
som vid andra zenerdioder. De goda brus
egenskaperna sägs bero på oxidpassive
ring. 

Jämfört med vanliga ,250 m W och 400 
m W zenerdioder har dessa dioder 80 % 
lägre impedans i knäkurvan. Vidare är 
läckning och framspänning lägre. Tempe
raturområde: -60 till +200° C. 

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

VI'IIIAI~I II 
"skräddarsydd" som stan 
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- ett företag 

~ i vetenskapen. tjän.t 
LKB-PRODUKTER AB BOX 76 - STOCKHOLM -BROMMA 1 
TEL: 08 I 98 00 40 



... , 

6 

AGENTER 
SVERIGE 
Bay & Co. Svenska AB 
PIrelIIhuset, Hjorlhagen Telefon 637050 
STOCKHOLM 39 
FRANKRIKE: 
General Instrument France 
3, Rue Scrlbe Telefon RIC . 19.29 
PARIS ge 
SPANIEN : 
Producios PirelIi S.A. 
Grupo Efeclronico 
Apartado.7 Tefefon 221.31.31 
BARCELONA 
STORBRITANNIEN OCH IRLAND: 
Bay & Co. (U. K.) Ltd. 
PIrelII House 
343-345 Euston Road Telefon EUSton 3131 
LONDON N.W. 1 
TYSKLAND: 
PIrelII Vertriebs GmbH 
Bockenheimer Landstrasse 96 Tefefon n4.5B3 

.' FRANKFURT/ MAI N 

GENERALAGENT FOR EUROPA 
Bay & C. 
Via Fablo Filzl 24 Telefon 654.241 
MILANO 

= il 
'" :;: 
o 
E 

r= 
~ 

GlassAM~ 
1 A vid 100°C 
Den minsta glasinkapslade kisellikriktaren utvecklad för 
professionella ändamål. 

Dub"eldiffunderad yta som garanterar mycket låg läckström, hög 
tillförlitlighetsgrad och stabila egenskaper, 

Backspänningar: från 100 till 1000 V 
Framström vid 100·C amb: 1 A 
för 1/2 cykel: 70 A 
Max. läckström vid 25·C amb: 10 f-lA 
Temperaturområde: från -65 till +175·C 
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 
-' 

1I;2i. 
PIRELLI APPLICAZIONI ELETTRONICHE 
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ANGÅENDE KALIBRERING 
Intresset för vederhäftiga mätningar är i tacknämligt starkt stigande. Allt fler 
mätintresserade inser, att mätningar i olika produktionsled och hos kon
trollorganen är illusoriska om inte en välordnad kalibrering finnes. Månget 
modernt mätinstrument är väl så tillförlitligt, men denna tillförlitlighet kan 
vara en fara just därför, att man inte kan föreställa sig att ens tillförlitliga 
instrument kan ha råkat ur kalibrering. 

I välordnade företag finns en avdelning, utrustad med goda normalinstru
ment. Noggrannheten, en storleksordning bättre än den som krävs i fabri
kationen, realiseras i dessa avdelningar. Med jämna mellanrum tas varje i 
driften använt instrument in för kalibrering. Intervallet mellan sådana kali
brering/1.r varierar naturligtvis. Två, fyra, sex månader kan förekomma. Ett 
instrument, som ej fått sin kalibrering i rätt tid får eller bör ej användas. 

Det är klart, att en kalibreringsavdelning kan få för mycket att göra och att 
därför den på papperet förträffliga kalibreringsorganisationen kan klicka 
ibland. 

Det är klokt att vara beredd på att den planenliga precisionskalibreringen 
kan klicka. På avdelningarna har man därför kalibreringsmöjligheter av 
»andra graden». Bärbara kalibratorer med noggrannhet 0,1 % eller så, ger 
när som helst upplysningar om att ett misstänkt instrument (eller ett som 
enligt planen skall kalibreras men inte får plats) måste kalibreras, eller om 
det till nöds kan vänta på plats i kön till finkalibreringen. 

Instrument, som används i viktiga mätställen, kan behöva daglig kontroll, 
därför att man inte har råd att ta risken aven enda dags felfunktion. Där är 
en »andragrads» kalibrator av nöden. Jag är glad att kunna meddela, att 
jag kan leverera en hel del av det som behövs för både fin- och vardags
kalibrering. 

Likström För finkalibrering av likspänning har John Fluke spännings- och 
strömkällor med noggrannhet 10-A och 5.10-5 från O till 1100 V och 0-2A. 
För spänningar upp till 80 kV är noggrannheten 10-3. Stabilitet är av motsva
randen godhet. Bland John Fluke's instrument väljer man mellan aktiva 
spännings- eller strömkällor och, om man föredrar det, de välkända diffe
rentialvoltmetrarna, som kan mäta spänningar i de högohmigaste kretsar 
utan att belasta. 

Växelström Kalibrering av vs-instrument är en rätt kinkig historia. Det lönar 
sig naturligtvis inte, att mäta växelspänningar mycket noggrant om inte spän
ningarna är stabila, och produktion av stabila växelspänningar är svår. Sta
bila växelspänningar är faktiskt rätt sällsynta. Sedan måste man bestämma 
sig för om man vill ha sant effektivvärde, medelvärde eller toppvärde. Alla 
har väl ännu inte riktigt klart för sig, t.ex. att två spänningar som har sam
ma effektivvärde kan skilja 1 % om man mäter dem med ett medelvärdes
kännande instrument. Det behövs bara att en 2 %-ig överton ligger i olika 
faslägen i de två spänningarna. 

Med hänsyn till att övertonshalter av storleksordningen upp . till 5 % inte 
alls är sällsynta är det nästan alltid klokt, när man siktar på noggrannheter 
i storleksordningen 1 % och bättre, att använda instrument, som mäter sant 
effektivvärde. Härigenom förhindras många tillfällen till missförstånd och 
animositet mellan olika mätare. 

För kalibrering av rörvoltmetrar har Ballantine Laboratories kalibratorn 421, 
som levererar upp till 100 V vid 400 Hz, 1000 Hz och Is med noggrannhet 
0,1 %. För mätning av växelspänningars sanna effektivvärde har Ballantine 
voltmetern 350 med 0,25 Ofo abs. noggrannhet och 320A med 2 % absolut 
noggrannhet. 

För kalibrering av högfrekvensspänningar och strömmar har både Ballantine 
och John Fluke överföringsvoltmetrar, som tillåter mätning med upp till 
0,01 % vid frekvenser upp till 50 MHz. Dessa instrument mäter sant effektiv
värde. 

Vid noggranna mätningar av växelspänningar har man stor nytta av nog
granna spänningsdelare. Gertsch tillverkar sedan många år de bästa till
gängliga vs-spänningsdelare med upplösningar från 10-5 till 10-6 och 
motsvarande noggrannheter. Dessa spänningsdelare är induktiva och kän
netecknas av hög inimpedans, storleksordning 200 Kohm och låg utimpe
dans, 2-3 ohm. Fasfelet försumbart. 

Det finns mer att säga om kalibrering, men jag hoppas, att denna lilla rap
port visat något av vad jag kan göra för att lösa Dina kalibreringsproblem. 
Tag gärna kontakt och låt oss resonera. 

I en kommande annons skall jag rapportera vad jag kan erbjuda i fråga 
om kalibrering och mätning i områdena frekvens, mikrovågseffekt, fas, ser
vokomponenter och -system och komplexa spänningsförhållanden. 

Med kalibreringshälsning 

Civilingenjör Robert E. O. Olsson 
Trädgårdsgatan 7, Motala. Tel. 0141/12229. Telegram »Bob,>, Motala. 
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TransisLortändsystem 

1 
Herr Redaktör! 

I nr 12/ 1964 redogörs för erfarenheter med 
transistortändsystem. Genom att använda. 
bilens normala tändspole men bryta och • 
sluta strömmen med tre seriekopplade 
transistorer i stället för med den mekanis· 
ka brytaren har man vunnit större okäns
lighet mot låga varvtal och mindre för
sämring av funktionen på grund av kon
taktslitage. 

Det bör framhållas att brytanordningen 
i det mekaniska systemet ofta slits på ett 
sådant sätt, att när kontakterna efter t.ex. 
4000 mils körning byts som utslitna, ben
sinförbrukning och motorprestanda fort
farande är lika goda som efter byte och 
ny injustering. Detta beror på att även 
bakelitklacken slits mot nockarna, och i 
gynnsamma fall i takt med kontaktslita
get. I vissa exemplar har man dock bekym
mer med att hålla den mekaniska brytaren 
i god kondition, varför EBaB:s transistor
system - helst med möjlighet till modifie
ring enligt ovan - säkert fyller ett behov. 
Dämpningen i primärkretsen blir säkert 
större än i system med enbart brytare och 
kondensator. Skulle detta leda till minskad 
tändstiftserosion - vilket är rimligt -
utan att tändsäkerheten och därmed bräns
leförbrukningen äventyras, är detta en yt
terligare fördel. Med de moderna tänd
stiftpackningarna bör man ej behöva skru
va i och ur tändstift för ofta. Packningarna 
är numera i form aven stålprofil i stället 
för kopparasbest. De ställer därför större 
krav på riktigt tilldragningstryck - mo
mentnyckel brukar rekommenderas - och 
tätar ej lika bra, om man tvingas lossa stif
tet för justering av gapet och montera det 
på nytt. 

Redan de mekaniska systemen tillåter 
1000 mil utan att stiften behöver justeras. 
Däremot är stiften i regel förbrukade före 
2000 mil. Kan transistorstyrd tändström 
åstadkomma att stiften håller 2000 mil är 
detta en fördel, vars värde i pengar dock 
inte får överskattas. Tändstift är numera 
billiga. 

(Olle Peterson) 

• 



NY LF generator 

PM 5140 med digital 

precisionsdämpare 

Frekvensområde 
,20 Hz ... 200 kHz 
Fel: < 1% 
Drift: 0,05 % (korttidsdrift) 0,2 % (långtidsdrift) 
0,02 % vid 10 % nätspänningsvariation 
Frekvensgång: 3 % vid 1 kHz 
Inkremental inställning: + och ·0,5 % 

Utgång vid sinusvåg 
1 W i 1000 ohm eller 10 V över 600 ohm 
Distorsion: < 0,3 % 

Utgång vid fyrkantvåg 
30 Vp-p i 600 ohm 
Stig och falltid: 250 ns 
Dämpning: 0 ... 99,9 dB i 0,1 dB steg 

Förstärkare 
Frekvensområde: 20 Hz ... 200 kHz 
Max. ingång: 3,5 Vu (10 kohm) 

Dimensioner och vikt 
h x b x d: 30 x 40 x 30 cm, 22 kg 

Dämpsats: O . .. 99,9 dB i 0,1 dB steg 

:LlPS PH I LI PS 
9 elektroniska mätinstrument 

F6rsiljning och service 6ver hela virlden 

Svenska Aktiebolaget Philips 
Matinstrumentavdelningen Fack Stockholm 27. Tel. 08/635000 

Philips EMA Department, EINDHOVEN. Holland 
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. Allt i koncentrat ger världsutställningen 1965 

på Internationella salongen tör 

ELEKTRONISKA 
KOMPONENTER 
och Internationella salongen tör 

ELEKTROAKUSTIK 
PARIS Porte de Versailles 
den 8-13 april 1965 
Den största presentationen i världen inom 
elektroniken av komponenter, rör, halv
ledare, mätinstrument, kontrollapparatur, 
elektroakustik. 
För alla upplysningar: 
S.D.S.A. 16, rue de Presies 
PARIS 15, Tel. 273.24.70 

Under beskydd av de la F.N.I.E. 

~~ HÅLLES INTERNATIONELLT 
~Dl---4ll- SYMPOSIUM 
~~ FÖR MINNESTEKNIK 

organiserad av la Societe Franc;:aise des 
Electroniciens et Radioelectriciens 
MAISON DE L'UNESCO, PARIS 
125, avenue de Suffren 
den 5-10 april 1965 
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V åra läsare är välkomna med bidrag under 
denna rubrik: knepiga kopplingar och mätme-/ 
toder, lättillverkade detaljer, enkla och effek
tiva hjälpmedel för service och felsökning etc 
Varje infört bidrag honoreras. ~ 

Tennlödning på aluminium 
Om man vill löda på aluminium, t.ex. när 
anslutningstrådarna till en ellyt lossnat, 
kan man gå tillväga på följande sätt: Värm 
upp lödstället med kolven och för sedan 
på tenn som innehåller rikligt med harts, 
så att lödstället täcks med smält harts
tennblandning. Håll kvar lödkolven och 
för en vass syl genom tennkulan samt skra
pa bort oxiden på aluminiumplåten, varvid 
tennet får fäste. 

Svänger linjeslulslegel? 
En snabb och enkel metod för att konsta
tera om linj eslutsteget svänger är att i 
»linjeskärmburken» införa spetsen aven 
spänningsprovar-skruvmejsel (som varje 
servicetekniker med självaktning har i 
bröstfickan). Om glimlampan därvid tän
des svänger linj eslutsteget. 

Enkel skruvhålIare 
I trånga utrymmen är det ofta svårt att 
komma åt att dra till skruvar. Om man lin· 
dar en bit tejp runt mejselspetsen går det 
hela lättare. 

Skruvmejsel 

Ett par varv 
tejp 

Skruv 

• 

i 

) 



redbandig HF.voltmeler 

Boonton Electronics Corp., USA, har ut
vecklat en bredbandig HF-voltmeter, typ 
91DA, som användes för mätning av spän
ningar med frekvenser på mellan 20 kHz 
och 1200 MHz. Med en medföljande spän
ningsdelare kan man mäta spänningar från 
300 fLV till 300 V fullt utslag, utan spän
ningsdelare kan man mäta spänningar på 
upp till 3 V. Voltmetern är sant effektiv
värdeskännande upp till 30 m V (upp till 
3 V om spänningsdelaren används). Vid 
högre spänningar övergår instrumentet till 
att vara toppvärdeskännande ; visarinstru
mentets skala är dock kalibrerad i effek
tivvärde. Pris: 4950: - inkl. spännings
delare. 

Svensk representant: 
AB, Härjedalsgatan 138, 

Nya brygglikriktare 

Teleinstrument 
Vällingby. 

(439) 

Semikron GmbH, VästtyskIand, har ut
vecklat en serie bryggIikriktare, typ CSK, 
i miniatyrutförande. Likriktarna, som är 
bestyckade med kiseldioder , finns i utfö
randen för 400, 800 och 1200 mA samt in-

~ 80 

Digital Voltmeter för lik- och växelspäl1l1il1g 

Digitalvoltmeter A 1335 har konstruerats för att täcka det mätinstrumentbehov, 
som finns mellan högnoggranna laboratorieinstrument och visarinstrument av 
ofta otillräcklig noggrannhet och mätmöjlighet. 
A 1335 är en liten, lätt och robust voltmeter med låg effektförbrukning, 15 VA, 
och med automatisk polaritetsindikering och områdesval. Voltmetern arbetar 
enligt rampspännings-pulsräkningsmetoden. 

Mätområden: 
Känslighet: 
Noggrannhet: DC: 

AC: 

Temperaturfaktor: 

5 V-50 V-500 V 
2 mV-20 mV-200 mV 
0,2 % FSD ± 2 bitar 
0,5 % FSD 
30 Hz-10 kHz 
1 % FSD 
20 Hz-100 kHz 
0,01 'lo/0 C 

Inimpedans: DC : 

AC : 
Mäthastighet : 
Effektfärbrukning: 
Te!'lP·amråde: 
Dimensioner: 

Pris: Kr. 4.350: -

1000 Mohm på 5 V-omr. 
5 Mohm på 50 o. 500 V-omr. 
10.000 ohmlV 
2 läsningar per sek. 
15 VA 
0-50° C 
H: 190 mm, B: 205 mm, 
D: 230 mm 

För teknisk rådfrågning och detaljerade data, kontakta: 

SCHLUMBERGER SVENSKA AB 
Vesslevägen 2-4 • Lidingö 1 • Tel. 652855 
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ELMEG 
elektromagnetiska 
impulsräkneverk 10-
25-40 imp/sek, för av
läsnin(l och tryckning, 
3-7 s,ffror, stort lager. 

KYL 
FLÄKTAR 
Centrifugal- och axial
fläktar i stort urval. l ev. 
från lager. 

Ingenjörsfirman 

PAPST 
Synkron-, asynkron-, 
bondspelare-, spolmoto
rer. 
Vi representerar Papst 
och lagerför hela deras 
program. . 

o 

SMA-
MOTORER 
Synkron-, likstrom, med 
kuggväxel fär alla tänk
bara varvtal . 2-fas ser
vomotorer. 

Riksbyvägen 12-14 
Stockholm-Bromma LEO BAB Tel. 252334 - 252379 
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EN ÄKTA 
HIFIHÖCiTALARE 
I ER HAND! 

Det har nu lyckats att krympa ned 
en hifihögtalare till dessa ytter
dimensioner. 

Ändå har HECO B130 fullgod bas
återgivning ned till 50 p/s. 

Och diskant upp till 22000 Hz. 

Den tål upp till 15 W och täcker 
mycket väl normala bostadsrum. 

Den är godkänd av både svenska 
och tyska HiFi-instituten. 

Nog är den värd en provlyssning? 

HECO 
Firma Arthur Rydin, Bromma 12, 25 11 50 

251520 

Kinsekisha 
Styrkristaller från 360 Hz till 100 MHz. 
Prisexempel : 
HC-6/U för PR-bandet 60.-/par brutto. 
HC-18/U för PR-bandet 55.-/par brutto. 
HC-18/W för PR-bandet 52.-/par brutto. 

Förstärkarbyggsats 
Uteffekt 3,5 W, 40-10000 Hz, komplett 
med pc-platta och barrat chassi i 5 mm 
aluminium. Pris från 75.- netto, begär 
listor över olika varianter. 
Enbart schema och byggnadsbeskrivning 
15.- netto (återbet. vid best. av byggsats). 

Videaprodukter, Olbersgatan 6 A, 
Göteborg Ö, tel. 031121 3766, 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 OJa. 

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 

~79 

om varje strömgrupp för spänningarna 80, 
250 och 500 V (effektivvärde). De nya lik· 
riktarna är så utformade att de passar att 
lödas in på kretskort. Som exempel på di
mensionerna kan nämnas att en likriktare 
för 500 V, 400 mA har måtten llX 12X 9 
mm och att en för 500 V, 1200 mA har 
måtten 17X 17X ll mm. Vikten varierar 
mellan 6 och 10 g. Priset för en likrikta/re 
på 500 V, 400 mA är 17: 40. 

Svensk representant: Elektriska l nstr 
ment AB Elit, Fack, Bromma 12. 

(434) 

j 

Nya plug-in-enheler 

Fairchild DuMont Laboratories, USA, pre
senterar fem nya plug·in-enheter till sitt 
transistorbestyckade oscilloskop, typ 765, 
nämligen två svepenheter, två vertikalför-
stärkare samt en spektrumanalysator. ' 

Den ena svepenheten, som har typbe
teckningen 74-17 A, är en dubbel svepen
het med elektronisk omkoppliJ)g mellan 
de två svepen. Med denna enhet är det 
möjligt att studera en inkommande signal 
med två olika tidaxlar. Det är även möj
ligt att studera en och samma signal med 
normal tidaxel och med fördröjd expande· 
rad tidaxel. Pris: 8330: -. 

Den andra svepenheten, typ 74-20A, har 
s.k. rastersvep för användning vid tidmät
ning med hög upplösning. Av tekniska 
data kan nämnas att linjäriteten hos ras· 
tersvepet är bättre än' l %, tiden per ras· 
terlinje är l /-ts. Pris: 6700:-. 

Förstärkarenheten, typ 79·02A (se fig,) , 
är en dubbelstråleförstärkare med band· 
bredden 100 MHz och en max. känslighet 
av 10 m V lem. Använd som enkelstråleför
stärkare kan man vid en bandbredd av 30 
MHz komma upp till ' känsligheten 500 
/-tV/ cm. Pris: 8160:-. 
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Huvuddata 

känslighet och bandbredd 

noggrannhet 
svephastighet 
(i 18 kalibrerade steg 
och kontinuerligt) 
expansion 
triggningsmöjligheter 

katodstrålerör 
kalibreringspänning 

tillbehör 

PM 3201 10 mV fem 

PHILIPS-OSCILLOSKOP 

PM 3201 

10 mY/cm; 0-1 MHz 
50 mY/cm - 5 V/cm; O - 5 MHz 
3% 
.0,5 psek/cm - 200 msek/cm 

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

. . 

PM 3206 2 mVfem 

PM 3206 

2 mY/cm; O -100 kHz 
10 mY/cm - 50 V/cm; O - 300 kHz 
3% 
2 psek/cm - 1 sek/cm 

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

kablar 

Följande övriga instrument ger utökadeanvändningsmöjligheter: 

F6rsiljning och service 6ve.r hel. virlden 

Svenska Aktiebolag,t Philips 
Matinstrumentavdelningen, Fåck Stockholm 27. Tel. 08/635000 

Philips EMA Department, EINDHOVEN, Holland 

PHILIPS 

e PHILIPS 
elektroriiska mätinstrument 
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o 

BELDEN 
KABEL 

Vilken kvalitetskabel det än gäller, 
kan Ni erhålla den från en och sam
ma tillverkare - BELDEN, USA. Bel
den är en av de största och mest 
välkända tillverkarna av kabel sedan 
många år tillbaka och Ni kan alltid 
lita på kvaliteten hos en Beldenkabel. 

O 
Även rena specialkablar tillverkas av 
Belden som standard och lagerförs i 
betryggan~e kvantiteter. Många ka
beltyper finns dessutom på lager i 
Stockholm för omgående leverans, 
även i betydande längder. 

T9g gärna kontakt med vår försälj
nIngsavd. för närmare upplysningar, 
offert och kataloger. 

Generalagent: 

:mAXIALKABEL 

------- ---

BANDKABEL 

SPECIALKABEL 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58 - Stockholm SV - Tel. 08/2461 60 

HÅLL KONTAKT 
på privatradiobandet 

för omedelbor kontokt med kontor, hem eller fordon . 

med PEARCE-SIMPSONS RADIOSTATION 

COMPANION II 
o •• 

SOM STAR ISARKLASS 
Tillverkad av material som ej rostar - robust, 
effektiv och pålitlig - försedd med transistori
serad likspänningsomvandlare - godkänd ov 
Kungl . Telestyrelsen - uteffekt min . 3 W - käns
lighet bättre än 1 p,V vid 10 dB S/N - räckvidd 
20-40 km över land och betydligt stärre äver 
vatten . 

Belyst skala och kanal - 5 kristall styrda sän· 
dar- och mottagarkånaler - mottagaren dess· 
utom avstämbar äver hela bandet - uttag fä r 
extra hägtalare, S·meter och anodsträmsmätning 
- godkänd för nätanslutning (S·märkt) med mel· 
lantransformator - omkopplingsbar mellan 110 
V-/12 V= eller 6 V=/12 V= eller 24 V=/12 V= . 

Fär ytterligare upplysningar tag gärna kontakt med generalagenten för Skandinavien och Finland. 

ELDAFO, INGENJÖRSFIRMA 
Specialitet: kommun ikationsradio fö r 27 och 29· 
MHz banden. 

Kvarnhagsgatan 126, Vällingby Tel. 08/896500, 893388. 

Aterförsäljare antages där vi tidigare ej är representerade. 
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Den andra förstärkarenheten, som är en j 

enkelstråleförstärkare och som har typbe
teckningen 74·19, har bandbredden 5 MHz wo 

och en max. känslighet av 50 mV/cm. Pris : 
1190: - . 

Spektrumanalysatorenheten, typ 74·90, 
finns i tre olika utföranden med bandbred· 
den 0-20 kHz, 0-100 kHz samt 0-500 
kHz. Svepbredden för enheten med 20 kHz 
bandbredd är varierbar mellan 100 Hz och/. 
6 kHz, för enheten med 100 kHz ba i 
bredd är motsvarande siffra 500 Hz--'30 
kHz och för den med 500 kHz band bredd 
2,5 kHz- 150 kHz. Upplösningen är 10-
100 Hz, 35-250 Hz samt 150 Hz- 2 kH 
respektive. Pris : 5575:-. 

Svensk representant: Firma Johan La· 
gercrantz, Gårdsvägen 10 B, Solna. 

Trimpotentiometer i miniatyr
utförande 

( 4,33) 

Beckman Instruments Inc., Helipot Divi· 
sion, USA, presenterar en ny trimpotentio
meter, modell 61, med mycket små dimen
sioner - diam. 6,35 mm, höjd 6,35 mm. 
Motståndsbanan i den nya potentiometern 
är av s.k. Cermet-typ, dvs. en glas-metall
blandning som är sintrad fast på en steatit
kropp. Potentiometerhöljet är tillverkat av 
rostfritt stål. Inställningen av potentiome
tern sker med skruvmejsel. Den nya trim
potentiometern tillverkas i resistanser på 
mellan 10 ohm och l Mohm. Max. belast
ning 1/ 2 W vid 85 0 C, vid l W belastning 
sker en relativt obetydlig ökning i resi
stansvärdet. Potentiometern, som väger en
dast ca 0,5 g, har chocktestats tRI 100 g 
och vibrationstestats till 30 g, den tål tem
peraturer på upp till 150 0 C. Pris ej fast
ställt. 

Svensk representant: Elektriska I nstru
ment AB Elit, Fack, Bromma 12. 

(438) 
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FÖR PRECISIONSMÄ'TNING 
AV KONDENSATORER 
Upp TILL 120.000 !tF 

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

värde 
Känslighet: ±0,1 %+10 pF 

MÄTNING AV FORLUSTFAKTOR 
Mätområde: 0-120%, övre mätamrådes

gränsen kan utökas till 
1.000 % med yttre motstånd 

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

Känslighet: ±0,2 %+0,05 % 

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

Likström 
0-600 V från yttre spänningskälla 

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

r-------------------~ ~-, IAERG MATERIELABI 
I . I INSTRUMENT & ELEKTRONIKAVDELNINGEN Namn : ........................................... . 

I GREV MAGNIGATAN 6 • STOCKHOlM Ö • TEL 234930 Firma : ............... . ......... .... .............. . I 
I Adress: ......... ... ... .. ............. . ............ I 
I VAR GOD SÄND PROSPEKT ÖVER KAPACITANS BRYGGA Postadress: ................................. Ö4041 L _______________________ ~ 

RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1965 83 



GUDEBROD 

kabelsyningsband 
D Flat anliggningsyta, skär 

ej genom kablagets isolering 

D Stort temperaturområde 

D Skyddade mot fukt och mögel 

D Glider ej i knutarna 

Vävda konstfiberband med helt unika egenskaper - av
sedda för syning av kablage. De tillverkas av nylon, da
cron, teflon eller glasfiber. Nylon- och dacronbanden är 
impregnerade med vax eller syntetiskt gummi. Teflonban
det har ett temperaturområde av -75 till +2200 C. Glas
fiberbandet tål upp till +4250 C. 
GUDEBROD kabelsyningsband lagerförs i rullar om 225 
meter och i bredder mellan 1,2 och 5,5 mm. Flera av ban
den uppfyller olika MIL-specifikationer. 

GUDEBROD tillverkar även ett praktiskt verktyg för snabb 
och effektiv syning av kablage. I verktygets skaft sitter en 
spole, som rymmer 30 m band. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58 - Stockholm SV - Tel. 08/2461 60 

UNIVERSAL· 
INSTRUMENT 

I VÄRLDSKLASS 
® Modell 260 -4 

M6nga nyheter gör den nya 260 mer 
vördefull än n6gonsin. Polaritetsom· 
kopplare. Gör likströmsmätningarna lät
tare och snabbare. 50 microampere -
250 milivoltsomr6de ger stärre känslig
het. Täcker hela området i 6 steg. Mer 
spridda skalor ger snabbare avläsning 
och mindre möjligheter till felavläsning. 
Vöxelströmsomr6dets känslighet ökad till 
5000 ohm volt. Färbättrad frekvensan
pas!ming vid AC mätningar 5-500.000 
p/s. Helv6gslikriktning. " Innebär stärre 
noggrannhet vid vöxelspönningsmöt
ninger. 

Pris kr 315:-

STOCKHOLM Rörstrandsgatan 37, tel. 08/22 78 20. GOTEBORG Södra Vägen 69, tel. 
0311200325. MALMO Regementsgatan 10, tel. 040/729 75. SUNDSVALL Valtugatan 3. 
tel. 060/150310. 

34 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1965 

Ståendevågmätare 

I ,. 

Omni Speetra [ne., USA, tillverkar en stå
endevågmätare, som är utförd som mätled
ning och avsedd att anslutas till OSM-sy. 
stem, dvs. utrustningar med 0,141" koaxial. 
ledning. Ståendevågmätaren kan användas 
för uppmätning av ståendevågförhållandet 
hos mikrovågskomponenter inom frekven s
området 2-18 GHz. Pris ej fastställt. 

Svensk representant: Thure F Forsberg 
AB, Box 63, Farsta L 

(443) 

Avancerat universalinstrument 

Ballantine Laboratories [ne., USA, tillver
kar ett avancerat universalinstrument, mo
dell 345, som bl.a. kan användas för mät
ning av växelspänningar med frekvenser 
på upp till 1000 MHz. Instrumentet har 
följande mätområden: likspänning 100 
mV-l V, 1-10 V, 10- 100 V, IDO-UDD 
V; växelspänning 100 mV- l V, 1-10 V, 
10- 100 V, 100-350 V; resistans l ohm 
-5000 Mohm. Mätnoggrannheten är vid 
likspänningsmätning ± l % inom området 
l - UOO V, vid växelspänningsmätning 
± 2 % inom frekvensområdet 50 Hz- lOO 
MHz. Vid mätning av spänningar med 
frekvenser på mellan 100 och 1000 MHz 
måste man använda ett s.k. T-stycke, maxi
mala felet är då l dB. Vid resistansmät
ning är mätnoggrannheten 3 %. Instru
mentet är försett med två fast anslutna 
mätkroppar, en för likspänningsmätning 
och en för växelspänningsmätning. Mät
kropparna förvaras i en utdragslåda. Lik-
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NYTT I PARIS ... MEN ÄVEN I SVERIGE. 
Den 8 april öppnas den stora kompo
nentutställningen i Paris. 
Välkommen till lIT-Standards mon
ter och ta del av de många tillämp
ningsmöjligheter IIT :s senaste kompo-

Miniatyr tanlal 
kondensatorer. 

Planar epitaxial 
transistorer . 

nenter, elektronrör och reläer erbjuder. 
Är Ni förhindrad att besöka mässan 
i Paris står vi med nöje till tjänst med 
alla tekniska uppgifter på hela vårt 
komponentprogram. 

K vicksilvervätade 
kontakter och reläer. 

Subminiaty r~ 
omkopplare. 

Skriv till : 

lIT-Standard, 
Fack, 
Solna l. 
Eller ring 08/83 00 20. 

Kisellikriktare 
« Sitring » 

l A och 5 A kisel 
;;I va lanchelikrik lare. 

Bildrör (25"). 

Kvalitetskomponenter från 
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DynaDlisk utveckling 
• lnODl ELEKTRONIKEN 

NÄgra aktuella kurser: Fler och fler måste veta mer om elektronik och tele
teknik i dagens och morgondagens automatiserade 
industrier. Elektroniken och dess tillämpningar är en 
förutsättning för rationalisering och automatisering 
av all industriell drift oavsett bransch. 

I nduslriell elektronik, 10 brev 
Servoteknik, ingenjörskurs, 
10 brev 

Ni kan bli ingenjör med elektronik eller teleteknik 
som specialitet genom att läsa vid Hermods. Ni kan 
bli fackingenjör eller välja den mera omfattande kur
sen för gymnasieingenjörer. Endast Herrnods har ut
bildat gymnasieingenjörer, som efter brevstudier god
känts i statlig privatistexamen_ 

Elektriska småmotorer, 6 brev 
Teleteknisk mätteknik, 12 brev 
Telesignalteknik, 6 brev 

Ni finner allt om Hermods kurser 
i elektronik och teleteknik i den 
nya studiehandboken Teknisk 
utbildning. ,------------------. Sänd mig upplysningar om de kurser jag H 

marke'ral med ',ryss, och stuclw/oandboken 

l, '::~i:::a:~I'; Teknisk utbildning. k'k E • 
1" D Radio D Television D Teletekn. mä"e nI 

I D Radio- och TV-ser- D Pulsteknik I 
viceinstrument D Elektriska småmo-

D Industriell elektra- torer R 
I nik BAntennteknik • 

D Telesignalteknik Ledningar vid hög 
D Pulsteknikens grun- frekvens M 

I der D Mikrovågrör FACK 26 D I D Servoteknik, ingen- D Fackingenjörs- och 

I 
jörskurs D Gutyml'lndan~lniegingenjörs- O MALMÖ 70 • 

OTransistorteknik Ib 

I ::::ns~.a.~~~ ... . :::: ::: : : : :: : : : : :: : :: : : : :::::::: :::::::: I D ~0 I 
I Bostad .. . . ... . ... . . ..... . .. . . . . . . ... .. .. ..... .. .. 'R'O-T'3'/6' 5' ~. S ~~1~~~?;~d3:61 I 
l ~ta::ss..;. .. ~.~ . . ~ .. ~ .. ~ . . ~ . . _ __ - _____ I 

Rolerskarvar 'ör koaxialledning 

NYHET -

Galvanisk kanloki - enligl ny patentjQkt metod - i rotations
punkten mellan såväl inner- som' ytterledore .. Lämplig för mot
tagarantenner och, videosystem. 

. SPECifiKATION SL 7852 SL 7853 

frekvensområde ' (}-12,4 GHz (}-6 GHz 

SVf max (i"nkl. (}-1 GHz < 1,1 (}-1 GHz < 1.1 
.kantakter 1-8 .GHz < 1,2 1-6 GHz < 1,2 

8-12,4 ' GHz < 1,4 

Inlänknings-
dämpn_ 

I}-S GHz < 0,1, dB 
.S-12,4 GHz < 0,2 dB 

0-6 GHz < 0,1 dB 

Impedans ,50 ohm 50 ohm 

Material Rostfritt' stål Aluminium 

Kontakter 'Typ N . Rostfri, förgylld Typ LT Rostfr. förg . ' 

Vikt . 150 g 400 g 

Pris 485: -

SVF, exklusive kontakter < 1,05, 

Effekttåligheten för roterskorvarna bestömmes av d'e kabla.r och 
kontokter ; som ' användes i ,samband med re,pektive skorv. 
Vid beställning av större "ntal kon roterskorvarna erhåll!lS med 
andra kontakter. ., 
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spänningsmätkroppens ingångsimpedans 
är 112 Mohm och 1,5 pF, växel spännings- .
mätkroppens ingångsimpedans 10 Mohm 
och 2,2 pF. Instrumentet är toppvärdeskän
nande vid växelspänningsmätning, den in
dividuellt kalibrerade skalan är dock gra
derad i effektivvärde. På instrumentet 
finns även tillgång till kaIibreringsspän
ningar på 100 m V, l V och ~ V, avsedda / 
att användas vid kalibrering av instrumen
tets likspännings- och resistansområde . 
Instrumentet kan utan ombyggnad inmon
teras i stativ. Pris: 2250:-. 

Svensk representant : Civilingenjör Ro
bert E Olsson, Trädgårdsgatan 7, Motala. , 

(441 ) 

Nya lödkolvar 

Fig l 
Lödkolv, typ LVK-9, omkopplingsbar för 110 
och 220 V. 

Elektro-Vici AB, Nordenflychtsvägen 62, 
Stockholm, tillverkar två nya lödkolvar. 
Den ena lödkolven, som har typbeteckning
en L VB-S, är avsedd att användas för mass
lödning inom industrin. Till kolven kan er
hållas S mm vanliga kopparspetsar eller 
s.k. long-Iife-Iödspetsar, vilka senare utan 
märkbar förslitning kan klara av tiotusen
tals lödningar. Lödkolven tillverkas för 50 
och 75 W effekt och kan erhållas för spän
ningarna 110, 127 och 220 V. Vid 75 W är 
lödspetsens temperatur 460 0 C. Lödkolven 
väger endast ~95 g,inkl. kabel och stick
propp. Pris: 35:-. 

Den ilndra lödkolven, som har typbeteck
ningen LVK-9, är på 100 W och är om
kopplingsbar för spänningarna 110 och 
220 V. Denna lödkolv är ett praktiskt 
hjälpmedel för servicemän, som ofta behö
ver utföra lödningsarbeten på platser med 
varierande nätspänning. Till denna löd
kolv finns såväl koppar- som long-life-Iöd
spetsar med 9 mm spetsdiameter_ Spän
ningsomkopplingen sker med en skruvma
növrerad omkopplare, monterad på lödkol
vens anslutningssladd, se fig. I standard
utförandet ingår ett infällbart stöd. Pris: 
50:-. 

(442) 
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"~' 
TRANSISTORER 

för höga spänningar 
~.~~ ! . GERMANIUM PNP 

I c Max. U CE (SUS) vid I C U CEX vid I CBO h FE vid I C 

Typ Amp. Volt Amp. Volt mAmp. Amp. 

DTG-1000 15 100 8 1001) 10 20 8 

DTG-1200 15 120 8 1201) 10 20 8 

DTG-1010 15 110 5 3252) 10 1003) 8 

DTG-1011 15 80 2002
) 15 1003

) 8 

DTG-2000 25 30 8 602
) 10 25 8 

DTG-2100 25 60 8 802
) 10 25 8 • 

DTG-2200 25 80 8 1002) 10 25 8 

DTG-2300 25 100 8 1202) 10 25 8 

DTG-2400 25 120 8 1402) 10 25 8 

Gemensamma värden : F t - Typiskt värde 250 kc. U BE 1.0 Volt. Termisk resistans O.Boe per Watt. 

KISEL NPN 

I C Max. U CE (SUS) vid I C U CE (SAT) vid I c h FE vid I C 

Typ Amp . Volt Amp. Volt Amp. Amp. 

DTS-413 1.0 325 0.054
) 0.33

) 0.5 20/BO 0.5 

DTS-423 2.5 325 0.054
) 0.33

) 1.0 30/90 1.0 

Gemensamma värden : U CB Max 400 Volt. UEBO = 5 Volt. Termisk resistans = O.Boe per Watt. 

1) UCER 2) U EB = 0.2 Volt 3) Typiskt värde 4) I B = 2 mAmp. 
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Apparatskåp - Apparatlådor 
Utförda av stålplåt, lackerad med grå hammariack. 

Apparatskåp 
19" Standard med löstag
bara sidor och rygg. Pa
neler i 4 mm aluminium 
kan erhållas i standard
storlekar. 

Nr I Mått i mm 

bredd I diup I höjd 

X 1530 555 400 425 
X 1531 555 ·100 1000 

I X 1532 555 5')0 1630 

~'ek 

Apparatskåp komplett med panel och hand
tag. Löstagbar baksida. 

Nr 

I 
Mått i mm I Antal I Panel i mm pane· I __ ~ ___ I 

bredd I djup I höjd ler löngd I höjd 

X 1010 440 210 250 
X 1011 440 210 430 
X 1012 440 210 610 
X 1013 440 210 790 
X 1014 480 300 250 
X 1015 480 300 430 
X 1016 480 300 '610 
X 1017 480 300 790 
X 1018 520 210 250 
X 1019 520 210 430 
X 1020 520 210 610 
X 1021 520 210 no 

Apparatlåda 
Standardutförande med 
löstagbar panel. Panel 
kan levereras i lackerad 
stålplåt eller aluminium. 

Nr 

I 
Mått i mm 

a I b I c 

X 702 144 210 115 
X 710 144 210 150 
X 730 210 298 150 
X 731 210 298 200 
X 733 210 440 210 
X 742 210 520 200 

1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 

5 
4 

Katalog sändes på begäran 

370 180 
370 180 
370 180 
370 180 
410 180 
4iO 180 
410 180 
410 130 
45~ 180 
A50 180 
450 180 
450 180 

Detta är en
dast en liten 
del av vårt 
stora sorti
ment av ap
paratiådor. 

. Kontakta oss 
för närmare 
upplys
ningar. 
Mycket kon
kurrenskraf
tiga priser. 

Radio- C5 Elektronikkomponenter AB 
T el. växel 3409 20 
Tulegatan 19, Postbox 19043, Stockholm 19 
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Utställningar / I 

I 
En inter.nationell komponentutställning, »Salon 
InternatIOnal des Composants Electroniques». 
kommer att hå.lIas ,under tiden 8--13 april i 
Porte de VersaIlles. Paris. SamtidiO"t hålles ut. 
ställningen »le l er Salon Inter~ational de 
I'Electroacoustique» och under tiden 5-10/ 4 
anordnas ett internationellt symposium »Col· ~ 
loque . Inten~ational sur les Techniques des ' 
M~molres», l UNESCO·huset, Paris. 

• 

Kurser 

Kurser vid SHI 
U nder vårterminen 1965 anordnar Statens In· 
stitut för Hantverk och Industri (SH/) följan· 
de kvällskurser i teleteknik: 

1/ 2-4/ 3: Transistorteknik l. (Kursavgift 
175:-) 

1/ 2-8/ 4: Grundläggande TV·teknik. (KurF 
avgift 225: -) 

15/ 2-25/ 3: Oscilloskopet och dess använd· 
n~ng. (Kursavgift 175: -) 

8/ 3-8/ 4: Transistorteknik Il. (Kursavgift 
200:-) 

15/ 3-14/ 4: Färg·TV. (Kursavgift 250:-) 

• 

F öreningsnyU 

Vid Svenska Radioklubbens sammanträde den 
26/ 11 1964 demonstrerade ingenjörerna Eric 
lngman och Olof Ryden, Securitas Elektronik, 
en studioutrustning för trådbunden överföring 
av ljud och bild ' för undervisning, en s.k. mi
nistudio. »Ministudion» är ett komplett spe
cial-TV-system, där all utrustning är installe
rad i ett lättransportabelt bord och kan skötas 
aven enda person_ 

Vid Svenska Radioklubbens sammanträde 
den 10 december 1964, som hölls hos Svenska 
AB Philips, var ca 150 personer närvarande. 
Efter en rundvandring i lokalerna informe
rade avdelningschef Gunnar Stridh om Phi
lips-koncernen. Ingenjör Bert Jonsson demon
strerade därefter Philips TV-bandspelare 
EL 3400 och redogjorde för konstruktionen; 
ingenjör Richard Brodin presenterade Philips 
elektroniska orgel »Philicorda» och ingenjö
rerna E Miiller och E Winnerud visade nyhe
ter från mätinstrumentavdelningen. 

Philips-husets elektronikstudio demonstre
rades därefter med en halvtimmes program 
med ljud-, ljus- och bilddemonstrationer. 

• 



LI KS PÄN N I N G SAGoG R EGAl 
I MODULUlFÖRANDE FÖR 19" RACK 

Aggregaten tillverkas i två stor
lekar. Upp till fyra enheter kan 
monteras i bredd bakom en 132 
mm hög 19" panel. Som tillbehör 
finns paneler och stativ. Svensk 
tillverkning garanterar god kva
litet och service. 

o •• 

SELTRON presenterar en serie inbyggnadsaggregat 
anpassade till 19" standard. 

A 
a = 110 mm 
b = 220 mm 
c = 110 mm 
d = 400 mm 

SA HAR KAN NI KOMBINERA 

.. 

• Kiselhalvledare. 

• Strömbegränsande - kortslutningssäkert. 

• Serie- och parallellkoppling av 
flera aggregat möjligt. 

• Oversp.änningsskyddad*) 

• Programmerbara. 

• Möjlighet till fjärravkänning för 
kompensation av spänningsfall i 
belastn ingsti Iledn ingarna. 

*) Overspänningsskydd är en nyhet som 
innebär att ansluten last skyddas mot 
överspänningar som kan uppstå vid 
ev. fel på aggregatet. 

TYP Spänning/ström Storlek 

MS 65 5,5- 7V 5A A 
MS 610 5,5- 7V lOA A 
MS .620 5,5- 7V 20A B 
MS 125 11 -13V 5A A 
MS 1210 11 -13V 10A B 

Ring eller skriv till oss för närmare 
informationer på dessa aggregat eller 
våra bänkaggregat. 

AB SELTRON TELEINDUSTRI 
Egnahemsvägen 15, Spånga. Tel. 08/367790. 

FÖRSÄljNING ÄVEN GENOM 

SCHLUMBERGER SVENSKA AB, Lidingö - A/S DANBRIDGE, Köpenhamn. 
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Ur bokens innehåll 
• Rörets diagram och egenskaper 

• Lågfrekvensförstärkare för små 
signaler 

• Motkoppling 

• Likspänningsförstärkare 

• Videoförstärkare 

• Högfrekvensförstärkare 

• Slutförstärkare 

• Sändarförstärkare 

I koncentrerad form anges i denna 
bok principerna för elektronrörens 
användning i olika förstärkare. I 
fristående appendix behandlas ock
så några för förstärkartekniken vik
tiga hjälpmedel, t.ex. singularitets
diagram, flödesscheman och distor
sionsberäkningar. 

Bokens disposition är utarbetad för 
att underlätta jämförelser med tran
sistorförstärkare, vilka behandlas 
i den nästa år kommande boken 
TRANSISTORFORSTÄRKARE. 

ELEKTRONRORSFORSTÄRKARE är 
främst avsedd att vara en lärobok, 
som skall ge den teoretiska grunden 
för de många praktiska problem 
våra dagars tekniker ställs inför. 

Pris 

28: 
NORDISK ROTOGRAVYR 

Rekvirera gärna 
annons-prislista från Radio &. Television 

Stockholm 2.1 

----------------------------------------------------------------------, 

-KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 
INGENJÖRS- OCH TEKNIKEREXAMEN 

TELETEKNIK med radio: , radar- Ik televisionsteknik samt reglering.teknik. ® 
MASKINTEKNIK med konstruktions-, produktions- samt automati.eringsteknik. K I 
~:;:::~~~eln5 ~~~~::. ;:~~~~;~~1 ;~~e~~i:~v~~~~~~~~:;;~~:i~~::;., t;:~::. 

lEn 
industri 
för 
industrin 

rG~~@)W~$ 
GÖTARPS FABRIKS AB Gnosjö 
Telefon Värnamo 0370/91430 växel 
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Kataloger och 
broschyrer 

EKB·Produkter AB, Sandfjärdsgatan 86, Jo· 
hanneshov: 

( 

broschyr över en chockindikator för kontrolli 
av b1.a. materialleveranser. "-

AB Nordqvist & Berg, Snoilskyvägen 8, Stock. 
holm K: 

broschyr över precisionsorukopplare från 
Croydon Precision Instrument Co., England; 
katalog över precisionspotentiometrar från 
Beckman Instruments Inc., Helipot Divi· 
sion, USA. 

Rohde & Schwarz Svenska Kontor, Erstagatan 
31, Stockholm Sö: 

katalog över elektroniska mätinstrument och 
·utrustningar från Rohde & Schwarz, Väst· 
tyskland. 

Erik Ferner AB, Box 56, Bromma: 
broschyren »Space Age Technology comes 
to the Audio Market», från RCA, USA; 
datablad över instrument från Bird Elec· 
tro nie Corp., USA, för mätning av HF·effekt. 

Siemens & Halske AG, 8000 Miinchen l, Post· 
fach 463, VästtyskIand : 

data blad över transistorbestyckade instru
ment för användning b1.a. i kärnfysikaliska 
sammanhang. 
(Svensk representant: Svenska Siemens AB, 
Fack, Stockholm 23.) 

Whittaker Corp., 12838 Saticoy St., Nortb 
Hollywood, California, USA: 
broschyr över s.k. sekundärradar_ 

Svenska AB Trådlös Telegra/i, Fack, Solna l: 
riktprislista över elektronrör från Tele/unken 
AG, VästtyskIand. 

AB Gösta Bäckström, Box 12089, Stock
holm 12: 

prislista över lagerförda kontakter från 
Cannon, USA; 
industriprislista över lagerförda transistorer, 
dioder, likriktare och integrerade kretsar, 
data blad över en ny prisbillig effekttransis
tor samt ett s.k. Newsletter, behandlande 
integrerade kretsar, från Texas Instruments 
Ine., USA. 

Svenska AB Philips, Fack, Stockholm 27: 
kompletteringsblad och reviderad innehålls
förteckning till Philips pärm för halvledare 
samt särtrycken »Parametric amplifiers used 
in electroacoustics. 2. Condenser microphone 
amplifier with semiconductor elements» och 
»Parametric input stages in electroacoustics .. 
1. Low noise playback amplifier in magnetic 
recording». 

Bo Palmblad AB, Hornsgatan 58, Stockholm 
Sv: 

särtrycket »A high VoItage Equivalent of the 
zener diod e» från Vietoreen Instrument Co., 
USA. 

Tele/unken AG, 7900 Ulm/ Donau, Söflinger 
Strasse 100, VästtyskIand : 

informationsskriften »Abstimmung mit Re
aktanzdioden im Bereich der Bänder I-V, 
behandelt am Beispiel von fernabstimm
baren Antennenverstärkern». 
(Svensk representant: Svenska AB Trådlös 
Telegra/i, Fack, Solna 1.) 

., 



Lät oss avslöja hur NATIONAL nått sin position 
som ett av världens främsta märken inom radio, 
TV, elektronik ... 

Den första hemligheten är kvalitet. Kvalitet till varje 
pris - från den minsta transistor till den största 
färgradar-anläggning. 

Den andra hemligheten är resurser. Gigantiska 
resurser som ger möjlighet till kvalitetstillverkning 
i så stor skala att man når marknadsriktiga priser. 
NATIONAL kommer från en av världens största och 
modernaste elektrotekniska industrier - Matsushita 
Electric, Japan. 

Den tredje hemligheten är forskning och framsynt
het - en framsynthet som gjort att NATIONAL i dag 
leder utvecklingen. Matsushita Electric var först 
med en portabel transistor-TV, först med en hel
automatisk röstmanövrerad bandspelare - och är 
nu ett av världens första företag som lanserar TV
telefon, morgondagens telefon. 
Den fjärde hemligheten är service. NATIONAL säljs 
i dag i 120 länder. Ett märke som det lönar sig både 
att köP? - och att sälja! Det är ingen hemlighet 

MATSUSHITA ELECTRIC 
Japans största tillverkare av radio- och TV-apparater samt 
elektriska hushållsartiklar. 

GENERALAGENT: AB CHAMPION RADIO STOCKHOLM. GOTEBORG • MALM O • SUNDSVALL. BEGÄR OFFERT OCH NÄRMARE UPPLYSNINGAR 
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jlHllHl!HI!lIlillHllHHllHHJn!l!l!lIllJIlilIIIHl!l!l!l!l!l!l 

<O> 
10.~0-tals ELE1<TRONRÖn och HALVLEDARE 

. av märkesfabrikat I LAGER av mer än 
1.000 OLIKA M<Yl'TAGARE-och SPECIALTYPER 

!I!HI!l!HHI!l!lIlillllIlH . 
J.Zl 8:40 !:tes) 4:20 [L85 9:60 PCL84 6:60 5R4G't 6:75 
D.u~n 7:20 tecs. 6:60 ELa6 4:80 PCL85 6:60 SYlGT -4:30 
D.1196 5:40 ECC85 .:80 [1.90 4:80 pCLa6 6:60 SZlG 11:40 
DC90 5:40 tcca6 11:40 IL95 4:80 PYS) 7:20 61U4GT 10:20 
'DC96 5:40 ICC88 8:40 EII71 11:40 pr86 5:40 6BA' 6:60 
DF91 '1 :20 Ec:laD 6:60 EMeo '1 :20 PL)6 11 :40 6Bit7 11 :40 
D~2 7:20 tcr82 6:60 EM84 8:40 PLa1 7:20 &cab 6:60 
Dl'96 4:80 !e"S) 8:40 EM8S 9:60 PL82 6:00 6CG7 9:60 
0197 5:40 !CH21 ":40 EM87 6:60 PLB) 6:00 6DQ6l 1):80 
D191 7:20 ICHa1 5:40 lYS' 9:60 PL84 4:80 61U'} 10:20 
DK92 6:00 EeHSJ 5:40 ET80 4:80 PLSOO 11 :40 6J6 10:20 
DI96 5:40 [eHB4 5:40 EYS1 6:60 PIeD .. :80 6L6G.l 1.):80 
DL91 7:20 ULl1 1):80 ET87 4:80 PISl/BJ 5:40 6U4GT 11:40 
DL92 7 :20 ECL80 6:00 El91 9:60 PT82 4:20 6VliGT 6:60 
DL94 5:40 ECLS2 6:00 U)5 6:00 PY88 6:00 olSG' 7:20 
DL95 6:60 ECLS) 7:20 [zao 4:80 V.lBC8O 5:40 12SK7',0:20 
DL96 5:40 ICLS4 0:60 EZ81 4:S0 U8C81 4:80 lZDQ.6A.l):80 
DM70 04 :80 teL8S 6:60 EZ~O 4 :20 var80 5:040 12JS 13:80 
DM71 4:80 fCLS' 6:60 GZ)4 5:95 ua189 4:80 12U? 1):00 
DY80 7:'M D'40 9:60 PASCSO 5:40 UCCS5 4:80 12SJ? 1):80 
DT&6/S74:S0 ETSO 4:80 FeB8 9:60 UCH21 11:40 12SL7GT11:40 
E.U.91 4:20 E1'S) j:)O PC92 4:20 UCS41 7:20 12SN7GT 9:60 
EABC80 5:40 EYS5 5:40 PC96 1);80 UCHBl 5:40 12D5 1):80 
I1H1· 9:00 EfS6 5:40 PCCS4 6:00 tJCL81 7:20 1216Gr 9:00 
ESCH 7:20 ErS9 4:20 PCC8S 4:80 UCLS2 7:20 1486 18:60 
EBC81 4:S0 Ef'9J 6:00 }'CC8S 8:40 U"S5 5:40 25L6Gt 9:60 
EBC91 5:40 U94 5:40 PCC89 9:00 ULS4 4:80 25Z5 1):80 
ta,sO 5:40 t'95 11:40 PCCl89 6:60 UTUI 8:40 2SZ6Gt 11:40 
n'89 5:40 E11S) 4:80 perBO 5:40 UYS5 4:20 )5C5 6:60 
EC90 7:20 Ul8" 4:80 pe'S2 6:60 01.2 6:75 JsUGr 8:40 
1:C92 4:20 EH90 5:40 pe,86 6:60 082 7:50 J5'4 4:20 
ECC40 11:40 D:90 5:40 PCL81 7:20 oOJ 7:75 JSZSOT 9:00 
mC8t 4:80 ELJ. 8:95 PCL82 6:00 1121 11:40 500S 6:00 
ICCS2 4:20 EL&4 4:20 PCLS) 7:20 5U4GB 6:60 50L6GT 8:40 
UTODSTRILtRÖR 50Pl - Da 1)-)2 1 ori,1naltörpac.lm.1n, RCA. o. 5):00 
'J'RiJfSISTORlR OCK DIODER 
J.Cl07 6:50 " '114 4:55 
.. C125 2:95 Utl5 4:55 
A.C126 :3:S0 .Allt6 ):60 
'Cl:2'] ):50 1.1117 ):60 
I.C128 4:20 1.1118 7:00 
2xAC 128 8:40 Ul24 4:55 
J.C l )2 ):15 .17125 4:55 
1.01)9 .8:40 .1.1126 ):60 
J.Dt40 9:10 U127 3:60 
"'02 ':00 OC., ':80 

2.<00.619:60 
OC)O 14:70 
2xOC)0 29:40 
oc.... 4:20 
00(5 .3:60 
0070 3:00 
0071 2;80 
OC7' ):60 
2.z.oo72 7:20 
OCH ):60 

2xOC7' 
OC75 
0076 
OC169 
B.l.102 
U114 
BYl00 
0.1.70 
0179 
2.<0179 

01.81 1;05 
0185 1:40 
O.l.~ ':15 
0.1.91 1:15 
01.95 1:40 
01.210 7:70 
01.211 11 :90 
0.1.214 11 :jO 
,.4001 2:'5 
21708 15:50 

HQ elektronrör levereras i COM-PHAC 
Rekvirera HEFABs nya riktp ris lista för 
ELEKTRONROR och HALVLEDARE med 
nettobilaga . 
(Sändes mot kr. O: 40 i fri mä rken.) 

@HEFABl 

TRANS!'ORIUTORER 11!!!a R:!::I=:~i:!~~~~ !a~~~~~.,:~!:~~r! ~~jl!!~!~~ 
R6) "iTTR.llfSY'ORM1T<JI: Pri_.: 1I0-127-150-1,0-220T SOP', Sek.: 2.z.270Y 

60a.1., 1x6.)' 24, bU 0,75.... 1R 14 :50 

HjO D:o Pria .: 110-240Y 50p. Sek.:b270V 75d, '2:di,)Y 1,75J. XR 14:85 

)111 TRlNSISTOR- OCH GLÖDSTil:ÖMSTRANSFOOK1TC»I: 6-35Y, Prb. : 220V SOp
Sek.: S at. 6,.3' u. lindn.! • parallell o 'urhltoppl1n, llR 27:75 

172 D:o _In .ed 5 st. 0,.3' 2A aekundärlindAine::ar 

1(62 D:o _en •• d 1 at. 6,3Y 1,)1 

1351 TIWISISTORTRJJfSf"ORHATOR )5hor, Prb.:220f SOps 2J:)Sf U Und!!. 
~. parallell o . uriekopp1izla: JtR 29:75 

113530:0 2xJ5V 1,51 XR )4:50 

FORVARINGS och 
ENHETSKARTONGER COM-PHAC. 
Typ X3 26 x 26 X85 mm med Hefabtryck, 
O,25/st. 10 st. 2 : - . 100 st. 15:-. D:o typ 
X3-0 otryckta , 030/st. lO st. 2 : 50, 100 st. 
20:-. D:o typ X6 44 X44 x 125 mm med 
Hefab tryck, O,35/st. lOst. 3 : -. 100 st. 
24: -. D:o typ X6-0 otryckta, 0,40/st. 
10 st. 3 : 50. 100 st. 28:-. 
På begäran fö rpackas bestä llt ma te ria l 
dä r så ä r möjl igt i X3/6till -: 15/-: 24 st. 

RHlfHHHHHBHHHHRHHHHKHHHHHHHHHBHHRHKHRHRllHHHRHHHHHHllHHHIIH!lIBHHHHHHHHHH 
Jr UTöun UPPLAGA • ., .&rlts JÄMTÖRELSELISU tör rRANSISTORER o DIODiR 
EUROPEISU-UlERIUUSK.l_J.1PANSU hahhdare. ink! o .. o port.o lR ':50 

(.,1d .. t.erialbut.Ulning endast. ~ 7:50) 
HHHHHHIDlHHHHHlDfHHltHHflHtIIHHHHHItHBHHHHHRHHKHHllHHHHHHWlHHHHHHHHHHHHHHHH 
STtROLIOJlODfS4TORm 500' 2 , 5 ~ 12 .. 22.000 pr o. 0:55 .. 1 :40 

20 ~ 10 .. 25.000 p.r la. 0:40 .. 0:95 
tÖDTEn !r.iA !(uUlcore 45/55 1,6.a 4i hg KR. 8:85 

45/55 1,6.. pr... KR. 0:65 

~~~6 ~;~: :1:: ~: l~;;g 
IOHlI.1f'0LJl 0.114 I, aprayflaak& JtR. j:50 

1USWlOTSl'.uD 10 " {~.e~~ - .: ;~~u~ ~: ~~i~ 
i y ·t2O .. 22MI1 n. 0:20 
1. 100 .. 22H0l o. 0:)0 
2" JOO.. 22KI:I KR. 0:45 

POTlHTIOKETR.lR, kol, 0,1 .. 0,5 • 5 kil .. 10 Im D. 2:75 .. J :7S 
TRIMPOTENTIOI'IURAR 500 11 .. 2 }(Q: KR. 1 :15 
fRIKPOTtlITIOHETR4R _. ratt 50, 250 kQ XR. 0:j5 
'J'RrCltlHlPP l-pol.-slutnJng KR. 1:20 
STRÖHSTÄLL.UU: 2-pol. , S-aärH KR. , :25 
....... IoPift . ...... II.tttttt.A:AlitIltiI ... tAft;l .... bI ••• ~tiHi-AH 

Box 45025, Stockholm 45. Telefo n 08/20 1500, Tegnergata n 39, Stockhol m C. 

•• 
STROMTRYCK 

- tryckta kretsar för höga anspråk 
Utnyttja Cromtrycks kvalificerade service o'ch objek
tiva rådgivning när det gäller tryckta kretsar - kon
takta oss på tidigt stadium för rationell planering och 
produktion. Cromtryck har en av Europas modernaste 

. anläggningar för tryckta kretsar. Vårt samarbete med 
den internationellt ledande gruppen inom ' området 
- bl. a. Photocircuits Corporation. New York och 
Technograph Printed Circuits Ltd. London - garan
terar Er de senaste metoderna och erfarenheterna. 

CROMTRYCK 
Jämtlandsg. 151, Vällingby. Tel. 372640 

Acoustical QUAD 
elektrostatiska högtalare 

är den högtalare som genom sin 
absoluta resonansfrihet och låga 
distorsion får Er att glömma att 
musiken reproduceras. 

aegär demonllrotion 

HARIY THELLMOD AB 
Hornsgoton 89. Stockholm SV 
Tel. 68 90 20, 693890 

PEI TORP A/S 
Dronningenl Gote 23, Oslo 
Tel. 422707 
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Branschnytt / 
Philips-avdelnillg by/el' namll 
Philips' avdelning »Elektronrör och Kompo· 
nenter», wm sedan 1955 svarat för Philips' för· 
säljning av elektronrör och passiva komponen. 
ter, bytte den l januari 1965 namn till »Elek· 
tronik.komponenter», detta för att namnet bätt· 
re skall motsvara avdelningens nuvarande verk· ./ 
samhet, som även innefattar försäljning av 
halvledare m.m. 

Marconi bildar' avdeln ill g lör mikro- { 
f ' ektronik 
Det engelska företaget Marconi Company har I 

bildat en speciell avdelning för mikroelektro· -
nik, Microelectronics Division. Den nya av· 
delningen skall ansvara för Marconis utveck· 
ling, tillverkning och försäljning av mikro· 
elektroniska produkter. Avdelningen skall 
även bedriva teknisk service· och konsultverk· 
samhet inom det mikroelektroniska området 
i syfte att försöka utvidga användningsområdet 
för mikroelektroniska prodnkter såväl inom 
som utom företaget. 

SGS-Fairch ild represelltcrod i 
Fin land 
Till representant i Finland för SGS·Fairchilds 
kiselhalvledare av planartyp har utsetts Carlo 
Casagrande, Kalevankatu 4 Helsingfors . 

Siem ens-koncernells om sättning ökar 
Den internationella Sie mens· koncernens om· 
sättning uppgick under verksamhetsåret 1963/ 
64 till 8,3 miljarder kronor, vilket innebär en 
ökning med drygt 750 miljoner kronor från fö· 
regående verksamhetsår, då omsättningssiffran 
var 7,5 miljarder kronor . 

Totala antalet anställda inom koncernen 
ökade med 7000 till 247000. 

• 

Nya man på nya 
poster 

Per Forsberg 

Ingenjör Per Forsberg har anställts vid Inter· 
national General Electric, Stockholmskontoret, 
Vretenvägen 2, Solna, där han skall svara för 
teknisk och kommersiell service beträffande 
General Electric:s tillverkningsprogram av 
elektronikkomponenter, halvledare och elek. 
tronrör. 
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SCOTCH är tonbandet som så väl tillgodoser professio
nella anspråk. Och de kvalitets krävande amatörerna väl
jer också SCOTCH tonband. SCOTCH skonar bandspela
rens tonhuvuden mot slitage. Oxidskiktets silikonsmörj
medel nedbringar nämligen frik
tionen till ett minimum. 

., Extra krav på tonbandet vid våra 
inspelningar" , 
säger inspelningschef Anders 
Burman, Metronome, 
"därför använder vi SCOTCH." 

EXPERTERNAS TONBAND 

mINNESOTA mlNING AND mANUFAI:TURING AB 

102 STANDARD 
Rekommenderas särskilt när det krävs ett 
band med extra stor draghållfasthet. 

150 EXTRA PLAY 
Har 50 % längre speltid än standardbandet. 
Ett " allroundband" för både 2-spårs- och 
4-spårsapparater. 

200 EXTRA LONG PLAY 
Av extra tunn och i förväg töjd polyester. 
Rekommenderas när lång, obruten speltid 
kräves. 

290 TRIPLE PLAY 
Har tre gånger så lång speltid som standard
bandet. Ger lång speltid även på transistor
bandspelarens små spolar. 

130 LOW PRINT 
- kännetecknas av extremt låg ekonivå 

och 

139 LOW PRINT 
har speciellt konstruerats för långtidsarki
vering. 

Huvudkontor: Norrtulisg. 6, Stockholm Va, 
telefon 246300, Göteborg tel. 200370, 
Malmö tel. 75660. 
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stabpac 
Stabiliserade lågspänningsaggregat 
för inbyggnad. 

• HELT KISEL 
• 70°C OMG. TEMP. 
• STRÖMBEGRÄNSNING 
• PROGRAMMERING 
• FJÄRRAVKÄNNING 
• 0,01 % STABILITET 

Begär datablad! 

Jämtlandsg. 125 • Vällingby. Tel. 870135 

JASON JTL STEREO TAPE UN1T 

för 2- eller 4-spårstereo däck med 3 huvud . Avsedd 
att kombineras med varje high fidel ity stereo för
stärkare ex.vis Jason J2-10 Mk III. 
Många finesser för erhållande av högsta kvalitet 
såsom likströmsmatad \llöd till ingångsrör, push
pull oscillator med ind,katorkontroll, indikator för 
varje kanal, magnetiseringsskydd, stereo eller mon o 
inspelning, kontrollavlyssning frå n original eller 
band. Egen nätdel för 220 volt. 
Elegant svartlockerod ytterlåda fristående eller pa
nelmontering. Utförl ig handbok med schema (eng.) 
medföljer. 
BYGGSATS komplett med 9 rör. Pris nella inkl. oms 
kr. 370.-

LORUN STEREO TAPE DECK 

3 huvud 4-spår stereo, 3 motorer, 3 hast. 7 '/," 
3 'I," o. l 'I," per sek. svaj mindre än 0,1 'lo 
Extremt tystgående. 
Pris nello inkl.oms kr. 615:-

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7, Stockholm. Tel. 305875, 320473 
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Omorganisation vid AB Gösta 
Bäckström 
En omorganisation har genomförts vid AB 
Gösta Bäckström i syfte att förbättra servicen 
och ge ökat tekniskt stöd till företagets kun
der. Till vice verkställande direktör har ut
se tts Folke Gustaf P :son Mannerstedt. Tre nya 
försäljningsingenjörer har anställts, nämligen 

Folke Gustaf 
P:son 
Mannerstedt 

Kar Gambäck 

Torsten 
Lindahl 

Christer 
Linden 

ingenjör Kar Gambäck, som handhar försälj
ningen av halvledare, motstånd och kondensa
torer, ingenjör Torsten Lindahl, som har hand 
om försäljningen av reläer, potentiometrar, 
transformatorer och magnetiska barriärer samt 
ingenjör Christer Linden, vars uppgift är att 
sköta försäljningen av kontaktdon, kabel, 
kopplingsdetaljer och omkopplare. 
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BYGG SJÄLV 
EN BÖHM-ORGEL! 

BOHM elektroniska orglar har 
en enastående god klang, finns 
i ett flertal olika modeller, är 
lätta att bygga tack vare utför
liga bygganvisningar 'på sven
ska, kan i efterhand byggas ut 
och förses med div. finesser 
osv. 
En 45-varvs grammofonski.va 
med inspelning av modell ' CnT 
- se bilden - kostar Kr 4:-. 
Med skivan följer en fqrteck
ning över de registreringar som 
förekommer på skivan, 

" I 

, ...... _--".;. 
amä;i"'I"iit1 . , -

\ " ' ...... _--,., 
Box 99 - NYAKER - Tel. 98 

ZENEIIOX ZE 12 
ör ett praktiskt hjälpmedel fär det mo· 
derna elektroniklaboraloriet. Med zener
boxen finns zenerdioderna alltid Ii II
göngliga vid laboralorieuppkopplingar 
och kretskonslruklioner. Flera vörden 
kan anvöndas samtidigioch även serie
kopplas för andra spänningar. 

ZENERIOX ZE 12 
innehåller 11 si l-wott zenerdioder av 
typ lZ med toleransen ±5 'I. frän 
INTERNATIONAL RECTIFIER 
- en goranli för kvalitet. Spönnings
vördeno föll,er E 12-serien frän 3,9-27 V. 
Eli tomt fä t har lämnats fär egen in
montering av eventuell normalzener. 

PRIS 185 KRONOR 

~, =1' AB NORDQVIST & BERG 
SNOILSKYVÄGEN 8, STOCKHOLM K 

TEL. 08/52 00 50 

i 



SYDIMPORT AKTIEBOLAG 
VANSOVXGEN 1 - XLVSJO 2 - SWEDEN - TEL. 476184 - POSTGIRO 453453 

,Först - Störst BILLIGAST! när det gäller kommunikationsradio och övrig amatörutrustning 

ER-2.02.!Hl,.80 9R-59 special Rörprovare TC-2. 

400X250X200 mm.. Vikt c:a 13 -kg. 220 V -
Kommunikationsrnottagare av ytterligt hög 
klass. Kristallstyrd l:a blandare för 2-meters
bandet. 
FrekvensomrA.de: 546-1650 Kc. 1,6-4,8 Mc, 4,8-
14,5 Mc, 10,5-30 Mc, 144-148 Mc. 
Känslighet: 4; pV vid 10 dB slgnallbrusförh. 

0,1-0,2 pV vid 50 mV uteffekt. 
Selektivitet: Variabel r. 76-93 dB v . ± 10 Kc. 
Mottagningsmöjligheter: AM, SSB, FM, 

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

2 m. . 
Rörbestycknlrtg: 6AQ8 l:a HF-steg, GAQ8 l:a 
Oscillator (Kristallstyrd), &AuG l:a blandare, 
6BA6 l:a MF, SBE6 2:a blandare, 6AQ8 Q-mult. 
6BAG 2:a MF Nr l, GBAG 2, A MF Nr 2, tALS 
Det.ANL. 6BE6 Prod.Det. GAQ8 LF-steg, Osc. 
för prod.Det. SAQ8 2:a Osc. SAQ5 slutateg, 
8AQ8 kristalll~alibrator, OA2 Stab. SCA4 Lik
riktare. Totalt 15 rör med över 20 rörfunktio
ner. Kr. 799:-

Tonfrekve~sgenerator AG -10 

~*v ""'«~< fl; 

4i'l:. .. "".aA'a. -
300X 200 X130 mm. 
Vikt 6 kg. 

Frekvensområde : 
A : 20-200 p /s; 
B: 206-2000 p /s; 
C: 2006-20000 p /s; 
D: 20006-200 Kc/s. 
Distorsion: 0,5 ' / •. 
Sinus och fyrkantvåg. 
utsp.: 10 pV-15 V .. 
Kalibrerad utspänning. 
220 V. 50 p /s. 

Kr. 395:

Signalgenerator 50-108 

300X215X 165 mm. 
Vikt 3,5 kg. 

U:ristallkalibrator 

Frekvensnoggrann
het ±l ./ •. 
Frekvensområden : 
A: 150-350 Kc 
B: 350-500 Kc 
C: 400-1100 Kc. 
D: 1,1-4 Mc 
E: 3,5-12 Mc 
F: 11-40 Mc 
G: 40-150 Mc 
H: 80-300 Mc 
Modulation: 
AM 800 p /s . 

Ext. mod. Dämpning I 4 steg om 20 dB var
dera samt kont. reglerbar med potentiometer. 
Var. LF-utgång Kristallkal. 

Kr. 285:-
Rörvoltmeter VT -19 

Kr.49:-

Ingångsmotst. 11 MO, AC 
och DC Volt: 1,5, 5, 15,50, 
500, 1500 V RMS. 4,2, 14, 
42,140,420,1400,4200 V P/P. 
Ohm: O,lO-1000MO, R 
X 10, XlOO, 'X1000, X10000, 
XO,lM, X1M, XlOM. 
dB: -20 till +66. 

200 X 130X110 mn!. 
Vikt 2,2 kg. 

Kr. 255;-
Med tillhörande HV
prob multipliceras alla 
DC-områden med 100. 
HV-probens motstånd 
1090 MO. Nätsp. 220 V, 
50 p/s. Okänslig för nät
spänningsvariatIoner . 

Inga lösa sladdar. Om
kopplingsbar. Testkropp 
för DC, AC och ohm. 

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

4,8-14,5 Mc, 10,5-30 Mc. 
Känslighet: 1 "V vid 50 mV. 10 pV vid 20 dB 

signal-brusförhAllande. 
Selektivitet: Max. ± 500 p/s vid 3 dB. ± 9 Kc 

vid 93 dB variation 1 till 3. 
Uteffekt: 1,5 W. Effektförbrukning: 50 VA. 
Rörbestyckning: HF-steg GBA6, Blandare 6BE6, 
Q-multipler 6VAS, MF-steg 6BA6 2 st. LF-steg 
och detektor 6A V6, Slutateg 6AQ5, Kristallkal. 
12AU7, Stabilisator OM, likriktare SY3GT, 
Oscillator 6BE6. Bandspridning av banden 80 
m, 40 m, 20 m,15 m,lO 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-591HE30 finnes ännu 
ett mindre antal i lager. 

Netto komplett Kr. 450:-
Oscillograf Ing.-Imp. 2 MO-20 
CO-130 _ 5" pF, med prob 2 MO/ 

230X370X420 mm. 
Vikt 12 kg. 

5 pF. 
Bandbredd: 2 p/s-
4,5 Mc. 
Stigtld: 0,08 ps. 
Känslighet: 40 mV/ 
cm. 
Direktkalibrerad 
I V/cm. 
Dämpning: Xl, XlO, 
XlOO, XlOOO. 
Svepfrekvens : 5 p/s-
500 Kc/s uppdelat på 
7 områden med 
tryckknappsinstllll
nlng och finjuste
ring. Hög sveplinea
ritet. Släckt åter
gång. Anslutning för 
Z-modulation, Ext., 
Synk och Svep. 
ytterligare kontrol

Stabiliserad anodsp. ler: Intensitet, fokus, 
astigmatism, vert. och hor. pos. Fasjustering 
för svepning av MF-kurvor. 
Nätap. 220 V SO p/s, 110 W. En oscillograf för 
TV-service av högsta klass. 

InkI. Testkropp Kr. 799:-
TE-2.2. 

SWO-300 

Frekvensområde: 
A: 20-200 p/s 
B: 200-2000 p/s 
C : 200G-20000 p/s 

Distorsion: 2 '/, 
Sinus och 
fyrkantvåg. 
Utsp.: 0-1,5 V 
220 V. SO p/s 
260X175X130 mm. 
Kr. 199:-

Frekvensnoggr. : 
±l 'I,. 
Frekvensområde : 
A: 166-400 Kc 
B: 4OG-1100 Kc 
C: 1,1-4 Mc 
D: 3,5-12 Mc 
E: 11-40 Mc 
F: 40-lS0 Mc 
G: 156-300 Mc 
Mod.: 800 p/s eller 
CIV. 220 V. SO p/s. 

HV-prob 30 KV. 
Kr. 30:-

242X166X132 mm. 
Vikt 2,5 kg. 

Detta instrument är fullt Kr. 155:-
HF-prob 300 Mc. ~~~f~:g~~:~r;~de även OBS: Passa på tillfället. 

Provar alla gångbara rörtyper såväl Euro
peiska som Amerikanska och Japanska. Den
na apparat torde vara den enda som kan pro
va alla ovannämnda typer. Provar emulsion, 
avbrott, kortslutning och läckning. Reduce
ringssocklar för Europeiska rör jämte in
ställningstabell och utförlig beskrivning 
medföljer. Kr. 185:-

250X200X150 mm. Vikt S kg. 220 V -
Proselektor/converter. Kan användas som 
converter för banden lO, IS och 20 m varvid 
alla spegelfrekvenser effektivt elimineras. 
Kan även användas som förförst. för samtliaa 
frekvenser upp till 30 Mc varvid en först. av 
14 dB samt ett exceptionellt fint signalIbrus
förhållande erhålles. 
Rörbestyckning: 6BAG HF-steg, GBLa HF-steg, 
6BL5 kristallstyrd osc. och blandare, aBAS 
Katodföljare. 
Kristaller: S,25 Mc, 8,7S Mc, l2,2S Mc. 
Nätapänning: 220 V. Effekt: c:a 18 w. 

H-80 

TR-18 

H-100 

NH-2.00 

Netto Kr. 275:
Byggsats Kr. 225:-
20000 ON ± 1,5 'I,. 
DC o. AC: 2,5, lO, 50, 250, 
500, 1000, 5000 V. 
DC: SO pAl150 mV, 2,S, 2S, 
250 mA, 10 A. 
dB: -10 till- +62. 
Ohm: 10-10 MO, RXl, XlO, 
XlOO, 'XlOOO. 
178X133X83 mm. 
Vikt 1,3 kg. 

Kr. 125:-

SOOOO ON ± 2 'I,. 
DC: lO, 60, 2S0, SOO, 1000 V. 
25 pA, 2,S, 25, 250 mA. 
AC: lO, SO, 250, 600, 1000 V. 
OHM: RXl, XlO XlOO, XlOOO. 
10-10 MO. 
DB: -20 till +22, +22 tm 
+36 dB, 0,001-0,1 pF, 16-110 
H. 
Obs: Spegelskala. 
l60XlOSX60 mm. 
Vikt?OO gr. 

Kr. 89:-

20000 ON ± 2 'I,. 
DC: 0,5, 2,S, lO, 50, 250, 500, 
1000, SOOO V. 50 pA, 2,5, 25, 
250 mA. 
Ohm: RXl, XlO, 'XlOO, XlOOO. 
AC: lO, 50, 250, 1000 V. 
DB: 0- +22, O ..... +62 dB. 
170X110X60 mm. 
Vikt ?50 gr. 

Kr. 79:-

DC : 20000 ov ± 2,S 'I,. 
0,25, l, lO, SO, 250, 600, 1000 V. 
AC: 8000 O/V lO, 50, 250, 500, 
1000 V. 
DC: SO pA, lO, 250 mA. 
Ohm: la-S MO. RXl, XlO,O, 
XlOO,O. 
ytterrnått: 117X9SX45 mm. 
Vikt 400 gr. 

Ett parti Nordmende svepgeneratorer UV~958 Kr 500: -. Bildmönstergenerator FSG-957 
FO-959 Kr 500:-. 

Kr. 59:
Kr 550: -. Oscillografer 
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stabpac 
Stabiliserade 

för inbyggnad. 

• HELT KISEL 

lågspänn ingsaggregat 

• 70°C OMG. TEMP. 
• STRÖMBEGRÄNSNING 
• PROGRAMMERING 
• FJARRAVKANNING 
• 0,01 % STABILITET 

Begär datablad! 

()'bT"RCS'NTx 
VALLlNGBY STOCKHOLM ~ 

Jämtlandsg. 125 • Vällingby. Tel. 870135 

L E N C O Skivspelare 
En schweizisk kva litetsprodukt i ett flertal 
modeller. 
Modell L 70 S. Med bl.a . 3,8 kg:s skivtallrik 
och separat finkarriger ing för varje hastig
he t. 
Elegant design, socke l i ädelträ och med 
skyddshuv ov plexiglas . 
LENCO är den idealiska skivspelaren för 
varje HI -Fl -entusiast. 

Generalagen t : 
INGENJORSFI RMA 

INGMAR BECKMAN AB 
Ostmarksgatan 7, Farsta Tel. 08/948300 

Thermolloy kyladapter 
gör det mö jligt att utnyttja den maximala effekt· 
förlusten. Flera utföranden, exempelvis 

Typ 2208 och 2209 
för transistorer i TO-5 och TO-9 köpa, d .v.s. Texas 
köputseende I. 

2208 oisolerad pris 7 : 30 
2209 isolerad . pris 8 : 90 

~94 

Personalutnämningar vid Bo 
Palmblad AB 

Gösta Brohman 

Till försälj ningsingenjör och teknisk direktörs· 
assistent vid Bo Palmblad AB har från den l 
januari 1965 utsetts ingenjör Gösta Brohman. 
Ingenjör Brohman kommer närmast från AB 
Bofors, där han varit verksam som komponent. 
ingenjör och haft ansvaret för provning, stan· 
dardisering och urval av elektro- och telekom
ponenter för artilleriutrustningar. 

Till kommersiell direktörsassistent i företa. 
get har utsetts hr Sven Björnhöfde, som under 
tnånga år handlagt bolagets rutinmässiga kon
takter med utländska leverantörer. 

Som verkställande direktör kvarstår hr Ber· 
til G A Hofberg, som teknisk direktör ingen· 
jör R olf Lundgren och som försäljningschef 
hl' Acke Johansson. 

• 

Rättelse 

I artikeln Enkel FM-tillsats för hi·fi-anlägg· 
ningen i RT nr 12/ 64 visas i fig. 4 på s. 70 
hur lindningen på transformatorn Trl skall 
anord nas. På övre delen i fig. visas 4 varv för 
lindning 5-6, på nedre skissen 3 varv. Det 
skall vara 3 varv. 

• 

JOHN SCHRÖDER: 

Radiobyggboken 
DEL 3 

Mättekniska delen 
Pris: inb. 2.0:-

AB OtiSTA BÄCKSTRtiM NORDISK ROTOGRAVYR 
Box 12089 • STOCKHOLM 12 • Tfn 540390 
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STAB. LIKSPÄNNINGSAGGREGAT 

()-50 V. kont. 1 A, interm. 2 A 
Reglerinll 50 mV 
Brum mindre ön 1 mV 
Visarintrument klass 1,5, 50 V och 2,5 A 
Pris kr 625: -, leverans från lager 

M. STENHARDT AB 
-e--------
Björnsonsg. 197, Bromma. Tel. Vx 870240 
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bygg sJalv med 
byggsatser 
från 

I ij:RI:J 
TRANSISTORTÄNDSYSTEM M113 
av universaltyp 

ger bilen bättre kallstartegenskaper, lamnare tomgång, ökad 
livslängd hos brytarspetsar och tändstift, minskad bränsleför
brukning. Befintlig tändspole i bilen behöver inte bytas. Syste
met belastar inte batteriet mer än ett konventionellt tänd
system. Inget ballastmotstånd erfordras. Byggsats M123A för 
bilar med minusjordat elsystem kr 158: -. Kompletteringssats 
M123B för bilar med plusjordat elsystem kr 17: -. Bygg
beskrivn ing för M 123 kr 7: -. 

FM-TILLSATS M124 
med transistorer 
EBaB:s FM-tillsats är av s.k. räknartyp 
och innehåller därför inga avstämda 
MF-kretsar som behöver trimmas. Sta
tionsinställningen sker med tryckknap
par. Tillsatsen kräver ca 6 V arbets
spänning och ger vid en ingångsspän
ning på 0,5 mV en LF-utspänning på 
.ca 0,3 V. Då tillsatsen är avsedd för 
inbyggnad levereras den utan hölje. 
Byggsats M124 kr 125:-
Kretskort för M124 kr 20:
Byggbeskrivning för M124 kr 15:-

STABILISERAT 
LIKSPÄNNINGS
AGGREGAT Ml04 
kortslutningssäkert 
Utspänningen varierbar 
0,2-12 V, max. ström-
uttag 400 mA. ' 
Byggsats M104 kr 178:
Nöttransformator till 
M104 kr 20:-
Apparatldda i~kl. gra
verad front, 
färdigborrat chassi samt 
skruvar kr 65 , -
Byggbeskrivning för 
M104 kr 15,-

STEREO HI-Fl FöRFöR
STÄRKARE M54 
med transistorer 
5 ingdngar, distorsion 0,1 % vid 
0,3 V utspänning . Matning med 25 V 
likspänning frdn EBaB 's effektför
stärkare M24 eller batteri 18 V. 
Byggsats M54 kr 272 ,-
l sats kretskort för M54 kr 30:-
l sats omkopplare, potentiometrar 
och rattar för M54 kr 47,-
Apparatldda inkl. lackerad och gra
verad front- och bakpanel, 
färdigborrat chassi samt erforderli_ 
ga skruvar kr 97, -
Byggbeskrivning för M54 kr 7,-

STEREO EFFEKTFöR
STÄRKARE M24 
med transistorer 
2x10 W uteffekt vid 0,3 V inspän
ning och med 4 ohms högtalare. 
Distorsion 0,3 %. Ingångsimpedans 
ca 10 kohm, utgångsimpedans ca 0,2 
ohm _ 
Byggsats M24 kr 408,-
l sats kretskort för M24 kr 30,
Nättransformator för M24 kr 36 ,
Apparatldda inkl. lackerad och gra
verad front- och bakpanel, 
färdigborrat chassi samt erforderli
ga skruvar kr 85,-
Byggbeskrivning för M24 kr 7, -

ELEKTRONISK 
VARVRÄKNARE M74 
av universaltyp 
För olla pd marknaden före
kommande bilmärken. Kompen
serad för spännings_ och tem
peraturvariationer. Robust vrid
spoleinstrument i begränsat 
tropikutförande med skala O-
6000 r/m. 
Byggsats M74 inkl. instrument 
kr 165 , -
I nstrument för M74 kr 82,

Kretskort för M74 kr 10:
Byggbeskrivning för M74 kr 
15 ,-

KRISTALLSTYRD 
VH F-KONVERTER 
M25 

Samtliga EBaB-byggsatser innefattar allt material inkl. färdigborrade chassier och kretskort, skruvar, ledningsma-

för 136-172 MHz 
Lyssna på satelliterna, 
amatörlrafiken och an
nan kommunikationstro4 
fik med EBaB:s VHF
konverter. 
Byggsats M25 kr 165,
Kretskort för M25 kr 
20 ,-
Kristall för M25 kr35 ,
Byggbeskrivning för M25 
kr 15:-

teriel, lödtenn m.m., 
samt utförlig .steg
för-steg »-byggbe
skrivning. 
Priserna för kom
pletta byggsatser 
gäller inkl. oms och 
frakt. Ovriga priser 
exkl. oms och frakt. 
Vid order understi
gande kr 100, - de
biteras kr 5, - för 
expeditionskostna
der. 

113 :fll :J ELEKTRONI~BYGGSATSER A~ BOX 21060-=5TOCKHOLM 21 
I Rl, S byggservlce 

Sänd mot postförskott , 
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e till sist o o o 
England lar NTSC-systemet? 
Brittiske » Postmaster General» fram
höll i februari j år i engelska underhu
set att han under de senaste månaderna 
stärkts i sin uppfattning att NTSC
systemet för färg-TV bör väljas_ Orsa
ken: lyckad överföring av färg-TV med 
NTSC-systemet mellan London och 
Moskva_ 

Västtyskiand tar P AL-systemet? 
Vid en fackpresskonferens i Berlin i 
februari sade prof. Nestel, Telefunken, 
att de västtyska TV-fabrikanterna ac
cepterat Telefunkens P AL-system för 
färg-TV_ Max_ 0,5 % royalty på fabri
kantpriset för färg-TV-mottagare kom
mer att tas ut av Telefunken_ 

Undervattellstelelon 
Ett frekvensmodulerat telefonsystem 
med ultraljud som bärvåg har utveck
lats i England_ Systemet arbetar på 
120 kHz och har l W uteffekt. 500 ffi 

räckvidd har uppnåtts_ 

»Hallå, är det TV-servicebolaget? Det gäl
ler den där antennrotorn som ni installe-
rade i går ___ !» 

-- Ja det är kanske 
bättre än att ha eu
nucken här, men vi 
tycker fortfarande 
inte om det_ 

En kam? 
Nej, det är ett antal av Siemens nya 
miniatyrtransistorer av NPN-kiseltyp, 

utförda i planarteknik. De är försedda 
med färgat plasthölje och är avsedda 
för hörapparater. 

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

RADIO & 
TELEVISION 

Nordisk Rotogravyr 

Postbox 21060 

Stockholm 21 

T.I.fon 28 90 60 

Pr.nu ...... ation 
l) Rin, 289060 och begär prenu
meration. 

2) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 1965 64. Ange på ta
longen om hel- eller halvårsprenu
meration önskas. 

3) Skriv till RADIO & TELEVI
SION, Nordisk Rotogravyr, Stock
holm 21. Prenumerationuostnaden 
uttages då mot postförskott, varvid 
första numret medsändes. 

Prenumerationspriset är . för. helår 
30: --, (därav l: 85 oms), för halv
år 15:' 50 (därav -:-: 95 oms), utan
för Norden: helår 34: 65. (RT 
utkommer 11 gånger per år, nr 
7/8=dubbelnummer.) 
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Sampr.numeration 
av RT och ELEKTRONIK: helår 
47: 50 (därav 3: 05 oms). 

Adr ••• iindrini 
Vid adreuändrin" meddela Även 
,amla adreuen! 

Äldr. numm.r 
Skicka ej inbetalning i förskott med 
frimärken e_d. förrän Ni övertygat 
Er om att numret veIlkli,en finns. 
Ring 28 90'60 och begär prenume
ration. 

Inbindningspärmar 

för årg. före 1956 
för årg. 1956-1960 
för årg. 1961--1964 

3 25 
3 75 
4 05 

Prindp.ch.man 
Principscheman i RT är uppritade 
enligt följande riktlinjer: 

Komponentnumren som korres
ponderar med motsvarande nummer 
i ev. stycklista, är placerade till 
vänster ovanför resp. komponenter, 
I de fall komponentvärden anges i 
princip scheman återfinnes värdena 
till höger under resp. symboler. 

Beträffllnde komponentnumren i 
schemana ,äller att för motstånd 
och kondensatorer före,ls ej num
ret av R resp. C-

Beträffande komponentvärdena i 
schemana gäller att för motstånd 
utelämnas ohm-tecknet, och för kon
densatorer utelämnas F. Således är 
100=100 ohm, 100 k=l00 kohm, 
2 M=2 Mohm, 30 p=30 pF, 30 n= 
=30 nF (l n=looo p), 3 p=3 pF 
osv. Alla motstånd 0,5 W, aUa kon
densatorer 250 V provsp. om ej an-
nat an,es i stycklista. . 
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T-LINE KOAXIAL KABEL 

110.000.000 m Times T-Line koaxialkabel är 
för närvarande i bruk i olika sammanhang 
över hela världen. Dessa kablars pålitlighet, 
prestanda och livslängd är väl kända. Kost
naden för T-Line är ung . 30 % lägre än för 
motsvarande styva eller halvflexibia kablar 
även utan att evakuerings- eller tryckutrust
ning är medräknad. Om miniatyrisering be
hövs, tillåter T-Line en 35 %-ig inbesparing 
i dimensioner och vikt med motsvarande 
elektriska egenskaper. Speciell apparatur 
hos Times Wire & Cable Co. möjliggör sam
manhängande icke skarvade län~der av 
upp till 800 meter. Den fullständiga flexibili
teten hos T-Line kablarna ger förenklad han
tering och installation. 

MITTLEDARE YTTERHOLJE 
Xelon, polyethylene 
med hög molekyl~ 
vikt med en vät
skegenomsläppning 
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/ som är 10 ggr 
~ mindre än de höl

jen som finns på 
de vanliga RG
kablarna. 

METALLSKÄRM 
Skärmhölje tillver
kat med stor pre
cision och för full
ständig flexibilitet 
och lång livslängd. 
Enkel alternativt 
dubbel skärm. 

Alla T-Line kablar finns som alternativ med dubbel skärm 
och dubbelt hölje, vilket ger 57 dB minskning av utstrål
ning och överhörning. 

transistorenheter 

TRANSISTOR VARIOMETER TUNER MED 
PC-PLATTA 
Diffusionslegerade transistorer, automatisk volym
och frekvenskontroll, drivaxelutväxling ca 1: 5, 
bandbredd 350 kHz, ingångskänslighet 1 fJ.V, fre
kvensomr. 88-108 MHz. 

X41 FM-tuner 88-108 MHz 
- jord NTO kr. 48:-

X51 3-steg MF-förstärkare 
10,7 MHz med kvotdet. 
- jord NTO kr. 58:-

X52 4-steg MF-förstärkare 
10,7 MHz med kvotdet. 
- iord NTO kr. 76:-

X61 2-steg MF-förstärkare 
460 kHz med AM-det. 
+ iord NTO kr. 44:-

X71 LF-förstärkare 1,5 W 
- iord NTO kr. 62:-

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

HOLLANDARGATAN 9 A. BOX 3075. 
STOCKHOLM 3. TELEFON 08/240280 
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