
IDSKRIFT FÖR RADIOTEKNIK ELEKTRONIK - MÄTTEKNIK 

... " . ' -, : ,,: . 
'. . " . ' . , . ' . 

~~ ~. . :t-. ~ 
. ,~ 

-0, . 

AMATÖRRADIO 

. ... . ' . 
". 

.' . 
,o " , ' . 

", ' I . 

Nr 7-8 
JULI AUG. 1965 
PRIS 3: 50 
INKL. OMS 

AUDIOTEKNIK 

.. ; . 

... '. 
: . 

' " 0 . 

'o. 

i . • _.: . .... 

-':.,'''' :. 



2 SUiNALCiENERATORER 

Kristallstyrda 

Dekadisk Inställning 

Stort frekvensområde 

Låg störnivå 

Kvalitetsmätning på 
fasta och rörliga 
sändarsystem 

Filtermätningar 

relemetrimätnlngar 

DO 1001 

DO 1001 
Frekvensområde : 

Frekvensstabilitet: 

Utspänning: 

EMK stabilitet: 

Utlmpedans: 

Modulation: 

FS 2 
FS-seriens Instrument är helt transistoriserade med 
digital Inställning av frekvensen. 

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

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

Instrumentets effekHörbruknlng är endast 10 W, vilket 
medger 6 timmars drift från inbyggt batteri. I läge 
»beredskap» är endast kristallen och ugnen Inkopp
lade, och batteriet kan då driva dessa I 24 timmar -
detta för att Instrumentet skall kunna tagas I bruk med 
full frekvensstabIlitet efter en transport. 

TEKNISKA DATA 

50 kHz-1550 MHz 

2X10' 

1 Vett. 
±0,1 dB 

50 ohm 

AM, FM, SSB och Video 

FS 2 
Frekvensområde : 

Frekvensstabilitet : 

Utspänning nr 1: 

nr 2: 

0-2,0 MHz 

3 X 10' (8 veckor) 

50 mVeft. (0-1,2 MHz) 

2,5 Vett . (300 Hz-1,2 MHz) 

Utlmpedans nr 1: 75 ohm 

nr, 2: O, 75, 150 el. 600 ohm 
Jordad el. balanserad 

I FS-serien Ingår även generatorer med större frekvens
område. 

SCHLUMBERGER SVENSKA AB 
Vesslevägen 2--4 • Lidingö 1 • tel. 6528 SS 
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EICO 
OSCILLOSKOP 

för 
trimning - produktion 

435 K 
Byggsats 780:- Monterad 990:-

Det är god ekonomi att själv bygga ett EICO
instrument. Med EICO lär man när man bygger. 

3" oscilloskop. Bandbredd 4,5 MHz för vertikalför
stärkaren, känslighet 10 mV/cm. Horisontalförstär
karens frekvensområde rakt från 1 Hz till 400 kHz, 
känslighet 0,25 V/cm, svepfrekvenser 10 Hz-lOO 
kHz i fyra områden. 
Rörbestyckning: 2 st 6AU8, 2 st l2AZ7, 1 st EZ8l, 
1 st V2, 1 st silicondiod, 1 st Zenerdiod, l st WX50l3, 
1 st bildrör. Dimensioner: 290X220X150 mm. Svensk 
bruksanvisning. 

Rekvirera vår EICO-katalog! 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

HOLLANDARGATAN 9 A BOX 3075 
STOCKHOLM 3 TELEFON 08/240280 
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Ur PR nr 7-8/40 

I POPULÄR RADIO nr 7-8/40 skrev ci· 
vilingenjör Stellan Dahlstedt om »Kom· 
pression och expansion, de senaste begrep. 
pen inom ljudåtergivningen». Artikeln har 
sitt intresse i dessa dagar, då ett svenskt 
system för 2.kanalsöverföring via FM·sän· 
dare baserat på kompanderteknik diskute· 
ras. I fig. l visas ett schema som återgavs 
i artikeln, det avser en kompressionsför. 
stärkare med elektronrör med variabel 
branthet. Förstärkaren är i princip att 
uppfatta som en vanlig 2.stegs mottakt· 
kopplad förstärkare, från vars utgång ut· 
tages en spänning som tillföres en regler. 
förstärkare med efterföljande likriktare. 
Från likriktaren erhålles en reglerspän. 
ning VR över ingångsrörets galler. Men 
denna reglerspänning, som ju varierar 
med utgångsspänningen, ger inte upphov 
till motsvarande spänningsvariationer på 
förstärkarens utgång, enär dessa spän· 
ningsändringar tack vare mottaktkopp. 
lin gen motverkar varandra. 

använda regleringsorganet reglerar för 
hastigt inom ett om"råde, så att utspän. 
ningen sjunker, då inspänningen stiger. 
Särskilt om man önskar arbeta inom ett 
mycket stort regleringsområde, kan det 
uppkomma svårigheter att ernå det önska· 

. de förloppet av kompressionskurvan. Å 

andra sidan har reglering från ingången 
den fördelen, att den önskade reglerings· 
spänningen genast inställer sig, naturligt. 
vis med någon fördröjning på grund av 
tidskonstanten för regleringslikriktaren. 

Uttages regleringsspänningen däremot 
från utgången, kan en negativ lutning hos 
amplitudkarakteristiken ej uppkomma. Å 
andra sidan inställer sig vissa svårigheter 

Förf. påpekar bl.a. följande i artikeln: 
»Uttages regleringsspänningen från in· 

gången, kan det mycket väl hända, att det 

Fig l 
Ur PR nr 7-8/40: ett principschema för en 
kompressionsförstärkare med "variabel·wrör». 

AJ® 
AKAI 

Bandhastigheter : 

Spolstorlek : 

Speltid : 

Frekvens· 
karaktäristik : 

Ingångar : 

Utgångar : 

Signal/brusför. 
hållande : 

Wow och fluller : 

Overhörning: 

Distorsion : 

Nätanslu tning : 

Batteri: 

med Cross-Field magnetisering 

MODELL X-4 batteri + nät 

transistoriserad stereo
bandspelare med 4 spår 
och 4 hastigheter 

2,4, 4,75, 9,5 och 19 cm/sek 

Upp till 5" 

Upp t ill 24 timmar med 5" trippelband 

Vid 2.4 cm/sek 30- 5500 Hl ± 3 dB 
Vid 4,75 cm/sek 30-11000 Hl ± 3 dB 
Vid 9,5 cm/sek 40-17000 Hl ± 3 dB 
Vid 19 cm/sek 40-20000 Hz ± 3 dB 

Mikrofon : 0,1 ' mV över 600 ohm 
Radio/g rammofon: 60 mV over 250 
kohm 

Extra högtalare 2 W över 8 ohm 

> 40 dB 

Vid 2,4 cm/sek > 0,35 % 
Vid 4,75 cm/sek > 0,28 % 
Vid 9,5 cm/sek > 0,17 % 
Vid 19 cm/sek > 0,16 % 
-60 dB 

< 5 % mätt vid 1000 Hz, O VU rn och 
l W uteffekt 

220 V. 50 Hz 

Uppladdningsbar ackumulator, som auto-

med regleringsspänningens insvängning. I 
första momentet, innan nedreglering av 
förstärkningen skett, kommer ju en alltför 
stor regleringsspänning till regleringsor. 
ganet. Detta tenderar alltså till besvärande 
effekter. Genom lämplig dimensionering 
av regleringslikriktarens filteranordningar 
kan denna olägenhet avsevärt minskas. 
Vilken metod, som bör komma till an· 
vändning, är beroende på vilka krav, som 
ställas på förstärkaren.» 

Artikelförfattaren avslutar sin artikel 
på följande sätt: 

»Av vad ovan sagts framgår att denna 
nya teknik förtjänar att mera utnyttjas. 
Skulle t.ex. radioprogrammet komprimeras 
inom ett område av 25 a. 30 dB skulle sta· 
tionernas hörbarhet åtminstone fördubblas 
samtidigt som lyssnaren i gemen kunde 
glädja sig åt en jämnare ljudstyrka.» 

Bland övriga artiklar i detta nummer 
kan J).ämnas en artikel »Flyglarm enligt 
televoltsystemet:~ av civilingenjör Gösta 
Johansson vid L M Ericsson i Stockholm. 
Det var fråga om ett larmsystem, uppbyggt 
med ringklockor avsedda att kopplas till 
nätet i serie med en glimlampa. Vid flyg. 
larm deformerades på kraftstationen nät· 
växelspänningen så att så höga spännings· 
toppar uppstod, att glimlamporna tände i 
flyglarmstationerna, varvid larmklockorna 
började ljuda. • 

Dimensioner ; 
~~t~~~~~d:~från separat näten het GEORG SnWANDER 

Vikt : 6 kg (med batteri) LlDINGOVAGEN 75 6707 00 STOCKHOLM NO 
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Äntligen en 
permanent 
HI Fl 
utställning 
i Stockholm! 
HI-Fl ~ 

I u 

Upplandsgat. 45 

Välkomna! 

Demonstration varje dag kl. 10.00-18.00 
av produkter från följande tillverkare: 
Sonic AB 
FISHER 
J. B. LANSING 
SHURE 
KOSS 
REK-O-KUT 
lEAK 
SME 

Elfa Radio & Television AB 
DYNAKIT 
THORI:NS 
REVOX 
WARFEDAlE 
KEF 

Sela 
Mc INTOSH 
ORTOFON 
TElEWATI 
GOODMAN 

Arthur Rydin 
DYNA CORD 
HECO 
BEYER 

Harry Thellmod AB 
ACOUSTICAl QUAD 

Peerless Svenska AB 
PEERlESS 

• 

Svenska Högtalarefabriken AB 
SINUS 

Braun Elektr. Svenska AB 
BRAUN 

Georg -Sylvander AB 
AKAI 
EBNER 

·TRUVOX 

AB LjudförbäHringar 
ACOUSTIC RESEARCH 
MARANTZ 
GRADO 

o:: 
W 
l-
d] Upplandsgatan 45, Stockholm Va, 

O tel. 08/32 69 77 
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Problem nr 4/65 
hade följande lydelse: 

»Problem 4/65 är troligen den största 
bluff som tryckts i Eder värda tidning», 
skriver Helmer Ögård, Mariehamn. »Utan 
större resonemang (se fig. 2) får man: 

tg fPl=3/8=39/104 och 
tg fPs=5/13=40/104 samt 
tgfPl=3/8=15/40 och 
tg fP2=2/5=16/40 

, Om man klipper upp en kvadratisk 
skiva 8X8 cm=64 cm2 i fyra bitar en
ligt fig. l och sedan pusslar ihop 
dessa bitar till en rektangulär skiva 
måste denna bli 5X13 cm=65 cm2• 

Alltså är 64=65. Eller hur? 

8 

Fig l 

l 

~ ;' 1 

/ ..... , 

/ 
(A) 

/ 
/ 

Bandhasligheter: 
Spolstorlek: 
Frekvens
karaktäristik: 

Ingångar: 

Ufgångar: 

Distorsion: 
Signal/brus
förhållande: 
Wow och fllltter: 

Kanalseparation: 
överhörning: 
Motor: 

Nätanslutning: 
Dimensioner: 

5 

" 

(8) 

~. 

" '..:., 

) 

Fig 2 

Då fPl inte är lika som fPs är trianglarna 
inte likformiga och då fPl inte är lika med 
fP2 bildar A och B tillsammans inte en 
triangel utan en oregelbunden 4-hörning. 
Så 64=64 och 65=651» 

Ingenjör Thorsten MaTiedahl, Karlsko-

med Cross-Field magnetisering 

MODELLM-8 

lj4-spår stereo 
4,75, 9,5, 19 och 38 cm/sek 
Upp till 7" 

Vid 4 ,75 cm/sek 40-10000 Hz ± 4 dB 
Vid 9,5 cm/sek40--t8ooo Hz ± 3 dB 
Vid 19 cm/sek 40--21000 Hz ±3 dB 
Mikrofon 1,5 mV över 500 Kohm 
linje 500 mV över 1 Mohm 
linje 0,8 V över 10 Kohm vid 1000 Hz 
Högtalare 6 watt/kanal, 8 ohm 
mal( 2 % Vid . 1000 Hz, O VU 

>40dB 
Vid 4,75 cm/sek < 0,35 % 
Vid 9,5 cm/sek < 0,25 % 
Vid 19 cm/sek < 0,15 % 
> 80 dB vid 1000 Hz, + 3 VU 
-53dB 

. Dynamiskt balanserad hysteres·synkronmotor 
med två hastigheter, 3000-1500 varv per minut. 
220 V, 50 Hz, 100 W. 
51X34X23 cm. Vikt c ;a 21 kg. 

GEORG SYLWANDER 
llDINGöVAGEN 75 670700 STOCKHOLM NO 
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ga, visar precis på var hunden ligger be
graven med följande resonemang: 

»Ytan av de inpusslade bitarna blir, se 
fig.3: 

2[ (3+5)/2]5+2(3· 8)/2=40+24=64 cm2 

Alltså: l cm2 eller 1,54 % av rektangelns 
yta 5 ·13=65 cm2 täcks inte av pussel-o 
bitarna.» 

Fig 3 

Problem nr 5/65 
hade följande lydclse: 

Av 10 stycken l-ohms precisionsmot
stånd är det avbrott i ett. Hur skall man 

~8 



DISCOVER 16" BATTERI-TV 
- för sommarstugan, husvagnen och båten 

Discover 16" för batteri- och 

nätdrift, är den idealiska lös

ningen öm man vill se TV så

väl i sommarstugan, husvag

nen, båten. .. som i hemmet 

- ty Discover har en bildruta 

stor nog även för hemmabruk. 

Det nya bildröret med 11 0° 

avlänkning har kortare bild

rörshals, vilket möjliggör ett 

smidigt Ocn behändigt appa

ratformat. Discover kan an-

vändas överallt där det över 

huvud taget går att ta emot 

TV, tack vare kombinationen 

inbyggt batteri och ' nätanslut

ning eller se

parat 12 V bat

teri, som kan 

räcka . under 

hela säsong

en med en

dast ett fåta l 

omladdningar. 

Discover 16" har 

• transistorchassi med 44 rör

funktioner 

• framåtriktad Luxor Briljant

högtalare 

• 2 inbyggda teleskopanten

ner 

• 2-färgat hölje i slagfast po

lystyren med bärhandtag 

• Färgkombinationer: mörk

grått/ljusgrått 

• Mått : 50 X 33 X 15 + 9 cm 
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med endast två resistansmätningar 
kunna lokalisera det felaktiga mot
ståndet? 

Detta problem har åstadkommit en veri
tabel störtflod av lösningar och det värsta 
är att praktiskt taget alla är fullt korrekta 
men det finns inte många som är lika! Det 
finns uppenbarligen ett stort antal lös
ningar på detta problem - många fler än 
de som problemförfattaren tänkt sig. 

Det är en utomordentligt svår uppgift 
att bland de många lösningarna prisbe
löna de intressantaste, elegantaste eller ro
ligaste. Det finns nämligen en uppsjö av 
alla dessa kategorier bland lösningarna! 

Claes Garelius i Stockholm får pris för 
följande lösning: 

»Av de tio motstånden borttages två 
stycken. Vi har nu åtta kvar samt upp
kopplar dessa enligt fig. 4. 

Resistansen mätes mellan A och B. 

Avbrott i motstånd 
nr 

l 
2 eller 3 
4 
5 eller 6 
7 eller 8 

Resistans A-B 
i ohm 

00 

12/5 
17/5 
7/3 

13/6 

Fig 4 

Om alla motstånden är hela är resistan
sen A-B 31/15 ohm och vi vet då att det 
är något av de två borttagna motstånden 
som är felaktigt. Om vi får 00 ohm eller . 
17/5 ohm kan vi direkt avgöra att det är 
fel i motstånd nr l resp. 4. I övriga fall 
får vi genom att mäta resistansen på ett 
av de två motstånd som kan misstänkas, 

A 

0,--- ---- ---
! 
tt--- ---- ----

c <>---1 

Fig 5 

I 
c~-- ---
I 
I 
I dL __ 

__ O, 
I , 
I 

---+ , 
t"--o D 
! --j 
, 
I 

---' 

avgöra vilket motstånd som är det fel
aktiga.» 

Fil. stud. Åke Blomberg i Sollentuna, 
anger följande eleganta lösning: 

»Låt kvadraterna i fig. 5 beteckna de 
tio l-ohmsmotstånden. 

Koppla först ihop motstånden så som de 
heldragna linjerna anger och mät resi
stansen mellan A och B. Genom direkt 
räkning finner man att man får följande 
resistansvärden vid avbrott i de olika ko
lumnerna. 

Fel i kolumn nr 

l 
2 
3 
4 

Resistansvärde, ohm 

12/13 
12/19 
12/21 
12/22 

När man avgjort i vilken kolumn felet 
är beläget kopplar man så som de strec
kade linjerna anger och mäter resistansen 
mellan C och D. Precis som vid första mät
ningen är resistansen beroende av i vilken 
av raderna a-d som felet är beläget. Då 
man nu känner både rad och kolumn för 
avbrottet kan man avgöra vilket motstånd 
det är, eftersom man känner motståndets 
'koordinater'.» 

En annan trevlig lösningsvariant ger 
Sven Jacobsson i Älvsjö : 

~10 

potentiometerskrivare 
med två kanaler 

i vetenskape'ns tjänst 
LKB-PRODUKTER AB BOX 76 - STOCKHOLM· BROMMA 1 
TEL: 08 /98 09 40 
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COLLECTOR-TO EMITTER VOLTS (VCE) 

VcE/lc-DIAGRAM FÖR, RCA:s TRANSISTORER 
2N3439 2N3440 40255 och 40256 

2N3439, 2N3440, 40255 och 40256 
är trippel-diffunderade kiseltransistorer av 
n-p-n-typ. De kännetecknas av hög genom
brottsspänning mellan kollektor och emitter, 
vilket gör dem lämpliga för bl.a. högspända 
operations- och differentialförstärkare, serie
och shuntregulatorer, drivning av nixierör samt 
brytning och slutning av induktiva kretsar. 

PRIS: Kvantitet 1-24 st. 

Typ 

2N3439 

2N3440 

40255 

40256 

22:60 

11: 25 

26: 10 

14: 85 

Typ 

Kollektor-bas-
spänning VOBO 

Kollektor-em itter-
spär:lning VOEO (SUS) 

Kollektorström lo 
Effektfödust vid 
50° C på höljet PT 
Strömforstärkning vid 
VOE=10V, 10 =20 mA 
hFE 
Förstärkning-band-
breddsprodukt f T 

Hölje 

I RCA's publikation Small Signal Silicon Transistors SST-210 
behandlas dessa och andra transistortyper av samma familj. 
Kontakta vår komponentavdelning för närmare information" 

Max-värden 
2N3439* I 2N3440* 

40255** 40256** 

450 V 300 V 

350 V 250 V 

1 A lA 

5W* 5W* 
10W** 10W** 

40-160 40-160 

25 Mc 25 Mc 

TO-5* 
TO-5 med f1äns** 

• Tho Mo,t T",tod Nomo ;. ElK .... k' 

Box 56 Bromma 1 08/252870 

IK.FER ... ER 
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1 2 3 A:::rJ:1]8 9 10 
R-

B . 
4 5 6 

Fig 6 

»Motstånden kopplas enligt fig. 6 och 
resistansen mellan A och B uppmätes. Man 
får följande värden vid avbrott i resp. mot
stånd: 

Avbrott i motstånd 
nr 

l eller 4 
2 eller 5 
3 eller 6 
7 
8 
9 eller 10 

Resistans A-B 
i ohm 

cc 
3 

1l/4 
33/7 
31/H 
41/15 

Sammanställningen ovan visar att man 
har 20 % chans att omedelbart fastställa 
vilket motstånd - nr 7 eller 8 - som har 
avbrott. I övriga fall kan man avgöra att 
felet ligger i ett av två motstånd: l eller 4, 
2 eller 5, 3 eller 6, 9 eller 10. Ett av de 

misstänkta två motstånden tas ur kretsen 
och mätes separat. Är det inte det uttagna 
motståndet som är felaktigt är det natur
ligtvis det som är kvar i kretsen.» 

En problemlösare har kopplat upp en 
»stege» med de tio »misstänkta» l-ohms
motstånden i serielänkar och med 10 fel
fria l-ohmsmotstånd som shuntlänkar, se 
fig. 7, och ko~er då fram till att det 
endast behövs en enda mätning för att kon
statera var det felaktiga motståndet ligger. 
Detta är kanske att gå en smula på sidan 
om problemtexten men lösaren, teknolog 
Mats Elmgren i Växjö bör nog ha ett 
hedersomnämnande. 

Samma sak gäller sign. »BEB» i Göte
borg, som ger en generell lösningsmetod 
för hur man i en grupp om n stycken pre
cisionsmotstånd om l ohm kan genom 
två resistansmätningar finna ett som är 
felaktigt. 

Så har vi fru Karin Wall, Linghem, som 
ger en verkligt genial lösning: hon löser 
problemet utan att göra en enda resistans
mätning! Fru Wall skriver: 

»En händig husmor som vanligtvis inte 

...-Smörkl ickar 

. KAFFEBURK 

Fig 8 

har tillgång till ohmmeter tager en tom 
kaffeburk av plåt, se fig. 8. Man löder 
fast motstånden runt kanten och låter allt
sammans kallna. Sedan tager man små 
smörklickar (-kulor), ca 1/4 tum i dia
meter och träder på en kula på varje mot
stånd. Kaffeburken och motstånden an
slutes till lämplig strömkälla som ger så 
stark strö.QJ. att smöret börjar smälta. Det 
motstånd som lyckas behålla smörklicken 
längst är det felaktiga.» 

Fig 7 ,:rrrt!b!TD Ytterligare ett bevis för ått kvinnans 
list övergår mannens förstånd! 

På ett särskilt kort sänder fru Wall 

~ 12 

Generalagent 

FREKVENS 

,,--.---®fREQUENCV---, 

[Kle. 
CDfltfQUOlCY 

E:::M-:~:~ ............ .. " ...... 

WAVE ANAlYlIR 
- ~0 -

TYK FIA) 8fO- SI.IPUPOSmON 

®~, 

RADIOMETERs frekvensanalysator 
FRA3 har 6 omkopplingsbara band
bredder, helt linjär frekvensskala, in
byggd tongenerator och superposi
tionsenhet för intermodulationsmät
ningar. FRA3 kan även användas som 
bredbandsmillivoltmeter. 

Frekvensområde: 
10 Hz-60 kHz, 10 Hz-6 kHz 

Bandbredder: 
±3, ± 6, ±12, ±25, =!= 50, ±100 Hz 

Känslighet: 
30 ,uV-300 V fullt utslag 

Skrivarutgång : 
3 V max (2 kHz), 80 dB dynamik 

RADIOMETER 
BERGMAN & BEVING AB 
STOCKHOLM 10. Tfn 08/246040 • MALMÖ 1. Tfn 040/76760 
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RADIAL 
AXIAL 

CENTRIFUGAL 

-•• •• 

Med stora variationsmöjligheter i montagesätt. 

Försedda med DUNKER kvalitetsmotorer eller Wigo

robusta skärmpolmotorer. 

Där Ni fordrar kvalitet och driftsäkerhet är Ni skyldig 

Er själv att prova en Stork-fläkt. 

N6gra exempel : 

Typ I Data I Stönla m&tt 

Radial 
GK26/ RF50 6 V likström Flakt 13: 50 mm 

3000 v/min . 
0,6 mImin. 

Motorlängd : 67 mm 
.13 : 56mm 

5 mm Vp. max. 
KOV/RF63 220 V- Flakt 13 : 63 mm 

2200 v/min. Motorlängd : 62 mm 
1,2 m'/min. • O : 32x32 mm 
9 mm Vp. max. 

KOV/RF80 220 V- Flakt 13: 80 mm 
2400 v/min . Motorlängd: 68 mm 
1,5 m'/min. • O : 42x42 mm 
12 mm Vp. 

Axial 
A115/EW 51120 220 V- Flak, 13 : 115 , 2100 v/min . Motorlangd I 64 mm 

2 m'/min. 
A115/KO 52x15 220 V- Flakt 13: 115 mm 

2800 v/ min. Motorlängd : 90 mm 
3,5 m'/min. 

Al50/KO 52x30 220 V- Flak, 13: 150 mm 
2800 v/min. Matorlängd : 105 mm 
7,5 m'/min. 

Al50/GR 52x-45 2-4 V= Flakt 13: 150 mm 
3000 v/min. 
8 m'/min. 

Motorlangd : 100 mm 

A250/KO 62x60 220 V- Med inb~gnadsram 
2600 v/min. 250 mm 
26 m'/min. Motorlängd : 150 mm 

Centrifugal 
Cl001W51 220 V- Höjd : 104 mm 

2000 v/min . Lan9d : 132 mm 
1,0 m'/min. Bre d inkl.motar 116 mm 
10 mm Vp. max. 

C100/ KOV 42 220 V- Höjd: 104 mm 
2400 v/min. La~d . 132 mm 
1,2 m'/min. Br d, inkl. 
12 mm Vp. Motor : 121 mm 

CI65/ KO 62 x 45 220 V- Höjd: 165 mm 
2700 v/min . Lan9d: 198 mm 
2,8 m'/min. Bre d, inkl. 
30 mm Vp. Motor : 186 mm 

I 

Holländargatan 8 

Stockholm, Tel. 112990, 102246, 217316 
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hjärtliga hälsningar till den alldeles till
plattade problemredaktören, som till upp
muntran får en teckning, se fig. 9. På 
kortet står det: 

~Ni anar inte vilka gulliga halsband 
man kan göra av tio stycken motstånd.~ 

Fig 9 

Ett par av lösarna av problem nr 5/65, 
Bertil Lundgren i Göteborg och ing. Ivar 
Clandsey i Köping, har antytt att man kan 
klara sig med endast en resistansmätning 
för att lokalisera ett motståndsbrott i ett 
av tio identiska motstånd. Vi låter detta 
bli nästa problem: 

Problem nr 8/65 
Av 10 stycken l ohms precisionsmot-, 
stånd är det avbrott i ett. Hur skall man ' 
med endast en resistansmätning kunna 

300 sidor 
halvledarteknik 
Siemens handbok "Schaltungen 
mit Halbleiterbauelementen", 
som nu föreligger i en nyrevide
rad upplaga på över 300 sidor, är 
ett ovärderligt uppslagsverk för 

alla som arbetar med halvledare. 
Den innehåller kopplingsexem
pel från alla områden av halv
ledartekniken, och till varje 
exempel finns beräkningsanvis
ningar och förklarande text, så 
att Ni själv kan anpassa koppling
arna till likartade uppgifter. 
Boken kostar 17 kronor, och Ni 
kan köpa den direkt från Svenska 
Deltron AB genom att sätta in be
loppet på postgirokonto 601242. 

12 RADIO & TELEVISION - NR 7-8 - 1965 

lokalisera det felaktiga motståndet? 
(Observera att inga hjälpmotstånd är 
tillåtna i mätkretsen.) 

Det där blir någonting att bita il 

Rätta lösningen på detta problem kom
mer i RT nr 11/65. Särskilt eleganta, ro
liga eller intressanta lösniIlgar belönas 

Radio Japan 40 år 

1925 var det stora genombrottsåret för 
rundradiosändningar och de flesta av värl· 
dens ledande radiobolag firar sålunda i år 
sitt 40-årsjubileum. Radio Japan, som är 
ett av de jubilerande radiobolagen, har i 
sin tidning Radio J apan News återgett en 
del av sin fyrtioåriga historia. 

Den succe radioprogrammen fått i USA 
1920 stimulerade även japanerna att bör-

Siemens elektronrör 
För omgående leverans från la
ger kan vi nu erbjuda en stor del 
av Siemens högklassiga elektron
rör i såväl standard- som special
utförande. 

med 10: -. L5sningarna skall, för att bli 
bedömda, vara red. tillhanda senast den 
l sept. 1965. Skriv ~Månadens problem~ 
på kuvertet. Adress: RADIO & TELE
VISION, Box 21060, Stockholm 21. 

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

j a använda etervågorna. Den första radio
sändningen från Japan ägde rum den 22 
mars 1925 under signalen JOAK från 
Tokyo Broadcasting Of/ice, Shibaura 
Tokyo. De första månaderna gjordes loka· 
la experimentsändningar och den 12 juli 
samma år utvidgades dessa till att omfatta 
hela landet. Huvudsakligen sändes nyhets-

~ 14 

t 
SlEMENS 

l

Siemens nuvistorer 
ett resultat av modern 
rörteknik 

SVENSKA DELTRON AB 

Bilden visar nuvistor
trioden 7586 för uni
versell användning. I 
Siemens tillverknings
program ingår även 
7587, 7895, 8056 och 
8058. 

Valhallavägen 67. Stockholm O. Tel. 345705, 310153 
Swd 2-078 



"Ge mej Edra motstånd, 
Edra kondensatorer eller andra komponenter 

(och jag vill mäta dem med en n~ggrannhet av 0,05 CJ'o)" 

låt ESI:s nya modelr 292 visa Er vägen till mycket nog
granna impedansmätningar. Här har Ni möjlighet att i 
ett system mäta resistanser och konduktanser med en nog
grannhet av i O,OS %, induktanser och kapacitanser med 
en noggrannhet av iO,l %. 

ESI har utvecklat detta instrument för att ge Er möjlighet 
att lätt kalibrera varje kretselement. Detta laboratorie
instrument med sex mycket noggranna bryggkretsar tar 
hand om 99 % ay de mätningar som görs vid ankom
mande kontroll, kvalitetskontroll eller vid kalibreringar. 
Den är så enkel att använda att Ni ej ens behöver någon 
instruktionsbok (fast en sådan givetvis med levereras). 

Modell 292 Universalimpedansmätsystem 
Resistans och konduktans 
Område : O till 1200 kohm -(R) 

O till 1200 millimhos -(GJ 
Noggrannhet: i 0,05 '/, + 1 skaldel 

Kapacitans och induktans (serie och parallellt) 
Område: O till 1200 /LF -(C] 

O till 1200 H -(L) 
Noggrannhet : i 0,1 '/, + 1 skaldel 

Känslighet: 
DC - 5 /LV AC - 20 /LV 

Anm. När behov ovett mindre-. och portabelt instrument före
ligger, fråga då efter den välkända modell 250 DA. 

Begär närmare upplysningar från generalagenten 

TELEINSTRUMENT AB 
Härledalsgatan 138 VÄLLINGBY Tel. 871280, 3771 50 
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Fig l 
Radio Japans radio- och TV-hus i Tokyo_ 

Fig 2 
Interiör från Radio Japans konsertsal, som användes vid såväl radio- som T V-sändningar_ 

Fig 3 
Vid Radio Japan används elektronstyrda TV-kameror som fjärrmanövreras från kontrollrummet_ 

Fig l Fig 2 Fig 3 
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bulletiner, väderleksrapporter, marknads
rapporter m.m. från tre sändare i TokY9, 
Osaka -och Nagoya. 

Under denna period användes ett stort 
antal kristallmottagare, som på den tiden 
!:ostade 25-30 yen" medan rörbestyckade 
[{Ostade 300-400 yen - ett högt pris för 
dåtida förhållanden. Antalet registrerade 

1100 yen=ca l: 50 skr. 

lyssnare uppgick under det första sänd
ningsåret till 300 000. 

J apans radiohistoria fram till andra 
världskriget kan ses som en - period då 
sändarnätet utökades och lyssnarskarorna 
blev allt större. I augusti 1926 upplöstes 
de tre radiostationerna i Tokyo, Osaka 
och Nagoya och bolaget Nippon Hoso 
Kyokai, (NHK), tillhörande Japan Broad
casting Corporation, bildades. Organisatio. 

nen växte stadigt och blev landsomfattan
de. I juni 1930 startades utlandsservicen, 
kallad Radio Tokyo, som är föregångare 
till nuvarande Radio Japan. 1931 upprät
tades ett andra radionät i Tokyo. Lyssnar
mtalet ökade alltmera, miIjonstrecket pas
serades 1940 och 1943 fanns sju miljoner 
registrerade lyssnare. 

År 1938 uppfördes tlen nuvarande radio-

~ 16 

KISEL 
SELTRON presenterar två 

likspånnlngsaggregat nled nya 
sanltllga halvledare I kisel 

~S7 

PSS 
0-3SV 
0-40V 

PS 7 och PS 8 är moderniserade efterföljare till våra populära 
aggregat PS 1 och PS 2. Aggregaten har försetts med kiseltran
sistorer, och den uttagbara effekten har ökats. PS 7 och PS 8 
finns i lager för omgående leverans. 

• Kompakta - BxHxD=205x135X210 mm 
• Stor livslängd 
• Hög stabilitet - 0,1 % I 
• Strömbegränsande - kortslutningssäkra 
• Plug in-kort av glasfiberlaminat 
• Vakuumimpregnerad transformator 
• Kan erhållas programmerbara 
• Kan monteras i 19" panel 

Begär datablad på dessa och våra övriga aggregat. 

O,SA S90:-
1A 690:-

Vårt program omfattar 

• 12 typer av likspänningsaggregat 

• Specialaggregat 

• DC-DC-omvandlare 

• DC-AC-omvandlare 
• Temperaturregulatorer 

• Effekt- och SWR-mätare 

• Lågpassfilter • 

• Instrumentiådor - 46 storlekar 

AB SEL TRON TELEINDUSTRI 
Egnahemsvägen 15, Spånga. Tel. 08/367790 

Våra likspänningsaggregat säljes även genom 

SCHLUMBERGER SVENSKA AB, Lidingö A/S DANBRIDGE, Köpenhamn 
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CAMS'ON® 
Mer än 15.000 komponenter under ett tak! 
Bilden visar ett urval av CAMBION precisionslindade standardspolar av vilka 
över 400 olika typer finns i lager i USA för leverans omgående. 

Tillverkningsprogram 
Lödstöd 
Pressverktyg 
Kopplingslister 
Isolerade lödstöd 
Spolstommar 
Spolar 
Högfrekvensdrosslar 
Kondensatorer 

• 
Jackar 
Pluggar 
Kopplingsbord 
T ermoelektr. kylare 
Komponentklämmor 
Handtag och beslag 
Rattar 
Skallås, panellås 

BEGÄR KATALOG 700 ... 260 sidor späckade med intressanta fakta från en 
av världens mest kvalitetsmedvetna fabriker. 

Detta är den första annonsen i en serie av produktinformation från 
CAMBION. Håll utkik i fortsättningen ... det lönar sig. 

Generalagent och distributör: 

AB RECTRONIC INC. Stockholm SV 0812461 60 

. .. oslagbara leveranstider 
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stationen i Uchisaiwaicho i Tokyo aven 
stor sändningsorganisation som hade fun
gerat i många år vid Atagoyama, där för 
närvarande det berömda radiomuseet är 
inrymt. Tidigare var stationen placerad 
vid en högre teknisk skola i Shibaura, 
Tokyo. 

Efter andra världskriget stoppades ut
landssändningarna men återupptogs igen 
1952 av Radio Japan. För att klara den 
ökade efterfrågan på radioprogram för de 
breda folklagren efter kriget valde man 
- p.g.a. den av kriget orsakade bristen 
på personal - att popularisera sändning
arna. Lyssnare dök upp i studion ocb 
gjorde direkta program till folket och 
ibland hände det att man tog ut mikro
fonerna på gatan för att göra direkta in
spelningar av händelser. USA:s ockupa
tionsstyrkor i Japan sände radioprogram 
under många år efter kriget, men dessa 
blev givetvis i hög grad amerikaniserade. 

1951 etablerades vid sidan av NHK 
kommersiella radiostationer över hela lan
det och 1952 var antalet lyssnare tio mil
joner. 

1953 fick sex forskningslaboratorier 
tillåtelse att börja med television. TV
sändningarna hölls igång 4 timmar per 
dag. Antalet registrerade tittare var då 
866. Tittarskaran hade 1956 ökat till 
300 000, mycket tack vare populära sport-

sändningar. 1959 startade NHK en TY
skola och året därpå kom färg-TY. Allt
ifrån denna tid är t levisionen på stark 
frammarsch i Japan. 

För närvarande är närmare 17 miljoner 
(ca 80 Ofo av det totala antalet) japanska 
hushåll registrerade TY-tittare. Japan lig
ger tvåa efter USA ifråga om TY-täthet. 
Forskningen och utvecklingen inom det 
tekniska området vid NHK Technical 
Research Laboratories och programforsk
ningen vid Culture Research Institute lig. 
ger på mycket hög nivå. 

Speciellt de japanska skol-TY-program
men har uppmärksammats över stora de
lar av världen. I april 1964 hölls den and
ra internationella konferensen för skolra
dio och skol-TY i Tokyo, där bl.a. även 
den svenske radiochefen deltog. 

I egenskap av framstående medlem av 
Asian Broadcasting Union har NHK stort 
inflytande på radio- och TY-industrin i 
hela Asien. Det väntas att radio- och TY
industrin i J apan även i fortsättningen 
kommer att spela en stor roll på världs
marknaden. 

Till sist kan nämnas att Radio Japan 
sänder ett program på svenska varje sön
dag och onsdag kl. 09.30-09.45 på fre
kvenserna Il 780 och 15 135 kHz i 19- och 
25-metersbanden. 

BE 

TV.DX 
Från Reinhard Kubitza i Görlitz, Östtysk
land, har anlänt några TY-DX-bilder som 
illustrerar hur väderleksrapporten presen
teras i olika länders TY. Fig. 1 visar en 

Fig l 
TY-DX-bild från svenska Emmaboda-sändaren 
på k. 8 den 29/10 1964. Denna dag gick j.ö. 
svenska TY-sändare in praktiskt taget på alla 
kanaler. Mottagning med en J2-elements bred
bands Yagi. Foto: Reinhard Kubitza, GÖrlitz. 

välbekant väderkarta, den svenska. Fig. 2 
visar hur den polska televisionen presen
terar en allmän överblick över väderleks
läget i Europa och i fig. 3 visas hur väder
leksutsikterna presenteras för Polens olika 

~18 

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

16 RADIO & TELEVISION - NR 7·8 - 1965 

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

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

12" . diam. 

10" diam. 

6" diam. 

41/2" diam. 

1000 CFM i fri luft 
600 CFM vid 0.2" S.W.g. och 1400 r.p.m. 
560 CFM i fri luft 
300 CFM vid 0.16" s.w.g. och 1400 r.p.m. 
220 CFM i fri luft 
150 CFM vid 0.25" S.W.g. och 2800 r.p.m. 
100 CFM i fri luft 
80 CFM vid 0.15" S.W g. oc.h 2800 r.p.m. 

Plannettes är för 230 V eller 110 V. l-fas, 50/60 per. ström. 

* INSTRUMENTAKTIEBOLAGET METRON I * 
TULEGATAN 17 STOCKHOLM Va TEL. vx 24 J2 50 
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"Vad jag skall använda 
i den kretsen ••• 

• .. en kiseltyristor - men är den inte ' 
för dyr för en ljusdämpare?" (Se nr 2 till 
höger) 
· .. en tyristor för höga strömmar och 
som har kort frånslagstid." (Se nr 9) 
· .. en kisellikriktare som mots.tår topp· 
effekter på 80.000 W i spärriktningen." 
(Se nr24) 

Studera tabellen till höger några mi· 
nuter. Snart ser Ni att General Electric 
tillverkar effektkomponenter för prak· 
tiskt taget varje behov. 

Ni skall finna en för sladdlösa rakap
parater, en annan för varvtalsreglering 
av elmotorer och ytterligare andra för 
de största industriella utrustningar och 
militära anläggningar. 

Först som sist, spar tabellen eller än
nu bättre - be att få General Electrics 
"Reference Guide to Silicon Power Se
miconductors". Den upptar dubbelt så 
många typer som i tabellen till höger. 
Den innehåller detaljerade beskrivningar 
och illustrationer och Ni får den gratis. 

Begär närmare informationer från 

, För ekonomi, General Electric effektkomponenter 

l. Effekt-tyristor C 6 ______ . ... ... . ........ . .. . .... 1A @TC=85·C/200V 
2. Effekt·tyristor C 20 ...•.. ... .............•..... 4.7A @ TC=65·C/400V 
3. Effekt-tyristor C 30 ..•.........•... . ..••... . ... 16A @TC=70·C/400V 
4. Effekt-likriktare A40 ................ .... . . _ . .... 20A @ TC=1l0·C/600V 

För höga spänningar, General Electrlc effektkomponenter 

5. Effekt-tyristor C 145 .................... .. .... 35A @TC= 80·C/1300V 
6. Effekt·tyristor C 150 .............................. 70A @ 75·C/1300V 
7. Effekt·tyristorC 180 ............. _ . . _ ......... 150A @TC=90·C/1300V 

För snabba kopplingar, General Electric effektkomponenter 

8. Signal-tyristor (Silicon Controlled Switch) 13 B ...... IGTC= l /-tA; IH=_2mA 
9. Snabb effekt-tyristor C 140 . _ .. ' .................. 16A @ TC=70·C/400V 

10. -Snabb effekt-tyristor C 155 ..... . .......... . ..... 70A @TC=70·C/500V 
11. Snabb effekt·tyristor C 185 ......... .. .... . ...... 150A @TC=90·C/600V 
12. Kiseltransistor för hög effekt 6 B ... . ..• ... .... 60W @TC= 100·C/120V 
13. Kiseltransistor för hög effekt 20 A . .. ............. 30W @ TC=100·C/80V 
14. Kiseltransistor för hög effekt 7A·T . ......... , ... 4-40W @TC=25·C/200V 

Beprövade industriella typer, General Electric effektkomponenter 

15. Effekt·tyristor (2N1595-99) C 5 .................... IA @TC= 100·C/400V 
16. Effekt-tyristor (2Nl710A-71A) C 10 ..... . . • _ .. ... 4.7A @TC=105·C/400V 
17_ Effekt-tyristor (2N6Bl-92) C 35 ............. . .... 16A @ TC=65·C/BOOV 
18_ Effekt-tyristor (2N1909-16) C 50 ......... . ........ 70A @ TC= 75·C/900V 
19. Effekt-tyristor (2N2542-4B) C 80 ....... . ... . ...... 150A @ TC=BO·C/BOOV 
20. Effekt-tyristor 6RW75 ..... ... .... . ........... 300A @TC=BO·C/1000V 
21. Effekt-likriktare A 70 ..... .............. ... .. 100A @ TC= 130·C/1200V 
22. Effekt-likriktare. A 90 ..... ... ..... ... ........ 250A @ TC=135·C/1000V 
23. Effekt-likriktare 6RW62 . ... .... . ............. 200A @ TC= 125·C/2000V 
24_ "Controlled Avalanche" -likriktare (6 storlekar) 0.5A till 250A, 500Vtill1000V 
25. Snabba likriktare (4 storlekar) ...... 6A till 35A. 400V; I rr = 200 nsek max. 

SATT SVENSKA AKTIEBOLAGET TRADLUS TELEGRAFI 

Röravdelningen • Fack. Solna 1 • Tel. 08/290080 S 320.06 
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Fig 2 
TV-DX-bild från polsk sändare på k_ OIR II 
den 4/41965 kl. 19.55. Foto: Reinhard Kubitza; 
GÖrlitz. 

Fig 3 
TV-DX-bild från polsk TV-sändare på k. OIR 
Il den 4/4 1965 kl. 19.56. Foto: Reinhard Ku
bitza, GÖrlitz. 

NEC 
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Fig 4 
TV-DX-bild från tjeckoslovakisk TV-sändare 
på k. OIR 8 den 2214 1965 kl. 18.53. Foto : 
Reinhard Kubitza, GÖrlitz. 
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distrikt. Fig. 4 visar den väderlekskarta 
som den tjeckoslovakiska televisionen an
vänder i sina väderrapporter. 

Jan E Haga i Oslo rapporterar att han 
den 31/ 1 1965 fick in BBC-sändare och 
NDR-sändare på FM-bandet kl. 19.38. 
Samtidigt gick TV-sändare i Danmark in 
starkt på k. 5, 6, 7, 8, 9 och 10, likaså öst
tyska TV-sändare på k. 8 och 10 som kom 
in med »lokalstyrka». 

F.ö. har en del danska FM-sändare gått 
in nästan kontinuerligt i Oslo-trakten, på
pekar hr Haga. • 

"Early Bird" i aktion 
Den första kommersiella kommunikations
satelliten »Early Bird» användes den 2 
maj i år för första gång för överföring 
av TV-program mellan USA och Europa. 
De program som utväxlades mellan de bå
da kontinenterna sågs av mer än 300 milj. 
TV-tittare, vilka kunde konstatera att sa
telliten fungerade till full belåtenhet. 

Early Bird sändes upp från Cape Ken
nedy den 6 april. Tre dagar senare hade 
man lyckats manövrera den in i en syn
kron bana med position över Atlanten. 

Kommunikationsutrustningen i Early 
Bird kan användas för samtidig överföring 
av upp till 240 två-vägs telefonsamtal eller 
för överföring aven TV-kanal i vardera 
riktningen. 

Satelliten har konstruerats och byggts 
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INTEGRERADE KRETSAR 
TYRISTORER 
ZENERDIODER . 

Zenerdioder 
För spänningsreferens: 
ex - I S 552, som normalt lagerföres. 
Data 12 mA, 8-9 V, 20 ohm ± 0,002 %/O

( 

vid -25"" + 75° ( 

För högfrekvens: 
(25 MHz) 7 8,2 9,8 V ± 10 %,0,1 W 

För spänningskontroll : 
11 typer för vardera 0,2 1 3 och 10 W 
Min. sp. 3,0-30 V. Max. sp. 4,0-40 V. 

30: -Ist 

I I 

Tolerans ± 10% ex.vis RD5A 0,2 W, 5,2-6,2 V, ± 5 % 
3 standardtyper ex. 2,5-5,7 V, 5,5-6,0 V, 5,8-6,4 V 

1----_____________________________ .. 1 

f.L P C 3:s ekvivalenskrets 
3-stegs linjär bredbandsförstärkare med 3 transisto
rer, 1 zenerdiod, för stabilisering av förspän
ningarna till transistorerna, och 5 motstånd alla 
placerade på en enda kiselkristall. Yttre konden
satorerna el =0,05 ,uF och e2=5 pF anv. för mät
ning av frekvensgången. 
,uP e 3, som i större antal kostar 30: -Ist, är ett 
exempel på NEC: integrerade kretsar som omfattar 
flip - flop, HF - först., differensförst. m. fl. 
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Prisexempel : RD5A ± 10% kr 2,15 st, ± 5 % kr 2,55 st 
för 100-tal. 

Tyristorer 
Max. spänning 500 V., ström 200 A 

iNGENJÖRSFIRMA 

CARL=ERIC LARSSON AB 
S7UREVÅ'GEN 66/ LIDINGÖ/ TEL. växel OB/65!!7 so 



SNABBT - NOGGRANNT 
MÄTER NI REFLEXION 

". !.'.:~. .••...... . ~t~/ ' - , 

Z R Z 30-1000 MHz 
Direktvisande reflexionsmeter för koax: 

2 

mäter utan avstämning hela frekvensområdet, som i ett moment 
kan svepas och resultatet registreras på skrivare. 

mäter i fyra områden reflexion 0,5-3 % / 10 % / 30 % / 100 % 
med ett egenfel av ± 0,3 % reflexion ± 2 % av avläst reflexion . 

mäter 0---5 dB dämpning ± 0,05 dB ± 2 % av avläst dämpning. 

Instrumentet håller tack vare sin mätprincip konstant ineffekt på 
mätob jektet. 

För koaxialimpedanser 50 eller 60 ohm. 

I Begär specialprospekt från 

SVENSKA KONTOR 
ERSTAGATAN 31 - STOCKHOLM Sö - TELEFON 440105 

~ 2 .. 
~ l 

o,a 

2,3" 

O,' " 
o,u 

10 30 100 
M,Rbefeich in ~ Reflexion 

B,trot dis maximol," Fehl.rs 

HELTRANSISTORISERAD 
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vid det amerikanska företaget Hughes 
Aircra/t Company, som f.ö. även byggde 
Syncom-satelliterna. 

Hughes Aircraft Co. håller även på att 
utveckla en me~a avancerad variant av 
Early Bird-satelliten och dessutom en syn
kron satellit för sändning av TV-program. 
Dessa program skall kunna tas emot di
rekt om man kompletterar sin TV-motta
gare med en konverter och skaffar en liten 
parabolantenn. Sändningar från en sådan 
satellit behöver sålunda inte först tas emot 
aven speciell markstation för att därefter 
distribueras över det konventionella TV
nätet. 

Båda dessa satelliter kommer att utl:us
tas med ett 16 elements antennsystem, som 
får så stor lobbredd att det skall kunna 
täcka hela den del av jorden som är »syn
lip från satelliten. Antennsystemet kom· 
mer dessutom att vara så utformat att an
tennloben hela tiden befinner sig i samma 
riktning trots att satelliten hela tiden rote
rar - synkront med satellitens rotation 
kommer det nämligen att ske en automa· 
tisk omkoppling mellan antennsystemets 
olika element. 

Den nya Early Bird-satelliten kommer 
dessutom att vara så utformad att den 
skall kunna användas samtidigt av upp till 
200 markstationer utan att detta menligt 
påverkar signalkvaliteten. • 

Fig l 
Den första kommersi· 
ella kommunikations
satelliten »Early 
Bird», som konstrue
rats och byggts vid 
det amerikanska fö· 
retaget Hughes Air· 

. craft Company, är 
utrustad med en kom
munikationsutrust· 
ning som kan använ· 
das för samtidig över· 
föring av upp till 240 
två·vägs telefonsam. 

~ tal. 

Fig 2 
Early Bird·satelliten 
görs klar för prov
ning i vakuumkam· 
mare. 

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

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

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

((m~_ INRECOAB Södermalmstorg 4, Stockholm SÖ 

20 RADIO & TELEVISION - NR 7·8 - 1965 



• 

'. 

OSCILLOSKOP 
r 1 

CD 1400 är ett oscilloskopsystem med förnämliga prestanda till verkligt låg kostnad. 5" katodstrålerör med dubbla kanoner 
och 4 kV accelerationsspänning ger stor (10 X 8 cm), ljusstark bi ld med hög upplösning för alla svephastigheter. 

Plug-in enheter för både Y och X anslutes direkt 
till rörets plattor, detta för att medge största möjliga 
frihet vid konstruktion av nya plug-in enheter. Ett 
flertal olika plug-in enheter gör CD 1400 universellt 
användbart 

CD 1400 oscilloskopsystem kan levere
ras för rackmontage i kabinett med 
standardfrontpanel 19" X 7". 

Plug-in enheter 

1. Bredbandsförstärkare ex 1441 
Bandbredd: 
Stigtid : 
Känslighet : 

Max. känslighet : 
Mätnoggrannhet : 

DC-15 MHz 
24 ns 
100 mVlcm-50 Vlcm 
9 kalibrerade steg 
10 mV/cm (DC-1 MHz) 
±5 % 

2. Differentialförstärkare ex 1442 
Bandbredd : DC-75 kHz 
Känslighet : 1 mV/cm-5 Vlcm 

12 kalibrerade steg 
Max. känslighet: 100 !-'Vlcm 3 Hz-20 kHz 
Mätnoggrannhet: ±5 % 
3. Tidaxelenhet ex 1443 
Område: 0,5 !-,s/cm- 200 ms/cm 

18 kalibrerade steg 
Mätnoggrannhet: ±5 % 

4. Svepfördröjningsenhet 
ex 1444 
Samma som CX 1443 men med svep
fördröjning upp till 100 ms 

5. X/Y-enhet ex 1446S 
Ersätter tidaxelenheten. 
Identiska X och Y kanaler 
Fasvridning: ca 0,50 vid 250 kHz 

SCHLUMBERGER SVENSKA AB 
VESSLEVÄGEN 2 - 4 • L1DINGO 1 • TEL 08/65 28 55 
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Vandringsvågsmasrar till Goonhilly Down 

Mullard Research Laboratories har ut· 
vecklat och byggt två vandringsvågsmas. 
rar; som installerats vid brittiska postver. 
kets markstation i Goonhilly Down. De 
nya masrarna ingår i den utrustning som 

används för mottagning av signaler från 
den kommersiella kommunikationssatelli. 
ten »Early Bird». 

magneter som ingick i stationens motta· 
garutrustning för Telstar·satelliterna. Mas· 
rarna arbetar med en temperatur på 
-271 o C och kan förstärka signaler på 
ned till 10-13 W vid frekvensen 4160 MHz. 

I masrarna använder man supraledande 
magneter i stället för de mycket stora 

,/ 

Månsond för mjukJandning 
Den amerikanska rymdfartsstyrelsen N ASA kommer före utgång. 
en av 1965 att sända iväg en rymdsond, »Surveyor», som skall 
mjuklanda på månen. Månsonden, som har konstruerats vid 
Hughes Aircra/t Ca., är ca 3 m hög och väger omkring 1000 kg. 
Den skall sändas upp med en Atlas·Centaur·raket. Färden till 
månen kommer att ta ca 64 timmar. Landningen på månen kom· 
mer att ske med ungefär samma hastighet som den en fallskärms· 
hoppare har när han tar mark. Surveyor kommer att vara utrus· 
tad med TY·kameror och skall sända TY·bilder från månen till 
jorden med en hastighet av ca 1000 bilder per timme. Hughes 
skall bygga 7 Surveyorsonder; de sonder som senare skall sändas 
upp kommer att vara utrustade med seismografer, som skall 
registrera eventuella »månskalv», och med instrument för regi. 
strering av meteoritverksamheten på månen. • 

Fig l 
En av de Surveyor·sonder som. byggs vid Hughes Aircraft Co. skall 
här provas i ett speciellt provrum., där förhållandena i rym.den kan 
efterliknas. 

Dyna.sonics 
COR.POR.A.TION 

i • ~ 

:_: 

ULTRALJUDGEN!RATORER 
med svängare och tankar 

Ultraljud rengör effektivt genom högfrekvent vibration och ka
vitation . Ultraljud kan även höja effektiviteten hos metalltvätt
maskiner och avfettningsapparater. Dynasonics tillverkar en serie 
generatorer som täcker alla behov i effektvördena 60, 300, 500, 
1000 och 3000 W . Givarna arbetar med frekvenserna 20 KHz 
eller 40 KHz. 

Vår ultraljudavdelning har levererat mer ön 300 utrustningar till 
industrier, laboratorier och sjukhus för rengöring av: 

Finmekaniska produkter 
Metalltråd och trådprodukter 
Motordetaljer 
Optiska detaljer 
Urverk 
Kirurgiska instrument 
Guldsmedsprodukter 
Hård meta liverktyg 

Laboratorieutensi I ier 
Isotoputrustning 
Gaskromatografer 
Metallurgiska prover 
Elektronmikroskop 
Elektriska motorer 
Elmötare 
T ryckta kretsar 

Kontakta oss angående Edert tvätt- eller rengöringsproblem. Vi 
kan erbjuda ett lO-tal standardaggregat liksom aven specialtill
verkade anläggningar. Aggregat för effekterna 60, 300, 500 och 
1000 W levereras från lager. 

generalagent 

~ IJ II. -0. .0. 
••• TET·ARE AB •• II •• .. .... --DATA- MU- nIE' PRECISIONS- Göteborgskontoret Box 317, Göteborg 1 Tel: 237322, 232911 BIHANDlING INSIRUMIKT KOMMUNII(ATlOlf KOMPONENTER 
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KVALlTE~ KOMPONENTER 

RAFI:s SIGNALTRYCKKNAPPAR OCH 
. LAMPHÅllARE 

Kännetecknas av kvalitet och ett elegant utseende. 

En m60gfald olika utföranden av lamph611are, ger en kon. 
struktör stora variationsmöjligheter. S6völ runda som rek. 
tanguldrcr frontplattor, vilka lämpa sig till alla slags pane
ler och instrumenttavlor. Sm6 lamphållore med (ost in. 
byggd lampa kan vara lösningen p6 Edert utrymmesprobl,m. 

SignoltryckknapRor sövdl en-poliga som fler-I?oligo finnes 
i olika utförande, även i kombination med inbyggd signal-
lampa. " 
Rafi $ tryckknappsystem medger stora kopplingsmöjligheter 
för olika slags manöverkombinationer. 

Frontplatta i Dominoform 
för Jliväl tryckknapp som 
lamph4J1are 

Frontplatta i rektangulär 
form för s4väl ,,-yckknapp 
som lamphldlare 

SEMIKRON 
KISELVENTILER FöR KRETSKORT 
SEMI KRON - 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 50° ( omg.temp. 

Bryggkopplade I likström I Toppspänning I Dimensioner 

I-- TYP A PIV Lx BxH mm. 

(SKB 80 ( 400 0,4 125 
(SKB 250 ( 400 0,4 370 llx12x9 
(SKB 500 ( 400 0,4 750 
(SKB 80 ( 800 0,8 125 
(SKB 250 ( 800 0,8 370 14x16x10 
(SKB 500 ( 800 / 0,8 750 
(SKB 80 ( 1200 1,2 125 
(SKB 250 ( 1200 1,2 370 17x17 x ll 
(SKB 500 ( 1200 1,2 750 
BSKB 80/ 70-2,5 2,5 125 
BSKB 2501220-2,5 2,5 370 50 x 50 x 20 
BSKB 500/445-2,5 2,5 750 
BSKB 80/ 70-4 4 125 
BSKB 2501220-4 4 370 50 x 50 x 20 
BSKB 500/445-4 4 750 

I' 

o 

HIRSCHMANNS MANCiPOLlCiA 
KONTAKTER erbjuder många fördelar. 

~tora kopplingsmöjligheter, 6, 10, 

16, 24 eller 36 st. kontakter 

Små dimensioner 

Litet övergångsmotstånd 

Stort kontakttryck 

Oförväxelbara 

Hårdförsilvrade kontakter 

Kretskort med 2 st. kiselventiler typ 
KSKB 500 C 400. 

Bryggkopplade kiselventiler, epoxyin. 
gjutna, typ KSKB, finns för 0,4 oJ:h 
0,8 A och envägskopplode för 0,2 och 
0,5 A med samma toppspänningor som 
för typ CSK enl. vidsh~ende tabell. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Lövåsvägen 40-42 
Postbox 1237, Bromma 12 
Tel. Vx 262720 

, 

RADIO & TELEVISION - NR 7·8 - 1965 23 



Det nya dubbelstråle-oscilloskopet PM 3230 
20 mV 0-10 MHz 

• 2 mV O- 2 MHz 
200 f/-V 1 Hz-O,S MHz*) 

Full avlänkning 
• på skärmen 

för båda förloppen 

-Transistorbestyckat -
• driftsäkert - lätt 

*) Med förstärkare PM 6041 

Höga prestanda Tekniska data 
PM 3230 är ett avancerat dubbelstråle- Svephastighet 
oscilloskop för laboratorier, produktion och 
underhåll. PM 3230 har höga prestanda, är 
driftsäkert och mångsidigt användbart. 

Tillförlitligt 
Vid kontroll av 250 oscilloskop PM 3230 
var medelvärdet för bandbredden 0-15 
MHz. Medelvärdet för tidbasgeneratorns 
noggrannhet var 2 % mot garanterade S %. 

Används av försvaret 
Ett övertygande bevis på detta oscilloskops 
höga prestanda är beställningar från sven
ska armen, marinen och flyget på sam
manlagt mer än SOO instrument. 

Triggning 

Kalibrerings
spänning 

Katodstrålerör 

O,S ,us-O,S s i 19 steg, 
5 % , samt kontinuerlig 
inställning och expan
sion. 

Automatisk eller ma
nuell, med förinställd 
stabilitet. Inre från ka
nal A eller B eller frän 
yttre källa. 

1 V, 1 %, 8 kHz. 

10 cm, metalliserad 
skärm. Accelerations
spänning 4 kV. 



Kombinerade dämp- och mätprobar av 
penn-typ ingår i standardutrustningen. 

Index Philips nettoomsättning av oscilloskop 

500 ,-------------------------. 

400 

300 

. 200 

100 

I 
I 

I 
I 

I 

program 

Forskningens, industrins och försvarets 
förtroende för Philips professioneiia oscil
loskop-program återspeglas i vidstående 
kurva, som visar den snabba omsättnings
ökningen från 1962. 

Ring oss och begär vår 8-sidiga broschyr 
med utförliga tekniska data eller en de
monstration . 

PHILIPS 
Industriell elektronik 

Är 59 60 61 62 63 64 65 66 Mätinstrumentavdelningen 
Fack . Stockholm 27 . Tel. 08/635000 



Salellilpassager 

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 tör aktiva satellitsändare. 

Inklinations-
Oml.-tid 

Daglig Tid för nordligaste passage 
Beteckning vinkel 

(min.) förändring, 4/8 11/8 18/8 25/8 1/9 
(Ol (min.) GMT GMT GMT GMT GMT 

Tiras 4 48 100 -36 0711 0440 0209 2301 2030 
Tiras 5 58 100 -34 0328 0111 0035 2145 1929 
Transit 4A 67 104 +14 1243 1051 0858 0706 0657 
Alouette' 80 106 +37 1757 1702 1606 1511 1415 

0410 0314 0219 0123 0028 
1963-22A 90 100 -43 0118 0112 0106 0100 2225 

1313 1307 1301 1255 1110 
Explarer 20 80 104 +16 1818 1817 1632 1632 1447 

0442 0258 0257 0113 0112 
Explorer 22 80 IOS +27 1437 1419 1215 1157 0955 

0053 2319 2300 2057 2039 

l För Alouette, 1963-22A, Explorer 20 och Explorer 22 avser tid uppgifterna den tidpunkt då sa
telliten passerar 60· nordlig bredd. Den övre tid uppgiften gäller för nordgående banor och den 
undre för sydgående. 

Tab. 2. Frekvenser och signaltyper tör aktiva 
satellitsändare. 

Sändn.-frekvens 
(MHz) 

Beteckning 

Tiras 4, 5 136,233 
136,922 

Transit 4A 150,000 
400,000 

Alauette 136,591 
136,078 
136,978 

1963-22A 150,000 
400,000 

Explarer 20 136,35 
136,68 

Explorer 22 162,000 
324,000 
136,170 

\ 
J 

\ 
J 

} 

Signaltyp 

a, tm 

Q, cw 

e, tm 

o, cw 

a, cw 

e, tm 
e, cw 

o, cw 

a, tm 

a = kontinuerlig sändning, c = sändning endast 
på kommando, cw=kontinuerlig bärvåg, 
tm = modulerad telemetrisignal, eom = kom· 
muuikationsfrekvens. 

Konstruerar Ni 
HELLESENS batterier användes bl. a. inom töljande områden: 

nya batteri-drivna 
apparater 
står HELLESENS TEKNISKA SERVICE till Eder disposition med 
råd och vägledning vid valet av den rätta batlerityp och 
storlek, så att Ni får den bästa möjliga och mest ekonomiska 
strömkälla"ti11 Edra nya konstruktioner. 
HELLESENS har mer än 75 års erfarenhet på det batteri-tek
niska området, och vårt fabrikationsprogram omfattar 150 
olika batterityper med spänning från 1,5 volt till 300 volt. 
Av batterierna på 1,5 volt finns 30 olika typer varierande i 
vikt från 7 gram till 3750 gram. 
Ring eller skriv till HELLESENS TEKNISKA SERVICE, så hjälper 
vi Eder med lösningen av alla batteritekniska problem. Vi 
sänder också gärna våra kataloger och liknande vägledande 
broschyrmaterial till hjälp i Edert konstruktionsarbete. 

~ 
LEVERANTÖR TILL DET KUNGL. DANSKA HOV 

A/S HEllESENS ~ 
Aldersrogade 6 Köpenhamn 0 ~E"Si&~ 

Telefon Ryvang 8301 ~ORRBATTERIER8 
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*SUFLEX - POL VSTVRENKONDENSATOR HS 

Ja, vidstående data visar att SUFLEX återkom
mit med en intressant nyhet. Genom att använda en 
speciellt tunn folie som dielektrikum har dimensio
nerna blivit små, men med bibehållande av höga . 
prestanda. SUFLEX HS som här avbildats i skala 
1/1 är en miniatyrkomponent konstruerad för an
vändning bl.a. i transistorkretsar. Ni får gärna 
vidare upplysningar om SUFLEX - polystyren
kon-densator genom att· skriva eller ringa till avd. 
EM hos oss. 

Representant: 

AllHABO 

D Avsedda för 30 V likspänning 

D Små dimensioner 

D Låg temperaturkoefficient 

D Hög isolationsresistans 

D Miniatyrkomponent med högvärdiga prestanda 

TEKNISKA DATA: 
Kapacitansområde 10 pF-500.000 pF 
Toleranser ±1 %, 2,5 %, 5 %, 10 % och 20 % 
Stabilitet 0,3 % 
Effektfaktor Bättre än 0,001 vid 1 MHz 
Temperaturområde -40° C till +80° C 
Temperaturkoefficienl-150 ±60·106jOC 

Isolationsresistans -0,25 MFD = Större än 5 X 10s MQ 
över 0,25 mF= 125.000 ohm F. 

ALSTRÖMERGATAN 20 • BOX 49044 • STOCKHOLM 49 • TEL. 224600 
I 
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Läroböcker i radioteknik 
Vid utbildning i tekniska ämnen under 
skolmässiga former utgår läraren från ett 
antal läroböcker, vars innehåll i huvudsak 
täcker de kurser som skall genomgås. In
nehållet i dessa läroböcker sovras eller 
kompletteras sedan av läraren vid den 
muntliga genomgången. Läraren formule
rar också de kontrolluppgifter och skriv
ningar som skall klargöra om eleverna in
hämtat de kunskaper som kursen är avsedd 
att ge. 

De som av skilda skäl inte haft förmå
nen att få kunskaperna serverade för sig 
på detta sätt, lika väl som de skolelever 
som på egen hand vill fortbilda sig, bör ha 
ett särskilt intresse av den flora av fack
litteratur bokhandeln idag kan erbjuda. 
Även lärare som vill variera framställning
en av olika kursmoment kan med fördel 
hämta stoff ur denna facklitteratur. 

Ett exempel på hur den elementära elek
tricitetsläran kan presenteras för självstu
dier utgör Die Grosse Elektro-Fibel, ett 
digert band på dryga 400 sidor, av dr-ing. 
F Bergtold. Framställningen är fördelad 
på 24 kapitel, vart och ett avslutat med en 

aMW 

sammanfattning och dessutom med ett an
tal kontrollfrågor och uppgifter. Framställ
ningen är måhända något ordrik, men det
ta kan vara till fördel vid självstudier. 
Många av illustrationerna är tyvärr så 
små att de blir svårlästa och boken är dess
utom tryckt på så dåligt papper att även 
detta bidrar till otydligheten. Förlaget har 
sålunda inte tillfullo utnyttjat illustratio
nernas pedagogiska värde och boken har 
inte heller »lättats upp» med lämplig typo
grafi, "luft" kring formler etc. Trots dessa 
uppenbara svagheter, som ger boken en 
föråldrad prägel, är innehållet väl avvägt 
och disDositionen är gjord så att en klar 
linje följs. 

Ett helt annat intryck ger Die Elektri
sehen Grundlagen der Radioteehnik, som 
trots betydligt mindre format och sidantal 
lyckats förmedla i stort sett samma pen
sum (med undantag för avsnitten om järn
kärneförsedda transformatorer och el-moto
rer). Däremot kräver bokens titel att reso
nansfenomenet behandlas mera utförligt. 
I kapitlen finns goda sammanfattningar 
och övningsuppgifter för självständigt be
svarande. Som lös bilaga följer lösningar 
på de numeriska uppgifterna. En trevlig 
och koncentrerad framställning. 

För att med framgång kunna tränga dju
pare i elektroniken krävs kännedom om 
det matematiska sättet att uttrycka fakta, 
dvs. att kvantitativt kunna värdera fenome
nen. Sådan kunskap vill Funkteehniker 

f l 

lernen F ormelreehnen förmedla genom 
självstudier. Att inom ramen av knappt 
130 sidor ger annat än översiktlig kunskap 
är naturligen inte möjligt, men kunskaper
na förmedlas på ett trevligt och lättläst 
sätt i dialogform mellan eleven och lära
ren-ingenjören. Som försök att påvisa and
ra möjligheter till undervisning än de kon
ventionella matematikläroböckernas änd
lösa rader av övningsexempel är boken in
tressant. Den kan dock inte ge den erfor
derliga säkerhet i matematiskt tänkande 
som dagens hårda tempo kräver av den 
praktiskt arbetande. 

På ett helt annat och betydligt mera 
krävande plan står den Exempelsamling 
i radio- och mikrovågsteknik med elektro
nik, som tekn. dr E T Glas utgivit. Det är 
en komplettering till hans tidigare läro
böcker avsedda för de tekniska gymnasier
na. Att bedöma exempelsamlingen, åtskild 
från läroböckerna, är inte sakligt försvar
ligt. Dock kan noteras att något av den 
säregna nomenklatur författaren tidigare 
utmärkt , sig för, fortfarande dröjer sig 
kvar. Uppgifterna är ofta 'kvalificerade, 
men erforderliga anvisningar för lösning
arna ges i bokens slut. Typografi och illu
strationer är utmärkta. 

I de båda danska kompendierna Noter 
till Grundkurs i elektronik samt Elektriske 
Måleinstrumenter behandlas specifika tek
niska anordningar på i -det närmaste hög-
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1 eggiaeS&*&&&.jl H Så' • 
BO PALMBLAD AB 

Hornsgatan 58 
Stockholm SV 
Tel. 08/2461 60 

presenterar 

IERC VÄRMEAVLEDARE 

för elektronrör 
Sänker rörets kolvtemperatur, ökar dess livslängd 
och skyddar mot stöt- och vibrationspåkänningar 

för transistorer 
Högeffektiva värmeavledare för så gott som samtliga 
förekommande transistortyper 
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INSTRUMENT 5900 
Precisionsinstrument för noggranna, tidsbespa
rande mätningar av värmeledningsförmåga och 
termisk resistans. 
En värmekropp, inställbar mellan 30 och 80° C 
ansluts till den detalj, som skall testas, varefter 
effektförlusten kan avläsas direkt på instrumen
tet, som är omkopplingsbart för fullt utsla'g vid 
3, 10 eller 30 watt. På detta sätt kan olika mon
teringssätt, värmeavledare och kylningsanord
ningar snabbt jämföras. 



I TVÅ VÄRLDSMÄRKEN UR VÅRT FÖRSÄLJNINGSPROGRAM 

F X R, ör en divis ion i Amphenol 
Borg Electronies Corporation, som 
bl.a. hor tillverkning av koaxial 
kontakt" r på sitt program . 

I 
AMPHENOL KONT AKTDON FÖR KRETSKORT 

Samtliga serier har kontaktkropp av Dial
Iyl Phthalate och kpntaktytorna är be
handlade med guld på silver. Under detta namn tillverkas nu

mera Amphenol och IPC koa xial
kontakt", . , 
För detaljerade uppgifter över FXR, 
begär katalog RF-l. Från' loger kon 
vi leverera de vanligaste UG-versi
onerna ur serierna UHF, BNC, N 
och C. 

I NYHET! BNC QUICK-CRIMP 
Endast 3 delar. 
Monteringstid 1/3 av motsvarande UG·version . 
Mekaniska och elektriska dato lika bro eller bötre än senaste UG
version . 
Priset ör lägre än fär motsva rande UG-vers ion . 
Lagerföres för både kabel RG-58C/U och RG-59B/ U. 
För detaljerade uppgifter begär special broschyr. 

OCH NATURLIGTVIS ANVÄNDER NI AMPHENOL KOAXIALKABEL TILL 
FXR KONTAKTDON. 

SERIE 225 
Dessa ör byggda på Amphenols 
välkända Blue Ribbonprincip 
med bandkontakter. Rekommen
deras då byte av kretskort är 
ofta förekommande . 
Lagerföres i 6, 10, 15, 18 och 22 
poliQt utförande med 0,156" 
delning för enkelsidiga krets
kort. 

SERIE 143 
Denna serie är ekonomiskt myc
ket fördelaktig utan att för den 
skull ge avkall på kvalitet. 
Här användes gaffelkontakt 
vilket kon rekommenderas då 
byte av kretskort ör mindre 
förekommande . Lagerföres i 6, 
10, 12, 15, 18 och 22 poligt ut
förande med 0,156" delnin!!J. 

SERIE 133 
Dessa kontakter är avsedda för 
montage på kretskort, vilka se
dan användas på konventionellt 
sätt i kombination med serie 
143, varvid utamordentlig kon
takt och extremt lågt kontakt
motstånd erhålles. Används där 
mycket höga krav på god kon
takt ställes . Lagerföres i 6, 10, 
12, 15, 18 och 22 poligt utföran
de med 0,156" delning . 

TILL INDUSTRIER OCH INSTITUTIONER SÄNDES KATALOGMATERIEL PÅ BEGÄRAN 

SÖKER NI LF-TRANSISTORER 
TILL FÖRMÅNLIGA PRISER? 

I 
SlEMENS 

Då vä lier Ni lämpligen någon av Siemens legerade pnp-transistorer 
TO-1 hölje. 

m I 

~ 

ELEKTROLYTKONDENSATORER FÖR 
NORMALA APPLIKATIONER 
Vi lagerför typ B 41010 och typ B 41283 av 
Siemens tillverkning, vilka täcker de flesta 
önskemål. Båda typerna ha etsat folie och 
ytterisolering av plast. 
Arbetstemperatur : -25 - + 700 C. 
Tolerans: +50%--20%. 

Tre populära Siemens-transistorer Spänning och kapacitans enl. nedanstående tabell 

-UCE O 
-UCBO 
-UEBO 

-Ic 
Pt o t 

f T 

hFE 

AC 151 AC 152 AC 153 
I B 41010 I B 41283 

I ILF I 24 24 
32 32 
10 10 

200 500 
900 900 
1,5 1,5 

32 
32 
10 

1000 
1100 
1,5 

V 
V 
V 

mA 
mW 
MHz 

v 
3 
6 

10 
15 
25 
35 
70 

ILF 

30-250 30-150 50-250 100 

1000-5000 
250 -5000 
250 -2500 
250 -2500 
250 -1000 
250 -1000 
25 - 500 
25 - 250 

50 -1000 
50 - 500 
25 - 500 
25- 250 

25 - 250 
5 - 100 
5 - 50 
0,5- 50 

OCH NATURLIGTVIS ERHÄLLER NI FRÄN OSS AMPHENOL KONTAKTDON 
OCH SlEMENS KOMPONENTER TILL MARKNADSRIKTIGA PRISER. 

NEUTR.ON ELEKTRONIK AB 
FOLKE BERNADOnES GATA 2. - GÖTEBORG C - TELEFON 031/1362.97-1362.98 
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skolenivå. Kompendiekaraktären är tydlig 
Ocll vissa avsnitt verkar godtyckligt utvalda 
och utan organiskt sammanhang med det 
övriga stoffet. Icke desto mindre har båda 
häftena sitt givna intresse. Typografi och 
illustrationer är påfallande goda. 

Direkt avsedd för högskolestuderande 
är den svenska boken Regleringsteknik. 
Titeln är i viss mån vilseledande eftersom 
boken utgör en apparatlära. Texten är i 
vissa avsnitt rent kompendieartad och tor
de behöva muntliga kommentarer. Trots 
detta är boken, till stor del tack vare det 
rika illustrationsmaterialet, värdefull även 
för andra än studerande vid tekniska hög
skolor. Att begreppet regleringsteknik in
nefattar också andra än elektriska regle
ringskretsar torde vara välbekant, och åt 
sådant ges vederbörligt utrymme i boken, 
som därigenom kan bidra till en breddning 
av elektronikinriktade läsares tekniska all-
mänbildning. C O H 

Recenserade böcker: 
BERGTOLD, F: Die Grosse Elektro-Fibel, 
7:e uppl. 421 s., 501 fig. Berlin 1964. J 
Schneider Verlag. Pris DM 30: - inb. 
LEUCHT, K: Die elektrischen Grundlagen 
der Radiotechnik, 7: e uppl. 272 8.+8 s. 
lösningar, 169 fig., Miinchen 1964. Franzis
Verlag. Pris kart. DM 7: 50, inb. DM·9: 80. 
KUNZE, F: Funktechniker lem en Formel-

300 sidor 
halvledarteknik 

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 
postg i rokonto 601242. 
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rechnen, 6:e uppl. 128 s., 42 fig. Miinchen 
1964. Franzis-Verlag. Pris häft. DM 5:-. 
GLAS, E T: Exempelsamling i radio- och 
mikrovågsteknik med elektronik, 84 s., 95 
fig. Stockholm 1964. Svenska Bokförlaget, 
Bonniers. Pris häft. 11: 75. 
NIELSEN, H P: Noter till Grundkurs i 
elektronik, Elektronrör. 215 s., 247 fig. 
Köpenhamn 1964. Akademisk Forlag. Pris 
häft. 21:-. 
BALSLEV, N: Elektriske Måleinstrumen
ter. 135 s., 76 fig. Köpenhamn 1964. Aka
demisk Forlag. Pris häft. '21:-. 
VHAMOS, L; ATTEBO, G: Reglerings
teknik. 246 s., 311 fig. Lund 1964. Svenska 
Bokförlaget, Bonniers. Pris inb. 38: 75. 

BENDER, H: Der Fernsehkanalwähler 
im VHF- und UHF-Bereich. Schaltung, 
Au/bau, Funktion und Service. Miinchen 
1964. Franzis Verlag. 256 s. Pris: 19; 50 
DM. 

För några år sedan var reparation aven 
TV-mottagares kanalväljare tabu för ser
vicemannen, då han ansågs ha för liten er
farenhet av sådana arbeten och kunde 
åsamka den känsliga kretsen mera skada 
än nytta. Numera är sådana reparationer 
rutinmässiga arbeten och det har visat sig 
att felen i de flesta fall är av enklare art. 

I boken Der F ernsehkanalwähler im 
VHF- und UHF-Bereich ger författaren, 
som är gruppchef vid konstruktionsavdel-

Professionella 
kondensatorer 

-
I Siemens professionella kondensatorprogram 
ingår ett flertal typer som upptagits i FTT. 

Siemens MKL-kondensatorer 832120. 
Metalliserade lackfilmskondensatorer med hög 
specifik kapacitans i tropikutförande. 832120 
är upptagen i FTT, miljöklass 40/85/56. Denna 
typ kommer successivt under 1965 att ingå i 
lagerhållningen. 

ningen på en välkänd fabrik för TV-mot
tagare, en uttömmande vägledning för ser
vicearbeten på kanalväljare. 

På kontinenten utnyttjas UHF-området 
sedan några år tillbaka och man har sam
lat en hel del erfarenheter, vilket återspeg
las i boken, där ca hälften av texten och 
bildmaterialet behandlar de praktiska pro
blemen vid de högre frekvenserna upp till 
900 MHz. I avsnittet om grundläggande 
teknik finns t.ex. en redogörelse för mot
ståndens elektriska egenskaper i kanalväl
jaren. I kurvor och diagram förklaras sam
manhangen av motståndens kapacitiva och 
induktiva inverkan på kretsen, en inverkan 
som kan vara betydande vid användning 
av spiralfrästa ytskiktsmotstånd med me
tallkåpor. Servicemannen får här en för
klaring till den kända regeln att man skall 
sätta in samma sorts motstånd vid utbyte. 
Detta gäller i synnerhet vid UHF. 

I ett intressant avsnitt behandlas med 
sedvanlig tysk grundlighet det hittills myc
ket litet beaktade förhållandet att transis
torer är gynnsammare än rör vid UHF, 
beroende helt enkelt på det faktum att man 
aldrig kan göra rör med så små elektrod
avstånd som man har i transistorer. Där
för kom också transistorn först till använd
ning i UHF-delen, vilket beskrivs ingående 
med en del exempel från industribyggda 
transistorbestyckade kanalväljare. 

På 24 sidor genomgås mättekniken för 
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t 
SlEMENS 

aluminium. 832220 är upptagen i FTT, miljöklass 
55/85/56. Lagerföres för omgåenqe leverans. 
Siemens MKH-kondensatorer 832229. 
Metalliserade polyesterkondensatorer i flatovalt 
utförande med skyddshölje av isolerad alumi
nium. 832229 är upptagen i FTT, miljöklass 
55/85/56. Lagerföres för orngående leverans. 

Även följande professionella Siemens-kondensa
torer är upptagna i FlT: 

Siemens FKH-kondensatorer 832210. Metalliserade papperskondensatorer B25210-A 
Metallfoliepolyesterkondensatorer med isolerat och 825340-Ä i miljöklass 55/85/56. 
skyddshölje av aluminium. B~2210 är upptagen i Styroflexkondensatorer 831140.) ... B31143.) 
FTT, miljöklass 55/125/56. Lagerföres för omgå- i miljöklass SS/lO/56. 
ende leverans. Elektrolytkondensatorer B41951 6 V· och 15 V· i 
Siemen$ MKH-kondensatCtrer 832220. miljöklass 25/55/56, d :o 35 V- i miljöklass 25/ 
Metalliserade polyesterkondensatorer i cylind· lO/56. 
riskt utförande med skyddsh<iIJe av isolerad Elektrolytkondensator 843691 i miljöklass 25/10/56. 

Datablad på samtliga FTT-upptagna kondensatorer översändes på begäran. 

$ Valhallavägen 61 • Stockholm O • Tel. 345105, 310153 ' 
Swd 2·041 

SVENSKA DELTRON AB 



Kan något annat 
kraftaggregat uppfyUa 

dessa 

Ny serie av hp kraftaggregat tillverkade i Tyskland. 

Samtliga kraftaggregat i tabellen nedan håller 
'prestanda inom följande specifikationer: 
KONSTANT SPÄNNING OCH KONSTANT STRÖM 
BRUM OCH BRUS: 200 till 500 /kV RMS 
NÄTSPÄNNINGSVARIATIONER: 0,01 till 0,03% 
eller 3 mV , 

Modell Spänningsområde Strömområde Pris 

6961 A 0-20 V 0-1,5 A Kr 1.235:-0-40 V 0-0,75 A 

6962A 0-20 V 0-1,5 A Kr 1.050:-

696::IA 0-40 V 0-0,75 A Kr 1.050:-

HEWLETT PACKARD 
HP INSTFWMENT AB 

Huvudkontor i USA : Palo Alto (Calit.) 
Huvudkontor i Europa: Geneve (Schweiz) 
Europeiska Fabriker : Bedford (Englandj,Böblingen (Västtyskiand) 

/ 

BELASTNINGSVARIATIONER : 0,01 till 0,03% 
eller 3 mV 
TEMPERATURSTABILITET : 
bättre än (0,03% ± 2 mV IV out) / oC 
TEMPERATUROMRÄDE: O till 50°C 
Följande modeller finns: 

Modell Spänningsområde Strömområde 

6964A 0-18 V 0-10 A 

6965A 0-36 V 0-5 A 

6966A 0-36 V 0-10 A 
Data kan ändras utan 'förvarning. 

Sverige Danmark 
HP Instrument AB Tage Olsen A/S 

Pris 

' Kr 2.760:-

Kr 2.760:-

Kr 3.315:-

Centralvägen 28, Solna Centrum 
Tel. 08-830830 

Rennegade 1, Kebenhavn (3 
Tel. 294800 

Norge 
Morgenstierne & Co. A/S 
6 Wessels Gate, Oslo 
Tel. 201635 

Finland 
Into ON 
Meritullinkatu 11 , Helsinki 
Tel. 663909 
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kanalväljaren. Här kan även industrins 
konstruktör hämta en del matnyttigt. Så
väl brus- och korsmoduleringsmätningar 
som mätningar av frekvensdrift och stör
strålning behandlas ingående. 

Felsökningen beskrivs utförligt på 34 
sidor. Där förklaras t.ex. åtta möjliga fel 
j kaskodsteget. Intressanta är författarens 
slutledningar, som är grundade på olika 
grader av brus på bildröret. En bra före
bild för fabrikanterna är exemplet på 
serviceanvisningar för en kanalväljare 
(Graetz) där inte mindre än 10 mätpunk
ter är utsatta med alla uppgifter om de 
rätta spänningarna vid resp. signal. Om 
alla dessa spänningar har rätta värden kan 
man lugnt söka felet i ett annat block. 

Författaren har bemödat sig att fram
ställa de invecklade tekniska problemen 
med enkla ord och med så litet matematik 
som möjligt. Det har lyckats bra och ser
viceteknikern har alla möjligheter att till
godogöra sig bokens innehåll, om han för-
står språket. W K 

• 
SEK:s norm arbete 
Under 1964 hade Svenska Elektriska 
Kommissionen (SEK) 83 arbetande norm
kommitteer. Under 1964 tillsattes bl.a. föl
jande normkommiUeer: 

Nu i handeln 

Elektroniska enhetskretsar 
Uppgift: att normera matningsspänningar, 
in- och utimpedanser, frekvensområden 
och liknande egenskaper i block innehål
lande en eller flera elektroniska kretsar 
med digital eller linjär funktion. -

Ordförande: tekn. lic. G Markesjö, 
Kungl. Tekniska Högskolan. Sekreterare: 
förste forskningsingenjör H Bergqvist, 
Försvarets Forskningsanstalt. 

Radiostörningar 
Uppgift : att medverka i Comite Interna
tional Special des Perturbations Radio
electriques, CISPR, och därigenom norme
ra metoder för mätning av radiostörningar 
och rekommendera lämplig~ gränsvärden 
för dessa störningar. 

Ordförande: överingenjör P Åkerlind, 
Kungl. Telestyrelsen. 

Analog-digitalomvandling 
Uppgift: att svara för det svenska åtagan
det som internationellt sekretariat för 
lEe/ Se 53 e Analogue equipments in in
formation processing systems . 

Ordförande: civilingenjör E Angeid, 
Asea, sekreterare: civilingenjör A Pers
son, Saab. 

Förberedelser har vidtagits för bildan
det av nya normkommitteer för bärfre
kvensspärrar och elektriska hushållsappa-
rater. • 

SVERIGES 
BILLIGASTE 

"BÅDE - OCH"* 
*både nät och batteri 

LOEWE OPTACORD 408 

~ 63 Nya rör ... 

framhålla att de också begrep skillnaden 
mellan »entertainment» (radio och TV) 
och »professional» (telefoni, datamaskiner, 
militärt och industriellt). Och så beslöt 
man att ge halvledarna olika typbeteck
ningar beroende på användningsområdet. 
De »professionella» typernas beteckningar 
har en tredje bokstav, som inte betyder 
någonting särskilt utan bara utgör en del 
av den löpande numreringen. Man avver
kar alfabetet baklänges och har i dag för 
vissa grupper av halvledare hunnit till 
bokstaven x. 

Amerikanarna talar tö. inte om »pro
fessional types» och »entertainment types» 
utan om »military and industrial types» 
och »consumer types». 

Bokstaven B 
som betyder kisel, blir allt vanligare i 
europeiska typbeteckningar. Bland nya ty
per från Philips märks B FY44, BFY70, 
70BLY och 94BL Y (de två sistnämnda 
beteckningarna är provisoriska). Samtliga 
är plan ära, epitaxiala NPN-transistorer 
och avsedda att arbeta som förstärkare för 
stora signaler i VHF-området. Förstärk
ning och uteffekt framgår av nedanstående 
tabell. Siffrorna, som utgör minimivärden, 

~ 34 

en kompakt, elegant bandspelare för 
nät- och batteridrift (även i bilen). 
OPTACORD408 ärdirekt anslutnings
bar till nät utan extra omformare. 
Den "riktiga" hastigheten, 9,5 cm/sek, 
ger stort frekvensomfång och hög 
ljudkvalitet. . 

LOEWE OPT ACORD 408 är en ny topprodukt från 

Nätt format med låg vikt (2,8 kg!) och 
robust metallhölje gör den idealisk 
för ungdom i alla åldrar. 
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Vi presenterar 
. ·vårt 

försäljningsprogram 
USA 

F30URNS 

Potentiometrar i trim-, precis ions- och servoutförande, 
reläer, fördröjningsreläer, mikrominiatyrkomponenter, 
exponentialmotstånd, givare. 

Elektro-optiska system. Omfattar kamerautrustningar 
för flygspaning och markbaserade testinstrument samt 
instrument för rotorkontroll på helikoptrar. 

c o R P o R A T I 'o N 

Elledning, krympslang och andra krympplastprodukter 
såsom lödhylsor och formgjutna detaljer. 

SEMTECH .J CORPORA TIaN 

Ki~ellikriktare . 

England 

C·W'C'EQUIPMENT LTD 

Reglo kopplingsdetaljer, plintar, kabelskor, krimphylsor 
och krimpverktyg, ström,brytare. 

J. N. SOMERS L"rD. 

Skarvdon. 

Kondensatorer av alla slag för TV, rundradio och tele
kommunikation . 

SLyDLoK säkringar, säkringshållare. 

AB Elektroutensilier representerar: 
BOURNS i Sverige, Danmark, Norge, Finland 
CAI »» » » » 
SEMTECH »» » » » 
CWC »» » » » 
SOMERS »» » » 
WILCOX i Sverige, Norge, .Finland 
RAYCHEM »» » » 
STAB IUTY CAPACITORS i Sverige 

ll~ktt~Mt~"sili~r. 
Stockholm-Åkers Runö Tel. 0764/2.0110 I 
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gäller för UoE=40 V, utom för BFY70; 
där UoE=33 V. 

BFY44 BFY70 70BL Y 94BL Y 

Förstärk-
ning (dB) 7,5 
Uteffekt (W) 1,7 

1500 MHz 

6 
1,2 

7 
3 

6 
6 

anges ibland som högsta oscillatorfrekvens 
i data för snabba högfrekvenstransistorer. 

Fig l 
Texas Instruments nya transistorer TlXS12 
och TIXS13 i koaxialkapsel. Garanterad ut· 
effekt vid 1500 MHz (som oscillator): 250 
mW. 

Det innebär då att transistorn kan svänga 
vid denna frekvens, men knappast att man 
kan ta ut någon effekt från den. Men vad 
sägs om Texas Instruments nya typer 
TIXSI2 och TIXSI3, som garanterat läm
nar 250 m W uteffekt vid 1500 MHz? Dessa 
typer gör det möjligt att ersätta lågeffekt
klystroner i vissa tillämpningar. (1500 
MHz motsvarar 20 cm våglängd.) Texas 
Instruments har konstruerat en speciell 
»koaxialkapsel» för de nya typerna, fig. l. 
Tills vidare ' ingenting för dig och mig -
priset är nämligen 1080 dollar per styck! 
Förmodligen finns plats reserverad i nå
gon rymdfarkost för en eller annan av de 
här supersnabba transistorerna. 

Billigare 
får man väl förmoda att tran~istorerna 

den nya serien TIXMOI-08 från Texas 
Instruments är. Det rör sig om något så 
ovanligt som planartransistorer av germa
nium, en Texas-specialitet. De är avsedda 
att användas som högfrekvensförstärkare 
i radio- och TV-mottagare. Den övre gräns
frekvensen är olika för de olika typerna 
i serien, men ligger inom området 30 till 
400 MHz. Kapseln är aven ny typ. Det, 
som man normalt skulle kalla kapselfoten, 
är av glas. Men som framgår av fig. 2 

VRIDMACiNETER 
Kuhnkes vridmagneter används där man önskar en snabb och 
kra ftig vridningsrörelse. Typiska användningsområden ör fjörr
manövrerade omkopplare, stegväljare, kamskivor och ventiler. 
Den mekaniska uppbyggnaden ör synnerligen stabil och det 
kaps lade utförandet skyddar vitala delor mot domm och fukt . 
Vridmagneterna tillverkas i alla förekommande likspänningar 
mellan 6 och 220 V med 24 V som standa rd ach med olika 
vridningsvinklar inom 25-95° med- eller moturs. Tre gru ndtyper 
finns, vilka samtliga kan förses med ställbara returfjädrar. 

Typ A med max vridmoment 19 kgcm ach med utgående axel 
kull a g rad i båda ändar. Denna typ är synnerligen okänslig för 
vibratio ns- och occeleratianspåkänningar. 

Typ B med max vrid ma ment 120 kgcm kännetecknas av ett högt 
förhålla nde vrid moment/volym. 

Typ C med max vridmoment 65 kg cm består i princip aven 
dubbel vridmag net typ A och har en mycket hög verkningsgrad . 

Den t illverkas f.n. endast för 24 V likspänning och 220 V växel
spänning (med yttre likriktare) . Vridningsvinkeln är 25° , 35° 
eller 45°. 

Genera lagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgata n 58 - Stockholm SV - Tel. 08/24 61 60 
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består kapseln till 90 % a.v »fot». Kristal
len är fäst på toppen aven av tilledning
arna, och det hela täcks av ett lager plast. 

Det som vi i dessa dagar får bevittna är 
ingenting annat än de amerikanska halv
ledartillverkarnas återkomst till den tidi
gare försmådda radio- och TV-marknaden, 
nu beväpande med all den erfarenhet som 
de fått genom masstillverkning av planar-

Fig 2 
Transistorerna i Texas Instruments serie
TIXMOI-TlXMOB är kapslade på nytt sätt 
i glas och plast. 

transistorer. Den rationalisering, som till
verkarna tvingats till av de sista årens 
hårda konkurrens på kiselmarknaden, har 
gjort att kostnaden för själva transistor
kristallen blivit en all t II;1indre del av till-
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ni"Rata 
o 

LAGFREKVENSFILTER 

"PIELEFORK" 

Piezoelektrisk 
stämgaffel 
300-3.500 els 

"MICROFORK" 

Submin iatyr 
Dim.: 32 x 7 x 8 mm 
360-2.900 els , 

== SCAPRO== 
Kungsbropion 2, Stockholm K. $3 04 51 



Mullards register av mikrovågsdioder har fått vidsträckt betydelse 
för mikrovågstekniken; Innan Mullard introducerade CAYlO 
fick Ni betala avsevärt mera för att få en varaktordiod som ar
betar i parametriska förstärkare ner till temperaturer för flytan
de kväve (77°K), som gener~rar harmoniska frekvenser tilll8 Gels 
och som har en gränsfrekvens på 250 Gels. Parametriska förstär -
kare byggda med CAYlO ger utmärkta resultat upp till 4,2 Gels 
och ger typiskt S-bandbrus på endast 2 dB. 

Andra mikrovågsdioder som M ullard introducerat är till exempel 
AAY40, en direkt ersättare fqr den amerikanska X-bandblanda
aren IN23 WE; AAY34, Q-bandblandare med en typiskbrusfak
tor på 8,5 dB; GEM3 och GEM4, lågbrusblandare för L, S och 
X ~ band med olika polaritet och BA Y 66, varaktordiod i kisel för in
gångseffekter på upp till 12 watt. 

Ring eller skriv, så får Ni fullständiga data om mikrovågsdioderna. 

Mullard 
I~I SVENSKA MULLARD AB STRINDBERGSGATAN 30 STOCKHOLM NO TELEFON 08/670120 
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verkningskostnaden för en transistor. Man 
hoppas nu på att kunna sänka priserna 
väsentligt genom att införa billigare kaps
lar. En lösning är den rena plastkapseln. 
Men det har visat sig, att långt ifrån alla 
tillverkare har kommit tillrätta med plast. 
kapselns problem. Fuktinträngningen tycks 
inte vara det värsta. Mer bekymmersamt 
är att temperaturväxlingar ger värmeröreI
ser i plasten, som sliter loss de tunna an· 
slutningstrådarna mellan kristall och yttre 
tilledningar. Texas Instruments nya kapsel 
får ses som ett nytt försök att få fram en 
billig och bra kapsel. 

Mdtt i mm 

Längd15-20 
ft =0,15 

Fig 3 

Längd 20-25 
p'=0) 

- Philips Philips hörapparattransistor BC112 har mycket 
små dimensioner. 

hör också till dem som kapslar transistorer 
i plast. Den nya typen BC1l2, avsedd för 
hörapparater, är en plan är och epitaxial 
NPN·transistor av kisel. Dimensionerna är 
minimala - transistorn liknar en plast
droppe, vars största mått är 1,8 mm. Tre 
trådar sticker ut ur plastdroppen, vars 
övriga mått framgår av fig. 3. En färgprick 
markerar emitterns plats. 

Att rörtekniken 

inte har stagnerat kan man få belägg för 
genom att studera data för Tele/unkens 

nya långlivstrioder i subminiatyrutförande 
med typnumren EC1030 och EC1031. Des· 
sa nya typer är mycket branta spänn galler· 
rör och möjliggör byggande av antennför· 
stärkare med mycket små mått. Dessutom 
kan man bygga förstärkare för låg uteffekt 
och förförstärkare, som tack vare de låga 
värdena för anodspänning, anodström och 
glödström inte kräver mer än ungefär halva 
den effekt som motsvarande apparater 
byggda med de hittills vanliga UHF-typer· 
na EC806S (E86C) och 8255 kräver. Efter· 

Er nya lödutrustningl 

AGA TRANSOLD Ml 
Komplett lödutrustning med AGA STRIPPER 
- den elektriska skaltången för teflonkabel 

• averdimensionerad fulltransformator - skild från nätet 
• Lågspänningsuttag för moderna, snabba lödpennor 
• Effektuttag - 56 VA - för skaltång, märkpenna, mot-

ståndslödning m.m. 
• Elektrisk skaltång - snabb och effektiv 
• Lödpenna med under arbete bytbara spetsar, 1-6 mm 
• Praktisk hållare för lödtenn 
• Nätströmbrytare, signallampa och säkring i fronten 

AGA TRANSOLD är den moderna, snabba och effektiva 
lödutrustningen för alla elektroniska laboratorier och 
verkstäder, service- och instrumentarbeten. Ett elektronik
verktyg baserat på erfarenheter och behov - konstruerad 
av elektronikfolk - för elektronikfolk! AGA TRANSOLD Ml 

DATA: 

som de nya rören huvudsakligen kommer 
att användas i koppling med jordat galler 
har styrgallrets anslutningar utförts över 
tre och anodens över två anslutningsled
ningar. 

Båda rören är lika varandra med undan
tag för socklarna. Typ EC1030 har 38 mm 
långa förtenta anslutningstrådar och typ 
EC1031 förgyllda stift, som är 5,5 mm 
långa. För stiftversionen finns det en sär-

Fig 4 
Nya UHF-rör från Telefunken. Från höger 
till vänster ser vi: ECI031, EC1030, elektrod· 
systemet utan glaskolv samt för jämförelse 
röret ECB06S/ EB6C. 

AGA, Lidingö konstruerade och tillverkar denna ända
målsenliga lödutrustning - från början avsedd endast för 
internt bruk. Den blev snabbt oumbärlig vid arbeten med 
halvledare, elektronikkomponenter, kretskort och instru
ment. Nu kan den även bli Er! 

Nätanslutning 220 V, 50-60 Hz . Lödpenna 6-7-8 V 
12 W, 24 V, 20 W . Skaltång 1,8 V, 26 A . Pris 255 kr. med 
skaltång och lödtenn men exkl. lödpenna. 

NORGE: J. M. Feiring AlS, OSLO, tel. 412504. 
Rina oss! Vi sänder Er ett komnlett datablad. FINLAND: OY Chester AB, HELSINGFORS, tel.616 44. 

'" 'Y DANMARK: V. H. Prins, GLOSTRUP, tel. 968844. 

AB NORDQVIST & BERG Snoiiskyvägen 8, Stockholm K. Tel. 081520050 
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Nu i produktion - korta 
leyeranstider -lågt pris 

Ett nytt led i Paintons program av motstånd : Metlohm, ett metall
filmsmotstånd tillverkat enligt nya metoder som gjort det möjligt 
att kombinera laboratoriekvalite med produktionspriser. 

Metlohm tillverkas i fyra storlekar och är konstruerade att möta 
eller överträffa de engelska DEF- och amerikanska Milnormerna 
för metallfilmsmotstånd. 

Metlohm har en utomordentligt god stabilitet och tillförlitlighet. 

Metlohm har mycket låg temperaturkoefficient och är uppdelad 
i fyra klasser 25, 50, 100 och 150 ppm. 

Metlohms motståndstoleranser är som standard ±0,5 % och 
±1 %. Toleranser ± 0,05 % kan levereras på begäran. 

Metlohm är ingjuten i ett glasfiberfyllt material som har mycket 
goda egenskaper mot fukt och mekaniska påkänningar. Mått-tole
ranserna är endast ±0,025 mm. 

Tag kontakt med Svenska Painton AB för närmare uppgifter (data
blad MF 1). 

( 
Effektg rupper Motståndsom råden Max. sp. 

"\ 
TYP 

DEF 

I 
MIL 

700 e 1250 e 

PMF 55 1/8 1/10 

PMF 60 1/4 1/8 

PMF 65 1/2 1/4 

PMF 70 1 1/2 

SVENSKA 

Minimum 

I 
Maximum DEF I MIL 

500hm 400K ohm 200 200 

50 ohm 800K ohm 250 250 

500hm 1.2M ohm 350 300 

·50 ohm 2,OM ohm 500 35V 

PAI NTO N 

• Painlon 
- symbolen för kvalite. 

AB 
OBS! Vi har FL VTTAT 

Erik Tegelsviig 35, Spånga, 
Tel. Vx 08 / 362850 
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skild UHF·subminiatyrfattning med för· 
gyllda kontaktfjädrar. 

Följande tabell visar UHF·rörens egen· 
skaper: 

Typ EC806 (E86C) 

Uba l a S Ca/Iv I f 
(V) (mA) (mA/V) fA, (pF) (mA) 

185 12 14 68 0,2 165 

Typ 8255 (E88C) 

150 12 13,5 65 0,055 160 

Typ ECI030/1031 

100 7 16 65 0,12 125 

Ett nytt sändarrör 

YL1240, har presenterats av Philips. Röret, 
som är en kraftigare version av QQE03/12, 
lämnar 21 W uteffekt i klass C CCS vid 
175 MHz. Det nya rÖrets diameter är 30 
mm, höjden inklusive stift max. 79 mm. 
Röret är i första hand avsett för mobila 
radiostationer. Man har tagit hänsyn till 
att ackumulatorspänningen i fordon ofta 
är något högre än det nominella värdet, 
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Fig 5 
Detta färgbildrör från Syl· 
vania har 90 graders avböj· 
ning och 43 % högre ljus tät· 
het än äldre rör. 

Fig 6 
Ny vidikontyp från General 
Electric. Fokuseringen är 
magnetisk, avböjningen elek· 
tros tatisk. 

och anpassat glödtrådarna för spänningar· 
na 6;75 och 13,5 volt. 

43 %, jämfört med tidigare typer av färg· 
bildrör. 

Även på TV-sidan En ny vidikon 
rör det på sig: Sylvania har utvecklat ett 
25" färgbildrör med 90° avböjning och en 
ny typ av fosfor för den röda färgen, inne· 
hållande grundämnet europium, som till· 
hör gruppen »sällsynta jordarter». Den nya 
fosfortypen ger den röda färgen kraftigt 
ökad luminans. Man kan därför låta även 
den blå och gröna fosforn lysa med full 
styrka i stället för att som' tidigare dämpa 
dem med tillsatsämnen. Resultatet blir en 
ökning av den »vita» ljustätheten med 

av »hybridtyp» lanseras av General Elec· 
tric. Vanligen avser man med »hybridtyp» 
i det här sammanhanget att röret har 
elektrostatisk fokusering och magnetisk 
avböjning. Den nya vid ikonen har i stället 
magnetisk fokusering och elektrostatisk 
avböjning. Röret är 5 cm kortare och 25 % 
lättare än en normal »helmagnetisk» vi di· 
kon. Upplösningen motsvarar 800 linjer. 
Accelerationsspänningen är endast 750 V. 

• 

-ny g''' __ _ 
AGA HIFI 

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

AGA 7359 Tuner 
Transistor·tunern passar ihop med stereo förstärkaren och får 
sin strömförsörjning från den över en 4.polig kontakt. Tunern 
har primär·inställning på FM·bandet för PI, P2 och P3 -
"ställ in - glöm bort" med automatisk finavstämning. Den 
har dessutom normal kortvåg, mellanvåg och långvåg med 
bekväm tangentväxling. Tunern kan stå vid sidan av eller 
ovanpå förstärkaren till vars formgivning den helt ansluter sig. 

AGAs nya stereoförstärkare och tuner uppvisar många tek· 
niskt intressanta problemlösningar och praktiska finesser som 
inte uttömmande kan redovisas i en annons. 

Begär därför AGAs nyutkomna specialbroschyr. 

K.A.NOREN 
Norr Mälarstrand 62, Stockholm K. Tel. 230900 



LEDNINGS· och 
ISQLERMATERIAL 

KOPPARKASCHERADE LAMINAT 
FÖR TRYCKTA KRETSAR 

0,035 el. 0,070 mm kopparfolie på hårdpapper (epoxy- el. fenolharts) 
0,035 el. 0,070 mm kopparfolie på epoxy-glasfiber 

med tillhörande skydds- och löd lacker 

OLJEPAPPER 
KERAMISKA DETALJER 

Spolstommar, isolatorer, genomföringar, rör o. dyl. 

PVC ISOLERAD KOPPARLEDARE 
• Entrådiga ledare 

Monterings-, förbindnings- och kopplingstråd 

• Flertrådiga ledare 
Litz i normalt samt extra flexibelt utförande 
Kvalitet TQ användbar till + 1 00° C 

• Kabel 
<> Isolerslang i normal samt värmebeständig kvalitet 

Vi levererar isolermaterial, isolerad tråd och kabel från 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
i EFTA-landet Schweiz till hela elektrotekniska indllStnil. 

Leveranser även från lager. 

För ytterligare informationer : 

~ .. 
l 

H A M M A R & C O A B Eloktronikavdelningen. Strandvägen 5 B, Stockholm O. Telefan 631655. 
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Radioprognoser för juli-augusti 1965 
Radioprognosen för juli-augusti är base· 
rad på senaste kända och bearbetade jono. 
sfär da ta samt på det av Ziirich·observato. 
riet förutsagda solfläckstalet R = 16 för 
j uli och R = 17 för augusti. Solfläckstalet 
för september och oktober beräknas till 
18 resp. 2L 

Prognosen anger beräknade värden på 
optimal arbetsfrekvens (FOT) och avser 
radioförbindelser över distanser 0-4000 
km inom Europa, med huvudriktnin/i sö· 
derut, och långdistansförbindelser med 
Ostasien, Nord· och Sydamerika, Sydafri. 
ka och Australien. Med gott resultat kan 
man ofta utnyttja frekvenser som ligger 
ca 15 o/f} högre än den optimala arbets. 
frekvensen. 
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Meteorskuren »Taurids» uppträder de~ 
24 juni-6 juli med maximum den 30juni; 
»Aquarids» den 24 juli-7 augusti med 
maximum den 28 juli och »Perseids» den 
29 juli-l7 augusti med maximum den 
12 augusti. Dessa meteorskurar kan ge 
upphov till extrema förbindelser på VHF· 
bandet. 

.. " .. . . " " DO " 01 12 1Ii 10 " 00 04 Ol 12 16 " " 

Sommarkonditioner råder och kommer 
att bestå augusti månad ut, dvs. FOT är 
lägre under dagtid och högre under natt· 
tid än under andra månader. E·skiktet kan 
ge gynnsamma utbredningvägar över vissa 

distanser, t.ex. på distanser omkring 2000 
km från utgångspunkten. Detta gäller na· 
turligtvis endast under dagtid, enär E· 
skiktet är helt beroende av strålning från 
solen. 

Tyska radio-
och/TV
Utställningen 1965 
Stuttgart- Killesberg 
27.8-5.9 
dagligen kl. 9-19 

Hela den västtyska industrins senaste rön presenteras: radio- och 
TV-apparater, skiv- och bandspelare, antenner m.m. Radio- och 
TV-studios i prakttskt arbete, särskilda uppvisningar genom indu
strierna, televerket mJI. 

Upplysningar genom Tysk-Svenska Handelskammaren, Munkbron 9, 
Stockholm e, tel. 21 75 69 
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Den atmosfäriska störningsnivån är hög 
under sommarmånaderna och de sporadis· 
ka E·skikten ökar i intensitet, vilket kan 
medföra öppningar på de höga frekvens· 
bm&n. TS 

Kinsekisha 
Styrkristaller från 360 Hz till 100 MHz. 
Pnsexempel: 
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. 

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

Videoprodukler, Olbersgalan 6 A, 
GÖleborg O, lel. 031/21 3766, 25 76 66 

Sänd katalog över raQiomateriel, (hittills 
utkomna blod över rör, rörh611are, mot· 
stånd, potentiometrar, kondensatorer. 
transformatorer, kristaller, högtalare (12 
sidor högtalare), materiellisto för Rt:s 
amatörmottagare, Geloso och Miniphase 
sändare och mottagare m.m. Amatör
rabatter intill 40 %. 

O kronor 2: 55 bifogas i frimärken för 
katalog i lösbladssystem. 

O kronor 6: 55 bifogas i frimärken för 
katalog i ringpärm. 

Namn 

Adress 

Postadress ........................... . 



PVe-isolerad flexibel kopplingslits 
från Leonische Drahtwerke AG., Nurnberg. 

PVC-Isolerad kopplIngslIts, typ YL , 
Användningsområde: 

Konstru ktion: 

Beteckning: 

Area mm2 I 
0,08 
0,14 
0,14 
0,19 
0,22 
0,38 

som kopplingsledning inom bl.o. radio-, tele
och elektronikindustrin. 

Litsen finns i fintrådigt blankt alt. förtent utförande med 
extruderad termoplastisolering. 

Exempelvis » YL 12 X 0,20 mm 0/1,6 blank» gäller för PVC
isolerad blank kopparl its med yttre diameter 1,6 mm. 

Antal trådar och tråddiam. m.m. I Ytterdiameter ca mm 
, 

10xO,10 förtent 0,8 
18xO,10 förtent 1,0 
18xO,10 förtent 1,5 
24 X 0,1 Oförtent 1,5 
7xO,20 blank 1,6 

12xO,20 blank 1,6 

PVC-lits bestående av trådar med diam. 0,20 mm 
tillverkas även med särskilt kraftig förtenning. Denna lits 
är speciellt lämpad för HF svetsgeneratorer. 

I 

Högllexlbel PVC-Isolerad kopplIngslIts, typ LilY. 

Användningsområde: I anläggningar där man kräver ledning med mycket 
hög flexibilitet exempelvis reläer o.dyl. 

Nettovikt för 1000 m ca kg 

1,3 
2,3 
3,6 
4,0 
4,4 
5,5 

Konstruktion: Synnerligen fintrådig, blank med extruderad termoplastisolering. 

Area mm2 I 
0,04 
0,10 
0,14 
0,25 
0,50 
0,75 
1,0 
1,5 
2,5 
4,0 

Representant: 

AllHABO 

Antal trådar och tråddiam. m.m. I Ytterdiameter ca mm 

21 x 0,05 0,55 
51 x 0,05 1,0 
72 x 0,05 1,1 

128 x 0,05 1,4 
256 X 0,05 2,0 . 
384xO,05 2,2 
512 X 0,05 2,7 
767 X 0,05 3,5 
651 X 0,07 4,3 

1036 X 0,07 5,1 

Kan levereras i ettflertal olika färger. 
Leveransform : Standardringar 100 m. 

Ytterligare informationer från Em-avdelningen. 

I Nettovikt för 1000 m ca kg 

0,7 
1,9 
3,0 
4,1 
8,5 

11,2 
17,0 
24,0 

. 38,0 
58,0 

) 

ALSTRÖMERGATAN 20 • BOX 49044 • STOCKHOLM 49 • TEL. 224600 
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• 
Förmodligen inte. Philips gör det åt Er. Med nytt batteriprogrc;Jm 
speciellt utvalt för radioITV-fackhandeln. Philips batterier är an
passade till just Ert sortiment. Namnet ger kvalitetsgaranti och 
enklare och snabbare försäljning för Er. Philips-batteriergerstörre 
utbyte. Både för Er och Era kunder. Längre driftstid. Tål lång lag

ring. Stålkapsling på de mest omsatta typerna. Större säkerhet 
mot dyrbara och godwillstörande apparatskador. 
Philipsmärket - en kvalitetsgaranti som talar för sig själv. 

AB SERVEX 
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Norrköping 8 • Box 8038 • Finspångsv_ 27 • Tel. 011 /343 60 
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Omslagsbilden för detta nummer visar 
en hemmabyggd antennrotor (längst ner 
på bilden) utnyttjad för en vidlyftig 
»antennfarm» av TV-DX-antenner. An
tennrotom beskrives på s. 66. 

I kommande nummer: 
M'ätteknik för finsmakare, RT be
söker FOA 3 D Vad fordras aven 
signalgenerator D Mätning av
signalbrusförhållandet med oscil
loskop [J Skärmade mätledningar 
reducera,r s'törsignalnivån D Bygg 
själv en mV-meter med transis
torer 

'Månadens kommentar 

Den nya kommunikationssatelliten »Early Bird», som sköts upp från Cape Ken
nedy den 2 maj och som nu ligger på 36000 km höjd över Atlanten i trakten av 
ekvatorn, togs i reguljär kommersiell transatlantisk trafik den 27 juni. Även Skan
dinavien är med på ett hörn. 60 kr per period kostar ett samtal från oss till USA. 

Det har 
visat sig att Early Bird faktiskt kan mera än vad man från början räknade med. 
Sålunda hade man kalkylerat med att man via satelliten skulle kunna etablera 
antingen 240 (alkanaler samtidigt eller en TY-kanal. I själva verket visade det ~ig 
vid kontrollmätningar att man skulle kunna fördubbla antalet talkanaler, och att 
man inte behöver ta ut satellitens kapacitet helt vid televisionsöverföring. Sam
tidigt med en TY-kanal har man faktiskt möjlighet att överföra 60 telefonikanaler. 

På hemelektronikIronten 
är att notera att Ampex i USA i år kommer att introducera en hem-videobandspe
lare med yttermått inte större än de för en ordinär hem-audiobandspelare. I ddma 
videobandspelare kommer man att ha 1" magnetband och en bandhastighet av ca 
24 cm/s, men man kan också köra med halva bandhastigheten. Den nya band
spelaren lär vara kapabel att även ta färg-TY-program. Inspelningstiden är 1 
timme för en bandrulle vid den högre bandhastigheten, 2 timmat vid den lägre. 

En annan 
intressant nyhet på hemelektronikfronten är att man i Japan fått fram en ny typ 
av 7%" färg-TY-bildrör med en elektronkanon. Den avsöker smala vertikala 
»strips» av röd, blå och grön fosfor. Genom ett styrgaller av tunna trådar bakom 
dessa strips omswitchas elektronstrålen vid avsökningen till den önskade fosfor
färgen. 

Det intressanta med denna nya typ av bildrör är att man - i motsats till vad 
fallet är med den s.k. »chromatronen» - kan nöja sig med mycket låg switch
effekt - 2 W - för omkopplingen mellan färgstripsen. Detta, tillsammans med 
det nya rörets låga avböjningseffekt, gör det möjligt att utnyttja transistorer tvärs 
igenom i den nya färg-TY-mottagaren. Den, totala effekt som fordras för en färg
TY-mottagare av detta slag är ca 30 W,dvs. ca 10% av vad en färg-TY-mottagare 
med bildmaskrör kräver! 

Den markerade 
nedgång som den elektroniska industrin lidit i USA de senaste två åren tycks 'nu 
ha vänt. Om det är den ökade efterfrågan på färg-TY-mottagare eller om det är 
resultatet aven anpassningsprocess inom den amerikanska elektronikindustrin till 
en mindre militärbe,tonad tillverkning som ligger bakom är inte riktigt klart. I 
varje fall är stämningen i USA:s elektronikindustri betydligt mera optimistisk 
nu än för ett halvår sedan. 

På hemmafronten 
är ju läget för radioindustrin och vissa sektorer inom elektronikindustrin fort
farande ganska tryckt. I avvaktan på den TY-P2- och färg-TY-rush som man räk
nar med skall sätta in under 1967-68 lever svenska radioindustrin just n~u ett 
ganska tillbakadraget liv. Kanske en klok och ur ekonomisk synpunkt nödvändig 
politik, men vore det inte värt att under väntetiden pröva med att plöja någon liten 
ny fåra på elektronikens stora fält? 

(Sch) 
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ing vid Telefunken 

Telefunken A G, som är ett av bo

lagen inom AEG-koncernen, är en

ligt europeiska begrepp ett mycket 

stort företag med över 36 000 an

ställda och med en årsomsättning 

av över 1 miljard DM_ Karl Tetz

ner har intervjuat forskningschefen 

vid Telefunken, Prof_-Dr_ Werner 

N estel, bilden, om aktuella forsk. 

ningsuppgifter. 

Tele/unken har under de senaste åren fått 
en hel del internationell publicitet genom 
det av Dr.-Ing. Walter Bruch utvecklade 
PAL-systemet för färg-TV'". Företaget har 
f.ö. under många år fört en publicitetsvän
lig politik och har länge haft goda kontak
ter med den europeiska fackpressen. Före
tagets presschef, Friedrich Bender, har 
lagt upp sin PR-verksamhet efter nästan 
amerikanska principer och har med stor 
öppenhet gett fackpressen underlag för 
tekniska artiklar och annan teknisk infor
mation. Så också när det gäller Telefun
kens forsknings- och utvecklingsprogram. 

1 Se BRUCH, W: Aktuella system för överfö
ring av färg-TV - en överblick över NTSC-, 
SECAM- och P AL-systemen. RADIO & TELE
VISION 1964, nr 5 och 6. 

Fig 2 
Från Telefunkens forskningsinstitut i Ulm. 
Bilden visar en mångkanals databearbetande 
analysator som mäter intensiteten och energi
distributionen hos radioaktiv strålning. 

"Vertikala" och horisontella" 
gruppbildningar 
Uppenbarligen med General Electric Co. 
som förebild har man nyligen infört tre 
»vertikala» gruppbildningar inom företa
get: En grupp utgör »anläggningar» (sän
dare, mottagare, radar, pejlapparatur, elek
tronräknare, telefonväxlar, bärfrekvensut
rustningar och radiolänkutrustningar ). En 
andra grupp omfattar »apparater» (radio
och TV-mottagare, elektroakustiska appa
rater, magnetofoner, diktafoner). En tredje 
grupp omfattar »komponenter» (rör, halv
ledare, passiva komponenter och kompo
nentblock ). 

Uppdelningen skär tvärs igenom hela fö
retaget, så att varje grupp har sina utveck
lingslaboratorier, sina tillverkningsställen 
och sin försäljningsorganisation. Företa
gets organisatoriska överbyggnad utgöres 
av sex »horisontella» avdelningar som är 
underställda generaldirektören Dr.-Ing. 
Felix Herriger. De sex avdelningarnas che
fer bildar styrelsen i bolaget. En av dessa 
»horisontella» avdelningar heter »Forsk
ning och utveckling». Avdelningens chef, 
professor Werner Nestel, förestår ett forsk-

ningsinstitut och ett patentkontor och har 
överinseende över samtliga forsknings- och 
utvecklingsuppgifter inom Telefunken AG_ 

' .. ) 

Planering se~ år i förväg 

Forsknings- och utvecklingsavdelllingen 
inom Telefunken har en mycket stark;:ställ
ning. Enligt amerikansk förebild har man 
vid Telefunken en förplanering, omfattan
de de närmaste sex åren. Vid denna för. 
planering är affärsfolk och tekniker lika
berättigade partners i samarbetet. Av 'forsk
nings- och utvecklingsavdelning~h ,fordras 
inte endast att man anknyter ,till dagens 
teknik utan också att framti<ll,l nya produk
ter utvecklas, som skall säkra ' omsättning
en under kommande år. 

I utvecklingsarbet.et deltar också mark· 
nadsspecialisten vid Telefunken. Han är 
f.ö. också medlem av styrelsen - något 
som inte är så vanligt i Tyskland. 

Prof. Nestel framhåller vid en intervju 
att de produkter som idag saluförs av Tele
funken knappast kommer att tillverkas om 
sex år. - »Vi måste under en sexårsperiod 
utveckla praktiskt taget helt nya produk
ter. Vi finner också att våra produkter får 
allt kortare livslängd, mätt alltså med sy
stemutvecklarens mått. Detta, är ett måste 
för forskning och utveckling annars går 
det inte att hänga med i utvecklingen», sä
ger prof.. Nestel. 

Varifrån kommer ideerna 

Varifrån kommer nu, i ett företag av den 
storleksordning som Telefunken represen
terar, ideer och uppslag till nya produkter? 
Ur vilka· källor öser man när nya produkter 
förbereds på forsknings- och utvecklings
planet? 

En av de viktigaste källorna är Telefun
kens forskningsinstitut i Ulm, som grunda
des 1955. Ledningen för denna institution 
innehades tills helt nyligen av professor 
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Fig 3 

Fig 5 

W T Runge. Efter hans pensionering är det 
professor Kurt Pränz som leder verksam
heten ,. Vid ett forskningsinstitut av det 
slag Telefunken håller sig med», framhål
ler prof. Fränz, »måste elektronikens filo
sofi genomtänkas från ständigt nya ut
gångspul.lkter. Tidigare tog 'utvecklaren' 
inom industrin till de komponenter som 
fa~s på marknaden och sammanställde 
dem till nya kopplingar. I dag får han de 
flesta impulserna för siu arbete genom det 
tekniska fortskridandet inom den tekno
logi som arbetar med de elektriska 'bygg
elementen'_ Man behöver i detta samman
hang endast nämna de arbeten som pågår 
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inom halvledartekniken och inom den inte
grerade-kretstekniken.» 

Elektroingenjören av den gamla skolan 
och elektronikern är inte längre ensamma 
i Telefunkens forskningsinstitut. Här finns 
matematiker, kemister och fysiker. I dag 
har forskningsinstitutet 200 medarbetare, 
därav ungefär hälften med teknisk-veten
skaplig utbildning. 

Databehandling för system
bearbetning 

Med databehandlingen har institutet fått 
ytterligare en ny uppgift - systembearbet-

Fig 3 
F;ekvensmotkopplad demodulator, utvecklad 
vid Telefunkens forskningsinstitut i Ulm. Den 
användes f.n. vid satellitstationen i Raisting. 

Fig4 
Exempel på »software» från Telefunkens 
forskningsinstitut i Ulm; en systemanalys för 
styrning och datainsamling från rymdraket. 

Fig 5 
Ett av de nyare resultaten av Telefunkens 
forsknmgarbeten: ett mekaniskt miniatyrfil
ter för 455 kHz. Storleken framgår aven jäm
förelse med myntet t.h. 

'-

ning. I dag utnyttjar man omfångsrika och 
mångsidiga datamaskiner, vilkas funktion 
ofta är svår att överblicka även om funk
tionselementen är rätt enkla och välkända_ 
Man intresserar sig t.ex. för hur en maskin 
som skall känna igen tryckta bokstäver 
skall se ut och man sysslar också med en 
mycket omfångsrik anläggning för löpan
de på databehandling baserad öVe'rvakning 
av flygtrafiken inom större områden. 

För att man skall komma till ett resultat 
på dessa områden måste problemställning
arna formuleras på ett entydigt sätt. Ofta 
består resultaten dock inte av nya kompo
nenter, kopplingar eller apparater utan i 

I 

l 



Digitala koordinatuppgifhr Mötdota 

Fig4 

, 

organisationsplaner för hur ett system skall 
fungera. Eller också formuleras ett nytt 
system enbart med matematiska formler. 
Det är detta som amerikanarna kallar för 
»software», till skillnad mot »hardware», 
som är den färdiga apparaturen som kom· 
mer från. fabrikerna. 

Exempel på »hardware» från Telefun· 
kens utvecklingsavdelningar är ett meka· 
niskt filter (fig. 5), en analogräknare och 
en stråhlingsmätteknisk utrustning. Även 
hybridräknare, dvs. en kombination av 
analog· och digitalräknare, hör till studie· 
objekten. 

Man har också arbeten igång på appara· 

tur för språkanalys (en »elektronisk ste· 
nograf» ). Slutligen studeras informations· . 
lagring, tunnskiktsminnen och diffusions· 
förlopp i halvledare. 

Kontakt med högskolor 

Men det skulle inte vara rätt att vänta sig 
att alla initiativ och nya ideer och impul
ser skall komma från forskningsinstitutet. 
Då skulle institutets omfång behöva göras 
många gånger större. Kunskaper inhämtas 
även från många andra håll. Ett exempel 
är det nära samarbetet mellan Telefunken 
och högskoledocenter och professorer vid 

tekniska högskolor och universitet resp. 
vid institutet Max-Planck-Gesellschaft. Det 
är här fråga om ett exempel på. att ge och 
ta. Akademikerna får ideer och uppslag 
från praktiken, ofta också förslag till dok
torsarbeten och i vissa fall också materiellt 
understöd för forskningsuppdrag, under 
det att Telefunken från forskningsarbetena 
vid högskolorna och universiteten får an
vändbara initiativ eller konfronteras med 
problem som sedan kan resultera i fortsatt 
forskningsarbete. 

En. gång per år - i mars - samlas alla 
med Telefunken samarbetande akademiker 
i Ulm (» professorskonferens» ) . Vid denna 
sammankomst hålls föredrag och diskus
sioner och genomgås projekt. 

Patentutbyte m.m. 

Andra källor för information och uppslag 
är de olika vetenskapliga publikationer 
som utges runt om i världen samt patent
litteraturen. Telefunken bidrar själv i tek
nisk-vetenskapliga publikationer; forsk
ningsinstitutet utarbetade under sista året 
30 artiklar i fackpressen, vidare ansöktes 
om ca 90 patent och utarbetades ett 50-tal 
interna rapporter. 

De ledande krafterna i Telefunkens 
forskningsinstitut besöker symposier och 
kongresser samt firmor med anknytning 
till Telefunken. Dessa besök leder ofta till 
fruktbart tankeutbyte. 

Inte minst är de uppslag som kommer 
från de egna laboratorierna och önskemå
len från dem som tar sina produkter från 
Telefunken-fabrikerna av stort värde vid 
utformningen av de nya produkterna. 

Slutligen är också patentutbyte med 
andra företag ett viktigt led. Telefunken 
kan, trots sina resurser, endast bearbeta 
elektroniska problem inom delområden. 
Utbyte av främmande patent mot egna pa
tenträttigheter ger ofta anledning till lång
variga förhandlingar för att värdet av de 
olika patenten skall kunna klarläggas. 
Utan patentutbyte kan f.ö. i dag knappast 
något företag fortleva, enät: man annars 
skulle tvingas att kJ;inggå främmande pa
tent genom att ta till oekonomiska pro
blemlösningar. 

Till slut kan nämnas att man för att or
ganisera forskningsarbetet oftast måste ta 
till s.k. Operations Research och PERT 
(Program Evaluation and Review Techni
que) som hjälpmedel. Även grundforska
ren måste ägna viss tid för att tidsplanera 
sitt arbete, mindre för att piska upp arbets
takten än för att veta den ungefärliga tid
punkten när resultat kan väntas - resultat 
som skall samordnas med resultaten från 
en annan forskningslinje. Och även om 
inga resultat kan presenteras vid den fast
ställda tidpunkten gäller alltid satsen 
»inget resultat är också ett resultab. Eller 
som prof. Fränz sade för en kort tid sedan 
vid en fackpresskonferens: »Mina medar
betare och jag vill gärna veta mycket men 
vi sysselsätter oss inte med allt!» • 
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Förste forskningsingenjör 
Carl-Göran lundqvist är 
anställd vid Försvarets 
Forskningsanstalt, avdelning 
3, dä r han bl a sysslar med 
utveckling av sändare för 
mikrovågsområdet. 

~ 
~ 
i 
I-

I 

Förste forskningsingenjör 
C"G LUNDQVIST Förstärkarrör för höga 

Under senare år har utvecklingen av elek
tronrör för mikrovågsförstärkning gått 
fram med stormsteg_ De bredbandiga vand
ringsvågsrören har blivit vanliga komponen
ter för mikrovågsteknikern_ Hitintills har 
dessa rör mest kommit till användning på 
mottagarsidan, där den stora bandbredden 
kombinerats med hög förstärkning och låg 
brusfaktor_ På sändarsidan har den mili
tära radartekniken fått inrikta sig på både 
höga effekter och flerfrekvensdrift för att 
klara störningarna från de alltmer avance
rade motmedlen_ Att tillgodose de höga 
effektbehoven och samtidigt uppfylla de 
skärpta kraven på bandbredd har varit ett 
stort problem. Dessa aspekter har även be
rört området för satellitkommunikation och 
dessutom har kraven på andra kommuni
kationsområden, som t.ex. troposfärsprid
ningslänkar etc., börjat bli lika stränga. 
Man har angripit problemen från olika håll 
och följt olika konstruktionsprinciper. Ett 
flertal forskningslaboratorier runt om i 
världen har arbetat i flera år med dessa 
problem men det har legat en hemligstämp
lad täckmantel över det mesta. På senare 
år har man dock lättat en del på sekretes
sen. 

Hijgeffektförstärkning med mikrovågs
rör kan åstadkommas efter i stort sett tre 
olika principer: synkronisering med fram
eller backvågor och förstärkning med hjälp 
av kaviteter. Fram- och backvågsförstärka
re kan i sin tur uppdelas i två typer, be
roende på om man nyttjar återinträdande 
eller icke återinträdande elektronstråle. 
En annan indelningsgrund kan vara de 
elektriska och magnetiska fältens inbördes 
riktningar. Om dessa fält är parallella sägs 
rören vara av O-typ (från franskans »opti
que ordinaire», ordinär elektronoptik) . Om 
fälten är vinkelräta mot varandra säger 
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man att rören är av M-typ (från magne
tron) _ Dessa senare rör har även fått den 
engelska beteckningen »crossed-field am
plifiers» eller på svenska korsfältsförstär
kare. Ytterligare -en uppdelning kan göras, 
nämligen efter elektronstrålens form; lin
jär eller cirkulär_ Detta återspeglas även i 
det mekaniska utförandet. De tidigare 
nämnda vandringsvågsrören tillhör grup
pen linjära framvågsförstärkare av O-typ. 
Klystronerna å sin sida kan klassificeras 
som linjära O-förstärkare med kaviteter. 

Som synes finns det många kombina
tionsmöjligheter för rörkonstruktören_ I 
olika länder och i olika laboratorier har ut
vecklingen också ofta gått i olika riktning
ar. I USA är en mängd företag sysselsatta 
med forskning och utveckling inom detta 
område. Bland de mera kända kan nämnas 
Litton, Raytheon, Sperry, Varian, S-F-D 

Fig l 

Labs, Eimac och Hughes. Även i Europa 
bedrivs en hel del forskning, om än i nå
got mindre skala än i USA. Bland de större 
inom området är CSF i Frankrike, Siemens 
i Tyskland, M-O Valve Co. och English 
Electric i England. 

De relativt nya förstärkarna av M-typ är 
på grund av sin höga effekt, kombinerad 
med stor bandbredd, av speciellt intresse. 
Särskilt Litton, Raytheon, S-F-D Labs och 
CSF har arbetat med förstärkare av denna 
typ i flera år. Den följande presentationen 
måste begränsas i viss mån på grund av 
den stora rörfloran och huvudvikten kom
mer att läggas på en redovisning av arbetet 
med utvecklingen av M-förstärkare vid 
några av de ovan nämnda företagen. 

Forskningslaboratoriet vid Litton Indu
stries i San Carlos, Kalifornien, har nyli
gen i ett par rapporter presenterat resul-

Principskiss visande bimatronens funktion. En tunn, bandformad elektronstråle injiceras i sam
verkan-området mellan skenan och fördröjningsledningen. 



mikrovågseffekter 

tat av utvecklingsarbetet på bredbandiga 
högeffektförstärkare. Deras utvecklings
linje har varit framvågsförstärkare av M
typ med icke återinträdande stråle. De kal
las vandringsvågsmagnetroner, vandrings
vågsrör av M-typ eller mera allmänt kors
fältsförsrärkare. Litton har dock valt spe
ciella namn åt dessa rör nämligen bima
tron (Beam Injection Magnetron Ampli
fier) och dematron (Distributed-Emission 
Magnetron Amplifier). 

Grundprinciper 
Vandringsvågsmagnetronen är i grunden 
ett vandringsvågsrör' som arbetar enligt 

1 Se KLINGER, H H: Tyska vandringsvågsrör. 
RADIO oeh TELEVISION 1955, nr 5, s. 18 
och GEZELlUS, R: Backvågsrör - ny typ av 
elektronrör för mikrovåg. RADIO och TELE
VISION 1958, nr 3, s. 36. 

HF in 

principen framvågsförstärkare med icke 
återinträdande stråle, men den har ärvt 
särdragen hos magnetronen vad gäller de 
magnetiska och elektriska fältens inbördes 
riktningar. Dessa rör indelas i två grupper, 
beroende på hur elektronemissionen är ord
nad. I den ena gruppen alstras elektron
strålen med hjälp aven katod och en elek
tronkanon, i den andra av distribuerad 
elektronemission från en större yta på en 
gemensam katod och skena, som är paral
lell med fördröjningsledningen. Till den 
första gruppen hör bimatronen, till den se
nare dematronen. Dessa två grundtyper har 
visat sig ha - både separat och i .kombina
tion - hög effekt (både medel- och topp
effekt), mycket hög förstärkning, stor 
bandbredd, mycket hög verkningsgrad och 
extrem faslinj äritet och -stabilitet. 

HF ut 

t Våg hastighet 

Elektro~mpni 
--------------

Fig 2 
Principskiss_ visande dematronens funktion. Elektronemissionen alstras här längs hela skenans 
yta. 

F ör att tillgodose de ständigt ökande 

kraven på höga effekter och stora 

bandbredder inom bl. a_ radarteknik 

och satellitkommunikation har ett 

omfattande arbete nedlagts på ut

vecklingen av elektronrör för hög

effektförstärkning inom mikrovågs

området. I denna artikel presente

ras en del av de projekt som några 

företag i USA och Europa håller på 

med eller redan har realiserat. 

Bimatronens princip 
Som nämndes i inledningen skiljer sig de 
bägge rörtyperna när det gäller elektron
emissionen. I bimatronen injiceras en tunn 
bandformad elektronstråle i det närmast 
högfrekvensingången belägna samverkan
området mellan skenan och fördröjnings
ledningen. Fig. l visar rörets principiella 
funktion och elektronstrålens utseende. 
Man kan här se likheterna med vandrings
vågsrör men också att elektronernas sam
verkansprocess mer påminner om magne
tronens än om den hastighetsmodulerade 
växelverkan som inträffar i konventionella 
vandringsvågsrör. Denna skillnad i funk
tion återspeglas även i rörets grunddata. 

På grund av de automatiska fasfokuse
rande egenskaperna hos den elektronhop
klumpning som uppstår i röret, och på 
grund av att likspänningskällans potentiel
la energi omvandlas direkt till högfre
kvensenergi utan hindrande kinetisk ener
giomvandling, är verkningsgraden mycket 
hög. Dessutom bibehålles denna höga verk
ningsgrad över ett stort dynamikområde. 
Mättning hos högfrekvenseffekten inträf
far när elektronerna samverkar fullständigt 
och absorberas av fördröjningsledningen 
vid lågt kinetiskt energitillstånd. När röret 
drives till högfrekvensmättning når utef
fekten därför asymptotiskt den effektnivå 
som är relaterad till produkten av total 
stråleffekt och elektronverkningsgraden 
hos fullständigt återverkande elektroner. 
Ovanför mättningsgränsen sjunker effekt
nivån normalt inte, därför att fullt återver
kade elektroner försvinner ur samverkan
området och 'inte' kan komma ur fas. Av 
samma orsaker förblir fasvridningen i rö
ret tämligen konstant även vid mättning. 

För att hög stabil förstärkning skall er· 
hållas kombineras den linjära formen hos 
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Fig 3 . Fig4 
Kontinuerlig uteffekt som funktion av frekvensen för vandringsvågsmagnetron L-3652 
(Tillverkare: Litton, USA.) 

Kurvan visar mättningskarakteristiken för L-3652 vid mitt
frekvens och max. ström 500 mA. 

denna rörtyp med en uppdelning av för
dröjningsledningen i flera sektioner. Detta 
är ett förfarande som vanligen användes i 
högeffektrör av vandringsvågstyp. 

Dematronens princip 

Rörets funktion framgår av fig. 2. Själva 

Fig 6 

elektronhopklumpningen och dess automa
tiska fasfokusering är liknande den hos bi
matronen, men elektronemissionen alstras 
längs hela skenans yta. Denna typ av elek
tronsamverkan, som råder i korsfältsrör 
med distribuerad emission, är speciellt 
lämpad för alstring av höga effekter vid 
mycket höga perveanser' på grund av det 

.x .. --

stora antalet tillgängliga elektroner. Elek
tronerna emitteras i proportion tiU högfre
kvensfälten i kretsen (samma backbombar
dering som i magnetronen) och . korsfälts
rör av dematrontyp har därför inte något 

l Perveans är ett mått på den stram en elek
tronstråle transporterar vid en given spänning, 
P==I!U3/2. 
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Vandringsvågsmagnetronen L-3652 har en kontinuerlig uteffekt av 1 kW inom fre
kven,sområdet 8,5-11 GHz. (Tillverkare: Litton, USA.) 

Topputeffekten som funktion av frekvensen i HF-triggad 
dematron. Kurvan gäller ·för katodspänningen Uk==20 kV, 
ineffekten P, .. =35 kW och toppströmmen 1 •• ,,==28 A. 
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Kontinuerlig uteffekt och förstärkning som funktion av katodströmmen för L-3652_ Kurvan A 
anger förstärkningen, B uteffekten. 

mättnadsområde, som däremot vandrings
vågsrör och bimatroner har. 

En annan mycket viktig karakteristik 
hos dematronen är möjligheten till klass 
B-drift. Katoden arbetar med sekundär
emission snarare än med primäremission_ 
När det därför inte finns någon högfre
kvens på fördröjningsledningen, flyter det 

Katod Skena 

Fig 8 

praktiskt taget ingen likström. Man har 
lyckats styra (trigga) denna kallkatod med 
enbart högfrekvensdrivning och någon 
stryppuls är således inte nödvändig. När 
den högfrekventa drivpulsen slutar stängs 
röret automatiskt av och blir en rent passiv 
transmis,sionsledning_ Denna självtriggan
de dematron styrs således från en ren lik-

Katod med 
distribuerad emission 

Kollektorer 

Principiellt arbetssätt för bidematronen, som är en kombination aven bimatron och en dematron. 

spänningskälla och är sitt eget omkopp
larrör med omkopplingstider under 5 ns. 

Nuvarande utvecklingsläge tör 
bimatroner 

Litton koncentrerade sitt utvecklingsarbe
te med bimatroner på två frekvensområ
den: X-band,et och Ku-bandet_ Målsätt
ningen var hög förstärkning och hög kon
tinuerlig uteffekt, och resultatet blev X
bandsröret L-3652 med 25 dB förstärkning 
vid l kW kontinuerlig uteffekt inom fre
kvensområdet 8,5-11 GHz och ett Ku- ' 

bandsrör med 350 W kontinuerlig uteffekt 
vid 20 dB förstärkning inom området 14,5 
-17,5 GHz. 

Data gällande för L-3652, som återges 
i tab_ l, kan väljas som representativa för 
bimatronfamiljen. 

De högfrekventa egenskaperna hos röret 
framgår av kurvorna i fig. 3-5_ Fig. 3 vi
sar uteffekten som funktion av frekvensen, 
fig. 4 mättningskarakteristiken, dvs. utef
fekten som funktion av ineffekten, och fig. 
5 uteffekten och förstärkningen som funk
tion av strömmen. Hur röret ser ut framgår 
av fig_ 6_ 

Den »andra generationens» bimatroner 
är nu under utveckling; en del har redan 
lämnat utvecklingsstadiet. Frekvensområ
det har utvidgats ner till UH F-bandet. Ex
empel på data för dessa rör, i vilka man 
uppnått verkningsgrader på ca 40 %, ges 
i tab. 2. 

Nuvarande utvecklingsläge tör 
dematroner 

Hos Litton var tidigare arbete på dematro
ner begränsat till cirkulärformade rör med 
upphettade, distribuerade primäremissions
katoder. Trots den cirkulära formen var 
varken strålen eller fördröjningsledningen 
återinträdande. I 

Dessa rör hade en del svagheter. En av 
dessa var att primäremissionskatoden mås
te vara spänningspulsad i synkronism med 
högfrekvensen. Utan högfrekvensdrivning 
var katodströmmen ca. 1/5 av mättnings
strömmen, men trots detta var den alldeles 
för stor förmellanpulsperioderna. En annan 
svaghet var den tillfälliga återmatningen 
av högfrekvensenergi från utgång till in
gång. Huvudorsaken till detta var den cir
kulära formen. För att undvika dessa pro
blem och för att studera möjligheterna till 
kallkatoddrift övergav man den cirkulära 
formen till förmån för en linjär uppbygg
nad. 

Den första linjära dematronen var en 
ombyggd bimatron, vars skena försetts med 
emissionsmaterial. Under det tidiga prov
ningsskedet inträffade ett fel på glöd
strömsförsörjningen, men det visade sig då 
att rörets funktion blev oförändrad så när 
som på en liten minskning av förstärkning
en. Fig_ 7 visar topputeffekten som funk
tion av frekvensen hos ett sådant linjärt 
rör för X-bandet och med HF-triggning. 

~ 74 

RADIO & TELEVISION - NR 7-8 - 1965 51 



DOCENT H H KLINGER 
Ingenieurschule, Bremen. 

P å senare tid har millimetervågorna, dvs. 
våglängder mellan 10 mm och l mm mot
svarande frekvenserna 30--300 GHz, fått 
allt större betydelse_ Dessa mycket korta 
vågor, som har våglängder som faller mel

.lan mikrovågorna och det optiska spektrets 
infraröda del, har m"ånga viktiga tillämp
ningar inom radio- och radartekniken. Des
sa vågor utnyttjas också i stor utsträck
ning vid s.k. millimetervågsspektroskopi 
och inom kärnfysiken. 

Alstring av millimetervågor 
Arbete med millimetervågor är ingen ny
het. Redan Lebedew 1895, Lampa 1896, 
O von Barer 1910, Möbius 1920 såväl som 
Nichols, Tear och Glagelowa-Arkadiewa 
1924 arbetade med elektriska vågor från 
några millimeter till någon tiondels milli· 
meter. Dessa våglängder framställdes med 
hjälp av små gnistoscillatorer, som karak
teriserades av starkt dämpade, icke mono
kromatiska svängningar som endast med 
svårighet kunde påvisas. Frånsett vissa fy
sikaliska tillämpningar hade de ringa prak
tisk betydelse. 

För tekniska användningar intresserar 
man sig uteslutande för odämpade mono
kromatiska vågor. För att framställa odäm
pade millimetervågor kan de från mikro
vågstekniken bekanta löptidsrören, såsom 
magnetroner, reflexklystroner, vandrings
vågsrör och backvågsrör, s.k. carcinotroner, 
användas. Dock fordras det att rörens di
mensioner minskas så att de svarar mot de 
kortare våglängderna inom millimetervågs
området. 

Man har dock vid arbetet att uppnå allt 

52 RADIO & TELEVISION - NR 7·8 - 1965 

Olll lllill 

Fig l 
Tvärsnitt genom en magnetron av typen 
»Rising San». 

Fig 2 
Carcinotron för 2 mm våglängd från Compag
nie Generale de Telegraphie Sans Fil, CSF, 
i Paris. 
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Tab. 1. HF·effekt och verkningsgrad för milli· 
metervågsmagnetroner av typen »Rising Sun» 
vid olika våglängder. 

Våglängds- Verknings-
band grad HF-effekt 
(mm) (%) (kW) 

8 20-30 45 
6 15-20 30-40 
4 20 25 
3 1-5 1-2 

1 1 

Tab. 2. Uteffekt på olika våglängdsband för 
några typer av mikrovågsrör. 

Rörtyp 

Backvågsrär 
Carcinotroner 

Klystroner 

Vandrings
våg rörs
för-
stärkare, puls 

Våglängds
band 
(mm) 

8 
6 
4 
3 
2 

8 
6 
4 
3 

8 
4 

Uteffekt 

30 W 
15 W 
10 W 
8W 
2W 

10 mW 

50 W 
1W 
0,5 W 

70 mW 

kW 
kW 

MIKROVÅGSTEKNIK 

Millimetervågorna börjar användas i 

allt flera sammanhang inom teknik 

och forskning. 

kortare våglängder med de konventionella 
mikrovågsrören stött på vissa principiella 
konstruktiva svårigheter. Sålunda blir rör
dimensionerna inom millimetervågsområ
dets undre gräns så små, att de är svåra 
att realisera. Rörsystemens geometriska 
dimensioner avtar proportionellt med A/ 2. 
Samtidigt ökar kretsförlusterna med A-lA" 
och den för svängningsalstringen nödvän
diga strömtätheten växer alltefter rörtyp 
proportionellt mot A-2 il A-(5/2). Härtill 
kommer att det blir svårare att kyla mindre 
elektroder och bortföra förlustvärmen från 
dessa. Genom pulsdrift blir det dock möj
ligt att tolerera avsevärt större förlusteffekt 
och därmed kan motsvarande större hög
frekvenseffekt tas ut än vid kontinuerlig 
drift. 

De högsta uteffekter som hittills upp
nåtts inom millimetervågsområdet har er
hållits med pulsade slitsmagnetroner av 
typen »Rising Sun» (fig. l) och koaxial
magnetroner. I tab. l anges den uttagna, 
pulsade HF-effekten och verkningsgraden 
för Rising Sun-magnetroner. 

Med den s.k. koaxialmagnetronen har 
uteffekten kunnat höjas ännu ett steg, hit
tills dock endast på de högre millimeter
vågsbanden. Denna magnetrontyp skiljer 
sig från ordinära magnetroner i ett speci
ellt avseende. Mellan anod-katod-syste
met och dess utgående vågledare finns en 

. stabiliserande kavitet inbyggd. Denna ka
vitet ger koaxialmagnetronen överlägsna 
elektriska egenskaper (hög verkningsgrad 
och stabilitet) och ger möjlighet till kon
struktion av små, lätta magnetroner med 
mycket hög effekt och lång livslängd. Som 

exempel kan nämnas en 8 mm magnetron 
med 210 kW pulseffekt. 

Tab. 2 visar uppnådda resultat med någ
ra andra rörprinciper. 

Den högsta frekvens man hittills upp
nått med löptidsrör av typ magnetroner 
och klystroner motsvarar ca 2 il 3 mm våg
längd. 

Med rör av carcinotrontyp har man lyc
kats nå ända ner till en våglängd av l mm. 
Dessa rör är elektroniskt avstämbara, dvs. 
frekvensen kan ändras genom variation av 
driftspänningen. Fig. 2 visar en carcino
tron från CSF i Frankrike för våglängden 
l mm, frekvensen 300 ± 4 % GHz och en 
uteffekt av 5-10 mW. 

Genom att använda övertoner från pul
sade magnetroner har man lyckats fram
ställa 1,1 mm våglängd (l)'. Ännu kortare 
vågor, av storleksordningen tiondels mm, 
s.k. submillimetervågor eller ultrakortvå
gor, kan framställas genom frekvensmulti
plicering med hjälp av spetsdioder av kisel 
eller germanium. Som generator användes 
då för grundfrekvensen reflexklystroner 
eller carcinotroner på centimeter- eller 
millimetervågsbandet. Verkningsgraden be
ror på primäreffekten, men kan uppgå till 
ca 10 %. För högre övertoner sjunker verk
ningsgraden till någon procent. Med denna 
metod har man hittills lyckats framställa 
monokromatiska vågor ned till 1/ 2 mm 
våglängd (2) med en intensitet som räcker 
till för spektroskopiska undersökningar av 
gaser. Fig. 3 visar en sådan övertonsgene-

'Siffror inom parentes hänvisar till littera"tur
förteckning i slutet av artikeln. 
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rator för 2 mm våglängd, erhållen från en 
grundfrekvens på 4 mm. 

Även andra metoder för framställning av 
millimetervågor och submillimetervågor är 
tänkbara. En sådan går ut på att utnyttja 
egenstrålningen från snabbt rörliga elek
troner (relativ Doppler·metod, s.k. Ceren
kov-strålning). På senare tid har även »mo
lekylargeneratorer» (masrar) och tunnel
dioder (3), använts för alstring av millime
tervågor. 

Vågledare för millimetervågor 

Den inom centimetervågsområdet tilläm
pade vågledartekniken kan även användas 
för millimetervågor. Framställning av våg-

Fig 3 
Frekvensmångfaldare för millimetervågor 
(Philips, Hamburg). 

ledarelement för millimetervågor ställer 
dock stora krav på mekanisk precision. 
Som exempel kan nämnas, att en rektangu
lär vågledare för 4 mm våglängd har en 
area av endast 3X l,5 mm, se fig. 4. Tillå
ter man t.ex. vid dimensioneringen en tole
rans av 0,1 % av våglängden, innebär detta 
en noggrannhet av 5 pm för 5 mm våg
längd. Detta noggranna mått måste dess
utom tillämpas inne i en vågledarekompo
nent som är ganska komplicerad. Trots 
detta har man lyckats framställa alla er
forderliga vågledarelement för vågläng
der ned till 2 mm. Som exempel visas i fig. 
5 en mätapparat för 4 mm resp. 2 mm våg
längd (frekvensdubbling) sOm innehåller 
de olika byggelement som användes inom 
vågledartekniken. 

Vid submillimetervågor blir vågledarnas 
areor så små att de inte längre kan fram-
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ställas med erforderliga toleranser. En me
tod att kringgå detta är att använda över
dimensionerade vågledare och på utgången 
filtrera bort alla icke önskade våglängder. 
Som filter kan man använda avböjnings
galler, prismor och polarisatorer, vars spek
trala egenskaper kan beräknas enligt opti
kens lagar. Man rör sig alltså här med kva
sioptiska metoder - vågledare och optiska 
system utnyttjas samtidigt. 

Inom det lägre millimetervågsområdet 
och ännu mer vid submillimetervågor kan 
man använda sådana metoder som utnytt
jar strålning i fri rymd. Som exempel kan 
nämnas ersättning av vågledarhybrider 
(magiskt T) med Michelsons interferome· 
ter. 

Fig 4 

1em 
I I 

I 

Förutom dämpning på grund av sprid 
ning utsättes millimetervågorna för selek 
tiv absorption genom syre och vattenånga. 
Detta har sin orsak i kvantumövergångar i 
molekylernas energinivåer. Syret har två 
absorptionsmaxima, ett vid A.=5 mm och 
ett vid A.= 2,5 mm med en maximal dämp
ning av IS dBjkm resp. 3 dB/km. Fig. 6 
visar hur olika våglängder dämpas på 
grund av syre och vattenånga i atmosfären. 
Värdena har beräknats för ett tryck av 760 
mm Hg och en temperatur av 20° C. Rela
tiva luftfuktigheten har antagits till 100 %. 

Det framgår av diagrammet att man vid 
dimma (30 m sikt) har kraftig dämpning 
som snabbt stiger med ökande frekvens. 
Dämpningen är ännu något större vid stritt 

Rektangulära vågledarsektioner för 4 mm våglängd, area 3 X l ,5 mm (Philips, Hamburg). 

Millimetervågornas utbredning 
Millimetervågornas utbredning i atmosfä
ren utsättes d~ls för spridning mot regn
droppar dels för molekylär absorption i sy
ret och vattenångan. Dämpningen på grund 
av spridning är proportionell mot den av 
vågen tillryggalagda vägsträckan och om
vänt proportionell mot våglängdens fjärde 
potens. De normala regn som förekommer 
på våra breddgrader har inget nämnvärt 
inflytande på centimetervågornas utbred
ning, däremot erhålles en märkbar dämp
ning av millimetervågor. Vid medelstarka 
regn uppgår dämpningen på grund av sprid
ning till storleksordningen 2 a 5 dBjkm 
vid 5 mm våglängd. Vid starkt regn kan en 
dämpning av 10 dBjkm eller mera uppstå. 

Vid brytning mot moln har man. iaktta
git dämpningar större än 20 dBjkm vid 4,3 
mm våglängd. 

regn (16 mm nederbörd per timme). 
Även vid någorlunda vackert väder får 

man en icke försumbar dämpning på grund 
av den normala vattenångehalten och syret 
i atmosfären, vilket framgår av kurvorna 
längst t.h. i diagrammet. Exempelvis är 
absorptionen från syret i atmosfären vid 
frekvenser omkring 60 GHz så hög (10 dB/ 
km) att radiokommunikation mellan satel
liter ute i världsrymden är praktiskt taget 
fri från interferens, härrörande från signa
ler från jordytan. 

Radiokommunikation med 
millimetervågor 

Om den ovan nämnda atmosfäriska dämp
ningen ställer hinder i vägen för millimeter
vågornas utnyttjande för riktad radiokom
munikation så erbjuder dock överföring 
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Bokstavsbeteckningar 

för olika mikrovågsbaIid 

Indelningen av radiovågorna i olika band 
sker ömsom med angivande av radiovå
gornas längd, ömsom med angivande av 
deras frekvens. Allmänt kända är beteck
ningarna långvåg, mellanvåg, kortvåg, 
ultrakortvåg och mikrovåg, se fig. L En 
strävan att i stället ange den ur teknisk 
synpunkt mera tillfredsställande enheten 
frekvens har resulterat i dubbelangivel
ser av t.ex. typen mellanvågssändare med 
frekvensen 773 kHz och våglängden 388 
m, eller en kortvågssändare på 25 m·ban
det med frekvensen 11,85 MHz och våg
längden 25,32 m. 

I och med att rundradio introducera
des på ultrakortvågsområdet blev beteck
ningarna VHF och UHF kända. Dessa 
hänför sig till en indelning efter frekvens 
och betyder som bekant Very High Fre
quency, .varmed avses frekvensområ:det 
30-300 MHz, respektive Ultra High Fre
quency, som omfattar frekvensområdet 
300 MHz-3 GHz. Se fig. L 

Inom mikrovågsområdet, som sträcker 

Band 

0,225 
l 

100 

L 

0,39 
l 

30 

sig mellan frekvenserna l GHz och upp
emot 1000 GHz, förekommer även flera 
olika slags indelningar. Med våglängden 
som referens uppdelas ofta bandet i dm-, 
cm- och mm·vågor. 

Tab. 1. ' Nyare beteckningar för våglängds
band på mikrovågsområdet. 

Band Frekvens Våglängd 
(GHz) (cm) 

P under 0,5 över 60 
L 0,5-2 60-15 
S 2-4 15-7,5 
C 4-8,2 7,5--3,66 
X 8,2-12,4 3,66-2,42 
Ku alt. U 12,4-18 2,42-1,67 
K lS--26,5 1,67-1,13 
K. alt. V, 26,5-40 1,13-0,75 
U och R 
Q , V, M, E, F över 40 under 0,75 

1 Alternativ beteckning : U 
2 Alternativa beteckningar : V, U, R 
3 Alternativa beteckningar : Q, V, M, E, F 

Det finns emellertid andra beteckning
ar för vissa Irekvensband på mikrovåg. 
Mikrovågstekniken fick sitt stora genom
brott under andra världskriget i och med 
utvecklingen av radar och av säkerhets
skäl angavs då varken frekvens eller våg
längd på de militära projekt som utveck
lades, utan man satte bokstavsbeteck
ningar på de olika band man arbetade på, 
se fig. L 

Den i fig. l illustrerade bokstavskoden 
har följt med mikrovågsteknikens utveck
ling och användes även allmänt och pa
rallellt med frekvensangivelser. Det rå
der dock en del förbistring på grund av 
det numera stora antalet tillverkare av 
mikrovågsrör och -utrustningar. En un
dersökning av det omfattande katalogma
terial som finns tillgängligt ger vid han
den att man numera använder delvis and
ra beteckningar och andra gränser för de 
olika frekvensbanden på mikrovågsområ
det. Dessa är sammanställda i tab. L 

C-G Lundqvist 

/ 

-t-t--'---r-.......L-r--'--r--t--,---'--r-.......L_F rekvens (Hz) 

1,55 

10 

10,9 
I 
3 

Synligt ljus 

36 46 56 Frekvens (G Hz) 

Våglängd (cm) 

Våglängd (m) 

Fig l Bokstavsbeteckningar m.m. för frekvens band inom mikrovågsområdet. 
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Fig 5 
Mätapparatur för millimetervågor (Philips) . 

med hjälp av vågledare en kommunika· 
tionsteknik som inte påverkas av atmosfä· 
risk dämpning. Millimetervågorna kan fort
plantas i vågledare varvid tack vare den 
höga bärfrekvensen ett stort antal samtal 
(100000 eller fler) samtidigt kan överfö
ras. Vid denna transmissionsteknik använ
des runda vågledare med TE(n-vågor, som 
till skillnad frå{l andra vågtyper har den 
önskvärda egenskapen att deras dämpning 
minskar med ökande frekvens. Det teknis
ka problemet kommer då att bli de icke 
önskade vågmoder, som kan uppstå fram
förallt till följd av oregelbundenheter i led
ningarna, t.ex. vid krökarna. Framförallt 
blir det nödvändigt att skilja på TEOl-vå
gor och TMn-vågor, som har samma fas
hastighet. Ett sätt att klara detta kan vara 
att bygga vågledarna med lämpligt dimen
sionerade metalliska skivor, omväxlande 
med starkt dämpande dielektriska skivor 
(s.k. ringvågledare) eller att utforma våg
ledaren som en spiral, som utvändigt i ra
diell riktning omges med ett starkt däm
pande dielektriskt material (spiralvågle
dare ). I sådana som filter utformade våg- I_ 
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ledare ändras TMn-vågens fashastighet 
och dess energi dämpas starkt. En annan 
metod är att förse vågledaren med tunna, 
dielektriska skikt med relativt liten för
lustvinkel (j ämför dielektriskt belastade 
vågledare ). TM n-vågens fashastighet beror 
då på skiktens tjocklek och dielektricitets
konstant. TEOl-vågens fashastighet ändras 
dock inte på grund av annan fältfördel
ning. Den di elektriskt belastade vågledaren 
är enklare att konstruera, men spiralvåg
ledaren har bättre överföringsegenskaper. 
Vilken typ av vågledare som kommer att 
användas får framtiden utvisa. Speciell an
vändning får millimetervågorna vid radio
kommunikation mellan olika satelliter eller 
mellan satelliter och rymdplattformar. At
mosfärisk absorption förekommer ju inte 
i rymden, varför millimetervågorna här kan 
överbrygga stora avstånd, om de kan fram
ställas med tillräckliga effekter. 

Millimetervågsradar 
Ett annat användningsområde för millime
tervågstekniken är radar. Med så korta vå
gor får nämligen radarstationerna mycket 

stor informationskapacitet." Med oföränd
rad strålbredd från antennen ökar radar
anläggningens informationskapacitet med 
fjärde roten ur frekvensen. Vid oförändrad 
antennstorlek ökar informationskapacite
ten med frekvensen upphöjd till 9/ 4. Ra
darstationerna arbetar med våglängder av 
storleksordningen 8 mm för att komma 
ifrån absorption i atmosfären. Millimeter
radar användes huvudsakligen för närnavi
gation, där man inom ett begränsat område 
vill se så många detaljer som möjligt. Som 
exempel kan nämnas fartygstrafik i kana
ler och hamnar samt trafiken på startba
norna vid flygfälten. Fig. 7 visar en radar
bild av ett avsnitt av Messina-sundet tagen 
med en 8 mm radar (4). Radarskärmen 
täckte i detta fall ett område med en radie 
av ca 5 km. 

Millimetervågor inom forskningen 
Millimetervågor har stor användning inom 
grundforskningen. Inom fysiken har milli-

1 Med en radaranläggnings informationskapa
citet avses graden av räckvidd och upplösnings
förmåga. 
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Fig 7 
Dämpningen i atmosfären vid radiokommunikation vid Radarbild från Messina-sundet, upptagen med 8 mm radar. 
höga radiofrekvenser, 1-100 GHz, under olika väder-
leksförhållanden, vid regn (16 mm/h) och vid dimma 
(30 m sikt). Vid vackert väder erhålles dämpningen ge-
nom vattenånga och syreabsorption, som anges med de 
två heldragna kurvorna längst t.h. 

metervågorna hittills använts för följande 
uppgifter (5): 

l) Millimetervågsspektroskopi av gaser. 

2) Undersökning av svängningsspektra 
för fasta kroppar och kristaller. 

3) Dielektrisk dispersion och absorption 
i fasta kroppar och vätskor. 

4) Paramagnetisk resonans. 

5) Antiferromagnetisk resonans fasta 
kroppar. 

6) ,Cyklotronresonans av elektroner i ga
ser och fasta kroppar. 

7) Supraledning. 

8) Plasmaundersökningar. 

Inom radioastronomin utnyttjas infallan
de millimetervågor från diskreta strålnings
källor på solen och bland planeterna för 
lägesbestämning. Användandet av millime
tervågor har här medgivit lätthanterlig!! 
antennspeglar. En del fria joner och exite
rade atomer i solatmosfären och möjligt~is 

också i den yttre kosmiska rymden har 
kvantumövergångar som ger upphov till 
strålning inom millimetervågsområdet. 

Av biofysikaliskt intresse är studium av 
växelverkan av millimetervågor med mik
roorganismer. Det finns anledning att tro 
att mikrovågor, förutom termiska verkning
ar, även framkallar specifika atermiska 
verkningar i biologiska objekt; finns det 
sådana verkningar inom mikrovågsområ
det, kan man vänta sig sådana även vid 
millimetervågor och submillirnetervågor, 
eftersom möjligheten att på förhand på
visa att !;:vanteffekten spelar en roll i mik
roorganismernas uppbyggnad inte finns. 
Detta högst intressanta samband har hit
tills endast föga undersökts och har inte 
övertygande kunnat påvisas. 

En förutsättning för millimetervågornas 
utnyttjande inom teknik och forskning är 
att man kan få fram millimetervågs-genera
ttlrer som ger tillräckligt höga effektnivåer. 
För de längre millimetervågorna finns så
dana generatorer, men tyvärr inte för de 
kortare, framförallt saknas de vid submilli
metervåglängd. Den viktigaste uppgiften 

för vårt nuvarande forsknings- och utveck
lingsarbete är därför att kunna framställa 
lämpliga millimetervågs-generatorer för 
hög effekt. 
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CIVILINGENJÖR EBBE SJÖGREN 

Jämförelse mellan systemdata 
och egenskaper hos aktuella 
färg-TV -system 

Under de senaste åren har åtskilli
ga jämförande prov utförts på de 
tre färg-TV-system, NTSC-, SE
CAM- och P AL-systemen, som dis
kuterats för allmän användning i 
Europa. Här en sammanfattning av 
resultatet av några av de jämföran
de proven som redovisades vid 
CCIR:s »Studiegrupp XI» möte i 
Wien. 

Mötet inom CCIR:s ,.Studiegrupp XI:., 
som anordnades i Wien i mars-april i år, 
hade som målsättning att söka finna ett 
färg-TY-system som skulle kunna accepte
ras av alla europeiska länder. Som bekant 
lyckades man inte härmed.' Vid Wien·mö
tet redovisades emellertid en del intressan
ta resultat aven del jämförande prov mel
lan de aktuella färg-TV-systemen: det ame
rikanska NTSC-systemet", det tyska P AL
systemetS och det franska SECAM-syste
met' . 

Dessa jämförande prov, som utfördes för 
att man skulle få en uppfattning om de oli
ka färg-TV-systemens förtjänster och nack
delar, innehåller åtskilligt av intresse. 

De flesta jämförande proven utfördes 
under tiden oktober 1963-januari 1965, 
under vilken tid SECAM-systemet genom-

1 Se TETZNER, K: Tre färg-TV-system i Eu
ropa. RADIO & TELEYISION 1965, nr 6, s. 32. 
2 NTSC=National Television System Com
mittee, den kommitte som tillsattes i USA för 
att utarbeta ett färg-TY-system. Kommitten 
presenterade sitt förslag 1953. 
3 P AL = Ph ase Alternation Line, en av Jr alter 
Bruch vid Telefunken utvecklad variant av 
NTSC-systemet. 
' SECAM=Sequentiel Ii Memoire, en av Henry 
de France vid Compagnie Generale de Tele
graphie sans Fil utvecklad variant av NTSC-
systemet. -
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gick två modifieringar. I fortsättningen 
refereras till senaste versionen "SECAM 
III:.. 

En stor del av de refererade proven är 
utförda aven »Ad-hoc-grupp» för färg-tele
vision, tillsatt inom European Broadcasting 
Union, (EBU J. I denna grupp ingick repre
sentanter från England, Tyskland, Frank
rike, Schweiz, Italien och Holland. Resul
tatet av vissa andra prov, framförallt en 
jämförelse mellan NTSC och SECAM III 
vid länköverföringar och videobandinspel
ningar, är hämtat från dokument, utgivna 
av den östeuropeiska motsvarigheten till 
EBU, nämligen Organisation Intematio-

Tab l 

nale de Radiodiffusion et Television 
(OIRTJ. 

I artikeln har olika data och parametrar 
för de olika systemen ej tilldelats någon 
värderingsfaktor. I stället har beteckning
en »betydelsefull» och »mindre betydelse
fullo använts vid systemjämförelserna. 

De tre tärg-TV-systemen 
Innan för- och nackdelarna för de aktuella 
färg-TV-systemen diskuteras är det nödvän
digt att ge en kort orientering om de olika 
färg-TV-systemens principiella uppbygg
nad. För samtliga system gäller att av de 
tre kamerasignalerna (rött R, grönt G, blått 

lämförande prov gjorda 1964, avseende kvaliteten hos kompatibiliteten hos olika färg-TV· 
system. Betraktningsavstånd 4-6 ggr bildhöjden. 

I 
Sy stem 

NTSC I SEC AM III PAL 

Medelbedömning av 90 observa-

I I törer på 12 mottagare 2,3 A 3 A 3 A 

Procentuella bedömningen söm-

I I re ön 3,5 A 20,4 2 5,5 20,8 

Standardavvikelse I 0,6 A I O, 9A 0,8 A 

Tab 2 
lämförande prov avseende kvaliteten hos kompatibiliteten hos olika färg-TV-system vid be
traktningsavstånd = 6 resp. 10 ggr bildhöjden. 

Betrakt-

I I 
Medel-

I 
Standard- I o/~ bedö:nn ing 

Program-
ningsov- System bedöm-

avvikelse 
somre an 

material 
stånd ning 3,5 A 

NTSC I 
1,9 A 

I 
0,81 A 

I 
6 Stillbild 

6 ggr 2,5 A 0,83 A 12 Kamera 

bild-
PAL I 

2,9 A 

I 
1,0 A 

I 
20 Stillbild 

höj- 4,1 A 0,88 A 82 Kamera 
den 

I 
1,66 A 

I 
0,63 A 

I ° Stillbild SECAM III 
4A 0,93 A 70 Kamera 

NTSC I 
1,3 A 

I 
0,56 A 

I ° Stillbild 

10 ggr 1,5 A g,67 A ° Kamera 

bild-
PAL I 

1,7 A 

I 
0,68 A 

I ° Stillbild 
höj- 2,7 A • 1,1 A 26 Kamera 
den 

I 
1,1 A 

I 
0,35 A 

I ° Stillbild SECAM III 
2,2 A 1,2 A 19 Kamera 



! 

I 

I 

~ 

B) bildas en svartvit signal (E' y) och två 
färgdifferenser (E'I och E'Q). De två se· 
·nare utgör linjära kombinationer av färg
differensspänningarna E' R-E' Y och E' B

E'y. 

NTSC-systemet 
Vid NTSC·systemet överförs färginforma
tion enligt kvadratur-amplitudmodulations
principen. De häda färgsignaJerna E' I och 
E' Q amplitudmodulerar en bärvåg. Fas
skillnaden mellan bärvågssignaJen till I
resp. Q·modulatorn är 90°. Färgbärvågens 
frekvens är så vald att den ger minsta möj
liga störningsmönster i den svart-vita bil-

Tab 3 

den. Vid kvadratur-modulering överföres 
informationen med undertryckt modulering 
(färgbärvåg) . Modulationsprodukterna kan 
tecknas som en vektor, där färgmättnaden 
svarar mot ' vektorns amplitud, under det 
att färgton svarar mot vektorns fasläg~. 

För att färgsignalerna skall kunna åter
ges i mottagaren måste även färgbärvågen 
överföras. Detta sker i form av ett kort 
pulståg med färgbärvågssvängningar ome
delbart efter linjesynkpulserna. Denna in
formation kallas färgsynkpulser (,.burst»). 

SECAM Ul-systemet 
Vid SECAM III överförs färginformatio-

läm/örande prov avseende horisontell upplösning och vertikal hörn effekt vid olika färg. TV
system. 

I SECAM III I PALn I PALs 

Bildbärvåg-Ijudbärvåg 6 resp. 

I I I 6,5 MHz 0-0,5 C - O C 

Standard G 

I I I -Bildbärvåg·ljudbärvåg 5,5 MHz - +1 C -
, , 

Tab4 
lämförande prov avseende vertikal hörneffekt resp. vertikal upplösning vid olika färg.TV-system. 

I 
Medel-

I 
'/, bedämningar 

bedömning större än 3,5 A 

NTSC 2,3 A I 8 

VertikClI härn· 
PALo 2,3 A 11 

effekt 

I 
NTSC 2,7 A 23 

SECAM III 3,5 A 47 

NTSC 1,1 A 

I 
O 

Vertik411 
PALn 1,4 A O 

upp-
lösning 

NTSC 1,2 A 

I O 
SECAM III 1,9 A 14 

5 

Detta är några av de skandinaviska delegaterna 
vid CC/R·mötet i Wien mars-april i år. 
Fr,v. N J Spberg, den norska delegationens 
chef, avdelningsdirektör R Berglund, 
Telestyrelsen, civilingenjör Ö Mäkitalo, 
Telestyrelsen, överingenjör E Esping, Tele· 
styrelsen, den svenska delegationens chef 
som även. ledde Wien·förhandlingarna inom 
färg·TV·gruppen. Med ryggen mot kameran: 
artikelförfattaren civilingenjör E Sjögren, 
Svenska AB Philips. 

nen genom att färgbärvågen frekvensmodu
leras i sekvens med färgdifferensspänning_ 
ar proportionella mot E' R-E' l ' resp. E' B

E' y. Skiftning från en färgdifferenssignal 
till den andra sker efter varje avsökt linje. 
Detta kan k,anske enklare uttryckas på föl
jande sätt: under ena linjen i en bild över
förs ljusstyrkesignalen (svart-vit informa
tion) och E'II-E' y medan nästa linje upp
tar ljusstyrkesignalen och E' B-E' y. För 
att bruskänsligheten skall reduceras sker 
"diskanthöjning" av färgdifferensspänning
arna före modulationsprocessen. Motsva
rande »diskantsänkning» ,utförs i mottaga
ren. 

För att färgsignalens signalbrusförhål
lande skall förbättras sker vid SECAM III 
en form av radiofrekvent pre-emphasis ge
nom att en frekvensberoende dämpnings
minskning utförs symmetriskt över och un
der färgbärvågen före modulationen. Mot
svarande de-emphasis sker sedan. Hela pro
cessen kallas »mise en forme» på franska. 

PAL-systemet 
p AL-systemet skiljer sig från NTSC·syste
met genom att E'rsignalen omkastas i fas 
eller polaritet efter varje linje.' Färgsigna
len, som amplitudmodUleras med dubbla 
sidband på undertryckt bärvåg, har två 
komponenter i kvadratur, nämligen E'I och 
E' Q. Genom att E'rkomponenten sändes 
med polaritetsväxling efter varje linje, kan 
uppkomna fasfel, som kan distordera färg· 
vektorns fasvinkel, utbalanseras i mottaga
ren. Denna utbalansering sker vid förenk
lat PAL·system, PALs (=»PAL simple») 
i ögat eller i ett mera påkostat P AL-system, 
PALD (="PAL delay line») med en föl:
dröjningsledning i mottagaren. Denna kan 
därvid också användas för att separera 
de båda färgkomponenterna i färgsigna
len. Om denna separering . sker i mottaga-

1 Se BRUCH, W: Aktuella system för överfö
ring av färgtelevision. RADIO & TELEVI
SION 1964, nr 5, s. 4ti. 
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ren kan enkel dioddemodulering användas 
för att erhålla de video frekventa färgdiffe
rensspänningarna E'I och E' Q, förutsatt att 
färgbärvåg matas i rätt fas till demodula
torerna_ 

Polaritetsomkopplingen av E'rsignalen 
efter varje linje gör att inte samma "off
set,. kan användas för färgbärvågen som 
vid NTSC-systemet, där som bekant färg
bärvågen är en udda multipel av halva lin
jefrekvensen_ Vid P AL-systemet välj es en 
färgbärvågsfrekvens som är nära en multi
pel1/4 av linjefrekvensen_ 

Med en P AL-mottagare som har en för
dröjningsledning kan systemets alla förde
lar utnyttj as. Förenklade P AL-mottagare 
som endast innehåller en Iinjefrekvent om
kopplare för I-komponenten, utnyttjar där
emot inte alla systemets fördelar. Detta be
ror på att ögat inte är lika effektivt som 
fördröjningsledningen närdet gäller att ge 
medelvärdet för färgsignalen för två efter
följande linjer, beroende på de felaktighe
ter som signalen uppvisar ifrån konstant
luminanssignalen. Detta framgår framför
allt vid mättade färger vid hög ljusstyrka, 
där ljusstyrkekomponenter finns i färgsig
nalen. Horisontella balkar uppträder där
vid i bilden (,. Venetian blind-effekt»). 

Subjektiva skalor tör gradering av 
systemens egenskaper -
En stor del av det arbete som utförts för att 
jämföra NTSC-, SECAM III- och P AL-sy
stemen har bestått i subjektiv bedömning 
av och subjektiva jämförelser mellan syste
men. Följande subjektiva graderingar har 
utnyttjats vid ifrågavarande arbeten. 

Subjektiv gradering av »försämring» 

l A=Ej upptäckbar 
2 A=Just upptäckbar 
3 A=Definitivt upptäckbar men ej påtag

ligt störande 
4 A=Något störande 
5 A=Definitivt störande 

.. 6 A=Oanvändbar 

Subjektiv gradering av kvalitet 

l A=Utmärkt 
2 A=Bra 
3 A=Ganska bra 
4 A=Rätt dålig 
5 A=Dålig 
6 A= Mycket dålig 

Subjektiv gradering vid jämförelser 

-3 C=Mycket sämre 
-2 C=Sämre 
-l C=Litet sämre 

O C=Lika 
+1 
+2 
+3 

C=Litet bättre 
C=Bättre 
C=Mycket bättre 

... 

När decibelvärden anges betyder + bätt
re än NTSC och - sämre än NTSC. 

Kompatibilitet 
När mottagning av färg-TV-sändningar 
sker i en svart-vit mottagare uppträder el) 
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Tab 5 
Uppskattad kostnad för färg-T V-mottagare för olika färg-TV-system. 

NTSC Procentuell för-

fabrika-
Procentuell fördy- dyring vid använd-

NTSC 
tionskost- ring vid användning ning av 15-dollars 

fabrika-
noden för av 5-dollars för- fördröjningsledning 

land tians-
färgdelen i dröjningsledningar i SECAM III resp. 

kostnad 'I, av totala PAl-moltagare 
(dollar) 

fabrikations-

I I I 
SECAM III PAl SECAM III PAl 

kostnaden 'lo 'lo 'lo 'lo 

Frankrike 360-370 4,88 1,6 - 4,8 -
Italien 360-380 5 - 3,6 - -
Holland 5 5 - 5,7 - -
Tyskland 350 6,5 4,5 4,5 9 9 
England 350 4,2 1,7 3,5 4,7 6,5 

Tab 6 
lämförande prov avseende känsligheten för eko hos olika färg-TV-system. 

I SECAM III I PAlD I PAls 

Starka ekon med färdröjning 

I 
+1 C 

I 
+1 C l 0-+0,5 C 

>l/p.s 

Starka ekon med fördröjning 

I 
O C 

I 
+0,5 C 

I 
0-+0,5 C 

>l/p.s -_ .. 

Tab 7 
lämförande prov avseende känsligheten för brus och störningar i transmissionskedjan för olika 
färg-TV-system. 

I SECAM III ' I PALD I PALs 

Slumpvist brus när försämringen 

I 
-0,4 C 

I 
O C 

I 
O C 

av NTSC·bilden är <4 A (-l dB) 

Slumpvist brus när försämringen 

I 
-0,8 C 

I 
O C 

I 
O C 

av NTSC·bilden är >4 A (-2 dB) 
, 

Tab 8 
lämförande prov avseende bildkvalitetsförsämring vid videobandspelning av färgbilder enligt 
NTSC. (Differentiell förstärkning: 2 70, differentiell fasdistorsion ± 4 % och strövisa fas/el 
± 5 %). 

Bedömning av original· 
Bedömning av samma bild 
efter inspelning och upp· 

färgbild 
spelning på videobandspelare 

Anm. 

Medelbe· 
Procentuell 

Medelbe· 
Procentuell 

dömning 
bedömning 

dömning 
bedömning 

>3,5 A >3,5 A 

1,9 A 

I 
0'10 

I 
2,4 A 

I 
0'10 

I 
Uppspelning med 
samma magnethuvud 

1,9 A 

I 
0'10 

I 
3 A 

I 
33 'lo 

I 
Uppspelning med 
andra magnethuvuden 

2,4 A O 'I, 3A 16 'lo NTSC transkaderad 
till PAL·inspelning 
- uppspelning trans-. kodering PAl till 

- NTSC 

Tab 9 
Medelvärdet av mätningar utförda vid 4,43 MHz på ett antal svart·vita radiolänkförbindelser. 
Medellängden ca 1000 km. De angivna värdena anger avvikelsen i förhållande till motsvarande 
värden vid 1 MHz. 

Grupplöptid , I O-± 10 nS 

Frekvenskurvans fall 

I -1,5 dB 
vid 4,43 MHz 

DifferentielI fas I _5°_+5° 

DifferentielI förstärkning I -5 '10-+5 'lo 



störande punktstruktur på bilden i den 
>vart-vita mottagaren. Mönstret härrör från 
!ärgsignalen och är beroende på den svart
,ita mottagarens bandbredd. 

NTSC- och P AL-signalerna är lika i det 
avseendet att den i svart-vita mottagare 
uppträdande punktstrukturen endast upp
träder i bildpartier med starkt mättade 
färger. NTSC-signalen ger ett punktmöns
ter som är symmetriskt och består av ver
tikala linjer med uppåtgående rörelse. 
p AL-systemet ger diagonala linj er som 
också har en rörelse uppåt i bilden. 

Vid SECAM III är färgsignalen alltid 
närvarande över hela bilden, oavsett bild
innehållet, dvs. hela bildytan är täckt med 
ett mönster. Eftersom frekvensmodulation 
användes vid SECAM III-systemet resulte
rar detta i ett mindre regelbundet mönster 
än för de två övriga systemen. 

Tab. l visar det resultat som erhölls 1964 
i samband med att CCIR:s Studiegrupp XI 
sammanträdde i London. Vanliga svart-vita 
mottagare användes och kompatibiliteten 
undersöktes vid färg-TV-sändningar med 
kamera. 

Senare försök med betraktningsavstånd 
varierande mellan 6 och 10 ggr bildhöjden 
har givit de resultat som ges i tab. 2. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 
NTSC är något bättre i fråga om kompati
biliteten lin de övriga systemen. P AL är 
något bättre än SECAM III i detta avseen
de. NTSC-systemets kompatibilitet är myc
ket bra, vid bedömningarna var förekoms
ten av bilder sämre än 3,5 A mycket liten. 

Grundläggande färgkvalite, upplös
ning och "över/ärgning" 

I fråga om horisontell upplösning och ver
tikal hörn effekt' är skillnaden liten vid 6 
resp. 6,5 MHz frekvensavstånd mellan 
bild- och ljudbärvåg, men vid standa'rd 5,5 
MHz frekvensskillnad är P ALD något över
lägset NTSC. Se tab, 3. 

I fråga om vertikal upplösning och hori
sontell hörn effekt är P AL och N'TSC lika, 
medan SECAM III är -l C, dvs, något 
sämre. 

Av tab, 4 framgår att P AL- och NTSC
systemen i stort sett är lika och något bätt
re än SECAM III-systemet i fråga om ver
tikal upplösning och vertikal hörneffekt. 
Orsaken till detta är att vertikala upplös
ningen för färger vid SECAM III är redu
cerad med en faktor som är större än 2. 
Denna kvalitetsförlust är fundamental och 
kan inte kompenseras för, beroende på att 
otillräcklig färginformation översändes. 
Kvalitetsfiirlusten kan få större betydelse 
när större och bättre färg-TV-bildrör och 
större färg-TV-bildprojektorer blir till
gängliga. 

Det bör också påpekas att även under 
mycket goda sändnings- och mottagnings· 

l Vertikal resp, horisontell hörn effekt avser de 
fenomen som uppträder vid språngartad över
gång mellan bildpartier med exempelvis mät
tade och omättade färger. 

förhållanden är SECAM III-systemet un
derlägset de övriga systemen i fråga om 
transient återgivning vid starkt mättade 
färger. 

Mottagarkostnaden vid de olika färg
TV-systemen 

Det är helt naturligt svårt att uppskatta 
mottagarkostnaden. Tab. 5 kan ge en upp
fattning om hur olika mottagarfabrikanter 
har bedömt denna kostnad. 

Skillnaden i kostnadsbedömningen beror 
på olika kostnader för fördröjningsledning
en. F;ransmännen har framtagit en stålför
dröjningsledning, som lär kosta 15 franc 
att tillverka. Denna är endast möjlig att 
använda vid SECAM III; P ALD kräver 
fördröjningsledningar med betydligt större 
noggrannhet. 

Vid beräkning av kostnaderna har inte 
angivits några patentkostnader. Under 
Wien-mötet meddelade Tele/unken att man 
önskade 0,5 0/o av mottagarkostnaden i pa
tentavgifter, om P AL-systemet införs. 
Fransmännen deklarerade att de önskade 
mellan l och 1,5 % för SECAM III-syste
met. Alla väsentliga NTSC-patent gäller 
även vid de andra systemen. Patentavgif
terna kommer därför att vara lägst för 
NTSC-systemet, för vilket f.ö. även vissa 
patent går ut inom de närmaste åren. 

Som slutomdöme kan fastslås att NTSC
mottagaren kommer att vara billigast. 
Mottagare föt de andra systemen blir 
1-9 0/O dyrare. 

Mottagarens kontroller vid de olika 
systemen 

Vid NTSC och P ALs mottagare finns van
ligen en färgtons- och mättningskontroll, 
även om dessa kontroller kan göras auto
matiska. Vid en P ALD-mottagare erford
ras ingen färgtonkontroll. Vid SECAM 
III-mottagare är ingen av dessa kontroller 
nödvändig. 

Vad gäller finavstämningen i mottagare 
kan NTSC- och P AL-mottagarna anses 
vara ungefär lika känsliga för sned stäm
ning, medan SECAM III-mottagare är 
mycket kritiska i detta avseende och krä
ver en automatisk finavstämning. 

De flesta experterna anser emellertid 
att både en färgtons- och en mättnings
kontroll behövs, beroende bl.a. på föl
jande: 

a) omgivande ljus som faller på bild
skärmen kan ändra kontrast, mättning 
och färgton; 
b) ett villkor vid färgtelevision är att 
njutbara och trovärdiga bilder kan åter
ges, med vilket ej- alla gånger menas att 
de är kolorimetriskt korrekta; 

c) ytterst få observatörer har ögon med 
egenskaper som sammanfaller med det 
s.k. normalögat. 

avstämningskontrollerna bedöms som myc
ket enkla. 

Färgbildrörsproblemet 
Det , enda i praktiken använda färgbild
röret tn. är det s.k. skuggmaskbildröret 
med tre elektronkanoner, men en intensiv 
forskning för utveckling av ett enkanon
bildrör pågår. Den japanska firman Sony 
skall t.ex. under 1965 komma ut med små 
färg-TV-mottagare, där bildröret är byggt 
enligt kromatronprincipen (strålomkopp
ling) . Ä ven andra typer av rör kommer att 
ersätta det komplicerade och dyrbara tre
kanon-bildröret. Studier visar att signalens 
uppbyggnad enligt NTSC-principen är 
bäst anpassat till ett enkanonbildrör, efter
som dekodning kan ske direkt i bildröret. 
p AL-systemet är obetydligt sämre, medan 
SECAM III-systemet är mindre flexibelt 
än de två andra systemen i detta avseende. 

I Holland har framtagits ett enkanon
bildrör av s.k. index-typ som kommer på 
marknaden om några år. 

Inverkan av differentielI förstärkning 
I alla tre systemen adderas färgsignalen 
aritmetiskt till den svart-vita signalen 
(luminanssignalen) . Resultatet blir att 
färgsignalens medelvärde sammanfaller 
med lurninanssignalens ögonblicksvärde. 

Om det i transmissionskedjan finns nå
gon olinjäritet som inverkar på färgsigna
lens komponenter, blir färgsignalens 
amplitud beroende av luminanssignalen. 
p AL- och NTSC-systemen är i stort sett 
lika känsliga för olinjäriteter av detta slag, 
medan man vid SECAM III-systemet kan 
acceptera dubbla toleranser. I praktiken 
kan dagens sändare och länkutrustningar 
dock uppfylla de tekniska fordringarna 
för att vid NTSC- och P AL-systemen ingen 
återverkan på färgsignalens amplitud för 
luminanssignalen skall uppstå. 

Inverkan av differentielI fas 
DifferentielI fasdistorsion kan uppstå ge
nom att i en transmissionskedja fasen är 
beroende av luminanssignalens nivå. PALs 
är ungefär lika okänslig mot denna typ 
av störningar som NTSC, medan P ALD 
och SECAM III kan tolerera ungefär 2,~ 
ggr större differentielI fasdistorsion. 

Nya experiment med SECAM III har vi
sat, att viss typ av differentielI fasdistor
sion inverkar på färgtonåtergivningen, 
särskilt av ansiktsfärgerna. Ytterligare 
undersökningar är nödvändiga för att 
mera exakt fastställa denna inverkan. 
Moderna transmissionskedjor uppvisar så 
låga värden på differentielI fasdistorsion 
att återverkan på bilden blir obetydlig. 

Känsligheten för ekostörningar 
Stora ansträngningar har gjorts för att 
fastställa om det finns någon skillnad 
mellan systemen vid flervägsutbredning 
(»multipath propagation»). Undersökning-

Undersökningar i England har visat att arna har delats upp i dels ekon med kort 
justeringar av mättnads-, färgtons- och fin- __ fördröjning « l /A-s), dels ekon med lång 
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fördröjning (> l p-s). Resultaten framgår 
av tab. 6. 

För svaga ekon är skillnaden mellan sy
stemen ej upptäckbar. 

Undersökningar som utförts 'i Schweiz 
har _ visat att P ALD ger bättre bild än 
NTSC och SECAM III vid alla bildkvali
teer vid flervågsutbredning. Liknande resul
tat har erhållits i Italien och Tyskland, 
framförallt när bildernas kvalite är sämre 
än -3,5 A. 

Som sammanfattning kan konstateras 
att P ALD och SECAM III är något bättre 
än NTSC vid långa starka ekon. 

-Brus- och störningskänslighet 
Känslighet för brus och interferenser som 
inträffar mellan koder och dekoder har 
störst betydelse vid låga fältstyrko~. Test
resultat framgår av tab. 7. 

Undersökningar i Tyskland och England 
visar att både NTSC och P AL är överlägs
na SECAM III även vid signalbrusförhål
lande > 30 dB. Vid bilder där signalbrus
förhållandet är < 18 dB är skillnaden än
nu större, eftersom SECAM III här läm
nar sitt tröskelvärde. Experiment har visat 
att slumpvisa variationer i signalbrusför
hållandet inträffar. Störningen i SECAM 
III-mottagaren brukar kallas »silverfisb 
och inträffar även vid höga fältstyrkor. 

Problem vid videobandinspelning 
Vid magnetbandupptagning av NTSC-sig
naler krävs att de svart-vita videobandspe
larna kompletteras med en automatisk tid
kontrollutrustning. Vid de vanliga Ampex
maskinerna kallas denna utrustning »Am
tec» eller »Colortec». Vid '625-linjerssy
stem kan det dessutom visa sig nödvändigt 
att vid inspelning använda en något högre 
bärvågsfrekvens. 

Huvudproblemen vid inspelning av 
NTSC-bilder är differentiell fasdistorsion 
och s.k. »färgbandning», som orsakas av 
att video huvudet uppvisar snabba diskon
tin uer liga hastighetsvaria tioner , varigenom 
färgsynksignalen störs. Vid nytillverkade 
maskiner av Ampex-typ kan helt tillfreds
ställande bilder erhållas. 

De i tab. 8 visade siffrorna är de bästa 
som erhållits vid inspelning av NTSC-bil
der med nytillverkade videobandspelare. 
Vid inspelning av P AL-signaler med sam
ma utrustning är bilderna något bättre än 
de som fås från NTSC-systemet. 

Magnetbandinspelning av SECAM-sig
nal kan ske med normala svart-vita video
bandspelare utan någon modifikation. 
Dessutom bedöms bilder från SECAM vid 
bandinspelning som bättre än de som er
hålls vid P AL och NTSC. 

Problem vid transmission via radio
länkförbindelser 
Tab. 9 visar medelvärdet av mätningar ut
förda vid 4,43 MHz på ett antal euro
peiska svart-vita radiolänkförbindelser. 
Medellängden är ca 1000 km. De angivna 
värdena anger avvikelser i förhållande till 
l MHz. 
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Amerikanska erfarenheter visar att 
verkligt långa länköverföringar har unge
fär samma distorsionssiffror som kortare 
överföringar. I Europa är dock kvaliten 
på vissa länkar, särskilt i Östeuropa, myc
ket dålig. Kraftig dämpning inträffar vid 
färgbärvågen och differentiell fas och dif
ferentiell förstärkning överskrider därvid 
ofta de toleranser som fastställts av Euro
pean Broadcasting Union (EBU). 

För att korrigera för diffe~entiell fas och 
differentiell förstärkning har man kon
struerat en tillsatsutrustning (Lewis-kor
rektorn). I denna översänds tre hjälpbär
vågor (»burst»), s~m ligger på olika ni
våer, nämligen svart, grått och vitt. Diffe
rentiell förstärkning och differentielI fas 
kan därigenom förbättras 2 resp. 3 ggr. 
Med en dylik korrektor inkopplad är det 
ingen påtaglig skillnad mellan systemen. 

TV-sändarna uppvisar inga påtagliga 
problem vid något av färg-TV-systemen. 
Alla kan nämligen relativt enkelt modifie
ras så att de blir distorsionsfria. Vissa 
svårigheter kan dock uppkomma vid sy
stem med 5,5 MHz videobandbredd och ej 
korrekt amplitudsvar i den övre delen av 
videokanalen. Vid en del äldre sändare 
brukar amplituden sjunka redan vid 3,5-
4 MHz. Detta kommer framförallt att på
verka NTSC-systemet. 

Tah 10 

Sammanfattningsvis kan sägas att vid 
nykonstruktioner kommer inga problerr 
med sändare och länkstationer att upp 
komma vid något av färg-TV-systemen. 

Problem vid interkontinentalt utbyte 
av färg-TY-program 
Speciella problem existerar vid program
utbyte av färg-TV-program mellan länder 
som använder 525 linjer eller 625 linjer 
som standard. System omvandlingen kan 
göras genom en enkel transformering av 
färgsignalens bärfrekvens. Den resulteran
de färg-TV-signalen skiljer sig då i fråga 
om linje- och bildfrekvens från den som 
normalt används i landet. En dylik trans
formering kan enklast göras vid NTSC 
med någon förlust av luminansinforma
tion. P AL kommer i detta avseende att 
vara något bättre än SECAM III. Vid en 
fullständig signalomformning mellan olika 
system är det sannolikt att skillnaderna 
mellan färg-TV-systemen något reduceras. 

Sammanfattning 
I tab. 10 är de i det föregående redovisade 
parametrarna sammanfattade. En subjek
tiv bedömning har gjorts av deras bety
delse för systemvalet. Omdömena mycket 
betydelsefull (mb ), betydelsefull (b) och 
litet betydelsefull (1b) har valts. • 

Sammanfattning av jämförande subjektiva bedömningar av data och egenskaper hos NTSC-, 
PAL- och SECAM III-systemen. 

Systemen 
Data eller 

Omdöme 
ordnade ef-

Anm. egenskap ter för-
tjänster 

Kompatibilitet 

I 
mb 

I 
NTSC, PAl, 

I SECAM "I 

Grundläggande 

I 
mb 

I 
NTSC = PAl, I SECAM sänder mindre 

färgkvalitet SECAM "I fä rginformation 

Mottagare- I b 

I 
NTSC, SECAM 

I kostnad "I, PAl 

Enkelhet i 

I 
b 

I 
PAl, SECAM "I 

I 
SECAM sämre än de 

handhavandet av 
, = NTSC andra vad gäller fin-

mottagaren avstämning 

Anpassningsmöjligheter 

I 
b 

I 
NTSC, PAl, 

I till enkanan-bildrör SECAM 

Okänslighet för diffe-

I 
Ib 

I 
SECAM "I, 

I rentielI förstärkning PAl = NTSC 

Okänslighet för 

I 
mb 

I 
SECAM III 

I 
PAl har ungeför samma 

differentielI fas PAL, NTSC okänsl ighet som SECAM 
i detta avseende 

Okänslighet 

I 
b 

I 
PAL, SECAM 

I för eko III, NTSC 

Okänslighet för brus 

I 
mb 

I 
NTSC = PAl, 

I och interferenser SECAM "I 

lämplighet för video-

I 
b 

I 
SECAM, PAl 

I 
Med kompletterande video-

bandinspelning NTSC bandspelare blir skill-
noderna små 

lämplighet för överfö- b PAl, SECAM Om nödvändiga automatis-
ring via radiolänkför- NTSC ko korrektioner görs för 
bindelser icke linjäriteter är 

skillnaderna försumbara 

lämplighet vid världs-

I 
b 

I 
NTSC, PAl, 

I 
omfattande TV-program- SECAM III 
utbyte 

lämplighet med hänsyn 

I 
Ib 

I 
PAl, NTSC 

I 
till övriga system- SECAM III 
egenskaper 



Nya •• ror och halvledare 

Typbeteckningar för halvledare 
är en hel liten vetenskap. Det finns euro
peiska typbeteckningar och amerikanska 
typbeteckningar. Det finns provisoriska 
»development numbers» som man sätter på 
nya produkter i avvaktan på att de skall 
få en definitiv och mera officiell beteck
ning. Det finns också specialbeteckningar, 
som vissa firmor sätter på sina typer i hopp 
om att få ha dem i fred för aggressiva 
konkurrenter. Slutligen finns det också 
militära . typbeteckningar, som t.ex. de 
engelska ev -beteckningar.\la. 

I USA delas typbeteckningar ut av EIA 
(Electronic Industries Association), när
mare bestämt dess dotterorganisation 
JEDEC (Joint Electron Device Engineer
ing Council). EIA:s typbeteckningar bör
jar på IN eller 2N. Man registrerar inte 
bara typnumret utan också halvledarens 
viktigaste data. Hittills har man delat ut 
nummer till ungefär 4000 transistorer och 
5000 dioder. Antalet registreringar nådde 
toppen under perioden 1961-62 och har 
sedan dess avtagit något. Det enda man 
kan läsa ut av EIA:s typnumm~r är hur 
många tilledningar det finns på halvleda
ren i fråga. Typnumren för dioder börjar 

f 

nämligen på IN, typnumren för transisto
rer och tyristorer på 2N. Systemet är dock 
inte helt konsekvent genomfört. Dubbel
trioden 2N2060 har 6 tilledningar, utan att 
detta märks på typbeteckningen. 

Hur beteckningarna för mikrokretsar 
skall se ut har man ännu inte beslutat 
inom EIA. 

I Europa 

använde man till att börja med beteckning
ar som knöt an till de gamla rörbeteck
ningarna. Philips första transistortyper 
4ette Oe70, Oe7l och Oe72. Bokstäverna 
oe betyder enligt rörkoden »enkeltriod 
utan glödtråd», och det kan ju duga som 
definition på en transistor. 

Omkring 1960 enades de stora euro
peiska halvledarfabrikanterna om ett nytt 
system för typbeteckningar. Registrering
en, som sköts av Pro-elt!ctron type allo ca
tion and registration office, Luxemburg, 
omfattar inte några data utan endast typ
numret. Å andra sidan säger typnumret 
betydligt mer om halvledarens egenskaper 
än vad de amerikanska typnumren gör. 
Den första bokstaven anger sålunda mate-

rialet. A betyder germanium, B kisel och 
e galliumarsenid. Den andra bokstaven 
kan t.ex. betyda lågfrekvenstransistor (e), 
högfrekvenstransistor (F), signaldiod (A) 
eller likriktardiod (Y). En fullständig för
teckning över den andra bokstavens bety
delse ges här nedan. 

Den tredje bokstaven 

som inte finns i alla, men väl i de flesta 
europeiska typnummer, har sin särskilda 
bakgrund. Vid den tid då det europeiska 
systemet infördes, hade amerikanarna mer 
eller mindre frivilligt avstått från att göra 
transistorer för rundradiomottagare -
den marknaden hade japanerna tagit hand 
om. De amerikanska transistorfabrikan
terna levde på den militära marknaden och 
försummade inte något tillfälle att fram
hålla vilken skillnad det var mellan mili
tära transistortyper och rundradiotransis
torer när det gällde kvalitet och tillförlit
lighet. Det blev nödvändigt för de euro
peiska fabrikanterna, som fortfarande tjä
nade pengar på rundradiotransistorer, att 

~ 32 

Andra bokstavens betydelse i europeiska halvledarbeteckningar 

A dioder (inkl. variabla kapacitansdioder, men exkL fotodioder , effektlikriktare och zenerdioder) 

e transistorer för lågfrekvensförstärkning (exkL effekttransistorer1
) 

D effekttransistorer för lågfrekvensförstärkning 

F transistorer för högfrekvensförstärkning (exkL effekttransistorer1
) 

L effekttransistorer för högfrekvensförstärkning 

P fotokänslig komponent 

'S sw:itchtransistorer (exkL effekttransistorer1
) 

T tyristorer 

U switchtransistorer av effekttyp 

Y effektlikriktare 

Z zellerdioder 

1 En komponent anses vara av effekttyp om dess termiska resistans mellan kristall och kåpa är lika med eller mindre än 15° e/w_ 
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Luxors 11" TV·mottagare »Rocket», 
en robust lätt flyttbar mottagare 
plasthölje. 

]1" TV-mottagare lämpar sig ut
märkt som andra-mottagare i barn
kammaren, i köket eller i sommar
stugan. M en de måste vara lätta 
att flytta och måste ha hög effek
tiv känslighet. Här jämföres två 
svenskbyggda 11" mottagare, som 
nyligen släppts ut på marknaden. 

Den svenska TV-marknaden är numera 
nästan mättad såtillvida att de flesta svens
ka familjer har TV-mottagare. Antalet TV
licenser är nu uppe i över 2 milj. och den 
årliga ökningen av antalet :f V-licenser bör
jar stagnera. Budgetåret 1963-64 var an
talet nytillkomna TV-abonnenter 160000 
mot 226000 närmast föregående år. 

I ett avseende är emellertid TV-mark
naden inte mättad. Allt flera familjer har 
skaffat sig sommarbostad och vill inte hel
ler där vara utan TV-underhållning - de 
svenska somrarna är ju numera sådana att 
det blir-en hel del innesittande. 

Att släpa med sig vinterbostadens TV
mottagare blir för besvärligt och därmed 
är man inne på köp aven behändig lätt
transportabel extra TV·mottagare. En så
dan behöver inte nödvändigtvis vara bat
teridriven, eftersom många sommarstugor 
har eller snart fär elström. 

Även i den ordinarie bostaden kan det 
behövas en extra TV-mottagare. Står hu
sets enda TV·mottagare i vardagsrummet 
blir det lätt irritation om inte alla vill se 
på TV. En lätt flyttbar TV-mottagare, som 
vid behov kan sättas in i barnens rum, 
i köket eller i sängkammaren är då en 
idealisk andra-mottagare, i synnerhet om 
den är så utformad att den lätt kan tas med 
till sommarbostaden. 

Två svenska företag, AGA och Luxor 
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R T testar: Svenska Il!) 

har nu tagit upp en »andra-TV-mottagare» 
på sina tillverknings program. Båda ligger -
i samma prisklass men är utformade på 
olika sätt både schemamässigt och i fråga 
om exteriören. 

Om man jämför principschemana för de 
två apparaterna finner man att Luxor tagit 
till transistorer i mottagarens mellanfre
kvensdelar. Under det att AGA har pentod
sektioner i PFL200 som enda aktiva ele-

Fig l 

ment i ljud-MF-förstärkaren (se fig. l) har 
Luxor här 2 st. AF1l6 (se fig. 2). AGA 
har i bild·MF-delen två pentoder, Luxor 
har här en pentod EF183 + två transis
torer 2N2654 (se fig. 3). 

I kanalväljaren har AGA kaskodingång 
med röret PCC189, Luxor har här trioden 
PC900. 

Avböjningsdelen är ganska likartad i 
båda mottagarna, en skillnad är att Luxor 

Det enkla principschemat för [jud.MF.delen i AGAs 11" TV·mottagare 4510 (= Stella 2510 och 
Radiola 8510). 

Fig 2 
Principschemat för ljud·MF·delen i Luxors 11" TV·mottagare »Rocket». 

Fig 3 
I Luxor·mottagaren »Rocket» ingår i bild·MF·delen en pentod EF183 och två transistorer 2N2654. 
Bandfilter mellan stegen. 



f V -mottagare 

har blockeringsoscillator i vertikaldelen 
under det att AGA har en multivibrator
koppling. 

Totalt ingår, bortsett från bildröret, n 
rör i båda mottagarna, men i Luxor-motta
garen tillkommer fyra transistorer. Ser 
man på antalet rörfunktioner finner man 
att AGA har 19 rörfunktioner och Luxor 
17 rörfunktioner + 4 transistorer. 

Båda apparaterna är utformade med 

AGAs »lill-TV», en 11" TV-mottagare typ 4510. En 
portabel TV-mottagare i teak i konventionell »var
dagsrumsstil». 

kretskort. AGA har ett stort och ett litet 
kretskort, det senare för nätdelen. Luxor 
har flera mindre kretskort. 

Beträffande den mekaniska utformning
en företer de två mottagarna ganska stora 
avvikelser. Luxor-mottagaren är mera kom
pakt utformad med plasthölje och sidrik
tad högtalare (se bild). Apparaten har 
rundade hörn och ger ett allmänt intryck 
av att vara oöm. AGA-mottagaren har en 

mera spatiös utformning med framåtriktad 
högtalare och är mera att betrakta som en 
extramottagare av vardagsrumstyp som 
försetts med bärrem (se ovan) _ Höljet är 
av teak. 

Ytterligare olikheter mellan de båda 
mottagarna är att AGA har ett enkelt tele
skop spröt, Luxor två, och att bildröret 
i AGA är av typ WX3032; Luxor har 
A28-nw. 

r'-'-'-'-'-'-'-'---'--'-'-'-'-'-'-'---

I fråga om kontroller har Luxor nöjt 
sig med en volymkontroll, en ljuskontroll 
och en nätströmbrytare på framsidan. Ka
nalväljar~atten sitter på höger sida och på 
apparatens baksida finns rattar för kon
trast och linjehållning. 

Fig 2 

Fig 3 

i ®~ 
i 
i 
i 
i 
I 
i 
i 

AGA har på framsidan volym- och ljus
kontroll samt kontrast- och kanalväljarratt. 
På baksidan finns rattar för linje- och bild
hållning, linjäritet för över- och under
delen- av bilden, kontroll för bildhöjd, vi
dare lokal-fjärromkopplare och uttag för 
örlur. 

RT har provat AGAs och Luxors n"
mottagare någon tid. De har provats sam
tidigt under identiska mottagningsförhål
landen. Det visade sig att båda mottagarna 
har i stort sett samma effektiva känslighet, 
f .ö. förvånansvärt hög. 

Man skulle kanske förvänta att Luxor
mottagarens dubbla spröt skulle ge utslag 
i , form av bättre signalbrusförhållande. 
Detta är emellertid inte fallet, i varje fall 
inte på lågkanal. 

Bilden är något sepiafärgad i Luxor
mottagaren, rent svartvit i AGA-mottaga
ren, en smaksak vilket som är att föredra_ 

Sammanfattningsvis: de båda svenska 
n"-mottagarna uppvisar utmärkta data, 
hög känslighet och stabila avböjningsdelar. 
Utformningen motsvarar två olika tanke
gångar: en robust och lättflyttad apparat 
för köket och sportstugan=Luxor-mottaga
ren och en apparat lite mer vardagsrums
betonad=AGA-mottagaren. • 
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i 
BYGG SJÄLV 

REINHARD KUBITZA 

Tillverka antennrotorn själv 

I föreliggande artikel beskrives hur 

man med enkla hjälpmedel själv 

kan tillverka en antennrotor för 

t.e:.;. TV-DX-antenner. 

Det finns två möjligheter för den som 
själv vill bygga en antennrotor. Man kan 
för det första göra en manuellt vridbar 
anordning för att manövrera antennen eller 
man kan bygga en antenn rotor som drivs 
med en elektrisk motor. 

En manuell antennrotor är det emeller
tid ganska svårt att förverkliga om man 
inte har sin bostad under takåsen eller har 

Fig la 
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ett fönster så beläget att man kan komma 
åt en på husgaveln anbringad vridbar an
ordning för antennen. 

Manuell manövrering aven TY-DX-an
tenn innebär dessutom den olägenheten att 
man, när man vrider på antennen, knap
past har möjlighet att titta på TY-skärmen. 
Detta är en nackdel eftersom det ofta före
kommer att även en liten riktningsändring 
på antennen ger en avsevärt förbättrad 
bildåtergivning eller en effektivare dämp
ning aven störande sändare. 

Av nyssnämnda orsaker vill man knap
past rekommendera en manuellt manövre
rad anordning för vridning aven TY-DX
antenn. 

Man kan köpa en elektriskt driven lin
tennrotor, men en sådan är dyr. För en 
händig person innebär det dock inga större 

Fig lb 

svårigheter att själv bygga en antennrotor. 
Särskilt enkelt är det att bygga en an

tennrotor om man kan placera antennen 
inomhus, t.ex. på en rymlig vind. Man be
höver då endast en liten, någorlunda kraf
tig motor för 4-6 Y matningsspänning. 
Motorn anbringas på en kraftig skiva av 
trä, på vilken en vridbar skiva anordnas. 
Skivan, som bör förses med kullager så att 
den blir lätt att vrida runt, förses med fäst
anordningar för antennbommen, på vilken 
antennelementen är anbringade. Yidare 
förses skivan med spår, så att den kan 
utnyttjas som remskiva. Drivningen av ski
van med det påmonterade antennsystemet 
sker med en enkel drivrem. Motorn, som 
alltså också måste vara försedd med en' 
remskiva på sin axel, kan drivas med torr
batterier. 



Den hemmatillverkade antenn
rotor som beskrives i artikeln 
har visat sig driftsäker och har 
länge använts av förf. för en 
hel »antennfarm», avsedd för 
TV·DX·mottagning. 

För att man från den plats där antennen 
manövrera.s skall kunna få en indikation 
på i vilken riktning antennen är inställd, 
bör man ha något slags indikatoranord
ning_ Denna kan enklast bestå av ett 
vridspoleinstrument, som matas med en 
delspänning som erhålles från en som 
spänningsdelare utnyttjad potentiometer, 
som kopplas mekaniskt till det vridbara 
antennsystemet. Man kan t.ex. förse poten
tiometeraxeln med en remskiva med dia
metern något större än antennsystemets 
drivskiva, se fig. la och b. · Genom en driv
rem mellan antennsystemets skiva och po
tentiometer-remskivan får man potentio
metern att drivas runt när antennsystemet 
drives runt. Och genom att över potentio
metern lägga lämplig spänning kan man 
mellan potentiometerns ena ytterpol och 

Fig l 

rörliga arm ta ut en del spänning, som man 
kan föra på indikatorinstrumentet vid TV
mottagaren. Det gäller uppenbarligen att 
kalibrera instrumentet så att man direkt 
av mätarutslaget kan · avläsa antenninrikt
ningen. 

För mätning av potentiometern bör man 
ha separat batteri, se fig. 6, detta enär 
motorn när den är igång kan förorsaka att 
batteriets polspänning sjunker. Används 
ett stabiliserat nätdrivet likspänningsag
gregat för matningen är det dock ingen 
risk att mata både motoT och indikator
krets från gemensam spänningskälla. 

Antennrotor tör utomhusmontage 
På en antennrotor avsedd att användas 
utomhus måste man ställa större krav. Den 
måste naturligtvis vara robust utformad 

Fig 2 

Antennrotor, avsedd för inomhusmontage t.ex. på en rymlig vind. Mo· 
tom längsl t.v. driver via en remskiva en kullagrad trumma, på vars 
översida bommen för antennelementen fastspännes. Längst t.h. en med 
remskiva utrustad potentiometer, som drivs med samma drivlina. Po
tentiometern används i en spänningsdelarkoppling för att ge en av 
antennens inriktning beroende spänning till ett lämpligt indikatorin
strument vid TV-mottagaren. 

Fig 2 
En antennrotor driven aven liten elmotor kan lätt byggas upp med ett 
gammalt mekaniskt grammofonverk som nedväxlingsdon. Längst t.h. 
elmotom monterad på en plåtvinkel. Den kopplas direkt in på den axel 
som uppbär centrifugalregulatorn. Längst t.V. en med kullager lagrad 
och med kugghjul försedd cylinder, som bär upp den vridbara antenn
masten. Överst t.h. linhjulet som driver potentiometern för lägesindi
keringen. Se även fig. 3 och 4. 

men också kompakt. Den bör inte heller 
vid stark vind vridas ur den inställda rikt
ningen och dessutom måste givetvis hela 
anordningen vara vattentät. 

För drivning aven antennrotor, avsedd 
att användas utomhus, fordras det ganska 
stor mekanisk utväxling: Ett gammalt fjä
derdrivet grammofonverk från farfars tid 
är - som skall visas i fortsättningen -
mycket lämpligt att använda som >växel
låda». För att driva denna behövs då en
dast en liten 6 V elmotor. 

En sådan antennrotor anbringad i övre 
änden aven fast ml}st kan utformas så som 
visas i fig. 2-5. Observera att den vrid
bara masten intQ bör vara längre än vad 
som är åbsolut nödvändigt. 

Motorn monteras så i förhållande till 
grammofonverket att den får dra den axel 
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som är försedd med centrifugalregulatorn, 
se fig. 4. Centrifugalregulatorns anord
ningar måste därför plockas bort. Till det 
stora kugghjulet på grammofonmotorn an
bringas ett extra kugghjul, som i sin tur 

Fig 5 
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får driva ett kugghjul som anbringas på 
hylsan för den vridbara masten. Denna 
måste lagras med kraftiga kullager så som 
visas i fig. 3. 

enligt fig. 2-4. Den är försedd med ett 
vattentätt hölje och har klarat både regn 
och storm i flera år. På den rörliga masten, 
1,7 m lång, har 4 antennsystem anbringats. 

I fig. 5 visas en antennrotor, uppbyggd 

Fig 5 
Den hemma byggda antennrotorn monteras i 
ett vattentätt hölje. Ett stöd för »rotorhuset» 
spännes fast vid den fasta masten. 

Fig 6 
Principschema för erforderliga ledningar mel
lan en antennrotor enligt fig. 1 eller 2 och 
»manöverplatsen» framför ·TTf·mottagrrren. 
p = potentiometer, S = vridbar antenntrumma, 
A = antenn, M = indikatorinstrument, B2 = bat. 
terier. 
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Fil. stud. 
FOLKE RÅSVALL Lågbrusig antennförstärkare 

l nedanstående artikel beskrives en enkel VHF-antenn- sådana av senaste årgång. Å'ven vid satellitmottagning 

förstärkare. Brusfaktorn är ca 2,0 dB, vilket innebär på 135 MHz och på amatörbandet 144 MHz kan goda 

att man i svåra mottagningslägen får ett förbättrat resultat påräknas. 

signalbrusförhållande vid de flesta TV-mottagare, även 

Var och en som sysslat med TV-DX på 
högkanal (5- 11) märker ganska snart att 
signalstyrkan i många fall inte räcker till 
för att ge brusfri bild. Den som sysslar 
med satellitmottagning har säkert också 
haft besvä.r med bruset vid de extremt låga 

Fig l 

ArMhn 
300il 

~ 

~ 
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S"ckliatc 
Tl=T2=AF139 
Cl=C2=2X8 pF, butterfly 
C3=C4=SO pF, ker. 
C5=C6=SOO pF, ker. 
C7=C8=IOO pF, ker. 

signalstyrkorna man då får. Många ama
törer som sysslar med sändning och mot
tagning på 144 MHz-bandet har säkert 
också önskat sig ett förbättrat signalbrus
förhållande. -

Man kan som väl är väsentligt förbättra 

c~J~t~e 
L 

Ll = 1.2, se fig. 2. Ll: uttq 2,S varv frln kalla änden. 1.2: ut· 
bli 2,S varv frln kall. änden. 

RI =800 ohm, 1/2 W 
R2=2,S k, 1/2 W 
R3=S k, 1/2 W 
01 = strömbrytare 
:.Minibon 
4 at. ilIolerad. ltoutakthyllOl' 
2 st. plengluplattor, SOXSOX2 mm. 
9·voltabatteri med batterlltontakt 
Rattar, skruv, mutter m.m. 

mottagningen med hjälp aven på lämpligt 
sätt utformad antennförstärkare: En sådan 
förstärkare utgöres av ett HF-steg som 
höjer mottagarens känslighet genom att 
förbättra brusfaktorn. Förf. har efter ex
periment med transistorn AF139 fått goda 

Fig 2 

,; H 

Fig l 
PriIIt:ipM;/aauu för enkfi #mkrmför,liirån 
130-220 MR%. T.". f1iItM sockelkoppUn,ea /fr 
trtzlUi&tom AF139. 

Fig2 
Dale för .polanaG Ll ocla L2. 
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resultat med 2 st. AF139 i mottakt. Med 
de i artikeln angivna spoldata arbetar för
stärkaren inom frekvensområdet 130-220 
MHz, inom vilket frekvensområde TV-ka
nal 5-U liksom 2-meters amatörbandet 
och diverse satellitfrekvenser ligger. 

Principschemat 
Som framgår av principschemat i fig. l 
arbetar förstärkaren i basjordad koppling. 
Kollektorkretsen är väl skärmad från in
gången för att förhindra självsvängning, 
som lätt uppstår enär förstärkningen i 
transistorn AF139 är ganska hög. 

Dessutom är impedansen tämligen hög 
i kollektorkretsen, varför uttaget på spolen 
bör ligga nära jord, ca 2 varv från den 
jordade spoländen. 

Om man vill ändra impedansen på ut-

Fig 3 
Kopplingsschema för .,antennförstärkaren. 
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gången kan man flytta uttagen eller varie
ra kondensatorernas storlek (C7 och C8). 
Samma sak gäller ingångskretsen. De an
givna värdena är experimentellt fastställda 
för ca 300 ohms antennimpedans. 

Både in- och utgångskrets är avstämbara 
med 2 butterfly-kondensatorer på 2X 8 pF, 
som sitter isolerade från chassiet. Detta 
ordnas genom att kondensatorerna fast
skruvas i en plexiglasplatta som sitter fast
skruvad i chassiet. 

Lämplig arbetsspänning för förstärkaren 
är ca 9 volt, som antingen fås från ett van
ligt transistorbatteri eller från ett enkelt 
nätaggregat, i vilket en enkel glödströms
transformator för ca 3 V kan användas. Vid 
ringa strömuttag får man 6,3- Y2 = 9 V. 
Strömförbrukningen iantennförstärkaren 
är endast några mA. 

Fig 4 

Uppbyggnad 
Som apparatlåda har använts en minibo: 
med yttermåtten 120X 80X60 mm. DeJ 
som är road av att bygga smått kanske kal 
klämma in konstruktionen i en mindre 
minibox med måtten 80X60X 40 mm. Tack 
vare det lilla formatet kan man om man 
så vill placera förstärkaren vid antennen. 
Detta är fördelaktigt om man har en lång 
nedledning, vars förluster måste kompen
seras. In- och utgångskrets måste, som 
nämnts, skiljas åt med en skärm av t.ex. 
aluminiumplåt. Dessutom är det lämpligt 
att låta en annan plåt bilda ett fack för 
batteri. I övrigt framgår den mekanisk<t 
uppbyggnaden av fig. 3. Spolarnas utform
ning framgår av fig. 2. I fig. 4 syns appa
ratens innandöme. Fig. 5 visar den färdiga 
förstärkaren. • 

Antennförstärkarens mekaniska utformning. 

Fig 5 
Den färdiga antennförstärkaren. 



KONTAKT -SPRAY 
allt på ett bräde! 

Bör finnas ttl1 hands på varje verkstad 

KONTAKT 60 

KONTAKT 61 

PLASTIK·SPRA y 70 

ISOLER·SPRA y 72 

KYL·SPRAY 75 

POLITYR 80 

ANTISTATlK·SPRAY 100 

det beprövade rengorlngs- och lösningsmedlet för kontakter av alla slag, löser oxid- och 
sulfitbeläggningar, avlägsnar smuts, förhartsade oljor, fett, metallspån o.s.v. samt eliminerar 
icke önskvärda övergångsresistanser. Förser samtidigt kontaktytorna med ett längre verksamt 
korrosionsskydd. 

är ett specialrengärings-, glid- ach karrosionsskypdsmedel för nya, (ej oxiderade) och särskilt 
känsliga kontakter samt för elektromekaniska mekanismdelar. 
Särskild fördel: 
Riktad spray möjliggöres genom flaskans elastiska c:a 15 cm långa sprutrör. 

isolerar, skyddar, förseglar, täcker och efterlämnar en klar, färglös yta. PLASTIK-SPRAY 70 
är beständigt mot utspädda syror, lut, alkohol, oljor och atmosfäriska påverkningar. Många 
ändamålsenliga användn ingssätt inom industri odr hantverk, radio - television - antenner -
elektronik - bilen. 

är ett hägvärdigt trägflytande isolermedel med en genomslagsfasthet av 20 kV/mm. ISOLER
SPRAY 72 är temperaturbestä ndigt från -50 till +200° C. ISOLER-SPRAY 72 förhindrar överslag 
på rörsocklar och högspänning.transformatorer. Det undanröjer krypströmmar och coronaeffek
ter, är vattenavstötonde och som fuktighetsskydd mycket verksamt. Utomordentliga dielektriska 
egenskaper! 

för snabbt framställande av temperaturberoende avbrott vid reparation av elektriska appara
ter, KYL-SPRAY 75 är ett verksamt medel för att avkyla transistorer, motstånd, siliziumdioder 
etc. och förhindrar värmeskador från lödkolvar. 

för radio- och TV-apparater, renar och polerar i ett arbetsmoment och är användbart för alla 
slags ytor, färger och träslag. 
POLITYR 80 täcker och avlägsnar lätta repor på polerade radio- och TV-apparater och ger ett 
högg länsande, hållbart skikt. 

förhindrar statisk uppladdning has alla plastprodukter. ANTISTATIK-SPRAY 100 för skötsel av 
. vä rdefulla grammofonskivor. Förhindrar även dammavlagring orsakad av statisk uppladdning 

på plasthöljen, lampskärmar av plast o.s.v. och är verksamt en lång tid. 

Ni beställer enklast hos Er huvudleverantör elit;." direkt av oss. 

o 

AB MARTENSON &. CO 
Box 530, Karlstad 1, Tel. 054/13480 - 553 80 
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This stainless 
steel tape 

is' one reason 
whyour new 

low cost X-y recorders stay accurate 
to 0.1% 

We call it the "direct-drive tape." It is part of the rugged, 
single-Ioop, linear, ball-bearing driv@ system which replaces 
the complex pulley and string drive you have been accus
tomed to in other X-Y recorders. Based on 15 years of expe
rience in building premium quality recorders, these versatile 
instruments are new in concept, quaiity and reliability in 
the low-price field. Both the 8W' x 11" and 11" x 1 T' 
recorders offer such valuable features as precision slide
wire feedback potentiometers; a quiet vacuum system 
which will hold any size or shape of paper; zener diode 
reference; built-in time base; and all solid-state circuitry 

Specifications: 
Static accuracy-0.1 % 
Dynamic accuracy-0.2% 
Repeatability-0.05% 
18 Calibrated D-C Ranges-
1mv/in. to 20 v/in. 
Continuously variable scale factor 
on all ranges 
High input impedance 
Calibrated multi-range time base 
Zener diode reference supplies 
One board length of zero suppression 
Plug-in disposable ink cartridge 
Rack or table mount in one instrument 
Inch or centimeter scaling . 
EAI Variplotter®-1120 (8W xlI") 
EAI Variplotter®-1130 (11" x 17")· 

EA I ELECTRONIC ASSOCIATES, AB .. Hagavägen 14 Solna TeL 824096. 824097. 

ADVANCED SYSTEMS ANAlYSJS AND COMPUTATlON SERVICES/ANALOG COMPUTERS/HYBRID ANAlOG·DIGITAl COMPUTATlON EQUIPMENT/SIMUlATION SYSTEMS/ 
SCIENTlFIC AND LABORATORY INSTRUMENTS/INDUSTRIAl PROCESS CONTROl SYSTEMS/PHOTOGRAMMETRIC EQUIPMENT/RANGE INSTRUMENTATION SYSTEMS/TEST 
AND CHECK·OUT SYSTEMS/MllITARY AND INDUSTRIAl RESEARCH AND DEVElOPMENT SERVICES/FielD ENGINEERING AND EQUIPM ENT MAINTENANCE SERVICES. 
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""""""""""""""""" .. ", I, 

LTRONIX 
."""""""""""""""""""",,, 

STABILISERADE 
LIKRIKTARE 

Oltronix-aggregat 
en svensk 
elektronikprodukt 

LÅGSPÄNNINGSPROGRAMMET 
Svenska AB Oltronix tillver
kar i dag ett femtiotal olika 
typer av likspänningsaggregat 
med elektronisk stabilisering. 
Vi presenterar här vårt låg
spänningsprogram. Utspän
ningen från aggregaten är kon
tinuerligt variabel över hela 
området med en grov- och 
fininställningskontroll. Samt
liga förutom två typer har så
väl volt som amperemeter 
samt kontinuerligt inställbar 
strömbegränsning. 

C) 
z 
Z 
Z :« 
c.. 
V') 

TYP l--
:::> 

D'-' 5,S-6,5 
2D'-' 2X5,S-6,5 
C7-20R 3-7 

C25-5 G-25 
B28-5R G-28 
C23-10R G-28 
C28-2OR G-28 

~5 0-40 
2C4G-OS 2xO-4O 
3C4G-05 3xO-4O 

C4G-l 0-40 
2C4G-l 2x0-40 
2C4G-1R 2x0-40 
3C4G-l 3x0-40 

B4G-l 0-40 
2B4G-l 2x0-40 
3B4G-l 3xO-4O 

B5G-3 G-50 

CSG-5R G-50 
C5G-l0R G-50 
C5G-50 G-50 

860-1 0-60 
2B60-1 2X0-60 
2B60-1 R 2x0-60 
3B60-1 3 X 0-60 

~ 
:0 
e<! 
l-
V') 

6 
6 

20 

5 
5 

10 
20 

0,5 
0,5 
0,5 

1 
l---' 

5 
10 
50 

> 
E 

l--:« 
Z 
C) 
Z 
i:i< .... 
...J 
C) .... 
e<! 

7 
7 

10 

10 
5 

10 
10 

15 
15 
15 

15 
15 
15 
15 

5 
5 
5 

10 

20 
20 
40 

7 
7 
7 
7 

> 
E 

l--
V') 

« 
...J 

C) 
Z > 
i:i< E .... 

~ ...J 

8 :::> 
e<! 

e<! CD 

40 
40 
50 0,5 

50 0,5 
50 0,5 
50 0,5 
75 1 

10 0,25 
10 0,25 
10 0,25 

10 0,25 
10 0,25 
10 0,25 
10 0,25 

10 O,OS 
10 0,08 
10 0,08 
30 0,5 

50 1 
80 1 

100 2 

10 0,15 
10 0,15 
10 0,15 
10 0,15 

l--
Z .... 
~ 
:::> 
e<! 
l--
V') 

~ 

A 
A 

V&A 

V&A 
V&A 
V&A 
V&A 

V&A 
V&A 
V&A 

V&A 
V&A 
V&A 
V&A 

V&A 
V&A 
V&A 
V&A 

V&A 
V&A 
V&A 

V&A 
V&A 
V&A 
V&A 

C) 
Z 
Z 
V') 

Z :« 
e<! 
C) .... 
CD 

~ 
:0 
e<! 
l--
V') 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

C) 
Z 
i:i< .... 
~ 
~ « 
e<! 
C) 
O 
~ I 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 
X 

X 

Rekvirera vår nya kortformskatalog, sept. 1964. 

Danmark: Tage Ols"" AlS, 1 Rönnegade Ö, Köpenhamn 

Finland: Ing.byrå Atomica, Högbergsg. 27, Helsingfors 

Norge: Morgenstierne & Co, Wessels gate 6, Oslo 

C) 
Z 
Z 
Z :« 
:.<: 
> « .... 
e<! 
l--
l--
>-

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

...J 

...J .... 
o 
O 
~ 
V') 

o 
e<! 
O 
CD 

Pl 
P2 

P2 

Pl 
P2 
P3 

Pl 
P2 

P3 

Pl 
P2 
P3 

Spec. 

Pl 
P2 

P3 

R3 

R3 
R3 
R3 

R3 

R3 

R3 
R3 

R3 

6 
12 
20 

9 
11 
17 
29 

4 
8 

12 

5 
10 
13 
15 

5 
10 
15 
13 

17 
25 

6 
12 
15 
18 

Modulsystem 

Aggregaten i bordsutförande är 
byggda i ett modulsystem, som 
gör det möjligt att placera en, 
två eller tre aggregat i samma 
kåpa. Aggregaten i rackutfö
rande är försedda med plåt
kåpa och gummifötter och kan 
därför också användas som 
bordsaggregat och är stapel
bara. 

Konstant ström 

De Oltronix-aggregat som är 
försedda med strömbegräns
ning, kan direkt användas som 
konstantströmkälla över hela 
spänningsområdet. För att er
hålla högre strömstabilitet, kan 
fjärravkänningsutgången anslu
tas över en stabil resistans i se
rie med lasten. 

Programmering 

I provutrustningar, där det är 
önskvärt att snabbt kunna in
ställa i förväg valda spän
ningar, antingen helautoma
tiskt eller med tryckknappsats, 
kan Oltronix programmerbara 
aggregat användas. Utspän
ningen kan genom en särskild 
programmeringsingång styras 
med en yttre resistans eller 
spänning. 

Modulation 

Oltronix programmerbara låg
spänningsaggregat har en mo
dulationsingång, genom vilken 
uupänningen kan -- styras -eller 
moduleras med en yttre signal, 
t.ex. kan brum av olika am
plitud och frekvens överlagras 
eller aggregatet användas som 
en likspänningseffektförstär
kare. 

Fjärravkänning 

Vid stort strömuttag genom 
långa matningsledningar är det 
ofta önskvärt att kunna be
gränsa inverkan av spännings
fallet i tilledningarna, vilket 
ju påverkar utspänningens be
lastningsberoende från lasten 
sett. O ltronix högströmstyper 
har därför särskilda uttag för 
yttre avkänning av spänningen 
över lasten. 
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dynamiska 
Stereoiurar 

DR-59 C. Pris kronor 75: -
Frekvensåterg ivn i ng 
25-18000 p/s. 
Impedans 8-16 ohm. 

DR-62 C. Pris kronor 95:
Frekvensåtergivning 
25-18000 p/s. 
Impedans 8-16 ohm. 
Inbyggda volym
kontroller. 

Elega användes bl.a. 
av Sveriges Radio. 

I I 
STOCKHOLM Rbrstrand.gatan 37, tel. 08122 78 20. GOTEBORG Södra VOgan 69, lel. 
031120 03 25. MALMO Regementsgatan lO, tel . 0401729 75. SUNDSVALL Vallugatan 3. 
t.1. 06011503 10. 

Ingenjörsfirman 
ELEKTRO-RELÄ AB 

lör säker lunktion 

lör 111111 änillmill 

Glanshammarsg. 101 - Sthlm - Bandhagen 
Telefon: 08-478376 - 478476 

Begär katalog över vårt omfattantle 
prolJl'am av reläer och mikrobrytare ! 

•• 

STROMTRYCK 
tryckta kretsar för höga anspråk 

Utnyttja Cromtrycks kvalificerade service och objek
tiva rådgivning när det gäller tryckta kretsar - kon
takta oss på tidigt stadium för rationell planering och 
produktion. Cromtryck har en av Europas modernaste 
anläggningar för tryckta kretsar. Vårt samarbete med 
den internationellt ledande gruppen inom området 

. - bl. a. Photocircuits Corporation, New York och 
Technograph Printed Circuits Ltd, London - garan
terar Er de senaste metoderna och erfarenheterna. 

CROMTRYCK 
Jämtlandsg. 151, Vällingby. Tel. 372640 
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~ 51 Förstärkarrör 

Verkningsgraden är mellan 25 och 36 % 
Begränsningen i bandbredd beror på drh 
magnetronen. 

l 

Denna självtriggande dematron är en av 
de enklaste mikrovågsförstärkare man kan 
tänka sig. Den består aven fördröjnings
ledning med anpassningsdon, en plan kall
katod och den har endast en likspännings
elektrod. 

Bidematronen 

Ett mycket intressant projekt är en kombi
nation aven bimatron och en dematron, 
kallad bidematron. Litton håller på att kon
struera en sådan S-bandsförstärkare med 

Tab. 1. Data för bimatronen L·3652 från 
Litton, USA. 

Katodspänning 

Skenspänning 

Accelerotions
spänning 
Katodström 
Magnetfält 
Rörlängd 

-7,5 kV iförMIIande 
till jord 
-5kV i förhållande 
till katod 
+2,5 kV i förhållande 
till katod 
500 mA 
2750 gauss 
53 cm 

Tab. 2. Exempel på data för »andra generatio
nens» bimatrol}er. 

Kontinuerlig 
Frekvens FÖrstärkn. uteffekt 

(dB) (kW) 

350-950 MHz 13 2 
2,6-3,4 GHz 2 
7,1~,4 GHz 23 2 
8,5-11 GHz 15 1,5 

toppeffekten 10 MW, medeleffekten 200 
kW, förstärkningen 35 dB och verknings
graden 70 %. Dess principiella arbetssätt 
framgår av fig. 8. 

Rörkonstruktion med hjälp av 
datamaskiner 

Litton har vid utvecklingen av dessa nya 
rörtyper använt sig av datamaskinsanalys, 
som medfört att flera led i experimentked
jan kunnat elimineras. Man har kunnat 
,.bygga» rör med datamaskin och nå fram 
till en optimal konstruktion innan det förs
ta röret var tillverkat. En fortsatt utbygg
nad av detta system kommer troligen att 
medföra en snabbare utveckling än tidi
gare. 

Forts. nästa nr. 
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bygg sJalv med 
byggsatser 
från 

ELEKTRONISK 
VARVRÄKNARE M74 

av universaltyp 
För alla på marknaden förekommande 
bilmärken. Kan även användas i motor
båtar. Kompenserad för spännings- och 
temperaturvariationer. Robust vridspole
instrument i begränsat tropikutförande 
mEld skala 0-6000 r/m. 
Byggsats M74 ink!. instrument kr 165:
Instrument för M74 kr 82:-
Kretskortför M74 kr 10:
Byggbeskrivning för M74 kr 15: -

FM-TILLSATS M 124 
med transistorer 
EBaB:s FM·tillsats är av s.k. räknartyp och inne
håller därför inga avstämda MF-kretsar som 
behöver trimmas. Stationsinställningen sker med 
tryckknappar. Tillsatsen kräver ca 6 V arbets
spönning och ger vid en ingångsspänning på 
0,5 mV en LF-utspänning på ca DA V. Då till 
satsen är avsedd för inbyggnad levereras den 
utan hölje. 
BYUgsats M 124 kr 125 : -
Kretskort för M 124 kr 20: 
Byggbeskrivning för M124 kr 15 : -

STABILISERAT 
LIKSPÄNNINGS
AGGREGAT Ml04 
korfslutningssökert 
Utspänningen varierbar 
0,2--12 V, max .. ström
uttag 400 mA. 
Byggsats M104 kr 178:
Nättransformator t ill 
M104 kr 20 :
Apparatlåda ink l. gra
verad front, 
fä rd igborrat chass i samt 
sk ruvar kr 65 : -
Byggbeskrivn ing för 
M104 kr 15:-

STEREO HI-Fl FöRFöR
STÄRKARE M54 
med transistorer 
5 ingångar, distorsion 0,1 0/ 0 vid 
0,3 V utspänn ing. Matning med 25 V 
likspänn ing från EBaB:s effektför
stärkare M24 eller batteri 18 V. 
Byggsats M54 kr 272 :-
1 sats kretskort för M54 kr 30 :-
1 sats omkopplare, potentiometrar 
och rattar fär M54 kr 47 :-
Apparatlåda inkl. lackerad och gra
verad front- och bakpanel, 
färd igborrat chassi samt erforderli_ 
ga skruvar kr 97: -
Byggbeskrivning för M54 kr 7:-

STEREO EFFEKTFöR
STÄRKARE M24 
med transistorer 
2x 10 W uteffekt vid 0,3 V inspän
ning och med 4 ohms hägtalare. 
Distors ion 0,3 'lo . Ingångs impedans 
ca 10 kohm, utgångs impedans ca 0,2 
ohm. 
Byggsots M24 kr 408 :-
1 sats kretskort fär M24 kr 30 :
Nättransformator för M24 kr 36 :
Apparatlåda inkl. lackerad och gra
verad front- och bakpa)1el , 
färdigborrat chassi samt erforderli
ga skruvar kr 85 : -
Byggbeskrivning för M24 kr 7: -

TRANSISTORTÄND
SYSTEM M123 
av universaltyp 
ger bilen bättre kallstartegen
skaper, jämnare tomgång, äkad 
livslängd hos brytarspetsar och 
tändstift, minskad bränsleför
brukning . Befintlig tändspole i 
bilen behöver inte bytas . 
Byggsats M123A för bilar med 
minus jordat elsystem kr 158: 
Kompletteringssats M123B för 
bilar med plusjordat elsystem 
kr 17: -
Byggbeskrivning fä r M123 kr 
7: -

KRISTALLSTYRD 
VHF-KONVERTER 
M25 

Samtliga EBaB-byggsatser innefattar allt material inkl. färdigborrade chass ier och kretskort, skruvar, ledningsma

för 136-172 MHz 
lyssna på satelliterna, 
ama törtrafiken och an
nan kommun ikationstra
fik med EBaB :s VHF
konverter. 
Byggsats M25 kr 165 :
Krelskort fär M25 kr 
20 :--
Kristall för M25 kr35 :
Byg9beskrivning för M25 
kr 15 :-

terial , 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. 

II ij : Hl' J ELEKrRONI~BYGGSArSER AS: BOX 210 60-:$rOCKHOLM 21 
I - - - • - RT: I byggservlce 

Sänd mot postförskott : 

I .. .. st . • ...... .. . • .. . . .. . .. . .. . .. . ..... . .•• . .... .. . . ... . . .. . . . . . •... Pris .. ..• . .. . • .. • . 

I .... st ... ...... ....• . .. . .•.•...... ... .. .. .. . . . .. . ..•• . . .......... ... Pris .... .. .... ... . 

.. •• st .. .. ....... ................. ... ... . ........ .. ...... . .. . ....... Pris .. ... ..... ... . 

I .... st katalog 

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

Adress 
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fRlHSFORHiTORER I:!~!.R:!;~':~i::!=!:. ~a!:~~~y:!~'!\t! ~~jt!!~~, 
.62 CLÖDS'l'RÖMS11UlfsroRIUTOR Pri •. : 220Y SOp', hk.: ',3' 

1,J~ M. 11:75 

J6J 0:0 213
/
,15' 31 lit. 19:20 

.65 1):0 2'3,15Y 41, 4/5Y 41 D. 28:80 

.70 'RAJfSIS1OR- OCH OLÖDSTRÖMSTRAJlSPORH.&.TOR. 6-351, Prh.: 
220Y 50p., S.1r.: 4.t 6,3Y ocb 2.t ) , 15Y 0,54 tör pa-
ralllll/lIrilkopplinc. LödiSrouJl.lut.D.1.Jlcar u. 19 :75 

.71 11:0 a.4 11 l1ncIDlnpr t. paralhll/nrilkoppllac D. 27:75 

.72 0:0 •• d 2J. 11ndtlizl.car f. paralllll/urilkoppl1l1C lit. J':50 

'J51 'RANSISTORTR41fSFORKATOR 35/70V, Pria.: 220V SOpa 
S.k . : 2xJ5Y 1.\ t, parallell/uritkoppling XR. 29:75 

.m D:o 2x35' 1~51 t. par&lhU/uritkopplinC XR. ,. :50 

lI1815 JÄfTRJJfSrc:RKATOR Pria.: 220' 50pt. Sik:,: 2x18)' 
(_370T) 1SOU, 21\ 6.3' 2,5.\ (_12,6' 2,51) IR. '7:25 

Azl,4ra ttandardtru.torutortr .ut 4:rot.lar laauftir .... 

ELEKTROLYTKOHDENS.lTORliR F & T •• fl. 

IUJlhtyruttörand., \11\ •• trld&D.lI. Bipra .ed .. t ter 

Jo/J5' 6/ar ,60/175' J50/J85' '50/55OY 
5" 1 :10 5 .r , :'5 ,o .. , :50 s .. 2:'5"S .. J:5O 
10 1 :10 ,O 1:15 50 J:JO ,6+'6 J:6O 25 J:75 
25 1:10 50 1:20 )2+32 5:05 50+50 9:00 
50 1 :10 'DO 1:JO 250/275' ,00.,00 8:)0 100+100 14:40 
'DO , :'5 500 J:'O J2 .. 2:20 
250 1:20 2500 8:S5 50 2:50 IL,LlT.10.D.5D+50+~ )OOT 
500 ':95 5000 12:75 J"J2 J:'O arb •• p. Yr14örODaont. 2:95 
'000 2:45 50+50 ':J5 
2500 J:75 Ön'. lOJDElfSATORlR I STOR 
5000 6:15 SORTlBIKG Ull 1&,1. prhtr 
10000 ':75 50/6oJ J50/JS5' 

5 .r 1:15 s .. 1 :60 STTROLIOlfD1lfSiTOUR 500 , 
'2/15' ,o 1 :15 50 2:s5 2,~ 12-22.000pr 0:55-1 :40 
2 , 51oi' ':'5 '00 1:90 s •• 2:10 20 _ '<l-25.000pr 0:.0-0:95 
5 1:15 32+,32 4:05 
'O , :15 50+50 5:25 IUSSAMOTSd.D 1~ 
25 1:'5 100+1008:40 il, 11 ocb 2' 20 - 45 öre 
100 ':'5 7O/80V 
250 , :45 5" ':'5 TtSlIkTSJIIOTSTUD 0,25 - 2" 
500 2:45 'D 1:15 '50/550' sS ocb 10f Itu' D. 0:25 
'000 J:'5 25 ':50 ... , :60 
2500 5:70 50 1:65 .. s 2:S5 J:01IT.&ltTOLJ.l O.,.d I 
5000 9:'5 '00 2:60 )2+)2 5:25 tpraytlulra D. S:75 
10000 12:25 250 3:45 50+50 7:80 tluka a. IF_U. XR. ':75 

GOOD MAN HöGTALARE 

'TP DZX MAOIf. BIL. PRIS 'TP DZX .... UI. PRIS ... " Ir • tu " o:. 
T24-201 _ 2.5· lOOGG i I lJ:S5 '27-6 .6.5" ,OGG J I 
'''-J,5 • J,5· 10000 j I 14:75 '24-S .. " 7000 

• I '27-4 -; 4- 'OGG 'I" lJ:95 '22-470 7"x4" 7000 
• I '22-5 • 5" 7000 2 I 'J:60 '27-470 7":1.4" 8000 '11 

'27-5 • 5" ,OGG 211 15:20 '22-)SO S"x)" 70GG 
• I T24-' .6" 70GG J I 14:25 ')2-610 10".6· 9000 ·511 

l! lIY1rarAr änn Lonas, Purl .. t, PhilipI, S1I1.1 höC'alart. 
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Ir. 
15:S0 
'7:S5 
14:95 
15:S0 
14 :95 
'9:,0 

10.000-ta18 ELEKTRONRÖR och HALVLEDARE +: .. ..,. .. ,.,.~. , -... ~ ~ 
2.000 OLIli IfOTTAGARE-och SPECIAL'l'YPER 

N.' • aa::::::
8 

::a::rekOmmBnde w
er 

Ur-•• t.r1al tOrP~ 
", 5:60 EcCSJ 4:20 IL8S 9:60 PCL84 6:60 ~4GT ':95 
DU9' 7:20 IeCM 6:60 ILo6 4:80 PeL8S 6:60 5TJG. J:95 

ICCe5 4:80 1L90 4:80 POLe6 6:60 5'JO " :40 DiP96 5:40 
DC90 5:40 ICCo6 11:40 1L95 4:80 pre) 7:20 6U40T 10:20 
DC96 5:40 IeC88 8:40 "'71 11:40 pro6 5:40 6 .. 6 6:60 
DP91 7:20 ICr80 6:60 "'80 7:20 PL)6 11 :40 6006 6:60 
DP92 7:20 EC'P82 6:60 ",e' 8:40 PL81 7:20 6CL6 11 :40 
DP96 4:80 Ie'SJ S:40 ",e5 9:60 PL82 6:00 6O.S 1):80 
DP97 5:40 ICH21 11:40 "'87 6:60 PLa) 6:00 6DQ6~ 'J:80 
Dl91 7:20 IeRS1 5:40 IY51 9:60 PL .. 4:80 6E1l7 10:20 
0192 6:00 ICSS) ;:.0 n80 4:80 PL50G " :40 6J6 S:40 

Dl9' 5:40 ICH .. 5:40 nSl 6:60 PT80 4:80 6L6C' 'J:SO 
DL91 7:20 ICL11 1J:80 <T87 4:80 PTS1/., 5 :.0 6u.G1' 11:40 
DL92 7:20 1CL80 6:00 El91 ,:60 PT82 4:20 6'6GT 6:60 
DL94 5:40 IeL82 ':00 "J5 6:60 PYS8 6:00 6I5G! 7:20 
DL95 6:'0 IeLSJ 7:20 .,80 <4:80 U.lBCSO 5:40 12BH71 10:20 
DL96 5:40 leLS4 6:60 "S, 4:80 U8C81 4:S0 12DO.64 1):80 
""70 4:80 J:CLS5 6:60 1Z90 4:20 UBP80 5:40 lU5 13:80 
DX7' 4:80 "L06 6:60 al)' 5:95 VBrS9 4:80 12547 13:80 
DT80 7:20 v.o 9:60 PiBC80 5:40 OOC85 4:80. 12SJ7 1]:80 
DTS6/87 • :so trSO 4:80 POS. 9:60 OCH21 11:40 12SL7C111 : 40 

.... " J:50 v., 7:20 P092 4:20 VCH4' 7:20 12S117G. 9:60 
I ... C80 5:40 VS5 5:40 P09' 1J:80 UCH81 5:40 12U5 13:80 
U41 9:00 "06 5:40 PCC" ':60 VCLSl 7:20 1216GT 9:00 .. ", 7:20 va, 4:20 feC8S 4:80 UCL82 7:20 1486 18:60 
nCS1 4:S0 II'9J 6:00 pcces 8:40 V185 5:40 25L6GT 9:60 

UL" 4:80 2515 '3:80 18C9' 5:·0 11'9' 5:40 PCC., 9:00 
.. r80 5:40 11'95 11 :40 PCC189 6:60 UT11f S:.O 25Z6GT 11 :40 
arS9 5:40 VI., 4:80 POr80 5:40 IJTS5 .:20 J5C5 6:60 
1090 7:20 Ute4 4:80 pcr82 6:60 DU 6:75 J5L6C. 8:40 
1092 4:20 11190 5:40 pcre' 6:60 OS2 7:50 )5'" 4:20 
1e"0 11:40 1X90 5:40 POLS1 7:20 oDJ 7:75 J515O' 9:00 
IeC81 4:80 ELJ' 9:60 PCL82 6:00 1121. 11 :.0 5OC5 6:00 
ICCS2 .(:20 ELS4 4:20 PCLS) 7:20 5Uo4GB 6,60 5OL6O. 8:40 
lAToDSTR1LDCÖa SUP1 • DO 13-,32 i orilinaltörpaclmiDI RCA. M. 5J:00 

tRAXSITORIR OCH DIODER. 
1.0'07 6:50 U116 J:6o ""85 5:95 OC7o J:OO OA7Q , :05 
J.C12S 2:95 .11117 J:6O AST26 J:75 007' 2:80 O." 1:15 
4C12' J:50 JJ'118 7:00 AST27 ':50 0072 J:6O 2xOA79 2:JO 
1.0127 J:5O "121 6:JO .AST28 4:50 2xOC72 7:20 0481 1 :05 
le128 4:20 U12. ':55 4S129 4:50 007' J:6O OA85 1:40 
2x.10128 S:40 U12S" ':55 0025 9:80 2xOC74 7:20 OA,O 1:15 
4C132 ):'5 41'126 J:60 2xOC25 19:60 0075 J:15 OA91 1:15 
~1" 8:40 U'27 J:60 OC2' 9:80 0076 6:40 0'95 1 :40 
JJ)140 9:'0 U'7S 7:70 2.0026 19 :60 00'" 4:90 0.1200 5:60 
U102 6:00 Ul" 7:70 OOJO '.:70 BAl02 ):50 01202 5:60 
U11' ':55 Ul80 7:70 00" <4:20 Bi11' 2:45 01210 7:70 

U1S1 7:00 00'5 J:60 11100 7:70 211708 9:50 .11'115 ':55 
11104 ph. BODY/0 , 5! (.rlättu O.l211/0.l214 D. S:95 (2 .t. 14:'5) 
lISILLIWlTARJ: e; 2,7:.:5 •• tör U. typer) 
50V' 11 ):10 200Y 11 4:40 '00' 01.211 11:90 U 7:50 
,00' U ':50 400T ,~ 5:25 .OOJ U 13'75 04214 11:9° 

BHIIIHIIIHHHBHHllHHHHII(HHHHBHBHHHRHHHHIIHHBHKHHHHRKHKHHHHHHHHHBHHHHHHHHK 
JI trTÖlI.D OPPUGA ay ArH. JÄU'ÖREWLISTl tör fRABSISTORiil o DIODER 
1lIR0PlISIJ.-J.KERIXAlSU.-,JAP.lIfSJtl balYlIclare, inU o •• o porto KR 9:50 

(Tid aattrblbllWlD.ing .ndut KR 7:50) 
HHHKHHHHHHHHHHHHHHHHRHHHHHHHHHHKHHHHHKHHHHHHHHHHHHHIIHHHHHHHHHHHHHHKH 

Se även annons i R&T 5/65 sid. 87. Under juli 
månad semesterstängt. 

aJHEFAB: 

EN ÄKTA 

Box 45025 STOCKHOLM 45 
Tognorg. 39 STOCKHOLM C 

T.I.fon OB/20 15 00 

HIFIHÖGTALARE 
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 tyska HiFi-in
stitutet. 

Nog är den värd en provlyssning? 

HECO 
Firma Arlhur Rydin, Bromma 12, 2511 50 

Föreningsnytt 

Vid Svenska Radioklubbens sammanträde den 
l april demonstrerade ingenjör J Nawroth, 
Eia Radio, en bandspelare »Uher 4000 Report
S», lämplig att användas vid bl.a. reportage. 
Hr B Lauren, Berg-Bolinder AB presenterade en 
heltransistoriserad dikteringsmaskin »Agavox». 
Vid Svenska Radioklubbens sammanträde den 
6 maj i år berättade avdelningsdirektör Rag
nar Berglund, Televerket, om »Det svenska 
systemet för 2-kanalsöverföring på FM·sända
re». Försöksverksamhet med dessa sändningar 
har pågått de senaste åren och för närvarande 
pågår försökssändningar över Nackasändaren 
i P3 mellan kl. 17.45 och 20.30. 

Vid Radioklubbens sammanträde den 13 maj 
visade ingenjör B Ask ett bildband samman· 
ställt av civilingenjör Lennart Ljungberg över 
temat »Ljudets grundbegrepp». Vidare presen
terade ingenjörerna Åke Wädding och Arne 
Walter Stockholms stads bullermätningsbuss, 
som är specialutrustad för mätning av buller 
och ljudisolation. Därefter följde en demon
stration av hur sådana mätningar utförs. 

• 

Kataloger och 
broschyrer 

AB Snabbtelefon, Norrtullsgatan 9, Stock· 
holm: 

broschyr över snabbtelefoner för kontor 
och industrier. 

Svenska AB Philips, Fack, Stockholm 27: 

»Application Information 312». Phase
splitter circuit equipped with subminia· 
ture triodes EC 1000; 
ny upplaga av publikationen »Circuit 
Blocks» med data för »Digitalblockserie 
100». 
Kompletteringsblad och reviderad inne
hållsförteckning till »Komponentpärm 
för svagströmsteknik». 
Ny komponentkatalog. 1965 års upplaga 
av Philips komponentkatalog utges nu 
för första gången på engelska för att 
man direkt skall kunna dra nytta av det 
centrala katalogarbete som utförts inom 
Philips·koncernen. Katalogen som om· 
fattar ca 300 sidor upptar inte elektron
rör och halvledare för vilka separat ka
talog tillhandahålles. 

AB Galco, Gävle gatan 12 B, Stockholm Va: 

prospektblad över keramiska detaljer 
för högfrekvensteknik ; 
teknisk bulletin 7-2-38 om stycast 
CPC-16 och 7-2-36 om stycast CPC-9 
samt bulletin 20-lB med tekniska data 
för catalyst 15. 



ngenjörsfirman Carl-Eric Larsson AB, 
,turevägen 66, Lidingö 1: 

datablad med prisexempel för mätinstru
ment, komponentbryggor och växelspän
ningsaggregat_ 

Aktiebolaget Bromanco, Sveavägen25-27, 
Stockholm: 

broschyrer och prislista över transisto
rer, dioder och likriktare från Interme
tall, Västtyskland_ 

LM Ericssons Svenska Försäljnings AB, 
Kungsgatan 33, Stockholm: 

datablad över tungelement och för im
pulsgenerator EN 5-0L 

Magnetic AB, Ulvsundavägen 151, Brom-
maIl: • 

broschyr över instrumentlådor och chas
sier från C & N Electrical Ltd, England_ 

Aktiebolaget Servex, Fack, Stockholm 27: 

kompletteringsblad till radio pärmen 
»Servicedokumentationer 5»_ 

Svenska Radio AB, Alströmergatan 14, 
Stockholm: 

nya prislistor över AVO- och Marconi
instrument. 

A Johnson & C 0_, Stureplan 3, Stockholm: 

prislista över Westinghouse integrerade 
mikrokretsar _ 

• 

Branschnytt 

Förvaltningsberättelse från Standard 
Radio 
Under 1964 ökade Standard Radio & Telefon 
AB sin omsättning med 9 %, från 106,809 
Mkr 1963 till 116,497 Mkr 1964_ Av försälj
ningen avser 84,813 Mkr egen tillverkning och 
här var ökningen 14 % jämfört med 1963_ 
Däremot minskade försäljningen av produkter 
av främmande tillverkning med 3 %, från 
32,698 Mkr 1963 till 31,684 Mkr 1964_ 

Fig l 
Standard Radio & Telefon AB:s försäljning 
under tiden 1938-1964_ Det svarta fältet avser 
försäljning av produkter av egen tillverkning, 
det ljusare fältet försäljning av importvaror 
från övrigt' ITT-företag_ 
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UNIVERSAL· 
INSTRUMENT 

I VÄRLDSKLASS 
® Modell 260 -4 

M~nga nyheter gör den nya 260 mer 
värdefull än n~gonsin_ Polaritetsom
kopplare_ Gör liksträmsmätningarna lät
tara och snabbare_ 50 micraampare -
250 milivaltsamr~de ger större känslig
het. Täcker hela amrådet i 6 steg. Mer 
spridda skalor ger snabbare avläsning 
och mindre möjligheter till felavläsning. 
Växalströmsomr~dets känslighet ökad till 
5000 ohm volt. Förbättrad frekvensan
passning vid AC mätningar 5-500.000 
pI.. Helv~gslikriktning. Innebär .törre 
noggrannhet vid växelspänningsmät
ningar. 

Pris kr 315:-

I 
STOCKHOLM Rörstrandsgatan 37, tel. 08/227820. GOTEBORG Södra Vägen 69, tel. 
031/200325. MALMO Regementsgatan lO tel_ 040172975. SUNDSVALL Vattugatan 3. tel. 
06011503 lO . 

SVENSKT/LL VERKADE F/NSÄKR/N6AR 
TRÖGA· 
MINIATYR· 
HÖGSPÄNNINGS· 
S·MÄRKTA· 
FINSÄKRINGAR 

ELEKTRISKA DATA: 

t o m 5 Amp enl SEMKO 24 
(CEE publikation nr 4 ItCart
ridge fuse links for miniature 
fuses»), över 5 Amp enl 
SEMKO 15 i tillämpliga delar_ 
Dessa normer används även ' 
för annan dimension än 20><5 
mm. 

MEKANISK STABILITET: 

Typprov med belastning l,2x In: 
Vibrationsprov i 2 riktningar, 2 svep i varje 
riktning: 

10-50 Hz konstant amplitud 1 mm 
50-2000 Hz konstant acceleration lOg 

Skakprov i maskin enl KATF ritning 2-2267: 
acceleration 50 g, 2000 fall i vardera 2 
riktningar 

Dessutom tillverkar vi säkringar enl: 

SEK norm nr SEN 280515, amerikansk, brittisk el tysk norm. 

FÖR SÄKERHETS SKULL - KONTAKTA OSS I SAKRINCiSFRACiOR 

PRESTOTEKNIK AB Tel 407238, 403796 

Kontor och expedition: 
Hornsgatan 50 A. Postadress: Box 4145, Stockholm 4 
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Värmeskydd. 

HÄR KRÄVS 
OSVIKLIGA 
LODNINGAR 
I VARJE DETALJ 

LITESOLD 
patenterade lödverktyg, har 
färtroendet och klarar även 
Edra lädproblem. 
ETTAN 10 W 
ETTAN S 15 W 
TVAAN 20 W 
TREAN 25 W 
FYRAN 30 W 
FEMMAN 35 W 
SEXAN 55 W 
Värmeskydd och praktiskt 
lödställ. 

LÖDSPETSAR 
• Standard kopparspetsar. 

Nickelpläterade. 
• Permatip .Ionglife. spet

sar. Jacketkrona av järn. 
• Alloy kopparspets fär 

snabb uppvärmning. 
• Spetsar lämpliga som 

skärverktyg fär plast. 

Adamin lädpennor för mik
ro komponenter 6-48 Volt. 

AB SIGNALMEKANO 
Elavdelningen 

Västmannagatan 74 Tel. 332606, 332008 
Stockholm Va 

Rekvirera gärna 

annons-prislista 

från Radio och Television, 

Stockholm 21 

KEYSlNlTCH 

P1ug-in subminiatyr
reläer 

en!. int. standard. Med 
enkla kontakter av 
guldpläterad finsilver 
eller dubbla av 99,9 % 
silver. 

MH2P 2-polig växling, 
förgyllda kontakter 
pris 13: 25/st. 

t 
AB OtiSTA BÄCKSTRÖM 
Box 12089 - Stockholm 12 
Telefon 540390 
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Inom telefoniområdet har två system för 
landsautomatisering, avsedda för internationell 
marknadsföring, vidareutvecklats och samman
förts till ett system. När det gäller datatrans
missionsområdet har systemprogrammet kom
pletterats med ett s.k. parallellsystem. Vidare 
har man under 1964 påbörjat en omkonstruk
tion för svensk marknad aven inom ITT-kon
cernen utvecklad kanalutrustning för bärfre
kvenstelefonisystem. Utvecklingsarbetet på 
elektronikutrustning för luftstridslednings
centraler och motsvarande civila flygtrafik
ledningscentraler har i stort avslutats under 
år 1964 och installation pågår. Man håller 
emellertid på att ytterligare utveckla systemen. 
Inom radiokommunikationsområdet har ut
vecklingsarbetet slutförts på ett radionät för 
Civilförsvarsstyrelsen, som skall täcka hela 
Sverige. Vidare har man utvecklat en ny medel
stor fartygssändare. 

Standard har egna fabriker i Barkarby, 
Bromma och Södertälje, samt hyr lokaler i 
Solna och Kallhäll. Totalt förfogar man över 
en golvyta på 50 000 m". Företaget har ca 
2000 anställda, varav hälften är arbetare. Med 
produkt- och systemutveckling sysselsätts i runt 
tal 300 ingenjörer. 1964 uppgick utvecklings
kostnaderna till ca 15 milj. kr. 

Samarbete Rohde & Schwarz -
Schomandl 
De båda västtyska företagen Rohde & Schwarz 
oHg och Schomandl KG har inlett ett samar
bete, avseende utveckling och tillverkning av 
utrustningar för frekvensmätning och -alstring. 
Man har även ingått ett avtal, som innebär att 
Rohde & Schwarz skall överta marknads
föringen av Schomandls tillverkningsprogram 
i de 43 länder där Rohde & Schwarz har re
presentanter och serviceverkstäder. 

Sony introduceras ·på europeiska 
börsmarklladen 
Enligt vad som uppges av Financial Times 
kommer aktier i det japanska elektronikföre
taget Sony Corporation sannolikt att introdu
ceras på börsen i ett flertal europeiska länder. 
Anledningen till detta är att Sony expanderar 
snabbt och att det pressade läget på Tokyo
börsen gör att den japanska marknaden f.n. 
inte räcker till för att tillföra Sony ytterligare 
kapital. 

Sony har en årsomsättning på närmare 500 
milj. kronor. 1964 ökade företagets vinst med 
31 % jämfört med föregående år. Företaget 
har många intressanta projekt på sitt program, 
som gör att det bör vara attraktivt som inve
steringsobjekt. Inom en nära framtid introdu
cerar man en videobandspelare, som kommer 
att kunna säljas för mindre än 3000 kronor. 
Likaså kommer man med en färg-TV-mottaga
re, vars pris på japanska marknaden kommer 
att ligga under 3000 kronor. 

Nytt elektronikföretag 
Aero Materiel AB har bildat ett dotterbolag, 
som skall handha försäljningen av halvledar
komponenter från Motorola Semiconductor 
Products lnc., USA. Det nya företaget, som 
fått namnet lnterelko AB, har adressen Grev 
Magnigatan 6, Stockholm Ö, tel. 08/ 600322, 
60 02 44. Till försäljningschef för Interelko 
AB har utsetts ingenjör Stig Murquist. 

• 
The Solartron Electronic Group Ltd., Eng
land hade under första kvartalet 1965 en order
ingång på 18,6 milj. kr, vilket motsvarar en 
ökning med 34 %, jämfört med första kvarta
let 1964. Av den totala orderingången utgör 
40 % exportorder. 

~80 

STEREO - HIGH FIDELITY 

BANDSPELARE 

TRUVOX nya transistoriserade PD 102 o . PD 104, 
full monitoring, utan slutsteg. 
AKAI nya M 8 med spec .• Cross·field. huvud, hyst. 
synkron motor. 2x6 wall uteffekt. 
B&O BEOCORD 2000 K o. T med mixer och 2x8 
wall uteffekt och modell 1500 med 4 förstärkare. 
Transistoriserad. 

FORSTÄRKARE 

inb. FM-tuner. 2x15 wall. 
TRUVOX TSA. 100 transistor stereofärstärkare 
2x10 wall v. 15 ohm sinuseff. 
LEAK . STEREO 30. trans. stereoförstärkare 2x10 
wall v. 15 ohm I.H.F.M. 
B&O BEOMASTER 1000 trans. stereofärstärkare med 
inbyggd FM-tuner 2x15 wall 

FM-TUNERS 

LEAK »TROUGH LINE 3», JASON FMT. 4 o. 
JTV2E, den sen. med fasta frekv. även TV mm 
inom 26-215 mds. 

HOGTALARE 

KEF . CELESTE. och »DUETTE» system sa nit lösa 
bas- och diskanthögt. 
LEAK . SANDWICH. system samt läsa bas- o. 
diskanthögtalare. 
B&O system i olika utföranden. 
GOODMAN .MAXIM. och . ELEGANZIA II . system 
samt lösa bas- o. diskanthögtalare. 
Begär ytterligare upplysningar o. broschyrer samt 
fördelaktiga offerter å ovanst. apparatur. Vi an
s1<offar även andra hi·fi komponenter. Meddela 
Edra önskemål för offert. 

INGENIÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7, Stockholm Va. Tel. 305875, 320473 

JAPANSKA 
KEW -INSTRUMENT 

Typ P-25, front av glasklar plast, stor skala 60X6C 
mm, " 55 mm montagehål, klass 2,5, vridspola 
50 ILA .... Kr; 38: - 1 A .... Kr. 19: 50 

100IlA ......• 30:- SA 19:50 
5~·50 ILA 38: - 10 A 19: 50 
200 ILA ......• 28: - 25 A 19: 50 
5001lA ...... » 23:50 10 V 19:50 

1 mA ......• 19:50 25 V 19:50 
10 mA ...... • 19: 50 40 V 19: 50 
50 mA ......• 19: 50 100 V 19: 50 

100 mA ...... » 19: 50 150 V 19 : 50 
200 mA ...... • 19: 50 300 V 19: 50 
500 mA ...... » 19: 50 1000 V ...... » 19 : 50 
VU-meter .. • 31: - 10 A mjukjärn • 19: 50 
VU·meter med belysning...... . .......... 34:-
Typ MR-3P, med skala 82X86 mm, " 70 mm mon
tagehål, klass 2,5, vridspole 
50llA •. _. Kr. 48:- 5 A .... Kr. 24:-

100llA .... . . » 35:- 10 A 24:-
200llA ...... » 32:- 25A 24:-
500 ILA ...... » 30: - 60 A 24:-

1 mA ......• 24: - 10 V 24:-
lOmA ... . .. 24:- 25V 24:-
50 mA ...... 24: - 40 V 24: -

100 mA ...... » 24: - 100 V 24:-
200 mA ......» 24: - 1':;0 V 24: -
500 mA .. ..» 24: - 3M V 24: -

1 mA ...... » 24: - 1000 V 24:-
VU-meter med belysning typ VR-3PL .... » 38:
Typ H-25, med hjärtformad Illasklar plastfront 75 X 
68 mm, " 56 mm montagehal, klass 2,5, vridspole 
50 ILA ...... » 40: - 5 A .....• Kr. 21: 50 

100 ILA ...... • 33: - 10 A 21: 50 
500 ILA .•.•.• » 26: - 10 V 21 : 50 

1 mA ......• 21 : 50 25 V 21 : 50 
lOmA ...... » 21 : 50 40 V 21 : 50 

100 mA ......» 21 : 50 100 V 21 : 50 
500 mA . .... _» 21: 50 300 V 21 : 50 

1 mA ...... » 21: 50 VU-meter .... » 34:-
Typ H-35, med hjärtformad Illasklar plastfront 94 X . 
83 mm, " 70 mm montagehal, klass 2,5, vridspole 
100 ILA ...• Kr. 38: 50 1 mA .. .... Kr. 26: 50 
500 ILA ...... » 33: - VU-meter .... » 38:-

Priserna inkluderar ej oms. och porto 

INTRONIC -A-B 
Svartågatan 70, Johanneshov 

Tel. Vx 590235 



SYDIMPORT AKTIEBOLAG 
VAN80VXG~N 1 - XLV8JO Z - 8WBDEN - TEL. 4781 at - POSTGIRO 45 34 53 

Först 

JI-2.02.jHE-80 
Störst - BILLIGAST! när det gäner kommunikationsradio och övrig amatörutrustning 

toO'X250X200 mm. Vikt c:a 13 kg. 210 V -
Kommunikationsmottagare av ytterligt hG, 
klass. Kristallstyrd l:a blandare för J-metera
bandet. 
Frekvensområde: 540-1650 Kc, 1,6--4,8 Mc, t,8-
lt,5 Mc, 10,5-30 Mc, 144-148 Mc. 
Klnslighet: • p.V vid 10 dB signallbrusförh. 
O,l~,2 p.V vid 50 mV uteffekt. 

Selektivitet: Variabel r. 70-93 dB v. ± 10 Kc. 
Mottagningsmöjligheter: AM, SSB, FM, 

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

2 m. 
RGrbestyclming: SÄQ8 l:a HF-steg, 6AQ8 l:a 
Oscillator (Kristallstyrd) , 6AuS l:a blandare, 
IBA61:a MF, eBE6 2:a blandare, 6AQ8 Q-mult. 
SBAS 2:a MP' Nr l, SBA6 2, A MF Nr 2, 6ALS 
Det.ANL. 6BE6 Prod.Det. 6AQ8 LF-steg, Osc. 
ftlr prod.Ilet. 6AQ8 2:a Osc. SAQ5 Ijlutsteg, 
SAQ8 kristallkalibrator, OA2 Stab. SCAt Lik
riktare. Totalt 15 rör med över 20 rörfunktio
ner. Kr. 799:-
Tonfrekvensgenerator AG-10 

Frekvensområde : 
A: 2~200 pis; 
B: 200-2000 pis; 
C: 2000-20000 pis; 
D: 20000-200 Kels. 
Distorsion: 0,5 'I,. 
Sinus och fyrkantvåg. 
Utsp.: 10 p.V-15 V. 
Kalibrerad utspänning. 
220 V. 50 pis. 

300X200X130 mm. 
Vikt 6 kg. Kr. 395:-
Signalgenerator 50-108 

Frekvensnoggrann
het ±l 'I,. 
Frekvensområden: 

150-350 Kc 
: 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 

300X2l5X165 mm. Modulation : 
Vikt 3,5 kg. AM 800 p is. 

Ext. mod. Dämpning I 4 steg om 20 dB var
dera samt kont. reglerbar med potentiometer. 
Inbyggd kristallkalibrator. LF 800 pis på sepa
rat utgång och reglerbar med potentio· 
meter. yttre mod. kan anslutas. Signalgene
rator i absolut särklass. 

SWO-300 

M2Xl88X132 mm. 
Vikt 2,5 k,. 
370-WTI 

Kr. 299:-

Frekvensnoggr. : 
±l 'I,. 
Frekvensområde : 
A: 150-400 Kc 
B: 400-1100 Kc 
C: 1,1-4 Mc 
D: 3,5-12 Mc 
E: 11-40 Mc 
F: 40-150 Mc 
G : 150-300 Mc 
Mod.: 800 p/s eller 
CIV. 210 V. 50 pis. 
Kr. 155:-

20000 OV ± 1,5 'I,. 
En ny och förbittrad 
uru>laga av det redan ti
digare välkända instru
mentet 305-ZTR. 
Mätområden: 
DC: 0,5, 2,5, lO, 50, 250, 500 
och 1000 Volt, 50 p.A, l, ID, 
100 mA, l, 10 A. 
AC: 2,5, lO, 50, 251, 500, 
1000 V. 0,1, 1 och 1. A. 
Frekv.omr. 0-50 Kc. 

V1kt 1,3 kg. l78X133X84 mm. 
Ohm: R)(l, RXlO, RXl00, RX1000, RXlOOOO. 
l 0-50 MO. 

Kr. 160:-
OBS: Passa på tillfället. 

I 

91 - 59_ special lörprovare TC - 2. 

Nu med 11 rGr. Stabiliserad anodspänning 
och Inbyggd Kristallkalibrator. Tidigare 
frekvensdrift nu helt el1m1nerad. Bättre 
känslighet AIVt: l. Kan endast erhållas frAn 
oss. 
380X250X180 mm. Vikt 11 kg. 210 V -
Frekvensområde: 540 KC-l,S Mc, 1,6--4,8 Mc, 

t,8-H,5 Mc, 10,5-30 Mc. 
Känslighet: 1 p.V vid 50 mV. 10 p.V vid 20 dB 

slgnal-brusförhållande. 
Selektivitet: Max. ± 500 p/s vid 3 dB. ± B Kc 

vid B3 dB variation 1 till 3. 
Uteffekt: 1,5 W. Effektförbrulmtng: 50 VA. 
ROrbestyckning: HF-steg SBAS, :Blandare 8BEa, 
Q-multipler SVA6, MF-steg 8BAS 2 st. LF-steg 
och detektor SA V6, Slutsteg 6AQ5, Kristallkal. 
l2AU7, Stabilisator OAt, likriktare 5Y3GT, 
OscUlator 6BES. Bandspridning av banden 80 
m, to m, 20 m,15 m,lO m . Variabel selektivitet, 
Bruslimiter, S-meter, HI'-volymkontroll, LF
volymkontroll, BFO, Standbayomk., antenn
trimmer m.m. Mottagning även av SSB. 

Netto Kr. 550: -
Av den äldre typen BR-5BIHE3O finnes ännu 
ett mindre antal I lager. 

Netto komplett Kr. 450:-

Oscillograf 
CO-130- 5" 

230X370Xt20 mm. 
Vikt 12 kg. 

Ing.-imp. 2 MO-2O 
pF, med prob 2 MOl 
5 pF. 
Bandbredd: 2 pis-
4,5 Mc. 
Stigtid: 0,08 p.s. 
Känslighet: tO mV/ 
cm. 
DIrektkalibrerad 
IVIcm. 
Dämpning: Xl, XlO, 
XlOO, XlOOO. 
Svepfrekvens: 5 pis-
500 Kels uppdelat på 
7 områden med 
tryckknappsinställ
ning och finjuste
ring. Hög svep linea
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 svepnin, av MF-kurvor. 
Nätsp. 210 VI 50 pis, 110 W. En oscUlograf för 
TV-service av högsta klass. 

Exkl. Testkropp Kr. 799:-

TE-2.2. 
Frekvensområde : 
A: 20-200 pIs 
B: 2110-2000 pIs 
C: ZOOO-20oo0 pis 

- Distorsion: 2 ./. 
Sinus och 
fyrkantvåg. 
Utsp.: 0-1,5 V 
220 V. 50 pis 
260X175X130 mm. 
Kr. 199:-

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:-

250X2ooXl50 mm. Vikt 5 kg. 210 V _ 
Proselektor/converter. Kan anvlndas lom 
converter för banden lO, 15 och 20 m varvid 
alla spegelfrekvenser effektivt elimineras. 
Kan även användas som förtörst. för samtliga 
frekvenser upp tUl 30 Mc varvid en först. av 
H dB samt ett exceptionellt fint signalibrus
förhållande erhålles. 
Rörbestyckning: 6BAS HF-steg, 6BLS HF-steg, 
SBLS kristallstyrd osc. och blandare, 6BAS 
Katod!öljare. 
Kristaller: 5,25 Mc, 8,75 Mc, 12,25 Mc. 
Nätspinning: 220 V. Effekt: c:a 18 w. 

Netto Kr. 275:
Byggsats Kr. 225:-

Obs: Nyhet! Nyhet! 
Trippelsuper SR·600 nu i helt ny version. Alla 
tidigare svagheter helt eliminerade. Denna 
apparat är försdd med en extra fininställ
ningsratt placerad under huvud avstämnings
ratten vilket medger snabb och absolut per
fekt inställning av 8SB·stationer. Två st 
Kalibreringskristaller 100 KC och 10 KC möj
liggör en inställningsnoggrannhet på bättre 
än ± 500 p is. Obs: Enda förekommande appa
raten med kal. för var 10:e KC. Även AVC
regleringen förbättrad så att den tidigare 
överstyrningen av starka signaler helt elimi· 
nerats. 

SI - 600 - Special. 
Trippelsuper med 17 rörfunktioner l:a MF 
3,4-4 MC, 2:a MF 455 KC, 3:e MF 50. 
Frekvensområde: Band 1:3,4-4 MC, 2:7-7,6, 
3 :14-14,6, 4 :21-21,6, 5 :28-28,6, 6 :28,5-29,1, 
7:29,1-29:7 MC. Kan dessutom utrustas med 
5 valfria band mellan 4 och 30 MC. 
Känslighet: 0,5 p.V vid 10 dB signal/Brus 0,1 
p.V vid 50 mV uteffekt. 
Selektivitet: 4 KC till 250 p is variabel i fyra 

.... . steg. Notch Filter, dämpning ~.er än 60 dB. 
For att gora denna utomordenthga ap- Spegelfrekvensförhållande mer ar 60 dB. Alla 
parat snabbt känd lämna vi under Aug. ~ interferenstoner under brus nivån. Frekvens-
månad 15 0/ introduktionsrabatt stabilitet bättre än 0,5 KC. Inställningsnog-

o . grannhet ± 0,5 KC. 
8 dagar full returrätt med återbet. av ~ Kristallkalibrator: 100 KC. + 10 ~C. 

l gd l 'k 'd Första blandaren kristallstyrd pa alla band 
er a 1 VI . SSB/FM det. AVC, MVC, ANL, BFO, AF 

P . d d t 100-KC-kal Kr 1650'- ~ Gain, RF Gain, l:!-Mete.r, fininställningsskala, ns me en as . . . med delstreck for varJe KC. 
tillägg för 10-KC-kal. Kr. 125:-

Ett parti Nordmende svepgeneratorer UV-958 Kr 500: -. Oscillografer FO-959 Kr 500:-. 
Distortionsmätare för lågfrekvens Kr 250:-. 
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KOMMUNIKA TlONSRADIO 
Tokoi kommunikationsradioanläggningar på 
27-30 MHz tillverkas i Japan av Tokai Com
munication Apparatus Corp., världens största 
företog i branschen. Höga prestanda och yp
perlig kvalitet i förening med låga priser hor 
gjort Tokai till det mest sålda fabrikatet på 
den svenska marknaden - enbart ormen och 
Väg- och Vatten hor köpt över tusentalei 
anläggningar. 

TOKAI TC-912 
liten bärbar station med en inmatad 
effekt till slutsteget av 200 mW. 
Känslighet 2 j4V vid SIN =10 dB. Stor
lek 175x65x53 mm, vikt 500 gram. 
Uttag för extra härtelefon . Räck
vidd 3-10 km med station av 
samma trp, med basstation upp till 
25 km. evereras med läderväska, 
extra härtelefon och batterier. 345:-

TOKAI TC-S02 
Tvåkanals 1 W-station med brus
spärr och uttog för yttre anlenn, "._K.1lII 
strömförsörjning (12 Yl, extra mikro
fon och hörlelefon. Känslighet 1 j4V 
vid SIN = 1 O dB. Räckvidd 1()-20 km 
med teleskopantenn (över vatten 
och med yttre antenn upp till 100 
km). Storlek 210x90x40 mm, vikt 
1100 gram. Levereras med läder
väska, extra hörtelefon och bat-
terier. 695:-
Enkanalsutfärande. 655:-

1 ARS GARANTI - FULLSTÄNDIG SERVICE. 
Begär prospekt över stationer och antenner! 

GENERALAGENT; 

» Crlc..a...i., ---I 
Atlasgatan 9 • Stackholm Va • Tel. 08/325151 

- För mindre än 15 öre -

Ny sensationell LAMPHÅLLARE 
i ett flertal utföranden 
från ledande specialfabrik för 
Radio & TV-komponenter 

Dessutom för vi: elektronrör, koaxkontakter, halv
ledare, omkopplare, kopplingsmateriel, m.m. 
Begär kala lag ! 

SKANDINAVISK EUMPORT 
Sikvägen 41, Tyresö 1 
Tel. 08/7124241-7123343 

L E N ( O Skivspelare 
En schweizisk kvalitetsprodukt i ett flertal 
modeller 
Modell L 70 S: för Hi-Fi entusiaster 3,8 kg 

skivtallrik, ädelträsackel 
skyddshuv av plexiglas 

Modell lA 610 V: Batteridriven skivspelare 
med förstärkare i elegant 
väska. Kon förses med 
batterieliminatar för nöt
anslutning. 

Generalagent: 
INGENJORSFIRMA 

INGEMAR BECKMAN AB 
Ostmarksgatan 7, Farsta Tel. 081948300 
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EKB-Produkter AB har flyttat till nya lokaler 
på Bergsrådsvägen 83 i Johanneshov_ Post
adressen är Fack 437, Johanneshov 4 -
Stockholm, tel. 08/39 02 40. 

Nya man 
poster 

• 

o pa nya 

Odmar 
Hallangen 

Till chef för Monark Radio & TV-fabrik i 
Tobo, som är en sektion av Monark-Crescent
koncernen, har utsetts tidigare försäljnings
chefen i företaget, ingenjör Odmar Hallangen. 

Personalutnämningar vid Aero 
Materiel 
Till chef för Aero Materiel AB:s avdelning 
för elekronikkomponenter har utsetts ingen
jör Lars Lindström. Till försäljnings ingenjör 
vid samma, avdelning har utsetts ingenjör 
Claes E Ekwall. 

• 

Rättelser 

I artikeln Ny koppling för kristalls t yrd över
tonsoscillator i RT nr 4/ 65 skall texten till 
fig. 5 kompletteras med: 

CB kan lämpligen vara en 3-30 pF Philips
trimrner och transistorn en AF 114. Under 
rubriken »Experimentmodeli» på s. 74 anges 
att fig_ 6 och 7 visar en experimentmodell av 
oscillatorn, byggd på en koppIingspIint av per
tinax med dubblarsteg. Detta är fel. De i fig_ 6 
och 7 visade bilderna avser en experimentmo
dell utan dubblarsteg som byggts på en plåtbit 
med en oktalhållare som kristallhållare och 
kopplings plint. 

I artikeln Parametriska förstärkare i RT nr 
5/65, s_ 59, spalt 2, står i slutet av spalten: 
»Kretsen är instabil om den tillförda energin 
inte täcker kretsförlusterna och instabil om 
energitillförseln överstiger dessa förluster.» 
Skall vara: »Kretsen är stabil om den tillförda 
energin inte täcker kretsförlusterna och in
stabil om energi tillförseln överstiger dessa 
förluster.» 

• 
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Allhabo, Sthlm ...................... 27, 41 
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Oltronix Svenska AB, Vällingby ...... 73 
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Philips Svenska AB, Sthlm .... 24-25, 42 
Presto-Teknik AB, Sthlm ... _ .. . _ ..... _ 77 
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Rohde & Schwarz, Sthlm . ...... . _.. ... 19 
Rydin, Artur, f:a, Bromma ............ 76 
Scapro, f:a, Sthlm ..... _.... ............ 34 
Schlumberger Svenska AB, Lidingö 2, 21 
Sel tron Teleindustri AB, Spånga ...... 14 
Skandinaviska Elimporten, Sthlm .... 80 
Signalmekano AB, Sthlm .............. 78 
Svenska Mullard 'AB, Sthlm ...... .... 35 
Svenska Pain ton AB, Spånga .......... 37 
Svenska Tokal, Sthlm _................. 80 
Stenhardt, M., AB, Bromma ........ 4, 80 
Stork, D_ J_, AB, Sthlm. _.............. 11 
Sydimport, f:a, Älvsjö .................. 79 
Sylwander, Georg AB, Sthlm ...... 4, 6 
Telare AB, Sthlm .... _ .. _ .......... _ .. _ 22 
Teleinstrument AB, Vällingby ........ 13 
Videoprodukter, Göteborg . .. ......... 40 

Radannonser 
Till salu: 
REGLERMOTORER 24V/50Hz vridmom. 125 
kpcm något beg. 120:- LämpI, för vridb. an
tenn Ing. H. Glennhage Box 6076 Linköping 6 

Till salu: 
Teleprintrar, s.k. fjärrskrivmaskiner 5 st. beg., 
för den internationella telegrafhast. 50 Baud, 
av Siemens fabr. typ 37. Med spec. bord o. 
huvar, aven händelse till salu mkt. bill. Till
skriv R. Johansson, Tingvallavägen 26 A, 
Märsta för vidare upplysningar. 

l!1! 3· JO--1 rA' I i i 3: I 
MINIATYR 

STRÖMSTÄLLARE 
• 18 standardtyper 
• 1- och 2-poliga 
• enkelt och dubbelt 

återfjädrande 
• brytförmåga 5 A 
• kontakter av silver 

Rekvirera datablod från generalagenten 

M. STENHARDT AB 
-e--------
Björnsonsgat. 197, Bromma. Tel. Vx 870240 



person Ii 

Vi på V AL VO så~Jer en ära i aft kunna ägna 
varje enski/J kund personlig OtnIorg. Bakom oss står 
VAL VOS stora resurser när del gäller 
forsknings. utvecklings. 

Vid rör- och halvledarfabriken I Hamburg-Lokatedt framställs över 10.000 rör 
I timmen. Kapacitet och kvalitet är kännetecknet för Valvos tillverkning. 

Se och hör med Valvorör 

och tillverkningskapacitet ~ 
baseradpå 
40 Jrs erfarenhet. • 

Ake Fr.nuon 

Beckrnan 

lipot 
Nya industriella 
potentiometrar 
Ur HELlPOTS program av militärt god
kända precisionspotentiometrar har ut
vecklats två nya industriella typ~r för 
modifiercmde miljökrav - men utan av
steg från kraven på noggrannhet och 
driftsäkerhet. 

Ni kan nu erhålla precisions
potentiometrar för 
industriella applikationer 
- utan att betala för 
militärspecifikationer. 
Vi sänder Er gärna kataloger och spe
ciaiprospekt över HELlPOTs stora pro
gram av flervarvs- och servopotentio
metror, skalor, servomotorer, HalIgene
ratorer mm. 

Trimpotentiometer typ 75 

22-varvs trimmer med militärtypernas 
cermet-ädelmetallbana. Steglös, fukt
okänslig, korrosionsresistent och av
brottssäker. Motståndsområden 10 ohm 
-2 Mohm. Kan även erhållas för panel
montage. 

Listpris 23 kr 

Fack, Stockholm 27. Tel. 1lS.! -
63 72 27, 63 72 77, Göteborg 031/ 
800120, Malmö 04on132O eller 
över Servex' växel. 

lO-varvs mini'atyr-precisionspotentiome
ter 22 X 37 mm, typ 7246. 

Plastkåpa för omgivningstemperaturer 
-10 till +85°C. Centerlesslipad axel. För
gyllda anslutningar. Linearitet ±0,25 Ufo. 
Motståndsområden 10 ohm-50 kohm. 

Listpris 46 kr 

AB NORDQVIST IL BERG - Snoilsk,vägen 8 - Stockholm K - Tel. 08/52.0050 
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e till sist o o o 

Sverige leder 

i Europa i fråga om försäljningssum
man för elektronisk apparatur, räknat 
per invånare och år, med 49000:-. 
Därefter kommer Frankrike med 
48 000: -, Holland med 43 000: -, 
Belgien med 37000: - och Västtysk
Iand med 35 000: -. Sist kommer Stor
britannien med endast 31 000: -. USA 
leder i världen med 91000:-. 

Antalet anställda 

inom elektroindustrin inklusive den 
elektroniska' industrin är 1,6 milj. i 
USA, 0,9 milj. i VästtyskIand, 0,85 
milj. i Storbritannien, 0,33 milj. i 
Frankrike, 0,13 milj. i Italien och 0,1 
milj. i Holland. Sverige har 64000 och 
Belgien 61 000 anställda inom denna 
industri. 

Ingen likkista 

utan Grundigs »Hi-Fi-studio 50 B», som 
kan utrustas för stereorundradio. Det 
finns utrymme för såväl stereoförstär
kare som bandspelare och skivspelare. 
Två högtalare på vardera 25 W ingår. 

»Tänk när den dagen 
kommer då vi får se det 
i färg.» 

TV-skärm som backspegel 

I en »framtidens bil» som visas på 
årets bilutställning i Chicago kan pas
sagerarna under färden ringa telefon· 
samtal, diktera affärsbrev eller lyssna 
på, affärsmeddelanden på bandspelare. 
Ingen passagerare i detta fordon behö
ver klaga över tristess under långfär
der. Han eller hon kan nämligen titta 
på " TV, lyssna på radio eller på en 
stereoanläggning. Bilen är bl.a. försedd 

med ett TV-bildrör som tjänar som 
backspegel. En liten TV-kamera mon
terad på bakvagnen tar upp bilder som 
återges på TV-bildröret. 

Känslig TV-kamera. 
RCA har utvecklat en TV-kamera för 
militärt bruk som är så känslig att den 
kan användas mitt i natten om det är 
st j ärnklart. Den innehåller ett speciellt 
vidikonrör. 

RADIO & 
TELEVISION 

Prenumeration 
l) Ring 289060 och begär prenu
meration. 

Samprenumeration 
Samprenumeration RT/ELEKTRO· 
NIK: helår 56: - (inkl. oms). 

Principscheman 
Principscheman i ,RT är uppritade 
enligt följande riktlinjer: 

Komponentnumren som korres
ponderar med motsvarande nummer 
i ev. stycklista, är placerade till 
vänster ovanför resp. komponenter. 
I de fall komponentvärden anges i 
principscheman återfinnes värdena 
till höger under resp. symboler. 

" 
Nordisk Rotogravyr 

Postbox 2.1060 

Stockholm 2.1 

Telefon 2.8 90 60 

2) Sänd in prenumerationsbeloppet 
på postgiro 19 65 64. Ange på ta
longen om hel- eller halvårsprenu
meration önskas. 

3) Skriv till RADIO & TELEVI
SION. Nordisk Rotogravyr, Stock
holm 21. Prenumerationskostnaden 
uttages då mot postförskott, varvid 
första numret medsändes. 

Prenumerationspriset är för helår 
35: - (ink!. oms), för halvår 18:
(ink!. oms), utanför Norden: helår 
38: 30. (RT ~tkommer 11 gånger 
per år, nr 7/8 = dubbelnummer.) 
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Adressändring 
Vid adressändring, meddela även 
gamla adressen! 

Äldre nummer 
Skicka ej inbetalning i förskott med 
frimärken e.d. förrän Ni övertygat 
Er om att numret verkligen finns. 
Ring 28 90 60 och begär prenume
ration. 

Inbindningspärmar 
för ärg. före 1956 
för årg. 1956-1960 
för årg. 1961-1964 

325 
3 75 
4. 05 

Beträffande komponentnumren i 
schemana gäller att för motstånd 
och kondensatorer föregås ej num
ret av R resp. C. 

Beträffande komponentvärdena i 
schemana gäller att för motstånd 
utelämnas ohm·tecknet, och för kon
densatorer utelämnas F. Således är 
100=100 ohm, 100 k=loo kohm, 
2 M=2 Mohm, 30 p=30 pF, 30 n= 
=30 nF (l n=1000 p), 3 p.=3 p.F 
osv. Alla motstånd 0,5 W, alla kon
densatorer 250 V provsp. om ej an
nat anges i stycklista. 

I 
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javisst, men det är också tre av AMPHENOL:s miniatyr- och mikrominiatyr

kontakter lämpade för applikationer där hög kvalitet fordras. 

17 
SERIEN 

MINRAC. Kontakter med guldpläterade stift och 
hylsor i Poke-Home utförande. Finns i 9, 15, 25, 37 
och 50 poler för rack och panel eller kabel montage. 
Temperaturområde -550 till +1250 C. 5 A. 500 V. 

74 
SERIEN 

57 
SERIEN 

MICRO-RIBBON är en miniatyrisering av den väl
kända Blue-ribbon kontakten med bibehållande av 
dess säkra kontaktfunktioner och smidiga anslut
ning. Guldpläterade bälgkontakter för upp till 5 A 
och 700 V i 14, 24, 36 och 50 poler. 

MICRO-MIN. Kontaktdon lämpade för miniatyrise
rade tryckta kretsar eller andra applikationer. 
Guldpläterade kontakter för upp till 0,5 A finns i 
19 och 38 poler. 

För kompletterande data begär katalog B8. 

Ge oss Ert namn och odress så sänder vi Er fortlöpande information om nyheter. 



KLAR & BElLSCHMIDT 

Lätt monterbart 

lödstöd med hög

värdigt isolations

material. Ni väljer 

själv antalet löd

öron och avståndet 

sinsemellan. Begär 
specialkatalog. 

Danotherlll-electric 
Fasta trådlindade emaljerade motstånd. Robusta, stötsäk
ra, små dimensioner, horisontellt eller vertikalt montage. 

Diagrammet visar temperaturer i motstånd placerade i fri 
luft med en omgivande temperatur av 25 °C. 
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r. Keramisk kärna med hög värmetålighet. 

2. Kabelfäste med spoltråd skyddas av emalj-

glasyr. 

3. Kabelfästet är tunnpläterat. 

4. Höglegerad Crom-Nickel-tråd. 

5. Kabelfäste och spoltråd är punktsvetsad. 

6. Emaljglasyr med smältpunkt omkring 900° C. 

Begär specialbroschyr med /ttförliga data och 

priser. 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

HOLLANDARGATAN 9 A, BOX 3075, 
STOCKHOLM 3, TELEFON 08/240280 


