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Erbjuder Er • Garanterad hög kvalitet . 

• Korta leveranstider. I .tor utsträckning direkt leverans från lager . 

• Förmånliga priser. 



RADIO& 
TELEVISION 

NR 5 • 1966 • ÄRG. 38 

INNEHÅLL 
För 25 år sedan ................ 4 
Problemspalten . • . . . . . . . . . . . . . . 4 
DX-spalten .... . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Rymdradionytt ............•..... 12 
Från läsekretsen ................ 16 
Holländsk elektronikutställning .... 20 
Amerikansk-ryskt samarbete med un-

dervisnings-TV .. . . . .. .. .. . .. .. 20 
Strömstyrda spolar .............. 22 
Radioprognoser för maj 1966 ...... 24 

LEDARE: 

Lek med radiovågor . . .......... 35 

VÄGUTBREDNING OCH METEOROLOGI: 

Om vädrets inverkan på radiokom
munikation .... . . . . . . . . . . . . .. 36 
Av F EKLUND, LADAMSSON, 
G CARLSON och H OTTER
STEN 

AKTUELLT: 

Nytt från den engelska radioindu~ 
strin ' ........ _ .... .-. . . . . . . . . • . 41 
Av JOHN EDIN 

FÖR SÄNDARAMATÖRER: 

Amatörradio i VästtyskIand 46 
Av KARL TETZNER (DL l UH) 

KRETSKORT: 

Så tillverkas basmaterial för krets-
kort ....... : .. ... .... ..... .. 48 
Av J J F McCARTER 

Kretskortmaterial för h?ga frekven-
ser .... ..................... . 

Flerskiktskort för mikrokretsar 
Kemisk tryckning av kretskort 

FÖR SERVICEMÄN: 

51 
52 
52 

Om service på FM-mottagare . .. . .. 53 

BYGG SJÄLV, 

100 W, 220 V, 50 Hz från 12 V bat-
teri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 56 
Av MAGNUS EKMAN 

• 
Mikrovågsnytt ...... .......... ,. 64 

Av C-G LUNDQVIST . 
Radioindustrins nyheter -... . . . . . .. 66 
Föreningsnytt .... . . . . . . . . . . . . .. 78 
Kataloger och broschyrer ........ 78 
Branschnytt ...... __ . . . . . . . . . . .. 80 
Nya män på nya poster . . ........ 84 
Rättelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. tl6 

1-617125 

MODULER 
för elektronikkonstruktioner 
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(även SSB)-blandare-förstärkare 
m. m. 

ENKLARE • 5,NABBARE 

Tonfrekvensförstärkare • högfrekvens
förstärkare • detektorer. HF-begrän
sare • modulatorer. blandare. multi
plikatorer • multivibratorer • oscilla
torer. kristallugn'ar • plug:'in-enheter 
• spänningsregulatorer • brusspärrar 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

SYSSLOMANSGATAN 18. BOX 12086 
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Ur PR nr 5/41 
POPULÄR RADIO nr 5/41 var ett ganska 
tunt häfte om 24 sidor. Bl. a. fanns där en 
längre artikel om negativ återkoppling av 
tekn. dr Torbern Laurent. 

stora på den tiden. Anodbatteri med »halv 
kapacitet» användes. »Det sistnämnda går 
utmärkt», skriver förf., »ty anodströmmen 

Om amerikansk rörfabrikation skrev 
civilingenjör Harry Stockman. Han hade 
besökt bl. a. Sylvania, RCA och Farns
worth Television. 

Nya rör som lanserats av Philips och 
Tungsram beskrevs i en annan artikel, bl. a. 
högfrekvenspentoden EF22 och triodhepto
den ECH21. 

Ingenjör Gösta Bäckström vid Champion 
Radio AB beskrev under rubriken »För 
amatörbyggare» en transportabel 2-rörs
mottagare med ramantenn. Apparaten, en 
2-rörsmottagare med en återkopplad de
tektor plus efterföljande LF-steg, var be
styckad med rören DAF 11 och DL 11. 
Se fig. Som synes var batterierna ganska 

Apparatchassiet för en transportabel 2-rörs
mottagare med ramantenn. (Ur PR nr 5/41) 

BI 
AKAI 

BandhastIgheter: 

Spolltorlek: 

Speltid: 

Frekvens
karaktArlstlk: 

Ingångar: 

Utgångar: 

Slgnal/brusIOr
hållande: 

Wow och fluUar: 

Överhörning: 

DI.tor.lon: 

Nlten.lutnlng: 

Batteri: 

är endast 4,5 mA. För glödströmmen an
vändes ett ringledningselement på 1,5 volt. 
Glödströmsförbrukningen är 0,1 A.» 

:med Cross-Field :magnetisering 

MODELL X-4 batteri + nät 

transistoriserad stereo
bandspelare med 4 spår 
och 4 hastigheter 

2,4, 4,7S, 9,S och 19 cm/se~ 

Upp till s' 

Upp till 24 timmar med 5" trippeJband 

Vid 2.4 cm/sek 30- 5500 Hl ± 3 dB 
Vid 4,1S cm/sek 30-11000 Hl ± 3 dB 
Vid 9,S cm/sek 40-17000 Hl ± 3 dB 
Vid 19 cm/sak 40-20000 Hl ± 3 dB 

Mikrofon: 0,1 mV över 600 ohm 
Radio/grammofon: 60 mV över 250 kohm 

Extra högtalare 2 W över 8 ohm 
Linje: 0,8 V över 10 kohm 

> 40 dB 

Vid 2,4 cm/sek < 0,35 % 
Vid 4,1S cm/sak < 0,28 % 
Vid 9,S cm/sek < 0,17 % 
Vid 19 cm/sek < 0,16 % 
-60 dB 

<S % mätt vid 1000 Hl, O VU in och 
1 W uteffekt 

220 V,SO Hl 

Uppladdninosbar ackumulator. som auto
matiskt laddas från separat näten het 

Problem 2/ 66 
hade följande lydelse: 

»1 ett motstånd Rl med resistansen 
ohm utvecklas effekten 53 W. I två 
andra motstånd R2 resp. R3, som båda 
också har resistansen 1 ohm, utvecklas 
effekten 10 resp. 17 W. Nu frågas: är 
strömmen genom motståndet Rl större 
eller mindre än summan av strömmarna 
genom R2 och R3? Inga tabeller får an
vändas för att lösa detta problem!» 

Ett 100-tal lösningar har inkommit på 
detta problem; de visar att det finns rätt 
många besvärliga sätt att undvika att an
vänd,a de 'hekviima matematiska tabellerna. 

Hr Yrjö Lovin, Spånga, ger - liksom ett 
30-tal andra lösare - följande koncisa 
lösning: 

»1 motståndet Rl med resistansen 1 ohm 
utvecklas 53 W 

Dlmen.loner: 

Vikt: 

28x30X13 cm 

6 kg (med batteri) GEORG SnWANDER 
LlDINGOVAGEN 75 67 07 00 STOCKHOLM NO 
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*titta bara ... 
. . . så här verkligt tilltalande kan en 23" bords- och bokhylle-TV 
göras i dag! Tandberg nya TV4-S8 är en vacker exponent för det allra 
bästa inom nordisk stil och form - höljet är i utsökt siam-teak. 
Här några av alla tekniska finesser: Reflexfritt 23" bildrör utan extra 
frontglas.Helt klar för program.;2. Helautomatisk Iinje- och bildhåll
ning, stabiliserad bildbredd ochhöjdinställning. Konturvändare med 
3 lägen för korrigering av svaga resp. starka signaler. Uttag för extra 
högtalare och/eller bandspelare. Vid placering t. ex. i bokhylla kan 
den inbyggd högtalaren kopplas ifrån och ersättas med en fristående 
HiFi-högtalare. 

TANDBERS 
Försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö 

Alla manöverknappar är infällda i ett lås
bart utrymme på apparatens högra sida. Ja
lusiknappen kan låsas i 2 lägen. 
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I motståndet R2 med resistansen 1 ohm 

utvecklas 10 W 
I motståndet Rs med resistansen 1 ohm 

utvecklas 17 W 

Eftersom P = R12 fås I = VP/R 

Därav lt = V5'3. 12 =VlO, 13 =Vl7 
Om (12 + I s)2> eller <112 så är även 
12 + 13 > eller <lt 
(12 + 13)2 = ({ID + VU)2 = 
10~+ 2V170 + 17 = 27 + 2\1170 
lt2 = (1/53) = 53 = 27 + 26 = 
= 27 + 2 . 13 = 27 + 2V169 

Eftersom V 170 är större än V 169, så är 
12 + Is>h» 
En annan lösning ger Bengt Sundelius, 

Ängelholm. Han skriver: 
»Sambandet P = R'· 12 ger, eftersom 

R = 1 i alla fallen I = fP 
Antag att det finns e'tt tal x, sådant det 

uppfyller ekv. 

V53 + x = VTi + {rö 
Om x > O är strörrimen genom (R2 + Rs) 
> strömmen genom,Rl och vice versa. 

Vi får 

V53 + x =VTi + VlO 

x = (VU + V10) - V53 
Om man förlänger med konjugatkvanti-

teten fås: 

x = (VU + VIO)2 -

(V5W! (VU + '110+ V53) = 
= (17.+ lO~+ 

• I Sverige lagerföres följande 
SCOTT -modeller: 

• Förstärkare 260, 2 X 60 W 
• Förstärkare 299T, 2x32,5 W 
• Förstärkarbyggsats LK60,2 x 60 W 
• Förstärkarbyggsats LK 48-B, 2 x 24 W 

• Tuner 315 
• Tuner byggsats L T 110 B 
• Receiver 342, FM, 2x32,5 W 

GEORG SYLWANDER 
LlDINGÖvAGEN 75 670700 STOCKHOLM NO 

+ 2V170 - 53)/(VU + VlO + VsS)= 

= (V680- 26)/(VU + VlO + V53)= 

= (V680 - V676)/(VU + VlO+VsS), 
vilket är 

> O, ty nämnaren är positiv och täl
jaren likaså. 
Alltså är strömmen genom (R2 + R3) 

> strömmen genom Rl». 
Knepigt eller hur? 
G. Lundquist, Bräcke, har arbetat med 

serieutveckling och kommer fram till att 
strömmen lt understiger summan av ström· 
marna h och Is med ett värde som ligger 
mellan 5 och 6 mA. 

Bo Carlsson i Ärla m. fl. har räknat ut 
strömmarna lt och h + Is och kommer 
fram till följande värden: 

lt = 7,28010989 ... A 
12 + 13 = 7,28537116 ... A 

Skillnaden = 5,26127 ... mA. 

»Skillnaden är inte överväldigande; med 
ett gott universalinstrument skulle den inte 
kunna påvisas. Över huvud finge man ha 
ganska g,od utrustning för att kunna genom
föra detta försök. Det är lättare att räknal» 
skriver Olle Peterson i Malmö. 

Flera lösare har arbetat med geometriska 
figurer för att bevisa att 12 + Is > Il, och 
cosinusteoremet skymtar i ett par andra 
lösningar på detta problem; Harry Nord
gren, Stockholm skriver: 

»Problemet reduceras omedelbart till 

följande fråga: Är V53 störr~ än eller 

mindre än VlO + VU? De tre talen är 

Fig.l 

liktydiga med diagonalerna i tre rektanglar 
med sidorna 7 X 2,3 X 1 och 4 Xl, se fig. 1. 

Då AC = V53 är kortaste 'vägen' mel

lan A och C är V53 < VlO + " Vl 7 vil
ket inte är så dumt att veta.» " 

Problem 5/66 har insänts av ingenjör 
Emanuel Sandberg, Arboga. 

Problem 5/ 66 
»20 grupper av motstånd innehåller var· 
dera 20 motstånd, alla märkta 10 ohm. 
19 av grupperni har motstånd som hål· 
ler sina 10 ohm, medan den 20:e grup
pens motstånd håller 11 ohm. Hur skall 
man med endast en mätning avgöra 
vilken av grupperna som har motstånden 
på 11 ohm?» 

Lösningen på detta problem kommer i 
R T nr 9/66. Särskilt eleganta, roliga eller 
intressanta lösningar belönas med 10:-. 
Lösningar skall, för att bli bedömda; vara 
red. tillhanda senast den 1 juni. Skriv 
»Månadens problem» på kuvertet. Adress: 
RADIO & TELEVISION, Sveavägen 53, 

<Stockholm Va. 

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

HI-Fl TUNERS 
Tuner MOdell31slKomb. Modell 3421 Byg~sats 

Modell TUO B 

Känslighet, pV 2,7 2,7 2,2 

Signal/brusförh., dB 70 70 70 

Reglerområde, dB 6,0 6,0 6,0 

Selektivitet, dB 40 40 S5 

Stereoseparation, dB 35 35 30 

Korsmodulation spärr, dB 75 75 80 

FM MF-steg 3 3 2 

FM begränsarsteg 3 3 2 

Volym eller nivåkontroll Nej Ja Ja 

Pris exkl. oms. I 1.300: - I 2.300: - I 1.040: 

Modell 342_har även stereoförstärkare med data exakt lika modell 299 T 



ett komplett 
portabel-TV- program 

LUXOR ROCKET 11" 
Kompakt, lätt och flyttbar mottagare för nätan
slutning . . Praktisk och driftsäker andra-apparat i 
hemmet och lätt att ta med till sommarstugan. 
Slagfast, rep- och stänktåligt hölje i tvåfärgad 
polystyren. Högeffektchassi. Luxor Briljant-hög
talare och inbyggda teleskopantenner. Väger en
dast 8 kg. Bredd 32, djup 22, höjd 31 cm. 

LUXOR DISCOVER 16" 
Transistor-TV för anslutning till batteri eller nät, 
lämplig för sommarstugan, husvagnen eller bå
ten , men stor nog även för hemmabruk. Hölje i 
slagfast polystyren med ljus eller mörk front. 
Försedd med bärhandtag och inbyggda teleskop
antenner. Framåtriktad Luxor Briljant-högtalare. 
Bredd 50, djup 15 + 9, höjd 33 cm. 

LUXOR PORTABEL 19" 
Lätt portabel mottagare med " storbild" och fram
åtriktad högtalare. Smäckert och elegant utfö
rande. Stora högeffektchassiet med extra kort 
bildrörshals. Finns i teak med front i olika nyan
ser. Förberedd för P2. Bredd 58, djup 14 + 12 
höjd 42 cm. 
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KV-DX 
De latinamerikanska kortvågskonditionerna 
har nu kommit tillbaka och hörbarheten är 
bra på nästan samtliga band från 19 till 
90 meter. Redan i slutet av februari kunde 
sporadiska konditionstoppar noteras; de 
morgonpigga DX-arna kunde då höra bl. a. 
Radio Cultura i Venezuela på 5056 kHz, 
Radio Altiplano i Bolivia på 5045 kHz och 
Radio Santa Fe i Colombia på 4965 kHz 
från kl. 06.00 och ända fram till niotiden 
på morgonen. Vid midnatt hörs många 
trevliga stationer i 25- och 31-metersban
den, däribland Radio Portales i Chile på 
9572kHz, som är en ny station på denna 
frekvens. 

En ny internationell och kommersiell 
radiostation på kortvåg är planerad att 
tas i bruk i Japan i år. Närmare detaljer 
är i skrivande stund okända, men enligt 
uppgifter skall den samarbeta med den 
amerikanska radiostationen WRUL i New 
York. 

En ny radiostation vid namn Radio 
Veritas skall enligt planerna starta under 

Fig. 1 
QSL-kort från WCBS i USA. 

MKH B32234 Metalliserade polyesterkondensatorer i 
miniatyrutförande. 
Siemens välkända MKH-kondensatorer B32232 
har bytt skepnad och uppträder nu i ett helt nytt 
utförande under typbeteckning B32234. Dessa 
kondensatorer är ingjutna i en rektangulär pIast
kåpa, vilket avsevärt förbättrar de fuktskyddande 
egenskaperna. Anslutningstrådarna är radiellt an
ordnade för montage på etsade kort med håIdel
ning 2,5 mm 

Driftspänning v-I Kapacitansområde 1 Kapacitans-I 
vid +850 C pF tolerans . 

250 I 0,033-1 I 20'10 I L 400 0,01 -0,47 20'10 L 
630 0,01 -0,22 20'10 L 

Temperaturområde -40 ... . +1000 C 
L=samtliga kapacitanser lagerföres för omgåen
de leverans från eget lager. Prover sändes på 
begäran. 

Fig. 2 
QSL-kort från Radio Belize i Brittiska Hon
duras. 
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t 
SlEMENS 

Schaltungen mit Halbleiterbauele
menten band 1 och 2. 

19 kr per band inkl. oms. 

Använd postgirokonto 601242 för 
beställning direkt hos oss. 

SVENSKA DELTRON AB 

Swd 2-205 

-8 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1966 

Fack, Spånga 2. Ordertel. 08/366957,366978 
Butik: Valhallavägen 67, Stockholm O. Tel. 345705 

Fråga efter Siemens-komponenter hos oss. 



NYATYPERAVFREKVENSRÄKNARE 
av fabrikat 

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

TIDSAXEL 
Frekvens: 10 MHz-oscillator 

Stabilitet: bättre än ± 3 x 10- ' /dag eller 

2 ± x 10- o/vecka 

Tidsaxelkontroll: inställbar i steg från 
10- 7 till 10 sek. 

Utgångar: 

Tidaxelutgång: 10- 7-10 sek. inställbart genom 
omkopplare på frontpanelen; 
2 V pulser över SO ohm 

10 MHz utgång: 2 V pulser över SO ohm 

Ingångar: 

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

SPECIFIKATION 
Alla frekvensräknare är helt transistoriserade. 

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

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

Hög noggrannhet: bättre än ±3 X 10- 9/dag eller 
± 2 x 1 O- s/vecka. 

Känslighet: bättre än 100 mY. 

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

PLUG-IN ENHETER 
Model 510: 0-125 MHz 

Ingång A och B: 

Frekvensområde: 0-20 MHz 

Känslighet: sinusvåg 100 mVeH ; pulser 280 mV p/p 

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

shuntad med 30 pF. 

Ingång C: 

Frekvensområde: 1-.1 25 MHz 

Känslighet: sinusvåg 50 mVeH ; pulser 150 mV p/ p 

Ingångsimpedans: 50 ohm 
Max. ingångsspänning 2 VeH 

/ ModeI520: 

Frekvensområde: 10-500 MHz 
Känslighet: 25 mVeH 

TSI tillverkar ett stort antal typer av elektroniska räknare och kortidsmätare för skilda 
behov och kunna säkert erbjuda Eder någon typ som passar just Edert behov. 

Begär närmare upplysningar från 

TELEINSTRUMENT AB 
Härjedalsgatan 21 - Vällingby - tel. 870345 

RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1966 '9 
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juli månad på Malolos, Filippinerna. Sta
tionen, som huvudsakligen skall ·sända ka
tolska program till den asiatiska befolk
ningen, förfogar över en 100 kW mellan
vågssändare och två kortvågssändare med 
samma effekt. En annan ny station på 
Filippinerna har enligt uppgift startat i år. 
Den heter South East Asia Radio V oice 
och ligger i Dumaguete City. Den sänder 
med en effekt av 50 kW på 9630, 11875, 
15420, 17715 och 21470 kHz. 

Solomon Islands Broadcas.'ing Service 
har tagit en ny 8-elementsantenn i bruk för 
sändaren på 3995 kHz, för att förbättra 
sändarens räckvidd. 

XEYU, Radio Universidad i Mexico 
City har efter en tids inaktivitet åter börjat 
sända på frekvensen 9600 kHz. 

Shannon Air Radio sänder under första 
och sista kvarten i varje timme en fem 
minuter lång meteorologisk rapport. Sta
tionen använder frekvenserna 8828,5, 5559 
och 3001 kHz och besvarar lyssnarrapporter 
med QSL-kort. Adressen är: Shannon Air 
Radio, Ballygirreen, N ewmarket-on-F ergus, 
Go. Glare, Irland. 

Radio Nederland startade i april en ny 
kurs i transistorteknik. Intresserade kan 
anmäla sig till kursen även under maj 
månad. Stationens adress är Hilversum, 
Holland. 

Radio Switzerland i Bern, Schweiz, söker 

monitorlyssnare i Europa från vilka de 
önskar rapporter med data om de jono
sfäriska konditionerna vid solfläcksmini-
mum under en solfJäckscykel. BE 

Sonja Persson åter på Sverigebesök 

Sonja Persson, som förestår den skandina
viska avdelningen vid radiostationen 
HG/B, Andernas Röst i Equador, har ny
ligen gjort en rundresa i de nordiska län
derna. Hon har besökt enskilda DX-are 
och DX-klubbar och i föredrag redogjort 
för radiostationens religiösa, kulturella och 

Fig. 1 
S onja Persson laddar projektorn vid ett av 
sina DX-möten. 

humanitära verksamhet, främst bland 
Equadors vilda indianstammar. Föredragen 
har illustrerats med intressanta ljusbilder 
och ljudbandsinspelningar. 

Den skandinaviska avdelningen vid sta
tionen sänder dagligen tre program på 
svenska. Efter ett besök som Sonja Persson 
gjorde i de nordiska länderna 1962 arran
gerade hon ett program speciellt för DX
are, kallat »Radiorond i Equador», i vilket 
ingick reportage från många av de små 
privatradiostationerna i landet. Detta pro
gram blev mycket populärt hos de skan
dinaviska lyssnarna. I övrigt sänder statio
nen till största delen religiösa och kultu
rella program. 

Stationen har f. n. 50 kW effekt, men 
man räknar med att genom ett nyinstalle
rat privat kraftverk inom en snar framtid 
kunna öka effekten till 250 k W och dess
utom åtskilligt utöka det relativt nystar-
tade TV-programmet. BE 

DX-konferens 

En stor DX-konferens hölls i Örebro un
der tiden 5-6 mars med Frövi Radioklubb 
som värdar. Konferensen kan ses som 
ett »förmöte» till sommarens stora DX
Parlament, som kommer att arrangeras 
i Skövde under tiden 10-12 juni. DX-are 
i Skövde med Fred Andersson i spetsen 
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Camberley England 

Tekniska data: 

Frekvensområde : 
Antal kanaler: 
Tidmarkerings

intervaller: 
Pappershastigheter: 

UV -oscillograf 
SERIE M 1300 
EH registrerande instrument . 
som förenar hög kvalitet 
och snabbhet 
med eH mycket lågt pris 

DC-lO 000 p/s 
10 

O,Dl, 0,1, 1,0, 10 sek. 
0,15-100" /sek. 
uppdelat på 12 områden 

Matningsspänning: 220 V 50 p/s 600VA 
Vikt: 20 kg 

Pris: Komplett basenhet med magnetbänk för 10 kanaler: 8.500: - kronor. 

AllHABO 
, 

ALSTRÖMERGATAN 20 • BOX 49044. STOCKHOLM K • TEL. 224600 
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står som arrangörer, tillsammans med 
Skövde stad, som bl. a. givit ekonomiskt 
anslag samt ställt lokaler till förfogande. 
Man räknar med att ca 150 DX-are från 
Skandinavien skall delta samt inbjudna 
representanter för klubbar och radiostatio
ner i Europa och USA. Anmälan skall gö
ras snarast till Skövde DX-Club, Skövde. 

Börge Eriksson 

Svensk-amerikanskt rymdsamarbete 

Svenska rymdforskningskommitten och 
amerikanska rymdfartsstyrelsen Nasa har 
slutit avtal om samarbete som går ut på 
att med hjälp av pulsmodulerad laser be
stämma proportionerna mellan höjd och 
spridning av kosmiskt »damm» och »aero
solpartiklar» samt deras samband med de 

s. k. nattlysande moln, som ibland uppträ
der på 75-90 km höjd. 

Världsomfattande satellitkommunikations
system 

Communications Satellites Corp. (Com
sat) har planer på att upprätta ett satel
litkommunikationssystern som skall täcka 
två tredjedelar av världen med TV och 
telefon. Som ett första steg i detta pro
jekt kommer man att sända upp en syn
kronsatellit med position över Stilla Oce
anen. Hughes Aircraft Co. har från Com
sat erhållit en beställning på fyra satelli
ter till ett sammanlagt värde av ca 60 
Mkr. 

Amatörbyggd mottagningsutrustning för 
vädersatellitbilder 

En radioamatör, anställd som ingenjör vid 
Radio Corporation of America, har för 
endast 1 200 kr konstruerat en utrustning 
som kan ta emot och reproducera bilder 
från vädersatelliten Tiros. Radiosignaler 
från satelliten tas emot aven vanlig 
kommunikationsmottagare via en antenn, 
bestående aven bandkabel som spänts 
upp runt ett hustak. Signalerna registre
ras aven bandspelare, som f. ö. är den dy
raste delen i stationen (ca 1 000 kr). Vä
derleksbilder från satelliten reproduceras 

på ett filmblad som ligger på en roteran
de cylinder. På denna film »ritas väder
bilderna» med en glödlampa som läm
nar ljusvariationer, vilka motsvarar detek
terade »vädedekslinjer» i de mottagna 
signalerna. t 

En kommersiellt byggd markstation för 
satellitkommunikation kostar minst 150000 
kr. 

Tre brittiska stationer för rymdförbindelser 

Marconi Co., England, håller på att upp
föra tre markstationer för militär satellit
kommunikation. Stationerna skall ingå i 
ett amerikanskt militärprojekt som avser 
upprättande av ett satellitkommunikations
systern. Alla tre stationerna kan transpor
teras med flygplan; de skall levereras un
der våren 1966. 

Minneskärnor för satelliter 

General Electric i USA har beslutat att 
i den utrustning som ingår i Apollosyste
met använda en av Philips tillverkad min
neskärna med beteckningen 6F3. Vid prov 
som företagits i USA för ett månfärds
projekt har denna minneskärna givit go
da resultat i satellitminnen. Kärnan har 
lägre brusnivå och lägre magnetostrik
tion vid + 100°C än andra, tidigare pro
vade typer. 

~ 14 

VISARINSTR UMENT från ~ 
Standardiserade i utförande ock konstruktion. 

Utbytbara instrumentfronter. Minimal effektförbrukning. 

Fjädrande ädelstenslagring. Snabbt visarsvar. 

Hög långtidsstabilitet. Kort leveranstz'd. 
Prova modell 80. Instrumen-~ 
tet med den rätta skallutning
en. Noggrannhet DC 1 %, 
AC 1,5%, Ohm 1% 
Pris kr. 450:-

Katalog översän
des på begäran. 

WESTON 

Kontakta vår WESTON-avdelning 
för närmare information. 

SCHLUMBERGER 
SVENSKA AB 

Vesslevägen 2-4 Lidingö 1 Telefon 652855 
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PAN-R I NG FÖ R S E RI EMO N-
TAGE AV KABELSTAMMAR 
PAN-RING® är det tidsbesparande hjälpmedlet vid buntning av kabel
stammar på bräda med ST A-STRAPS.® 

Metoden att utföra kablage med ST A-STRAPS® har betydligt förenklats 
genom det nya PAN-RING förfarandet. Montageöglan av nylon är ett hjälp
medel som monteras på spikmallarna. 

PANDUIT STA-STRAPS® - det genomtänkta systemet som innefattar 
PANDUIT ST A-STRAPS (nylonklammer) plus PAN-RING® (buntnings
hjälpmedel) samt verktyget (pistolen GS-2B) ger en överlägsen möjlighet 
till en rationell kabelförläggning med följande fördelar: 

• Tidsbesparande 
• Minskad arbetskostnad 
• Ökad säkerhet genom korrosionsbeständigt klammermaterial 

Begär närmare informationer från avd . E. M. 

AllHABO 
ALSTRÖMERGATAN 20 . BOX 49044 . STOCKHOLM 49 . TELEFON 224600 
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Satellitpassager 
I tab. 1 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 pas
sagetiderna avser resp. satelliters nordli
gaste passage, eller den tidpunkt då satel
literna passerar 60° nordlig bredd. »Nord
ligaste passage» är lika med satellitbanans 
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 mi
nuter före eller efter närmaste passage. 
Noggrannheten för tidangivelserna i tab. l 
håller sig inom ± 2 min. 

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 
medtagits, för vilka lägesangivelser kunnat 
förutsägas någorlunda exakt. 

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

Inklinations- Daglig Tid för nordligaste passage 
Beteckning vinkel Oml·tid förändring 4/5 11/5 18/5 25/5 1/6 

Tab. 2. Frekvenser och signaltyper före aktiva 
satellitsändare. 

Beteckning 

Tiros 4, 5 

Transit 4A 

Cosmos 71 

Alouette 

Sändn.·frekvens Signaltyp 
(MHz) 

136,233 } 
136,922 a, tm 

150,000 } 
400,000 a. cw 

20,084 Telex 

136,591 } 
130,078 
136,978 

c, tm 

a, cw 

(0) (min.) (min.) GMT GMT GMT GMT GMT Explorer 20 136,35 
136,58 

c, tm 
c, cw ------------------------------------------------------------

Tiros 4 
Tiros 5 
Transit 4 A 
Cosmos 71 
Alouette 

Explorer 20 

Explorer 22 

Essa 2 

48 
58 
67 

80 

80 

80 

104 
104 
108 
99 
107 

106 

106 

112 

-37 
-35 
+14 
-9 
+38 

+16 

+28 

+35 

0404 
1836 
2243 
0458 
0629 
1533 
0150 
1048 
2158 
0816 
1822 
0912 

0133 
1620 
2051 
0158 
0533 
1438 
0005 
0901 
2139 
0613 
1846 
0936 

2226 
1403 
1858 
0033 
0438 
1342 
2050 
0716 
1936 
0410 
1716 
0806 

1954 
1147 
1706 
2120 
0342 
1101 
1905 
0531 
1733 
0351 
1740 
0830 

1723 
0930 
1513 
1820 
0247 
1006 
1720 
0346 
1530 
0148 
1804 
0854 

För Alouetle, Essa 2, Explorer 20 och Explorer 22 avser tiduppgifterna den tidpunkt då satelliten passerar 60° 
nordlig bredd. Den övre tiduppgiften gäller för nordgående banor och den undre för sydgående. 

Explorer 22 

Essa 2 

162,000 } 
324,000 
136,170 

137,500 
137,77 

at cw 

a, tm 

a - kontinuerlig sändning, c - sändning endast på 
kommando, cw - kontinuerlig bärvåg, tm - modu· 
lerad telemetrisignal, com - kommunikationsfrek
vens. 

E.tt brett Sealectro - program 
Sealectro Corp. är ett företag som specialicerat sig på teflon
kontakter av olika slag. I det mångskiftande försäljningspro
grammet ingår bland annat kopplingsstöd, standoff isolatorer, 
genomföringar, te'stjackar och olika specialkontakter. 

Sealectro tillverkar även subminiatyr koaxialkontakter, pro
gramomkopplare och programmeringsbord. Begär katalog över 
den produktgrupp som intresserar Er. 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58 - Stockholm SV - Tel. 08/246160 

14 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1966 

Ur Sea/ectro-programmet 

• Press-fil kopplingsslöd 

• ConheX och MicroheX 
submin. koaxiolkonfakter 

• Sealecloboard 
programmeringsbord 

• Actan programomkopplare 



Där precision är ett krav där används ... 

LINDSTR·ÖMS SUPREME-TÄNGER 
Lindströms Supreme-tänger är miniatyrtänger som 
utformats speciellt för precisionsarbeten. Det kan t.ex. 
gälla montering av elektroniska komponenter och de
lar, vissa arbetsmoment inom teleindustrin samt inom 
olika former av hantverk, bl. a. urmakeri och optik. 
Supreme-tängerna är dimensionerade så att man lätt 
når in i trånga utrymmen för att utföra svåra arbeten. 

ÄNDAVBITARE SNEDAVBITARE 

&J 

Dessa tänger tillverkas med en alldeles speciell om
sorg för att vara väl balanserade · och bekväma att 
hålla i. Här några detaljer: 

• plastklädda skänklar • dubbelied, som ger stadig och glapp
fri gång • flacktängerna har rundade kanter - ingen risk för 
repor i materialet • avbitarna är försedda med dubbla bladfjädrar, 
som ger behaglig gång • storlek 4"-4112". 

I~~ND~~~~~ F. E. LINDSTRÖM AB ESKILSTUNA 

TEL. 016/37420 



Fakta om den svenska 
hemelektronikbranschen 
Herr Redaktör! 

Med anledning av artikeln »Fakta om 
den svenska hemelektronikbranschen» i 
RT nr 2/66 önskar vi påpeka att den upp
gift som ges i fig. 3, s. 52, om att vär
det av importen från Finland av radio
och TV-artiklar uppgick till 1 Mkr samt 
uppgiften i tab. 3 om märket »Helkama» 
inte håller streck. 

Ar 1964 exporterade vårt bolag Oy 
Helvar till Sverige hos oss tillverkade, 
kompletta TV-mottagare under märket 
Centrum till ett belopp av sammanlagt ca 
1,25 Mkr. Värdet av till Sverige expor
terade TV-mottagare under år 1965 upp
gick till ca 4,0 Mkr. För bandspelare var 
värdet ca 0,6 Mkr. 

I er tabell har säkerligen skett en för
växling av firmanamnen Helkama och 
Helvar. 

Oy HELVAR 
p Kajavo 

(Verkst. dir.) 

Spara radioprogram
men! 
Herr Redaktör! 

Det är väl allmänt känt att Sveriges Ra
dio, liksom många andra radioföretag, i 
ganska liten utsträckning bevarar inspel
ningar av »heldagsprogram». De få (i 
jämförelse med produktionen) inspelning
ar som sparas, är ju främst avsedda för 
repriser, och därför lagda på band med 
studiostandard (hög hastighet o.s.v.). 

Vore det inte, både ur rättslig och 
framför allt kulturell synpunkt lämpligt 
att radion sparade samtliga utsända pro
gram, om möjligt för »evärderlig» tid? 
Tekniken har nu hunnit så långt, att des
sa band inte skulle behöva innebära så 
stora omkostnader, om man jämför med 
radions övriga utgifter. 

Med en modem bandspelare och has
tigheten 4,76 cm/s (dvs. 1 7/8" /s) fås ju 
i dag ett så pass brett frekvensomfång -
upp till 11 000 Hz eller mer - och ett 
i detta sammanhang fullt godtagbart vär-

de på svaj (jfr melodiradio-utsändningar 
på grammofon) och dynamik (sändarnä
tet lär ju endast klara 40 dB, vilket ju 
gott och väl täcks), att varje dygns (ink!. 
TV) program med DP-band och hel
spårsteknik skulle täckas med ca 13 spo
lar (18 cm). Med 4-spårsteknik (löpan
de, spår 1: PI, spår 2: P2, spår 3: P3 m.m. 
spår 4: TV-ljudet) i en riktning bör band
antalet per dygn kunna begränsas till 6 
band. 

Går man ännu längre, kan ju dyna
miken liksom frekvensområdet komprime
ras (»halvering» ), varvid ännu lägre has
tigheter skulle kunna användas; svajet är 
väl enda stora problemet? 

Jag är medveten om att dagens teknik 
visserligen medger ett genomförande av 
ovanstående förslag men ändock inte är 
tillräcklig för ett genomförande i prak
tiken. J ag tror ändå att saken mår gott 
av att behandlas på »högsta ort». Eller 
vad kan RT:s läsare ha för synpunkter 
på problemet? 

Jan Norin 
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Nya höglalarsyslern 2-10 

PABS 2-10 
Högtalarna och delnings

filtret monterade på front

plattan, vars ·framsida är 

klädd med mörkfärgat 

plastictyg. 

Helt klar för inbyggnad 

låda. 

Ritning på 6,5 liters låda 

medföljer. 

Riktpris (exkl. oms) kr 165.-

Max. belastning: 10 watt 

Frekven~område: 50-18.000 
c.p.s. i 6,5 
liters låda 

Högtalare: Bas O 525 WL 

Högton MT 20 HFC 

Deln. frekveris: 5000 c.p.s. 

Standard impedans: 4n 
(8n eller 16n kan även le
vereras) 

Invändiga mått för 6,5 liters 
låda: 250 X 158 X 179 mm. 

Radio AB Peerless Hyregatan 14, Malmö C. Telefon 040/979494 
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Lenco L70 kostar 320:-*) 

Den är en fullvärdig HiFi produkt 
e Absolut jämn och tyst gång: Wow och flutter enl. DIN ± 0,062 %! e 3,7 kg gjuten, 
balanserad tallrik (" 30 cm) av omagnetiskt material e Enkel inställning av alla fyra 
hastigheterna e Finjustering av alla hastigheterna oberoende av varandra e Lätt utbyt
bart pickupphus som rymmer alla på marknaden förekommande system e Nåltryck 
ned till 1 g inställes med refflad ratt och skala e Mycket behändig mekanisk nedlägg
ningsanordning kombinerad med motorströmbrytaren e Ytterst robust, enkel och drift
säker uppbyggnad e Sockel i svart eller teak, på begäran med plexiglaslock. . 

För perfektionisten: L77 
o Som L 70, men med en tonarm av pro
fessionell kvalitet o Tonarmen statiskt 
och dynamiskt balanserad i alla rikt
ningar o Spårar utan svårighet ned 
till mindre än 0,5 g nåltryck o Preci
sionsgraderad nåltrycksskala o Löstag
bart pickuphu$ som rymmer alla system 
o Systemet kan förskjutas i armens 
längsriktning o Hydrauliskt dämpad ned" 
läggningsanordning o Riktpris 710:
utan pickupsystem, på teaksockel o Ar
men kan även levereras separat. 

Lenco 

HiFi till ekonomipris: 852 
o Samma motor och drivsystem som 
L 70: alla .hastigheter med individuell 
finjustering o Utbytbart pickuphuvud, 
som rymmer alla tänkbara system;. sam
ma konstruktion som studioarmen . P 77 
o Spårar ner till 0,5 g nåltryck o Abso
lut jämn och tyst gång: wow och flutter 
enl. DIN 0,12 % o Mekanisk nedlägg
ningsanordning kopplad med motor
strömbrytaren o 1,4 kg, 30 c;m f?J skiv
tallrik o Mycket robust och driftsäker 
uppbyggnad e Elegant sockel i teak och 
svart o Riktpris utan pickupsystem 
235:-

Standardskivspelare: J640 
o Robust, elegant skivspelare i popu
lärprisklass o Alla hastigheter o Wow 
och flutter enligt DIN endast 0,22 % 
o Automatstopp o Som standard Ronet
te kristallstereosyiltem o Chassie av 
stålplåt o Kompakt uppbyggnad o Smak
full · teaksockel med svart fot o Riktpris 
komplett 98:-

*) Riktpris exkl. system på svart sockel 

Begär broschyr från distributören för fackhandeln: 

F:a Arthur Rydin, Ulvsundavägen 31,Bromma • Tel. 08/2511 50, 25 15 20, 25 8t t O 
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15625 Hz farligt pip? 

Hr Redaktör! 

Det »pip» som utsändes från framför allt 
äldre TV-mottagare (linjefrekvensen 15 
625 Hz) kan ju uppfattas av vissa per
soner, som kanske i vissa fall störs av det. 
Det är ju känt att t. ex. burfåglar blivit 
skadade på grund av den höga utsända ' 
tonen, om de länge varit placerade i när
heten aven TV-mottagare. 

bruk och bl. a. nämns de länder i vilka 
privatradioverksamhet numera är tillåten. 
Enär Finland fattades i denna förteckning 
vill post- och telegrafstyrelsens radioavdel
ning framföra följande: 

Nu undrar jag om även människan kan 
ta skada av långvariga högfrekventa ljud, 
hörbara eller icke hörbara. Det har ju 
påvisats hörselskador hos s. k. pop-musiker 
p. g. a. långvarigt lyssnande på starka »skä
rande» toner och ljud. 

Jan Norin 

Privatradiobandet öppnades i Finland 
den l januari 1962. Frekvensområdet om
fattar frekvenserna 26,958-27,230 MHz, in
delat i 22 kanaler a 10 kHz. Radioavdel
ningen har sedan år 1962 granskat över 130 
privatradioanläggningar, av vilka samman
lagt 90 olika typer är godkända för an
vändning i Finland. För privatradioappa
rater i Finland användes beteckningen 
LA-telefon. Statistiken utvisar, att använd
ningen av LA-telefonapparatur jämnt har 
ökat. Antalet gällande licenser var 925 år 
1962, l 920 år 1963, 2895 år 1964 och vid 
senaste årsskiftet 3 970. 

Privatradio i Finland 
POST- OCH TELEGRAFSTYRELSEN 

Radioavdelningen 

Herr R edaktör! 

I ledaren av Er tidskrift nr 12/1965 be
handlas radiokommunikation för privat 

Vilket annat likspännings-

T Kytöniemi 
Direktör 

A Karikoski 
Trafikinspektör 

aggregat har alla dessa fördelar ... 
D Kontinuerligt · inställbart överströmsskydd mellan 0,5-10 A 

med automatisk återgång då belastningen urkopplas. 
D Aggregatet kan utan risk överbelastas samt kortslutas under 

obegränsad tid, emedan strömmen automatiskt begränsas till 
c:a 200 mA. 

D Thermosäkring skyddar komponenterna mot övertemperatur. 
D Konvektionskylning, ingen fläkt. 
D Då överströmskontrollen är inställd på max ström , fördröjes 

automatiskt dess funktion, varigenom last som har lågt inkopp
lingsmotstånd kan anslutas. 

D Kan serie- eller parallellkopplas för dubblering av spänningen 
resp. strömmen. 

O"l5tatiskt inre motstånd < 0,005 n 
D . Amperemätare 0---10 A samt voltmätare med automatisk om

koppling av fullt utslag 15 resp. 30 V, varigenom noggrann av
läsning av utspänning möjliggöres. 

D Tryckta kretskort. 
D 2 års garanti . 

... och till detta 
Spännings- I Max. k~nti- I område nuerhg 

ström 

5,5-7,5 V 7,5 A 

8,25-11 ,0 V 7,0 A 

11 ,0-15,0 V 6,0 A 

22,0-30,0 V 4,0 A .* 

pris .... 1295:-
Ripple I Stabilitet I Anmärkning 

0- full last 

< 2 mV < 20 mV Max. ström 10 A 
vid 6,3 V 

< 2 mV < 20 mV Max. ström 8 A 
vid 9,45 V 

< 2 mV < 20 mV Max. ström 8 A 
vid 12,6 V 

< 2 mV < 20 mV Max. 'ström 7 A 
vid 25,2 V 

* 27-39 V 2,5 A 

BE 6 

Till detta kan tilläggas att de finländska 
tekniska bestämmelserna beträffande pri
vatradioapparater påminner en hel del om 
de svenska. 

Priv.atradiokanalerna är följande: 

Kanal l 26,965 MHz 
» 2 26,975 » 
» 3 26,985 » 
» 4 27,005 » 
» 5 27,015 » 
» 6 27,025 » 
» 7 27,035 » 
» 8 27,055 » 
» 9 27,065 » 
» 10 27,075 » 
» 11 27,085 » 
» 12 27,105 » 
» 13 27,115 » / 

» 14 27,125 » 
» 15 27,135 » 
» 16 27,155 » 
» 17 27,165 » 
» 18 27,175 » 
» 19 27,185 » 
» 20 27,205 » 
» 21 27,215 » 
» 22 27,225 » 

~ 20 
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220 V och 25 C 
Dimens ioner : 222 x 190 x 340, c:a 13 kg. 2 st. får plats i 19" stativ. AB BILRADIOCENTRALEN 

Ring eller kontakta oss för vidare upplysningar och demonstration Rehnsgatan 3 Stockholm Va Tel. 31 10 90, 31 1300 
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MILLIVOLTMETER UVN 
lmV-300 V 10 Hz-l MHz , 

UVN BN 12003 är en heltransistoriserad bred

bandig förstärkarvoltmeter utvecklad att fylla 

moderna mätbehov inom tonfrekvens- och ultra

ljudtekniken. Den arbetar på såväl nät som på 

inbyggda ackumulatorer, vilka automatiskt lad

das vid nätdrift. En avslagsautomatik skyddar vid 

batteridrift såväl mätnoggrannheten som acku

mulatorerna då polspänningen underskrider ett 

kritiskt värde. UVN har även förstärkarutgång 

och kan användas som förförstärkare. 

Genom sin jordfria uppbyggnad undertrycker 

UVN kraftigt störspänningar samt möjliggör mät

ningar på lågohmiga symmetriska ledningar. För 

högohmiga sådana finnes som tillbehör en dif

ferensförstärkare. 

UVN är byggd efter 19" modul 

TEKNISKA DATA 

Frekvensområde: ................ 10 Hz-1 MHz 
Spännings-
och nivåmätområde: ............ 0,1 mV-300 V 

-80- + 52 dB över 0,775 V 
Noggrannhet: .......... . ............... ± 2 % 
Ingångsmotstånd: ................ 1 Mohm/35 pF 

Störspannungsdämph.ng = 20 Ig \UStCirfUAnz J 

1~:aI---""" 
110 

Störspänningsdämpning: .............. se kurva 
Temperaturområde: .......... -15 0 

••• +450 C 
Batterikapacitet: .................... 30 timmar 90 

100 

Mått: ........... . ..... . .... 162x224x219 mm 
Vikt: ................................ ca 3,5 kg 

I I 
0,01 0.1 f~ 100kHz 

BEGÄR PROSPEKT ELLER DEMONSTRATION FRAN 

SVENSKA KONTOR 
ERSTAGATAN 31 - STOCKHOLM SÖ - TELEFO'N 440105 
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Parallella elektron
strålar 
Herr Redaktör! 

Som alla chalmerister får lära sig blir 
krafterna på en strömbana som för ström
men J och går parallellt med en annan 
strömbana på avståndet R, som också för 
strömmen J, dels F m orsakad av magnet
fältet, som verkar att föra samman ledar
na, dels Fe orsakad av laddningarna som 
verkar att föra isär ledarna. Storleken på 
Fm fås ur följande uttryck: 

Fm = B·J 
där B är magnetfältet vid den ena ledaren 
på grund av strömmen J i den andra. 

B = flo . J/2nR 

där {to är permeabilitetskonstanten för va
kuum = 4" . 10-7 H lm 

Strömmen J består av n laddningar per 
längdenhet, var och en med laddningen e 
och med hastigheten v. Då blir 

J=nev 

och 
Fm = !-to (n2e2v2) /2nR 

A andra sidan gäller 

Fe=q·E 

där E är det elektriska fältet vid den ena 

strålen på grund av laddningarna den 
andra strålen. 

E = ( l/eo) . (q/2nR) 

där Eo är dielektricitetskonstanten för va
kuum = 8,85 . 10-12 F/m. 

Men med n laddningar med laddningen 
e per längdenhet blir q = n· e och 

Fe = (l/eo) • [(n2e2)/2nR] 

Den resulterande kraften F är skillna
den mellan F. och F., 

F = Fe - Fm = {(l/eo) . [(n2e2) f2nRJ} -

- [!-to' (n2e2v2) /2nR] = 

= [(n2e2) /2nR]( l - !-toeov2) 

Nu gäller sambandet 

c2 
= l/eo!-to 

där c är ljushastigheten. Då blir 

F = [(n2e2)f2neoR](1 - v2fc 2) ;:: O 

Denna blir alltså alltid sådan att strå
larna förs isär, eftersom elektronernas has
tighet aldrig kan överstiga ljushastigheten. 

Då v närmar sig c går kraften F mot 
noll. 

I en accelerator där så höga hastighe
ter förekommer är det därför möjligt att 
ha ett stort antal partikelbanor löpande 
nära varandra utan att banorna störs 
nämnvärt. 

Med två parallella metalltrådar i stäl
let för elektronstrålar finns inte "d~n re-

KRÄVER NI 

• Låg fuktabsorption 

pellerande kraften, eftersom metalljoner
nas laddningar kompenserar elektronernas 
laddRingar, så att den repellerande kraf
ten blir noll. Därför dras ledarna ihop då 
ström flyter i samma riktning. 

Gunnar Wallin 

• 
Holländsk elektronik-
utställning 
En utställning, Fiarex 66, kommer att hål
las i Amsterdam under tiden 10-14 okto
ber 1966. Utställningen kommer att omfat
ta rör, halvledare, integrerade kretsar och 
andra elektronikkomponenter samt profes
sionella utrustningar för ljudupptagning 
och ljudåtergivning. 

• 
Amerikansk-ryskt 
samarbete med 
undervisnings-TV 
USA:s »folkbildnings-TV», National Edu
cational Television (NET) , har slutit ett 
avtal med de ryska myndigheterna, enligt 
vilket NET skall spela in två kulturpro
gram i Sovjetunionen. Dessa program 
skall under loppet av nästa år visas över 
de 104 amerikanska TV-stationer som 
NET disponerar. De ryska myndigheterna 
å sin sida håller på att gå -igenom NET
program som skall visas i rysk TV. 

DIELEKTRA AG 
PORZ/RHEIN 

• Goda isolationsegenskaper 

• Tropikbeständighet VÄL.J DA 

För information avd. 
-E.M. 

AllHABO 
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Nr 1260/1101 för telefoni-, HF-utrustningar etc. kännetecknas av Standardformat 
särskilt låg fuktabsorption. 550X 1 050 
Lagerhålles i tjI. 0,2-12,0 mm. 

KOPPARKLÄDD FöR TL-KORT 
Nr 1133 
Nr 1134 

15027 
15028 

med 35 my folie på ena eller båda sidorna. 
med 70 my folie på ena eller båda sidorna. 
Lagerhålles i tjI. 1,0, 1,5 och 2,0 mm 

goda kallstansningsegenskaper, flamresistent. 
enl. NEMA FR 2. 

ALLMÄNNA HANDELSAKTIEBOLAGET 
Alströmergatan 20, Stockholm K - Tel. 224600 

Standardformat 
ca 570x1040 
största format vid 
fabr.lev. 1040X1140 



PRISSÄNKNINGARI 
TOKAI KOMMUNIKATIONSRADIO 27-30 MHz 
Tokai kommunikationsJ:'adioanläggnh1gar .tillverkas i Japan av Tokai Com
munication Apparatus Corp., världens största företag i branschen, som till
verkar mer än 70 % av alla stationer av denna typ. Hög kvalitet och utom
ordentliga prestanda i förening med låga priser har gjort Tokai till det mest 
sålda fabrikatet på den ,svenska marknaden, bl. a. har landets största för~ 
brukare, Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Armeförvaltningen, Mar:inför
valtningen m. fl., efter ingående prov och .jämförelser valt Tokai. 
Tack vare den starkt ökade fÖrsäljningen under innevarande år, vilken med
fört ännu lägre produktions- och fraktkostnader, kan vi nu .glädjande nog 
sänka priserna avsevärt på de bärbara stationerna. . 

TOKAI TC-912 
Liten behändig station, vikt SOO gram, med for
mat 180X65XSO mm. Inmatad effekt till slutlte
get 200 mW, känslighet 2 uV vid 10 dB signal/ 
brusförhållande. Driftspänning 10,5 V (7 st. pen
celler), en batterisats räcker c:a 100 timmar. Ut
mlrkt ljudkvalitet med IIg brusnivå. Rlckvldd 
3-5 km. Leveraras med läderviska med axel
rem, extra hörtelefon samt batterier eller Inbyggd 
ackumulator. 

Pris exkl. oms. 

Dito med ackumulator 

TOKAI PW -300 ES 
Ny högeffektstatIon med en Inmatad ' effekt till 
slutsteget av 3 W, avsedd att användas som bas
station eller som mobil station. Apparaten har 
mycket ~od känslighet, 0,8 uV vid 10 dB signal/ 
brusförhAllande. Detta I förening med synnerli
gen förnämlig ljudkvalitet medför lAng räckvidd, 
under gynnsamma förhAllanden mellan basstation 
och mobil station :zo-...IO km över land och :lO--«) 
km över vatten. Apparaten har kombinerad ström
brytare och volymkontroll, kontinuerlig brusspärr 
samt kanalväljare för upp till 5 kristallstyrda ka
naler. Mottagaren kan dessutom avstämmas kon
tinuerligt över hela det tlllAtna frekvensbandet 
(27 MHz). Högtalaren Ir Inbyggd, IAgfrekvensut
effekt 2,5 W, den separata mikrofonen har sln
dare/mottagare-omkopplare. Antennimpedans 
SOu. Strömförsörjning 12 V (plus- . eller mInus
jordning). Via separat aggregat kan apparaten an
slutas till växelströmnätet. Storlek 255XI4OX95 
mm, .vlkt 2250 gram, Apparaten levereras med 
monteringsdetaljer, mikrofon och mikrofonhålla
re samt med kristaller för l kanal. 

Pris exkl. oms. 
Dito med Inbyggd ackumulator och 
teleskopantenn 

Kristallpar per ytterligare kanal 

890:-
1020:-

50:-

295:-
355:-

TOKAI TC-502 
BArbar tvAkanals högeffektstation pA l W I kom
pakt utförande, storlek 210X9OX4O mm, vikt 1100 
gram. Känslighet l uV vid S/N=10 ·dB. · Försedd 
med frusspärr. uttag för yttre antenn, strömför
sörjning (12 V), mikrofon och hörtelefon, vilket 
gör stationen mycket lämplig även. som bassta
tlon eller för mobilt bruk. Med teleskopantenn 
10/20 km räckvidd. Levereras med IAdervlska 
med axelrem, .extra hörtelefon, kristaller för en 
bnal samt batterlar (8 st. penceller) eller In
byggd ackumulator. 

Pris exkl. oms. 

Dito med ackumulator 

595:-
675:-

Kristallpar för andra kanalen 

66!k* 
la!k* 
40:-

12 MÅNADERS GARANTI FULLSTÄNDIG SERVICE 30 DAGARS RETURRÄTT 
TILLBEHOR 
BE-lA, S-märkt nitanslutningsaggregat (220 ·V ... ) för Tokal TC-S02 eller PW-
3OOES. Försett med Inbyggt laddaggregat för två ackumulatorbestyckade bär
bara stationer. 250:-
LA-O,5A, laddningsaggregat avsett för ackumulatorbestyckad TC-502 eller PW-
3OOES. 75:-
LA-O,2A, dito för TC-912. 75:-
DCC-4, omvandlare från 6 till 12 V, passande för TC-502 eller PW-300ES. 180.
National Hi-Top, läcknlngssikra 1,5 pence Ilar med speciellt hög kapacitet och 
3 Ars lagringstid. 0:90 
GFA. glasfIberantenn för TC-502. Hylsa som påtrides den Inskjutna teleskop
antennen samt böjbart glasfIberspröt (1,2 m). 70:-
FKA, förkortad antenn för TC-502, avsedd ·att tris på den Inskjutna teleskop
antennen. Rostfritt spröt (0,6 m) med toppspole. 70:-
PolIskoppel med axelremsantenn och hAlIare för TC-502. 67:-

YTIRE ANTENNER 

Basatationsantenn BAS, rundstrAIande groundplaneantenn med tre jordspröt 
och antennelement (2,7 m) utförda I aluminium. Försedd med fAste för rörmast 
(0 40 mm). 205:- .. 
Skorstensfäste med rörmast (1,2 m) . . 54:-
Magnetfotsantenn MAG, ·flyttbar förkortad 1/4-vågsantenn med starkt häftande 
magnetfot. Antennspröt (1,1 m) , rostfritt fjäderstAl. Lämplig för bilar, båtar 
m. m. 180:-
Mobllantenn MOB, förkortad 1/4-vAgsantenn med torped- eller takfäste. Glas
flberspröt (1,7 m) och förlängningsspole av förnicklat och förkromat fjäderstAl . 
MOB med takfiste 
MOB med torpedfiste 125:-
Mobllantenn MOB Special, extra kort (1,1 m) 1/4-vAgsantenn I rostfritt fjäder
stAl med toppspole. Kan montenis antingen pA tak eller pA torped. 110:
Anslutningskabel BAS med speciellt lAg dämpning, för längder över 10 meter, 
per meter 4:-
Anslutningskabel MAG, MO B, per meter 2:-

BEGÄR PROSPEKT ÖVER STATIONER OCH TILLBEHÖR! 

) * . SIlENSKA .... :: .. ~ y L I ~,1 __ .. C_ ... ~_ .... 

Atlasgatan 9 e Stockholm Va e Tel. 08/3251 51, 31 06 80 
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Byta bildrör. 
Välja vilket? 
Förenkla valet. 
Fråga oss först. 

Fråga ass 
färst 

när det gäller 
bildrör 

Vi har marknadens största sortiment 
av twin- och monorör- Philips och Valvo. 
Och de ersätter de flesta 
- 90 typer blir 30. 
Enklare för Er. Snabbare. 
Ni kan få alla rör från en leverantör. -- -
Och utnyttja kvantitetspriserna. 

Fråga ass 'IIrsl, 
vi som säljer Philips och Valvo. 

LANDETS LEDANDE GROSSISTER OCH 

ABSERVEX 
Stockholm 27 • Fack' Tegeluddsvägen 3 • Tel. 08/635520 
Göteborg O • Ranängsgatan 9-11 • Tel. 031/192680 
Malmö C • Kosterögatan 5 • Tel. 040/9361' 60 
Norrköping 8' Box 8038 • Finspångsv. 27 • Tel. 011/134360 
Sundsvall' Ostermovägen 33 • Tel. 060/150980-82 
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Strömstyrda spolar 
Det amerikanska företaget Vari-L (svensk 

. representant: Forslid & Co AB) tillverkar 
induktansspolar som kan ströms t yras. Spo
larna tillverkas i ett 40-tal utföranden, 
avsedda för frekvenser mellan 30 Hz och 
225 MHz. Spolarnas induktans kan varie
ras genom att man varierar strömmen 
genom en speciell reglerspole. Därigenom 
bestämmes signalspolens flöde och där
med även dess induktans av strömmen ge
nom reglerspolen, se fig. 2. Max. regler-

Skärmand~ 
hölje 

Signal
spol. 

Reglar
spolar 

Fig. 1 
Den varierbara spolens uppbyggnad. 

MHz 

~ '" O / 12, 

5 
",y 

~I 
:,.-,} 

10, 

9 , , 
<:> 

5 '" I 7, 

O 6, 
~I 

5 I 
~V 

1., 

O / cp =215pF 

~V 
3, 

5/ l, O 5 10 15 20 25 mA 
- ReglerstrÖln 

Fig. 2 
K UTva visande en varierbar spoles resonans
frekvens vid 215 pF parallellkapacitans som 
funktion av regleTströmmen. 

ström är 50 mA. Reglerspolens resistans 
varierar, beroende på spoltyp, mellan 400 
och 900 ohm. Dessa spolar, som är in
byggda i skärmhöljen, är speciellt läm
pade att användas när man t. ex. behö
ver kunna fjärrmanövrera en oscillator 
e. d., eller vid frekvensmodulering med lå
ga frekvenser. Dimensionerna varierar 
mellan 40 X 35 X 16 mm och 70 X 35 X 
44 mm. 



Snabba 
mätplatser 
med kurv
skrivare 
Kurvskrivare 3 K 211 är 
en komplett utrustad 
svepmätplats i en apparat 
för frekvensområdet 
200-6000 Hz. Den mäter 
en fyrpols data (dämpning, 
förstärkning, impedans) 

som funktion av frekvensen. 
Mätresultatet visas som 
en fast bild på oscillo
skopskärmen. För snabb 
dokumentation finns en 
speciell bildrörskamera. 

Ett par exempel på 
kurvskrivarens 
användningsmöjligheter: 
Den geren noggrann bil9 
av hur en selektiv för
stärkares överförings
funktion (förstärkning som 
funktion av frekvensen) 
varierar t.ex. vid trimning 
och det är således lätt att 
"matcha" två förstärkare 

till samma frekvens
karakteristik. 
Den visar snabbt en bild av 
frekvensgången i en 
överföringskanal i ett 
bärfrekvenssystem. 

Våra svepmätplatser med 
kurvskrivare täcker ett 
brett frekvensområde t.ex. 
33 M 703 30 Hz-30 kHz 
33 M 704 200 Hz-1,6 MHz 
32 M 701 10 kHz-15 MHz, 
33 K 76-79 0,45-8,2 GHz 
För mätning av grupplöptid 
finns en svepmätplats 
3 K 220 för området 
300 Hz-120 kHz. 

t 
SlEMENS 

För närmare information 
om vårt mättekniska program 
är Ni välkommen med förfrågningar 
tillvår sektion Trans. 
Vi översänder gärna katalog och 
datablad. 

Svepmätplats 33 M 704 

SVENSKA SlEMENS AKTIEBOLAG 
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Radioprognoser för maj 1966 . 
Prognosen för radioförbindelser under 
maj månad är baserad på senaste kända 
och bearbetade jonosfärdata och på det 
av Ziirich-observatoriet förutsagda sol
Häckstalet för maj månad R = 28. Sol
Häckstalet för juni beräknas till 30 och 
för juli till 32. MedelsolHäckstalet för ja
nuari 1966 var 26,7. SolHäckstålen för 
januari-december 1965 var: 17,5, 14,2, 
11,7, 6,8, 24,1, 15,9, 11,9, 8,9, 16,8, 20,1, 
15,8 och 17,0 respektive, vilket för hela 
året ger medelvärdet R = 15,l. 

Prognosen anger beräknade värden på 
optimal arbetsfrekvens (FOT) och av
ser radioförbindelser över distanser O-
4 000 km inom Europa samt långdistans
förbindelser med Ostasien, Nord- och Syd
amerika, Sydafrika och Australien. Ofta 
kan man emellertid med gott resultat ut
nyttja frekvenser som ligger upp till 15 
% högre än den optimala arbetsfrekven
sen. 

MHl Europe! 

" 
" 
lO 

15 

, 

HH, 
lO 

" 
" ,. 

t-;? ~ 

~ VI! /" l!!\ 

II 
.km 

1'0 / 

I'v 
00 04 os 12 

/ V 

'\ 
"'-. \ 

"\ 

" \ 
'\ 

16 20 24 .. 

." 

MHz Nordo ...... MO 

" 
" 
lO 

15 

" , 
• 

, 

I 
I 

[\ 1/ 
v 

00 04 08 12 

,,",. 
lO 

lO 

16 20 2' .. 
I 

r-~ r\ 
15 

" , -... 

\ 
'-\ 

MHz Sydgmtriko 

" 
25 

lO 

\ /' / 
,. 

10 

, 

, 
DO 04 08 12 

"H, 
lO 

lO , 
• 
/ 

V \ --..., 

I 
h 

Meteorskuren »Aquarids», som inträf
far den 4 maj, betraktas i vissa källor 
som måttlig men kan ge upphov till ra
dioförbindelser på höga frekvensband. 

, , 
00 12 16 20 2' 

2 " 16 20 24 .. 00 04 08 12 16 
, 

00 04 OQ 12 

Den atmosfäriska störningsnivån ökar 
och maximum nås under sommaren. Jo-

nosfärabsorptionen ökar allteftersom solen 
stiger högre på norra halvklotet. 

De sporadiska E-skikten ökar under 
denna månad. Detta kan ge upphov till 

sporadiska förbindelser på de höga fre
kvensbanden på distanser 500-2 000 km, 
exempelvis TV-DX. 

Det kostar inte mera att välja den bästa tryckknapps
omkopplaren 

ALLT TALAR FÖR OREOR 

Vårt program i övrigt omfattar strömställare, motstånd, kondensatorer, 
rör, halvledare, reläer m.m. m.m. Gör ett besök i vår butik-utställning 
S:t Eriksgatan 15 »mitt i backen» DET LÖNAR SIG 

Representanter i Danmark, Finland och Norge antages. 

GENERALAGENT 

TELKO 
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TELEKOMPONENTER S:t Eriksgatan 15~ Box 12011, Stockholm 12 
Tel. 523334 - 523433 Butik 538020 
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6 F22 TR 
Stålkapslat 
9V 

R 20 
Papphölje 
1.,5 V 

R 14 TR 
Stålkapslat 
1,5 V . 

R 6 TR 
Papphölje 
1,5 V 

3 R12 TR 
Papphölje 
4,5 V 

R 20 TR 
Stålkapslat 
1,5 V 

Batterierna iu51 för Erl 
Philips batteriprogram är speciellt utvalt för radio/TV-fackhandeln. Philips 
batterier är anpassade till just Ert sortiment. Namnet ger kvalitetsgaranti. Enk
lare, snabbare försäljning för Er. Philips batterier ger större utbyte: 

1 Längre drifts tid. 2 Stå/kapsling på de mest omsatta typerna ger större 
/äcksäkerhet. 3 T å/lång lagring. jJ Elegant design. . 

Philips-märket - en kvalitetsgaranti - ger enklare 
och snabbare försäljning. 
Beställ nu! 

ABSERVEX 
Stockholm 27 • Fack' Tegeluddsvägen 3 • Tel. 08/635520 
Göteborg C • Ranängsgatan 9-11 • Tel. 031/192680 
Malmö C • Kosterögatan 5 • Tel. 040/9361 60 
Norrköping 8 • Box 8038 • Finspångsv. 27 • Tel. 011/134360 
Sundsvall' Ostermovägen 33 • Tel. 060/150980 - 82 
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RADIAL 
AXIAL 

CENTRIFUGAL 
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Med stora variationsmöjligheter i montagesätt. 

Försedda med DUNKER kvalite,tsmotorer eller Wigo-. . .. ~ 

robusta skärmpolmotorer. 

Där N i, fordrar kvalitet och driftsäkerhet'är Ni skyldig 

,. Er själv att prova en Stork-fläkt. 

Några exempe l: 

Typ I Data I Största mått 

Radial 
G K26/ RFSO 6 V likström FIOkt 0 : 50 mm 

3000 v/min . Matarlängd : 67 mm 
0,6 m'/min. • 0 : 26 mm 
5 mm Vp. max. 

KOV/RF63 220 V- FIOkt 0: 63 mm 
2200 ~/m! n . ,_ 
1,2 m /m,n . -

Meterlöngd: 62 mm 
• O : 32x32 mm 

9 mm Vp. max. 
KOV/RFSO 220 V- FIOkt 0: SO mm 

2400 v/min. Materlängd : 68 mm 
1,5 m'/min . • O : 42x42 mm 
12 mm Vp. 

Axial 
A1l5/EW 51120 220 V- Fläkt 0: 115 

2100 v/min. Meterlängd: 64 mm 
2 m'/min. 

A1l5/KO 52x15 220 V- Fläkt 0 : 115 mm 
2800 v/min. Meterlöngd: 9t mm 
3,5 m'/min. 

Al50/KO 52x30 220 V- FIOkt 0: 150 mm 
2800 v/m in . 
7,5 m'/min. 

Meterlängd : 115 mm 

Al50/GR 52x45 24 V= Fläkt 0 : 150 mm 
3000 v/ min . Materlängd : 100 mm 
8 m'/min. 

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

Centrifugal 
Cl001W51 220 V- Höjd : 104 mm 

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

C100/KDV 42 220 V- Höjd : 104 mm 
2400 v/min. ' län~d: 132 mm 
1,2 m'/min . Bre d, inkl. 
12 mm Vp. max. Motor : 121 mm 

CI65/KD 62x45 220 V- Höjd : 165 mm 
2700 v/min . län9d : 198 mm 
2,8 m'/min. Bre d, inkl. 
30 mm Vp. max. Motor: 186 mm 

I 

Holländargatan 8 

Stockholm, Tel. 112990, 102246, 217316 



PE 1001 

Philips NYA transistoriserade 
växelspänningsstabilisatorer 

ger Er stabil nätspänning inom ± 0,1 oA, 

Philips lanserar nu en serie transistorise
rade växelspännings-stabilisatorer för ef
fekter från 1 kVA till 20 kV A. Stabilisatorer
na är utförda för placering på bord eller för 
montering i 19" rack. Samtliga typer kan pa
rallell- eller trefaskopplas för utökning av ef
fekten. Val av effektiv-, medel- eller topp
värdestabilisering av spänningen sker med 

• omkopplare. 

Max. effektuttag vid 
Stabilisator nätspänningsvariationen 

-8 % .. . +5%> 1-15% ... + 10 % 

PE 1000 1 kVA 0,5 kVA 

PE 1001 2 kVA 1 kVA 

PE 1002 4 kVA 2 kVA 

PE 1004 10l<VA 5 kVA 

PE 1005 20 kVA 10 kVA 

• Stabilitet. Utspänningens effektiv- eller medelvärd!'l varierar 
mindre än ±O,1 % (toppvärdet ±0,2 %J vid belastnings
variationer från O till full last inom vidstående nätspännings
variationer. 

• Inställningstid. Vid momentana spänningsvariationer upp t ill 
5 % eller vid stegvis belastningsändring av max. 20 % regleras 
utspänningen inom 80 ms. 

• Distorsionen är mindre än 3 % oberoende av spänning inom 
angivna toleranser och belastning från O till 100 % last samt 
inom frekvensvariationen 48,5 till 51 ,5 Hz . 

• Overspänningsskydd. Förstärkaren blockeras om spann Ingen 
överstiger det förinställda värdet mellan 220 V och 260 V. 

• Fjärrstyrning för kompensering av spänningsfall i kablar mellan 
stabilisatorn och belastningen genom separata uttag. 

PHILIPS 

~ 
~ 

P H I L I P S Industriell elektronik 
Lidingövägen 50, Fack, Stockholm 27. Tel. 08/635000 
Bältgatan 8-10, Box 441, Göteborg 1. Tel. 031/1976 00 
Klosterögatan 5, Box 327, Malmö 1. Tel. 040/72290 
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BA 124 Kiseldiod med variabel kapacitans 

BA 124 är genom sitt kapacitansförlopp och sin kapacitans 55 

pF ± 70 pF vid -2 V särskilt lämplig i frekven~reglerande kretsar 

i transistorlsercide UKV-mottagare. BA 124 har mycket lågt för

lustmotstånd, så att dämpningen i högfrekvenskretsen blir mycket 

liten. 

Begär utförligare data från 

IM 

IM 

IM • . 
I-

SAYYSVENSKA AKTIEBOLAGET TRÅDLOS TELEGRAFI 
s 310.13 Röravdelningen . Fack· Solna 1 . Tel. 08/ 290080 
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Ett perfekt samspel 
är en av de viktigaste faktorerna i dagens samhälle, 
oavsett om det gäller relationerna människan-maski
nen eller människor sinsemellan. Lika viktigt är 
samspelet mellan de olika komponenterna i dagens 

avancerade elektroniktillämpningar för att erhålla ett 
tillförlitligt och fullgott resultat. Vi vet, att Motorolas 
halvledare kan ge Er detta i Era utrustningar och vi 
tror oss även kunna bidraga till det perfekta samar
betet kund-säljare, vilket är förutsättningen för att 

lyckas. MOTOROLA . 

Grev Magnigatan 6, Stockholm Ö 
Tel. 600244. 600322 
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Ett Schlumberger-företag 

Heathkit levereras i Jörarbetade byggsatser - ger kortare byggtid. 
Nedanstående produkter är bara några exempel av Heathkit stora sorti
ment. Skicka in kupongen redan idag så får Ni katalog, prislista samt 
anvisningar om beställningsförfarande ! 

MÄTINSTRUMENT 

5" Bredbands- 10 - 12 E 
oscilloskop 

Största känslighet 25 m V lem 
Bandbredd 3 Hz-5 MHz 

(-5 dB) 
Stigtid bättre än 0,08 ILS 

Svepfrekvens 10 Hz-500 kHz 
5 steg + fininställ
ning, 

Driftspänning 110/220 V 50 Hz, 
85W 

Förr720:- Nu685:-

Rörvoltmeter IM -11 D 
Mätområden AC 0-1,5,5,15,50, 

150,500,1500 V 
DC 0-1,5,5,15,50, 

150, 500, 1 500 V 
Ohm 0,1 ohm-1 000 

Mohm 7 områden 
Driftspänning 220 V, 50 Hz, 10W 
Förr 260: - Nu 210: -

AMATÖR 

SSB - Transceiver SB 100 
Förr 3 275: - Nu 2 750:-

SSB - Receiver - SB 300 E 
Förr 2 270: - Nu 1 760:-

SSB Transmitter SB 400 E 
Förr 2 825:- Nu 2300: -

r - - - - - - - _. - - - - • Till Schlumberger Svenska AB, Box 944, Lidingö 9 

I Sänd mig omgående katalog, prislista och anvisningar om be- I 
I ställningsförfarande. I 

I 
NAMN 

GATA 

I POSTADRESS ........................................... . 

I 
I 

RT/3-66.1 
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SÄNKTA 
PRISER 
från koncernens eget företag i Sverige 

RC - Generator IG - 72 E 
Frekvensområde 1 Hz-100 kHz 

Dekadisk inställ
ning 

Noggrannhet 5% 
Utspänning max. 15 V eft. 
Distorsion 0.1 % 

(20 Hz-20 kHz) 
Driftspänning 110/220 V, 50 Hz, 

40W 
Förr 395: - Nu 340:-

FM Tuner AJ-63E 

avsedd för stereoförstärkare 
AA-32E 
Pris Förr 375:- Nu 320:-

Stereoförstärkare AA-32E 

2x8 W, 20-40000 Hz ± 2dB 
ingång för magnet- och kristall
pick up samt för tuner och 
bandspelare 
Pris Förr 385 Nu 340:-

HI-Fl Kombination AR - 14E 

Transistor - Stereo - Motta
gare - .2 x 15W 
760: - utan hölje 
80: - matlpolerad valnöt 

Finns även i 2 delar 
Tuner AJ - 14 E 
420: - utan hölje 
70: - valnöt 

2x15W Förstärkare AA -14 E 
495: - utan hölje 
70: - valnöt 

Sinus - IG - 82 E 
Fyrkant 

generator 
Frekvensområde 20 Hz-1 MHz 

5 steg + fininställ
ning 

Noggrannhet 3% 
Utspänning max. 10 V eft. 
Distorsion 0,25% 

(20 Hz-20 kHz) 
Driftspänning 110/220 V, 50 Hz, 

55W 
Förr 480: - Nu 425:-

HI-Fl 

NYHET 

Se till att Ni kommer med på vår adresslista! 

SCHLUMBERGER 
SVENSKA AB 
BOX 944, LIDINGÖ 9 TEL 652855 



BOURNS PRESENTERAR 
ETT FULLSTÄNDIGT URVAL 

AV 7/8" PRECISIONS-POTENTIOMETRAR ' 
Gör Ert val bland nedanstående stora sortiment av precisions-potentiometrar ie storlek 7 nr 

3507 

Manuella 
Modell 3500, 10 varv 

* Modell 3501, 10 varv 
Modell 3507, 10 varv kommerciell 
Modell 3510, 3 varv 
Modell 3520, 5 varv 
Modell 3530, 1 varv 

* Oändlig upplösning 

** Tillfredställer alla kraven i MIL-R-12934C. Kan be
ställas under Bourns eget referensnummer eller enligt 
betäckning RR09 ur MIL-specifikationen. 

Ur såväl kvantitets- som kvalitetssynpunkt är ovan
stående serie utan motsvarighet. Motstånstråden är 
svetsad med SILVERWELD metoden vilket eliminerar 

Servo-utförande 
Modell 3550, 10 varv 

** Modell 3551, 10 varv 
Modell 3560, 3 varv 
Modell 3570, 5 varv 
Modell 3580, 1 varv 

3570 

I FlOURNS 

den vanligaste orsaken till potentiometerfel. Potentio
metrarna är fuktkapslade en!. mil-normer (cycling or 
steady state). 
Kvaliteten garanteras av 100% leveranskontroll plus en 
ytterligare kontroll i BOURNS RELIABILITY program. 
Oavsett vad Ni söker . i fråga om precisionspotentio
metrar finner Ni det hos Bourns. . 

Begär vår utförliga katalog över potentiometrar av alla slag, KNOBPOT potentiometrar och varvräknarskalor : 

I Sverige AB ELEKTROUTENSILlER 
Åkers Runö - Stockholm 
Tel. 0764/20110 
Telegram: ELUTENSILlER STOCKHOLM 

Generalagent tör Europa BOURNS AG 
Alpenstrasse 1 
6300 ZUG Switzerland 
Telex 58353 
Cable: BOURNSAG 
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Världens tnest avancerade signalgenerator TF 2002 
TF 2002 är en heltransistoriserad signalgenerator av allra modernaste kristallkalibrator. Bandstoppfilter finns för 1 kHz. Utspänningen är 
konstruktion både i elektriskt och mekaniskt avseende. Frekvens- 0,1 ~t V-2V emk. 
område 10kHz-72MHz. Generatorn kan svepas och FM-moduleras. AM-modulationen är kon-
Hög frekvensnoggrannhet och stabilitet har uppnåtts genom att de tinuerligt variabel från 20Hz-20kHz och modulåtionsdjupet variabelt 
åtta frekvensbanden försetts med separata oscillatorer. Kontrollpunk- upp till 100%. 
ter för varje MHz, 100kHz och 10kHz åstadkommes genom inbyggd Begär utförlig specifikation över TF 2002, ring oss eller skriven rad. 
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r m 
Be 107 Be 108 Be 109 

Nu är de här-
Siemens kiseltransistorer BC107,BC10B, BC109 
Nu är de i produktion - transis
torerna som alla väntat på. 
Europeiska kisel-planar-epitaxi
al i TO-18 hölje. Och till "germa
nium-priser"! Vi väntar oss att 
de skall bli en tyngdpunkt i vårt 
program, och att de efter hand 
skall ersätta gängse AC- och OC
typer. 
Varför inte beställa prover re
dan idag? 

överallt inom elektroniken 
- Siemens tele komponenter 

Swd 2-218 

SVENSKA 

Maximaldata 
UCEO 
UeBo 
UEBO 
le 
Tj 
Ts 

1101 
Rth amb 
Rth case 

Karakteristiska data 

UeEsat (10 mAl1 mA) 
ICBO (20 V/2S°C) 
leBo (20 V/17S°C) 
f T (10 mAlS V) 

h/e (2 mAlS V) 
F 0.2 mAlS V/2 k.Q 

BC 107 
45 V 
45 V 
SV 

100 mA 
175 °C 

-SS/+17S oC 
300 mW 

~ SOo oC/W 
~ 200 0 C/W 

100 mV 
0,7 nA 

1 pA 
300 MHz 

A=125-260 
8=240-500 

11 kHzå f=200 Hz < 6 d8 
F 0.2 mAlS V/2 k.Q 

f=30 Hz -15 kHz 

BC 108 
20 V 
20 V 
SV 

100 mA 
175 °C 

-55/+17S oC 
300 mW 

~ 500 0 C/W 
~ 200°C/W 

100 mV 
1 nA 

1,5 p,A 
300 MHz 

A=12S-260 
8=240-500 

< 6 dB 

BC109 
20 V 
20 V 
SV 

100 mA 
175 °C 

-5S/+175 °C 
300 mW 

;;;; SOo oC/w 
~ 200 0 C/W 

100 mV 
1 nA 

1,5 p,A 
300 MHz 

8=240-500 
C==470-900 

< 4 dB 

SlEM ENS AKTIEBOLAG 
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Tre nya enheter 

'Mun 

till Philips modul-pulsgenerator PM 5720-40 
Två nya utgångssteg och en speciell grin
denhet kompletterar pulsgen,erator-sys
,temet PM 5720-40. PM 5728 är ett 
utgångssteg, som lämnar 12 V vid en belast
ning av 50 ohm eller större vid e,n relativ 
pulslängd av 100%. Belastningsimpedansen 
kan minskas ' vid mindre relativ pulslängd. 
Positiva och negativa pulser är simultant 
tillgängliga. Stig. och falltid är linjära och 
individuellt variabla från 20 ns -10 "s. ' 
Typiska värden är 15 ns. 
PM 5737 ärettutgångssteg med kortstigtid. 

, Utgångspulsens amplitud är tV över 50 ohm, 
stig· och falltiden .0,3 ns resp.l ,5 ns. PM 5737 
är försett med dubbel utgång, som kan 

Utgangsenheter PM 5727 

Stigtid 7 ns 

Falltid 7 ns 

Amplitud över 50 ohm max. 5 V 

Dämpning 1000, x 

Huvuddata Kort stigtid, 

utnyttjas för reflexionsmätningar, varvid 
den ena utgången kopplas till ett oscilloskop 
och den andra till föremå!~t, som undersökes. 
Ingen effekt förlo'ras j' ett resistivt T·stycke 
med denna lösning. Den dubbla utgången 
mqjliggör dessutom erhållande av dubbel
pulser, då den ena pulsen tas direkt från 
utgången och den andra genom en för
dröjningskabel. Repetitionsfrekvenser av 
storleksordningen 200 MHz kan simuleras 
på detta sätt. 
Grindenheten PM 5731 represeriterar en 
AND·funktion. Liksom utgångsstegen, 
påverkas denna grindenhet av start· och 
stoppulser. En grindenhet av denna typ är 

PM 5728 PM 5737 

15 ns .. . 10 "s 0,3 ns 

15 ns ... 10 "s 1.5 ns 
max. 12 V 1 V 

24 x 

hög amplitud kort stig. 

synnerligen lämplig vid framstälirilng av 
avancerade pulsprogram. 
Philips pulsgeneratorsystem är under konti
nuerlig utveckling och förutom dessa tre 
nya enheter kommer åtskilliga andra funk,
tioner att marknadsföras. Kombinations
möjligheterna med de hittills introducerade 
enheterna är så omfattande, att praktiskt 
taget alla önskade pulser eller pulsforma
tioner kan åstadkommas på en eller flera 
kanaler. 

Kortfattade tekniska data över de nya 
enheterna med några exempel på pulsfor
mationer: 

stegdämparnas variabel stig. och falltid 
band bredd och falltid 
300 MHz 

Svenska Aktiebolaget Philips 

Mätinstrumentavdelningen, Fack Stockholm 27. Tel. 08/635000 

Philips EMA Department, EINDHOVEN, Holland 
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3·617125 

Lek med radiovågor 

D et finns i dag ca 400 000 sändaramatörer spridda runt hela 
jorden. De bildar tillsammans en märklig gemenskap: de sysslar 
med att för sitt nöjes skull experimentera med apparater som 
sätter dem i stånd att kommunicera med varandra, oberoende 
av alla jordiska avstånd, tvärs över alla gränser och över alla 
sociala, politiska och ekonomiska barriärer. 

Ordet »amatö(» i detta sammanhang är egentligen, missvisande. 
En sändaramatör är nämligen i många fall en person, som ifråga 
om teoretiska kunskaper och praktiskt kunnande överträffar pro
fessionella radiotekniker. 

I själva verket 

innebär förleden »amatör» i sammansättningen »amatörradio» 
endast att det är fråga om en verksamhet som inte är för- ' 
knippad med ekonomisk vinning. Amatörmässighet i förklenande 
betydelse är det ingalunda tal om. En tillbakablick på vad 
amatörerna uträttat under åren ger belägg för den saken! 

Amatörradion är faktiskt lika gammal som radion själv. Det 
var Marconi och hans experiment, framförallt överbryggandet av 
Atlanten med radiovågor, som bokstavligen talat gav den tän
dande gnistan till amatöraktivitet på radioområdet. Många som 
sysslat med elektriska experiment började bygga gnistsändare 
för att efterbilda de spännande experiment som Marconi utfört. 

Det var sedan amatörerna som upptäckte de korta vågornas 
användbarhet och de har fortsatt med att göra viktiga pionjärin
saser på VHF - och UHF -områdena genom sina experiment. 

I alla tider 

har amatörradion haft en starkt teknisk inriktning. Amatörerna 
har ofta byggt sina apparater själva, de fortsätter med att experi
mentera och förbättra och prövar ständigt nya kopplingar, vilket 
i många fall lett till konstruktioner, som sedan tagits upp i mera 
professio~ella sammanhang. 

Amatörerna har varit pionjärer t. ex. när det gällt att maximalt 
utnyttja trånga transmissionskanaler och att reducera interferens 
från sändare. Man kan med fog påstå att amatörradion varit 
ett slags experimentalfält där praktiskt taget alla tekniska fram
steg på radiokommunikationsområdet först prövats. 

Man skulle kunna spekulera en smula över det lekfulla inslaget 
i radiotekniken. Få tekniska grenar - om ens någon - har någon 
motsvarighet till den lustbetonade hobbyaktivitet som radiotek
niken erbjuder. Är det upphävandet av alla avstånd, som radion 
möjliggör, som fascinerar? Eller är amatörradion en direkt fort
sättning på hög teknisk nivå av pojkårens pyssel? 

Hur som helst: många har i amatörradion funnit en fascine
rande sysselsättning som ger utlopp för tekniskt skapande och 
som möjliggör ett fantasieggande umgänge med likasinnade jorden 
runt. 

John Schröder 
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VAGUTBREDNING OCH METEOROLOGI 

FOLKE EKLUND, LENNART ADAMSSON, 

GÖSTA CARLSON, HANS OTTERSTEN Om vädrets inverkan på 

I ett antal artiklar i 'RT kommer 
några specialister på vågutbredning 
vid Försvarets Forskningsanstalt avd. 
3 (FOA 3) att ge en orientering om ' 
hur de meteorologiska förhållandena 
påverkar utbredningen av radiovågor, 
I denna första artikel behandlas me
teorologins inverkan på radiokommu
nikation och TV och hur man måste 
gå tillväga vid projekteringen för att 
erhålla en acceptabel kvalitet på för
bindelsen. 

dB 
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V id projektering av TV- och radiolänknät 
är det mycket viktigt att man liar känne
dom ,om vågutbredningsförhållandena. Och 
när nätet väl är uppbyggt är man mer eller 
mindre tvingad att acceptera de störningar 
som oförutsedda variationer i radiovågor
nas utbredning trots allt kan medföra. 

Det är i huvudsak i tre skilda samman
hang vid projekteringen som utbrednings
förhållandena speciellt måste beaktas. 
Först och främst måste man fastställa den 
dämpning, som skall överbryggas, så att 
man får underlag för projektering av den 
enskilda förbindelsen. Den projekterade 

-1956-1957 
----1957-1958 
-._.:"1958-1959 
·······1959-1960 

förbindelsen måste vidare analyseras som 
potentiell störningskälla för andra förbin
delser inom samma del av det radiofrek
venta spektret. En sådan analys är av spe
ciell betydelse vid den internationellt reg
lerade fördelningen av frekvenser för TV
sändare och liknande anläggningar inom 
nära varandra liggande geografiska om
råden. Slutligen kan utbredningsförhållan
dena i vissa sammanhang utgöra en be
gränsning för den överförbara bandbred
den. 

Fig. 1 
Utbredningsfaktorn 
för en spridningsför
bindelse på sträckan 
Solna-Mora vid en 
sändningsfrekvens 

-7 O 
~ 
~ 

av 3000 MHz. Kur
vorna visar fördel
ningen av utbred
ningsfaktorns halv
timmesmedianer un
der tiden 1956-
1960. Som framgår 
av kurvorna för de 
olika åren är utbred
ningsfaktorn i stort 
sett lika från år till 
år. 
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radiokommunikation 

V ågutbredningsfaktorn 

Mottagen signaleffekt kan beräknas ur föl
jande samband (frekvens > lOD-tal MHz): 

Pm = [(Ps' Gs' Gm' A,2)J(4n· d)2]F2 

Här betyder p. från sändarantennen ut- I 

strålad effekt, G. sändarantennens antenn
förstärkning, Gm mottagarantennens an
tennförstärkning, P m vid mottagarantennen 
tillgänglig effekt, F vågutbredningsfaktorn 
(inkluderar all den inverkan som närvaron 
av jordytan och atmosfären har på vågut
bredningen) och d är avståndet i km mel
lan sändare och mottagare. 

Fig. 2 
FOA 3 har under 
ett antal år bedrivit 
omfattande försök 
med spridningsför
bindelse på sträckan 
Stockholm- Mora. 
På bilden visas an
tennanläggningen på 
den station på K varn
berget i Vallentuna 
utanför Stockholm, 
som är en av de sta
tioner i Stockholms
trakten som använts 
vid försöken (en an
nan station, placerad 
i Solna, användes till 
en början) . Parabol
antennen har 10 m 
diameter, lobbred
den är 2,8 0 och an
tennförstärkningen 
37 dB. Anläggningen 
arbetar på 958 MHz. 

Genom att F är en tidsvariabel faktor 
varierar också P m med tiden. Vid dimen
sioneringen kan man t. ex. utgå från ett 
minsta tolererbart värde på P m som måste 
överskridas under en viss procentuell del 
av tiden för att förbindelsen skall kunna 
godkännas. Med kännedom om tidsfördel
ningen för F kan motsvarande F-värde er
hållas varefter underlag för dimensione
ring av produkten PsG.Gm föreligger. 

Direktförbindelser 

Vid radiolänkar med fri sikt mellan sän
dare och mottagare är det framför allt av-

vikelser från det normala höjdberoendet 
hos luftens brytningsindex1 som orsakar 
variationerna i utbredningsfaktorn. Avvi
kelserna består främst i att skikt, där bry t
ningsindex avtager snabbare än normalt 
med höjden, ofta förekommer i atmo
sfären. Detta kan innebära att genom re
fraktion och (eller) reflexion flera strålar 
än normalt når mottagaren (flervägsut
bredning ). Ä~ fasförhållandena ogynnsam
ma kan de släcka ut varandra så att F blir 
praktiskt taget lika med O medan de i 
gynnsamma fall kan addera sig så att F 
blir större än 1. Under sådana omständig
heter blir givetvis förbindelsen osäker. 

Skikt av ifrågavarande slag förekommer 
över land framför allt sommartid i sam
band med högtryckssituationer. De mark
nära skikten förekommer därvid huvudsak
ligen under den del av dygnet då solen 
står lågt eller är under horisonten, efter
som de är förknippade med s. k. strålning~
inversioner, dvs. avkylning av markytan 
och luften närmast den, på grund av vär
meavgång genom strålning till rymden. 
Högre belägna skikt bildas huvudsakligen 
i samband med den strömningsdivergens 
som förekommer i högtryck och som i 
stort har till följd att luft under uppvärm
ning sjunker till en viss nivå där ett gräns
skikt, subsidensinversion, bildas mot lägre 
liggande luft. På grund av att den nedåt
sjunkande luften härrör från högre, kallare 
områden är den relativt sett torr. 

Subsidensinversioner kan förekomma 
året runt men genom att det absoluta fukt
innehållet i låga nivåer under vinterhalv
året är relativt lågt på grund av låg tem
peratur blir kontrasterna i gränsskiktet då 
i regel ej så markerade att de allvarligt på
verkar vågutbredningen. 

l I artikeln Radiovågor som mätverktyg inom 
meteorologin i ELEKTRONIK 1965, nr 6, 
s. 44, ges en ingående förklaring av de me
teorologiska uttrycken. 
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Fig. 3 

Över större vattenytor är villkoren för 
skiktbildning annorlunda än över land. På 
grund av att fuktighet tillföres atmosfärens 
lägsta delar från vattenytan är förutsätt
ningarna för skiktbildning där stora. Detta 
beror på att den fuktigare luften från havs
ytan endast tillföres ett relativt begränsat 
skikt. 

Skikt på högre höjd kan i kustområden, 
förutom i samband med subsidensinver
sioner, bildas under inverkan av sjöbris
cirkulation. Skikt som avsevärt påverkar 
utbredningen av mikrovågor förekommer 
t. ex. i Östersjöns kustområden under ca 
50 % av tiden under sommarhalvåret. Det 
är huvudsakligen under eftermiddagar och 
kvällar som skikt~n över hav bildas. 

På grund av den genom skiktbildningen 
genererade fädningen är det besvärligare 
att etablera en god länkförbindelse över 
hav än över land. 

Radiolänkar påverkas också av dämp
ning till följd av nederbörd. Detta gäller 
i allt högre grad ju kortare våglängd man 
arbetar med. De högsta frekvenser ( och 
därmed kortaste våglängder) som för när
varande används för radiolänksystem lig
ger något över 10 000 MHz. Vanligen är 
avståndet mellan länkstationerna ca 30 km. 
Vid ett häftigt regn (15 mm/h) då dämp
ningen är ca 0,4 dBlkm vid 10 000 MHz, 
skulle den totala dämpningen bli ca 12 dB, 
förutsatt att regnområdet ~träckte sig över 
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hela »länkhoppet». Då häftigt regn i regel 
endast faller över relativt små ytor är detta 
emellertid en för hög siffra. Eftersom man 
knappast behöver befara att fädning på 
grund av refraktion och maximal neder
bördsdämpning inträffar samtidigt och 
man i regel måste ha en stor signalmargi
nal för att klara den fädning som varie
rande brytningsförhållanden medför, ut
gör dämpning till följd av nederbörd ej 
ett allvarligt hinder för aktuella radio
länkars användbarhet. Däremot är den en 
reell begränsning för användning av even
tuella länkar inom millimetervågområdet. 

Vad som sagts om länkförbindelser gäl
ler också för den enkelriktade förbindelsen 
TV-sändare till -mottagare. De variationer 
i utbredningsförhållandena som förekom
mer stör i regel ej mottagningen inom sän
darens centrala täckningsområde genom 
att man där har sådana signalmarginaler 
att mottagningen blir god även om fäd
ningen är djup. Däremot kan mottagnings
förhållandena i utkanterna av täcknings
området märkbart förändras. För TV-kon
sumenten yttrar sig detta som periodiska 
växlingar mellan en ovanligt god bild, 
möjligen med mer dubbelteckning av kon
turerna än normalt, och en suddig, »snöig» 
bild. 

Spridningsförbindelser 

Då det gäller sådana radiolänkar som nor-
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malt överbryggar avstånd som är betydligt 
större än horisont-avståndet, s. k. sprid
ningslänkar, är förhållandena annorlunda 
än vid frisiktslänkar. Medan utbrednings
faktorn och därmed även den mottagna 
signal nivån vid frisiktlänkar är förhållan
devis konstant, är den starkt varierande 
hos spridningsförbindelser. Den typiska 
spridningssignalen fädar mycket snabbt 
kring ett, under kort tid, relativt stabilt 
medelvärde. Som riktvärden för denna 
snabba variation kan anges, att signalstyr
kan kan förväntas understiga medelvärdet 
med upp till 20 dB under 1 % av tiden 
och att variationerna kring medelvärdet är 
sekundsnabba. Denna fädning är endast 
obetydligt beroende av troposfärens till
stånd, medan däremot det långsamt varie
rande medelvärdet är högst väderleksbe
roende. 

Stationäriteten hos den slumpmässigt 
varierande signalen vid spridningsförbin
delser är mer eller mindre utpräglad, men 
det har blivit praxis att man utvärderar 

• den långsamma variationen medelst medel
värden, eller vanligare, medianvärden, som 
bildas över tidrymder av storleksordningen 
en timme. Resultatet aven sådan utvärde
ring visas i fig. 1. Man ser där det pro
centuella antalet halvtimmar under ett an
tal år, då utbredningsfaktorn varit större 
än ett visst angivet värde. 

Ett varaktighetsdiagram enligt fig. 1 är 



Fig. 3 
Månadsmedelvärden för utbredningsfaktorn 
vid 3000 MHz på sträckan Solna- Mora 
(nedre kurvan). De båda övre kurvarpa 
visar variationerna hos brytningsindex på 
marknivå mätta i närheten av spridnings
förbindelsens båda stationer. Som framgår 
finns det en viss korrelation mellan varia
tionerna i brytningsindex och utbrednings
faktor . 

Fig. 4 
Jämförelse mellan halvtimmesmedianer för 
utbredningsfaktorn för sträckorna Solna
Mora och Solna-Särna. Varje punkt i dia
grammet representerar samtidigt uppmätt 
halvtimmesmedian för båda sträckorna. Av 
diagrammet kan man läsa ut två tendenser: 
För det första att utbredningsfaktorn varie
rar mera vid spridningsförbindelser över 
korta sträckor (Solna-Mora), för det andra 
att den har ett lägre värde vid spridnings
förbindelser över långa sträckor (Solna
Särna). 

av ett givet intresse vid projektering av 
spridningslänkar, då det ju indikerar de 
gränssättande faktorerna för dimensione
ringen av länken. Ur fig. 1 kan dessutom 
utläsas, att skillnaderna från år till år vid 
den aktuella undersökningen är relativt 
små inom större delen av diagrammet. 
Signifikativa skillnader uppträder endast 
för stora värden på utbredningsfaktorn och 
saknar därför betydelse som gränssättande 
faktor. Man bör dock observera att de 
höga signalstyrkorna är av intresse när det 
gäller att bestämma vilken störande in
verkan den planerade länken kan få på 
andra kommunikationsnät. Om man har 
tillgång till prognosvärden för utbrednings
faktorns medelvärde och dess medelav
vikeIse har man en god grund för pro
jektering av spridningslänkar, och det 
finns stora förutsättningar för att man kan 
åstadkomma en »riktig» dimensionering. 
Detta är av yttersta vikt då onödig över
dimensionering vad beträffar antenner, ut
effekt o. d. kan innebära stora onödiga 
kostnader. Såväl utbredningsfaktorns me
delvärde som dess medelavvikelse är emel
lertid klimatberoende, varför förväntade 
värden för ett givet avstånd kan vara 
ganska olika inom skilda delar av världen 
och därmed kan prognoserade värden bli 
felaktiga, om man inte tar hänsyn till den 
klimatfaktor som är karakteristisk för det 
aktuella området. 
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Erfarenheten har emellertid visat, att en 
extrapolering från resultat som erhållits 
inom ett klimatologiskt område till ett 
annat ger ganska osäkra resultat. Detta 
förhållande har motiverat omfattande ex
perimentella studier inom olika delar av 
världen. Sålunda har man i Sverige gjort 
försök med spridningsförbindelse bl. a. 
mellan Stockholm och Mora. Som framgår 
av fig. 3 är utbredningsfaktorn starkt års
tidsberoende, vilket även gäller de meteo
rologiska storheterna som uppmätts på 
marknivå och som i figuren exemplifierats 
av brytningsindex som framräknats ur 
tryck-, temperatur- och fuktighet"sobserva
tioner. 

Graden av koppling mellan utbrednings
faktor och meteorologiska storheter har 
man fastställt genom en korrelationsanalys 
med insamlat material från en treårspe
riod. Det har då visat sig, att korrelationen 

"mellan brytningsindex och motsvarande 
halvtimmesmedianer för utbredningsfak
torn är ganska ringa. Om man i stället för 
att använda enskilda observationer använ
der medelvärden tagna över 10- resp. 30 
dygnsperioder, stiger korrelationsfaktorn 
från storleksordningen 0,4 till 0,8, vilket 
ger ett visst belägg för påståendet att det 
finns ett samband mellan utbredningsfak
torn och troposfärens »storskaliga» tili
stånd. Däremot återspeglas ej den förhål
landevis snabba variationen hos utbred-

-00 -75 -70 -65dB 
- Utbredningsfaktor F

Särna 

ningsfaktorns halvtimmesmedianer ( dygn 
till dygn) i motsvarande variationer hos 
meteorologiska storheter. Medan medelav
vikelsen från exempelvis brytningsindex' 
månadsmedelvärde är starkt årstidsberoen
de, är sålunda motsvarande medelavvikelse 
för utbredningsfaktorn tämligen oberoende 
av årstiden. 

Ett närmare studium av utförd korrela
tlonsanalys har visat att det finns större 
och mera entydig korrelation mellan ut
bredningsfaktor och daggpunktstemperatur 
än mellan utbredningsfaktor och brytnings
index. En möjlig orsak till detta är, att 
daggpunkten speglar förhållandena på höj
der överstigande något hundratal meter, 
bättre än brytningsindexvärdet, uppmätt 
vid markytan. Skälet till detta torde vara 
att temperaturprofilen över land i hög 
grad påverkas underifrån av markytan, 
vilket gör att marktemperaturen är ett 
mindre gott mått på temperaturförhållan
dena redan något hundratal meter över 
marknivå. Fuktighetsprofilen påverkas där
emot endast i ringa omfattning, samtidigt 
som variationerna i brytningsindex till stör
re del beror av fuktighetsvariationer inom 
aktuella höjder. 

Med detta som utgångspunkt plus resul
tatet av ett flertal mätningar vid olika 
frekvenser och över varierande avstånd 
kan följande empiriska formel för utbred
ningsfaktorns F medelvärde över längre tid 
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(> månad) anges 

F = 70 - 60 log d - 10 logf -
- 40 log e/eo + 0,5 tn 

där sista termen representerar klimatbe
roendet, d = avstånd mellan sändare och 
mottagare i km, f = frekvens i GHz, e = 
aktuell spridningsvinkel, eo = storcirkel
avstånd uttryckt i vinkelmått, tn = dagg
punktstemperatur i °C. 

Höjdintervallet l 000-2000 m är präg
lat aven hög meteorologisk aktivitet med 
stora variationer i brytningsindex, medan 
dessa variationer blir mindre på högre 
höjder, vilket främst beror på dy t allt 
mindre fuktinnehållet. Genom att reflek
tionen sker på lägre höjd vid korta sprid
ningsförbindelser än vid långa kan man 
därför räkna med större variationer hos 
utbredningsfaktorn vid korta spridnings
förbindelser än vid långa. Medelavvikelsen 

. från utbredningsfaktorns årsmedelvärde 
uppvisar också en tendens till högre värden 
för korta sträckor samtidigt som fördel
ningarna har en accentuerat sned karaktär, 
dvs. avvikelsen från den ideala normal
fördelningen vid stora utbredningsfaktorer 
blir mera påtaglig. Samma tendens åter
finner man även vid analys av kortare tids
perioder, se fig. 4. Denna får dock inte 
betraktas som representativ för medelför
hållandet under året utan snarare som 
typisk för en period med stark skiktföre
komst. En medelavvikelse på 6 dB kan 
anses vara ett gott riktvärde för vanliga 
förbindelsesträckor (200-300 km). För 
extremt långa (l 000 km) sträckor kan 
man räkna med så låga värden som 2 dB. 

Vid projektering av spridningslänkar har 
man slutligen att ta hänsyn till den snabba 
fädningen och man måste lägga in en 
specifik fädningsmarginal, vars storlek är 
beroende av de kvalitetskrav man har. På 
så sätt kan man fastställa lägsta tillåtna 
mediannivå för en viss specificerad kvali
tet. Med den kännedom man har om ut
bredningsfaktorns medelavvikelse och de 
krav man har på att lägsta tillåtna me'dian
nivå med en viss sannolikhet skall över
skric\.as under året, måste man lägga in 
ytterligare en fädningsmarginal där man 
även tar hänsyn tiIl den långsamma varia
tionen hos utbredningsfaktorn och därmed 
slutgiltigt fastlägger kravet på det minsta 
värdet hos signalens årsrnedian. 

Om de använda prognosmetoderna vore 
exakta skulle man, om man gjorde projek
teringen enligt detta mönster, erhålla en 
spridningsförbindelse, som uppfyllde speci
ficerad kvalitet under en viss förväntad 
tid, säg 99,9 % av året. Under resterande 
tid, dvs. sammanlagt under endast ca 9 
timmar/år skulle man sålunda vänta sig att 
inte ha tillgång till en förbindelse med 
specificerad kvalitet. Dessvärre är prognos
metoderna mer eller mindre osäkra, varför 
man dessutom måste försöka avgöra hur 
stor chans man har att uppnå målsätt
ningen. Man måste med andra ord lägga 
in en extra säkerhetsmarginal, t. ex. i form 
av extra uteffekt. 
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Fig. 5 
Diagram visande förhållandet mellan en FM-sändares betjäningsområde, erforderlig fält
styrka för fullgod mottagningskvalitet, önskad signal från sändaren, samt interferenssignaler 
från en likartad sändare belägen på 200 km avstånd. M ed den önskade signalen från sän
daren som ritats in i diagrammet erhålles ett betjäningsområde med 50 km diameter, för
utsatt att de naturliga störningarna i det aktuella området fordrar en fältstyrka av 60 dB 
relativt l ft V I m. Den interfererande sändaren lämnar emellertid en störsignal under l % 
av tiden som fordrar ett signalstörningsförhållande på 20 dB. Detta resulterar i att en del av 
sändarens betjäningsområde kommer att vara stört under l % av sändningstiden (området 
med raster) . Se texten. 

Interferens 

Vid projektering aven rundradiosändare, 
en punkt-till-punkt-förbindelse e. d., är det 
inte tillräckligt att man vid projekteringen 
endast tar hänsyn tiIl utbredningsfaktorn. 
Man måste även betrakta ingående sändare 
som potentiella störningskällor, dvs. inter
ferensproblemet måste beaktas och de me
teorologiskt betingade »överräckvidderna» 
är därför av största betydelse. 

När man skall projektera en rundradio
eller TV-sändare är önskemålet att sända
ren ifråga inom ett visst område skall ge' 
en fältstyrkenivå som garanterar fullgoda 
mottagningsförhållanden. Om den använda 
sändarantennen är rundstrålande i hori
sontalplanet kan sändarens ostörda betjä
ningsområde grovt skisseras som en cirkel
yta med sändaren som centrum. Radien 
hos cirkeln bestäms av det avstånd, vid 
vilket erforderlig fältstyrka fortfarande 
uppnås med viss grad av sannolikhet när 
man tar hänsyn till topografiska och 
någon mån meteorologiska förhållanden. 

Förekomsten av andra sändare, som inte 
nödvändigtvis behöver arbeta på samma 
frekvens, komplicerar dock beräkningen av 
en sändares verkliga täckningsområde. För 
att signalen från den projekterade sända
ren skall kunna mottagas med given kvali
tet även i interfererande miljö krävs det 
ett visst skydd uttryckt som ett signal
störningsförhållande, en faktor som blir 
alltmer gränssättande för betjäningsom
rådet ju tätare förekomsten av sändare blir 
ur såväl geografisk som spektral synpunkt. 

Ett exempel 

En FM-rundradiosändare som skall pro
jekteras skall täcka en yta med radien 50 
km. För att man skall kunna undertrycka 
den naturliga störningsmiljön i det aktu
ella området krävs en utstrålad effekt av 
60 kW vid en viss antennhöjd. Median
fältstyrkan inom det" avsedda betjänings
området överstiger därvid det för tätbe
byggda områden rekommenderade värdet 
l m V/m enligt fig. 5. 200 km från den 



plats där den aktuella sändaren skall pla
ceras finns en likartad sändare, mot vilken 
det med hänsyn till frekvensseparationen 
mellan sändarna krävs ett signal-störnings
förhållande av 20 dB. 

Den genom ren diffraktion erhållna in
terferenssignalen är på sådana avstånd som 
det här är fråga om av mindre betydelse, 
varför interferensens storlek bestäms mera 
av spridning samt av meteorologiskt be
tingade överräckvidder. Om man enbart 
tar hänsyn till medianfältstyrkan från den 
interfererande stationen skulle, som fram
går av fig. 5, betjäningsområdet inte på
verkas, då den störande signalen under
stiger den önskade med mer än 20 dB. Då 
emellertid även sporadiskt förekommande 
störningar är ytterst ,irriterande, bör me
dianförhållandena ej ligga till grund för 
bestämning av betjäningsområdet. Om 
man har som målsättning ett specificerat 
skydd mot interferens, som skall innehållas 
under minst 99 % av tiden, måste stör
signalen fastställas med kännedom om den 
nivå som överskrides under 1 % av tiden. 
Detta percentilvärde representeras av vä
sentligt högre fältstyrkor, och betjänings
området blir, som framgår av fig. 5, något 
beskuret. 

Graden av komplexitet vid planering av 
stora sändarnät torde, även av detta enkla 
exempel att döma, vara uppenbar liksom 
betydelsen av förhållandet mellan utbred
ningsfaktorn och de meteorologiska för
hållandena. Man kan emellertid inte helt 
gardera sig ty det finns alltid en chans för 
att även 1-percentilen väsentligen över
skrides, och det är heller inte ovanligt att 
man inom tillgängligt frekvens utrymme 
måste göra vissa kompromisser. Extrema 
utbredningsförhållanden kan ju också re
sultera i trevliga effekter, som exempelvis 
möjligheter till TV-DX. 

Utbredningsförhållandena påverkar 
kapaciteten 

Kapaciteten hos en transmissionskanal är 
enligt informationsteorin ett mått på den 
mängd information som per tidenhet kan 
överföras på kanalen. Kapaciteten ökar 
med ökat signalbrusförhållande liksom med 
ökad tillgänglig bandbredd. Som framgått 
tidigare i artikeln påverkas dessa para
metrar av utbredningsförhållandena, som 
sålunda givetvis även påverkar kapaci
teten. 

Informatio~steorin definierar kapacite
ten från mycket generella grunder, men 
den tar dessvärre inte så stor hänsyn till 
de praktiska förhållandena. Därför får det 
teoretiska värdet mera tjäna som en efter
strävansvärd övre gräns, samtidigt som det 
rent allmänt anger kapacitetens beroende 
av bandbredd och sigpalbrusförhållande. 

-För att utsignalen i exempelvis ett mång
kanaltelefonisystem skall vara av viss kva
litet, krävs ett visst minsta signalbrusför
hållande på mottagarens ingång. Med givna 
data på sändareffekt, mottagarens känslig
het (brusfaktor ) och använda antenner 
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I november förra året inbjöd »The 
Central Office of Information» och 
EEA (Electronic Engineering Asso
ciation) representanter för ett flertal 
europeiska facktidskrifter, däribland 
RT, till en studieresa i England. 
Under en veckas tid besöktes ett fler
tal företag inom radio- och TV-indu
strin och besök gjordes även vid några 
statliga forskningsinstitutioner. 

D et starkaste intrycket från besöken vid 
några av Englands största industriföretag 
inom radio- och TV-branschen gör kanske 
den stora satsning på forsknings- och ut
vecklingsarbete som de flesta av företagen 
kan redovisa. En stor del av forsknings
arbetet inom denna sektor utförs vid stat
liga forskningsinstitutioner såsom Radio 
and Space Research Station och SRDE 
(Signals Research and Development Estab
lishment), men de privata industriföre
tagens insatser är också betydande. Många 
företag avsätter 10-20 % eller mer av års
omsättningen till forskning. Som exempel 
kan nämnas, att av 9 500 anställda vid 
EMI Electronics Ltd uppges ca 45 % vara 
engagerade i forsknings- och utvecklings
arbete i en eller annan form. 

Den successiva utbyggnaden av de brit
tiska TV-näten och den förestående star
ten av färg-TV-sändningar har givetvis 
krävt och kommer att kräva ökade insatser 
från radioindustrins sida. Även de kom
mersiella tele- och radiokommunikations
nätens kapacitet måste emellertid ökas i 
allt snabbare takt om allmänhetens krav 
skall kunna tillgodoses. Statistiken visar att 
utväxlingen av telefonsamtal på långdistans 
under senare år har ökat med 17 % per å, 
i Storbritannien. 

Radiotorn i stället för kablar 

En viktig länk i det brittiska telekommu
nikationsnätet är det nya radiotornet i 
London, se fig. 1, som nu tagits i bruk. 
När planeringen av radiotornet påbörjades 
1954 fanns det två alternativa förslag för 
att sammanlänka Londons telekommunika
tioner med det brittiska kommunikations
nätet i övrigt och med kontinenten. Det 
ena alternativet var att bygga ett flertal 
mindre radiotorn på högt belägna punkter 
i Londons utkanter och via kablar i mar
ken överföra trafiken från dessa torn till 
det centrala London. De direkta kostna
derna för sådan kabeldragning i marken, 
och de indirekta kostnaderna i form av 
störningar i Londons gatutrafik, beräkna
des emellertid bli högre än kostnaden för 
det andra alternativet, nämligen ett så 
högt radiotom i centrum av London, att 
man därifrån kan få radiolänkförbindelser 
i alla riktningar till relästationer utanför 
staden. 

Fullt utbyggt skall utrustningen i radio
tornet kunna distrib\1era 100 000 telefon
samtal och 40 TV-kanaler samtidigt. Man 
räknar med att denna kapacitet skall vara 
tillräcklig för de närmaste 20 åren. 

Automatiserade radiokommunikations
system 

De konventionella systemen för HF -kom
munikatio'ner på medel- och långdistanser 
får mer och mer automatiserad apparatur. 
Racal Electronics Ltd är ett av de företag 
som utvecklat ett system med självav
stämmande sändare och mottagare, de sist
nämnda helt transistoriserade. Systemet, 
vars fjärrkontrollenhet visas i fig. 2, kallas 
»Speedrace». 

Apparaturens »hjärta» är en frekvens
syntetiserare,- se fig. 3, från vars standard
frekvens inte mindre än 280 000 sändnings-
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Fig. 1 

Fig.2 
Från »S peedrace-systemets» fjärrkontrollenhet kan operatören välja mellan 
280000 olika frekvenser inom bandet 2-30 MHz. Frekvensinställningen 
sker automatiskt för såväl sändare som mottagare . 

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

Fig.3 

Storbritanniens högsta byggnad är numera det närmare 
190 m höga radiotornet i London. Radiolänkutrustningen 
i tornet sammanbinder Londons telekommunikationer med 
telekommunikationsnätet i resten av Storbritannien och med 
kontinenten 

Frekvenssyntetiseraren för »Speedrace» är helt transistoriserad. Utgångs
frekvensen kontrolleras med hjälp aven frekvensnormal och frekvensinställ
ningen kan göras på 1 Hz när. 

frekvenser härleds. Sändaren täcker så
lunda hela bandet 2-30 MHz med 100 Hz 
mellan kanalerna. Frekvenssyntetiseraren 
kan ställas in med en noggrannhet av 1 Hz 
och frekvensstabiliteten är bättre än 2 på 
109 per dag. Sändareffekten kan väljas från 
1 till 10 kW. Den automatiska frekvensin
ställningen tar max. 45 s för sändaren och 
max. 15 s för mottagaren. 

Kommunikation via månen 

Vid SRDE pågår kontinuerliga försök med 
kommunikationssystem i vilka månen ut
nyttjas som passiv reflektor. Sådana försök 
har gjorts under många år, men först på 
senare tid har man uppnått resultat som 
tyder på att denna form av radiokommu
nikation kan utnyttjas reguljärt för prak
tiskt bruk, under förutsättning att man, 
utom månen, utnyttjar även andra passiva 
reflektorer. Vid experimentsändningar via 
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månen har man lyckats komma upp i en 
överföringshastighet av 800 baud med en 
felfrekvens av 1 på 104• 

Försöken vid SRDE utförs mellan en 
sändarstation i Malvern och en mottagar
station i Christchurch. Sändaren arbetar 
på frekvensen 2,6 GHz och har en effekt 
av 1,5 kW. Mottagarapparaturen, se fig. 4, 
är uppbyggd med maserförstärkare och 
mottagarantennen utgöres aven parabol 
med ca 5,2 m (17') diameter. 

Utnyttjande av »Space Junk» 

Oavsett hur långt man kan förbättra kom
munikationerna via månen ur rent teknisk 
synpunkt, begränsas systemets användbar
het alltid av att månen är »tillgänglig» 
endast ca tolv timmar per dygn. Man för
söker därför att som komplement till 
lllånen utnyttja »Space Junk», dvs. rester 
av s~telliter och raketer. Det finns f. n. ca 

100 sådana föremål i rymden. Mängden av 
»Space J unk» har under de senaste tre 
åren ökat med ca 50 % per år och om 
ökningen fortsätter i samma takt kommer 
det år 1975 att finnas ca 1 000 föremål 
som kan utnyttjas för radiokommunika
tioner. 

Vissa av föremålen i rymden »tumlar 
runt» i sin bana runt jorden på ett sådant 
sätt att de kan utnyttjas som reflektorer 
endast när de intar vissa lägen, då de emel
lertid kan ge mycket kraftiga reflexer (på 
engelska kallade »glints» eller »flashes»). 
Man försöker därför utveckla en teknik 
som gör det möjligt att överföra informa
tion med mycket hög hastighet under dessa 
korta »flashes». 

Kommunikationssystem för korta distanser 

För de flesta radiokommunikationssystem 



Fig.4 
Mottagarutrustningen för kommunikation via måne; är uppbyggd med ma
serförstärkare. Kommunikationssystemet arbetar på fr.ekvensen 2,6 GHz. 

Fig. 5 Fig. 6 
Upp till 105 sändar/mottagarenheter av denna typ kan användas i en 
Radas-anläggning. Selektivt anrop sker genom att .de två rattarna med bok
stavsmarkering ställs in på önskad bokstavskombination. 

Radas-antennen är så utformad att den snabbt kan sättas 
upp på önskad plats. 

strävar man efter att få så lång räckvidd 
som möjligt, men för speciella ändamål i 
militära sammanhang kan det vara önsk
värt med en mycket begränsad räckvidd. 

Radas (Random Access Discrete Address 
System) är ett kommunikationssystem som 
utvecklats vid SRDE och som har en räck
vidd av endast ca 500 m. Kommunika
tionssystem av denna typ är avsedda att 
användas exempelvis inom robotgrupper 
där man måste ha förbindelser mellan de 
olika enheterna, samtidigt som man vill 
förhindra att signalerna avlyssnas utanför 
gruppens uppställningsplats. Liknande sys
tem har utvecklats även i USA. 

Radjls arbetar med en form av 'puls
bredds- och pulslägesmodulering inom 
frekvensområdet 155-175 MHz. Sändar
effekten är 10 m W. I praktiken fungerar 
systemet som ett konventionellt telefon
systern. Varje sändar/mottagarenhet till-

delas en tvåställig anropssignal och bok
stavskombinationen för den station man 
vill kontakta ställs in med hjälp av två 
rattar, se fig. 5. Anropssignalen utsänds 
automatiskt när tangenten i handmikro
telefonen trycks in. Systemet är avsett för 
max. 105 sändar/mottagarenheter. En 
Radas-antenn visas i fig. 6. 

Radioutrustning för Apollo-projektet 

Marconi Company har fått i uppdrag att 
för det amerikanska Apollo-projektets räk
ning upprätta en station för satellitkom
munikation på ön Ascension i Sydatlanten.1 

Stationen kommer att upprätthålla för
bindelse med Goddard Space Flight Center 
och med markstationeh i Andover via en 
satellit av samma typ som Early Bird. 

~Det amerikanska rymdforskningspro
grammet. RADIO & TELEVISION 1963, 
nr 6, s. 42. 

Antennanläggningen på Ascension kom
mer att utgöras aven parabolantenn med 
12,8 m (42') diameter. Sändaren skall ar
beta inom 6 GHz-bandet och ha en effekt 
av 15 kW. För att man skall få lägsta möj
liga brustemperatur används på mottagar
sidan parametriska förstärkare, som arbetar 
i ett kylsystem med helium vid en tempera
tur av -253°C. Fig. 7 visar hur cirkulatorn 
till en. sådan förstärkare provas i flytande 
helium (-269°C). Mottagaren kommer att 
arbeta inom 4 GHz-bandet och med en 
förstärkning av storleksordningen 200000 
ggr. 

Inom ramen för Apollo-projektet kom
mer man också att upprätta en ny radio
station på Bermuda. Stationen skall upp
rätthålla förbindelse med Goddard Space 
Flight Center och med ett fartyg, som 
kommer att ligga i Atlanten ca 1 600 .km 
sydost om Bermuda. Till denna station 
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Fig. 7 

skall Marconi leverera bl. a. fem 30 kW 
självavstämmande HF-sändare, typ H1200. 

Studier av vågutbredning 

I samband med utvecklingen av olika 
radiokommunikationssystem har man också 
ökat insatserna för att klarlägga de atmo
sfäriska förhållandenas inverkan på våg
utbredningen. Vid Radio and S pace Re
search Station i Slough har man registrerat 
och bearbetat miljontals mätvärden från 
satelliter och rymdsonder. Man har också 
utfört omfattande mätningar av luftens 
brytningsindex, vilket är en av de faktorer 
som påverkar radiovågornas utbredning. 
För dessa mätningar används en s. k. re
fraktometer, se fig. 8, som med hjälp aven 
ballong lyfts upp till en höjd av 2,5 km. 
Refraktometern har en öppen hålrumsreso
nator och funktionen bygger på den prin-
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Fig. 8 

cipen att resonansfrekvensen för en hål
rumsresonator är omvänt proportionell mot 
brytningsindex för gasinnehållet i resona
toms hålrum. Genom att mäta skillnaden 
mellan resonansfrekvensen för en sluten 
hålrumsresonator med känt gasinnehåll och 
resonansfrekvensen för den öppna hål
rumsresonatom i refraktometern får man 
således ett direkt mått på skillnaden i bry t
ningsindex. 

Television 

Den förestående starten av reguljära sänd
ningar med färg-TV har, i Storbritannien 
liksom i de flesta andra europeiska länder, 
lett till en minskad efterfrågan på mot
tagare för svart-vit TV. Den brittiska mark
naden har under de senaste åren tillförts 
ca 1,4 milj. TV-mottagare per år. Av dessa 
säljs endast ca 26 %, resterande 74 % dis
poneras enligt hyresavtal. 

I de flesta fall torde det på längre sikt 
bli dyrare att hyra än att köpa TV-mot
tagare, men eftersom det inte krävs någon 
investering vid anskaffningen och det dess
utom går att utforma hyresavtalen så, att 
man omedelbart och utan kostnad får en 
ny mottagare om det uppstår fel på den 
man har, föredrar de flesta att hyra mot
tagare. Mottagare för färg-TV kommer 
att bli avsevärt dyrare än mottagare för 
svart-vit TV och man räknar därför med 
att procentuellt sett ännu fler kommer att 
hyra färg-TV-mottagare och att endast en 
liten andel av mottagarna kommer att 
säljas. Inköpspriset för en färg-TV-mot
tagare beräknas bli ca 3 500 kr (240 t). 
Hyresavgiften för en mottagare i den pris
klassen är ca 24 kr per vecka. 

Färg-TV 

Reguljära sändningar med färg-TV be-



Fig. 7 
Cirkulatorerna till de parametriska förstär
kare som används i mottagarutrustningen 
för satellitkommunikation* provas i flytande 
helium vid -269°C. 

Fig. 8 
För mätning av brytningsindex används en 
refraktometer med hålrumsresonator. Refrak
tometern lyfts upp till ca 2 500 m höjd med 
hjälp aven ballong. 

Fig. 9 
Slutprovning av färg-TY-mottagare Rank 
Bush Murphy's fabrik i Chiswick. 

Fig. 10 
Den minsta kameran för EMI Electronics 
special-T V-system typ 9 mäter endast 4,3 cm 
i diameter. 

räknas komma igång i Storbritannien 1967. 
Det förefaller inte som om man definitivt 
bestämt sig för vilket man skall välja av 
de tre systemen NTSC, PAL och SECAM, 
men de flesta tekniker på området synes 
förorda P AL-systemet, bl. a. därför att man 
anser det vara lättare att klara servicen på 
mottagare utförda för detta system. Ett av 
de engelska företag som utfört omfattande 
prov med P AL-systemet är Rank Bush 
Murphy Ltd, se fig. 9. 

Vid British Post Office Research Station 
har man undersökt de störningar som kan 
förorsakas i färg-TV-bilder p. g. a. fas- och 
amplitud distorsion i de överförda signa
lerna vid överföring på kabel, exempelvis 
från studion till sändarstationen. Man har 
därvid gjort opinionsundersökningar bland 
slumpvis utvalda personer, som inte har 
någon tidigare erfarenhet av färg-TV 
utan som representerar ett genomsnitt av 

Fig. 9 

Fig. 10 

TV-tittare. Vid undersökningarna har olika 
typer av färgbilder med olika grader av 
bildstörningar visats, och man har använt 
speciella korrektionsnät både för att simu
lera störningar och för att kompensera för 
dessa. En bildkvalitet som i alla avseenden 
accepterades av 95 % av dessa försöks
tittare anses vara tillfredsställande. Opi
nionsundersökningarna har också visat, att 
naturbilder som visas i färg-TV måste ha 
avsevärt högre färgintensitet i TV-rutan 
än de har i verkligheten om majoriteten 
av tittarna skall anse att bilderna är »rik
tiga». 

Special-TV 

Special-TV finner allt fler användnings
områden och detta har i sin tur medfört 
krav på utrustningar med mycket stor 

flexibilitet. Speciella system har utvecklats 
bl. a. för kontroll av flygplans start och 
landning på hangarfartyg. För att man 
skall slippa konstruera »skräddarsydda» 
system för varje enskilt användningsom
råde har vissa tillverkare utvecklat ett 
stort antal standard enheter såsom kameror, 
förstärkare, fjärrkontrollenheter osv. som 
kan utnyttjas i olika kombinationer allt 
eftersom kraven växlar. Ett sådant system 
har utvecklats av EMI Electronics Ltd. 
För detta system, som kallas typ 9 och är 
helt transistoriserat, finns tre olika kameror 
att tillgå. Den minsta, som visas i fig. 10, 
har en ytterdiameter av endast 4,3 cm. 
Kablarna mellan de olika enheterna är i 
standardutförande av sådan längd att 
kameran kan användas på ett avstånd av 
30 m från förstärkaren, vilken i sin tur 
kan vara placerad upp till 300 m från 
fjärrkontrollenheten. 
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FÖR SÄNDARAMATÖRER, 

KARL TETZNER, DL 1 UH: 

1949 infördes i Västtyskiand en mycket 
liberal amatörradiolag. Den infördes tack 
vare <let livliga understöd som lagförslaget 
fick från en del höga befattningshavare 
inom besättningsmakten som var sändar
amatörer. Detta var för Tyskland en helt 
ny situation. Alltsedan amatörradions bör
jan i Västtyskiand omkring 1922, hade 
nämligen de tyska myndigheterna i allmän
het vägrat sändarlicenser till privatperso
ner. Fram till 1933 erhöll sålundå endast 
klubbar sändartilIstånd och endast några 
få amatörer fick personliga sändningstill
stånd. Efter 1933 blev licensfrågorna för 
sändaramatörernas del något mera liberalt 
handlagda, men mer än 530 tillstånd gavs 
aldrig. 

RT:s västtyske korrespondent var f. Ö. 
en av de lyckliga på den tiden som hade 
officiellt tillstånd att sända anropssignal 
(D4 RP U). Svårigheterna med myndighe
terna blev emellertid snart för stora och 
licensen fick efter några år ges upp. 

Det nya i amatörlagen av 1949 var be
stämmelserna om att varje icke straffad 
medborgare som fyllt 18 år kunde få en 
sändarlicens. Deutsche Bundespost för
pliktigades att utfärda sådana licenser utan 
några krumbukter - tidigare hade avslag 
givits av mycket grumliga skäl. 

Många olicenserade sändaramatörer har 
emellertid inte varit rådlösa: i alla tider -
utom åren 1933-1945 - har de kört som 
»Schwarzsender», dvs. utan licens. Förf. 
ansökte 1930 hos de tyska sändaramatörer
nas föreningskansli i Leipzig om sändnings
tillstånd och erhöll efter några dagar ett 
brev utan angiven avsändare, innehållande 
ett dokument där en anropssignal var in
skriven med blyerts. Alla QSL-kort till 
denna anropssignal förmedlades sedan ge
nom Leipzig-kansliet. 

Hösten 1945, dvs. efter krigsslutet, satte 
hundratals sändaramatörer igång att sända 
utan tillstånd. Besättningsmakterna såg 
genom fingrarna härmed och så gjorde 
även de tyska myndigheter som efterhand 
kom till i Västtyskiand. De anropssignaler 
som dälVid inofficiellt utdelades hade då i 
allmänhet prefixet DA. 
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Amatörradio • Väs· I 

Då den nya amatörradiolagen och mot
svarande bestämmelser förelåg 1949 bort
föll grunden för fortsatt illegal verksamhet. 
Numera förekommer knappast »svartsänd
ning» längre i Västtysk land. Olicenserat 
sändande blir i allmänhet Il!ycket milt be
straffat; det handlar dälVid i flesta fall 
om unga pojkar som byggt ihop en UKV
sändare och levererar musik och roliga 
historier per radio till pojkarna i grann
skapet. 

16000 amatörer 

F. n. blomstrar kortvågssporten i Väst
tyskland. De flesta kortvågsamatörerna 
tillhör Deutsche Amateur-Radio Club 
(DARC), som i början av 1965 hade 
14 654 medlemmar. Härtill kommer 1 108 
medlemmar som ingår i en annan väst
tysk radioklubb, Verb and der Funkama
teure der Deutschen Bundespost ( VFDB). 

Av dessa ca 15 700 kortvågsamatörer 
har till dags dato ca 8 328 sändartillstånd, 
vilket utgör 87 % av alla i Västtyskiand 
och Västberlin registrerade sändaramatörer. 

Utvecklingen ifråga om antalet sändar
tilIstånd sedan 1955 framgår av fig. 1. 

Amatörerna i Västtyskiand har en tid
skrift, »DL-QTC», som går ut i en upp
laga på 16000 exemplar. Den har en sär
skild bilaga bl. a. för teknik, för unga kort
vågslyssnare och för tävlingar. Redaktör 
är Richard Auerbach, (DLlFK) och Fritz 
Kiihne, (DL6KS). 

1964 omsattes i Västtyskiand ca 1,5 milj. 
QSL-kort. Denna enorma mängd kort dis
tribuerades i ungefär 9 000 sändningar till 
in- och utland. QSL-förmedlingen har sitt 
säte i Miinchen (H. Pankow, DLlBA) . 
Där är man nu f. Ö. i färd med att kon
struera en halvelektronisk maskin som skall 
göra det möjligt att åstadkomma snabbare 
fördelning av korten. 

Deutsche Amateur-Radio-Club är en 
ganska stor organisation med en årsbudget 
på ca 0,5 milj. DM. Ordförande i DARC 
är Karl Schulheiss (DLlQK) i Bochum. 
Klubbens medlemmar är indelade i 18 
distrikt med över 370 lokalföreningar. En 
prominent medlem i klubben är prof. dr. 

Werner N estel, som f. Ö. är högste chef för 
den tekniska utvecklingen vid Tele/unken 
AG. Han sände 1925 första gången under 
den illegala signalen K4LV och lyckades 
redan då överbrygga Atlanten. F. n. har 
prof. Nestel i sitt herrr i Ulm en utmärkt 
amatörs ta tio n i drift. 

De västtyska kortvågsamatörerna är sys
selsatta inom alla grenar av kortvågs
hobbyn. Deutsche Bundespost har för det 
inte allmänt frigivna 160-metersbandet till
delat speciella tillstå~d, som gäller för 
områdena 1825-1835 kHz och 1985-1992 
kHz. 31 kortvågsamatörer har speciallicen
ser fÖ,r att driva amatör-TV och 110 har 
speciallicenser för amatörteletype. 

»BuUetin»-stationer 

En specialitet för det tyska amatölVäsendet 
är de talrika »Rundspruchstationen», som 
överför tekniska meddelanden och DX- och 
väderleksprognoser. Dessa bulletinstationer 
och även diverse specialstationer som in
rättas i samband med utställningar, sko
lor och museer, har i anropssignalen en 
nolla efter prefixet DL. Sålunda heter 
exempelvis den officiella tyska amatörsta
tionen DLflJDL. Motsvarande rundstrålan
de station för Berlin heter DLflJBN. Väst
tysklands bulletins ta tio ner - sex stationer 
kör med AM och SSB - är igång söndag 
förmiddagar kl. 9.00. DX-förutsägelser 
överförs lördagsmorgnar över två stationer 
med AM och SSB. 

DLIOW sänder morseövningssändningar 
varje lördag från kl. 16.00 i området 
3500-3510 kHz på 80-metersbandet. Två 
stationer (DL9Uj och DLlZQ) överför 
på 80-metersbandet regelbundet kalibre
ringssignaler för a'tt markera bandgrän
serna. 

Aktion »bandbeläggning» 
De europeiska amatörerna har med leds
nad sett att deras 4{l-metersband 7 000-
7 100 kHz blivit mer och mer belagt av 
rundradiosändare med stor effekt. I Väst
tyskland har igångsatts en »Aktion Band
verteidigung» med målet att få de tyska 



:yskland 

sändaramatörerna att utnyttja 40-meters
bandet i större utsträckning. 

I oktober 1965 t. ex. var varj e kväll sex 
frekvenser på 40-metersbandet upptagna 
i flera timmar av ett 4O-tal tyska amatör
sändare. Med denna aktion söker man 
förmå varje amatör att minst en gång i 
veckan köra ett QSO på 40 meter. Därvid 
lägger sig starkare SSB-sändare exakt på 
~törsändarens frekvens, under det att tele
grafisändare lägger sig 1 kHz från O-sväv
ningsfrekvensen. Amatörtrafik är därvid 
fullt möjlig att genomföra, däremot blir 
det starka störningar vid avlyssning av 
rundradiosändarna. Det är mestadels sta
tioner i Kina, Albanien, Grekland, Saudi
Arabien och Iran som på detta sätt får 
sina sändningar starkt störda, vilket ju 
också är meni~gen med denna aktion. 

Amatör-TV 

Liksom i Sverige har sändaramatörerna 
också i Västtyskiand börjat syssla med tele-
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vIsIOn. Denna verksamhet har avsevärt 
.J1Ilderlättats genom att det kommit fram 
billiga TV-kameror av vidikontyp med 
vidikoner av »andra ·sorteringen», till pris 
som är väsentligt lägre än för motsvarande 
kameror med förstklassiga vidikoner. För 
ca 1 000 DM är det möjligt att få en 
sådan TV-kamera i byggsats. 

Under en av de västtyska kortvågsama
törerna anordnad s. k. »Bodenseeträff» de
monstrerades en TV-station DL0IM-TV, 
som arbetade med en bildbärvåg på 435 
MHz och med 15 W effekt. Ljudet gick på 
144,9 MHz med 5 W. Frånsett det ovan
ligt stora avståndet mellan bild- och ljud
bärvåg var hela ~läggningen byggd enligt -
CCIR:s 625-linjers normer. 

Rundradioutställningen 1965 

En ovanligt verkningsfull propaganda för 
amatörradio presterade de tyska kortvågs
amatörerna med sin demonstrationsstation 
på den tyska radioutställningen 1965 i 
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Fig. 1 
Utvecklingen i Väst
tyskland av antalet 
sändartilIstånd un
der åren 1955-
1966. 
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Stuttgart. På denna utställning hade ama
törerna igång: 

sex amatörstationer med anropssignalen 
DL0FK (145 MHz, 28,5 MHz, 21,2 
MHz, 14,24 MHz, 7,055 MHz och 3,1 
MHz); . 
en teletypestation på 20- och 80-meters
banden; 
en amatör-TV-station på 435 MHz. 
Vidare släppte man upp en ballong med 

en sändare ombord. 
Vid utställningen utformade amatörerna 

själva vissa TV-program, som distribuera
des till TV-mottagare inom utställnings
området. En stor framgång blev ett upp
trädande av schlagersångerskan Rene 
Franke, som är en aktiv kortvågsamatör 
(DJ6RF). 

Ca 250 000 människor besökte amatö
rernas utställningspaviljong, däribland 300 
licenserade amatörer, som fäste sina QSL
kort på en jättestor tavla. Utställningssän
daren avverkade 2 400 QSO med 60 län
der; tyvärr måste sändningarna på 40-
metersbandet nästan helt och hållet utgå, 
de störde nämligen amatör-TV-sändning
arna. 

Det skulle föra för långt att gå igenom 
alla grenarna av den verksamhet som be
drivs av amatörerna i Västtyskiand. Dock 
skall nämnas att många av sändaramatö
rerna är entusiastiska observatörer av ama
törsatelliten OSCAR I-IV. Edgar Brock
mann (DJISB) , som infört en omfattande 
service för detta ändamål, har fått många 
lovord från sina amatörvänner i USA. 

I denna rapport har inte mycket ordats 
om teknik. Det är inte mycket att berätta 
härom, enär amatörerna i Västtyskiand an
vänder samma slag av teknisk utrustning 
som i den övriga världen. Sändare och mot
tagare hemmabyggs numera sällan av ama
törerna, men färdiga byggsatser för amatör
utrustningar är populära byggobjekt. De in
dustriellt tillverkade mottagarna och sän
darna dominerar dock. 

Problemet »TVl» (störningar i TV-mot
tagare i grannskapet) har ägnats stor upp
märksamhet, vilket är förklarligt i ett land, 
där 12 milj. TV-apparater är igång. • 
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KRETSKORT 

J J F McCARTER 

Kraven på tillförlitlighet hos elektro
nikutrustningar gäller inte bara den 
elektriska dimensioneringen av kret
sarna och komponenternas förmåga 
att stå ut med höga temperaturer och 
mekaniska påkänningar etc. Även det 
material som kretsorten tillverkas av 
måste ägnas stor omsorg vid till verk
nzngen. 

Den till synes homogena platta som utgör 
det isolerande underlaget i ett kretskort 
(exempelvis ett sådant som visas i fig. 1) 
är i själva verket laminerad, dvs. den be
står av ett antal hoppressade skikt. De skikt 
som används kan bestå antingen av någon 
form av pertinax eller av plast, som är ar
merad med ett fibermaterial. Papper, bom
ull, glasfiber eller asbest impregneras med 
konstharts och skärs till ark, som pressas 
ihop till en platta, ungefär på samma sätt 
som sker vid tillverkning av kryssfaner. 

Armering ger hög hålHasthet 

Den färdiga basplattan erhåller en betyd
ligt högre hållfasthet än de olika bestånds
delar som ingår i den. I synnerhet brukar 
de värmehärdade konsthartserna bli myc
ket hårda och sköra när de används sepa
rat. Armeringen med fibermaterial ger 
emellertid konsthartserna seghet och elasti
citet medan deras hårdhet, isoleringsegen
skaper samt motståndskraft mot fukt och 
kemikalier bibehålls. Om man vill ha spe
ciellt hög mekanisk hållfasthet hos lami
natet använder man långfibrigt papper, 
bomullstyg eller glastrådsväv för arme
ringen. 

De konsthartser som vanligen används är 
fenolformaldehyd, melaminformaldehyd, 
karbamid, kisel, epoxid och polyester. Bas
materialet kan utföras med mycket olika 
egenskaper i laminatets olika skikt. För det 
mesta skall ytorna, som skall förses med 
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Så tillverkas basmaterial 

kopparfolie, vara hårda, medan de lOre 
skikten bör vara sega och elastiska. 

Konsthartsen skall mogna 

Formica Ltd., Tynemouth, England, är ett 
exempel på en fabrik som framställer bas
material för kretskort. Ur sitt eget tillverk-

. Fig. l 

ningsprogram av konsthartser använder 
man fenolformaldehyd och melaminformal
dehyd som blandas under katalys i stora 
ånguppvärmda reaktionskittlar. Hartset till
sättes en katalysator i noggrant uppmätta 
kvantiteter. Som katalysator används kau
stik soda och ammoniak, varav den senare 



för kretskort 

är icke-elektrolytisk, vilket är nödvändigt 
för laminat där det fordras extremt hög 
elektrisk isoleringsförmåga. Blandningen 
av harts och katalysator upphettas till ca 
100°C, varefter den vakuumdestilleras för 
att lågvärdiga hartsprodukter och över
skottsvatten skall avlägsnas. 

Fig.2 

Fig. l 

Hartsblandningen pumpas sedan in i tan
kar där lösningsmedel i form av alkohol ' 
tillsätts. Den mängd av lösningsmedel som 
tillsätts bestäms av till vilken laminattyp 
blandningen skall användas. Såväl bland
ning som upplösning måste övervakas myc
ket noga, eftersom dessa moment i tillverk-

Fig.3 

Lödsidan på ett kretskort tillverkat av kopparöverdraget glas
epoxid-Iaminat från Formica Ltd, Tunemouth, England. 

Fig. 2 
Ett fibermaterial »impregneras» genom att det matas över en 
vals som roterar i en konstharts lösning. 

Fig. 3 
Efter impregnering och torkning rullas laminatet upp på rullar. 
Det material som visas på bilden är tillverkat av glasväv och 
epoxidharts och är halvgenomskinligt. 

ningen har avgörande betydelse för hart
sens »mognadsprocess», som varken får gå 
för snabbt eller för långsamt. 

Fibermaterialet impregneras 

Det fibermaterial som skall utgöra arme
ringen i laminatet »impregneras» med 
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Fig. 4 • 
Vid Formica Ltd. använder man pressar med 6000 tons tryck för att pressa samman de 
olika skikten till laminerade plattor. 

Fig. 5 
Det färdiga kopparöverdragna basmaterialet för kretskort får genomgå vissa prov. På bilden 
visas hur man lägger små provbitar av materialet i ett bad av smält lödmetall som håller 
en temperatur på 2300C-2S00C. Detta för att man skall kunna kontrollera att det tål den 
behandling kretskorten utsätts för vid lödning. 
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hartslösning genom att man för det över 
en vals som roterar i ett hartsbad, se fig. 2. 
Innan fibermaterialet matas till valsen får 
det passera en betastrålmätare, som mäter 
dess vikt före impregneringen. Efter im
pregneringen får materialet passera ytter
ligare ett valspar, i vilket en del av hartsen 
pressas bort. Valsarnas tryck ställs in auto
matiskt så att en viss bestämd mängd harts 
stannar kvar i fibermaterialet. Från val
sarna matas det nu halvfärdiga laminatet 
genom en torkugn, som håller en högsta 
temperatur av 15Doe, och därefter får det 
passera ytterligare en betastrålmätare som 
mäter hartsinnehället. Så mycket som möj
ligt av flyktiga ämnen skall nu vara av
lägsnade utan att hartsets mognad force
rats. 

Hartsinnehållet bestäms automatiskt 

Mätresultaten från de båda betastrålmä
tarna jämförs kontinuerligt aven datama
skin, som beräknar variationerna i procent 
av totala vikten hos det färdiga laminatet. 
Datamaskinen reglerar kontrollvalsarnas 
inställning så att hartskvantiH:f~och -kvali
tet blir som fö~~skrivits. Efter ' mätningen 
i den andra betastrålmätaren rullas lami
natet upp på en rulle, se fig. 3. 

Laminatet skärs i ark och av arken görs 
buntar. På det översta skiktet, eller på 
både över- och underskiktet i varje bunt, 
limmas en max. 70. p,m tjock folie av 
elektrolytkoppar. Folien är oxiderad på 
limsidan för att den skall få god vidhäft
ningsförmåga. Buntarna pressas i en hy
draulisk press, se fig. 4, till 1 Il 2 mm 
tjocka plattor. Pressen är upphettad till 
195°e och ger ett tryck av 140. kp/ cm2

• 

Sammanlagda presstrycket är ungefär 6 0.0.0. 
ton. 

Slutprov 

Basmaterialet måste nu genomgå prov med 
avseende på sammanbindningsstyrkan mel
lan folie och laminat samt motståndskraf
ten mot het lödmetall. Vid Formica Ltd. 
kontrolleras sammanbindningsstyrkan mel
lan folie och laminat genom att man tar 
ett stycke som är l" (2,54 cm) brett och 
minst 6" (15,24 cm) långt och lossar folien 
fram till en punkt som ligger l" från ena 
ändan. 

Detta stycke dras i 90.0 vinkel från lami
natet med en hastighet av 2" (5,0.8 cm) i 
minuten, varvid spänningen mäts med en 
fjädervåg. Utslaget på vågen skall vara 
minst 6 lbs (2,7 kg) innan folien lossnar. 
De flesta laminat skall tåla smält lödmetall 
med temperaturen 23Doe i minst 10 sekun
der. Vissa sorter skall tåla upp till 25Doe 
i 60. sekunder. Fig. 5 visar hur provet med 
smält lödmetall går till. 

Bland nyheterna från Formica Ltd. kan 
nämnas ett glas-epoxid-material klätt med 
en svetsbar nickelfolie, som är endast 25 
p,m tjock, avsett för montering av mikro
kretsar. En annan nyhet är ett flexibelt 
laminat som kan användas för t. ex. tryckta 
kablar. 



Det engelska företaget Formica Ltd. har 
utvecklat ett nytt basmaterial för kretskort, 
som skall användas i elektronisk apparatur 
där man arbetar med speciellt höga fre
kvenser och där det kan förekomma rela
tivt höga temperaturer. Ett typiskt använd
ningsområde där sådana förhållanden råder 
är i elektronikutrustningar för robotar o. d. 

Det nya basmaterialet tillverkas aven 
glastrådsväv, som impregneras med poly
tetrafluoretylen (PTFE) och därefter för
ses med kopparfolie på båda sidor. 

Den officiella engelska provningsinstitu
tionen National Physics Laboratory har 
gjort noggranna prov på det nya materialet 
för att bestämma dess dielektriska egen
skaper. I fig. 1 visas,materialets di elektriska 
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Fig. 1 

Kretskortmaterial 

förluster som funktion av frekvenser mellan 
1 kHz och 50 000 MHz. De di elektriska 
förlusterna uttryckes som tg å för vinkeln 
mellan ström- och spänningsvektorerna. 
Fig. 2 visar förlusterna vid varieranqe tem
peraturer mellan - 55°C och + 200°C och 
vid användande av frekveriserna 1 kHz och 
1 MHz. 

Materialet har även utsatts för ett fukt
prov, varvid materialet forvarades, under. 
21 dagar i +400 C temperatur och m<!l 
en relativ luftfuktighet av 95 %. Innan man 
gjorde mätningar på materialet efter fukt
provet förvarades det under 1,5 tirrime vid 
+ 20°C och i 75 % fuktighet. Vid det 
efterföljande provet mätte man på mate
rialet vid frekvenserna 1 kHz, 1 MHz och 
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Fig. 2 

100 MHz. Som jämförelse anges tg å såväl 
' före som efter fuktprovet. 

tg å 
Frekvens fÖFe efter 

1 kHz 0,0017 0,0856 
1 MHz 0;9~09 0,0036 

100 MHz 0,0009 0,0017 

'.f 

Av det nya materiale"fs ovnga egenska
per kan nämnas att det har en draghåll
fasthet av 1054 kgJ cm2 och en skärhåll
fasthet av 562 kgJ cm2• Den av temperatu
n;n be,oende utvidgningskoefficienten är 
3 . 10-6 per °C inom , temperaturområdet 
+ 20° till + 100°C. 

'~ 

. , . I- ./ 
L'-, / , " , ....... ---,'" .----

O .. so +110 +150 

Kur~a visande de ' dielektriSka förlusterna uttryckta som, tg o som f";nktion 
av frek venser mellan 1 kHz och 50 000. MHir., hos ett nytt kretskortsmaterial 
tillverkat av det engelska företaget Formica' Ltd. 

Diagram visande de die.l~ktriska förlusterna som f~nktion av 
,temperaturer mepan -55°C och + 200°C vid frek venserna 
'1kHz (heldragen kurva) och 1 MHz (streckad kurva). 
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Flerskiktsk'ort för mikrokretsar 
Då ett antal mikrokretsar skall kopplas 
ihop till ett komplext system uppstår pro
blem med utrymmet och med den meka
niska och elektriska stabiliteten. Lösningen 
på dessa problem är flerskiktskort (multi
layer-kort). För att alla förbindningar i 
ett vanligt dubbelsidigt kretskort skall kla
ras, fordras ett mycket stort antal metalIe
rade hål varför kortets yta blir onödigt stor. 
Man limmar därför ihop 5 a 6 kretskort 
till ett flerskiktskort. En genomlyst bild av 

Fig. 1 

ett sådant kort visas i fig. 1. Metallerade 
hål förbinder skikten (fig. 2). Antalet så
dana hål blir mindre än för samma krets· 
konstruktion på ett enkelt kort, varför fler
skiktskortets yta i huvudsak bestäms av stor
leken på de ingående mikrokretsarna. Man 
kan uppnå en reduktion till l/50 av vikten 
och lh60 av volymen hos ett ordinärt 
kretskort. Större krav ställs naturligtvis på 
kylningen, men den kan lätt åstadkom
mas med kylplåt som »bakas» in mellan 

Fig. 1 
Genomlyst · hori
sontalprojektion 
av ett flerskikts
kort. 

Fig. 2 
Närbild av me
tallerat hål som 
förbinder sex 
skikt med var
andra. 

Intepadkrols v~ 

WM~m~>Q2z;')j 
Kylplåt CJI/ Bas -mat .. ial 
<åLrninium 

Fig. 3 

Fig. 3 
Kylplåt för inte
grerad krets. 

Kemisk tryckning 
av kretskort 
Vid Sperry Gyroscape Ca . . Ltd., England, 
tillämpar man ett kemiskt förfarande 
»Electroless chemical plating» för metall
plätering aven mängd olika material, så
väl metalliska som icke metalliska. Mate
rialet etsas på de ställen som skall ha be
läggning, varefter det doppas några gånger 
i ett bad som innehåller en katalysator. 
Sedan sänks det ned i ett pläteringsbad, 
där 15-25 !tm metall per timme fälls ut 
på de etsade .ställena. Metoden har visat 
sig ge mycket noggrann reproduktion vid 
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framställning av tryckta kretsar direkt på 
icke fol.ieöverdraget plastlaminat. Man kan 
erhålla upp till 50 !tm kopparbeläggning 
som sitt~ r kvar utan något bindemedel. 
Genompläterade hål utformas samtidigt 
som kretsen »trycks» på laminatet. Ingen 
överflödig beläggning behöver etsas bort 
efter »tryckningen». Man utvidgar nu pro
duktionen till att omfatta även flerskikts
kort (multilayer-kort) . Försök att tillverka 
kretskort i 6-10 skikt med genompläterade 
hål har slagit väl ut. 

den krets som behöver kylas och ett av 
skikten. I fig. 3 visas hur det går till. Plå
tar som skärmar olika kretsar från var
andra kan läggas in på liknande sätt. De 
basmaterial som används i flerskiktskort -
pappers- eller glasvävsarmerad harts av 
fenol , epoxid eller polyester - är av samma 
typ som de som ingår i enkla kort, men 
kraven på formbeständighet är betydligt 
strängare. 

Fig. 2 
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beskrevs en F M -svepgenerator1 

byggsats. Här visas bl. a. hur man 

använder denna apparat vid trimning 

av FM-mottagare. 

FM-mottagare som kommer in till service 
är vanligen behäftade med ettdera av två 
fel: 

1) mottagaren är helt död; 
2) känsligheten är dålig (hög brusnivå 

och/ eller kraftig distorsion) 

I det första fallet sker felsökningen på 
liknande sätt som vid service på AM-mot
tagare: man påför mottagaringången en 
signal och tar sedan reda på var i mot
tagaren signalen försvinner. 

I det andra fallet hjälper det oftast med 
trimning, förutsatt att rören eller transisto
rerna är kontrollerade. 

Felsökning på .>.>död» FM-mottagare 

Vid felsökning på »död» mottagare på
föres en 400 Hz-signal över mottagarens 
volymkontroll. Se fig. 1. Är ~ottagarens 
LF -del OK hörs en kraftig 400 Hz-ton i 
högtalaren. Hörs ingenting, flyttas signal
källan ett steg i taget närmare högtalaren, 
tills signalen kan uppfattas. Uppenbarligen 
kan man, med tillämpande av denna »ute
slutningsmetod», bestämma i vilket för
stärkarsteg ett ev. fel i LF -delen ligger. 

Antag nu att LF-delen är i gott skick. 
Vi får då börja felsöka i MF -delen. 

Ställ då in en FM-svepgenerator på 10,7 
MHz och anslut svepgeneratorns signalut
gång till mottagarens MF -ingång. Är MF
delen OK skall kraftigt brum höras i hög
talaren. Om inte, får man gå från MF-steg 
till MF -steg för att konstatera när signalen 
går fram. På det sättet får man lätt fram 
i vilket steg felet måste ligga. 

Ställ sedan in svepgeneratorn på någon 
frekvens 88- 100 MHz och gå in på mot
tagarens antenningång. Om mottagaren nu 
avstämmes till FM-svepgeneratorns fre-

1 FM-testgenerator för trimning av FM-mot
tagare. RADIO & TELEVISION 1966, nr 3, 
s.62. 

FÖR SERVICEMÄN 

Om • service 
på FM-mottagare 

kvens och därvid ingenting hörs måste felet 
ligga före MF -delen. 

För att konstatera om felet ligger i HF
steget eller blandare-oscillatorsteget kan 
man, om det gäller en rörbestyckad mot
tagare, gå tillväga på följande sätt: Mät 
lokaloscillatorrörets gallerförspänning med 
en rörvoltmeter. Om förspänning saknas 
tyder detta på att oscillatorn inte svänger. 
Mät då arbetsspänningarna på rörstiften; 
det kan hända att t. ex. anodspänningen 
saknas? kanske till följd av avbrott i ett 
anodmotstånd. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den 
här skisserade enkla felsökningsgången byg
ger på två enkla regler: 

1) tillämpa uteslutningsmetoden steg för 
steg med början bakifrån, alltså från 
högtalaren mot antenningången; 

2) då det felaktiga steget hittats, lokalisera 
felet till en viss krets eller komponent. 

Trimning av FM-mottagare 

En FM-mottagare som inte är »död» men 
som uppvisar dålig känslighet måste trim-

Fig. 1 
Blockschema visande 
gången vid felsök
ning i »död» FM
mottagare. LF-delen 
felsökes med 400-
Hz.-signal. Nästa steg 
blir undersökning av 
MF-kretsarna vid 
10,7 MHz. Sista ste
get i felsökningen 
avser HF-kretsarna 
som felsökes med en 
signal inom F M
bandet, 88-100 
MHz. 

Fig. 2 
Fasvridningsnät för 
fasning av x-plattor
nas yttre SO Hz svep
spänning . • 

/88-100MHZ 

mas. Flera metoder kan därvid tillämpas. 
Den elegantaste och säkraste metoden är 
att trimma med svepgenerator. 

Om sveptrimning 

Vid trimning krävs tillgång till en svep
generator, t. ex. en t1:stgenerator av det 
slag som tidigare beskrivits i denna tid
skrift.1 Vidare behövs ett oscilloskop, i 
vilket man kan påföra en yttre horisontal
svepspänning. Dessutom fordras ett fas
vridningsnät, se fig. 2, bestående av 

1 nättransformator med 6,3 V-lindning 
med mittuttag 
potentiometer, 250 kohm 
motstånd, 470 kohm, 1/2 W 

1 kondensator, 0,05 JA-F, 400 V 
1 kondensator, 10 nF, 400 V 

Dessutom behövs ett motstånd på 100 
kohm och en kondensator på 50 nF, 400 V 
samt två motstånd på vardera 120 ohm. 

Sveptrimning av MF -delen . 

Om mottagaren hat FM-diskriminator och 
begränsarsteg anslutes en skärmad kabel 
från oscilloskopets y-avböjningsklämmor 

, O,7M Hz 

I MF-steg, 
begrönsare 
detektor 

400Hz 

I LF-steg 

10n j Till oscilloskopets 
x- avböjning 

L-----_-O 
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FM-testgeneratDms 
testsl~ I I 

AnsiUtOings
plint 

L ____ I 

Anslutningsplint 
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+ + 

+ + 
lOOk 

D20V 
50Hz 

Fasvricnngs
krets 

Fig. 3 
. Trimning av FM
mottagare med 
diskriminator 
och begränsar
steg. Oscillosko~ 
pets y-plattor an
slutes över be
gränsarrörets 
gallerläcka. 

Fig. 4 
Trimning av FM
mottagare med 
kvotdetektor. 
Oscilloskopets y
plattor inkopplas 
över ett av be
lastningsmotstån
den i kvotdetek
torn. Ena änden 
av elektrolytkon
densatorn C i 
kvotdetektorn 
måste lossas för 
att inte signalen 
skall kortslutas. 

Fig. 7 
Mätuppkoppling 

-för trimning av 
enFM-mottagare 
med detektor
krets av kvot
detektortyp. 

Rättelse 
I artikeln FM
testgenerator för 
trimning av FM
mottagare i RT 
nr 3/66 har oscil
loskopbilderna i 
fig. 14, s. 66-67 
råkat bli omkas
tade . Fig. 14a 
och 14e och 14b 
och 14d skall 
byta plats. 



till begränsarrörets gallerläcka via ett mot
stånd på 100 kohm, se fig. 3. Har mot
tagaren kvotdetektor anslutes den skärmade 
testkabeln över ett av detektorns belast
ningsmotstånd, se fig. 4 (lossa ena änden 
på elektrolytkondensatom!). Skärmen på 
kabeln till oscilloskopets y-avböjningskläm
mor skall alltid vara jordad. 

Testoscillatorn kopplas via en kondensa
tor på 50 nF till föregående MF -stegs 
galler. Observera att testgeneratorns test
sladd skall ha sin skärm jordad nära den 
punkt där signalen påföres. 

Anslut fasvridningskretsen enligt fig. 2 
till oscilloskopet resp. nätet, se fig. 3. 

Ställ testgeneratorns frekvensväljarratt i 
läge »10,7 Mc SWEEP» och anpassa ut
gångsnivån så, att lagom amplitud erhålles 
på kurvan på oscillosköpbilden utan att 
MF -förstärkaren i mottagaren överst yrs. 
Justera faskretsens potentiometer så att 
bandpasskurvan centreras på skärmen. 

Ställ sedan in frekvensratten för marke
ringsoscillatorn på 10,7 MHz och anpassa 
utspänningen från markeringsoscillatorn så 
att ett tydligt »frekvenspip» erhålles på 
kurvan. Se fig. 5. 

Trimma nu primär- och sekundärkretsen 
på MF-transformatorn närmast begränsar
steget tills kurvan blir symmetrisk, dvs. 
tills amplituden blir maximal och sym
metrisk kring 10,7 MHz-markeringen. 

Flytta därefter testgeneratorns testsladd 
till styrgallret på röret i närmast före
gående MF -steg och upprepa trimningen. 
Fortsätt sedan' att trimma steg för steg i 
riktning mot blandarröret. 

Reducera testoscillatorns utgångsnivå 
allteftersom förstärkningen mottagaren 
ökar. 

Ställ, när trimningen är klar, module
ringsratten i läge 100 kHz och vrid på 
moduleringen tills 100 kHz-markeringarna 
blir synliga på båda sidor om mittfrekven
sen 10,7 MHz. Kurvformen kommer att bli 
förvrängd, men med litet övning ser man 
snart var markeringarna är belägna på den 
odistorderade kurvan. Se fig. 6. 

Sveptrimning av FM-detektorsteget 

Detektorn kan trimmas med t'estgenera
torn ansluten till blandarrörets galler, dvs. 
där signal påföres vid trimning av l:a MF
kretsen iblandarrörets anodkrets. Om det 
blir för mycket brus gå hellre till ingången 
på första MF-stegets ingång. Anslut nu 
oscilloskopets y-ingång över volymkontrol
len i mottagaren, se fig. 7. Sätt frekvens
väljarratten i läge »10,7 Mc SWEEP>.' och 
vrid på signalnivån till lämpligt värde. En 
S-formad kurva erhålles därvid på oscillo
skopet. Minska svepbredden tills kurvan 
breder ut sig ordentligt, se fig. 8. 

Trimma detektorns primärkrets tills en 
så rak diskriminatorkurva som möjligt er
hålles. öka sedan svepbredden tills hela 
S-kurvan kommer med, se fig. 9, och siäll 
moduleringen i läge »400",MOD» och 
vrid på full modulering. »MARKER OS C» 
skall stå i läge 10,7 MHz. Öka utspän
ningen från markeringsoscillatom och stu-

Fig. 5 
Exempel på den kurvform som erhålls vid 
sveptrimning aven FM-mottagares MF
kretsar. Mätuppkoppling enligt fig. 3 eller 4. 

Fig. 6 
Kurvformen hos MF-kurvan då markerings
oscillatorn moduleras med 100kHz.ffrfig.5. 

Fig. 8 
Korrekt kurvform för en FM-m o ttagares 
detektorkrets. 

Fig. 9 
Kurvformen för en FM-mottagares detektor
krets vid stor svepspänningsamplitud. 

Fig. 10 
Kurvform för en FM-mottagares detektor
krets vid modulering av markeringsoscilla
torns 10,7 MHz-signal med 100 kHz-signal. 

dera kurvan på oscilloskopet. 
Bortse från S-kurvan och trimma detek

torns sekundärkrets tills »baslinjen» på 
kurvan blir så »lugn» som möjligt. Denna 
inställning brukar vara ganska kritisk. Man 
kan få flera »nollgenomgångar» men det är 
endast vid en inställning av sekundärkret
sen på detektorn som baslinjen vibrerar 
upp och ner kring O-linjen. 

Ställ sedan modulatorratten i läge »100 
KC MOD». Markeringar skall då synas på 
S-kurvans båda »krökar», se fig. 10. Även 
i detta fall blir kurvan förvrängd, varför 
det gäller att uppskatta läget av »ma,rke
ringspikarna» på den odistorderade kurvan. 

Svep trimning av HF .. kretsarna 

Anslut oscilloskopet till samma punkter 
som vid trimningen av MF-delen. Test
generatorns tests lad d ansluts till antenn
ingången via en konstantenn, bestående av 
de två motstånden på 12G-150 ohm in
kopplade i serie med resp. ändar av test
kabeln. Testoscillatorns frekvensväljarratt 
ställes i läge »107 MC», markeringsoscilla
torn i läge »OFF» och rriodulatorratten i 
läge »400 ",MOD». Full modulering på
drages. 

Trimma lokaloscillatom i mottagaren 
tills en sinusvåg blir synlig på skärmen 
(mottagaren skail stå på 107 MHz). 

Brusets amplitud på båda sidor om bär
vågen är kraftig men när lokaloscillatorn 
är rätt intrimmad blir sinusvågen klart 
synlig. 

Trimma sedan mottagarens signalkrdsar 
tills maximal amplitud erhålles på skär
men. 

Ställ testoscillatorns frekvensväljarratt i 
läge »90 MC» och trimma mottagarens 
lokaloscillator, tills signalen åter blir syn
lig med mottagaren inställd på 90 MHz. 

Trimma därefter antenn- och signalkret
sarna för maximal amplitud. 

Gå sedan tillbaka till 107 MHz och 
kontrollera trimningen där. Växla mellan 
107 och 90 MHz och trimma tills kurvan 
inte kan bli bättre. 100 MHz-signalen skall 
då ligga rätt på skalan. Gör den inte det, 
får man i värsta fall bända på plattorna 
i avstämningskondensatorn tills man får 
önskad följsamhet. 

Om mottagaren inte går upp till 107 
MHz trimmar man vid 100 MHz i stället. 
Man har då ingen möjlighet att kontrollera 
FM-bandets mittfrekvens såvida man ej 
modifierar instrumentet så att t. ex. 107 
MHz-läget trimmas till 96,3 MHz. 

Trimningen av HF-kretsarna sker alltid 
bäst visuellt, men en van serviceman 
trimmar med hörseln. Ett sådant förfa
rande kräver dock försiktighet, den modu
lerade bärvågen från testgeneratorn inne
håller en hel del AM, och det kan hända 
att FM-detektorn kan arbeta på rörkarak
teristikens krökta del. Man kan då få en 
kraftig LF -signal i högtalaren, trots att 
signalfrekvensen ligger alldeles fel. Skall 
man trimma med hörseln bör man hellre 
trimma för minsta brus och »renaste ton». 

• 
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BYGG SJÄLV 

TEKN. STUD. MAGNUS EKMAN 

F ör något år sedan behövde författaren 
en elektrisk borrmaskin vid några tillfällen 
då det inte fanns tillgång till 220 V-nät 
men väl ett bilbatteri. En spänningsom
vandlare av något slag för ca 100 W måste 
anskaffas. I marknaden förekommande 
typer av spänningsomvandlare, som höll sig 
inom rimligt pris, visade sig ge för liten 
uteffekt. Det blev därför aktuellt med en 
egen konstruktion. 

Efter en del experimenterande framkom 
önskemål om att även kunna driva en 
bandspelare från omvandlaren, och efter
som drivmotorn i en bandspelare är en 
asynkron- eller synkronmotor ledde detta 
till kravet att spänningsomvandlarens fre
kvens måste vara ganska stabil. 

• 

Fig. 1 
Självsvängande spänningsomvandlare. 
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220 V, 50 Hz, l 00 W från 

Självsvängande spänningsomvandlare 

Den första spä~gsomvandlaren som 
gjordes var av självsvängande typ, se fig. 
l. Verkningssättet för denna är ·följande. 
När den ena transistorn är bottnad är den 
andra strypt. Kollektorströmmen i den 
bottnade transistorn ökar med tiden, ök
ningens hastighet bestäms av tidkonstanten 
för kollektorkretsen. 

Låt oss anta att det för tillfället är Tl 
som är ledande och att dess kollektorström 
just håller på att öka. Till en början räcker 
basströmmen till för att hålla Tl bottnad, 
men basströmmen ökar inte, varför Tl 
plötsligt går ur bottning. I och med detta 
minskar spänningen över lindningen nl och 
alltså även över återkopplingslindningen n2 . 

Fig. 2 
Principschema för styrd spänningsomvandlare. 

Basströmmen till Tl minskar då och nu 
inträder ett förlopp, som mycket snabbt 
resulterar i att T2 blir ledande och Tl 
strypt. 

Den här genomgångna beskrivningen av 
hur svängningen går till avslöjar en svag
het hos den självsvängande omvandlaren. 
Transistorerna belastas med toppströmmar, 
som är väsentligt högre än medelström
marna. 

En annan svaghet med den självsväng
ande spänningsomvandlaren är att frekven
sen varierar med arbetsspänningen och be
lastningen. Samtidigt är det en nackdel att 
det kan vara svårt att få en asynkron- eller 
synkronmotor att starta, beroende på att 



'2 V batteri 

omvandlaren . lämnar ren kantvåg; någon 
fasvridning erhålles då inte i en asynkron
eller synkronmotor. 

Styrd spänningsomvandlare 

Nästa experiment blev en styrd omvand
lare, se fig. 2. Själva styrenheten utgjprdes 
aven självsvängande oscillator. 

Fördelen med denna typ av omvandlare 
är att effekttransistorerna T3 och T4 styrs 
av oscillatorn (vars verkningssätt är det
samma som hos den självsvängande spän
ningsomvandlaren. Toppströmmarna i T3 
och T4 blir nu inte så stora. Frekvens
variationerna med varierande arbetsspän
ning kvarstår dock, men kan genom stabili-

Stycklista: 

R1 = 68 ohm 
R2 = R7 = 2,2 kohm 
R3 = 1,S ohm, justerbart (Philips 10 W) 
R4 = 220 ohm 
RS = 390 ohm 
R6 = 4,7 kohm 
R8 = 3,9 kohm 
C1 = 200 !tF, 12 V 
C2 = 10 nF, 100 V 
Dl = D2 = 1N2069 (Texas) 
D3 = 1S2047A (Texas) 
T1 = T2 = AC1S3 (Siemens) 
T3 = T4 = 2N442 (Delca) 
TS = 2N1613 alt. 2N1304 (Texas) 

(se texten) 
T6 = 2N130S (Texas) 
T7 = 2NSS4 (Delca) 
Trl = kärna Telmag HWR 10/ 16-13 

(se texten) 
Tr2 = primär 2X12 V, 

sekundär 220 V (se texten ) 
(Transformatorerna kan beställas 
från t. ex. Elab) 

PI = 1 kohm (trimmer) 
P2 = 100 ohm (trimmer ) 
Kylfläns (Delco 7281361) 
Fästvinklar till kylfläns, 2 st. MS 102 

(Schaffner, inköpes genom Elektroholm ) 
Isoleringssatser till transistorerna 
Kylflänsar till T1 och T2 

Nätdrivna handverktyg, bandspelare och radio- och 

TV-mottagare, kan drivas från ett 12 V batteri ma 

den spänningsomvandlare som beskrives här. 

sering av batterispänningen och genom 
lindning med extra grov tråd på primär
sidan i oscillatortransformatorn nedbringas 
till ± 5 %. 

De två nu beskrivna typerna av omvand
lare lämpar sig bäst för drivning av belast
ningar, där kraven på frekvensstabilitet ej 
är så stora. Den senare typen har bättre 
verkningsgrad men ställer sig dyrare i 
tillverkning. 

Frekvensstabiliserad spänn~ngsomvandlare 

Blockschemat till den spänningsomvand
lare som löste problemet med frekvenssta
biliteten visas i fig. 3. Principschemat visas 
i fig. 4. Spänningsomvandlaren innehåller 

Chassidetaljer ur EBaB modul-serien. 

Chassiplåt CA12 (SX 10 cm) 1 st. 
Chassiplåt, CA13A (IS X 10 cm) 1 st. 
Chassiplåt, CA14 (10X 20 cm) 2 st. 
Chassiplåt CA13B (lSX20 cm) 2 st. 
Fästvinkel, CA31 3 st. 
Fogplåt, CA41 2 st. 

Spålnirgs-
regulator 

Oscillator 

Fig. 3 

en självsvängande oscillator, ett effektsteg 
och en spänningsstabiliseringskoppling. 
Med denna uppbyggnad kan frekvensvaria
tionerna nedbringas till ± l % i spän
ningsomvandlaren. 

Beräkning 

Från spänningsomvandlaren skall ca 100 W 
uttas. Vid 12 V batterispänning och med 
en antagen verkningsgrad på 80 % i effekt
transformatorn blir strömuttaget från batte
riet (= kollektorströmmen I c) = 100/0,8 
. 12 = 10,4 A. Transistorerna 2N442 val
des. Tillåten kollektorförlust i W fås ur 
formeln 

Pinnbult, CB18 1 st. 
Fogdon, CB28 18 st. 
Gummifötter, CB31 4 st. 
Kretskort, CC 11 (se text) 1 st. 
Kylplåt, CD16 1 st. 

Batteri 

Effektsteg Belastning 

Blockschema för styrd spänningsomvandlare med spänningsstabilisering. 
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där T j är kristalltemperaturen (max. 75°C 
kontinuerligt och 90°C intermittent), T amb 

är omgivningstemperaturen och K är 
värmeledningsförmågan i °CIW. Med den 
kylning som föreligger i modellapparaten 
är K ca 2,5°CIW. Med T amb + 40°C kan 
Pe vid kontinuerlig drift tillåtas bli Pe 
(75-40) /2,5 = 14 W. 

l modellapparaten är 

Pe = UeE(sat) . l e = 0,3 . 10,3 = 3,1 W. 

Lägger man därtill förlusteffekten i basen, 
som är av storleksordningen 10 % av Pe, 
blir den totala förlusteffekten ca 3,7 W -
en god marginal, då en omgivningstempe
ratur på + 40° sällan förekommer. 

Strömförstärkningen för de använda 
transistorerna är minimum 20 vid 10 A, 
varför max. basström blir lbmaq; = IclhFE 
= 10/20 = 0,5 A. Typiskt värde på U BE 

är 0,5 a 1,0 V, varför den inducerade spän
ningen över il3 (Tr 1) skall vara ca 2 V för 
att eventuella spänningsvariationer ska eli
mmeras. 

Motståndet R3:s uppgift är att garantera 
tillräcklig »överdrivning» vid låg batteri
spänning. 

Kärnarean aj (för Tr 2) beräknas enligt 

formeln aj = 1,6 I/Na = 1,6 ViOo = 
16 cm2, där Na = effektbehovet i W. En 
standardkärna (El120) med aj = 15,8 
cm2 valdes. Antalet varv per volt över 
primärlindningen erhålles ur formeln 

3700/1 . aj 

där 1 anges i Hz och aj i cm2. Antalet varv 
per volt över sekundärlindningen beräknas 
ur 4100//· aj. De uträknade värdena multi
pliceras sedan med spänningen över resp. 
lindning. 

Primärlindningens varvtal blir 3700/50 . 
15,8 = 4,625 . 12 ~ 55 varv och sekun
därlindningens varvtal blir 4100/50 . 15,8 
= 5,125 . 220 = 1128 varv. Trådens dia-

meter bestäms ur d = 0,0221/], där l är 
strömmen i mA genom lindningen. Efter
som effektivvärdet på strömmen genom 
primärlindningen bara är hälften av topp-

strömmen blir d = 0,022 1/5200~1,6 mm. 
Strömmen genom lindningen på sekundär
sidan är 100/220 = 455 mA. Diametern 

blir d = 0,022 1/455~0,45 mm. Vid lind
ning av transformatorn skall lindningarna 
fil-fil bifilärlindas, dvs. två trådar lindas 
samtidigt. 

Oscillatorn 

För transformatorn Trl i oscillatorn gäller 
att effektuttaget är ca 2 VA. Den trans
formatorkärna som använts är avsedd för 
max. 8 VA. Överdimensioneringen är gjord 
för att det skall gå att dimensionera effekt
steget för effekter av storleksordningen 
200 W utan att dimensionera om oscilla
torn och stabiliseringskretsen. 

Varvtalet beräknas ur formeln 

nl = U/4 . BmalJ! . 1 . A • 10-"-, 
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A 

R2 

~_R~4~-'-1-+~ ________ ~+-____ ~+ 

12V 

Pl ............. -;--+-1 

Ra C2 

Fig. 4 
Det kompletta schemat för styrd spänningsomvandlare med spänningsstabilisering. De led
ningar som i schemat är ritade med grova linjer bör dras med 3 mm" tråd. Punkterna vid 
transformatorlindningarna symboliserar resp. lindnings början. Lindningen n1:S början 
kopplas sålunda ihop med slutet på andra lindningen n1. 

där 1 = frekvensen i Hz, U = spänningen 
ca 8 V, Bmaq; = 1,7 Wb/m2, A = 1,91 cm2. 

Varvtalet blir nl = 8/4 . 1,7 . 1,91 . 50 
. 10-"- = 123 varv. 

Spänningen över återkopplingslindning
en n2 skall vara ca 1 V, varvid varvtalet 
blir n2 = nt . U2/Ul = 123 . 1/8 = 15 
varv, och spänningen över il3 skall, som 
tidigare nämnts, vara 2 V, varvid varvtalet 
blir na = 123 . 2/8 "= 30 varv. 

Basströmmen i effekttransistorerna T3 
och T4 överstiger inte 1 A, varför max. 
primärström i oscillatortransformatorn (och 
alltså även kollektorströmmen i T1 och 
T2) blir l e = n31nl . la = 30/123 . 1 = 
0,25 A. 

Transistorn AC 153 är gott och väl till
räcklig för detta ändamål. Då dess ström
förstärkning är min. 50 vid l e = 250 mA 
kommer basströmmen att bli av storleks
ordningen 5 mA. 

De olika tråddiametrarna för resp. lind
ningar blir följande 

dl = 0,0221/125 = 0,25 mm 

d2 = 0,0221/2,5 = 0,03 mm 

d3 = 0,022"v'500 = 0,5 mm 

De uträknade värdena har inte följts 
riktigt, dl har höjts till 0,3 mm och d2 till 
0,1 mm. 

Vid lindning av transformatorn skall 
lindningarna nl-nl, n:rn2 och na-na bifi
lärlindas. 

Transformatorn Tr l:s kärna består av 
två halvor som sammanfogas genom att ett 
förtent järnband placeras tvärs över kärn
halvorna och spänns med ca 4 kg tryck, 
varefter bandet lödes ihop. Då detta är 
mycket svårt att åstadkomma är det säk
rast att man beställer transformatorn fär
diglindad. 

Spänningsregulatorn 

Spänningsstabiliseringen är av mycket en
kel typ. Motståndet R4:s uppgift är att ge 
oscillatorn spänning, så att den startar. 



Fig. 5 Fig 6 
Ledningsmönstret för det hemmabyggda kretskortet i spänningsom- Komponenternas placering på det hemmabyggda kretskortet. 
vandlaren, sett från foliesidan. Skala 1: 1. 

Fig. 7 
Komponenternas placering på EBaB:s universalkretskort. 

2 

Fig. 8 
»Sockelkopplingen» för transistorerna 2N 1305 
och 2N1613. Transistorn är sedd underifrån. 

B 

EOC 
I 

Ident if ierin9s-
tabb 

RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1966 59 



Fig. 9 9b 

Komponenternas placering i apparatlådan, uppbyggd av modulchassiplåtar. 

Transistorn T5 (2NI613) är av kisel typ, 
för att man skall kunna nedbringa frekvens
variationerna med temperaturen. Det visa
de sig emellertid vid mätningen att T5 
även kan vara av germaniumtyp, varför 
det bör gå att använda 2Nl304 istället för 
2N1613. 

D3 är en zenerdiod med zenerspänning
en 4,7 V. Strömmen genom D3, som be
stäms av R5, valdes till 8,5 mA. 

Den inducerade spänningen blir ca 7,8 V 
i punkt A (fig. 4) med ett spänningsfall 
på ca 0,2 V över dioderna Dl och D2, men 
varierar något (i modellapparaten var den 
8,2 V) beroende på valet av transistorerna 
T1 och T2. Trimpotentiometern PI ändrar 
frekvensen ca 8 Hz och P2 0,5 Hz. 

Mekanisk utformning 

Spänningsomvandlaren' är inbyggd i en 
låda som byggts med hjälp av detaljer i 
EBaB-modulserien. Lådan, som har måtten 
200X 150X 100 mm, monteras ihop med 
hjälp av fogplåtar och fogdon. Vilka de
taljer som åtgår till lådan framgår av 
materialförteckningen. Tack vare detta 
förfarande kan hela omvandlaren byggas 
med ett minimum av plåt- och borrnings
arbeten. 

Transistorerna T3 och T4 är monterade 
på en kylfläns som placerats inuti lådan. 
T7 är monterad på lådans ena kortsic;la, 
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Fig. Il 

Fig. 11 

----$ 
I 

-----~ Lödbricka ...,-
I 
I 

Glimmerbricka ---<$=> 
/ ! 

1Ii'lZ.j,!!!~~-Systofle)( c;> 

limmerbriCka~ 
~ollektO,. 

Transistor----t 

Isolerad 
styrpinne 

I 
I mitt er 

Montering av transistorerna T3 och T4. Glimmnbrickor måste användas för att isolera 
transistorn från kylplåten. Transistorernas kollektor är ansluten till kåpan. 

Fig. 12 
Även tör transistorn T7 måste glimmerbrickor användas. Transistorns kollektor är ansluten 
till kåpan. 



Fig. 10 
På detta sätt monteras transformatorn TrI på en chassiplåt. 

Fig.12 

som utgöres aven kylplåt (CD 16) och en 
chassiplåt (CA 12). De övriga komponen
terna (utom R3) och transformatorerna, 
är monterade på en tryckt krets, se fig. 5. 
Kretskortet är tillverkat av kopparlamine
rad pertinax. Ledningsmönstret anbringas 
på folien med tejp, enligt den metod som 
beskrivits i RT nr 10/1962. Kortet etsas i 
en lösning av saltsyra och vätesuperoxid 
(se RT nr 2/1964). Före pålimning av 
tejpen bör folien putsas lätt med stålull. 
Detta ger en likformig etsning över hela 
kretskortet. Tvätta händerna innan arbetet 
med att fästa tejpen på kretskortet börjar! 

Samtliga borrhål har en diameter på 
1,2 mm, utom fästhålen, som har 3 mm 
diameter. 

Den som inte önskar tillverka kretskortet 
själv, kan använda sig av EBaB:s universal
kretskort. Ett förslag till komponentplace
ring visas i fig. 7. 

När kretskortet är borrat kan monte
ringen av komponenterna börja. Härvid 
måste man noga se till att transistorerna 
vänds åt rätt håll. Transistorerna T5 och 
T6 har standardhölje typ TO-5, vars bot
tenplatta är försedd med en liten identi
fieringstabb. Emittern ligger närmast denna 
tabb, se fig. 8. Transistorerna T1 och T2 
har en röd punkt vid kollektorn. 

Komponenternas placering på det hem
mabyggda kretskortet framgår av fig. 6. 
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Kretskortet är monterat i chassiiådan med 
ett par fogdon (GB28). Övriga komponen
ter är placerade i chassiiådan såsom fram
går av fig. 9. Monteringen av Trl sker 
med hjälp aven fästvinkel (GA31) som 
placerats mellan kärna och chassibotten, 
se fig. 10. 

Tr2 är på bägge sidor försedd med fot
vinklar, varav ena sidan fästs mot chassiets 
kortsida med skruv och den andra sidan 
fästs mot chassibottnen med hjälp av ett 
par fästvinklar (GA31). 

Hur transistorerna T3, T4 och T7 mon
teras framgår av fig. 11 och 12. 

:pet justerbara motståndet R3 fästes 
med hjälp aven pinnbult i chassibottnen 
och inställes på 1 ohm, ca 2/3 av mot
ståndsbanan. 

De ledningar som i fig. 4 är ritade med 
grova linjer dras med 3 mm2 tråd för att 
spänningsförlusterna skall nedbringas. Av 
samma anledning dras även kablarna från 
batteriet med 3 mm2 tråd. En säkring på 
15 A inkopplas mellan batteriet och om
vandlaren, detta för att kablarna vid en 
eventuell kortslutning inte ska »brinna 
upp». 

Komponentplaceringen är inte kritisk, 
utan den som vill ha annan utformning på 
chassiiådan kan göra det. Dock måste hän
syn tas till att effekttransistorerna får er
forderlig kylyta. I modellapparaten är kyl
ytan ca 300 cm2 vardera för T3 och T4 
och 100 cm2 för T7. 

Anslutning av batterispänningen och be
lastningen sker på en »sockerbit» som pla
cerats utanpå chassiIådan. Både plus- och 
minusjordat batteri går att ansluta. Vill 
man ha chassiiådan målad är det enklast 
att använda sprayfärg. Observera att plå
ten under effekttransistorerna inte får 
målas, varför dessa områden maskeras med 
tejp under målningen. 

Kontroller 

Innan effektsteget anslutes kontrolleras att 
oscillatorn startar; effektsteget bortkopplas 
härvid genom att anslutningarna till kol
lektorerna på T3 och T4 lödes bort från 
effekttransformatorn. Har man vänt åter
kopplingslindningarna fel, vilket är lätt 
gjort, startar inte oscillatorn. Att den star
tar ger sig till känna genom att man hör 
ett svagt surr i TrI. Skulle oscillatorn· inte 
starta, skiftas återkopplingslindningarnas 
anslutningspunkter (kablarna 4 och 6 från 
TrI). 

När man ansluter en bandspelare till 
spänningsomvandlaren kan man få vissa 
störningar hörbara i pauser i inspelningen. 
Dessa härrör från de spänningspulser som 
finns i kantvågen. Man kan avhjälpa detta 
genom att med en kondensator (0,1-0,5 ,uF) 
parallellkoppla bandspelarens nätt rans for
mator på sekundären. 

Den uttagbara effekten från en band
spelare sjunker något när man kör den 
från den beskrivna spänningsomvandlaren. 
Detta är inget att göra åt och beror på att 
kantvågen har en toppspänning på 220 V 
och inte 311 V amplitud som vid 220 V 
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Uppmätt frekvens hos den i artikeln beskrivna spänningsomvandlaren vid olika effektuttag 
och vid några olika arbetsspänningar 11,5, 12,5 och 13,5 V. Mätt med resistiv belastning. 

Fig. 15 
Genom att förse spänningsomvandlarna med ett handtag och med en stickkontakt för nät-
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Fig. 14 
Verkningsgraden för spänningsomvandlare som funktion av effektuttaget. Mätt med resistiv 
belastning. 

spänning får man ett praktiskt och lätt transportabelt strömför~örjningsaggregat. " 

Tr1 Tr2 

sinusvåg, varför den likriktade spänningen 
i bandspelarens nätdel blir mindre än vid 
sinusvåg. Vid mätningar på en Philips 
bandspelare EL 15B visade sig uteffekten 
sjunka ca 0,2 W. 

Inställning av rätt frekvens sker enklast 
med ett oscilloskop, men har man inte till
gång till ett sådant får man försöka lyssna 
sig till när frekvensen är den rätta. Enklast 
sker detta genom att en bandspelare an
slutes, varefter PI och P2 inställes tills 
frekvensen blir den rätta . 

Mätresl!-ltat 

De provmätningar på omvandlaren som 
företagits redovisas i fig. 13 och 14. Frek
vensmätningarna har gjorts med en frek
vensräknare typ RACAL SA 535, som 
ställts till förfoga"nde av firma M Sten
hardt, Bromma. För att mätningarna skulle 
bli så noggranna som möjligt mättes pe
riodtiden med en noggrannhet av 6 siffror. 
För varje mätvärde gjordes 10 mätningar, 
varefter medeltalet omräknades till frek
vens. 

Under ett lO-timmarsprov, där ingångs
spänningen ändrades 0,3 V, blev frekvens
ändringen 0,3 %. 

Frekvensdriften under de första" 10 minu
terna efter det att spänningsomvandlaren 
kopplats på var 0,4 %. Därefter stabilise
rade sig frekvensen. 

Frekvensändringarna inom temperatur
området -10 till +45°C höll sig inom 
+ 5 %. De största ändringarna inträffade 
inom temperaturområdet -10 till + 10°C. 
Det torde gå att få ned frekvensändringar
na med temperatur under + 10°C genom 
att i serie med R8 inkoppla en termistor 
(ex. Siemens K151, 500 ohm) . Värdet på 
R8 får då ändras till 3,3 kohm. Ändring
arna inom temperaturområdet -20 till 
+45 0 C kommer då troligen att hålla sig 
inom +3 %, där de största ändringarna 
sker vid temperaturer över +30°C. 

Ett ännu bättre men betydligt dyrare 
sätt att temperaturstabilisera frekvensen är 
att byta ut transistorerna T1 och T2 mot 
kiseltransistorer. Frekvensändringarna inom 
temperaturområdet -20 till +40oC kom
mer då troligen att hålla sig inom + 1 till 
2%. 

Omvandlaren har, som framgår av fig. 
14, en max. verkningsgrad på 85 %. Detta 
värde torde gå att höja något om varvtalet 
i effekttransformatorn minskas till 2 X 50 
varv på primären och 1010 varv på sekun
dären. Effektbehovet för omvandlaren utan 
belastning är 6,6 W. 

Slutligen en liten varning: Skall om
vandlaren inmonteras i en bil, där den 
kommer att utsättas för stora skakningar, 
bör samtliga skruvar och muttrar låsas med 
en låsbricka. 

Till sist: Placera inte spänningsomvand
laren i en omgivning där temperaturvaria
tionerna är mycket stora! I en bil placeras 
spänningsomvandlaren lämpligen i kupen, 
där ganska jämn temperatur erhålles (max. 
tillåten omgivningstempera tur är 65°C ) .• 

RADIO & TELEVISION "- NR 5 - 1966 63 



C-G LUNDQVIST Mikrovågsnytt 

Vakuumkondensatorer 

Eimac Division, Varian Associates, har 
utvecklat en serie nya vakuumkondensa
torer i keramik-metallutförande, både fasta 
och variabla. De har fått namnet »Vac
Cap» och kan levereras med kapacitans-

Engelsk mikrovågslänk 

General Electric Company (GEC), Eng
land, har utvecklat nya mikrovågslänk
system, uppbyggda enbart med halvledare. 
El Salvådor, Norge, Storbritannien och 
Zambia har beställt dessa system, som tack 
vare sin höga tillförlitlighet och låga effekt-

Fig. l 

värden upp till 1500 pF, spänningar från 
5 till 50 kV och strömmar upp till 225 A. 
Ingen speciell kylning erfordras. 

Svensk representant: Varian AB, Bagar
torpsringen 48, Solna 8. 

har en kapacitet på 920 talkanaler eller en 
TV-kanal. Frekvensområdet är 1,7-2,3 
GI:Iz. Uteffekten är 2 W och mottagaren 
har som ingångssteg en tunneldiodförstär
kare med en brusfaktor av 5,5 dB. Fig. 
visar lokaloscillatorenheten i denna station. 

Lokaloscillatorenhet, ingående i länkstation från General Electric Co. Enheten har uteffekten 
5 W vid 2 GHz och är helt· bestyckad med halvledat'e. 

förbrukning är mycket lämpliga att använ
das i länder som har svårtillgängliga sta
tionsplatser och där både kraftförsörj
ningen och tillsynen måste reduceras till 
ett minimum, 

En av de två utrustningar som GEC för 
närvarande har på sitt tillverkningspro
gram _är avsedd för huvudlänksystem och 
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Den andra utrustningen arbetar på frek
vensområdet 7425-7725 MHz och har en 
kapacitet på 300 talkanaler. Denna är 
speciellt lämplig för mindre telefonbolag 
och som avgreningslänkar till de större 
länksystemen. 

Svensk representant: Scantele AB, Teng-
dahlsgatan 24, Stockholm Sö. . 

Koaxialdämpare 
0-14 GHz 

Svenska AB Trådlös Telegrafi, Stockholm 
32, introducerar en elektroniskt styrd koa
xialdämpare för skydd av mottagarkristal
ler. Den har mycket små dimensioner och 
;obust uppbyggnad. • 

Elektriska data: 

Bottendämpning 
O- 7 GHz 
7-10 GHz 

10-14 GHz 

< 0,5 dB (med försp. ) 
> 70 dB 
> 50 dB 
> 40 dB 

(utan 

( " 
( " 

försp.) 

" ) 
) 

Matningsspänning 28 V likspänning. 
Dimensioner: 47X22X45 mm. 

Nya halvledar
generatorer för 
mikrovåg 

RCA har konstruerat en serie nya halv
ledargeneratorer för mikrovåg, där man 
använder overlay-transistorer som oscilla
torer. På grund av den icke-linjära varak
torkarakteristiken mellan kollektor och bas 
hos dessa transistorer kan utgången av
stämmas till en överton av oscillatorfrek
vensen. Serien betecknas TOM (Transistor 
Oscill.ator Multiplier). 



Fig. 1 
Halvledargenerator typ S-170 från RCA, 
som lämnar 200 mW inom frekvensområdet 
1,4-2,3 GHz. 

Fig. 1 visar en av dessa generatorer, typ 
S-170, som arbetar på en fast frekvens 
inom området 1,4-2,3 GHz. Denna frek
vens kan manuellt ändras ± 10 MHz. Ut- · 
effekten är nominellt 0,2 W, temperatur
kompenserad inom -50° till + 70°C. Kraft
behovet är 28 V och 130 mA. På beställ
ning kan modulator för FM eller AM byg
gas in i enheten. 

Fig. 2 
ReA typ S-173, en push-pull-generator med 
uteffekten 2 W inom området 0,5-0,85 
GHz. 

Fig. 2 visar en annan generator, typ 
S-l73, som har en push-pull-oscillator och 
uteffekten 2 W inom frekvensområdet 0,5-
0,85 GHz. Kraftbehovet är 30 V och 
470 mA. Liksom S170 kan denna genera
tor av;stämmas manuellt ± 10 MHz om
kring mitt frekvensen och den kan även 
förses med FM eller AM. 

Bland användningsområdena för dessa 
generatorer kan nämnas radiosonder för 

ballonger eller raketer och som drivkällor 
för frekvensmultiplikatorer. 

Ett annorlunda konstruktionssätt har typ 
S-l72, se fig. 3. Här användes en koaxiell 
kavitet eller resonator i oscillatorns kollek
torkrets och i denna är en varaktordiod 

Fig. 3 
Elektroniskt avstämd oscillator typ S-172 
från RCA med 200 m W uteffekt inom frek 
vensområdet 0,5-1 GHz. 

inbyggd. Detta gör det möjligt att elektro
niskt variera frekvensen 12 % från mitt
frekvensen, som ligger inom frekvensom
rådet 0,5-1 GHz. Dessutom kan mekanisk 
avstämning göras inom ± 10 MHz. Band
bredden är ± 25 MHz och uteffekten 
250 m W. Kraftbehovet är 26 V och 60 mA. 

Svensk representant: Erik F erner AB, 
Box 56, Bromma. 

Telemetersändare 
tör S-band 

Eimac Division, Varian Associates, har in
troducerat en ny telemetersändare, typ 
EM 4567, avsedd att användas i robotar. 
Den har en uteffekt av 8 W kontinuerligt 
inom frekvensområdet 2,2-2,3 GHz. Vik
ten är ca lj. kg och volymen ca 1,5 L Mo
dulationskarakteristiken håller sig inom 
± 1 dB över frekvensområdet 5 Hz-
800 kHz. 

Eimac har för övrigt på sitt program 
både sändare och HF-förstärkare med hög 
verkningsgrad för L- och S-band med 
effekter mellan 2 och 100 W. 

Svensk representant: Varian AB, Bagar
torpsringen 48, Solna 8. 

Varaktormultipli
kator tör Ka
bandet 

För att alstra effekt på Ka-bandet (26,5-
40 GHz ) har tidigare det mest praktiska 
sättet varit att använda klystroner. Tyvärr 
har dessa vissa nackdelar, t. ex. lämnar 
klystroner en begränsad uteffekt, livsläng
den är relativt kort och priset högt. Vid 
Sylvania i USA har man konstruerat en ny 
mikrovågskomponent, en varaktormuItipli
kator, som visat sig vara en utmärkt er
sättare för dessa Ka-bandsklystroner. Sylva
nas varaktormuItiplikator, typ SYG-2001, 
i vilken ingår en speciell varaktordiod av 
galliumarsenid, typ D-5245D, kan nämli
gen med fördel användas för omvandling 
av X-bandssignaler till Ka-bandssignaler. 

På detta enkla sätt erhåller man således 
ekonomisk effekt på Ka-bandet med X
bandets tillförlitlighet. God verkningsgrad 
(min. 25 %), en band bredd av min. 300 
lVlHz och lång livslängd garanteras. SYG-
2001 kan levereras med eller utan X
bandsklystron. Längden är 70 mm och vik
ten 170 g. 

Lämpliga användningsområden: i kom
mersiella kommunikationsanläggningar, i 
militära radarsystem etc. 

Svensk representant: G Kullbom AB, 
Klippgatan 11, Stockholm Sö. 
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Radioindustrins nyheter 
Uppgifterna under denna rubrik är samman
ställda på basis av material som lämnats av 
företag inom branschen. 

Svensk representant för utländska företag 
anges i den mån uppgift härom föreligger 
på redaktionen. 

Portabel räknare och frekvensdelare 

Racal Instruments Ltd., England, presenterar en universalrä~nare 
med typbeteckningen SA 535. Den kan användas för frekvens
mätning inom frekvensområdet 0--1,2 MHz och för tidmätning 
inom området 2 fls-104 s. Frekvensområdet kan utökas till 0--15 
MHz med hjälp aven dekadisk frekvensdelare, se nedan. Nog
grannheten är 1 Hz ± 0,3 %. Känsligheten är för växelspänning 
100 mV och för likspänning ± 2 V. Ingångsimpedansen är 100 
kohm parallellt med 20 pF: 

Räknaren kan nätanslutas till 115 V, 200 V, 220 V, 240 V, 
50 Hz eller 115 V, 400 Hz. Effektförbrukningen är 40 W. Mat
ning från 12 V batteri är även möjlig. Dimensioner: 29 X 18,5 X 
17,5 cm. 

Med en dekadisk frekvensdelare, typ SA 548, från samma 
företag kan man mäta upp till 15 MHz med räknare SA 535. 
Noggrannheten är densamma som för räknaren. Känsligheten är 
100 m V vid 0--12 MHz, 200 m V vid 12- 15 MHz. Ingången kan 
kopplas om för sex olika nivåer från 1 V till 300 V, varvid 
ingångsimpedansen varierar från 4 kohm till 120 kohm. Nätan
slutning till 115 V, 200 V, 220 V, 240 V, 50 Hz eller 115 V, 
400 Hz, effektförbrukning 10 W. Dimensioner: 28,3 X 15,3 X6,7 
cm. 

Pris: räknaren 3 !WO: -, frekvensdelaren 1 480:-. 
Svensk representant: M Stenhardt AB, Björnsonsgatan 197, 

Bromma. (540) 

66 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1966 

/ 

Ny privatradioapparat 

Ray the on, USA, har kommit ut med en ny privatradioapparat, 
som har beteckningen TWR-5. Sändaren är omkopplingsbar för 
23 kanaler och den tillförda effekten på slutsteget är 5 W. Mot
tagaren har kristallstyrd oscillator och känsligheten anges till 
0,5 fl V /10 dB. Vid portabelt bruk kan apparaten drivas med 
inbyggda batterier för 9,5-16 V eller direkt från bil- eller båt
batteri. Nätaggregat för nätdrift vid stationärt bruk finns som 
extra utrustning. Pris inkl. kristall för kanal 1'1: 1 240: -. 

Svensk represenant: Magnetic AB, Box 11060, Bromma 11. 
(530) 

Batteridriven ljudnivåmeter 

Svenska AB Philips, Fack, Stockholm 27, har utvecklat en tran
sistoriserad batteridriven ljudnivåmeter, som fått beteckningen 
PM 6400. Ljudregistreringen sker med hjälp aven allriktnings
mikrofon och indikeringen sker på ett visarinstrument, som är 
graderat från -7 till + 10 dB. Registrering kan också göras 
på skrivare eller bandspelare. Ljudnivåmetern täcker mätområdet 
33-130 dB och mätnoggrannheten vid 1 kHz är ± 1 dB. Pris 
2200: -. 

(535) 
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En rationell teknik .... 
för anslutning i elektroniska utrustningar är A-MP* 
Taper Technique. 
På en mycket liten yta kan man med koniska 
kontaktstift, A-MP Taper Pins, erhålla ett stort 
antal förbindningar. 
A-MPTaper Technique är speciellt anpassad för 
massproduktion. Inom loppet aven timma kan 
mer än 3.000 kontaktstift appliceras på kabel. 
Med ett lätthanterligt handverktyg kan det själv
låsande stiftet införas i en konisk hylsa, varvid 
tillförlitlig elektrisk anslutning, beständig mot 
vibration och korrosion erhålles . 
Med A-MP Taper Technique uppnår Ni kompakt 
anslutning, överskådlighet, lätt montage och 
kontroll. 
"The know how" som AMP kan erbjuda den 
elektroniska industrin garanterar lägsta montage
kostnad och högsta tillförlitlighet hos Era pro
dukter. 

5-617125 

Kontakta oss redan idag beträffande A-MP Taper 
Technique. 

För framsynt planering - räkna med AMPl 

'Varumärke för AMP Ine., USA 

Industriavdelningen AIVI~ 
Fack I Tel. 08/820280 ~ 
Solna 1 Repr. för H O L L A N D N. V • 

~ 
'" Fabriker I U.S.A . Holland och Belgien, England, Tyskland , Frankrike , ~ 

Italien, Spanien, Kanada, Mexico, Portorico, Japan och Australien. <l; 
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dunkermotoren Bonndorf/Schworzw. 

Självstartande synkronmotorer 

, I 

Typ SY 50f-16/ZGR53 Typ SY 50f-16 

Typ SY 50f-16 
Motor utan växellåda för normalt 220 V 50 Hz. 
Kan även levereras för andra spänningar. 
Vridmoment=25 cmp. 
Varvtal =375 r/m. 
Levereras med 100 mm. långa anslutningssladdar. 

Typ SY 50f-16/ZGR 53 
Motor med växellåda (Motor som föregående). 
Nedväxling från 60 varv/min. till l varv/24 tim. 
Max. vridmoment: 4 cmkp. 

Omgående från lager för 220 V 50 Hz. Ring, så sänder vi katalogblad. 

Generalagent: 

QD.J. STORK 
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Tel. 112990, 102246,217316 

Holländargatan 8, Stockholm 

Vikan nu erbjuda 
mer än 30 olika 
typer omgående 
från/ager! 

Typ V A 4 BI ••• d .... lyp .. 
C25-S 0-2S S av Oltronix 
B28-SR 0-28 S stabiliserade 
C28-10R 0-28 10 likriktare kan 

C40-1 0-40 1 levereras 

2C40-1R 2 X 0-40 1 omgående. 

B40-1 0-40 1 Förutom lab.agg regat 
BSO-3DR 0-24/0-S0 6/3 kan vi nu erbjuda Er 

CSO-SR O-SO S mer än 50 typer av in-

B60-1 0-60 1 byggnadsaggregat. 

2B60-1R 2 x 0-60 1 Rekvirera broschyr! 

LTRONIX 
Jämtlandsgatan 125. VÄLLINGBY - Tel. 87 03 30 



DUBBELPULSGENERATOR PG 54 

s""""' 
WAVE 

OUTPUT 

• Heltransistoriserad - låg vikt 

• 2 Hz - 3 MHz även yttre styrning, 
triggning och synkronisering 

• Nät och batteridrift. Inbyggd batteri
Iaddare 

HUVUDPULS . 

Repetitionsfrekvens 
Pulsampl itud och 
utimpedons 

2 Hz-3 MHz 
Pos. eller neg. från O V 
0,1, 0,2, 0,5, 1 och 2 V i 50 ohm ; 
5 V i 340 ohm; 
10 V i 680 ohm . 
Kontinuerlig inställning till 40 % 
mellan vorie steg. 
9 ns-2 V; 100 ns-5 V, 200 ns-l0 V. 
70 ns-O,2 s. 

Funktions-chema för PG54 

Stigtid 
Pulsbredd och 
rördröjning 

Pris : 3.150 kronor 

Advance program säljs i övriga skandinaviska lön der av 

Ortofon A/S 
Trommesalen 5 
KOPENHAMN V 
Tel: Hilda 883 

~ 

J. M. Feiring A/S 
langmyrgrenda l 
OSLO 
Tel: 2311 80 

r'
J

1 1 
f:.· .. ,1 f ., , . ~ 

r 

Nores & Co Oy 
Fabiansgatan 32 
HElSINGFORS 
Tel: 13360 

letlllnthe 
kondenslltorer 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58 - Stockholm SV - Tel. 08/246160 

FORPULS Nominellt 1 V 

För ytterligare data om PG 54 och övriga 
Advance-generatorer kontakta: 

SCAN.DIAMETRI CAB 
S. lANGGATAN 22 • FACK, SOlNA 3 • TEl. 08/8204 10 

Polstyrenfolie 
10 pF ... 50 p.F, arbetsspänning 30 ... 20000 V 
Temperaturområde -40 .. + 60/70/850 C. 

Metalliserad plastfolie 
1000 pF .. ,10.p. F, arbetsspänning 63 ..• 250 V 
Temperaturområde -40 .. + 850 C 

Elektrolytkondensatorer 
1 , .. 5000 p. F, arbetsspänning 3 ... 500 V 
Temperaturområde -10/20/40 .. + 60/70/850 C 
0,01 .. ,330 p.F, arbetssp9nn ing 2 ... 50 V 
Temperaturområde -80 .. + 850 C (tantal) 

Nyheter från Leclanche 
Elektrolyter för höga kapacitanser: serie EF 
Polystyrnkondensatorer: i mindre dim: serie Png 
Polykarbonatkondensatorer: serie MKP 
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KÖP DEN GLÖM DEN! 

Philips har den magnetiska 
växelspänningsstabilisatorn 

Nätvariationer på ± 1 0% behöver ej mer orsaka Er 
besvär. Philips magnetiska växelspännings
stabilisator håller spänningen konstant inom 
± 1%. Men det finns även andra orsakar, varför 
det är fördelaktigt för Er att använda Philips 
magnetiska stabilisatorer. De har inga rörliga 
delar, inga transistorer eller elektronrör. De är 
kompakta och pålitliga och utmärker sig för en 
obegränsad livslängd. 
De behöver därför ej något underhåll. 

Philips magnetiska växelspänningsstabilisatorer 
är ekonomiska - genom att de kan parallell
kopplas för olika effekter täcker de nästan alla 
effektområden. Philips magnetiska 
stabilisatorer utan kåpor är avsedda för 
inbyggnad i Er utrustning . Vid köp av 
kvantiteter kan Edra önskemål beträffande 
utformningen i viss utsträckning tillgodoses. 

För detaljerade informationer skriv eller ring oss! 

SVENSKA AB PHILIPS 
Industriell Elektronik 
Fack. STOCKHOLM 27 
Tel. 08/63 50 00 

70 RADIO & TELEVISION - NR 5 -1966 

PHILIPS 

ORKESTER .. 
FURSTÄRKARE I BYGGSATS 
Inbyggda mixers. Modern elegant låg form. Hög 
ljudkvalitet genom motkopplade ultra-Ilnjär-slutsteg. 
16 WATT: skjutpotentiometer för 3, 10 och 300 mv 
mixer. 25-250000 p/s ±1 db. Pris kr. 645.
Enklare typ med mixer för ·2 mv+2 st 150 mv 
5(}-15OOO p/s . Pris kr. 475.-
17 WATT: Gitarrförstärkare komplett med väska med 
2 st bashögtalare+diskanthögt. mi xer 3 st 10 mv+ 
2 st 250 mv ing . Pris kr. 800.-
30 WATT: Transistorför8tä~kare för 6 volt el. nät, 
mixer för 2 st 1 mv 200 ohm+2 st 300 mv högohms 
ing . Aut. fläktmotor startar vid viSS temp. Pris 1100.-
35-40 WATI: Mixer f. 3 st mikro 8 mv+2 st 300 mv. 
20-20000 p/s ±2 db, 0.5 % dist. V. 35 W. 1000 p/s 
Ultra-linjär push-pull-parallell-teknik . Pris kr. 785 .-
45-50 WATT: Mixer med 5 st 10 mv ing . f . mikrofon 
etc . varje ingång har egen . bas- O. disk.kontroll ut
över de gemensamma kontrollerna. 20-20000 p/s 
±2 db. Mag. öQa. Pris kr. 1100.-
1()()"""'150 WATI: Mixer f . 3 st 10 mv+2 st 400 mv. 
5(}-15OOO p/s . Instrument för övervakning med om
kopplare . Vikt 18,6 kg . Elegant design trots det ro
busta utförandet. Pris. kr. 1800.-
EKO-APPARAT: Med efterklangskontroll från 0,1-
3,1 sek . 1-3/ st ekon . trickeffekt 3 sek. Färdigbyggt 
drivsystem med ändlöst tonband över 5 tonhuvud + 
raderhuvud O. Pabstmotor. Pris kr. 1100.-

HI-Fl STEREOFÖRSTÄRKARE I BYGGSATS 
15+ 15 watt (sinus) transistor (30 st) 10-25000 p/s 

1 % dist. Pris kr. 1280.- . 
30+30 watt (sin",,) transistor. 10-50000 p/s 1% 
d;st . Med pol. trälåda . Pris kr. 1560.-

TRANSISTOR FM - TUN ERS I BYGGSATS 
Monomodell med 7 transistorer, 13 kretsar 1 uV 
känsl. · AFC 500 mv utg . Pris kr. 370.
Stereomodell med 19 transistorer 13 kretsar, 3-gang 
kand . med pol. trälåda. Pris kr. 955.-

Kontakta oss för närmare upplysningari Meddela vil
ken modell som är av intressel 

INGENIORSFIRMAN EKOFON 
Vldargatan 7. Stockholm VA 

Tel . 30 58 75, 3204 73 

JOHN SCHRÖDER: 

Radiobyggboken 
DEL 3 

Mättekniska delen 

Pris: inb. 2.0:-
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EKMAN & CO AB 
presenterar nu nya NATIONAL-modeller 

Ny generalagent för Sverige för NATIONAL radio, 
. TV, bandspelare och skivspelare är fr.o.m. 1 mars 
1966 EKMAN & CO AB., Göteborg. 
Det bör kanske här erinras om, att EKMAN & CO 
AB. är ett av vårt lands äldsta och största han
delshus, grundat 1802, och med mer än ett halv
sekels erfarenhet av handel med fjärran östern. 
Företaget har egna kontor över hela världen och 
även i Japan och är alltså väl kvalificerat att re
presentera Matsushita Electric - världsföretaget 
för modern elektronik. 
Bland de nu aktuella konkurrenskraftiga NATIO
NAL-modellerna kan nämnas: 
Heltransistoriserad TV med 9" bildskärm - P2-
klar - for anslutning direkt till 220V växelström 
alternativt till batteri. För fritiden, samt familjens 
extra-TV. NATIONAL-kvalitet till RÄTT pris. 
RADARMATIC ny ultramodern reseradio med 
automatisk stationsinställning och fjärrkontroll. 

NATIONAL
ELEKTRONIKSPECIAlISTEN 

NATIONAL-produkter 
med NATIONAL-kvalitet 

återfinns i 120 länder 

RF-610 - Den lilla apparaten med det stora lju
det till det låga priset. 
T-100F - Den stora apparaten med det stora lju
det. Alla våglängdsområden. Separata högtalare 
för bas och diskant. 
FG-SOS - skivspelaren till rätt pris. Fri"stående 
högtalare, tre hastigheter, batteridriven. 
SG-SSOFL - batteridriven radiogrammofon. Ra
dio: FM, MV, LV. Grammofon: 3 hastigheter. 
RQ-202S - RQ-101S - Batteridrivna, portabla 
bandspelare i det kompakta formatet. Förstklas
sig ljudåtergivning. 
RQ-1S0 - RQ-1S8S - Batteridrivna, portabla 
bandspelare i bekväma format. Startar automa
tiskt vid ljud. RQ-1S8S även automatisk retur. 

MATSUSHITA ELECTRIC 
JAPAN 

En av världens främsta tillverkare av radio och TV, elek
troniska komponenter samt elektriska hushållsartiklar. 

Generalagent: EKMAN & CO AB., Göteborg 1, Box 230, Importavdelningen, (Stora Nygatan 29) Tel. växel 17 4580, telex 2353, Tgradr.: EKMANS, Göteborg. 
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SEUFFER 
miniatyr

OMKOPPLARE 
fabriken har elt rikhaltigt sor

timent från minimiomkopp

lare till starkströmsbrytare för 

professionellt bruk 

Ej försäljning till amatörer 

VALENCE 
ElS. P. BARNlER 
Elektrisk Isolermateriel 

och Industritejper 

Specialitet 
glasfiber systoflexrör 

glasfiber duk och band 

,I S O L C O TRADING 
Kampementsgatan 34 
Stockholm No. Tel. 63 83 51 

l Rolerskarvar för koaxialledning , , 
NYHET 

Galvanisk kontakt - enligt ny patent;i;ikt metod - i rotations
punkten mellan såvöl inner- som' ytterledore., Lömplig för mot
togorantenner och, videosystem. 

, SPECIFIKATION SL 7852 SL 7853 

Frekvensom~åde ' 0--12,4 GHz (}-6 GHz 

SVF max (inkl. 0--1 GHz < 1,1 0--1 GHz < 1,1 
,kontakter l-S .GH'z < 1,2 1-6 GHz < 1,2 

8-l2,4 ' GHz < 1,4 

Inlänknings- o--S GHz < 0,1 dB 0-6 GHz < 0,1 ,dB 
dömpn. ,8-12,4 GHz < 0,2 dB 

Impedans ~O ohm 50 ohm 

Ma ter i ~1 Rostfritt' stål Aluminium 

Kontakter 'Typ N . Rostfri, förgylld Typ lT Rostfr. förg, ' 

Vikt .150 g 400 g 

Pris ~85 , -

Effekttåligheten för roters l<arvarna liestömmes ~v d~ kablar och 
kontakter; som ' anvöndes i ,samband med respektive skorv. 
Vid beställning av större antal kon raterskorvarna erhå ll!," med 
andra kontakter. .. 
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Nytt instrument för resistansmätning 

Electro Scientific Industries, Inc., USA, 
har utvecklat en »Resistance Transfer 
Standard» med vilken mätning av resi
stanser upp till 110 Mohm kan göras med 
referens till en enda standardresistans på 10 
kohm. Instrumentet, som har modellbe
teckningen SR 1050, är uppbyggt med el
va trådlindade precisionsmotstånd, som 
inkopplas i serie eller parallellt eller ock
så i kombinationer av serie- och paral
lellkopplingar. Instrumentet finns i tre ver
sioner med resistansvärdena 100 kohm, 1 
Mohm och 10 Mohm per steg, Kalibre
ringsnoggrannheten relativt absolutvärden 
är 1 på 105 för 10 Mohm resistanser och 
1,5 på 105 för andra resistansvärden. Pri
set är 2 750 : - för instrument med 100 
kohm/steg, 3 450: - för instrument med 1 
Mohm/steg och 5 150: - för instrument 
med 10 Mohm/steg. 

Svensk representant: Teleinstrument 
AB, Härjedalsgatan 21, Vällingby. 

(527 ) 
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SKANOINAVISKA GRAMMOl'HON Al 
STOCKHOLM· GOTUORG • MALMO 

*2 - spårs inspelning 
avspelar Qckså 4-spår 
En av de finesser hos nya BEOCORD 2000 de Luxe. som väcker den största uppmärksamheten. är den inbyggda 
4-kanals mixpanelen med dubbla skjutpotentiometrar för både mono- och stereoinspelning. med separat reglering av 
mikrofon - grammofon. - radio- och linjesignaler. Detta · innebär. att inspelningarna kan balanseras under pågående 
inspelning. En dubbel skjutpotentiometer med fysiologisk reglering av detta slag gör att också återgivningen kan 
balanseras. Dessa egenskaper ger stora möjligheter till trickinspelningar av alla slag . BEOCORD 2000 de Luxe är en 
2 -spårs bandspelare. som även kan avspela 4-spårs band! 

SKANDINAVISKA GRAMMOPHON AB STOCKHOLM · GÖTEBORG· MALMÖ 

• RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1966 73 



LAMPLlST La 155.1 
• Total längd 193 mm 
• Plats för 20 miniatyrtelefonlampor 

T8K 
• Textremsa, vit, av Resopal 
• Listen tillåter att lampbyte sker 

framifrån 
• Lampan är utformad så, att risken 

för kortslutning elimineras 

LAMPHALLARE Laf 188 
• För miniatyrtelefonlampa T8K. 

6-60 V 
• Små dimensioner. 7 linsfärger 

Serie 300 

• Knappar med 
spärr eller återfjädrande 

• Separata knappar eller inbördes 
beroende med mekanisk eller 
elektrisk återställning 

• Upp till 15 knappar per rad 

HANS WIDMAIER, MONCHEN 

SCA PRO 
--------------~----~-------, 

SCANDINAVIAN PRODUCE CO AB 
Kungsbropl. 2. STOCKHOLM K. 53 0451 

ADC - HELT NY KONSTRUKTION 
Den inducerade 

För exaktare 
åter givning av 
originalljudet magnetprincipen ger 

• Det lättaste 
rörliga systemet 

• Rakare 
frekvenskurva 

• Lägre distorsion 

• Lägre nåHryck 

• Mindre skivslitage 

Priser från kr. 115: -

ADC-404 sensationell minihögtalare. nu i lager . Pris kr. 425:-

HARRY THELLMOD AB 
Hornsgatan 89, Stockholm Sv. 

Tel. 689020,693890,684040 

74 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1966 

~ 72 

Koaxialdämpsats 

Fairchild Electro-Metrics, USA, har kom
mit ut med en stegvis varierbar koaxial
dämpsats, som täcker området 1-60 dB. 
Ståendevågförhållandet är bättre än 1,2 för 
frekvenser upp till 2 GHz och 1,3 för 
frekvensområdet 2-4 GHz. Dämpsatsen 
har sex inställningslägen och omkopplings
mekanismen är utförd så att ändkontak
tema automatiskt frigörs när inställnings
ratten vrids. 

Svensk representant: Ingenjörsfirman 
Karl Erik Larsson AB, Sturevägen 6, Li-
dingö 1. 

(534) 

Mätförstärkare för små signaler 

.=..--

En förstärkare, typ CA 2, från T eltronics 
Inc. , USA, kan detektera och mäta sig
naler som ligger 40 dB under brusnivå. 
Frekvensområdet är 30 Hz-lO kHz. Ett 
visarinstrument indikerar koherent detekte
rad signal och ger fullt utslag för 10 fl V 
ingångsspänning. Pris: ca 5200: -. 

Svensk representant: Ingenjörsbyrån lES, 
Bågskyttevägen 2 E, Mölndal 4. 

(537) 

Krympplast 

Raychem Corp., USA, tillverkar krymp
plast med bet~ckningen »Thermofit», i 
form av slang samt olika slags isoleran
de höljen! Krympningsgraden vid upp
hettning är för slangen 50 %, . för övri
ga produkter 10-80 %. 

Svensk representant: AB Elektroutensi
[ier, Åkers Runö. 

(538) 
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Finger topp 
trimmad 

utrustning 

med 
trimmer 
modell 333 från 

Weston Instruments Ine. 
Nya prisbilliga Weston mo
dell 333 trådlindade trimmer 
har refflad ratt för trim
ning med fingertoppen. Den 
har också ett sexkanthål för 
fintrimning med verktyg. 
Utväxling 4: 1. 

O 
Det enastående spårlindade 
resistanselementet är det
samma som används i Wes
~on Squaretrimrar av MIL-typ. 
Det innebär hög upplösning 
och linearitet samt lågt brus. 
Det innebär också stor tålig
het mot vibration och chock. 

Detta är bara en av de spe
ciellt utformade Weston-kc;>m
ponenterna. Weston har mark
nadens bredaste program av 
fyrkantiga trimrar. 

210-Serien får stå 
som exempel på en 
MIL-typ från Weston. 
Låt oss informera Er 
om de övriga. 

- Speciella behov? 
Antagligen kan vi möta just 
Era krav med någon av våra 
standardmodeller. 

Kontakta 
sCHLUMBERGER 
SVENSKA AB 
08/65 28 55 Box 944 Lidingö 9 

6fi9 
.Weston Instruments Inc. 

är ett SCHLUMBERGER företag. 

STIRON Lödpenna - ett effektivt och behändigt 
verktyg för både service- och produktionslödning. 

STIRON Lödkolvar med ett flertal finesser utöver 
det vanliga täcker ett stort område inom modern 
produktionslödning. Värmeelement med hög verk
ningsgrad ger snabbare lödning till lägsta kostnad. 

STIRON-stället med spetstemperaturkontroll pas
sar alla Stiron-verktyg. Skyddar lödspetsen, kol
ven och personalen. 

VVfltlf!ff 
STIRON järnplätterade lödspetsar finns i ett fler
tal olika utföranden och diametrar. De är under
hållsfria och har lång livslängd. Även den cylind
riska delen är helt järnöverdragen och spetsarna 
bränner aldrig fast i elementhylsan. 

STIREX verktyg har återfjädrande nylon handtag, 
som medger snabbare arbete och bekvämare 
grepp. 

) 
STIREX monteringstång är idealisk för kompo
nentmontering och plockningsarbeten. 

~:) 
STIREX specialsax användes bl.a. inom industrin 
för snabba klippoperationer. Klipper även kop
partråd upp till 0,8 mm 0 . 

Svensk tillverkning. Svenska och utländska patent. 
Kontakta för närmare information. 
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ente 
subminiatyr
omkopplare 

Små högkvalitativa omkopplare till lågt 
pris, provade och godkända enl RCS 
154/242. Finns l-pol, 6 och 10 vägs, 
1-4 gang. Tvåhålsfastsättning eller för 
enhålsmontage med mekanism som ger 
hermetiskt tät panelgenomgång. 

Prisexempel: 
Tvåhåls 6 vägs 1 gang 13: 50 ' 

AB Ol'iSTA BÄCKSTRÖM 
TELEFON 54 0390 BOX 12089 
STOC KH O LM 12 ~ 

Heltransistoriserade 

Privatrad iostationer 
NYHET! Ultrakompakt 5 wattare 

2 watts Walkie-Talkie 

Begär broschyr 
och prisl ista fö r 
Merförsäl jare 

Heltransistorise rade 

OMFORMARE 
underhållsfri a 
stötsäkra 
Prim. 6, 12, 24 V = 
sek. 220 V, 50 p/s 

Ingenjörsfirma L. G. Österbrant 
Box 537, Jönköping 2, 036/12 81 96, 11 'lO 73 
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Redaktionen och 
annonsavdelningen 
för tidskrifterna 
Radio " Television 
och Elektronik har ••• 

Vår nya adress är 
Fackpressförlaget AB 
Sveavägen SJ 
Stockholm VA 
Tel. 08/J4 00 80 

~ SARKES TARZIAN 

ledande t ill ve rkare av 

Samtliga 

KISELLIKRIKTARE 
nu med 

CONTROLED AVAlANCHE 
Spärrspä nnin g från 50-16000 V 
likström från 0, 15-1000 A mp 

ZENERDIODER 
1/4, 1/2, 1 o c h 10 W frå n 5,6-100 V 
5, 10 och 20 % 

STYRDA LIKRIKTARE 
likström 3 och 5 Amp 
Spärrspänning 25-500 Volt 

RORERSÄTTNINGAR 
för d e flesta 
föreko mmande likriktarrör. 

För ytterligare upplysninga r 
kontakta 

THURE F. FORSBERG AB 
Molkomsbacken 37, Postbox 63, Farsta 1 
Telefon 64 70 40-41-42 

, 
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R esistansmätare för halvledare 

Teltronies l nc., USA, presenterar ett In

strument för uppmätning av specifik re
sistans i halvledare. Mätområdet är 0,001 
-5 ohm med noggrannheten ± 5 %. Mät
ningen utförs med hjälp aven mätkropp 
som är så konstruerad att den inte be
höver anbringas direkt på det ömtåliga 
halvledarmaterialet. Pris: ca 3 600:-. 

Svensk representant: I ngenjörsbyrån 
lES, Bågskyttevägen 2 E, Mölndal 4. 

(539 ) 

~ 41 Om vädrets .. . 
kommer givetvis överföringsdämpningen 
att bli den parameter som är gränssättande 
för den utnyttjningsbara bandbredden och 
därmed för det antal telefonikanaler som 
kan överföras. 

Betraktar man däremot ett digitalt data
överföringssystem är det naturligt att man 
anger förbindelsens kvalitet med utgångs
punkt i felfrekvensen hos dataflödet. En 
viss given utrustning kan nu tänkas komma 
till användning vid olika utbredningsför
hållanden och felfrekvensen kommer då 
att variera med överföringsdämpningen, ett 
förhållande som inte kan tolereras i data
sammanhang. Man kan emellertid säker
ställa en given kvalitet genom att införa 
redundanta (icke informationsbärande ) 
element i dataflödet. Dessa element an
vänds för feldetektering och åtföljande 
korrigering. Med bibehållen datahastighet 
kommer sålunda kapaciteten att sjunka i 
samma grad som antalet redundanta ele
ment ökas. Denna form av datasändning 
är av speciell betydelse när det gäller 
sändning på system med ' stark fädning, 
t. ex. vid spridningsförbindelser. 

Tidigare i artikeln har diskuterats ut
bredningsfaktorns variation p. g. a. fler
vägsutbredning men då enbart ur dämp
ningssynpunkt. Självfallet påverkas inte en
bart signalens amplitud utan även dess fas 
vid flervägsutbredning. Normalt är dock 
fasvariationen vid här aktuella förbindelser 
så liten att den saknar betydelse. Starka 
inversionsskikt kan dock i vissa samman
hang bli besvärande. Det kan då före
komma gångvägsskillnader på upp till 10-
talet meter, dvs. löptidsdifferenser av stor
leksordningen lO-tal nanosekunder. Känne
dom om dessa förhållanden blir sålunda 
väsentlig vid projektering av mycket bred
bandiga system (upp mot 100 MHz). 

Meteorologiskt betingade löptidsdifferen
ser kan även förekomma vid TV-mottag-
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Eliminera lokal 

upphettning och smältning 

Ny 1,5 A likriktare tål upp till 1000 W effektförlust 
i backriktningen utan upphettningsskador 

'. General Electrics nya glasinkapslade 1.5 A 
likriktare. typ A-14, absorberar ögonblick
ligen alla spänningstransienter som kan 
förekomma på växelspänningsnätet. A-14 

G tål effektförluster på upp till 1000 W i back
riktningen utan att den förstörs. 

General Electrics forskare rekommenderar 
A-14 för användning i de lågeffektssam-

manhang såsom i tidfördröjningskretsar, batteri
laddare, kommunikationsutrustningar, j små elek
triska hushållsapparater och andra vanliga lik
riktarkretsar. A-14 finns i fyra utföranden för 
spänningar från 200 till 800 V. 

General Electric använder kisel med noga fixerad 
resistens vid tillverkningen av diodelementet. 
Diodelementet ligger inbakat mellan två' kraftiga. 
termiskt väl avvägda bitar, vilka "drar" värme 
från diodelementet till de värmeavledande anslut-

ningstrådarlla av kopparlegering. När en transient 
uppträder över denna nya GE-likriktare, går PN
övergången in i lavingenombrottet och spärrför
lusterna fördelas jämnt över hela kiselelementet 
utan att någon skada uppstår. Därigenom skyddas 
kiselelementet mot lokal upphettning av den art 
som försämrar eller förstör blockeringsförmågan 
hos konventionella likriktarventiler. A-14 är in
kapslad i glas på så sätt att inga kaviteter uppstår 
som skulle kunna ge utrymme för fukt eller kon
tamination på spärrskiktet. Glasets temperatur
koefficient överensstämmer med de inre delarnas. 

Begär fullständiga informationer om A-14-serien 
från Svenska AB Trådlös Telegrafi, Fack, 
Solna 1, tel. 08/290080 eller skriv till General 
Electric Company. Dept. EC-66-02, 159 Madison 
Ave .. New York, N.Y. 10016, U.S.A. 

GENERAL" ELECTRIC 
Varumärke 
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7:JO OA81 
4:00 0185 
8:00 0190 
2:70 OA91 
5:80 OA95 
":80 0J.2.10 
J:JO OJ.Z200 
2:05 0.lZ202 
5:75 OAZ208 
0:85 2N7oe 

hU. oas. o. frakt pr postförakott ay innaliuand. l&&tr. 

0:95 
1:90 
0:85 
1:05 
0:95 
0:9S 
1:20 
7:80 
6:85 
6:00 
5:35 
9:45 

n'SXIUSMOTSTlNO 0 ,1-2' (JI) S~ o. 1~ 20-85 öre. Värden H2 t. 101Ul 
JllSSJ.HOTSTlND 0,5-2W 1~ 15-45 öre . Värden 3,9iJ till 22Hn. 
POTDTIOllETRJ.R 2-gang f. ater'O 6:50-7:50. 10k-2Sk-50k a.!l.lin,log, 

!.uiäll priablad ÖE önr reatpoater,liind.a aot 0:40 i friaärlr:.n. 

tu. sa C:a tu •• 
'2'-20' _ 2,S" 10000 i • . \J:SS '27-' _ ,,S" '000 
'1'24-3.5 j 3,S" 10000 i" 14 :75 724-S I 8" 7000 
'1'27-' ___ 4" 9000 111" 1,3:95 722-470 .'·x4" 7000 
722-5 __ 5" 7000 2. 1) :60 72'1-470 7·x." 8000 
'1'2'1-5 __ S" 9000 2;. 15:20 722-)SO S·xJ". 7000 
!'24-6 "I ,- 7000,3 w- 14 :25 7,32-610 10·z6- 9000 .5jW 
Ii lenl'lrar &Ten Lor.ns, P .. rl .... Pbilip.. Sin., böc\alar •• 

TRANSFORMATORER (till RoT-beskrivningar i l f\ ger, på 
beställning linda 8 även med önskade. 
data. Lev.tid. 1-3 veckor.) 

>62 

.63 

.65 
167 
168 

GLÖDSTRÖMSTRJ.NsrORKJ.TOR Pri_.: 220V SOps, Sek.: 6,,3V 
1, 31. KR. 15:60 
D:o 2x,3,lSV 3J. KR. 24:80 
D:o 2x3,'5V u, 4/SV 4J. M. 36:80 
D:o 6,3' 5~5.1 KR. ,31 :50 
D:o Prh.: 0-205-220-235V, Sik.: 6v 8A, 6,3V "'. KR. 37 : 75 

ll"/0 . TRANSISTOR-OCH GLÖOSmÖMSTR1NSTORMATOR 6-,3 sy I Prilll..: 
220V SOps, S.k.: 4st 6,JV och 2at 3,lS1 0,5J. tör pa-
rallell/seriekoppling. Lödöronanslutningar KR, 24:75 
D:o .ed 1.1 lindnil'l8ar f. parallell/seriekoppling lR. 29:50 
D:o ud 2A lindningar f. parallell/leriekoppling KR. )6:50 

.,351 TR.lNSISTORTRAliSFORKATOR 35/70V, Prh. : 220V 50pa 
S.k.: 2%,35V · U f. parallell/seriekoppling 

.J5,3 D:o 2x35V 1,5.1 f. parallell/seriekoppling 
11421 D:o 2:t42V U f. parallell/seriekoppling 

KR. 3 1: 25 
KR. 36:50 
XR. 44:75 

11115 NÄTTR.1rlSroR~J..TOR Prill.: 0-20S-220-235Y, Sek.: 110Y 
150.1. SV 0,5J. . XR. 22:75 

111815 D:o Prill.: 2201 SOps, Sek.: 2x18,3V (-370V) 150 .... 
2st 6.3V 2,5A (_12,6V 2,5A) KR. "9:25 

120,30 D:o Pria.: 11"-220V, Sek.: 1x200V ,3001lA, 6.3V U, 
·6.3V H, helkapel. a. lödtorn KR. -49:50 

JJJ480 D:o Prh.: 0-205-220-235V, Sek.: 2x335Y (_670V) 
linda. 400..1 f. parallell/seriekoppling KR .. 94:00 

16212 D:o Fria.: 0-205-220-2J5V I Sek.: 1x240Y 200-', 
hJ75V 125IDA XR. 53:50 

lIR47 D:o Prh.: 110-127-150-220-240V, Sek.: 2x240V 45111., 
6,3V 1 ,Sol. 4V O,75A KR. 19:75 

NR65 D:o Prh.: 110-127-220V, S.k.: 2x280Y 8511.l , S.k.: 
2.%6,,3V 2x2.5ol !R. 22:85 

Andra nät- o. utg. trensf. samt drosslar lagerföres. 

ELEKTROLYTKONDENSa'ORER F & T m.fl. t.ex.: 
W1IUat)-ruttörud., tub a. trAdansl .. 
6/8' 30/35' 70/80Y 
s."r 1:15 51'1 1:15 O,51lF 1:15 
10 1:15 10 1:15 1 1:15 
25 1:15 25 1:15 1,6 1:15 
SO 1:15 50 1: 20 2 1:15 
100 1 :1 5 ,.. 1 :25 5 1:15 
250 1:20 100 1:30 ·,0 1:15 
500 1:9S 250. 2:15 25 1:50 
1000 2:45 300 2:90 50 1 :65 
2500 3:75 500 3:10 100 2:60 

350/385' 
8", 1:60 
8+8 2:10 
50 2:85 
16.16 2:70 
25+25 3:45 
32+32 ":05 
5"'50 5:25 
100+100 8:40 

'50/55°' 
.. ...,. 1:60 
8 2:10 
50 3:50 
8+8 2 :85 
16+16 3:50 
25+25 -4:S0 
32+32 5 : 25 
50+50 7 :80 

5000 6:15 1000 5:40 250 ..3:45 500/550' 
10000 9:75 2500 8:85 500 4:95 J2+32~ 6:30 

9:40 5000 15:30 1000 8:40 5"'5"'" (.'0""F) 
12/15' 2500 17 :40 
2,5'" 1:15. SO/60'< 
5 1:15 5'" ':15 
10 1:15 10 1:15 

160/175Y 
1~' 1:50 

25 1:15 25 1:15 50 3;JO 
50 1:15 50 1:25 50.50 3:95 
100 1:15 100 1:90 
160 l:JO 250 2:70 250/275Y 

Bägare lied autter 
350/385V '50/550' 
S"F 2:45 25."F ..3:75 
16.16 3:60 S+S ):50 
32+32 5:05 32+32 6:60 
50+50 6:60 50+50 9:00 
100+100 S:30 100+100 "':40 

250 1 :45 500 3:90 32 2:20 
300 1 :9S 1000 6:60 50 2:50 550/600' 50.50.", 11 :70 
500 2:45 '500 8:55 32+32 3:40 ..300Y 50+50+8.", 2:95 
1000 3:15 2200 11:40 50-+5.0 ":,35 
2500 5:70 . • 
SOOO 9:45 STYROLKONOENSolTORD{ 5001 2,5_ 12pF-22.00Op' 0:S5-1:'0 
'0000 12:25 D:o 20 ~ lOp'-25.000pr 0:40-0:95 
ÖYriga XONDENSlfORER .l.lyt. - rullblock - polyuter - styrol - .bra· 
_lika i STOR SORTERING till Uga prller. 

Komponenter från pol till pol 
Box 45025 STOCKHOLM 45 @HE FAB: ·Tognerg. 39' STOCKHOLM C = TeI.lon 08/201500 

•• 
STROMTRYCK 

- tryckta kretsar för höga anspråk 

Kontakta Cromtryck redan vid planeringen • Efter om
och tillbyggnad har vi fått större resurser· På kort tid 
tillverkar vi prototyper. även med genompläterade hål· 
Genom licensavtal med den internationellt ledande 
gruppen inom området. bl.a . Photocircuits Corporation. 
New York. är vi il jour med de senaste erfarenheterna. 

Ledningskortet.skala CROMTRYCK 1 :2. konstruerat vid 
Decca Navigator 
och Radar AB. 
lidingö. Jämtlandsg. 151, Vällingby. Tel. 372640 

Kondensatorer och motstånd från 
FIRMENGRUPPE ROEDERSTEIN 
Några exempel ur vårl lagerförda program: 
Resista ytskiktsmotstånd, Kl. 5, tol. ± 5 % 
Rsx l 0.1 W 2 x 7 mm 18: - /100 -: 24/sl. 
Rsx20.3W 2.8xl0mm 16:-/100 ·-:21 /st. 
Rsx 5 l W 6 x20 mm 24: -/100 -: 30/sl. 

ROE elektrolytkondensatorer 
EK 250 pF 3 V 12.5 x12.5 mm -: 75/st. 67:-/1 00 
EK l00'pF 6V 10,5x12.5 mm -: 75/st. 67:-/100 
EB 100 pF 35 V 10 x25 mm -: 95/sl. 85: -/100 

Värden mellan 75 ohm och 5 Mohm. Lägre och 
högre värden mol prislillägg. 

EG 500 pF 25 V 16 x40 mm l: 45/st. 130: -/100 
EY/B 1000 pF 70 V 35 x50 mm 7: -/sl. 610: -/100 
EY/B 5000 pF 35 V 35 x75 mm 11: 40/st. 830: -/100 

Instru- Universalmälinslrumenl. KEW Iyp TK-70 B, 16 mälområden, 20000 ohm/volt 
Universalmätinstrumenl, Central typ CT-620. 16 mälområden, 20000 ohm/volt, 

robust, kompakl utförande, vridarmsomkoppalre 
ment Dynamisk mikrofon, typ OF-I, 40-16000 Hz, med slativ, 121 21 x83 mm 

Tin-Cleaner vacuum-tennsugare för tryckta-krelsreparalioner 
Panelinstrument, KEW Iyp MR 3P, format 86 x 78 mm. 0-100 pA DC 

Kr. 49: 50 netto 

m.m. 0:0, 0-1 mA Kr. 21 : - netto. VU-meler, Iyp P-25L, med belysning 
Samtliga priser netto exkl. varuskatt. 8 dagars relurrätt. 

OLOF KLEVESTAV AB OKAB 
Eva Bonniers Gata 6, Hägersten. Tel. 88 88 30,88 88 31 
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Kr. 57: - nelto 
Kr. 35 : - netlo 
Kr. 48: - netto 
Kr. 30: - netto 
Kr. 30: - netto 
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ning i täckningsområdenas yttre delar. 
Den normala utbredningsvägen kan härvid 
vara utsatt för en relativt hög dämpning, 
vilket medför att även svaga signaler med 
tillräckligt stor löptidsdifferens blir märk
bara: Dessa sporadiskt förekommande stör
ningar kan inte alltid förebyggas vid pla
nering av TV-näten. 

Hos spridningsförbindelser, vars funk
tion ju helt beror av troposfärens inhomo
gena natur, blir bandbreddsbegränsning 
p. g. a. löptidsskillnader en »normal» före
teelse till skillnad från ovan nämnda mer 
eller mindre sporadiskt förekommande be
gränsningar. Oftast begränsas dock den 
överföringsbara bandbredden redan av den 
tillgängliga sändareffekten, då ju överfö
ringsdämpningen är mycket stor. Det skall 
emellertid observeras, att man hittills i 
stort sett använt konventionell teknik vid 
etablerandet av spridningsförbindelser och 
att man i framtiden kan täknas betrakta 
transmissionskanalen mera förutsättnings
löst, varvid kännedom om kanalens frek
vens- och tidsdispersiva karaktär blir vä
sentlig. • 

Föreningsnytt 
Vid Svenska Radioklubbens sammanträde 
den 17 februari demonstrerade lektor Bengt 
Nilsson Foucault-pendeln med magnetisk 
upphängning. Vidare visade disponent Arne 
Sönnergaard SSA :s amatörradiostation SM 
5 DTM. 

• 

Kataloger och 
broschyrer 
ITT Standard, Nybodagatan 2, Solna l: 

katalog över »Brimar» mottagarrör samt 
över likriktarrör och katodstrålerör från 
Thorn-AEI Radio Valves and Tubes Ltd, 

. England; kataloger över mottagarrör, TV
bildrör och högtalare från Standard Elek
trik Lorenz AG, Västtyskiand. 



Världens ' minsta TV-kamera P 
Vi tror att detta är världens minsta TV-kamera - vi 
har åtminstone inte sett någon mindre. Genom sin 
litenhet kan den utnyttjas för flera speciella ändamål. 
Kanske den passar i en SPECIAL-TV-anläggning hos 
Er? 

SECURITAS BETYDER SÄKERHET 
För informationer - ring Stockholm 
08/233330, Göteborg 031/174190, 
Malmö 040/74500, Norrköping 
011/134115, Örebro 019/119140, 
Sundsvall 060/150705 
eller sänd in kupongen! 

Om inte - vänd Er ändå till oss när det gäller 
SPECIAL-TV. 10 års erfarenhet av STV, ett mycket 
stort antal utförda anläggningar, marknadsföring av 
6 olika STV-fabrikat och' egen specialverkstad är Et 
garanti för rätt STV-anläggning i varje särskilt fall. 

Till AB SECURITAS ALARM, Sibyllegatan 79, 
Stockholm Ö 
Jag är intresserad av utförlig information om 
SPECIAL-TV för D övervakning D utbildning 
D forskning D information D . ....... ..... .. . 

Namn ... .... .... ...... ...... .. .............. ................ .... .. ........... .......... . 

Företag 

Adress 

Postadress 

-I 
I 
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Och ring bara som 
vanligt till Bibbi 
tel. 08/406526, 
438243 
Ni fir snabbast 
leverans från 
Ernst Eklöf AB 
Lager: Bondegatan 2 
Box: 4019 
Stockholm 4 

RÖR DET RÖR 
SÅ 

RÖR DET OSS 

ERAB 
Miniatyrreläer för tryckta 
kretsar. Lämpliga för HF. 
Begär broschyr. 

ELEKTRO-RELÄ AB Glanshammarsg. 101, Stockholm Tel. 08·418376 

DU, som vill lära radio och TV samt transistorteknik m.m. och redan har börjat i 

yrket, för dig är RADIOSKOLANS S-månaders lärlingskurs för 

RADIO- OCH TV- REPARATÖRER 

I 
en mycket bra väg att inhämta de teoretiska kunskaper som 

fordras för att kunna utföra de kvalificerade arbetsuppgifter 

som radioserviceyrket numera kräver. 

Ny kurs börjar den 1 aug. 1966. Anmälningstiden utgår den 
15 juni 1966. Begär prospekt med upplysningar om kursen, 
de statliga studiehjälpsmöjligheterna, inackordering m.m. 
från: 

RADIOSKOLAN Scheelegatan 15-Stockholm K 
Tel.: 08/53 33 68 
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English Electric Valve Co. Ltd, Essex, Eng
land: 

katalog över likriktarrör, tyratroner, mag
netroner, TV-kamerarör och laserrör. 

Erik Ferner AB, Box 56, Bromma: 
prislista över halvledare från Radio Corp. 
of America (RCA), USA. 

AB Elektroutensilier, Akers Runö: 
katalog över kisellikriktare från S emtech 
Corp., USA. 

Kjellberg Successors AB, Drottninggatan 14, 
Stockholm C: 

broschyr över oscilloskop och oscilloskop
förstärkare från Isupet-Sharp, Tokyo, Ja
pan. 

Du Pont de Nemours International S.A., 
Geneve, Schweiz: 

broschyr över teflontråd och teflonkabel 
från Du Pont, USA. 

Telare AB, Industrigatan 4, Stockholm K: 
information om tryckgivare och mätför
stärkare för industriella ändamål från 
Kistler Instrumente AG, Västtyskiand. 

Scandia Metric AB, Fack, Solna 3: 
katalog över panelinstrument från Norma 
GmbH, Österrike. 

Teleinvest AB, Box 2162, Göteborg 2: 
broschyr över ultraljudgeneratorer från 
Kerry's Ultrasonics Ltd, England; bro
schyr över kabelgenomföringar från H el
lermann Ltd, England. 

Wilh. Carl Jacobsen AB, Box 140, Stock
holm l: 

broschyrblad över högtalare från Isophon
Werke GmbH, Västtyskiand. 

Ingenjörsfirma Carl-Eric Larsson AB, Sture
vägen 66, Lidingö l: 

översiktskatalog över elektroniska mätin
strument och tillbehör från H Tinsley & 
Co. Ltd., England. 

Civilingenjör Robert E O Olsson AB, Träd
gårdsgatan .7, Motala: _ 

katalog och användningsanvisningar för 
svepgeneratorer från Telonic Industries 
Inc., USA. 

• 
Branschnytt 
AEG-koncernen expanderar 

AEG-koncernen i Sverige har beslutat öka 
sitt aktiekapital från 10 Mkr till 15 Mkr. 
Utvecklingen under senare år framgår av 
nedanstående siffror. 

1963 1964 1965 
Omsättning (Mkr ) 151,9 171,1 202,5 
Ökning i % 11 ,7 12,6 18,4 
Antal anställda 1387 1427 1572 

därav arbetare 748 761 860 
tjänstemän 639 666 712 

Omorganisation av Siemens-koncernen 

Siemens AG blir den l oktober 1966 det 
gemensamma firmanamnet för de tre väst
tyska företagen Siemens & Halske AG, Sie-
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• 

DESIGN: UNIMARK 
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Klueklsha 
Styrkristaller fr6n 360 Hz till 100 MHz. 
Prisexempel : 
HC-6/U för PR-bandet 60.-/par brutto. 
HC-18/U för PR-bandet 55.-/par brutto 
HC-18/W för PR-bandet 52.-/par brutto. 

Förstirikarbyggsats 
Uteffekt 3,5 W, 40-10000 Hz, kompletI 
med pc-platta och borrat chassi i 5 mm 
aluminium. Pris fr6n 75.- netto, begär 
listor över olika varianter. 
Enbart schema och byggnadsbeskrivnina 
15.- netto (6terbet. vid best. av byggsats). 

Videoprodukter, Olbersgatan 6 A, 
Göteborg O, tel. 031/21 3766, 25 76 66 

Sänd katalog över radio materiel, (hittills 
utkomna blad över rör, rörh6l1are, mot
st6nd, potentiometrar, kondensatorer, 
transformatorer, kristaller, högtalare (12 
sidor högtalare), materiellista för Rl:s 
amatörmottagare, Geloso och Miniphase 
sändare och mottagare m.m. Amatör
rabatter intill 40 %. 

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

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

Namn 

Adress 

Postadress 

Konsulterande 
elektroingenjör 
Krister Amneus, Ejdervägen 45, Farsta, 
Tel. 08/64 74 32. 
Apparat-och maskinbeskrivningar på sven
ska och engelska. 
Översättning: Svenska/engelska och eng
elska/svenska. 

ljudteknik 
Konstruktion, installation samt rådgivning. 

uppdrag 
Affärs- och undersökningsuppdrag utföres. 

RONETTE 
• MIKROFONER 
• MIKROFONSYSTEM 
• PICK-UP SYSTEM 
• PICK-UP NALAR 

FÖRSTÄRKARBOLAGET AB 

B Fröiinger & Co 
Ehrensvärdsgatlln 1-3, StlUm_ K 

Telefon 08/522528, 531995 
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mens-Sehuekertwerke AG och Siemens-Rei
niger-Werke AG. Antalet anställda i kon
cernen är ca 260 000. 

Samarbete mellan S~emens och Bosch 

De västtyska företagen Sieme!ls AG och 
Robert Bosch AG har överenskommit om ett 
samarbete när det gäller försäljn'ing av radio
och TV-mottagare samt hushållsapparater. 
Överenskommelsen berör även dotterbolagen 
Blaupunktwerke och' Construetawerke. 

Nytt företag 
Telemetric Instrument AB, Liljeholmstorg 
12, Stockholm 43, som började sin verksam
het i oktober 1965, säljer elektronikkompo
nenter samt mät- och reglertekniska utrust
ningar. Firman är svensk representant för 
följande företag: Rosemount Engineering 
Co., USA och England (luftdatainstrument, 
tryckgivare), Thermo-Eleetrie Co Ine., USA 
(termoelementmateriel ) , Solitron Devices 
Ine., USA (effekttransistorer) och Zeltex 
I ne., USA (operationsförstärkare ) . 

Nytt företag säljer »folk-kolboxen» 

I början av april i år startades ett nytt före
tag, Sonab AB, vars verksamhet i första 
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BILlSTERI NYHETI 

IDEALISK TÄNDNING UNDER 
ALLA FORHALLANDEN. 

ÖVERTRÄFFAR VARJE ANNAT 
TÄNDSYSTEM 

Judson Eleclronic Magneto är icke »ännu ett tran
sistortändsystem». En ny princip ger pålitlig och 
kraftig tändning under alla förhållanden med re
sultat: bättre prestanda, högre toppfart, lägre 
bensinförbrukning, snabbare start, längre livs
längd för tändstift och brytarspetsar. 

Två typer, för minus- resp. plusjordat chassie. 
Samma enhet för 12 och 6 V. Specialutförande för 
p 1 800 m. fl. bilar med elektronisk varvräknare. 
Lätt att montera. Komplett. 

3 ÅRS GARANTI. 
PRIS 295:- + oms 
Begär närmare information från 

Generalagenten 

ING. FIRMA B. S. WOLKE 
Fabr.g. 8, Oskarshamn, 0491/118 37 

Å y KÖPING söker 

Serviceingenjör - tekniker 
numerisk styrning 

Arbetsuppgifter: Installation- och servieeuppdrag på numeriskt 
styrda verktygsmaskiner, innebärande resor 
företrädesvis inom Sverige. 

Arbetsmiljö: Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter oeh triv
samma arbetsförhållanden. 

Kvalifikationer: Ingenjörsexamen samt viss erfarenhet inom om
rådet puls- eller transistorteknik. 
Flerårig praktisk erfarenhet från arbetsupp
gifter liknande de ovan nämnda jämte på annat 
sätt förvärvade teoretiska kunskaper. 
Körkort erfordras. 

Ytterligare upplysningar kan erhållas av ingen
jör Gunnar Thele, tel. 0221/135 00. 
Skriftlig ansökan med sedvanliga upplysningar 
ställs till Personalchefen. 

KÖPINGS MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAG 

J 



Att sitta "hemma" och ha det 
bra och nå folk där dom är - På 
olika arbetsplatser. I skogen. På 
sjön. Ni når dom lätt med 
Belcom Radiotelefon. - För Ni 
vet väl, att det numera är tillåtet 
för alla att använda det s. k. 
Medborgarbandet. 

Belcoln 
5 vvall 
s W Belcom E-129E, heItransisto
riserad dubbel superheterodynmottaga
re med 8 kristallstyrda kanaler för 
sändn./mottagn. på 27-29 Mc-bandet. 

Automatisk störningsbegränsare. Brus
spärr, AVe, belyst uteffektmeter och 
spänningskontroll. Utmärkt kollektor
modulation. Ni hör bättre och når 
längre med Belcom E-129E. Strömför
sörjning 12-14 V. Övriga spänningar 
via separata aggregat. Små dim. 215 X 
130 x 55 mm. Låg vikt 2,3 kg . Apparat
Iåda av metall. Kompl. med mikrofon, 
monteringsdetaljer samt kristaller för 
1 kanal. 97S:-

SOO mW GRE PHONE SOA INDUSTRIAL. 
Heltransistoriserad kristallstyrd sänd./mott. för 27-29 
Mc-bandet. Låda i metall. Teleskopantenn. Känslighet 
1 uV vid 10 dB S/N. Strömförsörjning 12V. Vikt 0,5 kg. 
Dim. 65 X 190 X 35 mm. Läderväska, axel- och handlovs
rem och kristaller för 1 kanal. 34S:-

PAGE-MATE f ickmottagare för avlyssning aven val
fri kanal på 27-29 Mc-bandet. 7 transistorer, kristall
styrd osc, 3 MF Steg .Inbyggd ferritantenn. Små dim. 
600 X 90 X 30 mm. Låg v,ikt 200 gr. Strömförsörjning 9V. 
Läderfodral med handlovsrdm, hörpropp och kristall för 
1 kanal. 14S:-

.aRO MATaRIELAB 
Instrument- och elektronikavdein. Grev Magnigatan 6, Stockholm Ö. Tel. 234930 

Begär närmare upplysningar. Aterförsäljare och serviceavdelningar över 
hela landet lämnar garanti och fullst. service. 



ROR-REA 
På grund av bristande lagerutrymme utförsaljes 
ett stort antal rör omfattande över 900 olika typer 
till otroligt låga priser . Som prisexempel vilja vi 
nämna: 

·AZ41 3.70 EF80 2.95 PCL82 3.80 
DY87 2.95 EFl83 2.95 PCL82 4.60 
ECC81 3.25 EFl84 2.95 PL36 6.40 
ECC82 2.60 EL84 2.70 PYSS 3.75 
ECC83 2.60 ELSS 3.95 5U4GB 4.85 
ECH81 3.30 PCF80 3.40 6L6GAY 9.70 
ECH83 4.25 PCF82 4.05 6V6GT 4.95 
ECH84 3.75 PCF86 5.70 807 6.-
ECL82 3.70 PCF200 5.20 813 48.-
Be9är vår kompletta realista över rör!! 

HOGTALARE 
3" 3 ohm 2W 200-18.000 Hz G 100 netto 10.35 
4" 3 ohm 3W 160- 5.500 Hz G 101 netto 12.-
5" 3 ohm 6W 100-14.000 Hz G 102 netto 14.50 
7" 5 ohm 6W 60-11.000 Hz G 103 netto 14.25 
8" 5 ohm 6W 60-18.000 Hz G 104 netto 17.50 

12" 8 ohm 15W 40-16.000 Hz G 108 netto 68.-
12"15 ohm 15 W 35-16.000 Hz G 109 netto 95.-
12"15 ohm 25 W 20-10.000 Hz G 110 netto 125.-

4X6" 5 ohm 6W 110-11.000 Hz G 105 
6X9" 5 ohm 6W 110-12.000 Hz G 106 
6X9" 5 ohm 6W 65-18.000 Hz G 107 

SURPLUS 
KATODSTRALROR CV 1397 
SKÄRMDIAM. 6"=160 mm 
GLOD=4 v 1 Amp 
Va, =2000 v max. 
Va2=850 v max. 
Vg,=-80 v max. 
ELEKTROSTATISK AVLÄNKNING 
DEFLECTION: 
X-PLAnOR 0,12 mm/vo lt 
Y-PLAnOR 0,145 mmivolt PRIS : 18.
SOCKEL TILL DITO PRIS : 2.-

COLLINS MOD.TRANSF. 
PRIM, Z=6000 fl 
SEK, Z=6000 fl 

netto 
netto 
netto 

EFFEKT: 20 W TEST.V . 3 kV PRIS : 13:
HELKAPSLAD 

15.50 
17.-
18.-

RA 130 Mottagare-sändare, frekvens 3S-2 Mc, 
14-rör, 4 kristaller, stationen är avsedd för batteri
dr ift 3-90 volt, mottagaren har 1 HF-steg och 3 
MF-steg . Apparaterna levereras med schema och 
testade 98.-
Hörtelefon o. mikrofon till RA 130 ...... . . 12.-

Mottagare R 1933: 18-rörs super, frekvens 60-80 
Mc, avsedd för yttre oscillator. Rören är av 6,3 
volts typ. 3 steg HF, 6 steg MF, 3 steg diskrimi
natar samt 4 steg LF. Varje enhet i mottagaren 
(5 delar) är monterad på kontakter och kan lätt 
urmonteras och användas separat. Apparaterna är 
nya och levereras i originalförpackning . 
Mått: b=95 mm, h=220 mm, ' 1=310 mm . Vikt för 
apparaten är 4 kg. Utförsäljes så långt lagret räc
ker till kr: 115.-

RA 100 Mottagare-Sändare, bärbar, 18 miniatyrrör. 
frekvensområde 38,5-47 Mc, kontinuerligt avstäm
bar. Erford erliga spänningar: glöd 4,5 v. 500 mA, 
anod 90 .v. 25 mA . . . . . . . .. . . . .. 75.
Samma som ovan men med brusspärr .... 95.
Hörtelefon o. mikrofon till RA 100 12.
Originalantenn till RA 100 med förlängnings-
spole I 1.60 m .. 14.-
Samma som ovan, I. 0,80 m ... 12.-
Samma som ovan men utan förlängnings-
spole. I. 3,25 m .. . . . 12.-

På samtliga priser tillkommer varuskatt. 
Begär vår nya prislista över halvledare!! 

SVENSKA 
DELTRON 

Fack, Spånga 2. Ordertel. 08/366957, 366978 

But ik: Valhallavägen 67, Stockholm O . Tel. 345705 
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hand går ut på att exploatera de högtalar
konstruktioner som bygger på civilingenjör 
Stig Carlssons högtalarpatent. Såväl tillverk
nings- som försäljningsrättigheterna har över
låtits på det nya företaget. Man kommer 
att marknadsföra två typer: en utan inbyggd 
slutförstärkare, som kommer att kosta ca 
600 kr, och en något större modell med 
inbyggd slutförstärkare som kommer att 
kosta ca 2 500 kr. 

Jöran Fredberg Gunnar Lindell 

Till verkställande direktör i företaget har 
utsetts herr löran Fredberg, tidigare direk
törsassistent vid Ella Radio & Television AB, 
och till marknadschef ingenjör Gunnar Lin
dell, tidigare verksam som sektionschef för 
studioprodukter vid Elfa. 

Det nya företagets adress är Vretenvägen 
la, Solna. 

Vid en utställning som det danska före
taget Bang & Olu/sen hållit hos Sporre
Molde Teleteknik AB, Stockholm, visades 
nyheter inom radio, TV, ljudupptagning 
och ljudåtergivning. 

AB Elektroholm, Fack, Solna 1, har utsetts 
till svensk representant för de amerikanska 
företagen National Semiconductors Corp" 
som tillverkar UHF-transistorer, switchtran
sistorer och integrerade kretsar, och Sili
conix Inc. , som bl. a. tillverkar fälteffekt
transistorer och integrerade kretsar. 

• 

Nya man på 
nya poster 

Hans Östlund 

Till försäljningsingenjör vid AB Elektro
holm, Solna, har utsetts ingenjör Hans Ost
lund, tidigare anställd vid AB Nordiska 
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KEW VRIDSPOLE
INSTRUMENT MED 

GLASKLAR PLASTFRONT 
Typ MR-1 P. Front 32 X 32 mm. Enhålsmontage Il! 27 
mm. Djup bakom panel 25 mm. NoggrannhetS %. 
100pA ...... Kr 19:75 10mA .... .. Kr14:-
500pA ...... » 15:-
Typ MR-lP. Front 42 x42 mm. Montagehål Il! 38 mm. 
Djup bakom panel 30 mm. Klass 2,5. 
100 pA .... .. Kr 20 : - 10 mA ..... Kr 15: -
500pA ...... » 16:-
Typ MR.4P. Front 118 x 106 mm. Montagehål Il! 70 
mm. Djup bakom panel 43 mm, Klass 2,5. 
500 p A ... , .. Kr 41: - 10 mA .... , Kr 36: -

1 mA ... . . » 36: - 100 mA..... » 36:-
Typ K-lS. Hjärtformad front 74 x 65 mm. Monlagehål 
Il! 56 mm. Djup bakom panel 42 mm. Klass 2,5. 
SO pA ...... Kr 40: - 1 A. ...... Kr 21: SO 

100 pA ...... » 33 : - S A....... »21 : SO 
1 mA ... .. »21:50 10V ....... » 21:50 

10mA ..... » 21 : 50 40V ....... » 21 :50 
100mA ..... » 21:50 100V ....... » 21 : 50 
500 mA ..... »21: SO 300 V. . .... . » 21: SO 
Typ K-3S. Hjärtformad front 94 X 83 mm. Montagehål 
Il! 70 mm, Djup bakom panel 44 mm. Klass 2,5. 
100pA ...... Kr 38 : SO 1 mA . .... Kr 26: SO 
500 pA . ... ,. » 33 : - VU·meter.. » 38:-
Typ EW-20. Profiluf(örande med konvexa skalfönsler 
41 X 13 mm. Tot. frontmått55,S X 19,5 mm. Djup bak
om panel SO mm. Noggrannhet S %. 

SO pA ...... Kr 34 : 50 1 A....... Kr 17: SO 
100pA ...... » 27:- SA ... , ... » 17:50 
500 pA . .. ... » 21 : 50 10A .. , . ..• » 17:50 

1 mA » 17: 50 10 V....... » 17: 50 
10mA ..... » 17: 50 2SV ....... » 17:50 

100mA ..... ,,1 7:50 40V ... _ ... » 17:50 
500 mA ..... » 17: SO 100 V.. ..... » 17: SO 

300 V....... » 17: SO 
Typ EW-16. Profiluf(örande med konvexa skalfönster 
64x16 mm. To!. frontmått 83,5 x 25 mm. Djup bakom 
panel 82 mm. Klass 2,5. 
100 p A ..... . Kr 40 : SO 
500 pA ...... » 34: SO 

1 mA..... Kr 27: 60 
S mA..... » 27: SO 

10mA .... _ »27:50 
polS och MR-3P finns även i lager för omgående 
leverans. 
Priserna inkluderar ej oms. och porto. 

IN-TRONIC A-B 
Hudiksvallsgatan 4, Stockholm Va. 

Tel. Vx 24 99 80 

~ för Edra 

TEVI( k~~::enter 
illuminerade 
SIG NALTRYCKKNAPPAR: 
STRÖMSTÄLLARE och OM
KOPPLARE för 2-1 OA/250V 

Vårt stora program av belysta tryck. 
knappsenheter gör det möjligt för oss 
att alltid kunna erbjuda Er just den tryck. 
knapp, stömbrytare eller omkopplare 
som passar för just Ert behov. 

Härovan visas vår signaltryckknapp nr 
5-'0 för 4A/250 V, vilken kon erhållas 
med runt eller rektangulärt tryckdon 
samt i 1- eller 2-poligt utförande. Run

' da tryckdon kan på särskild beställning 
erhållas i vattentätt utförande. 

Har Ni komponentproblem? Kontakta 

TELTRONIC ELECTRO-KOMPONENT AB 
Box 28, Vällingby 1. 
Tel. 08/875300-874900 



SYDIMPORT AKTIEBOLAG 
VANSOVXGBN 1 - XLVS10 • - SWBDBN - TEL. &7 11 84 - POSTGIRO 45 34 53 

FÖTSt - Störst - BILLIGAST I när det gäller kommunikationsradio och övrig amatörutrustning 

IR-2.02./HI-80 9R- 59 special Högspänningsprob för 2.5 KV 

&OOX250X200 mm. Vikt c:a 13 kg. 220 V -
Kommunikation.mottagare av ytterl1gt bOg 
klass. Krlstallstyrd l:a blandare fOr 2-meters
bandet. 
FrekvensomrAde: MO-1650 Kc, 1,6-4,8 Mc, ',8-
l',S Mc, 10,5-30 Mc, 144-148 Mc. 
Känslighet 0,4 /LV vid 10 dB slgnallbrusförh 
O,l~,2 /LV vid 50 mV uteffekt. 

Selektivitet: Variabel r. 70-93 dB v. ± 10 Kc. 
MottagningsmOjl1gheter: AM, SSB, FM, 

Prod.det. 
Ban<ispridning: 80 m, 'O m, 20 m, 15 m, 10 m, 

2 m. 
ROrbestyckning: 6AQ8 l:a HF-steg, 6AQ8 l:a 
Osc1llator (Krlstallstyrdl, 6Au6 l:a blandare, 
IBA6 l:a MF, 6BEa 2:a blandare, 6AQ8 Q-mult. 
SBA6 2:a MF Nr l, 6BA6 2, A MF Nr 2, 8ALS 
Det.ANL. 6BE6 Prod.Det. 6AQ8 LF-steg, Osc. 
fOr prod.Det. 8AQ8 2:a Osc. 8AQS slutsteg, 
GAQ8 krlstallkal1brator, OA2 Stab. 6CA' Lik
riktare. Totalt IS rOr med Over 20 rOrfunktio
ner. Kr. 850:-

Tonfr_vensgenerator AG-10 

IOIX200X130 mm. 
Vikt s kg. 

Frekvensområde : 
A: 20-200 p fs; 
B: 200-2000 pfs ; 
C: 2000-20000 pfs; 
D: 20000-200 Kcfs. 
Distorsion: O,S '/ •. 
Sinus och fyrkantvAg. 
utsp.: 10 /LV-15 V. 
Kal1brerad utspänning. 
220 V. SO p fs. 

Kr. 350:-

Signalgenerator 50-108 
Frekvensnoggrann
het ±l 'I,. 
FrekvensomrAden : 
A: l50-3S0 Kc 
B: 350-S00 Kc 
C: 400-1100 Kc. 
D: 1,1-4 Mc 
E: 3,5-12 Mc 
F: 11-40 Mc 
G: 40-lS0 Mc 
H: 80-300 Mc 

IOOX2l5X165 mm. Modulation: 
Vikt 3,S kg. AM 800 pfs. 

Ext. mod. Dämpning i , steg om 20 dB var
dera samt kont. reglerbar med potentiometer. 
Inbyggd kristallkal1brator. LF 800 p/s på sepa
rat utgång och reglerbar med potentio
meter. yttre mod. kan anslutas. Signalgene
rator i absolut särklass. 

50-107 

l'IX186X131 mm. 
Vikt 1,5 kg. 

400-WTR 

Kr. 350:-

Frekvensnoggr. : 
±l 'f,. 
Frekvensområde : 
A: 150-400 Kc 
B: 400-1100 Kc 
C: 1,1-4 Mc 
D: 3,5-12 Mc 
E: 11-40 Mc 
F: ,001SO Mc 
G: 150-300 Mc 
Mod.: 800 p/s eller 
elV. 220 V. 50 p fa. 
Kr. 199:-

10000 ov ± 1,5 'I,. 
En ny och förbAttrad 
ullPlaga av det redan ti
digare välkända- instru
mentet 37O-WTR. 
Mätområden: 
DC: O,S, 2,S, lO, SO, 2S0, 500 
och 1000 Volt, SO /LA, l, lO, 
100 mA, l, 10 A. 
AC: 2,S, lO, 50, 2S0, 500, 
1000 V. 0,1, l och 10 A. 
Frekv.omr. 0--50 Kc. 

Vikt 1,3 kg. l78X133XU mm. 
Ohm: RXl, RXlO, RXlOO, RXlOOO, RXlOOOO. 
lO-SO MO. Kr. 195:-

. Nu med 11 rOr. Stab1l1aerad anodapänning 
och inbyggd Krlstallkal1brator. Tidigare 
frekvensdrift nu helt el1minerad. Bättre 
känsl1ghet AIVC l. Kan endast erhållas från 
oss. 
380X2S0X180 mm. Vikt 11 kg. 220 V -
Frekvensområde: M8 KC-l,6 Mc, 1,6-4,8 Mc, 

4,8-14,5 Mc, 10,5-30 Mc. 
Känsl1ghet: l pV vid 50 mV. 10 pV vid 20 dB 

slgnal-brusfOrhållande. 
Selektivitet: Max. ± 500 p/s vid 3 dB. ± 9 Ko 

vid 93 dB varlation 1 t1ll 3. 
Uteffekt: l,S W. EffektfOrbrukning: 50 VA. 
ROrbestycknlng: HF-steg GBAS, Blandare 6BEG, 
Q-multipler sV' A6, MF-steg 8BA8 2 st. LF-steg 
och detektor 6A V6, Sluts teg 8AQS, Kristallkal. 
12AU7, Stabillsator OA2, llkrlktare SYlGT, 
Oscillator SBE6. Bandspridn1ng av banden 90 
m, 40 m, 20 m,lS m,lO m. Variabel selektivitet, 
Brusl1m1ter, S-meter, HF-volymkontroll, LF
VOlymkontroll, BFO, Standbayomk., antenn
trimmer m .m. Mottagning Aven av SSB. 

Passa på tillflille: Netto Kr. 565:-
Ett mindre antal 9R-59 special med obetyd
liga skönhetsfel utförsäljes för Kr 475:-, 
9R-59 Kr 375: -, SM-5 Kr 225:-. 
Full garanti lämnas. 

Rörvoltmeter VT -19 

Kr. 45:
HV-prob 30 KV. 

Kr. 35:
HF-prob 300 Mc. 

400-JTR 

CT-330 

Ingångsmotst. 11 MO, 
AC och DC Volt: 1,5, 
5, 15, 50, 500,1500 V RMS. 
4,2 14, 42, 140, 420, 1400, 
4200 VPfP. Ohm: 0,10-
1000MO, R XlO, X100, 
X 1000, XlOOOO, XO,IM, 
X1M, X I0M. 
dB: -20 t1ll +66. 
200 X130Xll0 mm. 
Vikt 2,2 kg. 

Kr. 289:-

Med tillhörande HV
prob multipliceras aUa 
DC·områden med 100. 
HV-probens motstånd 
1090 MO. Nätsp. 220 V, 
50 p/s. Okänslig för nät
spänningsvariationer. 
Inga lösa sladdar. Om
kopplingsbar. Test
kropp för DC, Ac och 
ohm. 
Detta instrument Ar 
full t tillfredsställande 
även för lab.-bruk. 

100000 fl/V ± 1,5 'f,. 
DC: 0,5, 2,5, lO, 50, 250, 500, 
1000 V. 10 p.A, 250 p.A, 2,5, 
25, 250 mA. 
AC: 12000 fl/V. 2,5, lO, 50, 250, 
1000 Volt. 
OHM: l 0--20 MfI. R Xl, 
X10, X100, X I000. 
DB: -20 till +62 dB. 
LI : 18 /LA, 180/LA, 1,8, 18 mA. 
LV: 3 V. 145X95X60 mm. 
Vikt 0,8 kg. 

Kr. 145:-

20000 fl/V ± 2 'f,. 
DC: 0,5, 2,5 lO, 50, 250, 500, 
1000, 5000 V. 50 /LA, 2,5, 25 
250 mA. 
Ohm: R Xl, X10, X100, XI000. 
AC: lO, 50, 250, 1000 V. 
DB: O "" +22,0 "" +62 dB. 
170X llO X60 mm. 
Vikt 750 gr. 

Kr. 89:-

<Ca;:;:: 
Passande till alla våra universalinstrument 
med känslighet 20 000 fl/V. 

Kr. 25:-

Rörprovare TC - 2. 

Provar alla gångbara rörtyper såväl Euro
peiska som Amerikanska och Japanska. Den
na apparat torde vara den enda som kan pro
va alla ovannämnda typer. Provar emulsion. 
avbrott, kortslutning och läckning. Reduce
ringssocklar för Europeiska rör jämte in
ställningstabell och utförlig beskrivning 
medföljer Kr. 199:-

250X200Xl50 mm. Vikt 5 kg. 120 V -
Proselektorfconverter. Kan anvAnda. lom 
converter fOr banden lO, 15 och 20 m varvid 
alla spegelfrekvenser effektivt el1m1nera • . 
Kan Aven 'användas som fOrfOrst. fOr samW,a 
frekvenser upp till 30 Mc varvid en fOrst. av 
14 dB samt ett exceptionellt fint Bignallbru.
fOrhållande erhålles. 
Rörbestyckning: 6BA6 HF-Bteg, 8BL6 HF-steg, 
kristallstyrd osc. och blandare, 6BA6 Katod
följare. 
Kristaller: 5,25 Mc, 8,75 Mc, 12,25 Mc. 
NätspAnning: 210 V. Effekt: c :a 18 w. 

Netto Kr. 250:-

SR-600-5pecial 
Trippelsuper SR-600 nu i helt ny version. 
Denna apparat medger snabb och absolut 
perfekt inställning av SSB-statloner. Två .. ~t 
Kalibreringskristaller 100 KC och 10 KC mOl
liggör en intällningsnoggrannhet på bättre än 
± 500 p/s. Obs: Enda förekommande appara
ten med kal. för var 10:e KC. 

Trippelsuper med 17 rörfunktioner l :a MF 
3,'-' MC. 2:a MF 455 KC. 3:e MF 50. 
Frekvensområ de : Band 1:3,'-' 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 val
fria band mellan 4 och 30 MC. 
Känslighet: 0,5 /LV vid 10 dB signaljBrus 0,1 /LV 
vid 50 mV uteffekt. 
Selektivitet: 4 KC till 250 p/s variabel i fyra 
steg. Notch Filter, dämpning mer. än 60 dB. 
Spegelfrekvensförhållande mer än 60 dB. 
Alla interferenstoner under brusnivån. Fre
kvensstabilitet bättre än 0,5 KC. Inställnings
noggrannhet ± 0,5 KC. 

Pris Kr. l 750:-
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RADIO- och TV-rör 
Snabba leveranser. 
Förmånliga priser. 
Beställ prislista 661 

~~V 
l:a Långgatan 19, Göteborg SV 

tel. 031/124600 

AMERIKANSKA HALVLEDARE TILL BOTTENPRISER 
PRISEXEMPEL: 
KISELDIODER: 750 mA (lödanslutning) 
SiN 1:-, l00V 1:60, 200V 1:60. 

400V 2:60, 600V 4:00, 600V 6:00. 
3 A (mutterfastsättning) 

SOV 1 :SO, 200V 4:00, 600V 7 :00. 
12 A (mutterfastsättning) 

SOV 5:00, lSOV 11 :00, 400V 20:00. 
25 A (mutterfastsättning) 

SOV 7:00, l00V 10:00, 
200V 15:00, 400V 25:00, 600V 35:00. 
10 A (mutterfastsättning) 

SOV 30:00, 200V 55:00; 400V 60:00. 
1500V SOmA 6:SO, 300mA 10:00. 
1 W ZENEDIODER 6-200 V 10:00, 10 st 75:00 
10 W ZENERDIODER 6-1SOV 18:00, 10 st 140:00 
STYRDA KISELLIKRIKTARE, SCR. (mutterf.) 
7 A SOV 8:20, l00V 11 :SO, lSOV 13:20, 
2SOV 27:00, 400V 33:00, 600V 45:00. . 
25 A 25V 14:30, SOV 16:SO, l00V 22:SO, 
2SOV 37:SO, 400V SO:OO, 600V 70:00. 
MOTSTAND 1/8,1/4, ' 1/2W 0:30, lW O:SO 
KATALOG OVER TRANSISTORER, DIODER, SCR, 
MOTSTAND & KONDENSATOR MOT 1:- I FRI· 
MARKEN. 

AB RIKSRADIO, FACK 1412 BROMMA 14. 

L E N ( O Skivspelare 
En schweizisk kvalitetsprodukt i ett flertal 
modeller. 
Modell L 70 S. Med bl.a, 3.8 kg :s skivtallrik 
och seporat finkorrigering för varie hastig· 
het. 
Elegant design., sockel i ädeltrö och med 
skyddshuv av plexiglas. 
LENCO ör den idealiska skivspelaren för 
varje Hi·Fi·entusiast. 

Generalagent: 
INGENJORSFIRMA 

INGEMAR BECKMAN AB 
tJstmarksgatan 7, Farsta Tel, ' 08/948300 

EXPERIMENTSATS 
10 transistorer, 3 dioder + ritningar 
till 10 lättbyggda apparater ex. 
POLISRADIO, FM-sändare, gram
mofonförstärkare o. s. v. 

endast kr 27:50 inkl. oms. 
O.B.S. Med varje sats medföljer 
tryckt kretskort till antingen: 6 W -
14 W Hi-Fi~förstärkare eller polis-
radio. .. 

INGENJORSFIRMAN 

AUTO-TRONIC 
Brunnsgatan 71 A, Gävle Tel. 026/121402 
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Elektronik, Ingenjör Östlund kommer att 
handha försäljningen av halvledarkompo
nenter. 

• 
Rättelse 
Under rubriken »Mikrovågsnytt» i RT nr 
2/66, s. 20, anges i notisen Vandringsvågs
rör att Magnetic AB .är svensk representant 
för Microwave Associates, USA . . Swedish 
Elektrolink AB, Stora Nygatan 39, Stock
holm O, har meddelat att de den l/l 1966 
övertog ensamrepresentationen i Sverige för 
Microwave Associates. 

• 

»F ör et hall/år sen kunde ja inte stava til 
TV-sörvissman, å nu ä' ja en . .. » 

• 
Till salu: 
STOR RÖRREALISATION!!! Prisex: E0C82 
-83, ECH81, EL84, EZ80-81. 3:85, POF80, 
PCL82, PY81-88, 4: 80-. PL36 9: 15. Extra 
mängdrabatter! Beställ i dag lagerlista D med 
100-tals rör o komp mot O: 25 i frim! 
ALL-TEST BOX 315 UDDEVALLA 

ANNONSÖRSREGISTER 

5/66 

AEG Elektriska AB, Sthhn ........ : ...•.. . . 28 
Aero-Materiel, Sthlm •.... .......... . .... . . 83 
A11habo, Sthhn ... . .. .. .. .. . . ........ 10, 13, 20 
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TYP J 10 

0-10 kV =. 
max. 2 mA 
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FIRMA dOHAN LAGERCRANTZ 
GÄRDSVAGEN 10 B SOLNA TELEFON 08,',83 07 90 

SOLID STATE 
SVEPGENERATORER 
OCH INDIKATORER 

Texscan Corp. USA 

Frekvensområde 

0,5-1200 NHz 
Svepfrekvens 

5-60 Hz 
Svepbredd 

10 kHz-300 MHz 
Utspänning 

0,5 Veff/50 Il 

KNOTT's "Sweepskanner" 
SGW-920 

är ett 3-kanals oscilloskop med stor 
skärm (220 X 320 mm) speciellt avsett för 
svepgeneratormätningar. Känsligheten 
är l mV/cm-l V/cm, bandbredden (>-10 
kHz och ingångsimpedansen l Mohm. 
Horisontalförstärkaren (frekvensaxeln) 
accepterar utan distorsion sinus-, 
triangel- och sågtandformade kurvfor
mer. En speciell fördel är att de inbygg
da frekvensmarkeringarna kan expande
ras till vertikala markeringslinjer över 
hela skärmen.·) (Ej solid state .) Oscilloskop 

Knott Elektronik Västtyskiand 

TEXSCAN svepgenerator VS-40 

och VS-SO täcker frekvensområdena 0,5 
-300 HMz resp. 0,5-1200 MHz. De är 
transistoriserade (k isel) och uppbyggda 
med modern tryckt kretsteknik, v i lket 
möjl iggör låg vikt och litet format. 8 
valbara interna frekvensmarkeringar samt 
ingång för yttre . Dämpare (>-108 resp. 
t>-8O dB. Liten frekvensgång , ± 0,25 dB. 
Som indikatorer f inns nedanstående al
ternativ . 

TEXSCAN DU-88 

Detta oscilloskop är en speciell X-Y
ind ikator med 9"-skärf konstruerad för 
bl. a. VS-4Q och VS-SO. Transistorise
ringen har även 'här b idrag it till litet 
format och låg vikt (ca 15 kg). Känslig
heten är l mV/cm-l V/cm och band
bredden ~ kHz. DU-88 kan förses med 
en speciell krets, som kan reducera 
bredden på markeringspulserna med 
100:1, v i lket är värdefullt vid så smal
band iga svep som 1(>-15 kHz. 

av standardutförande är ett tredje alter
nativ av indikator till VS-40 och VS-SO. 
Fordringar: l mVl V/cm, (>-10 kHz samt 
X-ingång. 

När vi nu introducerar TEXSCAN och KNOTT på den' 
svenska marknaden, är. det ett intressant internatio
nellt samarbete som inleds. där olika specialisters 
kunnande har tagits till vara på ett effektivt sätt. Tex
sean och Knott skall licenstillverka varandras produk
ter hos Livingston i Watford. England, Knott i Munehen 
samt Texscan i Indianapolis. Denna satsning på ut
vecklings- och tillverkningssidan kommer att medföra 
att vi kan erbjuda Er det modernaste och mest ända
målsenliga inom svepmättekniken. 
Här följer en kortfattad presentation av tillverknings
programmen: 

Texscan: Hög-effekt-svepgeneratorer, 200-1000 MHz. 
5 W. Svepgeneratorer. 20-40, 40-80, 50-100. 88-
108, 250-500 och 460-920 MHz, 0,5 V. 
Dämpare. fasta och variabla, 0-2 GHz. 
Detektorer och markeringskristaller. 
Knott: Olika typer av indikatoroscilloskop med stora 
skärmar för 1 till 8 kanaler för teletekniskt och medi
cinskt bruk. 
Högspänningsaggregat 0-15 kV för bl. a. kärnfysika
liska ändamål. 
Instrument för . neurofysiologiska undersökningar. 
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Hur mycket bättre 
koaxialkontakterna? 

•• egentligen de nya ar 

Koaxialkontakt typ I 
AUTOMATIC 

WL BNC 
AUTOMATIC 

WE BNC 
SENASTE 

UG-TYP BNC 

bra mindre bra 1 ___ TI_L_L_F_Ö_R_L_I_T_L_IG_H __ E_T ____________ ~I---m~y-cket--b-ra __ ~ ______________ ~ ______________ 1 

I 64 % 100 % EKONOMI (total kostnad: 
kontakt + montage) 91 % 

ELEKTRISKA EGENSKAPER bra mindre bra mycket bra 
------~----------------~--------------~ 

REMONTERBAR ja ja nej* 

TYP. ANTAL DELAR 3 3 6-9 

29 13 
TYP. KABELHÅLLFASTHET KG. 

RG-58 C/U 
38 

REL. MONTERINGSTID 50 % 40 % 100 % 

.. Kan remonteras endast om gummipackningen utbyts. 

LEISTERNYTT 

Låda 408 med hållare 4001 -4002 för instickskort. För system 19" 

Lådor med chassi för uppbyggnad av 
elektronikutrustningar för: Produktions
kontroll, automatreglering, laboratorie
ändamål, databehandling. m. m. 

Alla lådor av hammarIackerad 

stålplåt med tjocklek 1-1,5 mm. 

Effektivt och praktiskt utforma

de, ger de Er apparatur ett tillta

lande yttre. 

Hållare 400 l för instickskort Låda 301 med insatskassetter 3001 - 3002 . 
För system 19" 

InstrumentIåda. Serie 400 med chassie typ 401jE samt frontpanel typ 1004 
med handtag typ 132 

LEISTNER har kvalitet till rimligt pris. 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

SYSSLOMANSGATAN 18. BOX 12086 
STOCKHOLM 12. TELEFON 06/240 280 

ESSELTE AB , STHLM .. 
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