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EKMAN & ca 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 - vär ldsföretaget 
för modern elektronik. 
Bland de nu aktuella konkurrenskraftiga NATIO
NAL-modellerna kan nämnas: 
Heltransistoriserad TV med 9" bildskärm - P2-
klar - för anslutning direkt till 220V växelström 
alternativt till batteri. För fritiden , samt familjens 
extra-TV. NATIONAL-kvalitet till RÄTT pris. 
RADARMATIC ny ultrpmodern reseradio med 
automatisk stationsinställn ing och fjärrkontroll. 

RF-610 - Den lilla apparaten med det stora lju
det ti ll det låga priset. 
T-100F - Den stora apparaten med det sto ra lju
det. Alla våglängdsområden. Separata högtalare 
för bas och diskant. 
FG-505 - skivspelaren till rätt pris. Fristående 
högtalare, tre hastigheter, batteridriven. 
SG-550FL - batteridriven radiogrammofon. Ra
dio : FM, MV, LV. Grammofon : 3 hastigheter. 
RQ-202S - RQ-101S - Batteridrivna, portabla 
bandspelare i det kompakta formatet. Förstklas
sig ljudåterg ivning . 
RQ-150 - RQ-158S - Batteridrivna, portabla 

NATIONAL _ ~ands'pel.are i bekväm.~ format. St~rtar automa-
ELEKTRONIKSPECIALISTEN tlskt Vid ljud. RQ-158S aven automatisk retur. 

NATIONAL-produkter 
med NATIONAL-kvalitet 

återfinns i 120 länder 

MATSUSHITA ELECTRIC 
JAPAN 

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

Generalagent: EKMAN & CO AB., Göteborg 1, Box 230, Importavdelningen, (Stora Nygatan 29) Te l. växel 17 45 80, telex 2353, Tgradr. : EKMANS, Göteborg. 
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El CO-generatorer 
TONGENERATOR-SIGNALGENERATOR 

Svensk bruksanv. 

Signalgenerator: Frekvensområde: 75 kHz-150 
MHz Typ 315 Byggsats kr 440:- Monterad kr 
550:-

Signalgenerator: Frekvensområde: 150 kHz-435 
MHz Typ 324 Byggsats kr 270:- Monterad kr 
360:-

Tongenerator: Frekvensområde: 20-200 000 Hz 
sinusv. 60-50000 Hz fyrkantvåg 
Typ 377 Byggsats kr 335:- Monterad kr 425:-

Rekvirera EICO-katalogen 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

SYSSLOMANSGATAN 18, BOX 12086 
STOCKHOLM 12, TELEFON 08/240 280 
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Ur PR nr 6/41 

I POPULÄR RADIO nr 6/41, ett 20-sidigt 
häfte, fanns bl. a. ett referat på 7 sidor hm 
en installationsföreläsning som ·hållits av 
professor Erik Lö/gren pa Kungl. Tekniska . 
Högskolan den 10 ma j 1941. I inledningen 
av denna artikel heter det: 

»När man i denna teknikens guldålder 
vill peka på några verkligt revolutione
rande tekniska framsteg, brukar vanligen 
bl. a. radiotekniken få äran att tjäna som 
exempel, och detta väl också med rätta. 
Det ligger onekligen något för lekmannen 
tjusande, nära nog övernaturligt, däri, att 
man över avstånd på tusentals kilometer 
utan . trådar eller annan materiell förbin
delse kan överföra icke blott telegrafiska 
meddelanden utan också tal och musik, 
och numera genom televisionen till och 
med synsinnets intryck. Vad den moderna 
radiotekniken har frambragt, går långt ut
över vad en Jules Vernes fantasi förmådde 
uppkonstruera.» 

Föreläsningen, som utgjorde ett referat 
av den radiotekniska forskningen, utmyn-

nade i ett program för utbyggnad av forsk
ningen vid Kungl. Tekniska Högskolan. 
Avslutningsvis anför professor Löfgren: 

»Veterligen · har radio teknisk forskning, 
varhelst den än förekommit, visat sig vara 
en god affär, i varje fall på längre sikt. 
Frågan synes snarast vara, om vi i vårt 
land, med de goda förutsättningar vi äga 
i fråga om det förnämsta råmaterialet, det 
som kan förädlas till ingenjörer och fors
kare, ha råd att underlåta ·att tillvarataga 
dessa förutsättningar, om vi ha råd att 
låta lockande nya produktionsmöjligheter 
gå oss ur händerna, och icke minst om vi 
kunna stå till svars för att i en tid som 

Fig. 1 
Bild ur artikeln »Ett be
sök hos R.C.A.» i PR nr 
6/ 41. Bilden visar hur 
de dåtida bildrören un
derkastades de mest ri
gorösa prov innan de 
godkändes för inmonte
ring i mottagaren. 

denna försumma att hålla även vår radio
teknik i hög~ta försvarsberedskap.» 

Civilingenjör Harry Stockman hade be
sökt RCA och skriver om detta i en annan 
artikel. Bl. a. skriver författaren: 

»Ramantennen upplever en renässans i 
Amerika, och såväl bords- som golvmodel
ler ha första spolen utförd som ram an tenn. 
Tack vare ramen kunna mottagarna till
föras signalspänning från ett par trådar, 
som dragits utefter det löpande band, på 
vilket de stå under provningen. Allting går 
med förtvivlad fart; provning och trimning 
äro lika mycket tempoarbete som fabrika
tionen.» 

LYREC studiobandspelare 

lyrec:s kopieringsutrustningar finns bl. a. vid: 
Skoldirektionens AV-central, Stockholm 
Skolförvaltningens AV-central, Uppsala 
AV-centralen i Jämtlands län, Östersund 
Göteborgs Skolors AV-central, Göteborg 
Göteborgs Förorters AV-central, Göteborg 
De Blindas Förening, Stockholm 
Sveriges Radio, Stockholm 

Vertikal kopieringsanläggning 
med 1 master- och 5 slavband
spelare. Kan även levereras i ho
risontellt bordsmontage. 

för professionellt bruk 
I Lyrec:s omfattande tillverkningsprogram finns 
bandspelarutrustningar för Ijud- och filmstudios, 
databruk; medicinskt bruk m. m. Lyrec:s kopie
ringsutrustningar användes för mångfaldigande 
av inspelade program t. ex. vid skolornas audio
visiuella centraler. Lyrec tillverkar även avance
rade mixerutrustningar och förstärkare. 

Inspelningsapparatur i feaklåda bestående av 
bandspelare TR 20 och förstärkarenhet AR 45. 

GEORG SYLWANDER LIDINGÖVÄGEN 75 670700 STOCKHOLM NO 
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Tala I ud med Sonic I 
Tänk all 

lyssna 
en konserl 

lull IJud'
ulan all 

kunna 
på 
med 
slyrka 
slöra! 

HI-Fl STEREO
FÖRSTÄRKARE 

lör SBO: - exkl. oms. 

I .. ~'-'~-ISOLO-PHONE 
, 

SA-l 
NYHET 

Stereoförstärkare för 2 par hörlurar med ingångar 
för magnetisk pickup och radio/ bandspelare 

Tillåter ostört lyssnande 
2 par hörlurar kan anslutas 
Idealisk för studerande som vill avnjuta musik 
när andra läser 
Lämplig för mus ikundervisning i skolor, bibliotek 
(lyssnarrum, skivbarer) etc. 
Lätthanterad demonstrationsanlägg ning för 
skivbarer 
Rekommenderas för ålderdomshem, vårdhem och 
sjukhus 

KOSS 
Kass stereo-hörlurar erbjuder sina lyss
nare något som var je Hi -Fi entusiast öns
kar sig. Tänk all kunna avlyssna en kon
ser t med full dynamik - utan alt störa 
grannarna eller resten av familjen. Lyss
na till KaSS SP-3X för endast kr. 190 : 
eller professionella PRO-Hör kr. 340:-. 
De frnns i den välsorterade fackhandeln 
över hela landet (Riktpriser exkl. oms.) 

Kontakta närmaste fackhandlare eller ring oss och 

TALA L.JUD MED SONIC! 

I Perfektionisten väljer: 
SME/Serie 2 
Tonarm för alla pickupsystem 

En mycket beund rad produkt i högsta Hi-Fi-klass. Precisionslagring och 
perfekt balans tillåter störningsfri s pårning vid nåltryck ned till 112 gram 
Riktpris typ 3009/5.2. Kr 417: 50:-

3012/5.2. Kr 427: 50:-

V-1S 

SHU RE :s förnämsta pickup behöver ingen närmare presentation. Sen
sationella testresultat! 

Frekvensgång 20-20000 Hx 
Nålspetsradie. my 22.5/5.0 
Nålspetsens rör-
lighet cmidyn 25 x l 0-' 
Nåltryck gram 0.75-1.5 
Riktpris: 495:-

M232/236 
Pr~fess ionelltonarm 

Tonarm lämplig för alla pickupsystem med nåltryck över 1 gram (Pond) 
Riktpris: 245: - resp 260: -

M 44-7 

Denna pickup sälter en ny standardgräns för HiFi-tekniken 

Integrerad studioarm med pickupsystem 

Frekvensgång 20-20000 Hz 
Nålspetsradie. my 17 
Nålspetsens rör-
lighet cm /dyn 20 x 10-' 
Nåltryck. gram 1.5-3 
Riktpris 150:-
M 44-5 med 12.5 my nålspets
radie 
Riktpris 165: -
M 55E med eliptisk nål 
Riktpris: 275: -

M222/226 

Nu med större frekvensområde och lägre nåltryck 
Frekvensgång 20-20000 Hz Nåltryck gram 0.75-1 .5 
Nålspetsradie. my 12.5 
Nålspetsens rör-
lighet cmidyn 22 x 10-' 

Riktpris 690: -

(sam". priser exkl. oms) 

SONIC AB 
Slånbörsv. 2 • Danderyd. Sthlm . Tel . 08/552840 

Dacentgatan 22 C • Malmö S • Tel. 040/92 57 90 
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KV-DX 

Arets latinamerikanska säsong på kortvågs
banden går under sommarmånaderna mot 
sin höjdpunkt. Många stationer i Syd- och 
Centralamerika har redan avlyssnats under 
våren. 

Under mars månad hördes Radio 
Mundiai i Nicaragua tidvis med ren lokal
styrka . på 5965 kHz, trots en effekt av 
endast 500 W. Nicaragua-stationer är an
nars relativt ovanliga här i vårt · land, de 
brukar någon gång kunna höras i samband 
med de goda mottagningsförhållandena 
under sommarmånaderna. 

La V oz de Evangelica i Honduras på 
4820 kHz kunde också höras tidigt i våras, 
vilket bevisar att de centralamerikanska 
konditionerna kan bli goda i år. På 4872 
kHz avlyssnades en ny station i Guatemala, 
som kallade sig Radio Santa Cruz. 

Under våren blev även en ny kortvågs
station i Columbia hörbar om vars identitet 
.det har tvistats en del. Stationen kallar sig 

Emisora Mariana och ligger i staden Pasto, 
men den har även hörts med anropet La 
Voz de Carera. Stationen är med säkerhet 
identifierad när detta läses. Frekvensen har 
varierat mellan 4705 och 4710 kHz. 

Radio J apan kommer att använda en ny 
frekvens, 15300 kHz, för sina sändningar 
till Europa. Hörbarheten har under test
sändningar visat sig vara mycket god. 

Den nya stationen Radio Veritas på 
Filippinerna, som omnämnts i en tidigare 
DX-spalt, blir enligt uppgifter den star
kaste stationen i Fjärran Östern efter Radio 
Peking och Voice of America. Kostnaden 
för stationens uppförande blir sju miljoner 
dollar. En stor del av utrustningen kommer 
från VästtyskIand. 

Radio Cambodja sänder för närvarande 
två engelska program dagligen på 5930 
kRa, kl. 06.30 och 13.45. 

DX-Special heter ett DX-program som 
Trans Worid Radio på Bonaire startat och 
som sändes varje söndag 04.35-04.50 på 
11820 kHz. 

AJ® 
m.ed Cross-Field m.agnetisering 

AKAI 

Bandhastigheter: 

Spolstorlek: 

Speltid: 

Frekvens· 
karakUlrlstlk: 

Ingångar: 

Utgångar: 

Slgnal/bru.fOr. 
hilland.: 

Wow och fluUer: 

ÖverhOrnlng: 

DI.tor.lon: 

NItanIlutning: 

Batteri: 

MODELL X-4 batteri + nät 

transistoriserad stereo
bandspelare med 4 spår 
och 4 hastigheter 

2,4,4,75,9,5 och 19 cm/se~ 

Upp tillS' 

Upp till 24 timmar med 5- trlppelband 

Vid 2,4 cm/sek 30- 5500 Hl ± 3 dB 
Vid 4,75 cm/sek 30-11000 Hl ± 3 dB 
Vid 9.5 cm/sek 40-17000 Hl ± 3 dB 
Vid 19 cm/sek 40-20000 Hz ± 3 dB 

Mikrofon: 0,1 mY 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/sel< < 0,35 % 
Vid 4,75 cm/sek < 0,28 % 
Vid 9.5 cm/sek < 0.17 % 
Vid 19 cm/sek < 0,16 % 
-60 dB 

< 5 % mätt vid 1000 HZt O VU in och 
t W uteflekt 

2eO V, 50 Hl 

Uppladdningsbar ackumulator, som auto
matiskt laddas från separat näten het 

Fig.l 
Ledaren för West Indies DX-ers Associa
tion, Margaret Hinskon, Trinidad. 

28x30x13 cm 

6 kg (med batteri) . GEORG SnWANDER Dimensioner: 

Vikt: 
LIDINGaVAGEN 75 6707 00 STOCKHOLM NO 
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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. 

L,UXOR 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 el,ler 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. Fö'rberedd för P2. Bredd 58, djup 14 + 12 
höjd 42 cm. 
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Satellit-datamaskin får bandminne 

I avsikt att göra Gemini-kapslarna mindre 
beroende av markstationerna under färd i 
rymden har man utrustat den datamaskin 
som ingår i satellitens elektroniska utrust
ning med ett bandminne. Tack vare detta 
bandminne har maskinens totala minnes
kapacitet blivi't sju gånger så stor. 

Det nya bandminnet, som arbetar med 
1 tums band och registrering på 15 kanaler 
( + 1 reservkanal ) , har en total lagrings
kapacitet av 90 000 ord om vardera 13 bit. 
Minnet rymmer ca 1 BO m magnetband och 
teckentätheten är 133 bit per tum och 
kanal. Bandhastigheten vid läsning resp. 
skrivning är 1,5 tum/s (37,5 mm/ s), över
föringshastigheten är 600 bit! s. 

I bandminnet lagrar man de program 
som kan komma till användning under 
rymdfärden. När astronauterna skall an
vända ett visst program anger de detta till 
datamaskinen via en manuell datainmat
ningsenhet och det önskade programmet 
överföres därvid automatiskt till datamaski
nens arbetsminne. 

På bilden visas bandminnet under prov 
före installation i en Gemini-kapsel. 

Sea lect'oboard 

.P R O (i RAMM E R I N (i S B ORD 
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Sealectoboard är ett sladdlöst kopplingsbord som pro
grammeras med hjälp av små kortslutningsproppar. Aven 
komponentproppar finns med utrymme för en mindre 
komponent i skaftet. Bordet har 2, 3 eller 4 däck med kon
taktskenor i X- och Y-led. Fördelen med Sealectoboard är 
snabb och enkel programmering. Begär närmare upplys
ningar! 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58 - Stockholm SV - Tel. 0812461 60 

Sealectro tillverkar 
även koaxialkon
takter, k.pplings
stöd och program
omkopplare 





SateUitpassager 

I tab. 1 anges några av Radio Research 
Station i Bucks, England, för- Stockholms 
horisont beräknade passagetider för ett an
tal satelliter vilkas inbyggda ständare 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 passerande av 60° 
nordlig bredd inte alltid är den då satel-

liten befinner sig närmast Stockholm, den
na tidpunkt kan inträffa några minuter före 
eller efter. Man brukar emellertid kunna 
höra signalerna under åtskilliga minuter 
före eller efter närmaste passage. Nog
grannheten för tidsangivelserna i tab. 1 
håller sig inom ± 2 min. 

I tab. 2 anges sändningsfrekvens och sig
naltyp för de aktiva satelliterna. 

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

Tab. 1. Positions- och tidangivelser för aktiva satellitsändare 

Beteckning Inklinations· Oml·tid Daglig för· 

Tiros 4 
Tiros 5 
Transit 4 A 
Cosmos 71 
Alouette 

Explorer 20 

Explorer 22 

ESSA 2 

vinkel (0) (min.) ändring (min.) 

48 
58 
67 

80 

80 

80 

104 
104 
108 
99 

107 

106 

106 

112 

-37 
-35 
+14 
- 9 
+38 

+16 

+ 28 

+ 35 

GMT 
1/6 

1722 
0930 
1513 
1842 
0246 
1150 
0142 
1037 
2044 
0701 
1804 
0854 

Tid för nordligaste passage 
GMT GMT GMT 
8/6 15/6 22/6 

1451 
0713 
1505 
1717 
0151 
1055 
0140 
1036 
2025 
0458 
1827 
0917 

1219 
0457 
1312 
1417 
0055 
0959 
0139 
0851 
1822 
0440 
1851 
0747 

0948 
0240 
1120 
1117 
0000 
0904 
2224 
0849 
1803 
0421 
1721 
0811 

GMT 
29/6 

0716 
0204 
0927 
0961 
2341 
0808 
2223 
0704 
1745 
0218 
1745 
0835 

Tab. 2. Frekvenser och signaltyper för aktiva 
satellitsändare 

Beteckning 

Tiros 4,5 

Transit 4A 

Cosmos 71 

Alouette 

Exp lorer 20 

Exp lorer 22 

ESSA 2 

Sändn.·frekvens 

(MHz) 

136,233 } 
136,922 

150,000 } 
400,000 

20,084 

136,591 } 
136,078 
136,978 

136,35 
'136,68 

162,000 } 
324,000 
136,170 

137,50 
136,77 

Signaltyp 

a, tm 

a, cw 

Telex 

c, tm 

a, cw 

c, tm 
e, cw 

a, tm 

a= kontinuerlig sändning, c=sändning endast på 
För Alouette, Explorer 20, Explorer 22 och ESSA 2 avser tiduppgifterna den tidpunkt då satelliten passerar kommando ,cw=kontinuerlig bärvåg, tm=modulerad 
80° nordlig bredd. Den övre tid uppgiften gäller för nordgående banor och den undre för sydgående. telemetrisignal, com=kommunikationsfrekvens 

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

nya ba eri-drivna 
appara er 
står HElLES ENS TEKNISKA SERVICE till Eder disposition med 
råd och vägledning: vid valet av den rätta batterityp och 
storlek, så att NI får den bästa möjliga och mest ekonomiska 
strömkälla till Edra nya konstruktioner. 
HELLESENS har mer ärt 75 års erfarenhet på det batteri-tek· 
niska området, och vårt fabrikationsprogram omfattar 150 
olika batterityper med spänning från 1,5 volt till 300 volt. 
Av batterierna på 1,5 volt finns 30 olika typer varierande i 
vikt från 7 gram till 3750 gram. 

& 
RADIO 

LYKTOR 

FOTOBLIXT 
Ring eller skriv till HELLESENS TEKNISKA SERVICE, så hjälper 
vi Eder med lösningen av alla batteritekniska problem. Vi 
sänder också gärna våra kataloger och liknande vägledande 
broschyrmaterial till hjälp i Edert konstruktionsarbete. 

LEVERANTÖR TILL oW KUNGL. DANSKA __ H~~, ~ ~ ~ 
AlS HEllESENS·" "\: ~, . ~ 

Aldersrogade 6 Köpenhamn H u LE - ~ 
Telefon Ryvang 8301 ~ORRBATTERIER8 TELEGRAFI 
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Eliminera lokal 

upphettning och smältning 

Ny ",5 A likriktare tål-upp till 1000 W effektiörlust 
'i backriktningen utan upphettningsskador 

-l General Electrics nya glasinkapslade 1.5 A 
i likril):tare. typ A-14, absorberar ögonblick
.ligen alla spänningstransienter' som kan 
' förekomma på växelspänningsnätet. A-14 
tål effektförluster på upp till 1000 W i back

l riktningen utan att den förstörs. 
! 
General Electrics forskare rekommenderar 

, ! A-14 för användning i de lågeffektssam
manhang såsom i tidfördröjningskretsar, batteri
laddare, kommunikationsutrustningat, 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 
res,istens vid tillverkningen av diodelementet. 
Diodelementet ligger inbakat mellan två kraftiga. 
termiskt väl avvägda bitar, vilka "drar" värme 
från diodelementet till de värmeavledande anslut-

ningstrådarna av kopparlegering. När en transient 
uppträder över denna nya GE-iikriktare, går PN
övergången in i lavingenombrottet och spärrför
lustetna 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 m
kapslad i glas påså 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-l4-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. 

G E N ER AL fl EL E CTV~"!'~ 
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Radioprognoser för jU,ni 1966· 
Radioprognosen för juni månad är baserad 
på det av Ziirich-observatoriet förutsagda 
solfläckstalet för denna månad, R = 33. 
För juli beräknas solfläckstalet R till 35, 
för augusti till 37 och för september till 
39. Medelsolfläckstalet för februari 1966 
var 23,5. 

Prognosen anger värden för optimal ar
betsfrekvens (FOT) och avser radioförbin
delser över distanser 0-4 000 km inom 
Europa och långdistansförbindelser med 
Ostasien, Nord- och Sydamerika, Sydafrika 
och Australien. Många gånger kan man 
med gott resultat utnyttja frekvenser som 
ligger upp till 15 % högre än den optimala 
arbetsfrekvensen. 

Den 8 juni har meteorskuren »Arietids» 
sitt maximum. Detta kan ge extrema för
bindelser på de höga frekvensbanden. 

Under månaden råder s. k. sornmarkon
ditioner. Solens strålar når därvid den 
övre jonQs~ren mera direkt än under andra 
årstider. Elektrontätheten minskar visser
ligen under dagen men ökar under natten, 
vilket gör att joniseringsperioden ökar och 
mediankurvan blir flackare. 

Förekomsten av sporadiska E-skikt ökar 
under denna månad och når toppvärden 
under juli. Detta kan resultera i öppning 
på de höga frekvensbanden. De sporadiska 
E-skikten kan förekomma såväl under nat-
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ten som under dagen, men enligt statistiken 
förekommer de mest på förmiddagen och 
under senare delen av eftermiddagen. 

Jonosfärabsorptionen ökar under som
marmånaderna, varför signalnivån under 

dagtid blir svagare på sommaren än under 
vintern. Den atmosfärsika störningsnivån 
ökar också under sommarmånaderna och 
når toppvärden, vilket märks mest på fre
kvenser lägre än 7 MHz. TS 

-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&'9 ·9 
-fr -fr 
~ -& 
~ -& 
-& -& 
~ -fr 
~ LASTCELL LPM-l är konstruerad för bestämning -& 
-fr av krafter och .belastningar där höga krav ställs -& 
-fr på noggrannhet och säkerhet. -fr 

:!!: Den tillverkas för nominella belastningar av 5, ::= 
-v- 10 och 20 ton. 
-fr -fr 
-fr 
-fr 
-fr 
-fr 
-fr 
-fr 
-B-
-B-
-fr 
-fr 

Boroas 
precisionslasicell 
baserad på töjningsgivare av folietyp 

En robust uppbyggnad med ett sidstyvat och her- -Ir 
metiskt inneslutet givarelement gör lastcellen väl -fr 
lämpad att arbeta i de svåra miljöer, som före- -& 
kommer inom industrin. På grund av långt driven 

kompensering kan lastcellen arbeta inom ett stort -& 
temperaturområde med oförändrad noggrannhet. -Ir 

Begär specialprospekt G 64-08. 

-& -fr 
-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&'9"0' 
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Ulf 

BRC TYP 3200A 

UHF OSCILLATOR 

. En ny HF oscillator till lågt pris 
för allmän användning i 
laboratorier och produktion. 
Allmänna data*: . 
FREKVENSOMRADE: 

10-500 MHz, inställbar med 
stor upplösning. 

FREKVENSSTABILITET : 
± 0.002 % (över 5 minuter); 
± 0.02 % (över 1 timma) 

UTEFFEKT: 
> 200 mW (10-130 MHz) 
> 150 mW (130-260 MHz) 
> 25 mW (260-500 MHz) 

Precisionsdämpare tillåter 
noggranna mätningar av relativ 
effekt. 
MÖjlighet till yttre puls och 
AM modulation. 

LÅGT PRIS: Kr 3.045.-

* Kontakta Er representant för fullständig specifikation och 
demonstration av BRC 3200A. 

Sverige Danmark 
H-P INSTRUMENT AB . Tage Olsen AlS 

HEWLETT PACKARD Centralvägen 28, Box 1004, R"nnegade 1, K"benhavn l2J 
Solna 1. Tel. 08/830830 Tel.294800 
Filial: Idunagatan 28A, Finland 

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

Box 4028, Mölndal 4. Into O/Y 
Tel. 031/276800,276801 Meritullinkatu 11, Helsinki 
Norge Tel. 663909 
Morgenstierne & Co. AlS 
6 Wessels Gate, Oslo 
Tel. 201635 
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Beckman 

ipot 
Nya industriella 
potentiometrar 
Ur HElIPOTS program av militärt god
kända precisionspotentiometrar har ut
vecklats två nya industriella typer för 
modifierande miljökrav - men utan av
steg från kraven på noggrannhet och 
driftsäkerhet. 

Ni kan nu erhålla precisions
potentiometrar för 
industriella applikationer 
- utan att betala för 
militärspecifikationer. 
Vi sänder Er gärna ,kataloger ' och spe
cialprO$pekt över HElIPOTs stora pro
gram av flervarvs- och servopotentio
metrar, skalor, servomotorer, Haligene
ratorer mm. 

Trimpotentiometer typ 75 

22-varvs trimmer med militärtyper~as 
cermet-ädelmetallbana. Steglös, fukt
okänslig, korrosionsresistent och av
brottssäker. Motståndsområden 10 ohm 
-:2, Mohm. Kan äVen erhållas för panel-

, , montage. { 

,Listpris , 23 kr 

lO-varvs miniatyr-precisionspotentiome
ter 22 X 37 mm, typ 7246. 

Plastkåpa för omgivningstemperaturer 
-10 till +85°C. Centerlesslipad axel. För
gyllda anslutningar. linearitet ±O,25 OJa. 
Motståndsområden 10 ohm-50 kohm. 

Listpris 46 kr 

AB NORDQVIST fL BERG - Snoilskyvägen '8- Stockholm K - Tel. 08/52. 00 50 

Nu till låga priser! 
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-NEXUS 
OPERATIONSFÖRSTÄRKARE 
Krets-moduler med kiseltransistorer för analog ... 

e instrumentering 

e räkning e styrning e reglering 

I nverteronde förstärkare 

. ~, 
~ •••• ; !- --. ~ 
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I programmet ingår: 

Högimpedansförstärkare 
• ,ef 

r--":!·"-" 
: • \o . : 
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eo = e, (1+ R:) 

Subtraktionskrets 

R R 

R 

10 och 20 V operationsförstärkare e Högspännings opera

tionsförstärkare e Operationsförstärkare med snabb åter

koppling e Ultra-snabba operationsförstärkare e Booster

förstärkare e Operationsförstärkare med fälteffekttransistorer 

RING OSS 
FÖR 
BROSCHYR! 

SCANDIA METRIC AB 

S. LÅNGAT AN 22. FACK SOLNA 3. TEL. 08/820410 



Tuners·for tv sets 
GE:: PIRELLI APPLlCAZIONI ELETTRONICHE spa 

Transistor or tube UHF tuners 

high gain , 
low noise figure 
high mechanical and electrical stabil ity 

Solid state VHF tuners 
(three transistors and three variable 
capacitance diodes) 

high gain 
low noise figure 
high mechanical and electrical stabil ity 

Piazza Duca d'Aosta 3, Milano,ltaly 

VHF - UHF transistorized integrated tuners 
(five six-function transistors) 

high gain 
low noise figure 
very high reliability due to very few 
non"-critical switching 
points in the UHF section 
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DEAC 
GASTÄTA, HELT SLUTNA, 

UNDERHÅLLSFRIA BATTERIER 

20 mAh - 23 Ah. Spänning 1,2 Volt/cell 

• enkel laddning 

• användbara i alla driftslägen 

• obegränsad lagringsduglighet 

• utmärkt spänningsstabilitet 

• lång livslängd 

• lågt inre motstånd 

• stabil spänning 

• stort temperaturområde 

För teknisk rådgivning och 

offerter 

kontakta generalagenten 

Slösa inte 
dyrbar tid 
med att själv 
söka rätta 
komponenter ... 

BOLIDEN BATTERI AB 
Industriförsäljningen 

Västra Trädgårdsgatan 17 • Stockholm. Tel. 08/237100 
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Fahr l, Co-

TRI-SOL 

r början a'tJ Juli flytta,r ",i till Gyllenstiernsgatan S 

STOCKHOLM NO TEL 24 8855 TELEX 19988 

DRGUO 8-m JO Rådmansgatan 56, Stockholm V A Tel. 3292 45, 30 1675, 30 17 37. 



Detta ar en typisk Braun HiFi-stereoanläggning. Kombinerad 
med Brauns högtalare utgör den en harmonisk enhet med hög
kvalitativa egenskaper. 

Här ovan ser Ni: 

Förstärkaren CSV 13 är genom 
maximal betjäningskomfort idealisk 
för demonstration av vad begreppet 
HiFi Stereo verkligen innebär. 

Grammofonverket PCS 5, ger disko
filen största utbyte av sina skivor. 

Tunern CE 16 S möjliggör mottag
ning av radiosändningar med 
allra högsta kvalitet. Kan anslutas 
till alla slag av förstärkare. 
Dessa enheter motsvarar de högt 
ställda kraven på riktiga HiFi 
Stereoapparater. 

BRAun 
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Tekniska data: 
CSV 13: Uteffekt 2x12 W sinus
effekt vid 0,5 % distorsion. 
Frekvensregister 20-30.000 Hz ± 3 dB. 
PCS 5: Svaj under 0,1 %. 
Skivtallrik 3 kg precisionsbalanserad. 
Tonhöjdsavvikelser mindre än en 
tiondel av ett halvt tonsteg. 
CE 16 S: Känslighet AM 10 uV för 
6 dB brusavstånd, FM 1,5 uV för 
26 dB brusavstånd. 
Selektivitet 60 dB för 300 KHz. 
Bandbredd AM ± 3 KHz, 
FM ± 120 KHz. 

Detta är ett litet urval ur vårt 
omfattande HiFi Stereoprogram -
verkligen kvalitetsprodukter för 
den växande marknaden av musik
älskare, som förstår att värdesätta 
verklig ljudkvalitet. Ring eller skriv 
till oss - både i Göteborg och 
Stockholm har vi nyinredda 
demonstrationslokaler, där vi kan 
visa Er alla våra produkter! 

Göteborg: Box 134, Västra Frölunda 1, 
tel. 031/450550 
Stockholm: Fack, Lidingö 5, 
tel. 08177501 10 



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. 

BeicaIn 
5 vvall 
5 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 Qch 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. 975:-

500 mW GRE PHONE 50A 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. 345:-

PAGE-MATE fickmottagare 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 vikt 200 gr. Strömförsörjning 9V. 
Läderf.odral med handlovsrem, hörpropp och kristall för 
1 kanal. 145:-

AERO MATERIELAR 

2·617126 

Instrument- och elektronikavdein. Grev Magnigatan 6, Stockholm Ö. Tel. 234930 

Begär närmare upplysningar. Aterförsäljare och serviceavdelningar över 
hela landet lämnar garanti och fullst. service. 



ROLLEICORD 
polaroidkamerasystem PM 9300 

Marknadens mest avancerade univer
salkamera e Ocillogram-tagn ing eller 
vanlig fotografering på polaroid- eller 
standardfilm e Snabbmonterad, lätt 
och behändig att sköta e Anslutn ings
bar till de vanligaste oscilloskopmär
kena 

Pris 2 .850 kr 

LYTAX 
registreringskame~a PP 1014 

Behändig universal kamera för stan
dardapplikationer e l cm/sek-4,75 
m/sek, 12 fasta hastigheter e Löstag
bar kassett - 35 mm film eller pap
per e Anslutbar till alla oscilloskop
märken e Objektiv l :2,8; avståndsin
ställning 25 cm-5 m; 1/2-1/125 sek; 
"T" och "B" 
PriS 4 .650 kr 

ZEISS 
registreringskamera PP 1021 

Utomordentligt avancerad och mång
sidig kamera e 0,04 mm/sek-51 m/ 
sek, 25 olika fasta hastigheter e In
byggd växellåda med rattinställning 
e Löstagbar rull- eller trumkassett - -
35 mm film eller papper e Fjärrstyr
ning, förinställning, automatisk gång, 
synkronisering • Objektiv 1:1,5; slu
tare 1-1/1.25 sek; "T" och "B'· 
Pris 12.900 kr 

Registrera förloppen med Philips oscilloskopkameror. 

Zeiss, Rolle icord och Ly tax garanterar Er en överlägsen optisk utrust
ning och Philips svarar för den avancerade elektroniken. Kontakta våra 
tekniker då det gäller registreringskameror. Ni får kvalificerad teknisk 

P~L1PS PH I LI PS e Industriell Elektronik 
Mätinstrumentavd. rådgivning av Philips fackmän. " Fack, Stockholm 2i Tel. 08/635000 · 
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Satsa på färg-TV-service 
Ännu dröjer det väl 2-4 år innan vi får färg-TV i Sverige och många tycker väl därför 
att det är i tidigaste laget att redan nu börja tala om färg-TV-service. Visserligen finns 
det här i landet en kader av servicemän som arbetar med svart-vit TV, men färg-TV 
kommer att ställa nya krav både på noggrannhet och tekniskt kunnande. Det fordras 
därför noggranna förberedelser för att man skall stå rustad när färg-TV:n är ett faktum. 

Det är synnerligen viktigt 

att såväl verkstadschefer som förmän på landets serviceverkstäder noggrant och så snart 
som möjligt sätter sig in i färgtelevisionens teori. Redan innan färgtelevisionen kommer 
kan man nämligen räkna med att både allmänheten och de anställda inom ' det egna 
företaget kommer att ställa frågor om saker som rör färg-TV. Redan nu har man f. ö. 
satt igång med färg-TV-kurser vid Statens Institut tör hantverk och industri (SHI). 

Den övriga servicepersonalen vid verkstäderna kan lämpligen vänta med att sätta sig in 
i färg-TV till dess att det kommer praktiska kurser i felsökning. Det skadar visserligen 
inte att även servicemännen genomgår en teoretisk kurs, men felsökning kan man inte 
rationellt praktisera förrän det kommer mottagare till landet. 

Fabrikanterna är i full gång 

med att konstruera färg-TV-mottagare, och det hade varit synnerligen önskvärt om 
åtminstone de svenska fabrikanterna kunde samarbeta så att man kom fram till något så 
när enhetliga apparater. Därigenom skulle servicearbetet kunna underlättas avsevärt och 
servicemännen skulle behöva sätta sig in i ett relativt begränsat antal apparattyper. 'Kunde 
man dessutom bygga apparaterna så, att en stor del av reparationerna endast behövde 
bestå i att en eller flera moduler utbyttes skulle mycket vara vunnet. Med en uppsättning 
kretsrnoduler skulle servicemännen då kunna klara av de allra flesta reparationerna. De 
skulle kunna göra nästan allt servicearbete i hemmen och TV-ägarna skulle inte behöva 
vara utan apparat därför att den var på verkstad för lagning. För att inte tala om hur 
besvärligt det kan vara att i glesbygder få iväg en apparat till en serviceverkstad! 

Man skulle sålunda vilja vädja till fabrikanterna att släppa sin isolationism och gå in 
för samma linje som TV-fabrikanterna i USA. Där 'anser inte en fabrikant att han 
förlorar i prestige om han använder t. ex. samma typ av kanalväljare som används av 
tio andra fabrikanter. 

Under alla förhållanden 

fordras det en ordentlig satsning på utbildningen av servicetekniker. Färg-TV kommer 
i stort sett att införas samtidigt över hela landet. Det betyder att man inte får en över
gångsperiod på 3-4 år som fallet var då svart-vit TV infördes. Det kommer därför att 
finnas behov av kompetenta färg-TV-tekniker över hela landet på en enda gång. Enbart 
detta är tillräckligt skäl för att man så snart som möjligt sätter igång servicekurser, 
annars finns det risk för att TV-tittarna i stora delar av landet blir stående utan möjlig
heter till kvalificerad service. 

Det är nödvändigt att myndigheter, utbildningsanstalter och fabrikanter sammanträffar 
och diskuterar hur man skall lägga upp utbildningen av servicemän för färg-TV, detta 
för att man verkligen skall kunna säkerställa acceptabel service över hela landet. 

I Sverige har man inte samma förutsättningar att skapa en centraliserad service så som 
fallet är i tätare befolkade länder. Detta har resulterat i att befolkningen i glesbygderna, 
till följd av de stora avstånden till närmaste serviceverkstad, fått betala åtskilligt mer för 
TV-service än stadsbefolkningen. En viktig fråga är därför om man kan ändra på detta 
förhållande när det gäller färg-TV-servicen. 

Det är framförallt viktigt 

att det inte blir samma kaotiska förhållanden som vid införandet av svart-vit TV. Den 
gången var det åtskilliga TV-köpare som blev lurade av smarta affärsmän som endast 
var ute för att snabbt tjäna pengar och därför inte gjorde några som helst ansträngningar 
för att ge en tillfredsställande service på de TV-mottagare de sålde. Resultatet av detta 
har blivit att det i landet finns åtskilliga tusen TV-mottagare, till vilka det varken går att 
få servicedokument eller reservdelar. För att hjälpa ägarna till dessa apparater får därför 
många serviceverkstäder bedriva rena detektivverksamheten för att få fram delar som går 
att använda för att sätta sådana TV-mottagare i stånd. När sålunda färg-TV-apparaterna 
kommer bör det på något sätt lämnas garantier för att det i framtiden kommer att finnas 
nödvändiga reservdelar till dessa. 

Willy Kleinert 
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På tröskeln till färg-televisionen 

Inför den nya fas i utvecklingen som 

inleds med införandet av färg-TV ges 

här en kort tillbakablick på utveck

lingen hittills på TV-området 

Europa och andra delar av världen. 

o 

Ar 1964 fanns det i hela världen ca 151 
miljoner TV-mottagare, därav 63 miljoner 
i USA, 15,5 milj. i Japan och 13 milj. i 
Storbritannien samt 10 milj. vardera i 
Västtyskiand och Sovjetunionen. 

I fig. 1 visas den procentuella fördel
ningen av antalet TV-apparater på olika 
världsdelar, dels år 1953, dels år 1964. 
Längst t. h. i diagrammet visas fördel
ningen av jordens befolkning på olika 
världsdelar år 1962. 

1953 var det endast USA som hade 
reguljära TV-sändningar medan man på 
andra håll i världen enbart bedrev prov
sändningar. Det var sålunda helt naturligt 
att USA vid denna tid ensamt svarade för 
nära 90 % av de drygt 3,14 milj. TV-mot
tagare som då fanns. 

Situationen var en helt annan 1964. USA 
svarade visserligen då med sina 7 % av 
jordens befolkning för nära 45 % av värl
dens TV-mottagare, men Europas andel 
hade under de elva gångna åren ökat från 
10 till nära 40 %. Av diagrammet framgår 
vidare att televisionen börjat nå Asien och 
Afrika, men med tanke på att dessa världs
delar svarar för ungefär två tredjedelar av 
jordens befolkning var» TV-tätheten» myc
ket obetydlig. 

Produktionen av TV-mottagare 

I fig. 2 visas den årliga produktionen av 
TV-mottagare i USA, Japan, Västtyskiand 
och Storbritannien under åren 1946-1964. 
Redan 1950 kom man i USA upp till en 
årlig produktion av ca 7 miljoner TV-mot
tagare och sedan dess har produktionen 
hållit sig på denna nivå; observera att 
produktionen av färg-TV-mottagare inte 
har medräknats. ' I J apan ökade tillverk
ningen av TV-mottagare starkt under se
nare hälften av 1950-talet och i Västtysk
Iand har utvecklingen varit likartad. För 

22 RADIO & TELEVISION - NR 6 - 1966 

Storbritanniens del finns endast redovisning 
av produktionen från åren 1959-63 och 
som framgår av fig. 2 håller sig den årliga 
produktionen på ungefär samma nivå som 
i Västtyskiand. 

95 % av hushållen i USA har TV 

För att man skall kunna få ett begrepp om 
hur stor del av befolkningen i ett land som 
har tillgång till TV visas i fig. 3 hur stor 
del av hushållen i några olika länder som 
har TV-mottagare. Som synes löper kur
vorna för utvecklingen i Storbritannien 
och Västtyskiand parallellt, dock med en 
tidsförskjutning på 5-6 år, motsvarande 
skillnaden i tid för igångsättandet av re
guljära TV-sändningar i resp. länder. I dia
grammet i fig. 3 har inte tagits hänsyn till 
att vissa familjer skaffat två eller flera 
mottagare även om detta blivit allt van
ligare i Europa och USA. 

Erfarenheter från USA tyder på att man 

Fig. I 

Procentuella fördelningen 
av TV-mottagare på 
oli ka delar av vörlden 

Diverse L\J-<f':''''''';;J 

kan räkna med att max. 95 % av hushållen 
så småningom skaffar sig TV-mottagare, 
resterande 5 % tycks vara resistenta mot 
TV. 

TV i Västeuropa 

I fig. 4 visas en jämförelse mellan antal 
program, TV-5ändarnas täckning, sänd
ningstimmar per vecka och antalet TV
mottagare per 100 innevånare i de länder 
som tillhör den europeiska radiounionen 
UER (= Union Europeenne de Radiodif
fusion ), vid årsskiftet 1964/65. Som fram
går av fig. 4 är det åtskilliga europeiska 
länder, som har två TV-program, i Väst
tyskland och Storbritannien finns det 
t. o. m. tre program. I båda dessa länder 
har emellertid ett av programmen relativt 
dålig täckning. 

I de flesta länderna inom UER täcker 
åtminstone ett av TV-programmen mellan 
90 och 100 % av befolkningen. 

Procentuella fördelningen 
av jordens befolkning pa 
olika delar av världen 

~ Mellan-och Sydamerika 

~Nordamerika 

IIDAustralien 

f!faAsien 

• Afrika 

G!lEuropa och Sovjetunionen 

Diagram visande den procentuella fördelningen av TV-mottagare 
på olika världsdelar åren 1953 och 1964. T. h. visas fördelningen av 
jordens befolkning på olika världsdelar 1962. 



Italien är det land som för ett av sina 
program har den överlägset längsta sänd
ningstiden per vecka - 84,5 timmar; an
talet TV-mottagare per 100 innevånare är 
dock endast ca 12. Som jämförelse kan 
nämnas att det västtyska program 1 har 61 
timmars sändning per vecka. Antalet TV
mottagare per 100 innevånare i Väst
tyskland är 20. 

En intressant företeelse i sammanhanget 
är att man i Spanien har 85 % TV-täck
ning och en sändningstid av ca 70 timmar 
per vecka, trots att det endast finns 4,4 
TV-mottagare per 100 innevånare. 

Konserverade TV-program allt vanligare 

Inom rundradion brukar endast 10 % av 
sändningstiden utgöras av direktsändningar, 
medan resterande 90 % fylls med bandade 
program och grammofonskivor. Även inom 
televisionen är det en allmän tendens att 
man går över till att använda allt mera 

7 
Antal- 10 
tillverkade 
TV-rrotta-gT 

j 

/ 
I 

I'\. V 

1 
II 

konserverade program i form av film och 
videobandinspelningar. 

Visserligen kan det befaras att konserve
rade program inte blir lika omedelbara 
som direktsända, men å andra sidan är de 
organisatoriska och produktionstekniska 
fördelarna så stora att det ökade antalet 
inspelade program måste ses som en ound
viklig utveckling. 

I USA är inte mindre än 83 % av ' pro
gramtiden i TV fylld med filmade och 
förinspelade program. I fig. 5 visas fördel
ningen mellan direktsända, filmade och 
bandade program vid det västtyska TV
bolaget Bayerischer Rundfunk åren 1955 
och 1964. Ar 1955 var, som framgår av fig., 
två tredjedelar av programmen direkt
sända, men 1964 endast en sjättedeL 1955 
hade man vid bolaget inga möjligheter för 
videoinspelning, men 1964 var mer än 
40 % av programmen inspelade på video
band. 
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Fig. 2 
Kurvor visande den årliga produktionen av TV-mottagare USA, 
Japan, Västtyskiand och Storbritannien. 

62 61, 

. FÄRGTELEVISION 

Euro~isionen 

Den 10 juli 1954 startade de europeiska 
TV-bolagen det organiserade programut
byte som vi känner under namnet »Euro
visionen». Atta år efter det man startat 
Eurovisionen fanns det 11 700 km koaxial
kabel och mer än 60 000 km radiolänk
sträckor, som möjliggjorde ett program
utbyte mellan de 22 TV-bolag med mer än 
1 300 TV-sändare fördelade på de 18 euro
peiska länder som deltar i Eurovisions
samarbetet. 

Sedan 1958 har sändningstiden för de 
program som går ut på Eurovisions-nätet 
mer än tredubblats, se fig. 6. Intresset för 
denna form av samarbete länderna emellan 
har visat sig vara mycket givande, inte 
minst när det gäller nyhetsförmedlingen. 

Vid en Eurovisions-sändning fordras det 
tillgång till en rad överföringsledningar. 
Det måste sålunda finnas en ledning för 
överföringen av bild signalerna, en ljudled
ning för varje språk, en s. k. internationell 
ljudledning (som används för överföring 
av t. ex. publikljuden o. d. vid sportevene
mang). Dessutom fordras ett antal led- , 
ningar för kommunikation mellan sänd
ningsorten, programkontrollerna etc. Alla 
dessa ledningar kopplas till Eurovisionens 
koordinations centrum i Briissel och där
ifrån distribueras programmet till de del
tagande länderna. 

Färg-TV 

Än så länge förekommer reguljära färg-TV
sändningar endast i USA och J apan. I 
USA sänder 440 av landets 580 kommer
siella TV-stationer färg-TV. Sändningarna 
sker enligt det amerikanska NTSC1-syste
met. Vid utgången av 1964 räknade man 
med att ca 5 % av TV-mottagarna i USA 
var färg-TV-mottagare. 

Även Japans färg-TV arbetar enligt 
NTSC-systemet. Det statliga TV:bolaget 
NKH började sända färg-TV redan 1960 
och i slutet av 1963 hade man dagligen 
två timmars sändningar med färg-TV. I 

, november 1964 sände 236 av NKH:s 460 

1 NTSC = National Television Systems 
Committee. 
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sändare färg-TV. Utom det statliga NKH 
finns det i Japan sju kommersiella bolag 
som också har färg-TY-sändningar. 

I Europa har man ännu inte fastställt 
vilket eller vilka färg-TY-system som skall 
användas. Allmänt räknar man med att 
färg-TY-sändningar skall startas i de flesta 
länderna i Europa under 1968-1969. Det 

står som bekant och väger mellan tre olika 
färg-TY-system: dels det i USA och Japan 
använda NTSC-systemet, dels det väst
tyska P AL2-systemet och det franska 
SECAM3-systemet. 
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Sakligt sett vore det givetvis en bety
dande fördel om de olika länderna i 
Europa kunde enas om ett och samma 

Direkt 
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Direkt _____ , 
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Mer än var 4:e svensk 
har TV 
Enligt Telestyrelsens licensavdelning. fanns 
det 2 121 652 licensinnehavare i Sverige den 
1 april 1966 - se diagrammet som visar 
TV-licensutvecklingen i Sverige sedan TV
starten. Det betyder att mer än var 4:e 
svensk har TV-mottagare. Om man, som 
gjorts i artikeln, utgår från att ett genom
snittshushåll består av 3 personer kommer 
man fram till att det i Sverige finns drygt 
2,5 milj. hushåll och att sålunda ca 85 % 
av hushållen har TV-mottagare. 

Enligt Statistiska Centralbyrån bör man 
emellertid räkna ensamstående för sig och 
familjer för sig. Gör man så, kommer man 
fram till att det finns ca 4 milj. poten
tiella TV-hushåll i Sverige. Detta i sin tur 
betyder att 53 % av hushållen har TV
mottagare. 

färg-TY-system. Detta skulle underlätta 
TV-programbytet länderna emellan och 
det skulle också innebära tekniska och 
kommersiella fördelar i produktionsledet. 

Vid CCIR:s möte i Wien våren 1965 
lyckades man inte enas om ett gemensamt 

2 PAL = Phase Alternation Line. 
a SECAM = Sequence a Memoire. 
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Fig. 5 

Fig.3 
Kurvor visande hur stor procentuell andel av hushållen i USA, Stor
britannien, Japan och Västtyskland som har TV-mottagare. 

Fig.4 
Jämförelse mellan TV-sändarnas täckning, antal sändningstimmar 
per vecka och antalet TV-mottagare per 100 innevånare för de 
länder som tillhör den europeiska radiounionen UER. Anmärk
ningsvärda är den stora täckningen och det stora antalet sändnings
timmar som Spanien uppvisar, trots att man där har endast 4,4 
TV-mottagare per 100 inne vånare. 

Fig.5 
Fördelningen mellan direktsända, filmade och bandade program 
vid det västtyska TV-bolaget Bayerischer Rundfunk åren 1955 och 
1964. 

Fig.6 
Kurva visande utvecklingen av programutbytet inom ramen för 
Eurovisionen sedan starten 1954. I 

Fig.7 
Karta visande vilka. län.der som vid CCIR:s möte i Wien våren 
1965 stödde de olika färg-TV-systemen NTSC, PAL resp. SECAM. 
Sedan dess har emellertid situationen ändrats något i och med att 
Storbritannien och Holland frångått NTSC och i stället uttalat 
sig för PAL. Dessutom har man i Sovjetunionen utvecklat ett eget 
färg-TV-system, ett mellanting mellan SECAM- och PAL-systemen. 

Fig. 6 

Fig. 7 
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färg-TV-system för Europa. Frankrike och 
Spanien samt länderna inom östblocket 
sade sig vilja gå in för SECAM, Stor
britannien och Holland var däremot före
språkare för NTSC-systemet, medan övriga 
europeiska länder stödde P AL-systemet'! 

tanken på NTSC-systemet och ställt sig på 
P AL-anhängarnas sida, detsamma är fallet 
med Holland. A andra sidan har man i 
Sovjetunionen utarbetat ytterligare ett färg-

Sedan dess har emellertid situationen 
ändrats så tillvida att Storbritannien släppt 

l Se Tre europeiska färg-T V-system. 
RADIO & TELEVISION 1965, nr 6, 
s. 32. 
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BEj tagit ställning 

TV-system som utgör en kompromiss mel
lan SECAM- och P AL-systemen, och det 
troliga är att man där går in för detta. 
Vilka länder som kommer att gå in för 
PAL, SECAM resp. det nya ryska färg-TV
systemet blir antagligen definitivt klart på 
det CCIR-möte som hålls i Oslo under 
innevarande månad. 
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CIVILINGENJÖR EBBE SJÖGREN 

Framtidens färg-TV-bildrör 

På olika håll i världen arbetas det på 

att ersätta skuggmaskbildröret med ett 

mindre komplicerat färg-T V-bildrör. 

H är en orientering om några alterna

tiva lösningar som kan ha framtiden 

för sig. 

I nästan alla av dagens färg-TY-mottagare 
ingår som bildrör det s. k. skuggmaskröret, 
som i USA introducerades av ReA redan 
1950. Under senare år har forskningsarbet 
avseende nya typer av bildrör pågått i flera 
länder. Sålunda arbetar forskningslabora
torier i bl. a. USA, England, Bermuda, 
Holland, Japan och Frankrike på att fram
ställa ett billigare bildrör, som kan ge 
acceptabla färgbilder i hemma-TV-mot
tagare. De flesta arbetar enligt andra prin
ciper än de som ligger till grund för skugg
maskbildröret. Den allmänna uppfattning
en är nämligen att skuggmaskröret meka
niskt sett är alltför komplicerat. I en del 
nyare principlösningar för färg-TY-bildrör 
har man lyckats eliminera några av skugg-

Fig. l 
Principen för skuggmaskbildröret. 
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maskbildrörets nackdelar, men nya elekt
riska problem har i stället uppkommit. 

Skuggmaskbildröret 

När färg-TV introducerades i USA i slu
tet av 40-talet användes mottagare med 
tre bildrör: ett med röd fosfor, ett med 
grön och ett med blå fosfor. Med hjälp 
av optik adderades de tre delbilder, som 
erhölls på resp. bildrörsskärmar, till en 
färgbild. Metoden gav bra färgbilder, men 
mottagarna blev klumpiga. En följd härav 
var att man sökte sammanföra de tre bild
rörens funktion i endast ett rör. I ett bild
rör insattes således tre elektronkanoner, 
som matades med resp. röd, blå och grön 
signal motsvarande sändarsidans färgin
formation. Efter en rad modifieringar fick 
man fram skuggmaskbildröret enligt fig. 1. 

Skärmen i skuggmaskbildröret som av
sökes av de tre alstrade elektronstrålarna 
samtidigt är täckt med ett antal färg
fosforpunkter i ett regelbundet mönster av 
färgtrianglar. I varje triangel, »triplet», in
går tre färgfosforpunkter. 

Dessa ger rött, grönt resp. blått ljus. 
En omskrivande cirkel för en tripIet har 
en diameter av ca 0,4 mm. Avståndet 

Fig.2 

mellan två tripIets mittpunkter är ca 0,7 
mm, se fig. 2. Antalet färgpunkter på 
skärmen är 106, vilket betyder att skärmen 
har ca 330 000 färgtrianglar. 

På normalt betraktningsavstånd kan 
ögat ej se de individuella punkterna eller 
trianglarna på bildskärmen. Den färg som 
uppfattas utgör additiv~ blandningen av 
ljuset från de fluorescerande punkterna. 

För att säkerställa att de olika elektron
strålarna träffar rätt fosforpunkter finns ca 
20 mm framför skärmen, räknat från 
elektronkanonen i bildröret, en 0,15 mm 
tjock skuggmask. De tre elektronstrålarna 
är styrda så, att de, efter att ha passerat 
genom ett hål i masken, träffar de rätta 
färgpunkterna, se fig. 3. 

Elektronkanonerna är placerade så att 
deras axlar sammanfaller med en kons 
mantelyta. Konens spets befinner sig i 
skuggmasken. Hur masken är placerad i 
förhållande till elektronkanonerna sett från 
resp. elektronkanoners mynning framgår av 
fig. 4. 

Skuggmasken reducerar strålströmmen 
så att endast 15 % av denna ström träffar 
färgpunkterna. Effektiva ljusutbytet är 
dock större i ett skuggmaskrör än i ett 

L i skuggm asken 

Färgpunkternas inbördes placering på skuggmaskrörets bildskärm. 
a_ O,7 mm. 



vanligt svart-vitt bildrör p. g. a. att hög
spänningen är högre, ca 25 k V. 

Kraven på precision i elektronstrålens 
avböjning i ett skuggmaskbildrör är hår
dare än i ett svart-vitt bildrör. Det krävs 
i skuggmaskröret inte endast att avböj
ningen är exakt, strålarna måste också foku
seras exakt så att de tre elektronstrålarna 
i skuggmaskröret passerar samma hål i 
skuggmasken och därvid träffar rätt färg
punkter. För att åstadkomma detta över 
hela skärmen måste strålarna korrigeras 
med s. k. konvergensspolar, som finns pla
cerade på elektronrörshalsen. 

Fram till 1964 var skuggmaskbildrören 
runda och hade 70° avböjning. Man har 
nu lyckats göra rektangulära bildrör med 
90° avböjningsvinkel. 

Ett intensivt forskningsarbete har pågått 
för att förbättra effektiviteten hos den 
röda fosforn i skuggmaskbildröret. Det 
låga ljusutbytet från den röda fosforn har 
begränsat ljusutbytet framförallt vid svart
vit bild, eftersom den gröna och blå fosforn 
då inte till fullo kan utnyttjas. 

Sylvania använder numera i den röda 
fosforn ett sällsynt grundämne (europium) , 
vilket ger en nästan 50 % ljusstarkare bild 

Avböjningscenlrum 
röd stråle 

än i tidgare använda fosformaterial. Andra 
bildrörsfabrikanter som RCA, Zenit h, 
Philips m. fl., utnyttjar nu även denna 
fosfor. 

Skuggmaskbildröret har en del nack
delar: 

a) Skuggmaskbildröret är mekaniskt kom
plicerat att tillverka p. g. a. att de tre 
elektronkanonerna måste vara exakt 
justerade i förhållande till skuggmas
ken. 

b) Skuggmasken hindrar 85 % av elek
tronstrålarna att träffa skärmen, vilket 
ger reducerad ljusstyrka hos bilden. 

~ ) Skuggmasken upphettas p. g. a. elek
tronbombardemanget genom den av
sökande elektronstrålen, vilket kan ge 
upphov till mekanisk distorsion som in
troducerar färgfel. 

d) Ett antal relativt dyra yttre elektroniska 
kretsar och magneter krävs för att er
hålla korrekt konvergens hos strålen. 

e) Yttre magnetiska fält kräver demagneti
seringsanordningar för att inte avsök
ningen i bildröret skall störas. 

FÄRGTELEVISION 

Nytt franskt färgbildrör 

Försommaren 1965 demonstrerade det 
franska bolaget CFT (Compagnie Fran
caise de Television) ett trekanon-färgbild
rör, som enligt uppgift kan tillverkas för 
endast Ys av kostnaden för skuggmaskbild
röret. I röret finns i stället för skuggmasken 
ett galler med 450 hål. Genom olika st yr
spänningar på »gallertrådarna» dirigeras 
elektronstrålen så att den träffar. de rätta 
färgpunkterna på bildrörsskärmen, som är 
utformad på liknande sätt som bildskärmen 
i RCA:s skuggmaskrör. Gallret hindrar 
endast ca 10 % av antalet elektroner i 
elektronstrålen att nå bildrörsskärmen, en 
ljusstarkare bild kan därigenom erhållas. 
Henri de France, uppfinnaren av SECAM
systemet, har lett utvecklingen av det nya 
bildröret. Tyvärr saknas mera utförliga in
formationer om det nya bildröret. 

Enkanon-färgbildrör 

Man har också försökt sig på att få fram 
färgbildrör med endast en elektronkanon. 
Principen för sådana enkanon-bildrör är 
att de i ena ögonblicket måste producera 
en primärfärg och i nästa ögonblick en 

Bildskärm med 

Jwböjningscentrum 
bl6 slr6le 

Fig.3 
Skuggmaskens placering framför bildskärmen skuggmaskröret. 

a) b) e) 

••• 
Fig.4 
a) Skuggmasken och bildrörsskärmens färgpunkter sedda från den 
blå kanonens »mynning». b) Skuggmasken och bildrörsskärmens 
färgpunkter sedda från den gröna kanonens »mynning». c) Skugg
masken och bildrörsskärmens färgpunkter sedda från den röda 
kanonens »mynning». 
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Den principiella uppbyggnaden aven kromatron . Principen tör strålomkopplingen i en kromatron. 

annan primärfärg. För att åstadkomma 
detta måste de olika primärsignalerna 
matas till kanonen i en given sekvens. 
Denna nyckling (gating) av primärsigna
lerna kräver en drivspänning som har olika 
utseende beroende pi hur fosforn på skär
men är applicerad. 

Två metoder har prövats, nämligen CCS 
(continuous colour sequence) och RCS (re
verse colour sequence). Enligt den första 
metoden träffar elektronstrålen färgfosforn 
alltid i samma sekvens, t. ex. RBG, RBG, 
RBG . .. I den andra varierar färgsekven
sen RBG, GBR osv. 

Existerande enkanon-bildrör hn uppde
las i två grupper, nämligen strålomkopp
lingsröret typ kromatronen och s. k. index
bildrör. 

Kromatronen 

I kromatronen eller Lawrence-bildröret, 
som röret också kallas efter uppfinnaren, 
styrs elektronstrålen så att den träffar 

RGBRGBR 

Fig.9 
Index-rörets principiella uppbyggnad. 
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korrekt färgpunkt genom att en yttre signal 
läggs på ett »omkopplingsgaller». Detta 
omkopplingsgaller, som är placerat just 
bakom bildrörsskärmen, ligger anbringat 
parallellt med horisontala eller vertikala 
fosforband på bildskärmen. Signalen på 
omkopplingsgallret ger en efteravböjning 
av elektronstrålen, som därvid tdiffar de 
olika färgbanden i en sekvens som bestäms 
av skärmens utseende. Principen framgår 
av fig. 5. 

När gallertrådarna har lika laddning går 
elektronstrålen rakt fram till den gröna 
fosforn, som är anbringad i ett smalt band 
på bildrörsskärmen. Se fig. 6. Om den övre 
gallertråden är positiv jämfört med den 
undre avböjes elektronstrålen till ett smalt 
band av röd fosfor, anbringat intill och 
strax over det gröna bandet. Vid omkastad 
polaritet på styrgallertrådarna styrs elek
tronstrålen mot ett blått fosforband beläget 
under det gröna bandet. 

För att informationsförluster i färg-TV-

Inde:xström p.g.o . 
sekundöremission 

27kV 

signalen skall förhindras måste omkopp
lingen i bildrör av kromatrontyp ske med 
hög frekvens. Den görs vanligen vid hjälp
bärvågsfrekvens eller någon multipel av 
denna för att dekoderutrustningarna skall 
bli enkla. I ide alf alle t skulle omkopplingen 
ske med kantvågsspänning. Detta är dock 
omöjligt p. g. a . omkopplingsgallrets stora 
ingångskapacitanser. Omkopplingen sker 
därför med sinusspänningar, som måste ha 
stor amplitud, vilket brukar orsaka stör
strålningsproblem. Omkopplingsenergin är 
av storleksordningen 40 W och varje mot
tagare med bildrör av . denna typ kommer 
därför att uppträda som en liten kortvågs
sändare. 

För att förhindra att elektronstrålen träf
far mer än ett färgband samtidigt måste 
man inlägga svarta band av ungefär samma 
bredd ml!llan fosforbanden. Detta ger upp
hov till vissa upplösningsförluster, vilka är 
svåra att bemästra i denna typ av rör. 

Det japanska företaget Sonyanvänder 

Etektr\~le Glas Fosfor 
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Fig.lO 
Den. principiella uppbyggnaden av tavelbildröret 
version. 
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Principen för »colornetronen». 

~lg av ett kromatronbildrör i sina portabla 
färg-TY-apparater med 9" bildrör. Om
kopplingsgallret befinner sig ca 1 cm bak
om skärmen. Potentialskillnaden mellan 
detta galler och elektronkanonen är 6 kV. 
Högspänningen lär vara 15 kV. Största 
fördelen är att I'U mycket ljusstark bild 
erhålles, vilket gör att denna apparat kan 
användas i dagsljus. 

»G olornetronen» 

»Colornetronen», som presenterades av 
japanska firman Kobe Kogyo Gorp. som
maren 1965, är mycket lik kromatronen. 
Röret har en elektronkanon, som avger 
en elektronstråle, vilken avböjes till verti
kala röqa, blå och gröna fosforband på 
bildrörskärmen. Skillnaden gentemot kro
matronen är bl. a. att framställningen av 
fosforbanden sker på en yttre glasplatta och 
att påläggningen av banden ' sker . med 
ultraviolett ljus. Röret är uppbyggt med 
det blå bandet i centrum, varvid en natur-

a::::J===:::, 

_Röd 

c:JB16 

mGrän' 

---,-----1--------B 261 

----------------8 525 
263,5 G ---------------

Fig.8 
I colornetronen avsökes bildskärmen som är försedd med smala 
horisontella fosforband som ger färgerna grön e, blå B och röd R, 
så att färgband aven viss komplementfärg avsökes vid var tredje 
linje. 

lig svart-vit bild erhålles. Färgomkopplings
gallren ligger anbringade över de röda och 
gröna banden. Se fig. 7. 

Colornetronen arbetar med linjesekvens, 
dvs. färgen omkopplas efter det att en 
linje har avsökts. Färgerna avböjes i ord
ningen röd, grön och blå, se fig. 8. Hel
dragna linjer betyder här udda bilder och 
streckade jämna. 

Liksom i kromatronen sker i color
netronen omkoppling med färgbärvågsfre
kvensen. Eftersom omkopplingen endast 
sker efter varje linje krävs dock endast 
ca 2 W jämfört med de 20-40 W som ford
ras i kromatronen för motsvarande funk
tion. Colornetronen är därför enklare att 
använda i transistor-TY-mottagare. 

Ljusstyrkan i en colornetron är ungefär 
dubbelt så stor jämfört med ljusstyrkan i 
skuggmaskbildröret. 

Den monokroma bildupplösningen är 
ungefär 200 linjer, vilket kan anses accep
tabelt för små apparater. Inverkan från 

jordmagnetiska fält är mycket liten, varför 
demagnetisering är överflödig. 

En fördel rent kretsmässigt är att endast 
en demodulator behöver användas p. g. a. 
linjesekvensprincipen. Man kan säkerligen 
utgå från att colornetronen tillsammans 
med kromatronen kommer att återfinnas i 
framtidens små färg-TV-mottagare. 

Index-bildrören 

I färgbildrör av indextyp påverkas inte 
elektronstrålen av någon yttre spänning 
eller fältstyrka. Bakom varje färgband eller 
färgpunkt placeras i stället ett indexband 
som avger strålning, vilken detekteras och 
ger upphov till en indexsignal. Se fig. 9. 
Elektronstrålens position vid avsökningen 
av skärmen kan därför bestämmas. Med 
hjälp av denna lägessignal kan den av
sökande elektronstrålen synkroniseras med 
färg-TV -signalen. 

Indexband kan t. ex. bestå av material 
med stor sekundäremissions-koefficient. 

Elektron-< ~, 
kanoner I /, ~Skärm 

.cr=::>==-=:::/ ~ 
ElektronstråLens träffbiLd 

[J] Farg1 " ,Färg 2 

/ " 
A 

II \, 

I 1'1 I' 
II l: :: 
I II II 

a:::J===~ () () 
c::::Ic:::Ic:::::JE::lc::::l ~ 

Elektronkanon 

Fig. 11 Fig.12 
Principen för tavelbildröret i tvåfärgsversion. Bananbildrörets uppbyggnad. 
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Fig.13 
Bananbildrör med mekanisk anordning för 
vertikalt svep. 

Sekundärelektronerna uppsamlas aven kol
lektor, se fig. 9 t. h. som avger en signal. 
Denna synkroniserar grindsteget, som släp
per fram primärsignalerna till elektron
kanonen. 

Indexsignalen kan även erhållas från 
ett ljusemitterande skikt eller ett skikt som 
emitterar gammastrålning. Fördröjningen 
och efterlysningstiden måste v'ara kort och 
fosfor som emitterar ultraviolett ljus måste 
användas. Det ultravioletta lj~set uppsam
las aven fotocell. 

Vid indexröret har det visat sig nödvän
digt att ha färgbanden åtskilda av skydds
band av ungefär samma bredd som färg
banden. Antalet band bestäms av antalet 
linjer. Ett besvärligt problem är att verti
kalavböjningen måste vara mycket exakt så 
att inte fel färgband träffas. En ytterligare 
komplikation är att man inte använder sig 
av cirkulär elektronstråle utan elliptisk. 
Storaxeln är därvid parallell med de verti
kala balkarna. 

Vid vertikala band med skyddsband i 
svart brukar sekvensen RBG kallas en 
tripIet. 

Indexsignalen styr den signal som 
»nycklar» videosignalen till elektronkano
nen. Om denna nycklingssignal på något 
sätt påverkar indexsignalen, inträffar insta
bilitet. 

Deriveringen av nycklingssignalen ur 
indexsignalen fordrar ganska komplicerade 
signalalstringskretsar. Dessa kretsar kan or
saka fasfel och fördröjning av informa
tionsflödet med åtföljande osäker nyck
lingssignal. 

Enär nycklingssignalens frekvens inte är 
konstant under avböjningen fordras ytter
ligare omformning av hjälpbärvågssignalen. 
Detta krav komplicerar kretsarna högst 
väsentligt. Med hjälp av integrerade kret
sar bör dock problemen kunna lösas, varför 
denna typ av färgbildrör helt säkert kom
mer någon gång i framtiden. Bildröret har 
ungefär samma ljusstyrka som kromatro
nen, vilket är största fördelen jämfört med 
skuggmaskbildröret. 

30 RADIO & TELEVISION - NR 6 - 1966 

/spegel 
----~-----

---j--~-l I , 

Rödfilter Uy signal 

uR-uV signol 

Fig.14 
Principen för 2-färg-bildrör enligt Lands 
teori. 

Tavelhildröret 

Det tunna tavelbildröret är en radikal änd
ring av hela bildrörskonstruktionen. Elek
tronkanonen som är placerad i hörnet av 
en tunn platt glasbehållare enligt fig. 10, 
emitterar en elektronstråle som passerar 
över horisontella avböjningsplattor. När 
potentialen på en eller flera av plattorna 
sänks under det nominella värdet kommer 
elektronstrålen att avböjas uppåt. Den 
passerar därvid ett övergångsområde, där 
elektronoptiska linser kontrollerar strålens 
bredd och utseende. Elektronstrålen går 
från lågspänningsområdet med horisontal 
avböjning till högspänningsområdet bakom 
fosforn. När strålen når området bakom 
fosforn, styrs det av vertikala avböjnings
plattor - vanligen på samma potential som 
fosforskärmen. Dessa plattor är horison
tella och stackade på varandra på rörets 
baksida. När en eller flera avböjnings
plattor får reducerad spänning avböjes 
strålen. Avböjningen sker i rät vinkel och 
strålen böjs in mot fosforn. 

Ett tavelbildrör med två primärfärger, 
en s. k. tvåkanonsversion, har även utveck
lats. Se fig. 11. I princip har detta bildrör 
samma verkningssätt som den monokroma 
enheten. Två elektronkanoner ingår emel
lertid, en på var sida om plattan. Vardera 
sidan är utrustad med fosforpunkter av viss 
primärfärg. De båda elektronkanonerna 
och avböjningssystemet är synkroniserat, så 
att elektronstrålen hamnar symmetriskt på 
båda sidor om plattan. Perfekt färgregist
rering erhålles därvid. Röret har hög upp
lösning och hög ljusstyrka genom att inre 
avmaskning och gallerstrukturer saknas. 
Röret är relativt oberoende av normala 
yttre magnetiska ströfält och har liten 
volym. 

Det är fullt tänkbart att tavelbildröret 
blir 70-talets bildrör. 

Bananhildröret 

Detta bildrör är utvecklat vid Mullard i 
England. Man har här undvikit de kom
plexa arrangemang som krävs i de flesta 

moderna färg-TV-bildrör, som skuggmas
ker, avböjningsgaller osv. De inre delarna 
av det cylindriska röret är belagda med 
färgband med röd, blå och grön fosfor. De 
tre färgfosforämnena har placerats paral
lellt med varandra i långa tunna band, se 
fig. 12. Erektronstrålen från elektronkano
nen, se fig. 12, sveper över färgbanden 
tills den når »bildrörsytan» närmast elek
tronkanonen, varefter en snabb återgång 
till utgångsläget sker. En linje alstras på 
detta sätt. 

Det vertikala svepet erhålles genom en 
mekanisk anordning, bestående av tre cy
lindriska linser placerade i en trumma, 
linstrumman, som omger bananröret, se 
fig. 13. Linstrumman roterar runt röret och 
ger det vertikala svepet. Med en cylindrisk 
spegel med hyperboliskt tvärsnitt kommer 
bilden att bli korrekt för observatören. 

Vid en medelström av 400 'mA ger ba
nanröret inte särskilt ljusstarka bilder. De 
ingående mekaniska detaljerna orsakar 
brusvibrationer, flimmer, dammsamling 
och mekanisk förslitning. Den stora strål
strömbelastningen i bananröret ger dess
utom en successiv försämring av fosfor
effektiviteten, snabbare försämring än vid 
konventionella bildrör. En ytterligare nack
del med röret är att komplicerade drivkret
sar erfordras. Det är med hänsyn till de 
anförda olägenheterna knappast troligt att 
bananbildröret kommer att ingå i mass
producerade hem-TY-mottagare i fram
tiden. 

Tvåfärgsbildrör 

Enligt en av Land famlagd teori kan med 
hjälp av kombinationen rött/vitt nästan 
alla färger återges. Man har därför sökt 
få fram tvåfärgsbildrör. I J apan har t. ex. 
framtagits färgbildrör för en kombination 
av röd-orange och blå-grönt, som täcker 
en stor del av färgtonsområdet. I fig. 14 
visas konstruktionen: två konventionella 
svart-vita bildrör har monterats i 90° 
vinkel i förhållande till varandra. En spe
gel har placeratll i 45° vinkel i förhållande 
till monteringsaxlarna. Ett av rören är 
täckt med ett blå-grönt filter och det andra 
med ett röd-orange filter. 

Färgsignalen Uå- Uy går till det blå
gröna röret men signalen U~ - UV- matas 
till det röd-orange. Luminanssignalen Uy 
matas till båda rörens styrgaller. 

Ett färgbildrör anordnat efter denna 
princip måste uppenbarligen bli ganska 
utrymmeskrävande och de arbeten som 
hittills utförts får väl ses som undersök
ningar av hållbarheten i den av Land 
framlagda tvåfärgsteorin. 

När Land presenterade sin tvåfärgsteori 
var teknikerna ganska skeptiska. Senare 
undersökningar visar dock att förbluffande 
goda resultat kan erhållas med tillämpande 
av denna teori. Det är därför fullt tänk
bart att framtidens billiga portabla färg
TV-mottagare får bildrör enligt tvåfärgs
principen. För större hem-TV-mottagare 
torde dock färgbildrör baserade på tre
färgsprincipen bli dominerande. • 



När färg-TV införes kommer antenn

anläggningens egenskaper att få större 

betydelse för mottagningskvaliteten 

än tidigare. 

* Baserad på särtryck (beställn.-nummer 
1-4600-025) från Siemens: Der Einfluss der 
Empfangs-A ntennenanlage auf die Bildgute 
bei F arbfernsehen. 

I överföringskedjan mellan TV-studions 
kameror och hemma-TV-mottagaren ' utgör 
på mottagarsidan numera centralanten
nerna en viktig länk. Inför införandet av 
färg-TV finns det därför anledning att 
undersöka vilka krav som måste ställas på 
centralantenner för färg-TV-mottagning 
och om befintliga centralantennanlägg
ningar för svart-vit TV är tillfyllest även 
för färg-TV. 

Som bekant är det ännu inte bestämt 
vilket system som skall användas för färg
TV i Europa. Förutom det i USA utveck
lade NTSC-systemet föreligger de båda 
varianterna PAL och SECAM. Dessa av
viker från varandra bl. a. ifråga om modu
leringen av färgbärvågen, vars frekvens 
ligger ca 4,43 MHz högre upp i frekvens 
än bildbärvågen, alltså inom överförings
området för den svart-vita bildsignalen. 
Gemensamt för de tre färg-TV-systemen 
är emellertid att den modulering som på
trycks färgbärvågen och som innehåller 
färginformationerna ger moduleringspro
dukter som faller inom den svart-vita TV
kanalens frekvensområde. 

För överföring av färg-TV-bilder fordras 
därför inget större frekvensband än det 
som fordras för svart-vit television. Man 
kan alltså utnyttja befintliga TV-kanaler 
på VHF- och UHF-området även för färg
TV. 

Den omständigheten att man vid färg
TV skall överföra mera information inom 
det frekvensområde som innefattas i en 
TV-kanal tyder på att det fordras högre 
kvalitet i överföringskanalen än vid svart
vit television. Undersökningar utförda in
om EBUl ger vid handen att de tre olika 
färg-TV-systemen uppvisar vissa olikheter 

FÄRGTELEVISION 

Om centralantenner 
för färg-TV-mottagning* 

i fråga om systemens känslighet för varia
tioner i överföringskanalens data. Man 
kan utgå från att NTSC-systemet är käns
ligast för variationer i de parametrar som 
karakteriserar överföringskanalerna. Man 
kan därför räkna med att bildkvaliteten 
vid överföring enligt PAL- och SECAM
systemet påverkas mindre av ifrågava
rande variationer i överföringskanalernas 
data. 

De försök som här skall refereras är 
utförda med färg-TY-signal enligt NTSC
systemet på Siemens' centralantennanlägg
ningar. Störningarna har uppdelats på dels 
sådana som beror på icke-linjära över
föringsfel, dels sådana som hänger samman 
med linjära överföringsfel. Hur olika fel 
återverkar på färgbildens kvalitet genom
gås, vidare behandlas de krav som måste 
ställas på centralantennanläggningar för 
färg-TV med hänsyn till statistiska och 
periodiska störningar. Hur ekon förorsa
kade av terrängreflexioner påverkar färg
TV-bilden behandlas också. 

Icke-linjära överföringsfel 

Icke-linjära överföringsfel uppstår som be
kant företrädesvis i aktiva fyrpoler och 
hänger ihop med den utstyrning som dessa 
utsätts för. Om en antennförstärkares ut
gångsspänning överskrider tillåtet värde 
yttrar sig detta i en svart-vit mottagare 
som ett störande moaremönster i bilden. 

Det är härvid fråga om en intermodula
tion mellan bildbärvågen, ljudbärvågen 
och bildbärvågens sidband, se fig. 1. Stor
leken av denna störning är bl. a. linjär, 
beroende av amplituden hos sidbanden. 
Dessa uppvisar maximal storlek vid åter
givning aven »elektronisk» testbild, se 
fig. 2. Intermodulationsstörningarna upp
fattas därför bäst då denna testbild sändes, 
se fig. t 

Vid färg-TV-överföring kan amplituden 
hos färgbildbärvågen vara av samma stor
leksordning som amplituden hos bildens 
sidband vid sändning av den elektroniska 
testbilden. Intermodulationsstörningar upp
träder därför också vid överstyrning vid 
färg-TV. Färgytorna uppvisar därför mot
svarande moaremönster. Likaså uppträder 
denna störning i de grå Y to r som erhålles 

l EBU = European Broadeasting Union. 

vid kompatibel svart-vit-mottagning av 
färgbilder. 

Vid installation av antennförstärkare är 
det därför av stor vikt att man dimensio
nerar förstärkarna så, att tillåten utgångs
spänning inte överskrides. Korsmodulering 
kan uppträda i en förstärkare om två eller 
flera signalspänningar förstärkes samtidigt 
i förstärkaren. Tendensen till korsmodule
ring är störst i samband med att synk
signaler utgår från den störande sändaren, 
detta enär TV-signalen just vid synkpul
serna uppnår sin maximala amplitud. 
Korsmodulering av detta slag ger en unge
fär lika oangenäm störning i bilden vid 
svart-vit bild som vid färg-TV-bild. 

Förutom de redan nämnda yttringarna 
av icke-linjär distorsion i förstärkare kän
ner man från den svart-vita televisionen 
till en gradationsdistorsion och ett synk
bortfall som uppträder p. g. a. intermodu
la tio n vid krökt utstyrningskarakteristik i 
förstärkare. Icke-linjär distorsion kan också 
orsaka att amplituden för den på luminans
signalen överlagrade färgbärvågen ändras, 
beroende på bildens »ljushet». Detta ger 
sig tillkänna på bildskärmen som en änd
ring i bildens färgmättnad. Ett mått på 
detta fel 'utgör den differentiella förstärk
ningen, vilken är skillnaden mellan den 
maximala och den minimala förstärkning 
som bildbärvågen utsättes för vid ändring 
av luminanssignalen mellan svart och vit 
nivå. Överstiger differentiella förstärk
ningen 15 %, blir detta fel märkbart. 

Vid ännu större icke-linjär distorsion i 
förstärkaren kan förstärkningen för färg
synksignalen i mottagarens färgsynkronise
ring sjunka så långt ner att den faller bort. 

Utom amplituden i färgbärvågen kan 
också dennas fasläge ändra sig med ut
styrningsgraden, vilket förorsakar färgtons
fel i bilden. Dessa fel uppträder överhuvud 
taget inte vid svart-vit TV, men vid 
färg-TV ger redan 5° differentiell fasför
skjutning fullt märkbara fel i bilden. 

Fordringarna på centralantennanlägg
ningarna för färg-TV måste därför skärpas, 
så att differentiella förstärkningen inte får 
överstiga 5 % och differentiella fasvrid
ningen inte överstiga 2° . 

Linjär distorsion 

Linjär distorsion kan uppstå såväl i aktiva 
fyrpoler, i förstärkare och kanalomvand-
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Fig. 1 

f B 

f---'US=l 
f T 

f{ I fr 
fBS 

UBS=O,1SJ 
V Ur=0,4S 

Diagram visande intermo
dulationen inom en TV
kanal. UB = lbildbärvågens 
amplitud vid tiden för syn
kroniseringspulsen, U1- = 
amplituden för den omodu
lerade ljudbärvågen, UBS 
=max. amplitud för bild
bärvågens sid band som ex
empelvis kan förekomma 
vid en testbild enligt fig. 
2. UI och UI är de stör
spänningar som uppkom
mer genom intermodulatio-

Fig. 1 

Fig.2 

Fig. 3 

~U{ ~Ur 

---- tV-kanal 
-f 

nen. UI= UI~UB' Ur· UBS; 
jI=jB+ jr-JBS; 
f/=jB-jr+jBs 

Fig. 2 
Intermodulation i elektro
nisk testbild. Störningen 
har uppstått till följd av 
otillåtet hög utstyrning i en 
kanalförstärkare. 

------------------------------------, 

Nivå 

t 

~----TV- kanal 

la re, som i passiva fyrpoler såsom del
ningsfilter och transformatorer. Linjär dis
torsion ger sig vid svart-vit television till 
känna som en förminskad detalj upplösning 
eller i form av översvängar, ekon eller 
»slöjor» i bilden. Vid färg-TV kan - be
roende på den linjära distorsionens storlek 
och förlopp inom det överförda frekvens
bandet - uppstå störande färgövergångar 
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Fig.3 
Dämpningsdistorsion en 
TV-kanal. Kurva a) visar 
ett fall där färgbildbär
vågen (vid frekvensen jF) 
ligger .12 under bild bär
vågens nivå (vid frekven
sen jB) vilket resulterar i 
minskad färgmättnad. Kur
va b) visar ett fall där 
färgbildbärvågen och bild
bärvågen ligger på samma 
nivå, vilket innebär att fär
gerna i bilden får korrekt 
mättnad. Kurva c) visar 
ett fall där färgbild b är
vågens nivå ligger .1, över 
luminanssignalens nivå. I 
detta fall blir bildens färg
mättnad för stark. jr an
ger läget av ljudbärvågen. 

eller felaktig täckning mellan luminans
och färgsignal eller också fel i fråga om 
färgmättnaden i bilden. 

Vid mätningar på olika antennanlägg
ningar har det visat sig, att av olika typer 
av linjär distorsion är det sådan distorsion 
som ger upphov till ett framträdande eller 
ett dämpande av färgbärvågen och dess 
modulationsspektrum förhållande till 

lurninanssignalen, som är särskilt besvä
rande. Redan vid en dämpningsskillnad 
på ± 1,5 dB blir felet i färgmättnaden 
synligt. God färgbildkvalitet kan emeller
tid enligt EBU uppnås vid 2,5 dB dämp
ningsskillnad mellan färgbärvågen och 
luminanssignalen. 

Man kan fråga sig om man inte skulle 
kompensera större dämpningsskillnader än 
t. ex. 2,5 dB genom motsvarande justering 
av dämpningen vid olika frekvenser i mot
tagaren. Denna frekvenskorrektion kan 
dock endast drivas till en viss gräns. Sam
tidigt med dämpningsdistorsionen uppstår 
nämligen också oftast en grupplöptidsdis
torsion som kan föra till att lurninans- och 
färgtonssignal inte når fram samtidigt i 
mottagaren. Färg-TV-bilden ser då ut som 
ett dåligt färglagt svart-vitt vykort. Redan 
en grupplöptidsskillnad av ca ± 5 ns ger 
sig tillkänna på detta sätt. För god bild
kvalitet anger EBU + 200 il -300 ns. 

Dessutom får man vänta sig att vid stora 
dämpningsskillnader mellan färgbildbärvåg 
och luminanssignal även dämpningen och 
grupplöptiden ändrar sig starkt inom 
själva färgbärvågsområdet. D etta kan för
orsaka felaktig färgsättning av bilden. 
Märkbar distorsion i detta avseende upp
står vid en dämpningsdistorsion av 35 %/ 
MHz och vid en grupplöptidsdistorsion 'av 
ca 250 ns/MHz. 

Vid en undersökning av den linjära dis
torsionens inverkan i en centralantennan
läggning från Siemens har konstaterats att 
om totala dämpningsdistorsionen från an
tennen fram till abonnentens anslutning i 
en' TV-kanal inte överskrider 3 dB uppstår 
endast sådana färgmättnadsfel som kan 
utjämnas i mottagaren. Unqantag från 
denna regel är om dämpningsdistorsionen 
uppstår genom ekon med en löptid över 
100 ns. Se mera härom nedan. 

Vid en dämpningsdistorsion som är 
större än 3 dB blir bildkvaliteten beroende 
av hur överföringskurvan distorderats. I all
mänhet kan man även i detta fall genom 
att variera färgbärvågens förstärkning få 
tillfredsställande mottagning. Man måste 
dock räkna med att vid tilltagande dämp
ningsdistorsion färgsättningen bilden 
kommer att försämras p. g. a. grupplöp
tidsfel, se fig. 3. 

Dämpningsskillnaden inom en färg-TV
kanal - åtminstone den dämpningsskillnad 
som föreligger mellan bild- och ljudbärvåg 
- bör enligt vad som anförts inte vara 
större än 3 dB. Av denna orsak bör i central
antennanläggningar med större dämpnings
värden högst två kanalförstärkare läggas 
i serie, såvida inte frekvenskorrigering ut
föres i dessa. Erfordras större förstärkning 
bör en bredbandsförstärkare sättas in. På 
detta sätt säkerställes att bidraget från det 
aktiva elementet till den linjära distor
sionen hålles nere tillräckligt. Bredbands
förstärkare har i detta sammanhang dess
utom fördelen att man kan avstå från 
filter och delningsfilter för uppdelning 
och sammankoppling av de olika tele
visionssigna)ema. Därmed bortfaller också 



orsakerna till linjär distorsion i systemet. 
Mindre beaktade distorsionsorsaker än 

de ofullkomliga överföringsegenskaperna 
hos förstärkare, filter och delningsfilter är 
de dämpnings- och fasfel som uppkommer 
p. g. a. felanpassningar. Vid svart-vit tele
vision ger en felan passning i antennled
ningar upphov till dubbelreflexioner som 
orsakar spökbilder i mottagaren. Så med
för exempelvis redan ett eko, som i för
hållande till huvud signalen är 30 dB däm
pad, en frekvensberoende dämpningsänd
ring av storleksordningen ca 0,5 dB. Stor
leken av det därvid uppstående felet i 
grupplöptiden är, utom av storleken av 
ekot, också beroende av löptidsdifferensen 
hos huvudsignalen, alltså av kabelns längd 
räknad mellan de båda reflekterande f yr
polerna. 

l färg-TV-bilden blir de av de olika 
ekona förorsakade felen - bortsett från 
löptidsfelet - inte synbara om ekodämp
ningen är större än 30 dB. 

Då det av kostnadsskäl är omöjligt att 
helt eliminera ekona i en centralantennan
läggning får man räkna med att en viss 
distorsion uppstår ifråga om amplitud och 
löptid i anläggningar av detta slag. Det 
gäller därför att i största möjliga mån 
hålla nere alla anpassningsfel i en central
antennanläggning om denna skall ge full
god bild vid färg-TV-mottagning. 

l nyssnämnt avseende erbjuder det av 
Siemens använda systemet med s. k. rikt
kopplingsdosor i centralantennanläggningar 
vissa fördelar. Dessa fördelar åskådliggöres 
i fig. 4, som visar dels en avgreningspunkt 
med en motståndsdosa, dels en avgrenings
punkt med en riktkopplingsdosa. Vid re
flexionsfri avslutning hos stamledningen 
skulle inga återgående vågor uppstå och i 
anslutningspunkterna A och B inga fre
kvensberoende spänningsändringar uppträ
da vid anslutningsdosorna. Vid avslutnings
fel i ledningens ändpunkter - i det visade 
fallet är reflexionsfaktorn 20 % - utbildas 
på stamledningen en återgående våg. Vid 
motståndsdosan uppstår vid abonnentens 
anslutning samma frekvensberoende spän
ningsändringar som de som uppträder i 
punkten A. l riktkopplingsdosan tas där
emot den återgående vågen upp endast 
obetydligt. Frekvensoberoende spännings
ändringar vid abonnentdosan B blir därför 
mycket obetydligt jämförda med dem som 
uppträder i punkten A. 

Av det som sagts kan man dra följande 
slutsatser: dämpnings- och fasfel i abon
nentanslutningarna i ett centralantennsys
tem är beroende av antalet i nätet i serie 
inkopplade överföringselement. En total
distorsion av högst 3 dB kan tillåtas, vilket 
förutsätter att filter, delningsfilter och 
kanalförstärkare är sorgfälligt utjämnade. 
Viktigt är att t. ex. förstärkare utjämnas 
noggrant efter rörbyte. . 

Det har visat sig att om man beaktar 
de nyss anförda synpunkte~na erhålles god 
färgbildmottagning. Vid försök med färg
TV-sändning (diapositiv, färgfilm och färg
balkgenerator ) i en Siemens centralantenn-

Fig.4 

z z 

Genom att använda s. k. 
riktkopplingsdosor i sin 
cen tralantennanläggning 
h~r Sie mens avsevärt mins
kat den av reflexer för
orsakade dämpningsdistor
sionen. I a) visas förhål
landena vid användning av 
anslutningsdosor med mot
ståndsnät. I b) visas för
hållandena vid användning 
av riktkopplingsdosor. Uv 
är amplituden hos den 
spänning som härrör från 
de »framgående» vågorna; 
UR är amplituden hos den 
spänning som förorsakas av 
återgående vågor. Ur är 
den resulterande summa
spänningen, denna varierar 
med frekvensen mellan 
värdena Uv + UR och 
UV- UR. 

Spänning i punkt A Spänning i punkt B 

OLf------j... 

Spänning i punkt A Spänning i punkt 8 

Fig.5 
Moaremönster i färg-TV
bild förorsakat aven stör
signal belägen ca 1 MHz 
över bildbärvågen. 

Fig. 4 

Fig. 5 

anläggning med 72 anslutna abonnenter 
kunde t. ex. konstateras att nämnvärda 
störningar i färgbildåtergivningen inte upp
trädde. Jämfördes bilden som mottogs vid 
centralantennanläggningen med den som 
kunde tas in direkt vid antennen, kunde 
~visserligen upptäckas skillnader i bildens 
färgmättnad, men dessa avvikelser - mot
svarande ca 2 dB - kunde lätt korrigeras 
i mottagaren; 

Erforderlig inspänning 

-f 
TV-kanal 

Den vid mottagare- resp. förstärkaringång 
erforderliga nyttosignalen är beroende dels 
av vilket brusstörningsavstånd man kräver, 
dels av den frihet från störningar från 
lokaloscillatorer i närbelägna mottagare 
man vill ha. 

l VästtyskIand utförda undersökningar 
visar att vid användning av hålmask-bild
rör är brusavståndet vid färg-TV inte 
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mindre än vid svart-vit TV. Bruset är star
kare i färgbärvågsbandet men gör sig 
mindre gällande genom hålmaskbildrörets 
struktur. 

Periodiska störningar som infaller i 
undre delen av frekvensområdet för lumi
nanssignalen förorsakar det från svart-vita 
TV-mottagare bekanta störningsintrycket, 
se fig. 5. För dessa störningar krävs samma 
minsta störningsavstånd som vid svart-vit 
TV-mottagning. Däremot är störspänningar 
som faller inom färgbärvågsområdet sär
skilt oangenäma, i det att de orsakar fär
gade band. Störningarnas styrka beror av 
om störfrekvensen faller i närheten av 
jämna eller ojämna multiplar av halva 
linjefrekvensen. 

Exempelvis kan lokaloscillatorsvängning
ar från en UHF -mottagare, avstämd till 
en kanal som ligger 5 nummer lägre än 
den egna mottagaren, ge upphov till kraf
tiga störning~r. De störande övertonerna 
ligger nämligen ca 0,5 MHz under färg
bärvågsfrekvensen hos »nyttosignalen». Vid 
denna frekvens måste störningsavståndet 
vara ca 20 dB högre än vid svart·vit TV, 
för att inte störningarna skall bli märkbara. 

Markreflexer 

I ogynnsamma mottagningsområden° kan 
reflexioner åstadkomma märkbar distor
sion i en färg-TV-bild. Reflexer blir syn

' liga om de inte är dämpade minst 30 dB 
i förhållande till huvudsignalen. Samma 
dämpningsvärde gäller också för dämp
ningen av i sändarens närhet förorsakad 
direktinstrålning i en mottagare ansluten 
till en centralantennanläggning. Reflexer 
ger ett störningsintryck som motsvarar det 
som erhålles vid svart-vit TV. 25 dB 
dämpning av ekosignalen är tillräcklig för 
att denna störning skall bli obetydlig. 

Vid mindre ekodämpning än 25 dB, som 
ofta föreligger i områden med höga berg, 
uppstår mycket oangenäma störningar om 
färgbärvågsvängningar inträffar som eko
signal samtidigt med färgsynkroniserings
signalen. I detta fall kan genom vektoriell 
addition av nytto- och ekosignalerna upp
stå en starkt fasförskjuten resulterande färg
synksignal. När antennen vrides ändras den 
resulterande färgsynksignalens fas högst 
avsevärt och därmed färgtonen hos hela 
bilden. 

Till slut kan nämnas att man, vid redan 
färdigställda antennanläggningar för svart
vit TV, genom att grundligt studera den 
svart/vita testbilden på mottagarnas bild
skärmar, kan få en uppfattning om an
läggningens förmåga att återge färg-TV
bilder riktigt. Vid oklanderlig återgivning 
av elektroniska testbilder, t. ex. den som 
visas i fig. 2, kan man utgå från att an
läggningen kommer att återge färg-TV
bilder utan fel. Om däremot testbilden 
visar spår av intermodulation, olika upp
lösning inom olika frekvens band, över
svängar vid svart-vita övergångar och tyd
liga ekon, fordras en grundlig översyn av 
antennanläggningen. 

• 
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IEEE-utställningen International Con ven
tion Exhibition 1966 i New York var väl
besökt - mellan 30 000 och 50 000 besö
kare. Utställningen är ju inte någon spatiös 
tillställning som exempelvis »Interkama» 
och vissa andra europeiska elektronikut
ställningar, utan de flesta firmorna kon
centrerar sig på relativt små utställnings
ytor. Detta gäller även de allra största 
firmorna. 

Det var ett förvånansvärt stort antal 
firmor som utställde integrerade kretsar, 

Sett på IEEE-

de väsentliga nyheterna låg på detta om
råde. Man fick den uppfattningen att 
många amerikanska elektronikföretag f. n. 
är försiktiga med nykonstruktioner, de 
väntar med sina utvecklingsarbeten för att 
få med lämpliga integrerade kretsar i sina 
nykonstruktioner. 

Det var inte endast storföretag som 
ställde ut integrerade kretsar på IEEE
utställningen utan även ett förvånansvärt 
stort antal småfirmor, som tidigare varit 
ganska okända, var med och konkurrerade. 

Fig. 1 
På 1966 års IEEE Show i New 
York visade Sylvania en kiselmo
nolitkrets som i sig själv utgör en 
kompl"ett dekad-frek vensdelare . 40 
grindar och 116 transistor-, diod
och motståndsfunktioner ingår i 
kretsen . 

Fig. o 2 
Kapslarna för integrerade halvle
darkretsar börjar bli större och 
hanterligare. Genom att leverera 
sina integrerade kretsar i plast
skydd, som tas bort först när kret
sen skall lödas in, har Signe tics 
ytterligare förbättrat hanterlighe
ten. A = plastskydd för l4-stifts 
stora flatkåpor, B = plastskydd för 
lO-stifts glas-ko var-kåpa, K = 
plastskydd för T05-kåpa och J = 
plastskydd för 14-stifts glas-kovar
kåpa. Nedan: l4-stifts stor flat
kåpa med plastskydd. 

Fig. 3 
Överst: Integrerad krets av MOS
typ, ett komplett 20-bit skiftregis
ter för frekvenser från O till l 
MHz. D imensioner: ca l X l mm, 
tillverkare: General Instruments 
Corp. Nedan: Samma tillverkare 
hade också ett något långsammare 
50 bit skittregister (max. klock
frekvens 500 kHz) med 320 MOS
transistorer på en kiselskiva med 
dimensionerna ca 0,7 X 1,4 mm. 
Pris: ca 50 dollar i kvantiteter 
1-99. 
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Man fick den uppfattningen att det är 
för många företag som har givit sig på 
integrerade kretsar och en hel del av dem 
kommer nog att försvinna efter ' en tid. 
Samma utveckling som på transistorom
rådet är nog att förutse. 

En intressant trend är att vissa företag, 
som tidigare enbart sysslat med apparat
tillverkning, tagit upp integrerade kretsar 
för eget behov. Sådana företag som till
verkat operationsförstärkare har i stor ut
sträckning börjat med tjockfilmskretsar av 

Fig. 3 
Å. 

T 

Fig.4 

egen tillverkning. Tjockfilmskretsar upp
ges vara fördelaktigare än tunnfilmskretsar 
p. g. a. att man med de förstnämnda kan 
få bättre toleranser på motstånd. 

MOS-transistorer och fälteffekttransisto
rer tilldrog sig stort intresse. Beträffande 
MOS-transistorerna nämnde ett par fabri
kanter att det förelåg vissa stabilitetspro
blem, varför man hittills inte använt dessa 
transistortyper i linjära kretsår utan mest 
som switchar och i digitalteknisk apparatur. 

Fälteffekttransistorn finns nu rätt 

Fig. 4 

Fig. 5 
Fig.6 

Provapparatur för integrerade kretsar, avsedd för leveransprovning eller labo
ratoriebruk. En utbytbar programmeringsenhet användes för olika typer av kret
sar av DTL-, RTL-, TTL-typ eller linjära kretsar_ Tillverkare: Monitor Systems 
Inc., Washington. Pris: ca 2000 dollar. 

Fig.5 
Exempel på en liten behändig japansk elektronisk räknemaskin. Den adderar eller 
subtraherar på 6 ms, multiplicerar och dividerar på JOO ms. Inte mindre än 630 
transistorer och 1980 dioder ingår. Vikt: ca 15 kg. Tillverkare: Hayakaura Elec
tric Ca. 

Fig.6 
Så här presenterar RCA en X-bandtransistor-multiplier, avsedd för rendez-vous
radar-utrustningen i en månlandningsfarkost. Under mångfaldarenheten en mo
dell av månlandningsfarkosten. 

AKTUELLT 

många linjära utrustningar. I fråga om 
mätteknisk utrustning såg man på utställ
ningen en hel del digitalinstrument men 
kanske man kan spåra en viss stagnation 
på detta område. 

S. k. transfer standards av precisionstyp 
som omvandlar växelströmmen till likspän
ning med hög noggrannhet inkopplas nu
mera ofta framför eller ingår i digitala 
mätutrustningar och potentiometerinstru
ment av precisions typ. 

K-J Börjesson 
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AUDIOTEKNIK 

Då S t i g C a r l s s o n s »Kolbox» 
presenterades i RT nr 4/59 väckte 
den berättigad uppmärksamhet. Kol
boxen var resultatet aven ide som 
radikalt omprövade de föreställningar 
vilka den då gängse tekniken såväl 
som den nuvarande stöder sig på. 
Som tekniker med ett ovanligt intresse 
för musik hade ingenjör Carlsson som 
mål att överföra konsertlokalens 
klangbild till lyssnaren i vardagsrum
met. 

Efter en hel del experimenterande 
framstod snart att högtalare avsedda 
för musikåtergivning borde vara 
rundstrålande och ge en jämn akus
tisk effektkurva. Detta krav blev av
görande för kolboxens yttre formgiv
ning och även för dess vidareutveck
ling »Mc Proud» eller OA 25 som är 
fabrikationsbeteckningen . 

• De ingående högtalarelementen är 
placerade så att jämnaste möjliga 
spridning av ljudet erhålles och på 
detta sätt fås en likartad klangbild i 
större delen av lyssningsrummet. Att 
detta medför avsevärda fördelar vid 
avlyssning av såväl mono- som stereo
program behöver väl ej särskilt på
pekas. 

Efter att ha löst de elementära 
konstruktionsproblemen kring högta
laren fann Stig Carlsson snart att de 
tonkontroller som allmänt användes 
var otillfredsställande och inte alls 
lämparje for sitt ändamål att påverka 
klangen i1ifom centrala t'On1rekvens
områden: ~ stället för att påvprka 
dessa energirika frekvensområden 
kunde man tidigare blott <erhålla bas
respektive diskantlyft ' eller sänkningar 
i de ''''energifattiga områdena, vilket till 
stör~la -delen ';i'sulterade i förändring
ar av buller! och brusnivån. 
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CIVILINGENJÖR CLAS-GÖRAN WANNING Kolboxens 

Tonbalanskontroll nyskapelse på kolboxen 

Den geniala lösningen av detta problem 
blev ersättande t av de vanliga bas- och 
diskantkontrollerna med en tonbalanskon
troll kombinerad med ett kontinuerligt 
varierbart diskantavskärningsfiIter. Se fig. 
5-7! 

Fig. l 

Kolboxens öde blev något nedslående. 
Trots berättigad uppmärksamhet och lov
prisning från musikerhåll blev exploate
ringen halvdan och tillverkningen nedlades 
efter några kortare serier. 

Arbetet på en vidareutveckling upptogs 
dock. Högtalarelementen omplacerades så 

OA 25 eller »Mc Proud» skiljer sig, som synes exteriört en hel del från sin föregångare. 
Högtalaren kan fås i flera olika träslag, t . ex. ek och palisander" förutom furu. 



efte rträd are 

att rundstrålningen blev bättre. Den något 
vassa klangbild som erhölls om man place
rade sig mitt framför högtalaren upphäv
des. Formen gjordes mer rumsvänlig och 
en omkonstruktion av förstärkarna följde. 

Grundkonstruktionen kring de två EL86 
i slutsteget b'ehölls, men stora ansträng-

Fig. 2 

ningar nedlades på ett ändamålsenligt 
komponentval. Numera erbjuder markna
den, tack vare den elektroniska industrins 
utveckling, förstklassiga komponenter till 
fördelaktiga priser och konsumentsidans 
krav på en hög grad av tillförlitlighet är 
nu tillgodosedd. 

Denna mindre modell kommer att marknadsföras jämsides med den stora. »Populärmo
dellen» här saknar den speciella bashögtalaren och har heller inga inbyggda förstärkare. 

Tillförlitligheten är även beroende av de 
enskilda komponenternas placering, varför 
en omkonstruktion av förstärkarnas meka
niska uppbyggnad företogs. Resultatet är 
en mycket kompakt, men från servicesyn
punkt ändamålsenlig konstruktion. 

På huvudchassiet av järnplåt är nät
transformator och slutrör monterade. De 
övriga komponenterna är fastsatta på två 
kretskort, som i sin tur monterats på huvud
chassiet så att detta fungerar som värme
sköld mot de värmealstrande slutrören. 

De ingående komponenterna är från 
effekt- och spänningssynpunkt dimensione
rade att klara även transienter vid till
och frånslag samt kortslutning vid ev. rör
fel. Driftsäkerheten torde genom alla dessa 
åtgärder vara synnerligen god. 

Då hopbyggnad av effektförstärkare och 
högtalare till en enhet medger maximal 
anpassning vid konstruktionsarbetet kan 
man enkelt anpassa förstärkarna till hög
talarelementens belastbarhet så att ingen 
risk finns för att dessa skall förstöras. 

Vanligtvis uppgives den musikeffekt en 
viss högtalare kan tåla utan att taga skada. 
Anslutes en effektförstärkare, som kan ge 
motsvarande effektivvärdeseffekt inom hela 
tonområdet, föreligger stor risk för att 
högtalaren förstörs vid kraftiga insignaler. 
Speciellt farligt är kraftigt brum som kan 
uppkomma vid inkopplingsarbete och de 
höga diskantnivåer som erhålles vid snabb
spolning av tonband vid inkopplad med
hörning (normalt förfarande vid band
redigering) . 

HögtalareIementens placering ändrad 

OA 25 är så dimensionerad att högtalar
elementen tål förstärkarnas maximala ut
effekt, vilket förefaller välbetänkt för en 
konstruktion avsedd för professionella lyss
ningsändamål. 

Som sin föregångare har OA 25 slutför
stärkaren uppdelad i två kanaler, en för 
området 25-250 Hz och en för den övriga 
delen av tonområdet. 

Toppdelen med sina högtalarelement -
en Philips 9710 AM och fyra Peerless dis
kanthögtalare MT20 HFC, är i stort sett 
oförändrad: några smärre justeringar har 
utförts för att sänka distorsion, brum och 
brus. Den största förändringen ligger i hög-
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talarelementens placering. Mellanregister
högtalaren är riktad uppåt medan diskant
högtalarna är riktade inåt-utåt. Då hela 
högtalaren placeras mot en reflekterande 
vägg (normalplacering) ger den så valda 
placeringen av högtalarelementen maximal 
spridning av ljudet. , 

Den viktigaste förändringen i basdelen 
ligger i en kopplingsförändring i det mot
kopplingsnät som ger den negativa ut
gångsim pedansen. 

Bashögtalaren, en tiotummare med pap
perskon, tillverkad på beställning av 
Svenska Högtalarfabriken är ny och arbe
tar som förut i en basresonatorkammare. 
Tack vare tonkorrigeringen i basdelens för
stärkare och den negativa utgångsimpe
dansen erhålles en god och distorsionsfattig 
återgivning av hela basregistret ned till ca 
25 Hz, vilket ger en härlig känsla vid åter
givning av t. ex. orgelmusik. 

Genom tillkomsten av de helt slutna 
högtalarIådorna har många uttalat sin 
förkastelsedom över basreflextypen. Detta 
är dock förhastat. Genom förnuftig dimen
sionering når man med båda typerna av 
låda samma slutmål, nämligen låg distor
sion vid kraftig utstyrning samt en jämn 

. tonkurva. Fördelen med Stig Carlsson s 
dimensionering är att man kommer till 
detta resultat med avsevärt mycket billigare 
högtalarelement och att man dessutom har 
bättre kontroll över tonkurvans form. Den
na är anpassad att vara rak och jämn då 
högtalaren placeras i ett lyssningsrum i 
storlek motsvarande ett ordinärt bostads
rum. Detta är tvärtemot övriga högtalar
fabrikanters ideal som eftersträvar rak ton
kurva i ekofritt rum vilket motsvarar en 
lyssningsposition i fri rymd! 

Alla högtalare, oavsett typ, påverkas 
akustiskt av sin placering och en högtalare 
med rak tonkurva i eko fritt rum erhåller 
bl. a. ett frekvensberoende baslyft när den 
placeras nära reflekterande ytor (lyssnings
rummets väggar). 

Detta är en av orsakerna till att en och 
samma högtalare låter olika vid olika pla
ceringar och i olika lyssningsrum. 

Det är dessutom värt att notera att om 
»levande musik» inte klingar skönt i ett 
rum kan ej heller musik återgiven genom 
högtalare förväntas låta bra där. 

I OA 25 är förstärkarnas tonkurva sådan 
att hänsyn är tagen till lyssningsrummets 
inverkan och med högtalaren placerad på 
golvet och invid en vägg (två reflekteran
de ytor) fås en rak akustisk tonkurva. 
Placeras högtalaren fristående, t. ex. på en 
scen, fås endast en reflekterande yta, varför 
en höjning av basen och lägsta mellan
registret blir önskvärd, vilket lämpligen 
utföres med hjälp av förförstärkaren. 

Högtalarens yttre formgivning är utförd 
av konstruktören, och för att tillfredsställa 
de flesta smakriktningar kan den erhållas 
fanerad i ett flertal träslag. Trävit furu 
synes göra mest rättvisa åt högtalarens 
form. 

Höljet är konstruerat av förvånansvärt 
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Fig. 3 

Fig. 4 

tunnväggigt material, tjocklek omkring 10 
mm. För att resonanser och svängningar 
i väggarna skall motverkas är lådan upp
styvad med ett stort antal tvärstag. Resul
tatet är ett stabilt och för sin storlek lätt 
trähölje som uppfyller alla ställda krav. 

För att driva OA 25 behöver man · en 
förförstärkare som kan ge linjenivå ca 
0,55 V. Ingångsimpedansen rör sig om 
200 kohm. För att man skall slippa diskant
fall i mycket långa anslutningsledningar 
mellan OA 25 och förförstärkaren' bör 
dennas utgångsimpeda~ vara < 1 kohm. 
Av förförstärkare som för närvarande finns 
på marknaden uppfylles detta krav bl. a. 
av Dynakits PAS-3X (i förbättrad version). 

Ny förförstärkare för stereo kommer 

Under utvecklingsarbetet på OA 25 fram
fördes kravet på stereo från konsument-

sidan allt kraftigare, varför en stereoför
förstärkare, CCl, har utvecklats. Denna, 
som kommer i handeln till hösten, har den 
förut beskrivna tonbalanskontrollen för
utom övriga önskvärda kontrollorgan. 

Kopplingsmässigt är CCl i stort sett två 
stycken monoförförstärkare i ett gemensamt 
hölje kompletterad med kontroller för 
stereo, såsom balanskontroll och en om
kopplare för programtyperna stereo, mono, 
enbart vänster eller enbart höger ingång. 

Alla kontroller är gangade, cM. behov 
av olika korrektion i de båda stereokana
lerna inte anses föreligga när högtalaren 
ger en rak och jämn tonkurva. Dessutom 
förenklar detta handhavandet. 

En hel del ovanliga finesser finns: Tape
monitorfunktion med nivåkontroll och om
kopplingsbar före/ efter tonkontroller. En 
väljare för högtalarutgång med fyra lägen: 
båda kanalerna - högerkanalen - vänster-



Fig. 3-4 
Närstudier av 
den i OA 25-
modellen inbygg
da förstärkaren. 

Fig.5 
Tonbalanskon
trollens regle-
ringsområde. Fig. 5 
Siffrorna hänför 
sig till kontrol
lens olika lägen 
och 5 betecknar 
mittiäge, dvs. 
rak tonkurva. 

Fig.6 
Listening leveI
kontrollens in-
verkan på ton- Fig. 6 
kurva och ut-
nivå. Max. 
medurs inställ-
ning på kontrol- Fig. 7 
len ger rak ton
kurva. (En ruta 
motsvarar 5 dB.) 

Fig.7 
T onkurvor med 
diskantavskär
ningsfiltret i 
olika positioner. 
Max.medurs in
ställning ger rak 
tonkurva. På 
diagrammet är 
även basavskär
ningens inverkan 
markerad. 

kanalen - båda kanalerna bortkopplade. 
Alla ingångskontakter är av fempolig DIN
typ och ingångarna är dubblerade. Detta 
är en praktisk fördel. Vid användandet av 
vanliga fempoliga stereoproppar erhålles 
funktionen stereo- resp. omvänd stereo 
genom val endast av ingång och vid tre
polig monopropp fås på samma sätt an
slutning till höger eller vänster ingång. 

CC 1 har egen nätdel och blir på detta 
sätt universellt användbar och kan anslutas 
till alla typer av effektförstärkare med en 
ingångsimpedans > 10 kohm. 

Hur låter nu denna anläggning? 
Efter tillslag är OA 25 helt tyst när för

förstärkarens volymkontroll är i minimiläge 
- förutom ett svagt surrande under upp
värmningsperioden. Det är endast de två 
glimlamporna i förstärkaren som vittnar 
om att apparaten är påslagen. Lägges örat 
intill ovandelens nätgaller kan man i en 

tyst omgivning förnimma ett svagt susande 
och kryper man ned på golvet kan man 
kanske höra ett svagt brum från bashög
talaren. 

För att göra högtalarna rättvisa bör hög
klassigt programmaterial användas. I mono 
såväl som stereo klingar då musiken ovan
ligt skönt och luftigt. Konstruktörens avsikt 
att bibehålla upptagningslokalens klangbild 
framgår tydligt och då speciellt i hans 
egna monoupptagningar. 

Den goda rundstrålningen tillsammans 
med god transientåtergivning och låg dis
torsion skänker återgivningen en grad av 
klarhet som är anmärkningsvärd. 

»Närvarokänslan förbluffande» 

Uppspelning av ett par stereoinspelningar 
från Stockholms konserthus (originalupp
tagningar på band i stereo, A/B-teknik 
med två mikrofoner) gav en närvarokänsla 

som var förbluffande. Tack vare stereo 
blir fortepartier inte så pressade utan 
klingar naturligt och varje enskilt instru
ment framträder med önskad klarhet. 

Vid helt rundstrålande högtalare som 
dessa förloras en del av den rumskänsla 
(genom skarp riktverkan ), som direktstrå
lande högtalare ger. Musikaliskt sett torde 
det dock vara utan betydelse huruvida 
man tycker sig kunna »placera» instrumen
ten i lyssningsrummet eller inte. 

Efter en tids användning upptäcker man 
tonbalanskontrollens förträfflighet och kän
ner ingen saknad efter separata kontinuer
ligt variabla diskant- och baskontroller. 
De nio stegen i tonbalanskontrollen räcker 
väl till att utföra ev. korrigeringar av pro
grammaterialet med. Dessutom är de en
skilda stegen så finurligt valda att man 
endast genom att använda tonbalanskon
trollen kan göra korrigeringar för att an
passa t. ex. avspelning av tonband enligt 
NAB på en bandspelare med CCIR-kor
rektion (se fig. 5). 

OA 25 och CC 1 är först och främst 
avsedda för professionell användning samt 
för dem som är beredda att satsa på hög
klassig ljudåtergivning. 

Två andra versioner av högtalare på v~g 

Exploatören har även meddelat att en 
»popversion» av högtalaren i åttaohmsut
förande och utan särskild bashögtalare 
kommer att saluföras till sommaren samt 
att en teaterversion med betydligt utökad 
uteffekt är under konstruktion. 

Avslutningsvis kan man hoppas att i och 
med att dessa konstruktioner tillföres mark
naden diskussionen om ljudteknikens nu
varande status skall kunna fortsätta med 
nya argument. Man torde nu kunna visa 
att någon begränsning inte ligger i den 
tekniska överföringskedjan utan fastmer i 
viljan och kunnandet hos de ansvariga. 
Det främsta tekniken idag kan erbjuda 
är fullgott. Problemen synes ligga på den 
ekonoiniska-kulturella sidan. 

Tekniska data för OA 25 
Integrerad tonkurva för den totala akus
tiska strålningen vid konstant inspänning 
till effektförstärkaren (vid väggplacering ) 
25-14 000 Hz ± 4 dB. 

Den akustiska uteffekten beräknas räcka 
till att fylla mycket stora bostadsrum. 

Förstärkarens klirrfaktor: Mindre än 
0,2 % vid 12 W och 30--20000 Hz. (Vid 
1 000 Hz mindre än 0,01 %). 

Störningsavstånd, lågfrekvenskanalen: 82 
dB relativt full utstyrning (14 W) linjärt 
resp. 98 dB med hörriktig vägningskurva 
(A). Mellan- och högfrekvenskanalen: 88 
dB relativt full utstyrning (14W) linjärt 
resp. 99 dB med hörriktig vägningskurva 
(A). 

Strömförbrukning: 100 VA, 115 eller 
220 V, 50--60 Hz. 

Dimensioner: höjd 77 cm, bredd 29 cm, 
djup 51 cm. 

Pris: 2 400:- exkl. oms. 
Marknadsföres av AB Sonab, Stockholm. 
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INGE STENDAHL 

En komplett 2-10 

I tre nummer framåt skall beskrivas en från två till tio kanaler utbyggbar 

radiostyrningsanläggning. Beskrivningen omfattar sändare, mottagare, servon 

jämte erforderliga laddningsaggregat. Påpekas bör att bygget är relativt kom

plicerat, men beskrivningen är likväl så utförlig att nybörjaren inte behöver 

dra sig för att försöka bygga exempelvis en tvåkanals anläggning. M an behöver 

heller inte bygga hela anläggningen - valda deiar kan anpassas till befintlig 

utrustning. 

I denna artikel kommer sändardelen att beskrivas. 

l, 
'---~ I 

~=2 

Fig. 1 Fig. 2 

P rincipen för den beskrivna radiostyrnings
anläggningen är att bärvågen utsändes 
kontinuerligt. Vid manövrering moduleras 
bärvågen med en tonfrekvent signal. Den 
tonfrekventa signalen hänförs till en viss 
manöverkanal beroende på frekvensen. Se 
tal>.. 1. Principen med kontinuerlig bärvåg 
gör att mottagaren blir mindre känslig för 
främmande signaler. I mottagaren ingår 
en s. k. kanalseparator som fördelar signa
lerna till respektive servo. Servot drar 

Vinjettbilden 
Radiostyrningsan
läggningens .<ändar
del, bestående av 
sändarenhet och 
manöverenhet. De 
små plastkapslade 
enheterna till höger 
i bilden ingår i mot
tagarutrustningen. 
I dessa har mot
tagare och kanal
separatorer byggts 
!n. 

Fig.3 

Principschema visande anordning för kontinuerlig 
roderstyrning med två kanaler. Detta förfarande gör 
att motorn kan stannas i vilket läge som helst. 

Anslutningskontakter för mottagare och kanalsepara
torer, gjorda i plug-in-utförande. 

Principen för s. k. 
järnlös modulator. 
Modulator- och 
sluttransistorerna 
har seriekopplats, 
varför tämligen hög 
batterispänning 
måste användas. 

Fig. 4 a Fig. 4b 
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Fig.4 
Oscillogram upp
taget vid sändarens 
antennutgång. aj 
utan modulering, b) 
med modulering. 

Fig.5 
Principen för ett 
dubbelt T-filter som 
används som fre 
kvensbestämmande 
element i signallå
dans tongeneratorer. 

Fig. 6 
Nomogram tör be
stämning av kom
ponenterna Rl och 
C l i ett dubbelt T
filter. S e tig. 5. 



BYGG SJÄLV 

-kanal,s radiostyrningsanläggning 

sedan roder m. m. åt avsett håll. Det är 
fördelaktigt att använda s. k. tvåkanalservo, 
då genom detta t. ex. rodret kan styras med 
ena kanalen för högersväng och med andra 
kanalen för vänstersväng. Styrningen kan 
ske kontinuerligt och rodret kan stannas i 
vilket läge som helst - man kan omedelbart 
styra över rodret åt andra hållet eller fort
sätta rörelsen. Om så önskas sätter man in 
ett s. k. självneutraliserande servo och rod
ret återgår så automatiskt till neutralläge. 

Fig.3 

5 

Tab.1. Kanalfrekvenserna för den beskrivna 
radiostyrningsanläggningen 

Kanal 

•. 2 
3 
4 
5 

(Se tig 5) ••• 
Slubteg 

Frekvens 
(H z) 

825 
1100 
1700 
2350 
3000 

Fig. 6 ~ 

Kanal Frekvens 
(Hz) 

6 3700 
7 4300 
8 5700 
9 ca 6500 

10 ca 7500 

Tvåkanalstyrningen (se fig. 1) fungerar 
så, att då tonrnodulering sker för en viss 
kanal drar relä A. Servomotorn får då 
ström och börjar gå. Då moduleringen 
upphör släpper relä A, varvid motorn 
stannar. När tonrnodulering sker för en 
annan kanal drar relä B. Motorn får då 
ström men polariteten har vänts, så att 
motorn går åt andra hållet till dess att 
moduleringen upphör. 
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Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 

t<cbelstam 

T201 
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Miniboxens lock med 
tryckstrombrytare 

Kct>elstam 

Minibaxens botten 
med kretskort 

Fig. 10 

L 15 r 35-=t15 ~ 

20 

t- @ ~,._~ 
26 

t- @ Tryckkontakt 

26 

~ @@ 
26 

1- @@ 
26 

@@ I 
L. 

VSkrlN för lödöra 

U 
Dragavlastning 

Kabel 

Fig.7 
Placeringsritning för 
komponenterna på 
signallådans krets
kort. Obs! Mot
stånden R201 och 
R205 skall byta 
plats. 

Fig.8 
Signallådan öppnad. 
I locket till vänster 
sitter tryckström
brytarna monterade 
och i lådans under
del sitter kretskort 
och avlastningsdon 
för treledarkabeln. 

Fig.9 
Kopplingsschema 
för signal/ådan. 

Fig.1O 
M åttskiss för pla
cering av de meka
niska detaljerna på 
signallådan. 

Fig.11 
Principschema för 
signallådans krets
kort . T. v. tongene
ratorn, t. h. för
stärkare och emitter
följare. 
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Stycklista för signal/ådan 
R100=33 kohm 
R101 = 150 kohm 
R102=27 kohm 
R103=6,8 kohm 
R104= 1,5 kohm 
R105=1 kohm 
C101=2 .p,F, 10 V, ellyt 
C102=64 eller 100 p,F, 25 V, cllyt 
C 1 03 = 100 nF, 30 V. Flat polyester 
C104=4 p,F, 25 V, ellyt 
C105=300 pF, 10 %, styrol 

Fig. 11 

Sändardelen 

Sändardelen innefattar en »sändarlåda» 
och en manöverenhet inrymd i en »signal
låda», se vinjettbilden. Sändarlådan är 
avsedd att ställas på marken, i handen har 
man endast signallådan. Denna, vars vikt 
är 250 gram, innehåller tongeneratorer, en 
för varje kanal. 

Fördelarna med att uppdela sändardelen 
i två enheter är att man vid manövrering 
endast behöver ha en tämligen lätt manö
verenhet att hålla i och att man för an
tennen, som monterats på sändarenheten, 
får ett bra jordplan samt att antennen hela 
tiden har samma polarisation. 

Som framgår av vinjettbilden har sän
daren två modulationsingångar. Tack vare 
detta kan man ha två modeller igårig sam
tidigt som manövreras med var sin signaI
låda. Sändaren kan nämligen moduleras 
på flera kanaler samtidigt (simultanmodu
lering) . 

Mottagardelen 

Många modellbyggare har flera modeller 
som kan radiostyras. Det är då lämpligt 
att på ett enkelt sätt kunna flytta mot
tagarenheterna från en modell till en an
nan. Mottagardelen har därför byggts i 
enheter: en enhet för själva mottagaren och 
ett antal kanalseparationsenheter för två 
kanaler vardera, i små plastlådor (se vin
jettbilden) som ordnats för plug-in-utfö
rand e och som passar i modellens anslut-

C 101 

I F2 + - F, : Hl modulator 

! R1 R 102 C105 R105 i 
i I 
i C103 ! 
t_ ------.-.--.-.-.:>-.---- -I:hos~ 

Tl01=OC75 
T102=AC128 
l st Minibox (K475, Elfa) 
5-15 m plastisolerad 3-ledare, 3 X 0,5 
(N190, Clas Ohlson, Insjön) 
1 st dragavlastning . för kabel (T884+ 
T879, Clas Ohlson) 
l st sladdkontakt, 3-polig, han (88003/ 
33, Philips) 
Av följande material behövs 1 st för 
varje kanal: 
R201 = 4,7 kohm, 5 % 

ningsdon (se fig. 2). Detta möjliggör att 
man för modellerna kan ansluta erforder
ligt antal kanalseparatorer, beroende på an
talet funktioner hos modellen. 

Mottagaren är en superregenerativ de
tektor som försetts med ett HF -steg. Denna 
är skärmad, så att två mottagare i när
heten av varandra kan användas utan att 
påverka varandra genom störstrålning. 

Sändarens moduleringsprincip 

R202=R203=10 kohm, 5 % 
R204 = trimpotentiometer, linjär, 10 X 
11 mm. Värde: se tab. 2 (E097AA, 
Ferrofon) 
R205 =470 kohm (anpassas vid simul
tanmodulering) 
C201 (se tab. 2) 
C202 (se tab. 2) 
C203 (se tab. 2) 
T201 =OC75 
S201 = tryckströmbrytare, återfjädrande, 
1-pol.slutning (T2009, Clas Ohlson) 

I signallådan sitter ett antal tongenera
torer, lika många som antalet kanaler. 
Dessa startas genom att strömmen till resp. 
generator sluts med en l-polig återfjäd
rande tryckströmbrytare. Detta förfarande 
är enklare än att koppla om de frekvens
bestämmande elementen. Dessutom ökar 
möjligheterna till simultan modulering. 

Utgångarna från tongeneratorerna sam
mankopplas och ansluts till en förstärkare 
och impedansomvandlare. Denna omvand
lare är en emitterföljare, som ju har låg 
utimpedans vilket möjliggör anslutning av 

Denna sändare är utrustad med »järnlös» en lång kabel mellan signallådan och sän-
modulator. (Se principschema i fig. 3.) darenheten. I treledarkabeln används 
Slutstegstransistorn T2 matas med HF - två av ledarna för överföring av drivspän-
spänning från oscillatorn. Med en trim- ning och chassipotential till signallådan och 
potentiometer i modulatorföfstärkaren den tredje ledaren för signalöverföring till 
ställs spänningen i punkten A till halva modulatorn. Kabeln är fäst i signallådan 
batterispänningen (11 V). Vid modulering och vid sändardelen finns ett trepoligt kon-
ändrar modulatortransistorn T1 denna takt don. Detta låses med ett skruvdon så 
spänning mellan O och 22 V om man bort- att kabeln inte kan lossna under drift. Ma-
ser från restspänningen över Tl. Slutsteget növerenheten är uppbyggd på ett kretskort 
blir alltså modulerat till närmare 100 pro- i signallådan. Se fig. 7 och 23. 
cent. Den utgående bärvågen har tagits upp I sändarenheten ingår två kretskort: 
på oscillogram (se fig. 4) och där kan man ett för oscillator och slutsteg (S) och ett 
se att bärvågen »pulseras» med module- för modulatorn (M). Tonfrekvenssignalen 
ringsfrekvensen. Den höga batterispän- går in på modulatorn, överst yrs till kantvåg 
ningen kan här synas vara en nackdel jäm- och får driva sluttransistorn i sändaren. 
fört med den spänning som fordras vid Signalen går sedan via förlängningsspolen 
transformatormodulering. L4 till sändarantennen som är 120 cm lång. 

Ett översiktsschema för sändardelen visas Som synes är batteriet delat i två delar 
i Hg. 12. Där är enheterna, dvs. sändarlåda . med ett uttag efter 13,5 V. Denna spänning 
och signallåda, inramade och förbundna at. används för att driva sändarens HF -oscil
med en treledarkabel. lator som är kristallstyrd. 22,5-voltsspän-
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Fig. 14 

Stycklista för sändarens kretskort S 
R1 = 180 ohm 
R2=1,8 kohm 
R3= 1,5 kohm 
C1 =8,2 pF, ker. rör-
C2 = 10-40 pF, ker. trim- (Q2119, Elfa) 
C3 = 1 nF, ker. skiv-
C4 =33 pF, ker. rör-
C5 = C6=3-30 pF, lufttrirn. för kretskort (C005 CC/ 
30E, Philips) 
C7 = C8 = C9=4,7 nF, ker. rör- e. skiv
T1=T2=2N1613 (Elektroholm, Sthlm) 
1 st kylfläns till 2N1613 (Elektroholm) 
JS=anslutningsplugg (Jo377, Elfa) 
2 st spolstommar (0301 , Elfa eller 16727/ 25, Philips ) 
2 st järnpulverkärnor (0370, Elfa) 
X=styrkristall 26,960-27,280 MHz typ HC-18/ W 

Fig. 12 
6 versiktsschema, visande sammankoppiingen au sän
dardelens enheter. Sändarlådan och signallådan är 
förbundna med en treledarkabel. Kondensatorn på 2,2 
pF är e301 . Obs! Dr 2 anslutes på antennsidan av L 3, 
se fig. 14. 

Fig. 13 
Principschema tör sändarens och modulatorns krets
kort. 

Fig. 14 
Placeringsritning tör komponenterna på sändarens 
kretskort (S). 

Fig. 15 
Placeringsritning för komponenterna på modulatorns 
kretskort (M). 

Fig. 15 

Stycklista tör modulatorns kretskort M 
Rll=10 kohm pot linj 0,1 W (TRP10k, Ferrofon ) 
R12 = 1 kohm 
R13 = 100 ohm 
CI0 = 64 !-tF, 10 V, ellyt 
Cll = 100 !-tF, 25 V, ellyt 
C12 = 50 !-tF, 25 V, ellyt 
T11 = T12=2N1613 e. 2N696 (Elektroholm ) 
1 st kylfläns för T12 
JM = anslutningsplugg (J377, Elfa) 



Stycklista för specialdetaljer 

Batteri'hållare 
l pfexiglasplatta 8 X 100 X 140 mm 
l plexiglasplatta 8X200X60 mm 
Fäste för kretskort 
2 plexiglasplattor S X IS X 20 mm 
Fäste för batterikontakt 
I plexiglasplatta 8 X 20 X 2S mm 
l plexiglasstav lO mm diam. (Avpassas; 
se fig. 20) 
Antennfäste 
2 plexiglasplattor. Tjocklek S mm. (An
passas efter antennen) 
Stomme till förlängningsspole 
l plexiglasstav IO X 60 mm 
Batteriskydd 
l plexiglasplatta 3 X 10 X 100 mm (delas 
på mitten ) 
Fästvinkel för kretskort 
l aluminiumplåt 2 X lIS X 40 mm (Se 
fig. 19 ) 
Isolering i signallåda 
l presspanplatta, tjocklek 0,3 mm 
Kretskort av kopparlaminat 
Till sändare: I,S X70X 120 mm (se fig. 
23 b) 
Till modulator: I ,SX70X90 mm (se 
fig. 23 c) 
Till signallåda: 1,SX48X 14S mm (se 
fig. 23 a) 
Till batterikontakt: 1,SX60 X 102 mm 
(se fig. 23 d) 

Fig. 16 
De mekaniska detaljernas placering på 
sändarens låda. 

Fig. 17 
Kopplingsschema för sändarenheten. 

Obs! Beteckningarna »grå» och »svart» 
skall byta plats. 

Stycklista till sändarlådan 
R 301 utprovas 
R302 = 100 kohm 
R303=220 kohm 
C301 = 2,2 pF ker., rörkond. 
C302 = 4,7 nF ker. , rör- eller skivkond. 
S301 =vippströmbrytare, 2-pol. 
S302 = tryckströmbrytare, återfjädrande, 
l-pol. 2-vägs (AH40, El/a ) 
J301 =chassikontakt 3-pol. (88003/34, 
Philips) 
l lock till J301 (88003/07, Philips) 
D301 =OA1S0 
lapparatlåda (XS03, Elek, Stockholm) 
l handtag (X2030, Elek) 
l teleskopantenn, 120 cm (FS, El/a) 
l genomföring . (88010, Philips) 
2 novairörhållare 
l vridspoleinstrument, S00!-tA (AV 18S, 
Ella) 
l skylt för vippströmbrytare. Text: 
»TILL-FRAN» 
4 gummifötter 
S st 4,S V ficklampsbatterier 

ningen anslutes via modulatortransistorn 
till sluttransistorn. Batteriernas kassations
gräns har satts vid 15 V, men sändaren 
fungerar även vid 12 V batterispänning. 

Komponenter med nummer från 300 an
vändes för indikering av uteffekten och för 
mätning av batterispänningen. Sändarenhe
tens yttre framgår av fig. 21 och 22. 

Fäste för kretskort 

Fig. 16 

Fig. 17 

Tongeneratorerna 

Jordtödiira Balteriskydd 

Den nackdel som sändaren synes ha på 
grund av hög batterispänning vid använ
dandet av »järnlös» modulator vändes här 
till en fördel. Man kan som tongenerator 
använda en »dubbel T-oscillator», TT
oscillator (2) 1 vilket är mindre vanligt i så
dan här apparatur. Oscillatorn ifråga krä-

Antenn 

Tr)"kom-f 
kopplare 

Genomforing 

ver nämligen rätt hög drivspänning men är 
mycket frekvensstabil. (Den nyttjas t. o. m. 
i elektroniska orglar!) Prototypens tonge
neratorer är frekvensstabila över batteri
spänningens användbara variationsområde. 

1 Siffror inom parentes hänvisar till littera-
turförteckning i slutet av artikeln. ' 
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Tab. 2. De frekvensbestämmande kompo-
nenterna i TT-generatorerna för de olika 
kanalerna. Jfr fig. 11. 

Kanal C201 C202 = C203 R2C4 
(nF) (n F) (kohm) 

47 100 
2 47 22 5 
3 47 22 ,. 
4 22 10 5 

5 och 6 22 10 
7 15 10 
8 10 5 
9 5 5 

10 5 3 

100 nF=flat polyesterkonden
sator Philips C280AA/P14O\ 
47 nF=flat polyesterkonden· 
sator Philips C280AA/P47k 
22 nF =flat polyesterkonden· 
sator Philips C280AA/P22k 
10 nF=flat polyesterkonden
sator Philips C280AA/P10 k 

Oscillator med dubbelt T-nät 

För den som vill experimentera med andra 
frekvenser än de i prototypen använda 
skall här denna tongenerator beskrivas när
mare. Någon kanske vill ha generatorfrek
venser till ett tungresonansrelä. 

TT-oscillatorn är en motkopplad förstär
kare. Den är motkopplad med ett frekvens
selektivt filter, se fig. 5. Vid resonansfrek
vensen hos TT-filtret blir förstärkningen så 
stor att förstärkaren självsvänger. Oscilla
torns frekvens bestäms alltså av TT-filtret. 
För dimensionering av filterkomponenter
na finns ett nomogram i fig. 6. Med R3 
kan sedan frekvensen finjusteras inom ett 
intervall av ca en oktav. För värdena på 
R1, R2 och R3 rekommenderas de i styck
listan angivna, vilka visat sig ge oscillatorn 
goda egenskaper. Toleranser på komponen
terna i TT-filtret skall normalt vara liten. 

Tillstånd erfordras 
För att få inneha och bruka en sän
dare för radiostyrning fordras ett 
tillståndsbevis. Ett sådant är inte 
svårt att få. Sänd ansökan till 

Kungl. Telestyrelsens Radiobyrå 
Avdelningen för allmän radioteknik 
Fack, 
Farsta 1 

Man kan t. ex. formulera enligt föl
jande: 

ANSÖKAN 
Undertecknad svenske medborgare 
anhåller härmed om tillstånd att 
innehava och bruka radioanläggning 
avsedd för fjärrkontroll av modeller 
o. d. 

Namn: 
Född den 
Titel: ' 
Adress: 

(Egenhändig namnteckning) 
Ansökan bör snarast insändas. Det 
kan dröja någon månad innan till
stånd meddelas. Följ sedan bestäm
melserna i detta! 
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Fig. 18 
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Fig. 19 

Batterikontakt 
4,5V batteri 

Rundstav 

Fig. 20 

Av kostnadsskäl användes dock standard
komponenter. För den som följer beskriv
ningen ges komponentvärden i tab. 2. 

Transistorn måste ha hög förstärkning. 
I kopplingen har provats 15 olika transis
tortyper. De flesta typer går att använda. 
Bäst var typerna OC75, OC169 och AF116. 

Principschemat 

Sändarens principschema visas i fig. 13. De 
delar. av kopplingen som ligger på krets
kort är inramade. För att komponenternas 
placering skall bli åskådligare finns kom
ponenterna med nummer 1-9 på sändarens 
kretskort, de med nummer från 10 på mo
dulatorns kretskort, komponenter med num
mer på 100 och 200 sitter på signallådans 
kretskort samt de med nummer på 300 i 
sändarens låda. 

I sändaren och modulatorn har använts 
kiseltransistorer av NPN-typ och i signal
lådan transistorer av PNP-typ. Detta för
utsätter en lågimpediv strömkälla varför 
kondensatorerna Cll och C102 inkopplats. 

I fig. 11, t. v. visas tongeneratorn. Den 
har anslutningarna Tl, T2 och Ta. För-

bindningarna mellan T3-anslutningarna lig
ger i kretskortet. Alla utgångarna Tl för
bindes med en ledning till F2, se fig. 11 
t. h. Från T2 går en ledning till tryckström
brytaren för respektive kanal; se även fig. 
12. 

Utöver vad som ovan nämnts om ton
generatorerna kan nämnas att motstånden 
R202 och R203 valts tämligen små (10 
kohm) för att basläckströmmens tempera
turberoende skall ha så liten inverkan som 
möjligt. Med trimpotentiometern R204 jus
teras frekvensen till önskat värde. För att 
påverkan mellan de olika generatorerna 
skall undvikas tas moduleringsfrekvensen 
ut över ett motstånd R205. TongeneratOI:
signalerna förstärks i steget med transistorn 
TIOl, se fig. 11. Mellan basen och jord 
ligger en liten kondensator C105., I ogynn
samma fall kan nämligen inträffa, att HF
signalen från sändaren går in på förstär
karen när signallådan är öppen för intrim
ning av frekvenserna. Detta orsakar då 
självsvängningar. 

Moduleringssignalen lämnar signallådan 
över en låg impedans, som erhålles i emit-



Fig. 18 Fig. 19 
Mått och lindningsanvisning för förlängningsspolen L4. 
Lindningsdata, se tab. 3. 

Måttskiss för plåtvinkeln som håller fast de novaIrörhållare som är mon
terade i sändarlådans botten för att ansluta kretskort M och S. 

Fig.20 

Anordning för fa stspänning av batterier och batterikontakt. 

Fig. 21 Fig.22 
Sändarlådan med kåpan avtagen, sedd från frontsidan. Sändarlådan sedd snett bakifrån. Till höger lådan ses batterikontakten. 

terföljaren med T102. F", förbinds med M9, 
se fig. 13, via en kabel, som tack vare den 
låga utimpedansen kan vara ganska lång. 
I prototypen har upp till 15 m kabel an
vänts utan olägenheter. 

I steget med transistorn Tll förstärks 
moduleringssignalen så att kurvformen blir 
ordentligt överstyrd (»klippt» ) och får 
styra moduleringstransistorn Tl2 så att 
spänningen över sluttransistorn T2 varierar 
mellan noll och full batterispänning. T12 
arbetar då i switchkoppling. Dett~ är den 
lågfrekventa sidan. Vad. händer då på HF
sidan? 

Sändarens oscillator med transistorn Ti 
arbetar i basjordad koppling. Basen har 
frekvensberoende avkoppling genom kris
tallen. Oscillatorn återkopplas med C2. 
Kollektorkretsen LiCl är avstämd till 
kristallens frekvens och drosseln Drl för
hindrar att återkopplingsspänningen kort
sluts till jord. 

Lämplig basförspänning erhålles med 
spänningsdelaren R2R3. Skulle på grund 
av spridningen i transistorexemplaren då
liga startegenskaper fås vid låga tempera-

turer kan detta åtgärdas genom att R2 
minskas något. Med L2 som är induktivt 
kopplad till L1 förs signalen till emittern 
på sluttransistorn T2, som också arbetar i 
basjordad koppling. Antennen matas via 
ett pi-filter, bestående av L3, C5 och C6. 
Detta undertrycker sändarens övertoner, 
som annars skulle vara tämligen starka då 
slutsteget arbetar i klass C. Pi-filtret trim
mas sedan med modulerad bärvåg till max: 
uteffekt. 

Genom drosseln Dr2 förs likström till 
sluttransistorn och spärrar HF -signalen så 
att denna ej kortsluts till jord. C8 och C9 
avkopplar drivspänningen till oscillator och 
slutsteg. C7 är en kopplingskondensator 
som har till uppgift att isolera drivspän
ningen från antennen så att batteriet inte 
kortsluts om antennen skulle få kontakt 
med chassit. 

Oscillogram har upptagits över bärvågen 
både med och utan modulering. De visas 
i fig. 4. Bärvågen är som synes modulerad 
med kantvåg med »avrundade» pulser. 
Detta betyder att sid banden blir mindre 
spridda kring bärvågen. Detta minskar ris-

ken för att sid band stör angränsande över
föringskanaler. 

Signallådans mekaniska uppbyggnad 

Signallådans generatorer, förstärkaren och 
emitterföljaren är uppbyggda på ett krets
kort. Se fig. 7. Det är - även om man inte 
har för avsikt att bygga en lO-kanalsanlägg
ning - lämpligt att redan från början göra 
kretskortet för i O kanaler. Detta underlät
tar ju ett eventuellt senare utökande av 
kanalerna då man endast har att montera 
komponenterna på sin plats. Lediungs
mönstret är, liksom för de andra krets
korten, gjort så att man kan skära ut det 
i kopparlaminat. Etsning är alltså ej nöd
vändig. 

Utrymmet kräver att små kondensatorer 
används. Flata polyesterkondensatorer är 
lämpliga, men då sådana inte finns med 
lägre värden än 10 nF har de inte kunnat 
användas genomgående. 

Uppbyggnaden framgår av fig. 7-10. 
Tongeneratorernas utgångar T 1 förbin

des med den ledning, som slingrar sig 
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a) 

b) 

fram över kretskortet i fig. 7. Den ljusa 
ledning som sticker ut till höger i fig. 8 
och som är jordsidan av GlO3 i punkt F5 
skall anslutas till jordlödörat i miniboxen. 
Anslutningen av de olikfärgade ledningarna 
i treledarkabeln till sändardelen framgår 
av fig. 7. 

Börja med att borra hål i miniboxens 
överdel och montera tryckströmbrytarna. 
Prova under monteringen av komponen
terna på kretskortet att inga kondensatorer 
ställs olämpligt utan att kortet passar in i 
lådan. Montera och löd alla övriga kom
ponenter på kretskortet innan transistorerna 
monteras och löds. Transistorernas tilled
ningstrådar bör vara 10-15 mm långa, så 
att transistorerna kan bockas för att passa 
in i lådan. Sedan tilledningar och kopp
lingstrådar lötts in filas ojämnheterna på 
kretskortets lödsida försiktigt bort. Dessa 
kan annars sticka ut genom presspanet, 
vilket lagts som isolering i miniboxens 
botten. 

I miniboxens underdel borras hål för 
kabelns avlastningsdon och för skruven 
som fäster jordlödörat. 

Det är lämpligt att sätta en färgmärk
ning vid strömbrytarna och vid varje trim
potentiometer för att underlätta trimnings-
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arbetet. Kanalerna ges parvis samma färg 
och motsvarande färgmarkeringar får se
nare resp. kanalseparator. 

I miniboxens underdel inpassas ett press
pan, som fästes med elektrotejp runt bot
ten. Tejpen bör nå upp ett stycke på 
sidorna, detta för att förhindra kortslutning 
till chassi. Det lilla utrymmet som är tomt 
på kretskortet är tänkt som reservutrymme. 
Där kan man bygga in en entransistormot
tagare för kontroll av signalerna som går 
ut från sändaren. Kopplingstrådarna sys 
ihop till två kabelstammar, se fig. 8. 
Sändarenheten 
Som tidigare nämnts är sändaren byggd på 
två kretskort, det ena med sändarens kri
stallstyrda oscillator och slutsteg, det andra 
med modulatorn. Den mekaniska uppbygg
naden framgår av fig. 21 och 22. Detaljer
nas placering visas i fig. 16 och kopplings
schema med stycklista i fig. 17. 

Lådan delas i två delar aven plexiglas
vägg. Ena delen innehåller batterierna och 
den andra kretskorten. I batteriutrymmet 
sitter en plexiglasplatta ungefär kant i kant 
med lådans undre plåtsvep. Under plattan 
ligger förlängningsspolen L4, se fig. 22 
och 16. 

Arbetet börjas lämpligen med plexiglas-

I 
• 

I 

I 

plattorna till batterihållaren. Plattorna är 
tjocka så att man kan borra och gänga i 
godset. De två plattorna skruvas ihop med 
två M3-skruv eller limmas med kontaktlim 
(»Rudolfix» är lämpligt för plexiglas). 
Batterihållaren passas nu in så, att batte
rierna inte· kläms fast. 

Hål borras för genomföring och fästskruv 
till förlängningsspolen L4, se fig. 17. An
tennfästena av plexiglas tillverkas. I det 
nedre fästet borras ett hål med samma 
diameter som det gängade fästet på anten
nen. I det övre fästet borras hålet med 
samma diameter som antennen, dvs. om 
den i stycklistan angivna antennen an
vändes. Antennfästena skruvas eller limmas 
enligt fig. 16. Antennen monteras först när 
lådan är klar och då kopplas även en led
ning från genomföringen till lödörat på 
antennfästet. 

Förlängningsspolen L4 tillverkas enligt 
fig. 18, fastskruvas och anslutes till genom
föringen. 

Borra nu i den större av plexiglasplat
torna ett hål, genom vilket L4:s andra 
tilledning skall träs, och ett hål för led
ningarna till batterikontakten. Skruva fast 
batterihållaren, se fig. 16 och 17. 

Tag upp hålen på lådans framsida för 



Fig.23 
Ledningsmönstren hos sändarenheternas kretskort. aj signallådan, 
bJ sändaren, ej modulatorn, dJ batterikontakt i kretskortutförande. 

c) 

Data för radiostyrningsanläggningen 

Sändare Strömkälla 
Vikt Strömförbrukning 

d) 

6 V DEAC 
5 mA 2,5 kg 

Strömkälla 5 st 4,5 V fick- Känslighet för tillslag av 
lampsbatterier relä 

Strömförbrukning vid 30 % mod. 5 fA-V 
utan signal 90 mA vid mod. med verklig 
med signal 130 mA kantvåg 1,6 pV 

Uteffekt 350-400 mW 
Kanalseparator (mätt med glöd-

lampa 150 ohm) Vikt 60 g 

Mottagare 
Strömförbrukning 

utan signal 1-2 mA 
Vikt 30 g med signal 25 mA 

Tab. 3. Spoldata för sändarenheten. Laekisolerad tråd användes. 

Spole Antal Tråddiam. Stomme Anm. 
varv (mm) 

L1 11 0,6 { Elfa 0301 eller Tätlindas 
L2 5 0,6 Philips 16727/25 Samma stomme som l1 
L3 10 0,6 Elfa 0301 Tätlindas 
L4 22 0,6 sefig.18 

Dr1 } Järnkärna 
Dr2 60 0,15 Elfa 0370 Ruslindas 

vridspoleinstrumentet, strömbrytarna och 
chassikontakten. Borra hål för de fyra 
gummifötterna och montera dessa. 

De två kretskorten tillverkas, se fig. 23 b 
och c. Innan kretskortens komponenter in
lödes monteras kontaktdonen JM och JS; 
jfr fig. 14 och 15. De stift som ej skall 
användas klipps av på den sida som ligger 
mot kretskortet. Se till att kontaktdonet 
vänds rätt! 

Bocka till en vinkel av 2 mm aluminium
plåt enligt fig. 19 men borra inte fästhålen 
för rörhållarna förrän denis rätta läge 
provats ut. 

Därefter monter~s plåtvinkeln med 'rör
hållarna i lådan. Ett lödöra skruvas fast 
med en av fästskruvarna till sändarkortets 
rörhållare. I detta lödöra jordas stift 3. 
Plexiglasfästena för kretskorten borras, 
gängas och limmas fast med t. ex. »Rudol
fix». Kretskorten skall skruvas fast i dessa 
fästen för att de inte skall komma ur läge 
eller ramla bort vid stötpåkänningar. Se 
fig. 16. 

Montera kontaktdonet J301, strömbry
tarna och vridspoleinstrumentet på sända
rens framsida. Limma en list,' 4-5 mm 
tjock, efter ena sidan av plåtgaveln. (Bat
teriskydd se fig. 16.) Denna list förhindra; 
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att skruven för höljet tränger in och kort
sluter batterierna. Ett kretskort användes 
som batterikontakt, se fig. 23 d. Lednings
mönstret är så utformat att batterierna 
inte kan bli felvända. Batterikontakten 
trycks mot batterierna aven skruv i ett 
gängat plexiglasfäste, som limmas fast 35 
mm över batterihållarens botten. En rund
stav av plexiglas tjänar som »mothåll», se 
fig. 20. 

Uppkopplingen av sända renheten görs 
enligt fig. 12 och 17. Sy gärna ihop led
ningarna till kabelstammar. 

Komponenterna på kretskorten M och S 
monteras och lödes enligt fig. 14 och 15. 
Spolarna och drosslarna lindas enligt tab. 3 
och lindningarna fixeras med t. ex. Karls
sons klister. Spolstommarna monteras med 
M2-skruv. Axeln på potentiometern RII 
kapas och i änden sågas ett spår för skruv
mejselinställning. På modulatorkretskortets 
foliesida löds C11 (se fig. 15) och på 
sändarkretskortets foliesida löds fyra led
ningar (se fig. 14). Transistorerna och 
kristallen löds in. T2 förses med en liten 
kylfläns. T12 kräver mera kylning och 
förses därför med en kylfläns med måtten 
ca 40X40X5 mm av mässing eller alumi
nium. Flänsen fästes med två skruvar och 
distansrör av lämplig längd. För bästa 
värmeavledning målas kylflänsen med svart 
spritfärg. 

Handtaget monteras på höljet. Antennen 
monteras och efter kontroll av kopplingen 
är sändaren klar för provning. 

Avprovning och trimning 

Provning av oscillator och slutsteg 
Modulatorns kretskort M tages bort och en 
förbindning görs mellan stift 1 i sändar
kretskortets (S) rörhållare och T2 :s emit
ter. Ett strömmätinstrument ansluts tvärs 
över strömbrytaren för 13,5 V-spänningen. 
Strömmen uppgår till 30-40 mA. Om inte 
uteffektmetern gör något utslag startas 
oscillatorn genom att L1:s kärna vrides 
utåt samt eventuellt genom att man vrider 
trimkondensatorn C2. Uteffektmetern skall 
då visa 10-20 % av fullt utslag. När oscilla
torn har provats bryts strömmen. Förbin
delsen på rörhållaren tages bort och ansluts 
mellan stift 9 och 5. Vrid ut C5 och C6 
samt L3:s kärna. Drag ut antennen helt. 
Slut åter strommen med ströminstrumentet 
över strömbrytaren för 13,5 V. Gör nu inte 
ute~fektmetern utslag beror detta på att 
slutsteget belastar oscillatorn så att denna 
inte går igång. Man avhjälper detta genom 
att vrida ut kärnan i Ll. Trimma C5, C6 
och L3 växelvis till maximal uteffekt. 
Strömmen skall nu uppgå till 80-100 mA 
och uteffektmetern visa 70-90 procent av 
fullt utslag, beroende på transistorernas 
förstärkning och kristallens aktivitet. Om 
man vidrör T2:s hölje skall uteffekten 
minska avsevärt. Sändaren är nu grovtrim
mad. Tag bort ströminstrumentet och för
bindningen på rörhållaren. 
Provning av modulatorn 
Sätt in modulatorns kretskort och vrid RI1 
fullt moturs. Anslut en voltmeter mellan 
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T12:s emitter och minus på kretskortet. Slå 
till sändaren. Voltmetern visar då ca 20 V. 
Vrid sedan R11 medurs och kontrollera 
att spänningen sjunker till hälften. Fort
sättes vridningen går spänningen först ned 
till ett par volt och stiger därpå igen samt 
kan ställas till 11 V. I detta läge är lik
strömsinställningen av T11 felaktig och 
basströmmen i T11 onormalt stor, varför 
RI1 blir varm. Den förstörs dock inte om 
R11 omedelbart vrids tillbaka. Ställ in RI1 
till ca 11 V. 
Provning av signallådan 
Behåll voltmetern inkopplad som ovan. 
Ställ in alla trimpotentiometrarna i signal
lådan på mitten. Står trirnrarna fel funge
rar inte tongeneratorerna. Varje tongene
rator drar ca 5 mA och när en sådan kopp
las . in sjunker sändarens uteffekt något, 
under det att voltmeterns utslag ökar 
något. Denna kontroll ger en uppfattning 
om att tongeneratorerna fungerar. Man 
kan också koppla in en hörtelefeon vid C12 
och avlyssna om tongeneratorerna fungerar. 
Fintrimning av sändarenheten 
Med modulerad sändare ställs R11 så att 
spänningen på T12:s emitter blir 11 V.C6 
och L3 trimmas växelvis till maximal ut
effekt. (Sändaren fortfarande modulerad. ) 
Vrid in kärnan i L1 till dess sändaren 
slutar fungera och vrid sedan ut kärnan till 
dess oscillatorn startar igen. I det senare 
läget är oscillatorn rätt intrimmad. C2 
trimmas till maximum uteffekt. När modu
leringen upphör sjunker uteffekten avsevärt. 
Sändaren går då med reducerad effekt. 
Knappen för batteritest trycks in och 
R30I anpassas så att instrumentet" indike
rar batteriernas kassationsgräns mitt på 
skalan. 

• 
För att sändaren skall kunna moduleras 
simultant med flera kanaler måste mot
stånden R205 anpassas så att modulerings
graden blir densamma för de kanaler som 
skall användas simultant. Utspänningen 
från tongeneratorerna varierar något med 
transistorexemplaren. Mera om detta och 
trimningen av generatorernå kommer i 
samband med beskrivning av anläggningens 
intrimning. Ursprungligen fanns på ut
gången av varje generator en trimpotentio
meter, men detta ansågs fördyrande varför 
de slopades. 

(F orts. i nästa nummer) 
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Keramisk tetrod med ång 

English Electric Valve Company Ltd. har 
introducerat den första kommersiella kera
miska tetroden med ångkylningssystem. 
Denna nya tetrod, som har typbeteckningen 
CY11703, är avsedd att användas i LF
förstärkare, linjära förstärkare, klass C-för
stärkare och oscillatorer. Maximala fre
kvensen vid max. data är 30 MHz och ut
effekten är 82,5 kW i klass C utan modu-
lering. , 

Kombinationen av keramisk konstruktion 
och inbyggd ångkylning ger röret en mängd 
fördelar gentemot äldre rörtyper. Kerami
ken ger en robustare konstruktion, högre 
tillförlitlighet, högre gränsfrekvens och 
högre temperaturtålighet. Angkylningen ger 
högre maximal anodförlust, mindre volym, 
lägre pris, enklare kylutrustning och större 
tillförlitlighet. 
Några data: 
Anodförlust (klass C telegrafi ) 60 kW 
Anodspänning 15 kV 

Svensk representant: Svenska Radio AB, 
Fack, Stockholm 12. 

Pulsstyrda 
ferritomkopplare 

Western Microwave Laboratories, Inc., 
USA, har utvecklat en serie nya pulsstyrda 
ferritomkopplare för mikrovåg, täckande 
L-, So, C-, X- och Ku-banden. Dessa om
kopplare fordrar ingen håUningseffekt, de 
tål höga effekter (typiska värden för X
bandet är 10 kW topp- och 100 W medel
effekt ), vidare har de låg omkopplings
energi (mindre än 0,9 mWs) och snabb 
omkopplingshastighet (5-10 p,s). Fig. visar 
en typisk enhet, modell TSC-71, som är 
en tvåläges omkopplare för C-bandet, 5,4-
6 GHz. Genomgångsdämpningen är max. 
0,2 dB, isolationen är min. 20 dB och om
kopplingsriden max. 50 p,s. Anslutning sker 
via koaxialkontakter av typ N. Stående
vågförhållandet är max. 1,2. 

Svensk representant: Thure F Forsberg 
AB, Molkomsbacken 37, Farsta. 



kylning 

4·617126 

C-G LUNDQVIST Mikrovågsnytt 

Nya elektronrör 

Eimac Division, Varian Associates, USA, 
har på den internationella elektronikkom
ponentutställningen i Paris presenterat två 
elektronrör av helt ny typ. X-6054, fig. 1, 
är en diod med en s. k. bombarderad anod, 
som kan användas som ett smalt värme
element. Avsikten med denna värmediod 
är att producera värmeflöden upp till 
500 W/cm2• 

Anoden, som är värmeelementet, har en 
diameter på 10 mm och kan levereras i 
olika längder. Ineffekten kan kontinuerligt 
varieras mellan O och 85 kW. Värmedioden 

Fig.l 

är avsedd att användas vid tillfällen då 
hög värme erfordras på en liten yta. 

X-1205, fig. 2, är ett nytt vandringsvågs
rör, som inte har någon genomgångsdämp
ning i kallt tillstånd. Röret fungerar som 
en transmissionsledning med en förlust av 
max. 2 dB, men har under drift en för
stärkning av 10 dB. Detta vandringsvågsrör 
är avsett att användas i speciella typer av 
radar. 

Svensk representant: Varian AB, Skytte
holmsvägen 7 D, Solna. 

Elektronrör typ X-60S4 från Eimac Division, Varia n Associates, USA. 

Fig.2 
Vandringsvågsrör typ X-120S från Eimac Division. 
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Elektroniknytt i korthet 

Ny princip för 
typbeteckning av 
integrerade kretsar 

Philips introducerar en ny serie integrerade 
kretsar, OM 1000 och presenterar samtidigt 
en ny princip för identifiering av integre
rade kretsar. De nya typnumren är ut
formade så, att man redan ur typbeteck
ningen kan få en hel del information om 
kretsarnas karakteristiska egenskaper. Hur 
typnumren är konstruerade visas i fig. De 
består av 8 tecken, där de två första, som 
alltid är bokstäverna OM, indikerar att det 
är fråga om en integrerad halvledarkrets. 
Efter bokstäverna följer fyra siffror av vilka 
de två första är serienumret. 10-69 anger 
digitala kretsar och 70-99 linjära kretsar. 
De två följande siffrorna är ett rent ord
ningsnummer och löper från ' 01 till 99. 

Grekland förbereder sig 
för Eurovisionen 

Ett nät av mikrovågstationer för överföring 
av telefoni och television har färdigs'tälJts 
för det grekiska televerkets räkning av 
Standard T elephoT,J.es: and Cables Ltd., Eng
land. Sammanlagt 17 radiolänkar med en 
total längd av över 800 km täcker området 
Athen-Kalamata-Patras-Th~ssaloniki. Sys
temet arbetar på 4 qHz-b~ndet, där tre 
radiokanaler står till förfogande, varav en 
reservkanal. Varje kanal kan överföra 960 ~ 
telefonsamtal eller ett TV-program. Kapa- + 
citeten kan byggas ut till max. sex radio
kanaler. Det är meningen att systemet sj. 
småningom skall inlänkas i Eurovisions
nätet. 
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Därefter följer en bokstav som anger tem
peraturområdet. A står för temperaturom
rådet -55°C till +125°C, B står för O°C 
till + 75°C, medan C står för övriga tem
peraturområden. 

Den sista siffran i beteckningen anger 
vilken typ av kapsel kretsen är inmonterad 
i. Siffran 1 anger kapsel SOT 14, siffran 2 
kapsel SOT 15 med 10 anslutningar, siffran 
3 kapsel SOT 15 med 14 anslutningar, 
siffran 4 plastkapsel med dimensionerna 
2,8X2,8X8,1 mm, och siffran 5 slutligen 
anger kapsel TO 18 med 4 anslutningar. 

Fig., 1 • 

_11Ol1. 
IjjIhfllOT1111 
...... , SOTwt 

:::~-

Mikrov~gstation vid Parnis, norr om Athen . 

Kom m u n i kations
utrustningar 
General Telephone & Electronics, Marelli 
Lenkurt Division presenterade på den 
andra internationella telekommunikations
konferensen i Madrid en del nya kommu
nikationsutrustningar. Bl. a. visades en bär
bar sändare-mottagare, typ CTR93, kon
struerad för simplextrafik mellan antingen 
mobila eller fasta stationsplatser. Den till
verkas för tre olika frekvensområden, 31-
41, 70-80 och 156-174 MHz, och är för
sedd med kristaller för sex kanaler. 

På grund av att utrustningen är hel
transistoriserad är effektförbrukningen myc
ket låg. De inbyggda, laddningsbara nickel
kadmiumbatterierna räcker för tolv tim
mars drift mellan varje laddning. Ladd
ningsaggregat kan placeras antingen inuti 
eller utanför apparatlådan. 



Fig. 1 
Sändare-mottagare, typ CTR93, från Ge
neral Telephone & Electronics. 

En något kraftigare version av denna 
station, som har beteckningen CTR 91, är 
avsedd att monteras i bilar. Den är försedd 
med elektronrör i sändarens utgångssteg 
och har dessutom möjlighet till duplex
trafik. 

Mikrovågslänksystemet FV14T är ett 
nytt transistoriserat system med en kapa
citet av 1 800 talkanaler eller motsvarande, 
t. ex. ett NTSC färg-TV-program eller ett 
625-linjers program plus fyra rundradio
kanaler. Endast i slutförstärkaren ingår 
elektronrÖr, ett vandringsvågrör. Vid hög 
trafikintensitet kan tre sändare-mottagare 
inkopplas till en antenn. 

Ett nytt system för pulskodmodulering 
visades även. Modell MP16 är ett 24/48-
kanals bärfrekvenssystem för användning 
på kabel eller radiolänk. Pulskodmodule
ringen ger mycket stora fördelar, speciellt 
vad gäller signalbrusförhållandet. 

Ytterligare upplysningar kan erhållas 
från G Kullbom AB, Klippgatan 11, Stock
holm Sö. 

C-G Lundqvist 

I 10000 individuella 
kanaler 

»Manpack» är namnet på en militär sän
dare-mottagare som utvecklats av det ame
rikanska företaget Hughes Aircraft Co. Den 
nya sändaren och mottagaren är bärbar 
och arbetar på frekvensområdet 2-12 MHz, 
inom vilket område den kan ställas in på 
10 000 individuella kanaler. Tack vare att 
utrustningen arbetar på kortvågsområdet 
erhålles betydande räckvidder. Vid de fält
prov som gjorts har man erhållit fullgoda 
förbindelser mellan två Manpack-utrust
ningar på avstånd upp till ca 800 km och 
vid Hughes' Fullerton-fabrik har man mot
tagit signaler från Manpack-sändare som 
befunnit sig på drygt 12000 km' avstånd. 

'Manpack kan drivas med såväl ackumu
latorer som konventionella ficklampsbatte
rier. Hela utrustningen ink!. batterier väger 
ca 13 kg; dimensionerna är 46X30X 10 cm. 

Kiselfett minskar termiska 
resistansen 

Det amerikanska företaget International 
Electronic Research Corp. (svensk repre
sentant: Bo Palmblad AB) tillverkar ett 
kiselfett med vars hjälp man kan minska 
den termiska resistansen mellan t. ex. en 
transistor och den kylfläns transistorn skall 
monteras på. Kiselfettet, som har fått nam
net »Ther-Mate», säljs i förpackningar som 
påminner om en injektionsspruta. Tack 
vare förpackningens utformning är det 
ytterst enkelt att applicera lagom mängd 
fett på t. ex. kylflänsen när en transistor 
skall monteras. Om kiselfett av denna typ' 
används kan man räkna med en minskning
av den termiska resistansen mellan tran
sistor och kylfläns med ungefär 50 %. 
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Radioindustrins nyheter 
Uppgifterna under denna rubrik är sam
manställda på basis av material som läm
nats av företag inom branschen. 

K odgivare för höjdmätning 

Vactric Control Equipment Ltd., England, 
tillverkar en kodgivare för överföring av 
analoga mätvärden till digital form. Kod
givaren, som har modellbeteckningen Bea
con ADC-ALT-4, är avsedd för överfö
ring av mätvärden i höjdmätare för flyg
plan. Noggrannheten i mätvärdesöverfö
ringen är ± 10 fot (± 3 m) upp till en 
max. höjd av ca 35000 m. Kodgivaren 
finns i flera olika versioner med avseende 
på skalfaktor, tidkonstant osv. och kostar 
1 500-2 000 kr, beroende på utförande. 

Svensk representant: Al/habo Alströ
mergatan 20, Stockholm K. 

(533) 

Logikkretsar för undervisning 

Feedback Ltd ., England, har utökat sitt 
program av undervisningsapparatur med 
ett system för undervisning i krets lösning 
med logikkretsar. Systemet, som har be
teckningen »Logikit 250», utgöres aven 
panel med utrym'me för 32 kretsenheter. 

Vid inkopplingen ansluts kretsarna auto
matiskt till ett stabiliserat spänningsag
gregat. Panelen kan utökas med en eller 
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Svensk representant för utländska företag 
anges i den mån uppgift härom föreligger 
på redaktionen. 

Experimentchassi för transistorkretsar 

Vari-L Co, USA, introducerar en chassi
enhet . med beteckningen »Develoboard 
Model 10», avsedd att användas för upp
koppling av transistorkretsar vid konstruk
tion och experiment. Chassit har 36 kon-

Ny pulsgenerator 

Datapulse, USA, har utvecklat en ny ver
sion av sin tidigare pulsgenerator 106A. 
För den nya modellen, som har beteck
ningen 11OA, har frekvensområdet ökats 
till 40 MHz mot tidigare 12 MHz. Pul-

uf 
takter för lödfria anslutningar. På en ver
tikal panel kan potentiometrar eller om
kopplare monteras. Pris: ca 120:-. 

Svensk representant: Forslid & Co AB, 
Rådmansgatan 56, Stockholm Va. 

(516) 

/ 

sens stig- och fall tid är varierbar från 
4 ns och uppåt. Pris 8500:-. 

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

(529) 



Räkneverk indikerar nedsliten nålspets 

Det engelska företaget Lennard Develop
ments Ltd tillverkar en indikator för skiv
spelare som kallas »Play-fair stylus timer». 

. Det är ett räkneverk som man, varje gång 
man spelar en skiva, skall stega fram ett 
eller flera steg. Räkneverket har ingen 
siffertavla, utan ett »fönster» som gradvis 
blir rött; när det har blivit helt rött är det 
dags att byta spets i nålmikrofonen. Med 
en manöverarm matas räkneverket fram ett 

Nya LF-generatorer 

Svenska AB Philips, Fack, Stockholm 27, 
har utökat sitt sortiment av LF-generato
rer med två nya modeller, som fått be
teckningarna PM 5120 och PM 5121. PM 
5120, som visas i fig., täcker frekvensom
rådet 5 Hz-600 kHz och PM 5121 täcker 
frekvensområdet 1 Hz-lOO kHz. Frekvens
noggrannheten är bättre än 2 %. Ut
gångsspänningen är lOV vid 600 ohm 
eller 20 V vid högohmig belastning. Ut
gångssignalen kan tas ut symmetriskt el
ler osymmetriskt. Priset för PM 5120 är 
1 790: - och för PM 5121 1960:-. 

(536) 

steg per skiva vid spelning av 17 cm skivor, 
ett steg per skivsida vid 25 cm skivor och 
två steg per sida vid 30 cm skivor. »Play
fair» finns för både safir- och diamantnålar 
och placeras på skivspelaren med hjälp av 
en självhäftande folie. Pris 15:-. 

Svensk representant: AV-produktion, 
Box 13046, Uppsala 13. 

(541) 

två underpaneler varvid max. 96 krets
enheter kan anslutas till systemet. 

I systemet finns elva olika typer av 
logikkretsar att välja på, såsom OCHI 
NAND-grindar, ELLER/NOR-grindar, bi
stabila och monostabila multivibratorer, 
klockpulsgeneratorer, pulsformarsteg, för
dröjningskretsar osv. En handbok med 
bruksanvisningar, teoretiska förklaringar av 
logikkretsar och exempel på praktiska pro
blem medföljer utrustningen. Pris: 7 865 :-. 

Svensk representant: Firma Johan La
gercrantz, Gårdsvägen lOB, Solna. 

(532) 

Nytt likspänningsaggregat för bilradio
service 

AB Bilradiocentralen, Rehnsgatan 3, Stock
holm Va, tillverkar ett stabiliserat likspän
ningsaggregat, typ BE 6. Utom vid bilradio
service är aggregatet lämpligt att använda 
vid service på kommunikationsradio, tran
sistorförstärkare och annan apparatur som 
kräver låg, stabil spänning och hög ström. 
Spänningen kan ställas in på fyra olika 
områden: 5,5-7,5 V, 8,25-11,0 V, 11,0-
15,0 V och 22,0-30,0 V. Med ett kontinuer
ligt reglerbart överströmsskydd kan man 
ställa in max. uttagbar ström från 0,5 A 
till 10 A vid 6,3 V, 8 A vid 12,6 V, 7 A vid 
25,2 V, och till 2,5 A vid 30 V. Inre mot
ståndet är <0,005 ohm. Variationen i ut
spänning, jämförd mellan obelastat och 
fullt belastat aggregat, är högst 20 m V. 
Överlagrad brumspänning är <2 m V. 
Aggregatet är utrustat med tryckta kretsar. 
Den mekaniska uppbyggnaden är genom
gående robust och oöm. Pris: 1295:-. 

(542) 
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NYHET 

PM 3238 - ultra-högkänsligt dubbelstråleoscilloskop 

Bandbredd 
Känslighet 
Rejektionsfaktor 

e13cm KSR med 10xl0cm avlänkning
syta för båda strålarna. Dubbla diffe
rential-vertikalförstärkare med käns
lighet från 50 IlV /cm till 5 V/cm. Ex
tremt hög rejektionsfaktor • Skrivar
utgång med individuell noll-linjein
ställning. Y-förstärkarna kan serie
kopplas via skrivarutgång, som ger en 
känslighet av ca 2,5 IlV /cm • Filterför 
dämpning av HF och/eller LF brus. 
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På oscilloskopskärmen 
Undre förloppet: 7 ~V sinusvåg, 560 Hz (känslighet 50 ~V lem) 
Övre förloppet: samma signal med seriekopplade förstärkare 

(känslighet 2,5 ~V lem, bandbredd 0,5 Hz-20 kHz) 

Start av Re-generator 
Nedre förloppet: som det syns på ett normalt oscilloskop 
Övre förloppet: vid användning av startsynkroniserings

möjlighet för PM 3238:s tidsbas 

Sinusvåg med överlagrade pulser 
Den intensifierade delen av det övre förloppet 

uppträder förstärkt i det undre förloppet. 

DO - 200 kBz 
50 }IV/cm (2,5 }IV/cm) 
50.000 : t 

Servosystem för DC balans. Mång
sidiga triggningsmöjligheter inklusive 
DC och engångssvep • Möjlighet till 
full känslighet "X-Y" på en stråle. 
Dubbla horisontal-förstärkare • Indi
viduella X-signal källor. Individuell 
X-expansion • Möjlighet till identi
fiering av den expanderade delen av 
ettförloppgenom intensifiering. Möj
lighet att driva båda "X"-avlänknings-

systemen från Xa-förstärkaren • Stort 
svephastighetsregister från 5 Ils/cm 
ned till 5 s/cm. "Beam-finder" för 
snabb bestämning av bildläget. 
Spänningsutgångar från de stabilise
rade aggregaten till specialprobar och 
-tillbehör. Omfattande tillbehörs
program inkluderande speciella låg
b ru s -d iffe rentia 1- p robkab la r, 

Sven~ka AB Philips Industriell Elektronik 

Mätinstrumentavdelningen, 

Fack, Stockholm 27, Tel. 08/635000 

Philips, EMA Department, EINDHOVEN, Holland 



Nu har den kommit! 
Den exklusiva 
heltransistoriserade 
Tandberg-bandspelaren 
modell12! 
Komplett för HiFijStereo 
med naturtrogen ljudåtergivning ... 

Tandberg nya modell 12 representerar 
det absolut bästa inom modern band
spelarteknik. En exklusiv HiFi-modell för 
mono och stereo in- och avspelning - i 
helt ny elegant design med kassett av 
utvald siam-teak. 3 hastigheter - 7)12'" 
3%" och 1 %" per sek. - och finns för 
2 spår (modell 12-2) eller 4 spår (modell 
12-4). Finesser och användningsområden 
är oräkneliga. Kontinuerliga bas- och dis
kantkontroller för variabel klangfärg. En 
mikrofoningång för varje kanal. Radioin
gångar med hög eller låg följsamhet. 
Elektroniska indikatorer för exakt nivå
inställning. Centerkanaluttag där åvlyss
ning av båda kanalerna kan ske samti
digt. FM multiplexfilter för FM radiosta
tioner. Internationella anslutningskontak
ter "Phono" och "DIN". "PRE-AMP"
uttag för anslutning till alla typer av för
stärkare eller extra högtalare. Ypperlig 
som HiFi/Stereo-förstärkare tack vare 

den stora utgångseffekten 2 X 10 W. Med 
extra högtalare och ev. grammofon blir 
det en avancerad HiFi/Stereo-anläggning. 
2 inbyggda högtalare för direkt avlyss
ning av stereo med 2 X 3 W. Högtalar
omkopplare med 5 lägen för dirigering 
av program över inbyggda högtalare 
och/eller extra högtalare. En kanal kan 
användas för avspelning samtidigt som 
den andra kan användas för inspelning. 
Båda programmen kan sedan avspelas 
samtidigt. Detta ger möjligheter till bl. a. 
sång-, musik- och språkövnJngar och 
ljudeffekter till kommentarer m. m. En 
kanal kan även användas som förstär
kare vid t. ex. ett föredrag samtidigt som 
detta spelas in på den andra kanalen. 
Modell 12 är lika enkel och logisk att 
sköta som alla andra Tandberg bandspe
lare. En-spaksbetjäning av banddriften 
med friläge, momentstopp, 4-siffrigt be
lyst räkneverk och automatiskt stopp för 

bandet i resp. ändläge. Ovriga data: Nät
spänning 220 V, 50 Hz. Effektförbrukning 
50 W vid 2X 1 ,25 W och 100 W vid 2X 
10 W utgångseffekt. Svaj bättre än 0,1 % 
vid 7)12" per sek. 35 transistorer, 3 
dioder och 2 likriktare. Klirrfaktor mindre 
än 0,5 %. 2 st. 4" X 7". inbyggda elips
högtalare. Dimensioner: Längd 39 cm, 
bredd 30 cm, höjd 17,5 cm. Vikt : 10,5 
kg. 

TANDBERG 
- det är skillnad 

Försäljningskontor i 
Stockholm, Göteborg., Malmö. 
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ÄR MODEllEN'~ 

UNIVERSAlBRY&&A TF 2700 
smidigare -lättare 

DET FÖRSTA INSTRUMENTET 
I DEN NYA 2000-SERIEN 

Denna 1% universalbrygga för mätning av kapaci

tans, induktans och resistans är heltransistoriserad, 

läH att handha och väger ej fullt 4 kg. Den har givits 

en ny tilltalande stil och är en god exponent för 

modern formgivning. Noggranna prov inom aukto

ritativa svenska institutioner och industrier har be

kräftat bryggans utomordentliga pålitlighet och 

goda elektriska prestanda. 

SPECIFIKATION: 
KAPACITANS: 0,5 pF-1100 I'F inom 8 mätom
råden från 110 pF-1100 /lF fullt skalutslag. 
INDUKTANS: 0,2 ,uH-110 H inom 8 mätområden 
från 11 I'H-110 H fullt skalutslag. 
RESISTANS: 0,01 ohm-11 Mohm inom 8 mät
områden från 1,1 ohm till 11 Mohm tullt skaIut
slag. 
Q-VÄRDE: 0-10 vid 1 kHz. D-VÄRDE: 0-0,1 
eller 0-10 vid 1 kHz. 
BRYGGMATNING : Inbyggt batteri 9 V eller yttre 
likspänning tör resistansmätning. Inbyggd oscil
lator 1 kHz · eller yttre oscillator 20 Hz-20 kHz 
tör C-, L- och R-mätningar. 
Pris Kr. 1.425 :- exkl. allmän varuskatt. 
Skriv eller ring och begär prospekt 
över TF 2700 och övriga 
MARCON I-instrument. 

SVENSKA RADIOAK.TIEBOLAGET 
Fack, Stockholm 12 • Alströmergatan 14 - Tel. 223140 • Filialer : Göteborg, Malmö, Sundsvall och Kumla 
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Där precision är ett krav där' används ... 

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

ÄNDAVBITARE SIDAVBITARE 

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

• plastklädda skänklar • dubbelled, 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"-4'12". 

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

TEL. 016/37420 



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

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. 

ilVlIl/lIt! 
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 nylonhandtag, 
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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Liten lödspets i en handvändning 

När man skall löda på små ställen, har 
man i regel endast tillgång till en lödkolv 
med alltför klumpig lödspets. När jag 
ställdes inför detta problem tog jag en 
ca 25 cm lång koppartråd med 4 mm dia
meter och böjde den enligt fig. Man måste 
dock vara försiktig så att man inte bryter 
av den vid böjställena. 

Sedan tog jag en ca 6 cm lång stump av 
samma tråd och lade den ovanför slingan 
för att fylla ut mellanrummet inuti kolven. 

Bengt Karlsson 

o 

Kataloger och 
broschyrer 
Sivers Lab AB, Fack, Stockholm 42, har 

översänt en katalog över sitt program av 
instrument och komponenter för mikro
våg. Katalogen omfattar illustrationer, 
data och priser för vågledar- och koa
xialkomponenter, mätledningar för våg
ledare, dämpsatser, frekvensmetrar och 
mikrovågsgeneratorer av egen tillverk
ning; vidare finns data över instrument 
från Philips för mätning av reflexion och 
impedans. 

Svenska AB Philips, Fack, Stockholm 27: 
katalog- och datablad över halvledare och 
fotomotstånd ; 
katalog över katodstrålerör. 

AB Servex, Fack, Stockholm 27: 
serviceblad över Philips, Conserton och 
Dux radiomottagare och bandspelare. 

Svenska Grundig AB, Bällstavägen 30-32, 
Mariehäll: 

broschyrer över Grundig kassettbandspe
lare och bilradiomottagare samt informa
tionsblad och broschyr över Grundig ra
diomottagare, hi-fi-utrustningar och ste
reotillbehör. 
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SYDIMPOIRT AKTIEBOLAG 
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Först - Störst - BILLIGAST! när det giJ.ller kommunikationsradio och övrig amatörutrustning 

1R-2.02./HE-80 9R- 59 special Högspänningsprob för 2.5 leV 

aooX250X2oo mm. Vikt c:a 13 kg. 220 V -
Kommunikationamottagare av ytterligt hllg 
klass. Kristallstyrd l:a blandare fOr 2-meters
bandet. 
Frekvensområde: 540-1650 Kc, 1,8-4,8 Mc, 4,8-
14,5 Mc, 10,5-30 Mc, 144-148 Mc. 
Känslighet 0,4 /LV vid 10 dB signal/brusförh 

0,1-0,2 /LV vid 50 mV uteffekt. 
Selektivitet: Variabel r. 70-93 dB v. ± 10 Kc. 
Mottagningsmlljligheter: AM, SSB, FM, 

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

2 m. 
RlIrbestyckning: BAQ8 l:a HF-steg, BAQS l:a 
Oec1llator (Kristallstyrd) , BAuB l:a blandare, 
'BAG l:a MF, 6BEG 2:a blandare, 6AQ8 Q-mult. 
mAG 2:a MF Nr l, 6BA6 2, A MF Nr 2, SALS 
Det.ANL. 6BE6 Prod.Det. 6AQ8 LF-steg, Osc. 
fllr prod.Det. GAQ8 2:a Osc. 6AQ5 slutsteg, 
'AQ8 kristallkalibrator, OA2 Stab. 6CA4 Lik
riktare. Totalt 15 rllr med liver 20 rllrfUnktio
lIer. Kr. 850:-

Tonfrekvensgenerator AG-10 

IOOX2ooX130 mm. 
Vikt 6 kg . 

Frekvensområde : 
A: 20-200 p /s; 
B: 200-2000 p /s; 
C: 2000-20000 p/s; 
D: 20000-200 Kc/s. 
Distorsion: 0,5 'I,. 
Sinus och f yrkan tv Ag. 
utsp.: 10 /LV-IS V. 
Kalibrerad utspänning. 
220 V. 50 p /s . 

Kr. 350:-

Signalgenerator 50-108 

looX215X165 mm. 
Vikt 3,5 kg. 

Frekvensnoggrann
het ±1 'I,. 
Frekvensområden : 
A: 150-350 Kc 
B: 350-500 Kc 
C: 400-1100 Kc. 
D: 1,1-4 Mc 
E: 3,5-12 Mc 
F: 11-40 Mc 
G: 40-150 Mc 
H: 80-300 Mc 
Modulation: 
AM 800 p /s . 

Ext. mod. Dämpning i 4 steg om 20 dB var
dera samt kont. reglerbar med potentiometer. 
Inbyggd kristallkalibrator. LF 800 p/s på sepa
rat utgång och reglerbar med potentio
meter. yttre mod. kan anslutas. Signalgene
rator i absolut särklass. 

50-107 

IUX188Xl32 mm. 
Vikt 2,5 kg. 

400-WTR 

Kr. 350:-

Frekvensnoggr. : 
±l 'I,. 
Frekvensområde : 
A: 150-400 Kc 
B: 400-1100 Kc 
C: 1,1-4 Mc 
D: 3,5-12 Mc 
E: 11-40 Mc 
F: 40-150 Mc 
G: 150-300 Mc 
Mod. : 800 p/s eller 
CIV. 220 v. 50 p/s. 
Kr. 199:-

20000 DV ± 1,5 'I,. 
En ny och förbättrad 
uru>laga av det redan ti
digare välkända instru
mentet 370-WTR. 
Mätområden : 
DC: 0,5, 2,5, lO, 50, 250, 500 
och 1000 Volt, 50 /LA, l, lO, 
100 mA, l, 10 A. 
AC: 2,5, lO, 50, 250, 500, 
1000 V. 0,1, l och 10 A . 
Frekv.omr. 0-50 Kc. 

Vikt 1,3 kg. l78X133XS4 mm. 
Ohm: RXl, RXlO, RXloo, RXl000, RXlOOOO. 
l D-50 MD. Kr. 195:-

Nu med 11 rllr. Stabtltserad anodspänning 
och inbyggd Krtstallkalibrator. Tidigare 
frekvensdrift nu helt eliminerad. Bättre 
känslighet AVe 1. Kan endast erhållas frAn 
oss. 
380X250X180 mm. Vikt 11 kg. 220 V -
FrekvensomrAde: 540 KC-l,B Mc, l,8-4,S Mc, 

4,8-14,5 Mc, 10,5-30 Mc. 
Känslighet: 1 /LV vid 50 mV. 10 /LV vid 20 dB 

signal-brusförhållande. 
Selektivitet: Max. ± 500 p/s vid 3 dB. ± 9 Ko 

vid 93 dB variation 1 till 3. 
Uteffekt: 1,5 W. Effektfllrbrukning: 50 VA. 
RlIrbestyckning: HF-steg 6BA6, Blandare 6BE', 
Q-multipler 6V'A6, MF-steg 6BAG 2 st. LF-steg 
och detektor 6A VB, Slutsteg 6AQ5, KrIstallkal. 
12AU7, Stabtltsator OA2, likriktare 5Y3GT, 
Oscillator 6BE6. Bandspridning av banden 80 
m, 40 m, 20 m, 15 m, 10 m. Variabel selektivitet, 
Bruslimiter, S-meter, HF-volymkontroll, LF
volymkontroll, BFO, Standbayomk., antenn
trimmer m.m. Mottagning Aven av SSB. 

Passa på tillfälle: 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. 

Rörvoltm,ter VT -19 

Kr. 45:
HV-prob 30 KV. 

Kr. 35:
HF-prob 300 Mc. 

400-JTR 

CT-330 

Ingångsmotst. 1l Mil, 
AC och DC Volt: 1,5, 
5, 15, 50,500,1500 V RMS. 
4,2 H, 42, 140, 420, 1400, 
4200 VP/P. Ohm : 0,10-
1000MD, R XI0, XI00, 
XI000, XI0000, XO,lM, 
X IM, X lOM. 
dB: -20 till +66. 
200X130 X110 mm. 
Vikt 2,2 kg. 

Kr. 289:-

Med tillhörande HV
pro b multipliceras alla 
DC-områden med 100. 
HV-probens motstånd 
1090 Mil. 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 
fullt tillfredsställande 
även för lab.-bruk. 

100000 fljV ± 1,5 'I,. 
DC: 0,5, 2,5, lO, 50, 250, 500, 
1000 V. 10 /LA, 250 /LA, 2,5, 
25, 250 mA. 
AC: 12000 fl/V. 2,5, lO, 50, 250, 
1000 Volt. 
OHM: l fl-20 MfI. RXl, 
XI0, XI00, XI000. 
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 fljV ± 2 'I,. 
DC: 0,5 , 2,5 lO, 50, 250, 500, 
1000, 5000 V. 50 /LA, 2,5, 25 
250 mA. 
Ohm: RXl, XI0, XI00, X1000. 
AC: lO, 50, 250, 1000 V . 
DB: O '" +22,0 '" +62 dB. 
l70X1l0X60 mm. 
Vikt 750 gr. 

Kr. 89:-

<C:;:;:: 
Passande till alla våra universalinstrument 
med känslighet 20000 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 beskrivnina 
medföljer Kr. 150:-
SM-S 

250X200X150 mm. Vikt 5 kg. 220 V _ 
Proselektor/converter. Kan användas lom 
converter fllr banden lO, 15 och 20 m varvid 
aUa spegelfrekvenser effektivt eltmineru. 
Kan Aven användas som förförst. för samtliga 
frekvenser upp tm 30 Mc varvid en flIrst. av 
14 dB samt ett exceptionellt fint signallbl"Ull
fllrhållande erhålles. 
Rörbestyckning: 6BA6 HF-steg, 6BLS HF-Btell, 
kristallstyrd osc. och blandare, 6BA6 Katod
följare. 
Kristaller: 5,25 Mc, 8,75 Mc, 12,25 Mc. 
NätspAnning: 220 V. Effekt: c:a 18 w. 

Netto Kr. 250:-

SR-600-Special 
Trippelsuper SR-600 nu i helt ny version. 
Denna apparat medger snabb och absolut 
perfekt inställning av SSB-stationer. Två st 
KalibreringskristaUer 100 KC och 10 KC möj
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 
34-4 MC. 2:a MF 455 KC. 3:e MF 50. 
Frekvensområde: Band 1:3,4-4 MC, 2:7-7,6, 
3:14-14,6, 4:21-21,6, 5:28-28,6, 6:28,5-29,1, 7:29,1 
-29:7 MC. Kan dessutom u,trustas med 5 val
fria band mellan 4 och 30 MC. 
Känsltghet : 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. 
spegelfrekvensförhåUande mer än 60 dB. 
AUa interferenstoner under brusnivån. Fre
kvensstabilitet bättre än 0,5 KC. Inställnings
noggrannhet ± 0,5 KC. 

Pris Kr. 1 750:-
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dunker -motorer 

• JärnfriH ankare 

Likströmsmotor 
för 3 volt 

med 
kuggväxel 

Utväxling: 
5: 1 12:1 

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

För användning t .ex.: 

• Permanent magnetfält URTEKNIK 
OPTIK 
FINMEKANIK 
TONTEKNIK 

• Hög verkningsgrad 

• . Små dimensioner 

Begär broschyr 

Generalagent: 

fl 1Jf'-";---~"""""i""'l )~;J ...... ;-t Tel. 112990, 102246, 217316 

Holländargatan 8 , Stockholm 

•• 

STRDMTRYCK 
- tryckta kretsar tör 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 å jour med de senaste erfarenheterna. 

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

ERAB 
Omkopplare, 
Tryckströmställare, 
Mikrobrytare, 
Begär katalog 

ELEKTRO- RELÄ AB Glasnshammarsg. 101, Stockholm Tel 08.478376 
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Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegra/i, 
Fack, Solna 1: 

prislista över Tele/unken standarddioder ; 
handbok »Taschenbuch 1966: Röhren, 
Halbleiter, Bauteile» från Tele/unken 
AG, Västtyskiand. 

Svenska Pain ton AB, Erik Tegels Väg 35, 
Spånga: 

datablad och priser för trådlindade trim
potentiometrar från Painton & Go. Ltd, 
England. 

AB Nordiska Elektronik, John Ericssons
gatan Stockholm K: 

datablad och prislistor över kisellikriktare
och tyristorer från Westinghouse Electric 
Gorp., USA; 
kiseleffekttransistorer från Bendix Gorp., 
USA; 
fälteffekttransistorer samt integrerade 
halvledarkretsar från Amelco Semiconduc
tor, Division o/ Teledyne Inc., USA. 

AB Gösta Bäckström, Box 12089, Stockholm 
12: 

industriprislista över lagerförda transisto
rer, .dioder, likriktare och integrerade 
kretsar; 
information om integrerade förstärkare och 
analog-digital-omvandlare; 
datablad över effekttransistorer; 
allt från Texas Instruments, USA. 
Datablad över rniniatyrkondell6atorer från 
Erie Technological Products Inc., USA ; 
information och prislista över hävarrns
omkopplare från Keyswitch Relays Ltd, 
England. 

Sprague World Trade Gorp., Schweiz: 
broschyr över lågpassfilter från S prague 
Electric Go., USA. (Svensk representant: 
Aero Materiel AB, Grev Magnigatan 6, 
Stockholm Ö). 

M Stenhardt AB, Björnsonsgatan 197, 
Bromma: . 

katalog över bl. a. 
funktionsgeneratorer från Exact Electro
nics Inc., USA; frekvensstandardappara
tur från Motorola Inc., USA; skrivare 
och mätförstärkare från Brush Instru
ments, USA; mätbandspelare från Epsy
lon I ndustries Ltd, England; digitalin
strument och varvtalsgivare från Racal 
Instruments Lt d, England; oscilloskop
kameror från Gossor Ltd, England. 

AB Elektroutensilier, Akers Runö: 
broschyren »The expanding World of 
Bourns» samt information om tillförlit
lighetsprov på potentiometrar, från 
Bourns Inc., USA. 

Allmänna Handelsaktiebolaget, Allhabo, 
Alströmergatan 20, Stockholm K: 

broschyr över plastlaminat för bl. a . om
kopplardäck, kopplingsstöd, kretskort, från 
Spaulding Fibre Go. Inc., USA. 

Bergman & Beving AB, Fack, Stockholm 10: 
broschyr över våganalysator från Radio
meter, Danmark. 

Bayer Kemi AB, Box 27042, Stockholm 27: 
broschyr över isolermaterial, impregne
ringsmedel m. m. för elektroindustrin, 
ffån Farbenfabrik Bayer AG, Lewerkusen
Bayerwerk, Västtyskiand. 

Branschnytt 
Ökad försäljning vid Philips-koncernen 
Philips-koncernen hade under 1965 en för
säljning på 10752 milj. kr, vilket innebär 
en ökning med 8 % jämfört med föregåen
de år. Bruttovinsten för 1965 uppgick till 
1 295 milj. kr - en minskning med 2,9 % 



FUJITSU 
MICRO RESONANT 
REED SELECTOR 

• Ett f rekvenskänsligt tung relä med 
vibrerande kontakt 

• För 50 kanaler med 15 p/s inter
valler inom området 472.5-
1.207.5 p/s 

• Kontaktbelastn ing : 10 W intermit
tent. 100 mW kontinuerligt 

• Dimensioner: 16.5 X 10.2 x 7.7 mm 
• Vikt ca 2 g 

SCAPRO 
SCANDINAVIAN PRODUCE CO. AB 
Kungsbroplan 2 . Sthlm K . 52 03 20 

~ 
TELTRONIC 
~ 

har 
KOMPONENTERNA 

I vår katalog f inner Ni alla slag- av elektro
mekaniska komponenter för Er tillverkning, 
och dessutom 
INSTRUMENT o APPARATER för 

laboratorier och verkstäder. 
Har Ni ej vår katalog , skriv eller = ring och 
begär den! 
Ni får den omgående. 

TEL TRONIC AB 
Härjedalsgatan 56, Vällingby 1 Tel.: 87 53 00 

TILL SALU: 

HI-Fl-material till mycket lågt pris : 
l st bandspelare AKAI M8 komp!. m. tillbe
hör, ord. pris 1850: -, säljes för 1200:-
l st stereoförstärkare P.E. HSV 60,2 X 30 W, 
rörbestyckad. Autom. brus filter m. fl. fines
ser, ord. pris 1800: - , säljes för 1100: - . 
l st gram.-verk P.E: 33 Studio, Shure pick
up, ord. pris 500: -, säljes för 320: - . 
Materialen end. dem.-körd. Enast. tillfälle. 
8 dagars returrätt. Tel. 0480/ 23 827 

R. Sjöstrands TV-service, Stensöv. 11, 
Kalmar. 

ALLT PÅ EN 
HAND ... 

små dimensioner · 
utmärkta elektriska egenskaper 
lågt pris 
konstant spänning 

med Philips likspänningsstabilisator PE 4818. 

Ingångsspänning 220/230 V, 50 ... 60 Hz 

Utgån.gsspänning 0,2 ... 35 V,150 mA 

, Automatisk 
ström begränsning 6 ... 180 mA 

Stabilitet ± 0,2% vid ± 10% nätspännings
variation 

Inre motstånd 0,3 ohm 

Rippel max. 1 mV 

Skriv eller ring i dag så sänder vi Er vår 
specialbroschyr. 

Svenska AB Philips 
Industriell Elektronik 
Fack Stockholm 27 
Telefon 08/635000 

PHILIPS 
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• Inbyggnadsmått 120x120x38 mm 

• Kapacitet 170 m3/tim. 

Gold Seal Muffin 

"SKELETON FAN" 

Gold Seal Muffin 

LEVERANS "VENTURI FAN" 

OMGÅENDE 
o 

• 220 V 
11 W 50Hz 

FRAN LAGER Gold Seal Muffin 

"GRILLE FAN" 
Dessutom i lika mekaniskt utf. 
Wisper Fan för extremt tyst gång. 

Sentinel Fan för militära applikationer. 

Gold Seal Muffin 

" FILTER FAN" 

För ytterligare upplysningar och datablad kontakta 

THURE F. FO SBERG AB 
Molkomsbacken 37, Farsta Box 63 Tel. 647040-41-42 Telex 103 38 

miniatyrtrim
potentiometrar 
av hög kvalitet 
T 125 
cirkulär envarvstyp. 
Resistansområde 10 fl-
75 kfl, tolerans ± 10 %. 
Max effekt 11/ 2 W, temp 
område -55 till +150 0 C. 
Diam 12,7 mm. 

T 125 P 
lika T 125 men med 
gänga'd bussning. 

\ TYPE060~ 
~~.~~~~~g~ ~ ~;~-~arv, 22 mm ·Iång. 

~ 
Resistansområde 10 fl-

~ TYP! 070 .. 
50 kfl, tolerans ± 10 %. 
Max effekt 1/2 W, temp 
område -40 till + 1050 C 

070 
lika 060 men . med anslut
ningar för tryckta kretsar. 

AB GHSTA BXCKSTRHM 
TELEFON 540390 BO.X '2089 
STOCKHOLM '2 
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STABILISERADE 
LIKRIKTARE 

o -15 V O -10 A 
O -15 V 0-20 A 
0- 30 V O- SA 
0- 30V O -15 A 
0-60V 0- 2A 
0-60 V O- SA 
0-60 V O -10 A 
0-60 V 0- 30 A 

SVENSK TILLVERKNING 
Leverans från lager 

Begär datablad för närmare 
specifikation 

Ingenjörsfirma 

GUNNAR BECKMAN AB 
Kirunaga'an 42, Vällingby. 
Tel. 08/3866 SO, 386651 

~ 62 

jämfört med 1964. Efter avdrag av bl. a. 
skatt uppgick vi.sten till 569 milj. kr, vil
ket innebär en minskning med 5,5 0/. , jäm
fört med föregående år. 

I sin verksamhetsberättelse för 1965 redo
visar Standard Radio & Telefon .AB, 
Barkarby, en ökning av exportandelen i den 
egna tillverkningen med 18 %. Sedan ITT 
Norden AB övertog försäljningen av kon
sumentvaror, uppgick omsättningen vid 
Standard Radio till 105 milj . kr under 
1965, en minskning med omkring 10 % jäm
fört med 1964. Vinsten efter avdrag av 
skatt redovisas till 1,26 milj. kr. Ungefär 
hälften av omsättningen utgjordes av leve
ranser till svenska försvaret. Antalet an
ställda var i genomsnitt 2 000. 

Företaget färdigställde under 1965 bl. a. 
Arlandas elektroniska flygtrafikledningscen
tral, Industridata AB:s datakommunika
tionscentral samt ett antal interna telefon
system. 

• 
Under rubriken Radioindustrins nyheter har 
det när det gällt nyheter från det ame
rikanska företaget Bl/ekman Helipot endast 
uppgivits en svensk representant. Enligt 
uppgift finns emellertid två representanter, 
nämligen Elektriska Instrument .A~ (Elit) , 
Lövåsvägen 40-42, Bromma och .AB Nord
qvist & Berg, Snoiiskyvägen 8, Stockholm K. 

I RT nr 3/ 66 anges i notisen »100 W tran
sistorförstärkare» på s. 84 att svensk re
presentant saknas för Vingtor Elutronics 
A / S, Norge. AB Rixie, Vallgatan 21, Gö
teborg, har meddelat att de representerar 
detta företag i Sverige. 

Nya män på 
nya poster 

Tore Hedlund 

Ingenjör Tore Hedlund har utnämnts till 
chef för avdelningen för professionella stu
dioutrustningar vid Elta Radio & Television. 
AB. Ingenjör Hedlund kommer närmast 
från Telestyrelsens elektroakustiska labora
torium. 

Civilingenjör Per-Georg Sjöström har ut
setts till verkställande direktör för Societa 
Italiana Accumulatori Nite S.p.A., Genua, 
Italien, ett dotterföretag till S venska Acku
mulator AB ]ungner. Direktör Sjöström har 
tidigare varit verkställande direktör i To
ledo Italiana S.p.A. 

För marknadskontakten inom Jungner
koncernen, mellan huvudföretaget i Oskars
hamn och dess utländska dotterföretag, an
svarar Karl G Ekberg som tidigare varit 
verksam vid L M Ericsson i Nord- och Syd
amerika. 

~ 66 



VI LAGERFÖR 
KEW, panelinstrument 
Typ P-25, MR-3P m. fl. 

GRUNER reläer 
Typ 9059, plug-in 
Spolmotst. 200 Q 1x u 
Spolmotst. 700 Q 4x u 

JEANRENAUD 
Slidomkopplare 
Banankontakter 
Polskruvar 
Löd stöd 

UMD Rattar 
Teflongenomföringar 
Lödlister för TL-kort 

BIRTCHER 
Transistorkylare för TO-5 och TO-3 

SANWA 
Universalinstrument med växelströmsom
råde. 

Lamphållare, 
vippomkopplare och vridomkopplare i sub
miniatyrutförande 
El-tape 

INTRONIC AB 
Hudiksvallsgatan 4. Stockholm V A 

Tel. Vx. 249980. 

BEYSCHLAG 
kolskiktmotstånd 

KVALITET 
ti Ilförl itl ig het 
Beyschlag-motstånden är godkända av 
FOA! FTL och används sedan många år 
för all kvalificerad elektronik. Såväl stan
dardkvalitet som högstabilt utförande 
finns. 

SNABBA 
LEVERANSER 

Tack vare ett stort sortiment kan vi leve
rera även" större kvantiteter omgående från 
lager. Konkurrenskraftiga priser är ett yt
terligare plus. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58 - Sthlm SV - 08{24 61 60 

DÄMPSATSER 

DC - 1300 MHz 
av fabrikat 

KA y ELECTRIC CO., USA 
Kay Electric Co., USA har ett stort urval av dämpsatser för skilda behov 
inom frekvensområdet DC - 1 300 MHz. 

I Kay's "in-line" dämpsatser användes högfrekvensswitchar, helgjutna i teflon, 
med massiva silverkontakter. Dämpsatserna tillverkas för 50, 70 och 90 ohms 
impedans. 

Här nedan några exempel: 

Dämpnings- 0-101 dB 

I 
0-41 dB 

I 
0-22.1 dB 

I 
0-10 dB 

område 1 dB/steg 1 dB/steg 0.1 dB/steg 1 dB/steg 

Antal 9 I 6 I 9 I 
10 

steg roterande 
0.6 dB: 0.5 dB: 

Noggrannhet 0-0.25 GHz 0-0.25 GHz 5 % vid 0.1 GHz 0.2 dB: 
1.2 dB: 0.9 dB: 0-0.3 GHz full dämpning 0.25-0.5 GHz 0.25-0.5 GHz 0.5 dB 0.3 dB: 

± 2.0 dB: 1.2 dB: vid 0.25 GHz 0.3-1 GHz 
0.5-1 GHz 0.5-1 GHz 

1.2: 1. 1.2: 1. 1.1: 1.1"",,, ;'''''''_ 
Max. 0-0.25 GHz 0-0.25 GHz 1.2:1. 0-0.3 GHz 
SVF 1.4: 1. 1.4: 1. 0-0.25 GHz 1.3: 1. 

0.25-1 GHz 0.25-1 GHz 0.3-1 GHz 
Förlustdämpning 

0- 250 MHz < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 
250- 500 MHz < 0.2 < 0.1 < 0.1 
500-1 000 MHz < 0.6 < 0.5 < 0.2 

dB 

Typ no. 432 D I 431 C I 1/432 C I 435 A 

Begär datablad och ytterligare informationer från 
Generalagenten 

TELEINSTRUMENT AB 
BOX 14 - VÄLLINGBY - TEL. VX 870345 
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12 volt TRANSISTOR· 
förstärkare för bilar 
15 watt modell 
40 watt modell 

kr. 630:- exkl. oms. 
kr. 785:- exkl. oms. 

-'>-.~~.~~ 1'J.{ .•. .,;~ .. ."~-~-•. _):, .. \~.'~":"""'" - ,.-.... """-" -._-....-. 
,~~. '< ·i'-' --" ">: ~"i-

Ulf Engbrink 

r. ~ '"'~· 1 "(J. "~~ _!_ _~l . 
l~t<t;~~=~. -,~~~··· 

Till chef för avdelningen för central kva
litetskontroll vid Gylling & Co har utsetts 
major Ulf Engbrink, som närmast kommer 
från Kungl. Marinförvaltningen. Avdelning
en svarar för samordning och ledning av 
kvalitetskontrollen vid Gyllingföretagens fa
briker i Stockholm, Norrköping och Oskars
hamn. 

"'r 

Gemensamma data: 
2 mixbara ingångar: mikrofon 200 ohm/l,5 mv 

bandspelare/grammofon 300 kohm/300 my. 
1 tonkontroll, 1 tal/musik-o"mkopplare. 
Utgång t. högtalare 7 o. 15 ohm. 
Frekvensområde: c:a 70 - 12000 p/s 
Storlek: 105 x 220 x 90 mm djup. 4 kg. 
Utförande: hölje grålackerad stålplåt. 
Minus-pol förbunden med chassi. 
Strömförbrukning. 
15 watt modell: vila 0,3 A - 2 A vid full utstyrning 
40 watt modell: vila 0,6 A - 5 A vid full utstyrning 
Tillägg för skyddskoppling, lämplig om apparat ej 
är fast inmonterad utan flyttas från gång till gång: 
kr. 67:- exkl. oms. 
Aterförsäljare: Begär offert! ; 

INGENJÖRSFIRMAN 
EKOFON 

Vidargatan 7, Stockholm VA. Tel. 305875,320473. 

RACAL 100 MHz universalräknare SA550 
kan utrustas med aktiv pro be SA544 för käns
lighet till 5 mY. 
RACAL 6-siffriga universalräknare SA535 
kr 3900:-.15 MHz divider kr 1480:-. 
RACAL givare för varvmätning. 
Allt fler räknar med RACAL. Begär ytterli
gare information eller demonstration. Se 
vår annonsering i Elektronik. 

M. STENHARDT AB . ------------
Björnsonsg. 197, Bromma. Tel. Vx 870240 

NYHET 
ACOUSt/CAL 

OVI&. 
För exaktare 
återgivning av 
originallj udet 

QUAD 50 TRANSISTORISERAT EFFEKTSTEG 
för industriellt och proffessionellt bruk 

Data: 
Distorsion: 
Frekvenskurva: 
Ingångskänslighet 
I ngångsi m pedans: 
Utgångar: 

Effektförbru kn ing: 
Dimensioner: 

-Vikt: 

< 0,25 % vid 50 watt 
10 Hz - 15 kHz inom 1 db 
500 mV för 50 watt uteffekt 
22 kohm parallellt med 33 pF 
4, 8 eller 16 ohm; 
alternativt 50 eller 100 volts linje; 
alternativt enligt kundens specifikaTion, 
balanserad, obalanserad eller isolerad 
24 - 120 watt beroende på uteffekt 
310 x 164 x 120 mm 
10,8 kg 

HARRY THELLMOD AB 
Hornsgatan 89. Stockholm Sv. Tel: 689020, 684040, 693890 
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64 Bäckström, Gösta, AB, Sthlm 

Cromtryck AB, Sthlm .. .. . . .... . .. . . 62 

Ekman & Co AB, Göteborg 2 

Ekofon, ing.f:a, Sthlm 

Elektro-Relä, ing.f:a, Sthlm 
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62 

Elfa Radio & Television AB, Sthlm .. .. .. 3, 68 

Forsberg AB, Thure F., Sthlm. 64 

Forslid & Co AB, Sthlm . ".... . ... . . . • . . .. 17 

General Electric, USA . . .. . ..... .. .. . . ... . 11 

Hefab AB, Sthlm . . . . . . . ........ . . 66 

10 Hellesens A/S, Köpenhamn 

H-P Instrument AB, Solna 

Intronic AB, Sthlm .... 

. .. ... .. . ... 13 

65 

Lagerkrantz, Joh. f:a, Solna .. . . . .. . ... . .. 67 

Lindström, F., E. AB, Eskilstuna 59 

Luxor Radio AB, Motala .. . ... . 

Nordqvist & Berg AB, Sthlm ...... • . .. .. . . 14 

Palmblad, Bo, AB, Sthlm ....... . .. . . . . 8, 65 

Philips Svenska AB, Sthlm . .. . . .. . .. 20, 56, 63 

Scandia Metric AB, Solna . . . . . . . . . . 14 

Scandinavian Produce Co, AB, Sthlm .. 

Sjöstrands Radio & TV-service, Kalmar 

63 

63 

Skandinaviska TeIekompaniet AB, Sthlm 60 

Sonic AB, Danderyd """ """ ". . . . . . . . 5 

Stenhardt, M., AB, Bromma .. . .. . -. . . .. . . 66 

Stork, D.J., AB, Sthlm . . .. .. . .. . . . ........ 62 

Svenska Mullard AB, Sthlm . . . . . . • . . . . . . . 9 

Svenska Radio AB, Sthlm ...... . ... • ...... . 58 

Sydimport, f: a, Älvsjö . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

Sylwander, Georg AB, Sthlm 4, 6 

Tandbergs Radio AB, Sthlm 57 

Teleinstrument AB, Vällingby . .. . .. .. . ..... 65 

Teltronic AB, Vällingby .. .... . ...•. • . . ... 63 

Thellmod, Harry, AB, Sthlm . . .... . . . 66 

BÖB·BESTPOSTER 
U1 :3:95 
AZ4' ,3:70 
DU91 4:95 
DJ.f96 5:40 
QF91 J:95 
DP92 4:20 
DK96 J:95 
DL96 3:60 
DY86/'7 2: 95 
[U91/6>L5/ 
6D2 1 :95 
E4BC80 3 : 25 
EBC41 4:50 

. EBC90 ):20 
i:BF80 3:00 
ESP89 ):25 
EBL21 6:75 
IC92 2:60 
EeCSl 3:25 
EGen 2:6d 
EeCS) 2:60 
EeCS!; 2:95 
iCHJ, 5:95 
iCH"1 4:45 
lCHBl 2:95 
ECHB4 3:20 
leL11 3:75 
ECL82 ):60 
Etaa 2:85 
U85 ):25 

Era9 2:95 PYSt :3:15 
EFla) 2:95 PY82 2:95 
EFla.. 2:95 PYS) ):40 
EL). 5:95 PYSS ):75 
ELS) J:50 UBCS1 3:45 
ELS4 2:75 US'89 ):50 
ELa6 ):75 UC92 2:95 
EL95 ):20 IJCLB2 4:55 
DI)4 ):95 UCH81 4 :25 
&M80 4:35 ur21 1:95 
EY81 2:95 ur41 3:J5 
EY86/S7 2:95 UYS5 2:65 
EZ40 J: 25 0.12 5:95 
EZSO 2:95 082 5:95 
EZS1 2:90 OD3/VR150 
PABC80 J :75 J :95 
?GC84 4:50 1040T 0:95 
PCC85 3:50 1H5GT 3:75 
PCC88 5:40 JQ4 J:95 
PCC," 4:75 5R40T 3:95 
paP80 3:40 5U4GB 4:75 
PCf'82 3: 95 5YJGT 3: 95 
PCL82 ):60 6BE6/EX90 
PCL84 4:JO 2: 95 
PCLa5 4:40 61:5 4:80 
PCL86 J: 95 · 6J6/iCC91 
PL)6 5:95 . 5:95 
PL82 3:60 12Q.70"r 2:95 
PLa3 3:75 35Z40T 3:75 
PL500 6: 95 50L6GT J:75 

u,oDSTRI LERÖR 5" 5UP1 RCi i original!örp. (_00 1)-32) KR. 53:00 
llTO DSTRlLERÖR 5" 5J,DPl ReA,_.plan skär.,i orilinal!örp. KR. 89:00 

Under Juli månad semesterstängt! 

Box 45025 STOCKHOLM 45 
~_. H E FAB I ·Tog •• ,g. 39 STOCKHOLM C 
@ J TeI.fo.08/201500 



FIRMA .JOHAN LAGERCRANTZ 
GARDSVAGEN 10 B . SOLNA . TELEFON 08/830790 

NEW 
Side·viewing bulb 
with full·size 
characters 

NEW 
Stem designed for 

NEW 
r-----~iholr1bulb minlmlzes 

panel hellht 

NEW 
.7SO" max. bulb 
wldth permits 
<.80" c·c tuba 
spacin, 

NEW ".11--- Interna I decimal 
pOlnts optional . 
positloned left 
and right. 

maximum prlnted- ---"lao,,. (SOt additional ' 

circuit line width 
and spacing 

NEW 
Socket permits 
Ilush mounting. 
up-front vlewin, 

ACT UAl SIZE 

(O I====lL I BUSS GLASS TUBE 
FUSES, 1/4 X 11/4 inch 

Formerly called 3AG 

Test speci6cation-carry 110% , open at 135% within l hour. 

Listed by Underwriters' LaboTatories Ine. for 250 volt:; or le!': •• 

Symbol Amperes List Priee Net Priee Symbol Ampere. List Priee 

AGC l/r.OO S1.46 SO.88 AGC 17i/lOOO $0.22 
AGC 1/ 200 .61 .37 AGC a/lI,ilto .22 
AGC 1/ 100 .55 .33 AGC l/t,llto,a/s .14 
AGC 1)32 .48 .29 AGC ultOG. I/U 3/, .14 
AGC 1/16 .22 .13 AGC l , PI .. , I'/lt 2 .088 
AGC '/. .22 .13 MGB 1/11 or 1/8 .48 
AGC u/tOO .22 .13 AGC 3 .078 

MTH 4,5 " 6 . IU 

DUAL-ELEMENT 
SLOW BLOWING TVPE 

Stop needless blows from starting currents or surges. Fuse link opera tes 
only on very high overloads or sbort·circuits. Thermal cutout functions ( n 
low overloads-cannot operate quiekly at any load. so long time.lag is oh· 
tained. Yet pro teetion is affordcd against short· eircuits or eontinued overloads. 

Test speeification-earry 110% , open at 135% within l hour. 

Approximate blmving time: at 200% load MDL 25 see. MDX 12 see. 
at 3000/0 u .. 8" " 3" 
at 500% 6. 3 " 1/, u 

125 and 250 volt sizes listed by Underwriters' Laboratories Ine. 

Voltage Symbol Amperes List Priee 

250 or less MDL llIoo or l/n SO.41 
250 or le .. MDL I/lit lltO. 1/., 15/100• l1'lroo. 

'/18,'ho. I/4.,'/IO,'/ .. 'lto, 
l/t, "IU' '/10' a/ •• 8/10 or l .30 

MDX 1'/4., Il/t, 1 6/10 or 2 .33 
125 or less MDL 1'/10,1 1/4.' 1 1/" l'lt, or 2 .28 

MDL 2 1/, or 2 l/If .22 
MDX 3,3 ' / 10.4 or 5 .22 
MDX 6 1/ . or 7 .25 

32 or les! MDL 3, a " 10,4,5, 6'/., 8, .22 
lO , IS, 20, 25 or 30 

m Burroughs Corporation 

NOW THERE'S A NIXIE TUBE FOR UNDER $ 5 
Here it is! Our all new NIXIE tube-the industry's lo w

est-cost electronic readout*, and one sure to usher in a whole 
new generation of low-cost digital instrumentation. 

But-don't bi misled by its low, low cost. !t's all NIXIE 
tub e-in name, in design, in construction, in performance, 
in quality, in long, trouble-free life. 

Important new design and manufacturing techniques 
have made its low price possible. Now check the important 
new features shown-they make the new NIXIE tube more 
functional and easier to use. 

The new NIXIE tube Type B-5440 is available now
from stock-both from the factory and from BurrouO'hs 
Stocking Dealers aero s s the country. lO 

Before you freeze a new design, before you commit your 
company to a costly and irreversibly uneconomical posi
tion, eall, wire or write for sample s or prototyp e quantities. 

Remember-the low cost of the new NIXIE tube Type 
B-5440 precludes consideration of other types of numerical 
readouts such as electro-Iuminescent and projection types 
where cost is a major factor. Get a real NIXIE tube with 
real NIXIE-tube performance and acceptability. 

* $4.95 in quantities of 1000. 

LAGERFÖRES I lOO-KVANTITETER 

BUSSMAN (D ETTA Ä R ENDAST EN LITEN 
DEL A V BUSSMAN.SÄ KRINGARNA ) 

(L 5 ]0 FAST ACTING FUSES fo r 
PROTECTION OF 
INSTRUMENTS, Etc. 

Formerly called BAG 
Dimension 1/4. X l ineh, Glass tube. 
Provide high.speed action neeessary to proteet sensitive instruments. 
Listed by Underwriters ' Laboratories Ine. 
Test specifieation-carry 100% , open at 200 % in 5 seeonds. 

Voltage Symbol 

250 or less AGX 
AGX 
AGX 
AGX 

250 or less . AGX 
AGX 
AGX 
AGX 
MKR 

125 or less AGX 

Amperes List Priee 

1/100 $1.46 
1/20G .61 
l/lOG .55 
1/", .48 
l/U .30 
1/10,1/8, 3/ IIH t/lO .22 
1/4.,3/8, 4./to, 1/, or 3/. .14 
l .088 
1/11 or 1/8 .48 
1'/. or 2 .OR8 

Formerly called BAG 
Dimension 1/4. X l inch, Glass tube. 

Test speei.6.eation-carry 110% , open at 135% within l hour. 
125 volt sizes are listed by Underwriters' Laboratories Ine. 

Voltage 

125 or less 

32 o; less 

Symbol Amperes 

AGX 3 or 4 
AGX 5 
AGX 8, lO, 15 or 20 
AGX 25 ar 30 

MJB & MJW FUSES NOW CALLE D AGX 

List Price 

SO.088 
.056 
.056 
.066 

AGC, MOL, AGX,rMOX 
LAGERFÖRES I -
100-KVANTITETER 



~'u'lVIl1llJ 
STRÖMREGULATORER 

>- --------
15 10 
I::: VOLTAGE or 24V I WITH AM'IIITI 
::i IArTEIIT ~ CHAftGEII: VOLTAGE VAlUES 

VAlUES APPIIox. I ONLT 

50'0 : 2 • 

Hermetiskt kapslade påver
kas de inte av variationer i: 
lufttryck, omgivande tem
peraturer (_50° till + 70° 
C) eller fuktighet. Robusta, 
lätta, kompakta till lågt 
pris. 

MUELLER 

KROKODIL-, 
TEST- OCH 
BATTERI
KLÄMMOR 

ESS ELTE AB. STHL.M I i 


