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Precious Metal Tip ett nytt sätt att tillverka kontakter med många fördelar vad gäller funktion 
samt lägre pris. 
Istället för att guldplätera hela kontaktstiftet inklusive de ytor som inte är funktionella med 
ett relativt tunt guldskikt så är PMT utfört så att guldet är samlat till den punkt där kontakt
ytan är mellan stift och pc-platta. Guldknappen svetsas fast och har en tjocklek av 0,18-
0,25 mm. Kontaktstiftet är tillverkat av tennpläterad fosforbrons och lämpat för såväl löd
som wire-wrap-anslutning. PMT-kontaktdon finns i följande delningar: 0,1"; 0,125"; 0,150"; 
0,156"; 0,2". Antalet kontaktfunktioner finns från 12-108. 

Utöver PMT -serien fin ns ett stort antal andra don för tryckta kretsar att välja bland där 
PMT inte lämpar sig. 64, 74, 133, 143 och 225- serierna erbjuder stora valmöjligheter för 
applikationer från mikrominiatyr till standardstorlekar. 
Vi lämnar gärna mer information om den nya PMT och de andra redan väl etablerade 
serierna. Ring eller skriv. 

AMPHENOL 
Informationstiänst I 2 
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Oscilloskopet - visuellt universalinstrument ..... . . . .. 24 
RT-översikten redovisar i tabellform oscilloskop i Sverige i prislägen 
upp till ca 5000 kr. En textinledning ger tips och råd för mätning med 
oscilloskop jämte kommentarer till tabell översiktens tjugotal fabrikat. 

Mätprobar för oscilloskop .......................... 32 
En välkänd engelsk expert, M F Stanley, har skrivit denna orientering om 
de viktigaste typerna av mätprobar och deras användning. 

Sveptestning av radiomottagare .... ...... . .. ..... .. 35 
Ytterligare en inom brittisk elektronik välkänd specialist, Ma~conis J F 
Golding, har medarbetat i detta nr av RT. Han framhåller en mängd fak
ta, relevanta vid bedömning aven mottagares allmänna prestanda ge
nom utnyttjande av svept signal, ett förfarande som' också ställer sig 
enklare än med konventionella metoder. 

Ultraljudsoscilloskop - mätnyhet från Frankrike .. .... 43 
I Alcatels utrustning är enheterna för X- och Y-kanal ersatta av två ul
traljudsenheter. Via mätsonder fås signaler på bildröret. 

Bättre färg-TV-bildrör på väg 44 
Nykonstruktioner inger framtidsförhoppningar : Ett färgbild rör utan skugg
mask kommer från Frankrike och vidare utvecklas skuggmaskrören som 
t ex hos en konstruktion från Sylvania. 

Ny signalomformare för färg-TV .................... 45 
Färgprogramutbyten kommer att bli möjliga mellan PAL och SECAM och 
vice-versa genom nya konstruktioner. 

En »Idestam-Almquist-Lennermalm-generator» .... .... 46 
Bygg själv-artikeln är av Bo Lindqvist som vidareutvecklat och komplet
terat två uppmärksammade, tidigare konstruktioner från början av 1960-
talet. Det är en 0,1 Hz-200 kHz sinus- och kantvågsgenerator med dekad
eller dekad i kombination med kontinuerligt variabel frekvens inställning. 

Nya rör, halvledare och mikrokretsar ..... ........... 52 
Krönikan behandlar bl a mikroelektronik som självbygge, »tjockoxid
kretsar» och en »snålt» bestyckad TV-mottagare. 

Nya produkter ......... . .... . . ...... ....... . ..... . 40 
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Rymdradionytt .. . ...... . ............ . ........... .. 64 
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noggrannhet 
I utvecklingslaboratoriet, på servicebänken 
eHer I hjärtat av komplexa system är 
noggranna och pålitliga likspänningar 
betydelsefulla. För dessa applikationer 
och för många andra där mätnoggrannhet 
erfordras har Hewlett-Packards likspän
ningsaggregat föreskrivits enär de bevisat 
pålitlighet och hög funktionsstandard . 

Dessa aggregat utnyttjar de senaste 
framstegen inom många teknikgrenar, 
inkluderande låg-nivå, låg-brus, 
bredbands-högeffektförstärkning, och de 
senaste utvecklingarna inom halv
ledartekniken. Varje aggregat tillverkas 
av högkvalitativa komponenter och 
genomgåren noggrann kontroll. Förtekniskt 
bistånd och service samt ett års garanti 
svara hp's 28 försäljnings- och service
organisationer i Europa. 

hp kraftaggregat tillverkas nu vid våra 
fabriker i Skottland och Tyskland. ' 

s, 

Fördelar 

Utspänningen kan resistans- eller 
spänningsprogrammeras. 

De flesta hp;s kraftaggregat har kombi
nerad konstant spänning/konstant 
strömhållning eller konstant spänning/ 
strömbegränsning. 

Ingång för avkänning av spänningsfallet 
i tilledningarna mÖjliggör konstant
hållning vid belastningen och finns på 
de flesta aggregaten. 

Automatisk följning tillåter samtidig 
till-/frånkontroll av flera aggregat i ett 
system vilket ger skydd åt känsliga 
system kretsar. 

Andra värdefulla fördelar är: 

läga transienta överskjut, justerbar 
transientåterställning,jordad och .. flytande .. 
funktion. 

HEWLETTäI PACKARD 

Sammanställning 
av praktiska 
tillämpningar 

Begär gratisexemplar av hp Application 
Note 90 .. DC Power Supply Handbook .. 
som innehåller 44 sidor värdefull informa
tion om kretsprinciper och arbetssätt. 
Tips ges för speciella applikationer och 
kontrollmätning av aggregatens funktion. 

En 32-sidig katalog med specifikationer 
för över 120 olika hp aggregat finns 
tillgänglig. 

För ytterligare information eller för 
demonstration vid Erteget lab. bervi Erkon
takta närmaste hp försäljningskontor. 

Sv~rige H-P Instrument AB 
Centralvägen 28, Box 1004, Solna l, 
Tel. 08/830830 
Filial; Hagåkersgatan 7, Box 4028, Mölndal 4, 
Tel. 0311276800,276801 
Norge Morgens!ierne&Co. AlS 
6 Wessels Gate, Oslo, Tel. 201635 
Danmark Tage Olsen AlS 
Ronnegade 1. K0benhavn 0, Tel. 294800 
Finland Into OIY 
Merilullinkatu 11, Helsinki, Tel. 663909 

... J:: 



UNIDIG 101 
DIGITALT UNIVERSALINSTRUMENT 

Mät.er: 

SPÄNNING: 

FREKVEN.S: 

TID: 

< 1 V; < lOV; < 100 V; < 1.000 V DC (3 siffror). Lägsta området direkt, 
övriga via spänningsdelare typ UGD 101. Noggrannhet bättre än 0,2 %. 

< 1 kHz; < 10 kHz; < 100 kHz (4 siffror). Integreringstider 10; 1; 0,1 s. 
Noggrannhet ± 1 i sista siffran. 

< 1 s; < lOs; < 100 s. Minsta avläsbara enhet 0,1 ms. Noggrannhet ± ' 
i sista siffran. 

KVOT: < 1; < 10; < 100 .(4 siffror). Uppräknat antal referenskanalen 10.000; 
1.000; 100 resp. Noggrannhet ± 1 i sista siffran. 

ANTAL: 1 X; 10 X; 100 X inkomna antalet räknepulser. Max, 4 siffror. 

AVLÄSNINGSTID : 
Inställbart 0,5 s - 00 Hastighet 0,5 s medel. 

INGANGAR: 
Spänningsomr.: Lägsta 10 Mohm 

Ovriga 1 Mohm 
Ovriga : Schmittrigger - 1,5 V DC 1 kohm för fotocell , 

slutande kontakt, motståndsändring mins't 1: 8 
i området 5--150 kohm. Via förstärkare UGA 
101; 0,1 Veff 10Hz - 100 kHz; 1 Mohm. In
gångskontakterna lämnar ± 12 V för yttre till
satser. 

UTGANGAR: 
För printer (kod 1242) yttre start, externt visarinstru· 
ment/skrivare via kontakt i bakstycket. 

ANSLUTNING: 

MATT: 

VIKT: 

220 V ± 10 % 50 Hz 40 VA 

Bredd 490; Höjd 213; Djup 338 mm. 

Instrument med låda ca 16 kg; utan låda 
9,5 kg. 

ELEKTRDNLUNC RB 
FACK MALMÖ 1 040/93482'0 

visas i AEG:s monter 102/211 på IM 1967 
Informationstjänst I 4 
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SEMTECH .;;; 

KISELDIODER OCH BRYGGOR 

• 

3A MJL Std 750, 50-1000 V. Kisellikriktare för allmänna industriella tillämpningar 
3A MJL Std 750, 50-1000 V. EJA-registrerad kisellikriktare för allmänna tillämpningar 
3A MJL Std 750, 200-2500 V. »Low Jeakage», EJA-registrerad likriktare. 
1 A 300-1000 V. »Fast recovery, controlled avaJanche» kisellikriktare. 
3A MJL Std 750, 50-1000 V. »Controlled avaJanche» kisellikriktare. 
250 mA 1500-10000 V. Högspännings subminiatyrlikriktare. 
250 mA 1500-3000 V. Högspännings subminiatyrJikriktare, EJA-typer. 
0,5 A 800-1500 V. Högspänningslikriktare. Även EJA-registrerade. 
3A MJL Std 750, 100-500 V. »Fast recovery» kisellikriktare. 
3A MJL Std 750, 50-1000 V. »Sempac» kisellikriktare. 
0,5 A 5000-25000 V. »Slimpac» högspänningslikriktare. 
600 mA 7500-25000 V. HögspänningsJikriktare. 
5A 50-10000 V. »MuJti-Purpose» likriktarbryggor. 
1A 100-1000 V. Subminiatyr helvågslikriktare. 
0,05A 15000-45000 V. »Slimpac Jr» högspänningsJikriktare . 
3A 100-500 V. »Fast recovery» epoxy-kapsJad kisellikriktare. 

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

Generalagent 
AB ELEKTROUTENSILlER 
Akers Runö tel. 0764/20110 

I 
I 
I 
I 

Till AB Elektroutensilier, Akers Runö. 
Jag önskar ytterligare upplysningar om Semtech-

I programmet 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Namn: ......................................... . 

Företag: ......................................•• 

Adress:' ................................. RoT 10167 

Informationstjänst I 5 
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lIT miniatyr tantal kondensatorer till låg kostnad 

66/4SW 

Dessa små tantalkondensatorer i 
droppformat hölje ger till låg kostnad 
alla de fördelaktiga elektriska data som 
en vanlig tantalkondensator uppvisar. 

Deras små dimensioner, extremt höga 
livslängd och plastkapslingen för 
mekaniskt skydd gör dem särskilt väl 
lämpade som kopplingselement i 
transistorkretsar för telekommunika
tion, mätutrustningar, industriell 
elektronik samt för radio- och televi
sionsapparater. 

8 RADIO & TELEVISION - NR 10 - 1967 

Data: 

Arbetsspänning 
3 V till 35 V DC 

Kapacitansområde : 

0,1 fJ- F till 50 fJ-F 

Kapacitanstoleranser : 
- 20 % + 50 % 

Temperaturområde : 
- 55°C till + 85°C 

För närmare upplysningar om dessa 

Informaflonstiänsl I 6 

tantalkondensatorer i miniatyrutfö
rande eller om vårt kompletta program 
komponenter, som omfattar alla slags 
halvledare, elektronrör, kondensatorer 
och ovnga passiva komponenter; 
elektromekaniska produkter som reläer, 
omkopplare och motorer samt lednin
gar och kabel, ring eller skriv till : 

ITT-STANDARD CORPORATION 
Fack 
SOLNA 1 
Tel: 08/830020 Telex: 10516 

ITT 



Frekvens-
räknare 
- nyare typer 
tillverkade av 

• 

Vi representerar i Sverige en av de främsta tillver
karna i USA av frekvensräknare - Transistor Spe
ciaities Inc. Samtliga frekvensräknare är helt transis
toriserade. Indikering sker med 8 siffror med minne 
och med automatisk kommaplacering. Räkna direkt 
till 125 MHz utan omvandlare och till 500 MHz och 
3 G H z med frekvensomvandlare. Noggrannhet bätt
re än 3 X 10-9Jdag eller ± 2 x 10-8Jvecka. Känslighet 
bättre än 100 mV. Ur 500-serien presenteras nedan 
2 typer. De kan levereres med olika utgångskoder 
och med plug-in enheter för o~ika ändamål. 

TJI TRANSISTOR SPECIALTIES INC 

TIDSAXEL 

Frekvens: 10 MHz-oscillator 

Stabilitet: bättre än ± 3 X 10- 9 

I dag eller ± 2 X 10- 8 / vecka 

Tidsaxelkonfroll : inställbar i 

steg från 10--7 till 10 sek. 

Utgångar: 

Tidsaxelutgång : 10--7-10 sek in

ställbart genom omkopplare på 

frontpanelen ; 2 V pulser över 50 

ohm 

10 MHz utgång: 2V pulser över 

50 ohm 

Ingångar: 

Yttre klocka: omkoppling för 

yttre eller inre oscillator på bak

sidan av instrumentet. 10 MHz

ingången kräver 1 V över 50 ohm 

I TSI:s tillverkningsprogram ingår ett stort antal elektroniska räknare och 
korttidsmätare av olika typer. 
Tag kontakt med oss för en diskussion om just Era behov 

Besök vår monter 308/407 på IM-utställningen 7-12 nov. 

BOX 14 • VÄLLINGBY 1 • TELEFON 08 - 87 03 45 

Informationstjä nst I 7 

PLUG-I N - EN H ETER 

Model 510: 0-125 MHz 

Ingång A och B: 

Frekvensområde : 0-20 M H z 

Känslighet: sinusvåg 100mVeff; 

pulser 280 m V pI p 

Högsta tillåtna spän ning : vid in

gångsdämpsatsen i läge AC får 

likspänningen plus toppspän

ningen i ingångssignalen ej 

överstiga 500 V. 

Ingångsimpedens : 10 kO. X 

markeringen på dämpsatsen; 

shuntad med 30 pF 

Ingång C : 

Frekvensområde: 0-125 MHz 

Känslighet: sinusvåg 100 mVeff; 

pulser 280 m V p I p 

Ingångsimpedans : 50 ohm 

Max. ingångsspänning : 2 Veff 

Mode1520: 

Frekvensområde : 10-500 MHz 

Känslighet: 25 m Veff 

RADIO & TELE VISION - NR 10 - 1967 9 



900 standardartiklar i T E F LO N® snabblevereras från lager 

. För snabb leverans har vi mer än 900 standarddimensioner i lager - t.ex. plattor, stav, 
tjock- och tunnväggiga rör, folie, elektrisk kopplingstråd, gängtätningstejp, glasfiber
väv, högtrycksslangar m.m: 
Beställningsartiklar Kan Er produkt göras ännu bättre i TEFLON? Våra ingenjörer hjäl
per Er gärna med planeringen av detaljer i detta material. Erfarenhet, kapacitet och 
mångsidighet garanterar att Ni får högklassiga produkter . ................ --

HABIA kommanditbolag 
BAANTSHAMMAA D KNIVSTA D TEl. 0181810 00 

Fråga HABIA - först och störst i T E F L O N® 

Informationstjänst I 8 
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~ 
SlEMENS 

Ett brett frekvensband 
Vårt oscillograf- och skrivareprogram 

Oscilloskop 
Universaloscilloskop med stort urval insatser för X och Y: 
OSCILLAR M 214, transistoriserat, 0-100 MHz 
OSClLLAR l/G 60, 0-40 MHz 

Teknisk oscillograf 
OSCI LLOMAT R för samtidig registrering av 7 förlopp 
0-200 kHz 

Serviceoscilloskop i lätt och robust utförande: 
OSCILLARZET M 222, transistoriserat, 0-10 MHz 
OSCILLARZET M 76S, transistoriserat, S Hz- 1QO kHz 
OSCILLARZET OS T, transistoriserat, O-S MHz 
OSCILLARZET OS och OS S, O-S MHz 
OSClLLARZET 1S, 1 Hz-S MHz 

Ljusstråleoscillografer 
för UV-registrering och fotoregistrering 

För mycket höga krav, skrivhastigheter över 10000 m/s: 
OSCILLOMAT U max. 36 mätförlopp, på rullbord med in
byggd framkallningsautomat . 
OSCILLOMAT E max. 18 mätförlopp 

Standardoscillografer, skrivhastigheter till ca 2000 m/s: 
OSClLLOFIL S max. 36 mätförlopp 
OSCILLOFIL E max. 18 mätförlopp 
OSClLLOPORT E max. 12 mätförlopp 

Utbytbara galvanometerblock lika för alla oscillograftyper, 
lätt utbytbara galvanometrar: 
mätslingor, spänningskänsliga, till 6 kHz 
mätspolar, strömkänsliga, till1S kHz 
mätslingor med elektrodynamiskt mätverk för produkt- och 
effektmätning, till 1 kHz 

Vätskestråloscillografer 
för frekvenser 0-800 Hz, fullt utslag vid 30 mY: 
OSCILLOMINK U max. 16 mätkanaler 
OSCILLOMINK S max. 8 mätkanaler 
OSCILLOMfNK E max. 6 mätkanaler 

Linje- och punktskrivare 
direktskrivande eller som 
potentiometerskrivare KOMPENSOGRAPH 
för tavelmontage 

bärbara skrivare M 26 
UNIREG - bärbara linjeskrivare med utbytbara mätinsatser 
för universell användning 

Om trycksaker och närmare upplysningar ring eller skriv till 
vår sektion MS - elektriska mätinstrument. 
Adress Svenska Siemens AB, Fack, Stockholm 23, 
tfn inom Stockholm 229640, rikstfn 081229680. 

Swd 2-467 

SVENSKA SlEM ENS 
5TOCKHOlM ESKILSTUNA MALMö JöNKöPING 

Informationstjänst I 9 
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AKTIEBOLAG 
GöTEBORG KARLSTAD SUNDSVALL 
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GYLLING 

MINIX 
nytt, 
stabiliserat 
likriktaraggr,egat 
i mini-format 

.... ,!/> 

Malmö Jönköping 

Gylling Teledata AB tillverkar och säljer över 
100.000 olika elkomponenter, både för svag
och starkström. Utöver egen tillverkning är vi 
generalagenter för välkända fabrikanter i hela 
världen. Alla produkter är noga testade - kva
liteten är garanterad. Teledatas ingenjörer ger 
er snabb personlig service. De är experter och 
kan ge er råd i fråga om kompletteringar etc. 
Gylling Teledata AB är ett Gylling-företag, 
med det stora företagets möjligheter att ge 

MINIX har en rad avgörande fördelar: 
Lätt att trava --.:... tar minimal plats 
Separata volt- och amperemetrar 
Elektroniskt skydd mot överbelastning 
Spänningsutgången isolerad från chassi 
Kan serie- eller påraUellkopplas 
Bärbart, heltransistoriserat 
Hög stabiliseringsförmåga 
Ingår i en stor serie likriktaraggregat 
Lågt pris 

Kontakta även ni: 

fasta leveranstider och hålla en stabil prisnivå. 
Ni slipper riskera förseningar - ni kan vara 
säker på att kalkylerna håller. 

Vältestade komponenter - snabb, per
sonlig service - fasta leveranstider -
stabil prisnivå: det är sådant som hjälper 
er få ut det mesta aven vanlig dag. 

Tekniska data 
Utspänning 1 ... 35 V 
Max. uttagbar ström 0,25 A 
Stabilitet ± 20 m V vid 

10% nätvariation 
±20mVvid 

Rippel 
Format 
Vikt 
Typ 

0-100% last 
1 mVeff. 
69 X 209 X 254 mm 
2,4 kg 
MINIX 541 A 

Gylling Teledata AB 
Norrköping KarlStad 

N. Vallgatan 42 
040/70720 

Göteborg 
Lotsgatan 7 
031 /420250 

John Bauersgata 4 
036/127500 

Repslagareg . 15 Herrhagsgatan 5 
011 /1 0 35 00 054/599 30 

Stockholm 
Pepparvägen 27 
Farsta 5 
08/930120 

Västerås 
Fack 
Västerås 5 
021/189600 

Sundsvall 
Östermovägen 33 
060/150420 

12 ... RADIO & TELEVISION - NR 10 - 1967 , .. 
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LÄTTHANTERLIG 
Ta i fliken och riv av locket. Produkter
na ligger lätt tillgängliga. 

MODULKARTONGER 
avpassade enligt Svensk lagerstandard. 

MINIFACK 
Idealiskt lager för både komponenter 
och rör. Flyttbara mellanväggar. Ut
byggbart. 

PH I LI PS komponenter i modulkartong 
Systemet är idealiskt för verkstäder,'labora 
torier, skolor, resande servicemän. Nu finns 
mer än 1.000 moduIförpackade typer bl.a. 
följande 
Motstånd 
Kondensatorer 
Potentiometrar 
Vibratorer 
TV-komponente r" 
T ~Ieskopantenner 
Finsäkringar 
Sladdar 
Kontakter 

Säljes genom landets ledande grossister och 

AB 'SERVEX 
Stockholm 27 • Fack· Tegeluddsvägen' 3 • 1el. 08/635520 
Göteborg C • Ranängs!Jatan 9-11 • Tel.<031 / 19 26 SO 
Malmö C . ' Kosterögatan 5 • Tel. '040/93 61 60 
Norrköping 8 • Box8038· Finspångsv,27· Tel. 011 7134360 
Sundsvall· Ostermovägen33 '. Tel. 060/ 15 09 80 

Informationstiänst I 11 
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Lenco L75 

Ny HiFi skivspelare i toppklass 
e Absolut jömn och tyst gång: wow och flutter enl. DIN endast 0,06 % e Omagnetisk, dyna
miskt balanserad skivtallrik 4 kg, 31 cm cp e Individuell finjustering av alla fyra hastigheterna 
e Noggrant utbalanserad tonarm med knivlagerupphängning e Maximalt vinkelfel 0,80 e 
Nåltrycksinställning med vikt ned till 0,5 g e Utbytbart, extra lätt huvud rymmer alla 
marknadens system e På begäran antiskating e Hydraliskt dämpad nedläggningsanordning 
e Elegant ädelträsockel, på begäran med plexiglaslock. 

HIFI till ekonomipris : B51 
• Jämn och tyst gång: wow och f1utfer 
endast 0,12% • Individuell finjustering av 
alla hastigheter. Samma motor som 
L70/75/77 • Högmodern tonarm med 
kniv- och kullager. Spårar ned till 0,5 g 
• Utbytbart pickuphuvud rymmer alla 
marknadens system • Nedläggnings
anordning • Elegant teaksockel, på be
gäran plexiglaslock. 

Lenco 
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HIFI-klasslkern: L70 
• Absolut jämn och tyst gång: wow och 
f1utfer 0,062 % • 3,7 kg gjuten, balanserad 
tallrik 30 cm </J • Individuell finjustering 
av alla fyra hastigheterna • Utbytbart 
pickuphuvud för alla marknadens system 
• Behändig nedläggningsanordning • 
På begäran plexiglaslock. 

Distributör för fackhandeln 
Ing. f:a Arthur Rydln 
Bromma 11 08/801880 

Informationstjänst I 12 

För perfektionisten: L77 
• Som L70, men med tonarm av profes
sionell kvalitet. Tonarmen statiskt och 
dynamiskt balanserad i alla riktningar 
• På begäran antiskating • Hydraliskt 
dämpad nedläggningsanordning • Spå
rar ned till 0,5 g • Precisionsgraderad 
nåltrycksskala • Utbytbart huvud rym
mer alla system. Plexiglaslock på be
gäran. 

Begär gärna vår 
utförllgo broschyr t 



Välkommen till 
7. utställningen 
Instrument & Mätteknik 
6-12 november 1967 
i S:t Erikshallen, Stockholm 
Utställningen Instrument & Mätteknik - IM 67 i Stock
holm arrangeras av Svenska Leverantörsföreningen för 
Instrument & Mätteknik - IM och AB S:t Eriks-Mässan. 
Utställningen är den största inom branschen som arran
geras i Skandinavien och kommer att presentera de 
nyheter, som har utvecklats de senaste åren. 
Utställningen omfattar följande varugrupper: 
1 Instrument, regulatorer, datainsamlingssystem och 

datamaskiner för processkontroll. 
2 Elektriska och elektroniska instrument och mätut

rustningar för industriella, vetenskapliga och mili
tära ändamål. 

3 Fysikalisk-kemiska instrument och apparater för 
forskning, laboratorier och medicin. 

4 Komponenter som kan hänföras till elektronik
branschen. 

I omedelbar anslutning till utställningen pågår den 
sjunde nordiska I & M-konferensen med ett om
fattande program kring instrument och mättekni
kens tillämpningar. Program rekvireras från IVA
Ingeniörsvetenskapsakademien, Box 5073, Stock
holm 5. Tel. 08/220760. 

Entrekort kan rekvireras direkt 
från utställningens kommissariat: 
AB S:t Eriks-Mässan, Storängs
vägen 18, Stockholm NO. 
Tel. 08/630945. 
Öppethållningstider: 
alla dagar kl. 10.00-18.00. 

Informationstjänst I 13 
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Universaloscilloskop PM 3220 och PM 3221 Dubbelstråleoscilloskop PM 3230 

Universaloscilloskop PM 3220 och PM 3221 
är två nya 10 MHz-oscilloskop, konstruerade 
med tanke på såväl laboratoriearbete som 
underhåll, service och undervisning. Genom 
att OSCilloskopet kan matas från 40-400 
Hz-nät, lämpar det sig även för användning 
ombord på fartyg och flygplan. Den låga 
effektförbrukningen möjliggör även matning 
från batteri via likspänningsomvandlare. 

PM 3221 har inbyggd signalfördröjning -
särskilt lämpligt vid puls- och computer
applikationer. Båda oscilloskopen har en 
känslighet av 10 mY/cm från DC till 10 
MHz och 1 mY/cm från DC till 2 MHz. 
Katodstrålröret har 13 cm diameter och 
ett bildfält av 10x8 cm. Svephastigheter 
från 0,5 Ils/cm till 0,5 s/cm samt expansion 
upp till 5 gånger. Triggning upp till 10 MHz 
med automatisk eller manuell kontroll. Se
parata triggkontroller för TV-linje respektive 
bildfrekvens. Pris 2490 kr för PM 3220 och 
2610 kr för PM 3221. 

Dubbelstråleoscilloskop PM 3230 är ett la
boratorieinstrument vars bandbredd och 
känslighet gör det lämpligt för en mängd an
vändningsområden från lågfrekvens till puls
teknik. Känsligheten är 20 mV/skaldel från 
O till 10 MHz och 2 mV/skaldel från O till 
2 MHz. Svephastigheter från 0,5 /lS till 0,5 
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s/skaldel. Expansion upp till 5 gånger. litter
fri triggning med enkla kontroller. 
Pris 2850 kr, prob 290 kr. 
Samplingsoscilloskop PM 3410 är ett svensk
byggt tvåkanal-oscilloskop med bandbred
den DC-l 000 MHz och känsligheten 1 mV/ 
cm. Lämpar sig bl. a. för transientmätningar 
i snabba pulskretsar, reflexionsmätningar i 
koaxialsystem, mätningar i kretsar för VHF
och UHF-kommunikation. Expansion i såväl 
vertikal- som horisontalled sker kring bild
centrum. Ljudlös drift genom att fläkten har 
kunnat elimineras! Utmärkt triggning och 
synkronisering upp till 1 000 MHz. Kalibre
rad tidsskala 1 ns/cm-l0 /ls/cm. Expansion 
upp till 100 gånger med konstant antal samp
lingar per cm. Inbyggda fördröjningsledning
ar ger möjlighet till inre triggning . Kan även 
kompletteras med två konventionella enheter 
för 0-15 MHz; 500 /lV/cm med separata 
tidaxlar. Pris 13800 kr. 
Plug in-oscilloskop PM 3330 är ett synnerli 
gen flexibelt oscilloskopsystem, som tack 
vare förnämliga prestanda täcker ett vid
sträckt användningsområde med endast ett 
fåtal plug-in-enheter. Med exempelvis verti
kalförstärkare PM 3332 får man ett ytterst 
känsligt bredbandsoscilloskop täckande O-
50 MHz med känsligheten 500 /lV/cm -
svepgenerator och triggkretsar är inbyggda 
i basenheten. Pris 9900 kr. 

Följande plug in-enheter kan erhållas: 

• 0-50 MHz; 500 /lV/cm, drift mindre 
cm/vecka. PM 3332 pris 4625 kr. 

• 0-60 MHz; 10 mY/cm i kombination med 
speciellt lågkapacitiv prob - 100 kohm/5 
pF vid probspetsen. Snabb återställning 
vid överbelastningar. 
PM 3333 pris 2 950 kr. 

• Dubbelkanal 0-35 MHz; 10 mY/cm. Kan 
även användas som differentialförstärka
re. PM 3342 pris 3 280 kr. 

• Fyrkanal, 0-50 MHz med 10 mY/cm 
över hela bandbredden och inre trigg
ni ng från vardera av de fyra kanalerna. 
Drift mindre än 3 mY/h. 
PM 3344 pris 4 900 kr. 

• LF-differential-enhet, 0-200 kHz; 100 
/lV/cm. Nolldrift < 500 /lV/h efter första 
tillslag vid DC och < 5 /lV/h efter första 
tillslag vid AC. Störspänningsunder
tryckning 50000:1 vid 50 Hz. Servo
manövrerad DC-balansering. 
PM 3351 pris 3680 kr. 

• Fördröjt svep-enhet 2 /ls/5,5 sek. litter 
0,005 % av fullt skalvärde. 
PM 3347 pris 1 800 kr. 



Samplingoscilloskop PM 3410 

Skriv eller ring redan i dag 
till Philips Industrielektronik 

Lidingövägen 50, Fack, Stockholm 27. Tel. 08/ 635000. 
Bältgatan 8-10, Box 441 , Göteborg 1. Tel. 031 / 197600 
Kosterögatan 5, Box 327, Malmö 1. Tel. 040/ 93 51 00 

Plug in-oscilloskop PM 3330 

Philips erbjuder nu en extra förmån - full returrätt inom 14 dagar 
- när Ni väljer Ert nya oscilloskop. Som Philips-kund ger detta 
erbjudande Er full trygghet, eftersom det ibland kan vara svårt att 
redan från början bestämma vilket instrument som är det bästa 
för ett visst ändamål. 

Philips expert-panel ger Er sakkunniga råd 
vid val av instrument-utrustning 
Ytterligare en förmån från Philips - Ni får sakkunnig hjälp med 
tekniska lösningar och expertråd för rätt val av den instrument
utrustning som täcker just Era behov. ~hilips expert-panel består 
av kvalificerade tekniker - var och en specialtränad inom sitt 
område och med omfattande erfarenhet av systemlösningar och 
teknisk idågivning. Utnyttja Philips ojämförliga kapacitet inom 
elektroniken! 

PHILIPS e 
Industrielektronik 

Informationstjänst 14 
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VRIDOMKOPPLARE 
TRYCKKNAPPSOMKOPPLARE 

STRÖMSTÄLLARE 

Vridomkopplare 

Tryckknappsomkopplare 4 väx
lingar per knapp 

Vridomkopplare, miniatyrmodell 
Max. 12 lägen. Max. 24 kontakter per sektion 1 
-3 gang. Alla vanliga kombinationer lagerföres. 

Vridomkopplare 
24-30-48-läges. 1-3 gang 

Kraftomkopplare 
för mätinstrument och laboratoriebruk. 1-gang, 
10-29 läges. Mycket lågt kontaktmotstånd. Kon
taktbelastning max. 20 A. Brytförmåga max.1 000 W. 

Tryckknappsomkopplare 
1-15 knappar. 2 växlingar per knapp eller 4 väx
lingar per knapp. Växling genom enkel eller dub
beltryck. Knappar i olika färger. Alla vanliga kom
binationer lagerföres. 

Kraftom kopplare 

Tryckknappsom kopplare 
2 växlingar per knapp 

Nyhet! 
STRÖMSTÄLLARE och OMKOPP
LARE FABRIKAT A.P.R. FÖR 
PROFESSIONELLT BRUK 

1-2-3- och 4- poliga av högsta kva
litet. Kan levereras med O-läge I i 
mitten, samt även med momentan
lägen åt en eller två sidor. Försilv
rade rull- eller knivkontakter, samt 
vissa typer med massiva silverkon
takter, Kontaktmotstånd ned till 5 
milliohm. 

Strömställare och omkopplare i minia
tyrutförande 1-4 pol. med silver- eller 
guldkontakter. 

Mycket fördelaktiga priser 
Begär katalog och offert 
Snabba leveranser: från vårt lager 

~'ekRADlo- & ELEKTRONIKKOMPONENTER AB 

TULEG . 19 G, POSTBOX 19043, STOCKHOLM 19. TEL. 08/34 09 20 
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Ny heltransistoriserad 
effektförstärkare från Dynaco 

Stereo 120 

-- -- -- --

-- --- --- ---

100Hz 1kHz 10kHz 

SQUARE WAVE PERFOAMANCE: This is a good indication of linearity f rom 

10 Hz to 100 kHz, since good square wave reproduction requires bandwidth 

in excess of 1/1~h lo l~O times displayed frequency. 

Y2% POWER BANDWIDTH (lHF): 5 Hz to 50 kHz halt power output at less 
then 0.5% tolal harmonie distortion. 

HARMONIC DISTORTION: less than 0.25% at any power level up to 60 watts, 

, at any frequency between 20 Hz and 20 kHz. 

INTERMODULATION DISTORTION: Less than 0.5% at any power level up to 

60 watts, with any combination of test frequencies. 

/ / '-"- .. -
---

2kHz 20kHz 

INPUT-OUTPUT LINEARITY AT 60 WATIS 

TONE BURST: 
4 cycle 20 kHz through amplifier at 60 
watts is indistinguishable from gener
ator (below). 

Begär specialbroschyr 

01 
40233 
0 2,3 
2N3053 
04 
2N4036 
05,6 
2N3055 

IN UT + · !'4.7K"1 

5_F 100pF 

OUTPUT 

lOV MICA L...~-+:::;:;;=+1~tl.:-:~ 
0.1 IOOV 

04,5,6,7 
SOD200K 
08,9,11,12 
TWI5 
010 
IR56A 

4.711 
IW 

Fig .J·Q 

+c 

IK 4.7K +8 
011 

+A 

~ELFA 
j RADIO & TELEVISION AB 

LJUDAVDELNINGEN 
SYSSLOMANSGATAN 18. BOX 12086 
STOCKHOLM 12. TELEFON 08/240 280 

Malmökontor: Jägersrovägen 78, Malmö sö. Tel, 040-94 70 10 

Informationstjänst I 16 
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NY SVENSK KATALOG 
över elektriska 
TAVELINSTRUMENT 
från 
EUROPAS STÖRSTA SPECIALFABRIK 

Den mest omfattade katalog över tavelinstrument, som 
hitintills utgivits på svenska. 

Mätverksbilder i färg. 

Att mäta är att veta. 
Vill Ni veta mera om konsten att mäta, rekvirera katalogen -
Ni kan knappast undvara den. 

TILL BERGMAN & BEVING AB, FACK, STOCKHOLM 10 

Sänd kostnadsfritt Gossen Tavelinstrument, Utgåva 4{66 

Namn ... ............. .. . . ...... ......... ... ... .. .. ..... ... . 

Företag... ........ .. . .. . ........... ... . . Avd . .. ........ ..• . 

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

RoT 10/67 

\ I 
100 150 

-58 • . 101l~ 

/V ' 158 , 

BERGMAN & BEVING AB 
Karlavägen 76, STOCKHOLM 10. Tel. 08/246040 
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TRYCKOMKOPPLARE 

TYP ZD-ZE för enhålsmontage 
Schadows erkända omkopplartyp D-E med revolutionerande 
teknisk uppbyggnad nu även för enhålsmontage. Genom
gående kontaktstift med lödöron resp. stift för tryckt krets. 
Isärtagbar för ev. justeringar. Kan erhållas i utförande med 
återfjädrande alternativt råsande knapp och med 2, 4, 6 alt. 8 
svagströmsväxlingar .. Även med S-märkt 2-polig nätström
ställare. 

Begär ytterligare information från 
generalagenten 

TYP ML med lamphållare 
Omkopplare med inbyggda lamphållare lämplig för applika
tioner där visuell indikering är önskvärd, såsom bevaknings
anläggningar, signalanläggningar samt liknande. Knappen har 
inbyggd lamphållare avsedd för glödlampa av »telefontyp». 
Knapparna, som kan erhållas i olika utföranden, även med 
olikfärgade linser, är lätt avtagbara för inmontering eller ut
byte av glödlampa. vilka kan levereras i utförande för 6,12,24, 
36,48 alt. 60 volt. MC;\x 15, i vissa fall 12, knappar per omkopp
lare. Varje knapp kan förses med 2; 4, 6 alt. 8 svagströmsväx
lingar samt med S-märkt nätströmställare. 

INGENJÖRSFIRMAN BO KNUTSSON AB Sommarvägen 2, Solna 1 
Telefon 830680 

Informationstiänst I 18 
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Världens · tnest avancerade 
TF 2002 är en heltransistoriserad signalgenerator av allra modernaste 
konstruktion både i elektriskt och mekaniskt avseende. Frekvens
område 10kHz-?2MHz. 
Hög frekvensnoggrannhet och stabilitet har uppnåtts genom att de 
åtta frekvensbanden förs,etts med separata oscillatorer. Kontrollpunk
ter för varje MHz, 100kHz och 10kHz åstadkommes genom inbyggd 

signalgenerator TF 2002 
kristallkalibrator. Bandstoppfilter finns för 1 kHz. Utspänningen är 
0,1 fl- V-2V emk. 
Generatorn kan svepas och FM-moduleras. AM-modulationen är kon
tinuerligt variabel från 20Hz-20kHz och modulationsdjupet variabelt 
upp till 100%. 
Begär utförlig specifikation över TF 2002, ring oss eller skriven rad. 

S R~ FACK, stOCKHOLM 12 

SVE N S KA RAD I O AB f~~:~r:~~~~:::;~, MALMö, 
. SUNDSVALL OCH KUMLA 

MARCONI 
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Naturtrogen IjudåtergivningJ 
Det finns bara ett val ... 
Tandberg så klart! 
Ja, det råder ingen tvekan! Som Ni säkert vet är alla Tandberg bandspelare 
rena under av teknisk precision. Ytterst känsliga instrument för absolut natur
trogen ljudåtergivning. Testad toppkvalitet i varje detalj, i alla produktionsled. 
Uppskattad och efterfrågad över hela världen. Tandberg-kvalitet är ett begrepp! 
Oöverträffat lättskötta, allsidiga och pålitliga. Manöverspak med allt-i-ett, 
ögonblicklig start/stopp, snabbspolning, frikoppling. Bestämda in- och avspel
ningskurvor enligt NAB (internationell standard). Absolut jämn hastighet. 
Utstyrningsindikator med dämpad återgång och 4-siffrigt belyst räkneverk. 
Tandberg bandspelare finns i såväl familjemodeller från vägledande pris 795:
som i exklusivt stereoutförande från 1.545: - och professionella batteri band
spelare från 1.765: -. Lyssna bara och jämför själv! Ni blir övertygad om 
att det finns bara ett val ... Tandberg så klartl 

TANDBERG -det ar skillnad 
Ett världsmärke i bandspelare, radio, TV Försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö 

Tandberg TV-ett komplett 
program med H modeller 

Tandberg HiFijStereo 
- för den som önskar 

det absolut bästa 

Tandberg . transistorradio 
- kombinerad bil- och 

reseradio i toppklass 



IM 67 
De till Svenska Leverantörföreningen för 
Instrument och Mätteknik (IM) samman
slagna organisationerna Sveriges Instru
mentleverantörers Förening resp. För
eningen Instrumentutställningsarrangö
rer - FIA - manifesterar med expon 
IM 67 det nya samarbetet. 

* Denna utställning, den sjunde mättek
niska branschmässan i Stockholm, äger 
rum i november dagarna 6-12 i S:t Eriks
hallen. Den effektiva utställningsytan 
omfattar 4 000 kvm på vilken följande 
varugrupper exponeras och demonstre
ras: 

Instrument och regulatorer för pro
cesskontroll 

Elektriska och elektroniska instrument 
och mätutrustningar för industriella, ve
tenskapliga och militära ändamål 

Fysikalisk-kemiska instrument och ap
parater för forskning, laboratorier och 
medicin 

Elektronikkomponenter av alla slag. 
Det är med tillfredsställelse man no

terar det nu förtroendefulla och på allt 
sätt bättre samarbete vilket efterträtt ti
digare motsättningar. 

* Den utställning IM nu genomför är 
den största i sitt slag som någonsin 
förekommit i Norden. Avsikten är främst 
att presentera nya produkter som kommit 
sedan föregående mässa 1964. Företrä
dare för IM betonar också att man ve-

lat ge utställningen en nordisk inriktning 
med tyngdpunkten på moderna instru
ment och regulatorer anpassade för da
tainsamiing, datainsamiingssystem och 
-loggar jämte allmänt process industriell 
apparatur. 

Inom den elektroniska sektorn kan 
man vänta ett livligt intresse för inte
grerade kretsar och applikationer med 
sådana. Mängden mätinstrument inom 
elektroniken har heller aldrig varit större 
- ett ringa men kvalitativt högtstående ur
val återfinns i en redaktionell presenta
tion i detta nr av RADIO & TELEVI
SION som inriktats speciellt på mättek
nik och mätinstrument med bl a en mark
nadsöversikt av oscilloskop i prisklasser
na upp till 5 000 kr (med några undan
tag). 

IM-utställarna återfinns vidare i en 
speciell förteckning i detta nr. 

* I anslutning till IM 67 arrangerar IV A, 
Ingeniörsvetenskapsakademien, en kon
ferens i samarbete med sex organisatio
ner, främst Instrumenttekniska förening
en. Till konferensen har inbjudits indu
strimän och forskare från de nordiska 
länderna. Instrument- och reglerteknik 
inom olika områden och olika industrier 
skall behandlas och erfarenheter utbytas. 
Vidare skall mättekniska frågor av all
män karaktär som t ex provning, tillför
litlighet, standardisering, kalibrering, nor-

RADIO & 
TELEVISION 
Nr 10 1967 

maler samt mätning av fysikaliska och 
elektriska storheter tagas upp. Inte minst 
värdefullt är konferensens syfte att ta 
upp ämnen som mätteknik inom miljö
vården - luft- och vattenföroreningar
nas eufemistiska, »officiella» benämning 
- fysikalisk-kemisk analysteknik, samt, 
sist men inte minst, mättekniken som 
skolämne. 

IM som organisation bör ha en intres
sant framtid, och lovande är planerna 
på att inleda en kursverksamhet som 
man får hoppas kommer att stå öppen 
för andra än medlemsföretagens anställ
da. En dylik kursverksamhet och före
läsningsaktivitet kunde ju bli långt mer 
än ett komplement till gängse källor i be
rörda ämnen - gedigna »specialsemina
rier» kring olika teman borde kunna räk
na på betydande intresse från skilda 
kategorier, inte minst från den offent
liga sektorns, föreställer man sig. 

Att en stor expo som den nu aktuella 
knappast med berättigande kan återkom
ma alltför ofta är säkert en riktig tanke 
hos arrangörerna. De verkliga nyheterna 
är inte flera än att en stor satsning på 
en översiktsmässa av typ IM 67 ter sig 
motiverad vart fjärde år. Intervallåren 
kan med fördel ägnas åt mindre, klart 
specialiserande utställningar - och såvitt 
det är oss bekant ämnar man också åter
komma med sådana »punktinsatser» för 
specialister. 
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RT -ÖVERSIKTEN 

OSCILLOSKOPET - VISUELLT 
* Oscilloskop finns numera i 
snart sagt alla prisklasser och 
utföranden - från 400 till mer 
än tiotusen kronor ... * Åtskilliga elektronikamatö
rer har, tack vare tillgången till 
gynnsamt prissatta oscilloskop, 
kunnat skaffa sig dessa instru
ment. Ofta nog är det viktigt att 
se vad man mäter; utslag på 
visarinstrument säger inte allt. * I det följande redovisas i 
tabellform oscilloskop i Sverige 
i prislägen upp till ca 5 000 kr 
jämte några exempel på ännu 
dyrare instrument. * Som inledning meddelas någ
ra tips för mätning med oscillo
skop samt kommentarer till ta
bellöversikten, som omfattar ett 
tjugotal fabrikat. 

• • Oscilloskopet har alltmer blivit 
»universalinstrumentet» för den som sys!;
lar med elektronik; det är ju inte bara 
kurvform som kan studeras, utan även 
spänningsnivåer. I en förstärkare kan 
man med hjälp av oscilloskop mycket 
snabbt konstatera om en krets, som miss
tänks vara felaktig, har både likspän
nings- och växelspänningsnivå. 

Felsökning 
Vi kan som exempel ta en audioför
stärk are, Med oscilloskopet konstaterar 
man snabbt om ingångarna till de olika 
stegen har förspänning (likspänning) och 
sinusformad signal. På kollektorerna 
(anoderna) skall återfinnas en betydligt 
högre likspänningsnivå än på respektive 
stegs ingång samt en förstärkt sinusfor
mad signal. Man får samtidigt en viss 
uppfattning om hur hög förstärkningen 
är, och hur mycket signalen distorderas 

Artikeln är en allmän introduk
tion tiD den stora översikt som i 
tabellform följer på sidorna 26-31. 
- För ytterligare redovisning av 
och fakta kring marknadens oscil
loskop, se Elektronik nr 9! Här 
beskrivs dyrare apparatur av utta
lad industri-, forsknings- och labo
ratoriekaraktär • 
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vid förstärkningen. Om signalkällans fre
kvens varieras, medan utspänningen hålls 
konstant, kan den relativa förstärkning
en, d v s frekvensgången, uppskattas. 

Bedömning av förstärkarens kvalitet 
En annan metod att bedöma förstär
karens prestanda är uppmätning av dess 
pulsåtergivning (transientåtergivning). 
Pulsen försämras alltid - mer eller mind
re - då den passerar fÖl'stärlcaren; stigtid 
och toppfall ökar, eventuellt tillkommer 
också en översväng på pulstoppen. Stig
tiden bestäms av förstärkarens övre gräns
frekvens, toppfallet av fasdistorsionen i 
basregistret och översvängen av hur 
snabbt förstärkningen sjunker ovanför 
övre gränsfrekvensen. 

Av största intresse är väl i regel övre 
gräns frekvensen 12' d v s den punkt på 
återgivningskurvan där förstärkningen 
sjunkit 3 dB under förstärkningen i mitt
bandet. Stigtiden '. utgör tidsskillnaden 
mellan de ögonblick då pulsen h~ 10 % 
och 90 % av sitt toppvärde. För sam
bandet mellan 12 och t. gäller ekvationen 
12 t. = 0,35. 

Då gäller dock förutsättningen att 
oscilloskopets vertikalförstärkare har en 
egen stigtid som är avsevärt mindre än 
den som mätobjektet lämnar. 

Oscilloskopets stigtid kan försummas, 
om den är högst 20 % av den observe
rade pulsens. I annat fall får man till
gripa följande approximation: 

ts = I/tm2
- tl 

där t. är pulsens verkliga stigtid, tm = 
uppmätt stigtid och tf vertikalförstärka
rens stigtid. 

Trimning av mottagare 
Oscilloskopet används med fördel vid 
mottagartrimning med svept signal, vilket 
en separat artikel i detta nummer av RT 
behandlar. 

Oscilloskop för 400-5 000 kr 
I efterföljande översikt presenteras i tab 1 
marknadens oscilloskop i prislägena upp 
till ca 5 000 kr tillsammans med några 
instrument i ännu högre prisklasser, vilka 
granskas som jämförelse. 

(En utförlig presentation av oscilloskop 
i prislägen över 5 000 kr lämnas i tid
ningen Elektronik.) 
• Oscilloskopens skärmdimensioner har 
genomgående betecknats med den effek
tiva delen av skärmen, d v s den som 
upptas av rutnätet (rastrets) x- och y
axlar. 

Dimensioner: rasterlängd X rasterhöjd. 

• Graverat raster innebär att rutnätet är 
ingraverat direkt i bildskärmen, yttre ras
ter betyder någon form av plastskiva 
monterad utanpå bildskärmen. 

En fördel med graverat roster är gi
vetvis att man slipper parallaxfel vid 
mätning. - Å andra sidan kan yttre ras
ter ha den fördelen att det är vridbart 
om man vill finjustera skalan så att t ex 
dess x-axel blir absolut parallell med oscil
loskopets tidaxel. 
• Instrumenten är avsedda för drift från 
220 V/50 Hz-nät' om inte anmärknings
kolumnen anger batteri/nät-drift. 

Har ingen markering gjorts i någon av 
kolumnerna »heltransistoriserat» eller 
»helt rörbestyckat» kan man utgå ifrån 
att andelen rör är ca 50 %, transistorer 
50%. 

Uppvärmningstiden för helt eller delvis 
rörbestyckade instrument bör vara 15-
30 min så att rördata stabiliseras. 
• Uppgifterna om ingångsresistans och 
ingångskapacitans är av värde när det 
gäller att bedöma vilka mätobjekt oscil
loskopet skall anslutas till. En mätkropp 
(vanligtvis med dämpningsfaktorn 10) bör 
dock alltid höra till ett oscilloskop. 
Vertikalförstärkarens ingångsresistans, 1 
Mohm - ett vanligt värde - är avgjort 
för låg vid mätning på förstärkarstegs 
in- och utgångar (möjligtvis med undan
tag för slutsteg och linjeutgång). Vid 
höga frekvenser och högohmigt mät
objekt inverkar mätsladdarnas egenkapa
citans i hög grad på resultatet. - Jämför 
artikel på annan plats i detta nr! 
• Likspänningsförskjutning, Is-förskjut
ning, innebär att en signals grundnivå 
med hjälp aven likspännings förskjuts 
bort från skärmen. En värdefull detalj 
vid studier av pulssvar från förstärkare, 
då man med kraftigt uppförstorat svep 
vill mäta exempelvis översvängar eller 
toppfall. , 
• Signalfördröjning i vertikalförstärka
ren är nödvändig om man vill studera 
framkanten på en puls som själv triggar 
svepet. 
• För svepet har angivits endast en ko
lumn för kalibrering. Ett kryss där kan 
alltså betyda att ifrågavarande oscilloskop 
har antingen inbyggd kalibrering av sve
pet eller kalibrerad expansion (eller båda 
möjligheterna). 
• Plug in-enheter (insticksenheter) redo
visas i tab 2 för de oscilloskop som i tab 
1 uppges ha sådan utrustning. 

• Tab 3 upptar en förteckning över 
svenska representanter för de oscilloskop
fabrikat som redovisas i tab 1. • 



UNIVERSALINSTRUMENT 

Advance OS2000 AEG U211 

Chinaglia 300 Cossor CDU130 



FairchiId 766H/F 

EICO 427 G & E Bradley 148A 

Fabrikat 
Advance AEG Chinaglia Cossor EICO 

och 

I I I 052000 CDU130 I CDUll0 I I I 
typbeteckning 

0512 0515 0525 U211 330 430 427 460 435 

pris (kr) 610:- 1100:- 1380:- 4000:- 2000:- 695 : - 4000: - 6000: - 800:- 900:- 1000:- 1100:-
vikt (kg) 4 8,5 8,5 16 8 3,3 7 13 5 7 12 7 
heltransistoriserat x x x 
helt rörbestyckat x x x x x x x x x 
enkelstråle x x x x x x x x x x 
dubbelstråle x x x 
XY-oscilloskop - - - x x x x x x 

l- acc-spänning (kV) 0,6 3 3 4 1 - 1,6 4 1,5 1,5 1,5 1,5 Z 
:cc plug in-enheter x x 
E graverat raster -... ... yttre raster x x x x x - x x x x x x 
e rasterdimension (cm) 7x7 12x12 10x8 10x6 7x7 4x4 6 x 3,6 10x6 - - - -
lY 
III: plug in x x 
e bandbredd (MHz) 0,03 3 5 20 4 3 10 20 0,5 0,5 4,5 4,5 x: 
III: stigtid (ns) - 100 - - 100 - 35 20 - - 60 J.lS -:cc Is-kopplad x x x x x x x x x x x x l-
I/) ingångsresistans 
III: (Mohm) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 :o ... ingångskapacitans (pF) 30 50 35 35 45 50 40 37 30 30 35 35 ... 

känslighet (mV/skd) 100 100 100 10 30 30 5 5 25 10 10 18 e 
x: signalfördröjn (ns) 200 - 180 
~ Is-förskjutn - - x x x x x x x x 
III: 
lY flerkanalomkoppl x x x 
> inre kalibrering x x x x x x 

plug in x 

lY bandbredd (MHz) 0,2 0,1 0,1 0,25 0,7 0,05 1 3 0,3 0,45 0,4 0,5 
'III: stigtid (ns) - - - - - - 350 120 - - - -"'e cC x: Is-kopplad x x x x - x x 

1-111: ingångsresistans Z:cc 
01- (Mohm) - - - - 1 - 1 1 10 10 5 4 
!!I/) ingångskapacitans (pF) - - - - 60 - - 26 40 40 35 40 
111:111: känslighet (mV/skd) 8000 100 250 1300 500 500 300 250 180 250 700 0:0 
:1:'" inre kalibrering x x x x x 

triggat x x x x x x x x x x x x 
snabbaste (ns/skd) 100 J.lS 1000 1000 200 1000 - 100 40 - - - -
långsammaste (s/skd) 0,1 0,1 1 > 5 0,03 - 0,2 0,5 - - - -
antal svep 3 6 6 19 10 - 18 20 - 1 - -
kalibrering x x x - x x - -
svepexpansion (ggr) 2 2 3 5 5 2 -

IL yttre triggnivå (V) - - 1 0,2 1 - 0,4 0,2 - - -
lY svepfördröjn (s) 2 0,1 > -
l/) HF-synk x x x 

möjlig- Z-mod batteri- batteri- batteri-
het till el nät- el nät- el nät-

, Z-mod matn matn matn 
anm 

TV- Byggsatser 
synk 3" 

I 
5" 

I 
3' 

bildrör bildrör bildrör 
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Heathkit OS2 

Fabrikat 
och 

I 
typbeteckning 

701 

pris (kr) 4340: -
vikt (kg) 14,5 
heltransistoriserat 
helt rörbestyckat 
enkelstråle x 
dubbelstråle 
XV-oscilloskop 

l- acc-spänning (kV) 2,5 Z 
:cc plug in-enheter 
::E graverat raster 
..I I yttre raster ..I x 

'" rasterdimension (cm) 10 x l0 

1&1 
o: plug in 

'" bandbredd (MHz) 0,5 :.:: 
o: stigtid (ns) 700 
:cc Is-kopplad x l-
I/) ingångsresistans 
o: (Mohm) 1 :o u. ingångskapacitans (pF) 40 
..I 

'" känslighet (mV/skd) 10 
:.:: signalfördröjn (ns) 
~ Is-förskjutn x o: 
1&1 flerkanalomkoppl 
> inre kalibrering x 

plug in 

1&1 bandbredd (MHz) 0,35 
'O: stigtid (ns) 500 ..I", 

"':.:: Is-kopplad x 
1-0: ingångsresistans Z:cc 
01- (Mohm) 1 
~I/) ingångskapacitans (pF) 50 
0:0: 

känslighet (mV/skd) 100 0:0 
:tu. inre kalibrering x 

triggat .X 

snabbaste (ns/skd) 5000 
långsammaste (s/skd) 0,2 
antal svep 15 
kalibrering x 
svepexpansion (ggr) 10 

IL yttre triggnivå (V) 0,4 
1&1 

> svepfördröjn (s) 
l/) HF-synk 

anm 

3-717130 

Hewlett-Packard 191A 

Tab. l. Oscilloskop på svenska marknaden i prislägen från 400 kr till 5 000-8 000 kr. 
Markeringen x betyder »ja» för den uppgift kolumnens rubrik avser; ingen markering= 
»nej», - = »uppgift saknas». 

Fairchild G &. E Bradley Heathkit Hewlett-Packard Iwasakl 

766H 
I 

766H/ F 148A- I 150 05-2 11O-12E 110-14E 120B I 130C I 132A 1 191A 5550221 555025 

4730 : - 5230 : - 2400: - 3800:- 400:- 750:- 2100 : - 3300:- 4740 : - 8860:- - 1700:- 2650:-
12 12 5 9 4 10 20 14,5 14,5 18,5 17,6 14 15 
x x x 

x x x 
x x x x x x x x x x x 

x x 
x x x x 
13 13 0,85 2 1 1,5 4,3 2,7 3 3,5 20 1,3 1,3 
x x 
x x x x x x - -
x X x x x x x x - -

10 x 6 6,5x4 6 x 4 10 x 10 10 x 6 10 x 10 8xl0 - -
x x 
50 100 1,5 15 3 5 8 0,45 0,5 0,5 20 2 2 
7 0,35 - - 100 80 40 780 700 700 50 180 180 

x x x x x x x x « - -
1 1 1 1 3,3 2,9 1 1 1 1 1 1 1 

23 14 50 27 20 21 15 50 45 47 25 38 40 
50 100 10 5 100 70 50 10 0,2 0,1 - 100 100 

200 230 250 
x x x x x x x - -
x x x x 
x x x x x x x x x x x - -
x x -
2,5 3 0,05 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,3 - 2,5 2,5 
- - - - 1 000 1000 15 p.s 1100 700 1100 - - -
x x x x x x x x - - -
1 1 0,002 10 30 1 1 1 1 - - 0,1 

40 40 - - 20 31 30 100 45 47 - - 50 
200 20 700 40 100 1000 1000 100 0,2 5 - - -

x x x x x x x x x x - - . -
x x x x x x x x x x 
10 5 2000 200 1000 500 1000 1000 1000 1000 10 p.s 200 200 
2 2 0,01 0,5 0,01 0,025 0,5 0,5 5 5 - 1 1 

23 24 12 20 1 1 1 1 1 1 8 - 12 
x x x x x x x x x x 
10 10 5 5 5 5 50 50 25 5 5 
0,5 0,5 3 0,15 - 1 0,5 1,5 0,5 0,5 - 1 1 
10 20 
x x -

I I I 
batteri- el nät- Byggsatser spec 
matning för 

färg-
TV 

I 
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Iwasaki 885025 Ke-Mo GO-2 KEW-3 

Iwasaki Ke-Mo KEW Marconi 
Nord-

Philips Shibaden Fabrikat mende 
och --------- ------

IGM56051PM3220 IPM3221 IPM3230 I PM3236 I T0505 I 
typbeteckning 

SS5OO4 GO-2 -3 TF2203 U0963 
GM 

821 792A 
5600X 

pris (kr) 5100:- 1035:- 690:- 3100:- 1525:- 1620:- 1620:- 2770: - 2900:- 3180:- 5700:- 3000:- 5600: - 7600:-
vikt (kg) 25 2,5 5,3 6,8 9,5 10 - 8,5 8,5 11 32 7,5 16 24 
heltransistoriserat x x x x x 
helt rörbestyckat x x x x x x x 
enkelstråle - x x x x x x x x x x 
dubbelstråle - x x x 
XV -oscilloskop x x x x · x 

t- acc-spänning (kV) 4 - 0,9 3 1,2 1,6 1,75 3 3 4 4 - - -Z 
:c plug in-enheter x -
lE graverat raster -... 

yttre raster x ... - x x x x x x x x x x x x 
e rasterdimension ( cm) - 2,4xl,6 6x4 6x6 6,4x 6,8 6x6 6x4,8 10x8 10x8 8x6 10xl0 10x8 10x7 10x6 

11/ 
II: plug in x e bandbredd (MHz) 15 0,25 3 15 5 5 0,2 10 10 10 0,3 3 5 15 ~ 
II: stigtid (ns) 24 200 - 23 80 70 - 35 35 35 - 120 80 24 :c Is-kopplad x - x x x x x x x x x x x t-
I/) ingångsresistans 
II: (Mohm) 1 0,1 2 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 :o ... ingångskapacitans (pF) 40 20 20 28 35 40 55 30 35 30 70 50 45 40 ... 
e känslighet (mV/skd) 1 50 500 50 20 50 10 10 10 20 0,5 3 3 50 
~ signalfördröjn (ns) 200 300 200 
j: Is-förskjutn - x x x x ~ x x x x 
II: 
11/ flerkanalomkoppl x x x x x 
> inre kalibrering - x x x x x x x x x 

plug in x 

11/ band bredd (MHz) 15 0,25 0,4 4 1,5 2 0,2 1,5 1,5 1 0,25 0,4 0,8 0,5 
'II: stigtid (ns) - 500 - 1000 250 - - - - - - - - -"'e e~ Is-kopplad - x x x x x x x x x 
~II: ingångsresistans 
0:C (Mohm) 1 0.015 2 0.002 0,1 0,08 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 1 0,1 I/) t-
-I/) ingångskapacitans (pF) 55 30 30 - 35 85 55 90 90 60 50 50 50 50 
II: a:: 

känslighet (mV/skd) - 150 2500 1500 800 3V 30 200 200 100 100 200 100 1400 0:0 
:1: ... inre kalibrering x x x x x x x x x x 

triggat x x x x x x x x x x x x x 
snabbaste (ns/skd) 20 10 ps 100 kHz 200 2000 500 20 ps 500 500 500 10 ps 300 300 200 
långsammaste (s/skd) 15 0,03 10 kHz 0,1 0.2 0,03 0,1 0,5 0,5 0,5 5 0,03 0,01 6 
antal svep 24 1 4 1 1 7 12 19 21 19 18 1 1 1 
kalibrering x x x x x x x 
svepexpansion (ggr) 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

II. . yttre triggnivå (V) 0,5 0,2 1 0,5 1 1 1 1 1 0,15 0,2 11/ 

> svepfördröjn (s) 150 - 20 
I/) HF-synk - x x 

batteri- batteri- z- trigg trigg trigg batteri" batteri spec tör TV 
el nät- el nät- ingång tör TV- tör tV- tör TV- el nät el nät-
matn matn bild bild; bild; matn matn 

500:- batteri- batteri-
anm tillägg el nät- el nät-

tör in- matn matn 
byggda 
laddn 
bara 
batterier 
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Nordmende U0963 

Marconi TF 2203 Philips PM3230 

Siemens 
Solar-

Tektronix Telequipment 
Una-

Fabrikat tron ohm 
och 

M76S1 I I I M222 I S61A I I 310A I I 
typbeteckning 

OS OST OSS M911 C01400 S04 S03 317 serVisk., OS3 G401 
Minor 

pris (kr) 790:- 1733:- 2188:- 2644:- 3733:- S500:- 3400:- 3400:- 4000:- 4500:- 5000:- 6500:- 5-600:- 4000:- 1400:-
vikt (kg) 2 8,5 4,5 10,5 7 lS 14 14,7 12,5 10 13,5 15 2,3 24 7,5 
heltransistoriserat x x x x x 
helt rörbestyckat x x x x x 
enkelstråle x x x x x x x x x x x x 
dubbelstråle x x x 
XY-oscilloskop x x 

I- acc-spänning (kV) 0,45 1,05 0,72 1,4 3 3 4 3,5 3 1,9 3 9 0,6 8,S -
Z :er plug in-enheter x x x x 
:::E graverat raster x x x x x -
...I 

yttre raster · x ...I x X X X X X X X -
CC rasterdimension (cm) 4x5 6xS Sx4 6x5 10x6 8x6 10x8 10x8 10x8 6,3x5,1 10x8 6,3x5,1 6x6 10x8 6x4 

III , 
II:: plug in x x x x 
CC band bredd (MHz) 0,1 S 5 S 10 15 15 10 0,45 4 0,45 10 0,03 25 5 
~ 
II:: stigtid (ns) 3500 70 70 70 35 23 24 35 16/'s 90 16/'s 3S - 14 50 
:er Is-kopplad x x x x x x x x x x x x x x x l-
II) ingångsresistans 
II:: (Mohm) 0,Q7 1 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :o ... ingångskapacitans (pF) - 35 55 40 55 30 35 47 47 40 47 40 - 47 30 
...I 

känslighet (mV/skd) 1 50 100 30 0,1 100 CC 5 50 10 5 10 1 10 100 50 
~ signalfördröjn (ns) 260 250 250 
j: Is-förskjutn x x x x x x x 
II:: 
III flerkanalomkoppl x x 
> inre kalibrering x x x x x x x x x x x 

plug in x x x 

III band bredd (MHz) - 0,8 - 0,8 10 0,7 O,S 0,4 0,45 0,5 0,45 0,5 - 1 0,5 
'II:: stigtid (ns) - - - - - - 700 - - - 16/'s - - -...I CC -
CC~ Is-kopplad x x x x - x x x x x x x x 
1-11:: ingångsresistans Z:er 
01- (Mohm) - - - 0,1 0,1 1 1 1 0,1 0,1 1 0,1 - - 0,1 
!!!II) ingångskapacitans (pF) - - - 60 20 35 30 40 - - 47 - - - 30 11::11:: 
0:0 känslighet (mV/5kd) - 700 - 700 - 100 500 200 500 1500 1 1400 500 100 
:Z: ... inre kalibrering x x x x x x x x x 

triggat x x x x x x x x x x x x x x x 
snabbaste (ns/skd) 50/,s 1000 500 1000 300 200 500 200 1000 100 1000 40 100/,s 500 SOO 
långsammaste (s/skd) 0,02 0,1 0,1 100 0,03 1 2,5 5 0,5 0,2 S 2 0,1 S 0,1 
antal svep 5 11 8 11 11 21 2 1 1 1 1 1 22 -
kalibrering x x x x x x x x x x -
svepexpan5ion (ggr) S 5 5 5 50 5 50 5 10 5 

D.. yttre triggnivå (V) 0,5 O,S 0,2 0,3 0,3 0,25 0,5 0,5 2 0,5 4 0,5 20 
III 

> svepfördröjn (5) 0,5 
II) HF-synk x x x x x 

I I I I I I 
kont två batt- Z-ingång försedda med Z-ingång 

el nät- svep- stegs 
inst; 

, 
matn ;svep-

anm . spec för-
för ' dröjn 
under- S ms 
visn 50 ms I~ 
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Shibaden 821 

Tab 3. Svenska representanter för de oscil
loskopfabrikat som redovisas i tab 1. 

Fabrikat Svensk representant * Advance 

* AEG 

Scandia Metric AB, Fack, 
Solna 3 

Elektriska AB AEG, Fack, 
Solna 1 * Chinaglia 
Ingenjörsfirma Hefab AB, 
Tegnergatan 39, Stockholm C * Cossor 

* EICO * Ke-Mo * KEW 

M Stenhardt AB, Grimstagatan 
89, Vällingby 

Elfa Radio & Television, 
Box 12086 Stockholm 12 * Fairchild 
Firma Johan Lagercrantz, 
Gårdsvägen 10 B, Solna * G & E Bradley 
Ajgers Elektronik AB, Fack, 
Stockholm 32 * Heathkit * Solartron 
Schlumberger Svenska AB, 
Box 944, Lidingö 9 * Hewlett-Packard 

* Iwasaki 

HP Instrument AB, CentraI
vägen 28, Solna 1 

Teleinstrument AB, Box 14, 
Vällingby * Marconi 
Svenska Radio AB, Fack, 
Stockholm 12 * Nordmende 
Gylling Hemelektronik AB, 
Box 44030, Stockholm 44 * Philips 
Svenska AB Philips, Fack, 
Stockholm 27 * Shibaden 
AB Intensa, Artillerigatan 95, 
Stockholm 5 * Siemens 
Svenska Siemens AB, Fack, 
Stockholm 23 * Tektronix * Telequipment 
Erik Ferner AB, Snörmakar
vägen 35, Bromma * Unaohm 
Allhabo, Box 49044, 
Stockholm 44 

Privatradioöversikten 
i RT nr 7/ 8 kom att innehålla en 
föråldrad cppgift: Enligt påpekande 
från importören skall stationen R a
d i o f o n TRR-7 finnas i två versio
ner med 200 resp 400 mW ineffekt. 
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Solartron CD1400 

Siemens OST 

Tab 2. Data för plug in-enheter till vissa oscilloskop. 

Oscilloskop
fabrikat och 
typbeteckn 

Advance 
052000 

Cossor 
CDUll0 

Fairchild 
766H 

766H/F 

Iwasaki 
555004 

Siemens 911 

Plug in-enheter 

typbeteckn 

OS2000 P1Y 

052000 P2Y 

OS2000 P4X 

052000 P3X 

OS2000 P5X 

CAMll1 

CAMl12 

76-08 

74-13 

79-02 

74-17A 

H-4L-B 

H-4V 

V-4M-B 

M917 
M913 

Data 

Vertikalförstärkare med enkelstråle; band bredd 20 MHz, 
känslighet 50 mV/skd, ingångsimpedans 1 Mohm/35 pF. 
Dubbelstråleenhet; tvåkanals (elektronkopplad, 100 kHz) 
vertikalförstärkare; känslighet 10 mV/skd vid bandbredd 
20 MHz; de två kanalerna kan kaskadkopplas och ger då 
känsligheten 1 mV/skd vid band bredden 5 MHz; ingångs
impedans 1 Mohm/35 pF. 
Differential (vertikal-)förstärkare; känslighet 100 p,V/skd, 
bandbredd 200 kHz (inkopplingsbart störningsfilter redu
cerar bandbredden 10 ggr), ingångsimpedans 1 Mohm/47 
pF. 
standardsvepenhet med 19 svepområden ; snabbaste svep 
200 ns/skd, långsammaste > 5 s/skd; triggfrekvens max 
20 MHz, uttag för yttre svep, känslighet 2 V lem, bandbredd 
250 kHz; yttre triggnivå 200 mV. 
5vepenhet med fördröjning; 19 svepområden, snabbaste 
svep 200 ns/skd, långsammaste 600 ms/skd; kontinuerligt 
variabel fördröjning 200 ns-2 s; triggfrekvens max 20 MHz; 

. uttag för yttre svep, känslighet 2 V/skd, bandbredd 250 
kHz; yttre triggnivå 200 mV. 

Tvåkanals (elektronkopplad, 500 kHz) vertikalförstärkare; 
känslighet 5 mV/skd, bandbredd 20 MHz. 
Differential (vertikal-)förstärkare; känslighet 500 p,V/skd, 
bandbredd 1 MHz. 

Vertikalförstärkare, tvåkanalsenhet; känslighet 50 mV/skd 
vid 50 MHz eller 5 mV/skd vid 25 MHz; de två förstärkar
kanalerna kan kaskadkopplas och ger då känsligheten 
500p,V/skd vid 15 MHz. 
Horisontalförstärkare och svepenhet med fördröjt svep; 
data se tab 1. 
Vertikalförstärkare, tvåkanalsenhet; känslighet 10 mV/skd 
vid 90 MHz eller 100 mV/skd vid 100 MHz; de två förstärkar
kanalerna kan kaskad kopplas och ger då känsligheten 
1 mV/skd vid 50 MHz. 
Horisontalförstärkare och svepen het med fördröjt svep; 
data se tab 1; två svepgeneratorer ingår. 

Horisontalförstärkare och svepen het med fördröjt svep; 
data se tab 1. 
Horisontalförstärkare med synk för sammansatt TV-video
signal ; fördröjt svep 0-20 ms. 
Tvåkanals (elektronkopplad, 100kHz) vertikalförstärkare; 
känslighet 1 mV-5 mV-50 V/skd ; ytterligare data se tab 1. 

Vertikalförstärkare, en kanal; data se tab 1. 
Tvåkanals ~elektronkopplad, 300 kHz) vertikalförstärkare; 
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känslighet 50 mV/skd, bandbredd 10 MHz, stigtid 35 ns, 
ingångsimpedans 1 Mohm/35 pF; med två enheter möjlig
het till fyra samtidiga förlopp. 

M915 Differential (vertikal-) förstärkare; känslighet 100 I-tV/skd 
(växelspänning, bandbredd 500 kHz, ingångsresistans 
1 Mohm. 

CX1441 Vertikalförstärkare; data se tab 1. 
CX1442 Differential (vertikal-)förstärkare; känslighet 100 p,V/skd, 

band bredd 75 kHz, ingångsimpedans 1 Mohm/35 pF. 
CX1449 Differential (vertikal-) förstärkare; känslighet 10 mV/skd, 

bandbredd10 MHz, stigtid 35 ns, ingångsimpedans 1 Mohml 
35 pF. 

CX1443 Horisontalförstärkare och svepenhet; 18 svepområden 
med snabbaste svep 500 ns/skd, långsammaste 500 msl 
skd, förstärkarens känslighet 500 mV/skd; möjlighet till 
1-15 MHz HF-synk. ' 

CX1444 Svepen het med fördröjt svep samt horisontalförstärkare; 
samma svep som i CX1443; fördröjning 0-100 ms i tre 
områden; förstärkarens känslighet 500 mV/skd; 1-15 
MHz HF-synk. 

CX1448 Svepen het med expansion samt horisontalförstärkare; 
data se tab 1; svepet kan triggas med 20 Hz-10 MHz signal. 

3A6 Vertikalförstärkare ; data se tab 1. 
384 Horisontalförstärkare och svepen het; data se tab 1. 
3A3 Vertikalförstärkare, dubbelstråleenhet; känslighet 100 p,VI 

skd, bandbredd 500 kHz, sti{ltid 700 ns. 
3A74 Vertikalförstärkare, enhet för fyra förlopp; känslighet 

20 mV/skd, bandbredd 2 MHz, stigtid 180 ns. 
2A61 Differential (vertikal-)förstärkare; känslighet 10 p,V/skd, 

bandbredd 300 kHz, stigtid 1,2 p,s. 
383 Svepenhet med fördröjt svep; expansion max 5 ggr, 

snabbaste svep 500 ns/skd. 
jämte ytter
ligare ett 
20-tal typer 

D53 8 Differential (vertikal-)förstärkare; känslighet 1 mV/skd, 
bandbredd 75 kHz, ingångsimpedans 1 Mohm/40 pF. 
Vertikalförstärkare med 250 ns signalfördröjning ; känslig
hetIbandbredd 100 p,V/skd/75 kHz, 10 mV/skd/800 kHz, 
100 mV/skd/15 MHz; stigtid 20 ns, ingångsimpedans 1 
Mohm/40 pF. 

CD 

HD 

TD51 

Vertikalförstärkare med 250 ns signalfördröjning ; känslig
het 100 mV/skd vid bandbredden 25 MHz, 10 mV/skd vid 
5 MHz; stigtid 11 ns, ingångsimpedans 1 Mohm/40 pF. 
Svepenhet: data se tab 1. 

Unaohm G401 

N ya bildrör för 
industri-TV och 
storbildsoscilloskop 
• AEG-Telefunken har kommit ut med två 
nya typer av bildrör, M 17-11 med 17 cm 
och M 28-10 med 28 cm skärmdiagonal. 
Fokuseringen är elektrostatisk, avböjningen 
magnetisk. Glödeffekten till katoden är så 
låg som 0,66 W. För avböjningen fordras 
betydligt lägre effekt än tidigare, tack vare 
att halsdiametern nedbringats till endast 20 
mm. 

• M 28-10 är stålmantlat (jämför tig) och 
kan användas utan yttre skyddsglas. Till stål. 
manteln hör fästvinklar för snabbt bildrörs
byte i en apparat. Röret kan levereras med 
avböjningsenhet AT 1021 för rörslutsteg el
ler AE 66/ T3 för transistorslutsteg. Accele
rationsspänningen är 11 kV, glödspänningen 
11 V. Efterlysningstiden »normal» eller 
»lång» kan erhållas, lysfärgen är gulgrön 
eller blå. 

• M 17-11 har plan bildskärm av klar
glas och finns med vit lysfärg samt normal 
efterlysningstid för industri-TY-anläggning
ar, med blå, gulgrön eller orange lysfärg 
och lång efterlysningstid för oscilloskop. 
Accelerationsspänning 11 kV, glödspänning 
11 V. 

Avböjningsenheter : AT 1021 för rörbe
styckad, AE 66/ T4 för transistoriserad ut
rustning. • 
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Fig 3. Passiv prob (a) ansluten 

Till oscilloskopets till oscilloskop samt ekvivalent 
spets l y- förstärkare schema (b). Oscilloskopets in-

'1C, 

lcz 
gång representeras av R2-C2. 

", 
RZ ' 

Probens totala ingångsresistans 
är vanligtvis 10 Mohm, förde-

T ~ lade på 9 Mohm (Rl) och 1 
Mohm (R2); dämpningsfak-

l torn blir alltså 10. Koaxialka-
Jord Jord beln bör vara så lågkapacitiv 

-L som möjligt. 

M F STANLEY:* 

Mätprobar för oscilloskop 
För en hel del väsentliga mätningar har oscilloskopets Y-ingång 
för låg resistans och för hög kapacitans. Dessutom inverkar 
mätkabelns inte obetydliga kapacitans. 
Med en mätprob »känner» mätstället ingångsresistansen upp
transformerad tillika ingångskapacitansen nedtransformerad -
oscilloskopets hela bandbredd kan utnyttjas. 
M F Stanley, ett inom brittisk elektronik välkänt namn, knuten 
till Marconi och oscilloskopexpert, ger här en kort men fakta
laddad orientering om de viktigaste typerna av mätprobar. 

• Marconi Instruments Ltd, England - Artikeln med svensk ensamrätt tör RADIO & TELEVISION. 
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• • En voltmeter med mycket noggrann 
vridspole framstår vid vissa tillfällen som 
ett dåligt instrument, nämligen om den 
belastar mätobjektet så mycket att det av
lästa värdet blir missvisande_ 

Samma sak gäller - i princip - för ett 
oscilloskop; här är vertikalförstärkarens 
ingångsimpedans utslagsgivande för mät
resultatet, Denna impedans inverkar in
te bara på amplitudvärdet utan också på 
kurvformen hos det förlopp som åskåd
liggörs på skärmen. 

Förstärkarens ingångsimpedans består 
i regel av l Mohm ,shuntresistans paral
lellkopplad med 12-47 pF kapacitans . 



a 

b 

c 

Fig 4. Olika inställningar av probkon
densatorn el: a) visar pulsåtergivningen 
då el är för liten, shuntkapacitansen 
e2 inverkar så att höga frekvenser 
dämpas mer än medelhöga och låga; 
b) visar rätt inställd el, probens 
dämpning är nu konstant över hela det 
aktuella frekvensområdet; kurva c) 
gäller om el är för stor, de höga 
frekvenserna dämpas mindre. 

När en spänningskälla ansluts till oscillo
skopet (se tig 1) uppstår därför över 
spänningskällans inre impedans Zg ett 
spänningsfall som mycket väl kan ändra 
amplitud och kurvform på det under
sökta förloppet. Ingångsströmmen förde
lar ju sig på motståndet R och konden
satorn C. 

Om spänningskällan lämnar pulser 
med långa stig- och falltider har C re
lativt liten inverkan. Kurvformen distor
deras inte nämnvärt, utan det är huvud
sakligen R som belastar spänningskällan 
så att amplituden sjunker. 

Vid snabba pulser flyter en relativt stor 

Glid
kontakter 

Motstånd 
9Mohm 

Omkopplarens 
kontak lhuvuden 

Probspets 

Fig 5. Marconis prob med inbyggd omkopplare för dämpningsfaktorn. 

Fig 6. Återgivningen av 
en snabb puls (stigtid 
< 1 ns) med proben i 
fig 5. Bilden till vänster 
erhölls vid dämpnings
läge 10, den till höger 
vid dämpningsläge 1. 
Pulsgeneratorns impe
dans i båda fallen 50 
ohm. 

del av signalströmmen genom C. Denna 
del av strömmen får en kurvform som 
avviker från den som spänningskällan 
normalt levererar. Över Zg uppstår ett 
spänningsfall med motsvarande avvikel
se i kurvform. 

Falska signaler kan uppstå 
vid HF -mätning utan prob 

Enklaste förbindelselänk mellan oscillo
skop och mätobjekt är en koaxialkabel 
med testspets. Kabelkapacitansen varie· 
rar mellan 30 och 50 pF, beroende på 
längd och typ. Till denna kapacitans 
måste adderas vertikalförstärkarens in· 

gångskapacitans, varför mätpunkten bör 
ha relativt låg impedans (d v s hög kapa
citans i förhållande till kabel- och in· 
gångskapacitans) om förstärkarens band· 
bredd skall kunna utnyttjas så mycket 
som möjligt. 

I tig 2 har frekvensen 1 MHz valts 
som exempel för att visa hur kabel- och 
ingångskapacitans påverkar signalen vid 
stigande impedans i mätpunkten. Mäter 
man på t ex en avstämd krets, uppstår 
ofta falska signaler som kan ge full· 
komligt vilseledande resultat. 

För det mesta behöver alltså vertikal· 
förstärkarens ingångsimpedans höjas vä· 
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Likriktarrör 

Prob
spets 

Skärmad kabel 
~------......------4~--+--------+-+---~ Till oscilloskopets 

c, 

Jord 
Fig 7. Högspänningsprob med kapacitiv spänningsdelare 
Cl-C2. Kondensatorn Cl motsvarar anod-katod
kapacitansen (1-2 pF) i ett likriktarrör för högspänning. 

sentligt, och det sker lämpligen med en 
högimpediv mätprob - passiv eller aktiv 
beroende på hur hög signalnivå som skall 
mätas. 

Passiv prob med hög impedans 
medför god pulsåtergivning 

Den passiva proben innehåller, som tig 3 
visar, ett motstånd Rl parallellkopplat 
med en variabel kondensator el. Nätet 
R2-C2 motsvarar vertikalförstärkarens 
ingångsimpedans. Värdet på Rl är så 
dimensioperat att spänningen över R2-e2 
blir 1/10 av spänningen på probspetsen. 
Den variabla kondensatorn el justeras 
så att e2:s dämpning av höga frekvenser 
kompenseras. Eftersom vertikalförstär
karens ingångskapacitans varierar mellan 
olika oscilloskopexemplar har värdet på 
el inte kunnat fixeras vid tillverkningen. 
Dessutom kan ingångskapacitansen änd
ras vid byte av mätområde. 

Proben kalibreras med en pulsformad 
spänning (vanligtvis finns en fyrkant
våggenerator för kalibrering inbyggd i 
instrumentet): el justeras så att puls
toppen blir så flat som möjligt, jämför 
tig 4. 

Aktiv mätprob 

I tig 5 visas en av Marconis senaste 
probmodeller med inbyggd omkopplare 
för växling mellan dämpnings faktorn 10 
och 1. Ingångskapacitansen med kabel 
och ansluten oscilloskopförstärkare (in
impedans 1 Mohm/30 pF) är 9,5 pF i läge 
10, 70 pF i läge 1. Stigtiden (alltså den 
stigtid proben adderar till den uppmätta 
pulsens) är 7 ns i läge 10, i läge 1 be
ror den på impedansen i mätpunkten. 
Pulsåtergivningen illustreras av tig 6. 

Specialprob för högspänning 
kapabel klara' av 50 kV 

Om den spänning som skall mätas är så 
hög att den - även efter 10 ggr dämp
ning - överskrider vad förstärkarens 
högsta mätområde klarar, måste en hög
spänningsprob tillgripas. Vanliga data för 
en sådan med resistiv spänningsdelning 
är: 100 Mohm ingångsresistans, 3 pF in
gångskapacitans, max tillåten spänning 
12 kV. 

Eftersom kolmotstånd har begränsad 
spänningstålighet är en prob med kapa
citiv spänningsdelning att föredra vid 
spänningar över 12 kV. Den typ som 
visas i tig 7 tål omkring 50 kV. 

y-förstärkare 

L--__ ~ Jord 

Aktiv prob bäst vid småsignaler 
Extra dämpsats för probspetsen 

Mätning av låga signaler i lågohmiga 
kretsar erbjuder ju inga större problem. 
Antingen ansluter man en mätkabel di
rekt, eller också kopplar man om proben 
i läge 1, om den möjligheten finns. 

Vid låg signalnivå, högohmig krets 
och högohmig prob med dämpningsfak
torn 10 kan det inträffa att förstärkning
en i oscilloskopet inte räcker till. Man 
får då övergå till en prob som innehåller 
en aktiv komponent, exempelvis den 
som tig 7 återger. Den innehåller en ka
todföljare och har följaktligen högoh
mig ingång, lågohrnig utgång och ger 
en viss strömförstärkning. Belastningen 
på mätobjektet med kopplingen i tig 7 
blir 10 Mohm/8 pF. Beroende på rörets 
branthet är utgångsimpedansen 100-200 
ohm, varför en 85 ohms koaxialkabel 
passar tämligen bra som anslutning till 
oscilloskopet. Frekvensåtergivningen är 
rak upp till 30 MHz. Max nivå som kan 
mätas utan risk för amplituddistorsion 
är 3 (topp-till-topp). 

Probspetsen kan förses med extra 
dämpsats för högre nivå. _ 

,------------, 
I +U I 
I T I 
I I 

Fig 8. Katodföljarprob för mätning av små 
signaler i högohmiga kretsar. Max 
ingångsnivå utan överstyrning är 3 V 
topp-till-topp. 

I I 
I I 

Prob~~--__I1---;110n 100 I 
spets .. I I 

I I Koaxialkabel Till oscilloskopets 

I 10 M L-----t--t1====::;;:::====:::jd-l------- y- tö rst ä rka re 
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I -U I 
L ___________ ...J 
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J F GOLDING:* 

SVEPTESTNING 
av RADIO
MOTTAGARE 
Att bandfilter i en radiomottagare lämpligen trimmas med 
svepmodulerad signalgenerator jämte oscilloskop är välbekant, 
men också när det gäller att bedöma en mottagares prestanda 
överhuvud kan en svept signal utnyttjas: 
Känslighet och signaljbrusförhållande, till exempel, kan mätas 
på enklare sätt än med konventionella metoder. 

·Marconi , England 

HF LF Svep- Mottagare . Detektor Oscilloskop generator under .. t--
prov 

p yttre modulations- S~~tC!nd-
signal spannmg 

Svepbredd 
kontroll 

Fig 1. Generellt blockschema för mottagarprovning och -trimning med svept HF-signal. 
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Baslinje 

Fig 2. Oscilloskopåtergivning av frekvensgången för det önskade sidbandet i en SSB
mottagare. Rutnätet är kalibrerat i 1 kHz/ cm på den horisontella skalan. Punkten vid 
delstreck O anger den frekvens till vilken mottagaren är avstämd. 

• • Trängseln på kommunikations- och 
amatörbanden har medfört att man så 
gott som uteslutande använder kristall
styrda smalbandsmottagare i såväl mo
bila som fasta stationer. På de lägre 
frekvensbanden förekommer SSB-trafik. 
På VHF fordrar de snäva kanalavstån
den - storleksordningen 25 kHz - en 
frekvensstabilitet som är praktiskt taget 
omöjlig att uppnå med en vanlig LC
oscillator. 

Mottagaren arbetar alltså på ett antal 
fasta kristallstyrda kanaler och blir här
igenom enkel att sköta. Det är däremot 
svårt för servicemannen att finna en 
lämplig signalgenerator som är tillräck
ligt frekvensstabil och har kontinuerligt 
variabel avstämning. Det senare är ett 
ovillkorligt krav om man skall kunna 
mäta hur mottagaren uppför sig vid sig
nalfrekvenser mellan de fastställda ka
nalgränserna. 

Kravet på låg frekvens drift är så stort 
att instrumenttillverkarna som känt har 
kommit ut med exklusiva och dyrbara 
signalgeneratorer med frekvenssyntetise
ring. 

En billigare lösning är att tillföra mot
tagaringången frekvenssvept signal och 
ansluta ett oscilloskop till utgången. I 
tig l visas hur signalgenerator och oscil
loskop ansluts till mottagare, då dess 
frekvensåtergivning skall undersökas. Ge
neratorn måste kunna frekvensmoduleras 
samt ha en noggrant kalibrerad stegdämp
sats. Oscilloskopet får förutsättas ha ut
tag för X-kanalens sågtandformade av
böjningsspänning, som över en nivåkon
troll ansluts till signalgeneratorns uttag 
för yttre frekvensmodulering. 

MATNING PÅ SSB- OCH 
TELEGRA~OTTAGARE 

Dessa mottagartyper är enkla att trim
ma: känslighet, selektivitet och signal! 
brusförhållande kan mätas med omo
dulerad (CW-) signal från signalgenera
torn. Vid SSB kan det önskade sidbandet 
simuleras med hjälp av CW-signalen. -
I tig 2 visas hur SSB-mottagarens frek
venskurva återges på oscilloskop. Från 
oscilloskopets tidbasutgång matas såg
tandspännillg till ett spänningskänsligt 
reaktanssteg i signalgeneratorn, vilket in
nebär att signalgeneratorns frekvens va
rieras synkront med X-avböjningen. 
Spänning för y -avböjning tas ut från en 
detektor ansluten till mottagarens sista 
MF-steg. Storleken på denna spänning 
beror på mottagarens frekvensåtergiv
ning i varje svepögonblick. 

Oscilloskopet har en anordning som 
projicerar ett rutnät med dB-skala på 
skärmen så att den relativa frekvens
återgivningen kan avläsas. Sveplängden ... 
ställs lämpligen in på 1 kHzjcm, ett lätt- I,.. 
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avläst värde på rutnätets horisontella 
skala. »Punkten» i kurvans fot (tig 2) an
ger noll-signal, d v s den MF-spänning 
mottagaren skulle lämna om svepet kopp
lades bort från signalgeneratorn (svepets 
nollgenomgång). För att man skall få 
»punkten» måste MF-signal från motta
garens sista blandarsteg interferera med 
blandarstegets lokaloscilla:torsignal i en 
yttre blandare, som ansluts till Z-modu
leringsingången på oscilloskopet. 

Kä~slighet 

Vi skall nu visa hur den beskrivna upp
kopplingen kan användas för mätning 
av mottagarens känslighet. Om signalge
neratorn skulle råka driva i frekvens har 
detta ingen större betydelse, eftersom det 
endast innebär att oscilloskopkurvan för
flyttas något i sidled. 
• Kl:i:.nsligheten definieras som erforder
lig signalnivå på antenningången för att 
ett acceptabelt signal/brus-förhållande 
skall uppnås (brusbegränsad känslighet), 
vid SSB-mottagare utan angivande av 
modulationsdjup. 
• Signal/brus-förhållandet bestäms av 
mottagarens uteffekt dels med, dels utan 
ingångssignal ansluten. Uteffekten utan 
signal är givetvis lika med bruset, med 
signal lika med summan av brus- och 
signaluteffekt. Ekvationen för signal/brus
förhållandet blir följaktligen: 

[log~: -lJ dB 
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där Ps är uteffekten med signal och Pn 
uteffekten med enbart brus. Vid känslig
hetsmätning blir förhållandet omvänt: 
bruseffekten mäts först, erforderlig sig
naluteffekt P s beräknas och signalgene
ratorn ställs in så att denna effekt erhålls, 
varefter det inställda värdet på signal
generatorns utspänning avläses på dess 
dämpsatsskala. 
• Vid frekvenssvepmetoden anges fak
tiskt brus nivå och signalnivå samtidigt 
på oscilloskopet: b~slinjen i oscilloskop
bilden motsvarar nämligen brusnivån -
approximativt sett - eftersom relativt hög 
inspänning erfordras vid bandbreddsmät
ning. Om däremot inspänningen reduce
ras till specificerad känslighetsnvå, måste 
oscilloskopets Y-förstärkning ökas, så att 
baslinjen hamnar ovanför brusnivån, var
efter signal/brus-förhållandet kan av
läsas. 

Först måste naturligtvis Y-avböjning
ens noll-nivå fixeras genom att anslut
ningen till Y-förstärkarens ingång kopp
las bort, och tidaxellinjen ställs in på rut
nätets nedersta linje med hjälp av Y
positionsratten. Brusnivån indikeras, se
dan anslutningen åter inkopplats, av av
ståndet mellan rutnätets baslinje och 
återgivningskurvans baslinje. Mäter man 
avståndet från rutnätets bas till kurvans 
topp får man summan av signal- och 
brusnivå. 

Ett skäl som skulle talaemotlämplighe
ten i det här förfarandet är att signal/brus
förhållandet utgör kvoten av två effekt-

Fig 3. Exempel på den instrumentuppsätt
ning som erfordras (ör sveptestning; överst 
t v signalgenerator (Marconi TF2002), t h 
oscilloskop med rutnätsprojektor (Marconi 
TF2200A). 

lllvaer, medan avböjningen i oscillo
skopet är proportionell mot olika spän
ningsnivåer. Invändningen kan motive
ras vid de höga nivåer som används vid 
upptagning av frekvenskurvor, men kan 
försummas vid de små signaler som ut
nyttjas då brus och känslighet mäts . 

Detektorns karakteristik 
inverkar på resultatet 
De flesta halvledardioder har linjär ka
rakteristik ovanför 500 mV, därunder 
kvadratisk. Det bör därför inte vara svårt 
att konstruera en detektor med en ut
spänning som är i stort sett proportionell 
mot ineffekten. Fig 4 visar en helvågslik
riktarkoppling som ansluts till mottaga
rens LF-utgång över en transformator 
med rnittpunktsjordad sekundär. Mot
ståndet Rl behövs endast om LF-utgång
en bör avslutas med ett lågt resistans
värde. 

Vid känslighetsmätning ställs omkopp
laren SI i läge 1 så arbetar kopplingen 
som en detektor med kvadratisk karakte
ristik; om man skall mäta frekvensåtergiv
ning ställs omkopplaren i läge 2, varvid 
anordningen fungerar som en topplikrik
tande detektor. 

Ett komplett arrangemang för känslig
hetsmätning visas i fig . 5. Mätförfaran
det är följande: 



01 Ffg 4. Detektor med utspJiJuliDgen 
proportionell mot effektutveddiugen 
l motståndet Rl. Med omkopplaren 
SI i läge 1 aibetar kopplingen som 
topplikriktande detektor; med om
kopplaren i läge 2, arbetar de~ som'·' 
en detektor med kvadratisk karakte
ristik. 

10k Y-ingång på 
r-------f*"'-~-~----.---IcR4::>-...----...... · oscilloskop 

Fig 6. Oscilloskopkurva för mlitning 
av känslighet (SSB-mottagare). Bas
linjen motsvarar återgivningen vid 
kortsluten ante_ingång. 
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Baslinje Fig. 5. Uppkoppling för kiinsligheWniitning. 

• Sedan signalge.neratorn avstämts, och 
svepet justerats till lämplig längd, ställs 
S2 i läge 1 så att oscilloskopets Y-in
gång O-ställs. Ratten för position Y jus
teras så att tidaxeln sammanfaller med 
rutnätets baslinje. 
• S2 ställs sedan i läge 2 och mottaga
rens volymkontroll justeras så att kur
vans baslinje hamnar på den dB-linje i 
rutnätet som svarar mot specificerat sig
nal/brusförhållande. 
• Kurvans topp justeras med signalgene
ratorns dämpsats så att den når linjen 
för O dB. På dämpsatsskalan avläses ett 
pV-värde som motsvarar mottagarens 
känslighet. 

AM-MOTTAGARE 
MED DUBBELT SIDBAND 
Under fönitsättning- att signalgeneratorn 
klarar amplitudmodulering och frekvens
svep samtidigt, kan uppkoppling i tig 5 
också användas för mätning på en nor
mal AM-mottagare med dubbelt sid
band. 

Bandbreddsåtergivning 
Den vanliga metoden för återgivning av 
frekvenskarakteristiken är att ansluta 
oscilloskopets Y-ingång direkt till motta
garens detektorutgång. Men detta är of
ta opraktiskt. Fullt tillfredsställande nog
grannhet får man med en koppling en
ligt tig 5 då det gäller bandbredder in
om audiofrekvensområdet. Den ampli-

tudmodulerande frekvensen måste natur
ligtvis vara låg i förhållande till band
bredden; modulationsdjupet högst 20 %. 

Uppmätning av 
maximal känslighet 
Känsligheten anger mottagarens förstärk
ning uttryckt som erforderlig HF-spän
ning på antenningången för ett givet 
värde på uteffekten. 

Detektorn måste, för att ge ett abso
lutvärde på uteffekten, kalibreras med en 
känd LF-signal. Sedan oscilloskopets 
böjning som funktion av erforderlig LF
effekt fastställts, justeras den signal som 
mottagaren tillförs så att denna avböj
ning erhålles vid kurvans mittfrekvens. 
Mätning av max känslighet görs vanligen 
med 30 % 400 Hz-modulation. Modula
tionen kan orsaka en viss deformering 
av kurvans flanker, men i toppen kan 
amplitudfelet försummas. 

Brusbegränsad känslighet 
Bortsett från att en AM-mottagares brus
begränsade känslighet vanligen mäts med 
30 % modulerad bärvåg, är mätförfaran
det i stort sett samma som vid SSB- och 
telegrafimottagare. 

En viktig skillnad är dock att en SSB
mottagares brusnivå förblir konstant obe
roende av om signal tillfers eller inte. 
I en vanlig AM -mottagare är det inte så. 
Om mottagaren avstämts till en omodu
lerad HF -signal som ligger under A VK
tröskeln, stiger brusnivån väsentligt 

jämfört med om ingen signal alls till
förs. Utan någon ingångssignal är motta
garens eget brus inte tillräckligt för att 
driva mottagardetektorn till den linjära 
delen av dess karakteristik. Men när en 
yttre bärvåg ansluts~ adderas bruset till 
denna och modulerar bärvågen slumpvis, 
vilket detekteras linjärt. 

Signal/brus-förhållandet mäts därför 
alltid med en bärvåg, vars nivå ligger i 
närheten av specificerad känslighet. Bru
sets uteffekt mäts först vid omodulerad 
bärvåg. Sedan läggs modulationen på 
och en andra mätning görs, där man 
får summan av signal och brus. Signal/ 
brus-förhållandet kan sedan beräknas 
med samma formel som gäller för SSB
mottagare. 

,Känsligheten kan mätas med frekvens
svepmetoden utan krångliga beräkningar 
och utan hänsyn tagen till frekvensdrift: 
• Y-avlänkningen O-ställs på rutnätets 
baslinje - som tidigare; 
• Omkopplingen S2 (tig 2) ställs i läge 2 
och en kurva för mottagarens pass band 
återges med omodulerad generatorsignal. 
Denna kurva är naturligtvis beroende 
av mottagarens angivna bruseffekt; mot
tagarens volymkontroll ställs in så att 
kurvans topp når den dB-linje på rut
nätet som svarar mot det signal/brus
förhållande som erfordras. 
• Bärvågen moduleras 30 % och signal
generatorns dämpsats justeras så att kur-
vans topp sammanfaller med rutnätets O • 
dB-linje. På dämpsatsen avläses ett p.V-
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värde som utgör mottagarens brus be
gränsade känslighet. 

FM-MOITAGARE 

Smalbands-FM-mottagare för VHF och 
UHF ställer större krav på signalgenera
torns frekvensstabilitet än andra motta
gartyper. Vid mobil kommunikation är 
kanalavståndet vanligtvis 25 kHz med 
± 7,5 kHz tillåtet frekvenssving på sän
daren. Brusbegränsad känslighet mäts 
vanligen vid 30 % av max tillåtet sving, 
vilket betyder att signalgeneratorn inte 
behöver driva mer än 3 kHz från mitt
frekvensen förrän det yttre sidbandet 
hamnar utanför mottagarens passband. 
På 470 MHz-bandet betyder det att man 
kräver storleksordningen 0,005 0/00 fre
kvensstabilitet under den tid som behövs 
för mätningen! 

När kanalutrymmet i framtiden ytter
ligare inskränks blir det säkert ännu 
svårare nu att hitta en signalgenerator 
med tillräcklig frekvensstabilitet för mät
ningar av det här slaget! 

. Diskriminatorn kräver 
trimning med svept frekvens 

Sveptrimning aven FM-mottagare går 
till på samma sätt som för andra motta
gare. För att återge MF-förstärkarens fre
kvenskurva (bandfilterkurva) erfordras 
en separat detektor som ansluts till ut
gången på sista MF-steget. Största ny t-
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tan av frekvenssvepmetoden har man 
dock vid undersökning och trimning av 
diskriminatorn. 

Signalgeneratorn bör ge åtminstone 
± 100 kHz frekvenssving för att kunna 
användas då man trimmar den vanligaste 
FM-mottagartypen, rundradiomottaga
ren, där svinget vanligtvis är ± 75 kHz. 
• För att diskriminatorn skall provas 
under normala driftförhållanden måste 
så hög ingångssignal användas att be
gränsaren lämnar full spänning. Det är 
också viktigt att signalgeneratorns utgång 
är korrekt anpassad till MF-förstärka
rens ingång. Bekvämast är att föra in sig
nalen på antenningången. 
• En låg moduleringsfrekvens bör väl
jas, omkring 50 Hz, så att inte diskrirni
natorkurvan påverkas av MF-bandfilt
rens karakteristik. Det betyder att signal
generatorn måste moduleras från en ytt
re spänningskälla, som helst skall lämna 
sinusspänning; med sinusmodulation vi
sar signalgeneratorns modulationsindika
tor frekvenssvinget, dvs. halva svepbred
den. Modulationsspänningen påförs sam
tidigt oscilloskopets X-kanal; den åter
givI;La kurvans längd motsvarar då dubb
la frekvenssvinget, och X-kanalens för
stärkning justeras så att en frekvensska
la bildas av rutnätets X-axel. 
• Oscilloskopets Y-igång ansluts direkt 
till diskriminatorns LF-utgång. Ingångs
impedansen i oscilloskopet är så hög att 

Ändring i brantheten 
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Fig 7. Undersökning av FM-mottagares diskriminator med direkt återgiven kurva (överst) 
och med deriverad kurva. - Observera hur mycket tydligare olinjäritet i diskriminatom 
återges av den deriverade kurvan! 
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den inte har någon nämnvärd inverkan 
på diskriminatorn. 
• Signalgeneratorn avstäms till MF-ka
nalens mitt och med dämpsatsen vrids 
utspänningen upp så mycket att motta
garens begränsare träder i funktion. 
Oscilloskopet visar då den välbekanta S
kurvan som representerar diskriminator
karakteristiken. 

Obs! Om mottagaren har kvotdetektor 
måste dess elektrolytkondensator lossas 
och ersättas med en lämplig spännings
källa! 

Deriverad kurva lämpligast 
då det gäller felsökning 

Om signalgeneratorn moduleras med 
två på varandra överlagrade frekvenser 
kan man få fram en oscilloskopkurva 
som visar derivatan av diskriminator
kurvan, d v s en funktion av diskrimina
torkurvans branthet i olika punkter. 

En felaktigt arbetande diskriminator 
kan lättare undersökas med hjälp av 
deriverad kurva. I tig 7 visas exempel på 
direkt upptagna och deriverade kur
vor för en linjär och en olinjär diskri
minator. 

Observera den deriverade kurvans 0-
passager där den direkt upptagna kurvan 
byter lutningsriktning, d v s ändrar tec
ken på sin vinkelkoefficient! 

Den teoretiskt riktiga kurvan utanför 
dessa O-passager visas med streckade 

MiHfrekvens Max branthet 

(c) Återgivningskurva för icke 
linjär diskriminator 

Direkt återgivning 

Deriverad kurva 



linjer, men detta har mindre betydelse 
eftersom vi bara är intresserade av kur
vans förlopp mellan O-passagerna. 

Den uppkoppling som behövs för de
riverad återgivning visas i tig 8. En lång
sam sågtandspänning (eller lågfrekvent 
sinusvåg) tillförs signalgeneratorns mo
duleringsingång och oscilloskopets X-för
stärkaringång samtidigt. Amplituden på 
denna spänning skall vara sådan att den 
ger ett frek.venssvep som fullständigt 
täcker diskriminatorns karakteristik. 
Spänningens frekvens skall ligga under 
den lägsta som återges av mottagarens 
LF-förstärkare. 

Den mycket lågfrekventa svepspän
ningen modulerar genom transformatorn 
Tl en signal om l kHz med tillräcklig 
amplitud för att ge omkring l % av max 
tillåtet frekvenssving. Oscilloskopets y 
förstärkaringång ansluts över en likrik
tare till mottagarens LF-utgång. 

Den momentana l kHz-signalensampli
tud från mottagaren är då direkt propor
tionell mot diskriminatorkurvans brant
het, vilket betyder att oscilloskopet vi
sar en deriverad kurva. 

Olinjäritet kan undersökas genom jäm
förelse med de horisontella linjerna i 
rutnätet. Storleken på olinjäriteten kan 
uppskattas genom att man jämför kur
vans stigningshastighet efter O-passage 
med kurvans medelhöjd över O-linjen. 

Brusbegränsad känslighet 

Mätning av brusbegränsad känslighet går 
till på samma sätt som vid AM-motta
gare; signal/brusförhållandet beräknas 
med ledning av mottagarens uteffekt vid 
modulerad och omodulerad signal. 

FM-mottagaren uppför sig dock an
norlunda än AM-mottagaren med avse
ende på hur egenbruset påverkas då HF
signal tillförs. Medan brusets uteffekt i 
en AM-mottagare ökar när signal tillförs 
antenningången, minskar det väsentligt i 
en FM-mottagare. 

Orsaken är att slumpvis uppträdande 
brus - vid frånvaro av antennsignal -
obehindrat införs till diskriminatorn. Då 
antennsi'gnai ansluts, amplitudmoduleras 
signalen av bruset; amplitudmodulering 
hindras av begränsaren att nå diskrimi
natorn. 

När antennsignalen brusmoduleras, så 
att den upptas av den linjära delen av 
AM -detektorns karakteristik, blir brus
nivån för örat konstant (förutsatt att in
te AVK trätt i funktion), oberoende av 
bärvågens amplitud. Bruset får en given 
nivå och den inkommande signalens ni
vå ger önskat signal/brusförhållande med 
modulering. 

Vid brusmätning på FM -mottagare är 
förhållandet omvänt. Trots att bruseffek
ten minskar när bärvågens nivå sätter 
begränsaren i funktion, blir den önska
de signalens uteffekt konstant. Känslig
hetsmätning på en FM-mottagare görs 
därför först med modulerad signal och 

uppmätning av uteffekten, sedan slås mo
duleringen från, och signalgeneratorns 
utsignalnivå justeras så att man får be
räknad bruseffekt. 

Noggrann avstämning är viktig när 
man mäter en FM-mottagares signal! 
brusförhållande. En del av AM-dämp
ningen äger nämligen rum i diskrimina
tom. 
• Noll-nivån justeras in på rutnätets bas
linje och en modulerad signal tillförs 
mottagaren; d v s lågfrekvent module
ringsspänning med låg nivå överlagras 
på svepspänningen (jfr tig 8). I de flesta 
specifikationer anges brusbegränsad käns
lighet med en frekvensmodulering som 
ger 30 % av max tillåtet frekvenssving. 
• Med den modulerade insignalens nivå 
ungefär vid specificerad känslighets nivå, 
justeras mottagarens volymkontroll så 
att toppen på kurvan med modulering 
hamnar på rutnätets O dB-linje. 
• Moduleringsspänningen slås sedan 
från, så att oscilloskopet visar en kurva 
för brus nivån som funktion av antenn
signalens frekvens. Eftersom tillförsel av 
HF -signal sänker mottagarens bruseffekt, 
inverteras denna andra kurva - som 
framgår av tig 9 - med en sänkning som 
motsvarar brusnivån vid avstämd sig
nal. 
• Signalgeneratorns HF-nivå justeras så, 
att lägsta punkten på den återgivna kur
van sammanfaller med den dB-linje i rut-

yttre 
modulations-

signal 

HF 

nätet som motsvarar specificerat signal/ 
brus-förhållande. Den brusbegränsade 
känsligheten kan sedan avläsas på sig
nalgeneratorns dämpsatsskala. 

ALLMÄNNA SYNPUNKTER 
Fatsän denna artikel i huvudsak behand
lat mätning av brusbegränsad känslighet 
är det inget tvivel om att frekvenssvep
metoden kan tillämpas vid andra mot
tagarmätningar där man har problem 
med signal generatorns frekvensdrift. 
Mycket beror på den motta!'lre som 
undergår provningen. 

SVEPHASTIGHET 
För samtliga prov som beskrivits måste 
allmänna regler för system med svep
återgivning beaktas. Viktigast är förhål
landet mellan svepfrekvens och band
bredd. För mätningar som inte gäller 
noggrann återgivning av frekvenskurvan 
kan det vara frestande att öka svepfre
kvensen och bortse från självsvängnings
fenomen i mottagarens förstärkare. Det
ta kan leda till amplitudfel och bör där
för undvikas. 

En tumregel för max tillåten svep
frekvens: högsta frekvenskomponenten 
skall vara mindre än 11100 av mottagarens 
3 dB-bandbredd, för att kurvan på oscil
loskopet inte skall distorderas märkbart. 

• 

Fig 8. Så här kopplas instrumenten till FM
mottagaren då en deriverad diskriminator
kurva skall återges på oscilloskopet. 

Långsamma såglondspJlser 

Fig 9. Mätning av brusbegränsad känslighet i AM· och FM-mottagare. 
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nya produkter 
Mätinstrument 

* IM 67, den stora expo för 
mätteknik och mätinstrument 
som äger rum I Stockholm un
der november, och då blir Nor
dens största utställning I sitt 
slag, är anledningen till att ton
vikten hos månadens Nya pro
dukter ligger på det aktuella 
området, de senaste mätInstru
menten. Arrangörer av expon 
är den nya sammanslutningen 
Svenska Leverantörföreningen 
för Instrument och Mätteknik 
(IM) - förutvarande Sveriges 
Instrumentleverantörers För
ening samt Föreningen Instru
mentutställningsarrangörer. 

TRANSISTORISERAT 
UNIVERSALINSTRUMENT 
OCH LF-GENERATOR 
NYHETER FRÄN PHILIPS 
Bland instrumentnyheterna från 
Philips noteras en -kompakt, 
transistoriserad multi meter, PM 
2400, och en LF-generator i två 
versioner - PP 60S0S för si
nusvåg, PP 60S0SK för sinus
eller kantvåg. 

Multimetern har totalt 42 
mätområden : likspänning eller 
växelspänning kan mätas från 
100 mV-1 000 V fullt skalutslag 
i nio områden ; likström eller 
växelström 1 p.A-3 A, nio om
råden ; resistans O,S ohm-SO 
Mohm, fyra områden. Automa
tisk omkoppling likspänning/ 
växelspänning (likström/växel
ström) samt polaritetsind ikator. 
Spänningskälla för kalibrering 
ingår. Ingångsimpedansen är 
10 Mohm. 

Med vanliga standardbatte
rier är drifttiden 1 000 timmar. 
Instrumentet väger 1 kg utan 
batterier och har dimensioner
na 170 X 1S0 X 66 mm. 

Sinusgeneratorn lämnar 2,5 
W (50 V över 1 kohm) och 
amplituden är kontinuerlig el-
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ler stegvis variabel. Med hjälp 
av inbyggd transformator kan 
utgången anpassas till 5, 20, 

. 150 eller 600 ohms belastning. 
Frekvensområdet är 3 Hz-300 
kHz. 

Kantvågsdelen i PP 60S0SK 
har samma frekvensområde. 
Utgående fyrkantvåg - max 20 
V i tomgång - har 100 ns stig
och falltid. Amplituden varieras 
kontinuerligt eller stegvis. Puls
kvoten (duty cycle) kan varie
ras ned till 20 % varför instru
mentet också kan köras som 
generator för enkel puls. 

Svenska AB Philips, Stock
holm 27, säljer här beskrivna 
instrument. 

MILLlOHM-METER 
FRÄN KEITHLEY, INC. USA 

Keithley Instrument, Inc., USA, 
har kommit ut med en ny mil
liohmmeter, modell S03CC, som 
mäter 1 mohm-10 kohm i 13 
områden. Instrumentet är för
sett med indikering för övre 
och undre tillåten nivå, som 
dels med signallampa, dels 
med separat signal utgång an
ger om uppmätt värde faller 
inom inställda gränser. Nivåer
na kan justeras med ± 1 % 
noggrannhet. 

Mätnoggrannheten vid direkt 
avläsning på visarinstrumentet 
är ± 1 % av full skala, på skri
varutgången ± O,S % av full 
skala. 

Instrumentet finns i bänk- el
ler rackutförande. 

Svensk representant : Oltro
nix AB, Vällingby. 

DIGITALT UNIVERSAL
INSTRUMENT FRÄN 
SCHNEIDER, FRANKRIKE 

På Parisutställningen Mesuco
ra presenterades ett nytt uni
versalinstrument, Digitest, som 
mäter l ikspänning, likström, 
växelspänning, växelström el
ler resistans och indikerar mät
värdet med tre siffror och en 
fjärde siffra som anger »utan
för området». 

Mätområden: 100 p.V-1 000 V 
likspänning i fem områden, 
0,1 p.A-1 OSO mA likström i fem 
områden ; 1 mV-330 V växel
spänning i fyra områden, 1 p.A 

-330 mA växelström i fem om
råden samt 0,1 ohm-1200 
kohm resistans i fem områden. 
Mätnoggrannheten är O,S-2 % 
och upplösningen 0,1 %. Auto
matisk inställning av rätt pola
ritet. 

Instrumentet kan drivas från 
nät, torrbatteri eller ackumula
tor (något dyrare utförande 
med inbyggd NiCd-ackumula
tor). Dimensionerna är 230 X 
X 200 X 130 mm och vikten 3,2 
kg utan batterier. 

Svensk representant: Saven 
AB, Björnsonsgatan 199, Brom
ma. 

IMPEDANSBRYGGA, 
SVEPGENERATOR, RÄKNARE, 
VOLTMETRAR USA-NYHETER 
Ett antal nya precisionsinstru
ment har presenterats av olika 
USA-tillverkare, företrädda i 
Sverige av Teleinstrument AB, 
Vällingby. 

En portabel impedansbryg
ga, 2S0DE, från Electro Scien
tific Industries, mäter resistans 
med 0,1 % noggrannhet, kapa
citans med 0,2 % och induk
tans med 0,3 %. Ingångsimpe
dansen är 1 Mohm och känslig
heten 10 p.V. 

Resistans mäts från O till 12 
Mohm i åtta områden med max 
upplösning (på lägsta området) 
0,1 milliohm. Induktans och Q
värde, 0-1200 H resp 0-10,5 
kan mätas i sju områden. Max 
upplösning 0,1 p.H. För kapaci
tans finns sju områden som 
täcker 0-1 200 ,uF och två om
råden för 0-1 ,OS förlustfaktor. 
Max upplösning 0,1 pF. 

Strömkälla är fyra 1,5 V-cel
ler med ca SOO timmars drift
tid. Instrumentet har dimensio
nerna 27 X 21 X 18 cm och 
väger 5,4 kg. 

Kay Electric Co tillverkar en 
transistoriserad svepgenerator 
för SO kHz-100 MHz med 100 
MHz som längsta svep och 
med svepfrekvensen 0,01 Hz-
1 000 Hz. Max signalspänning 
ut är 1 V. Utgångsimpedansen 
är SO ohm. En kristallstyrd mar
keringsgenerator, som kan 

lämna åtta kalibreringspunkter, 
ingår som plug in-enheter med 
typbeteckningen PM76S0. 

Från Transistor Specialities 
Inc kommer en tvåkanals por
tabel frekvens- och tid räknare 
modell 361. Den finns även i 
rackutförande. Mätmöjligheter: 
10 Hz-2,5 MHz frekvensmät
ning med noggrannheten ±1 
enhet på sista siffran ; känslig
het 10 mV upp till 100 kHz, i 
övrigt 25 mV. Tidmätning 1 us-
107 s med noggrannheten 1/107 

under 100 s, 3/107 under en 
vecka. Mätning av förhållandet 
mellan två frekvenser, B/A, där 
A = 0- 1 MHz, B = 0-2,S MHz. 

En känslig bredbandig volt
meter, modell 91H, ingår i 
Boonton ,Electronics instru
mentprogram. Den har känslig
heten 100 p.V och mäter upp 
till 300 V. Frekvensområdet för 
kalibrerad mätning är 20 kHz
-1 200 MHz, men instrumentet 
kan indikera relativa spä n
ningsvärden vid så höga fre
kvenser som 4-S GHz. 

Noggrannhet: ± 3 % vid 1S0 
kHz-100 MHz, ± 5 % vid 50-
-1S0 kHz och 100-400 MHz, 
± 10 % vid 20-S0 kHz och 
400- 1200 MHz. Ståendevåg
förhållandet är mindre än 1,2/1 
upp till 1 200 MHz. 



Modell 7650 Digital Multime
ter är beteckningen på en dig i
talvoltmeter med hög precision 
från Cimron Division. Den mä
ter 0,0000-999,99 V likspänning 
i tre områden med 0,001 % 
noggrannhet. Upplösningen är 
100 ,.,.V, ingångsimpedansen 
> 10000 Mohm. Automatisk 
omkoppling av polariteten. 

Instrumentet passar för mon
tering i rack med standard
bredden 19". 

TRANSISTORISERAT 
UNIVERSALINSTRUMENT, 
POTENTIOMETERSKRIVARE 
NYHETER FRAN HEATH 

En batteri- eller nätdriven V
mA-oh m-meter IM-25E, i bygg
sats eller monterad, har pre
senterats av Heath Co, USA. 

Instrumentet har ingångsim
pedansen 11 Mohm vid likspän
ning, 10 Mohm vid växelspän
ning. Mätområden: likspänning 
150 mV-1 500 V i nio områden, 

- noggrannhet 3 %; växelspän
ning 150 mV-1 500 V i nio om
råden, noggrannhet 5 %; resi
stans 1 ohm-1 000 ohm i sju 
områden ; likström och växel
ström 15 ,.,.A- 1,5 A i 11 områ
den. 

Potentiometerskrivaren från 
Heath har typbeteckningen 
EUW20ME och levereras fa
briksmonterad. Den arbetar 
med 10" (25 cm) brett registre
ringspapper som kan matas 
fram med 21 olika hastigheter. 

För fullt utslag på papperet 
fordrar instrumentet 10 mV. 
Noggrannheten är 1 % och re
producerbarheten 0,2 %. Som 
skrivande organ används en 
lätt utbytbar reservoarpenna. 

Skrivaren finns också i ett 
enklare utförande med en fast 
pappershastighet. 

Svensk representant för 
Heath är Schlumberger Svens
ka AB, Lidingö 9. 

NY SERIE UNIVERSAL
RÄKNARE FRAN ROHDE & 
SCHWARZ 
Rohde & Schwarz, Västtysk
Iand, tillverkar en ny serie 
frekvens- och tidräknare, två 
avancerade typer med plug in
enheter FET 1 och FET 2 för 2 
MHz och 100 MHz samt en enk
lare typ, FEGR, för 500 kHz. 

Den mest avancerade typen 
är 100 MHz-räknaren FET 2, 
som har nio sifferenheter och 
noggrannheten 1/109• Mätresul
tat indikeras med sort och med 
korrekt placerat decimalkom
ma. 

Utrymme finns för fyra plug 
in-enheter och mätförutsätt
ningarna förinställts automa
tiskt då en enhet sätts in. F n 
är typurvalet av enheter föl
jande : 
1 kHz-100 MHz och 1 kHz
-1 000 MHz frekvensmätning; 
100 MHz frekvensförhållande ; 
0,5 ,.,.s-100 s periodtidmätning ; 
0,2 ,.,.s-106 s tidmätning ; de 
olika mätuppgifterna kan fjärr
programmeras, varvid byte av 
driftsätt tar mindre än 1 ms. 

2 MHz-räknaren FET 1 har 
noggrannheten 2/107• Plug in
enheter finns för frekvensmät
ning 0-2 MHz, frekvensförhål
lande max 2 MHz, periodtid
mätning 0,5 ,.,.s-1 s och tidmät
ning 1 ,.,.s-106 s. 

Räknaren FEGR kan använ
das för 0-500 kHz pulsräkning, 
5 Hz-500 kHz frekvensmätning, 
10 ,.,.s-9999 ms periodtidmät
ning, 10 ms-9999 s tidmätning 
och för max 1 000 r/min varv
talsmätning. Noggrannheten är 
111 Os. 

Rohde & Schwarz företräds 
av Erik Ferner AB, Bromma 1. 

SELEKTIV MIKROVOLTMETER 
KAN SEPARERA SIGNAL 
FRAN STÖRNING 

Med en ny ,.,.V-meter från Hew
lett-Packard, typ 3410A, är det 
möjligt att mäta så låg signal
nivå som 0,3-3 ,.,.V även om 
signalen är »dränkt» av stör
ningar med nivån 20 dB över 
fullt skal utslag på instrumen
tet. 

Frekvensområdet är 25 Hz
-600 kHz med största känslig
heten, 0,3 ,.,.V, mellan 25 Hz 
och 60 kHz. I övrigt är känslig
heten 1 ,.,.V. 

Instrumentet har 13 mätom
råden från 3 ,.,.V till 3 V fullt 
skalutslag. Inom områdena 30 
,.,.V-3 V är frekvensområdet ut
ökat nedåt till 5 H:z;. Noggrann
heten är 3 % av fullt skalutslag 
upp till 60 kHz, 5 % ovanför 60 
kHz. 'Ingångsimpedansen är 10 
Mohm/20 pF. . 

Med en fastlåst synkron de
tektor separeras signal och 
brus. Detektorn styrs, över en 
grind, aven oscillator som är 
fastlåst till den önskade signa
len. 

Svensk representant: HP In
strument AB, Solna. 

UNIVERSALlNSTRUMENT/ 
SIGNALGENERATOR 
NYTT FRAN ITALIEN 

Chinaglia, instrumenttillverkare 
i Milano, har kommit ut med ett 
behänd igt serviceinstrument 
Lavaredo USI. Det har 52 mät
områden för spänning, ström, 
resistans och kapacitans samt 
en inbyggd transistoriserad 
signalgivare som lämnar 1 
kHz-500 MHz AM/FM. 

Mätområden : likspänning 250 
mV-1200 V i åtta områden ; 
växelspänning 1,2-1 200 V, sju 
områden ; likström 30 ,.,.A-3 A, 
sex områden ; växelström 300 
,.,.A-3 A, fem områden ; dB-ska
~a; resistans 20 kohm-200 
Mohm i fem områden ; kapaci
tans 50000 pF-1 000 ,.,.F i fem 
områden, lägsta avläsbara vär
de 100 pF. 

Noggrannhetsklassen är 1,5. 
Känsligheten är 40000 ohmlV. 
Spegelskala och överbelast
ningsskydd ingår. Dimensioner
na är endast 15 X 9,5 X 5 cm. 

Svensk representant är 
Ingenjörsfirma Hefab AB, Teg
nergatan 39, Stockholm C. 

A V-apparatur och 
undervisningsmateriel 

»BYGGLADA» MED 
INTEGRERADE KRETSAR 
FRAN TEXAS 

För den som snabbt vill lära 
sig konstruktioner med integre
rade kretsar har Texas Instru
ments, USA, lanserat en serie 
»Designer's Kits». I serien in
går tre byggsatser med modell
beteckningarna 72, 73 och 74. 

Modell 72 innehåller differen
tialförstärkare och operations
förstärkare; modell 73 och 74 
består av ol ika varianter av 
vippor och grindar för kon
struktion av logikkretsar. 

Byggsatserna marknadsförs i 
Sverige av AB Gösta Bäck
ström, Box 12089, Stockholm 
12. 

TV-KAMERA I BYGGSATS 

En byggsats till en transisto
riserad TV-kamera, Beukit, har 
introducerats av den engelska 
firman Beulah Electronics. 
Byggsatsen säljs av AB Sinec
tro, Box 73, Bromma. 

Kameran arbetar på kanal 
1-5 med linjefrekvensen 20250 
-15625 Hz och bildfrekvensen 
50 Hz. Bandbredden är 7 MHz. 
Kameran drivs från 200-250 V, 
50 Hz, växelspänningsnät. 
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nya produkter 
A V-apparatur och undervisningsmateriel 
NYTT OSCILLOSKOP 
FÖR SKOLOR 

Advance Electronics, England, 
har kommit ut med ett 7 cm 
oscilloskop för undervisnings
ändamåI. Typbeteckningen är 
OS12. Oscilloskopet är rörbe
styckat. 

Känsligheten är 100 mV/skal
del i vertikalled och svepet är 
inställbart från 100 ILs/skd till 
100 ms/s. Svepet synkas auto
matiskt. Den mekaniska bygg
naden är mycket enkel. Höljet 
består av två U-bockade alumi
niumplåtar. Alla rör och kom
ponenter är monterade på ett 
enda kretskort. 

Svensk representant: Scan
dia Metric AB, Södra Långga
tan 22, Solna. 

ELEKTRON INLÄRNINGSSTUDIO 
Elektron, Västtyskiand , ett spe
ciaiföretag för inlärningsstu
dios, tillverkar en avancerad 
undervisningsanläggning som 
f n används i ett tiotal institu
tioner och skolor i Sverige. 
Studion har beteckningen SLA 
40 och marknadsförs av Ingen
jörsfirma Arthur Rydin, Brom
ma. Den levereras normalt för 
10-40 elevplatser och kan i ef
terhand byggas ut i etapper om 
10 elevplatser. 

Lärarbordet innehåller band
spelare, skivspelare, högtalare, 
regienhet samt en utbyggbar 
elevtablå. Bandspelaren, med 

DANSKA ELEKTRONIK
BYGGSATSER 

Josty Electronie i Danmark har 
presenterat en serie byggsat
ser för undervisning och hob
byverksamhet. Serien omfattar 
f n följande enheter: 

LF 20 1,2 W förstärkare för 
50-10000 Hz; 
LF 30 förstärkare 25-20 000 
Hz; 
LF 35 anpassningsförstärka
re för högohmig program käl
la; 
LF 40 10 W förstärkare för 
25-18000 Hz; 
LF 50 11 W förstärkare för 
20-20000 Hz; 
LF 90 tonkontrollsteg med 
separata bas- och diskant
kontroller; 
GU 15 gitarrförstärkare med 
distordering, för pop-band; 
HF 90 antennförstärkare för 
TV-kanalerna 2-10 och UKV
bandet 88-108 MHz; 
fyra olika strömförsörjnings
enheter som ger 2-30 V, 
0,5-1 A. 

typbeteckningen SLG 10/5, är 
samma som elevbåsen är ut
rustade med. Alla elevappara
terna kan fjärrmanövreras av 
läraren. Förbindelsen mellan 
lärare och elever består i öv
rigt aven kopieringskanal och 
en samtalskanal. 

Anläggningen kan användas 
för successivövningar eller si
multanövningar, vilket bestäms 
med hjälp av regienheten. Suc
cessivövningar innebär att lä
raren uttalar en fras som ele
ven under efterföljande paus 
härmar. Medan lärarens text 
avlyssnas överförs den auto-

Hemelektronik och audio 
DIKTAFON MED MAGNETPAPPER NYHET FRÄN VÄSTTYSKLAND 
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matiskt från lärarspåret i elev
bandspelaren till kopierings
spåret. Eleven kan efter öv
ningen avlyssna kopieringsspå
ret, där både lärar- och elev
text återfinns. Vid simultanöv
ningar utför eleven simultan
översättning av text från lärar
spåret. Översättningen spelas 
in på kopieringsspåret. 

Kopiering från lärarbordet 
kan via elevtablån läggas ut, 
antingen till samtliga elevplat
ser eller endast ett godtyckligt 
fåtal. 

Diaprojektor kan anslutas till 
regienheten och styras anting-

Apparatebau Stellingen har 
kommit ut med en ny typ av 
diktafon. Den har beteckning
en Rols och säljs i Sverige av 
Eribolaget (Erik Irestedt AB), 
Stockholm Ö. 

Rols arbetar med en ca 10 
cm bred pappersrulle som på 
undersidan är belagd med ett 
järnoxidskikt. Översidan är av
sedd för anteckningar. Rullen 
är 30 m lång och har åtta tim
mars speltid. Ett inspelat av
snitt kan snabbt skäras loss 
med en inbyggd kniv samti
digt som papperet automatiskt 
skjuts fram ett par cm så inte 

en manuellt eller automatiskt 
med impulser från lärarbandet. 

Bandspelaren SLG 10/5 är 
transistoriserad med kretsarna 
uppbyggda på lätt utbytbara 
kretskort. Alla funktioner ma
növreras av reläer som styrs 
av tryckknappar. Utstyrnings
nivån regleras helt automatiskt. 
Bandhastigheten är 9,5 cm/s, 
speltiden 60 min med normal
band, 90 min med LP-band och 
120 min med DP-band. 

lärarbordet kan förses med 
ytterligare en bandspelare. Det 
blir då möjligt att samtidigt ar
beta med två program. 

inspelningen förstörs genom 
att kapas för tidigt. 

Diktafonen styrs från mikro
fonen med en enda tangent för 
funktionerna inspelning, stopp, 
avspelning och retur. Vid av
spelning tjänstgör mikrofonen 
som högtalare. 

Frekvensområdet är 250-
-4000 Hz. Tonhuvudet löper 
med hastigheten 3,9 cm/s i sid
led under papperet som matas 
fram 2,5 mm varannan sekund. 

Apparaten strömförsörjs med 
batterier eller med 220 V via 
batterieliminator. 



ULTRALJUDSOSCILLOSKOP 
mätnyhet från Frankrike 

• • Material- och kvalitets
kontroll av olika slag är ju ofta 
tillämpningar av mätteknik i en 
eller annan form. En intres
sant utrustning som utnyttjar 
ultraljud tillverkas av det frans
ka företaget Alcatel "- Socie
te Alsacienne de Constructions 
Atomiques, de Telecommunica
tions et d'~lectronique, avdel
ningen för mätteknik, som det 
långa, fullständiga namnet ly
der. Firman har mycket gamla 
anor, man sysslade tidigare 
med enbart tung industri, men 
efter kriget har verksamheten 
uppdelats, och numera är AI
catel till stora delar ett »hög
elektroniskt» företag som in
riktats på avancerad forskning 
och apparattillverkning inom 
områden som kärnfysik, tele
kommunikationer (med rymd
projekt av olika slag) och mili
tärelektronik (NATO-leveranser 
i stor skala) jämsides med en 
mängd andra grenar. Bland an
nat har man i Parisregionen 
en anläggning där man fram
ställer integrerade kretsar helt 
i egen regi med synnerligen 
modern utrustning för alla pro
cesser i rationell, välplanerad 
miljö. - Företaget kan tjäna 
som exempel på det slags avan
cerade franska elektronikindu
stri av i dag där man under 
fördomsfritt nytänkande utveck-

4·717130 

~ Fig 1. Alcatels 707-oscillo
skop med tillsatsenheterna 
- utom »mikrometern» -
apterat för ultraljudsmät
Dingar via en sond. (Foto: 

Fig 2. Godsstrukturen i ett stålstycke undersöks 
med ultraljud. Informationen presenteras dels på 
röret, dels som utslag (med stor noggrannhet) på 
mikrometerinstrumentet ovanpå oscilloskopet. 
Framför detta mätsonder av olika typ. (Foto: 

Alcatel) 

lar ofta mycket sofistikerade 
produkter men vilka - av flera 
skäl - inte når några större 
exportframgångar i Skandina
vien. Man gör t ex - liksom 
konkurrenten Ribel-Desjardins 
- förnämliga oscilloskop. 

Orsakerna torde vara att söka 
hos fransmännen själva i en 
rad fall. Språksvårigheterna in
verkar. Men också· under gynn
samma betingelser kvarstår inte 
sällan hos de tilltänkta kun
derna en svårforcerad misstro 
mot de »alltför individuella» 
särdrag man tycker sig, med 
rätt eller orätt, finna hos pro
dukterna. 

Efter denna utvikning om 
»okända djur» skall konstate
ras att Alcatels heItransistori
serade utrustning är ett system 
med plug in-enheter i oscillo
skop. 
• Ultraljud som mätmedium är 
inte unikt, men Alcatels system 
förenar fördelarna med avläs
ning på oscilloskop och på 
»mikrometer» i en enhet. Hu
vudsakliga användningsområ
den är kvalitetskontroll och ni
våmätningar - såväl laborato
riebruk som industrianvändning 
är förutsedda. 
• Anordningens princip byg
ger på ultraljudfrekventa im
pulsers utbredning och re
flexion. Undersökningsobjektets 

RT) 

godstjocklek mäts snabbt och 
exakt utan vidlyftiga ingrepp 
och utan demo'ntering. Instru
mentet detekterar felaktigheter 
som sprickor, avbrott, struktur
fei i godset, bristande planhet 
mellan ytor, m m. En eller två 
mätsonder används beroende 
på om man vill undersöka re
flexion eller homogenitet i ma
terialet. 

I utrustningen ingår en sän
dare med hög effekt, en linjär 
bredbandig förstärkare jämte en 
precisionsdämpsats och en pre
cisionskal ibrerad tid basenhet. 
• Mätområdet i stål är 0,5 
mm-15 m, och mätnoggrann
heten uppgår till 1,5 % vid 
avläsning på katodstråleröret, 
medan noggrannheten vid av
läsning på mikromätskalan är 
0,25 % i stål med tjockleken 
3-300 mm, '1100 mm i 1-4 mm 
stål. 

Alcatels oscilloskop 707 i 
bords- eller rackmodell är 
grundenheten. De ordinarie 
plug in-enheterna för X- och 
Y-kanal har ersatts av två ultra
ljudsenheter, USER/USBT. På 
bildröret presenteras signaler 
som sänds ut av sonden, lik
riktade ekon med variabel trös
kelspänning, korrigerade ekon 
o sv. 
• Arbetsfrekvenserna är 0,5-
1-2-4-8-15 MHz. Reflexions-

frekvens : 160-5000 Hz, variabel 
synkront med arbetsfrekvensen. 
Bandbredden är 100 kHz-15 
MHz och förstärkningen 90 dB. 
Dämpsatsen har fem 20 dB
steg och ett område med 20 
dB ,kontinuerlig variation. Svep
området är 0,2-0,5-2-5-10-
20-50"':'100-200-500-1000 p.sl 
cm med möjlighet till expan
sion 10 ggr så att 20 ns/cm kan 
avläsas. Det finns också svep
fördröjning som är kontinuer
ligt variabel 0-2 ms. Tidbas
noggrannheten är bättre än 
1,5%. 
• Enheterna USER och USBT 
har bl a följande manöverorgan: 
inställning av arbetsfrekvens, 
sändarspänning från sonden, 
förstärkning (stegvis och konti
nuerlig) , presentationssätt (verk
liga ekon, likriktade eller korri
gerade), amplitudkorrektion, 
svepreglering. 

Sonder finns i olika utföran
den med 10-34 mm diameter 
för 0,5-15 MHz avsedda för 
sändning och för mottagning av 
reflekterad våg. Andra typer är 
sändar- eller mottagarsonder, 
flödesmätsonder och sonder 
för mätning av rörtjocklek 
m fl. • 

Svensk representant för AI
catel är Ajgers Elektronik, 
Sthlm 32. 

u. S. 

RADIO & TELEVISION - NR 10 -1967 43 



•• Ett nytt färg-TY-bildrör, som even
tuellt kan komma att ersätta det gängse 
skuggmaskröret, har konstruerats av ett 
franskt företag, CFT - Compagnie Fran
{:aise de Television, som f ö är det företag 
som utvecklade det franska SECAM
systemet för färgtelevision. Det nya röret 
har redan blivit omtalat mycket erkänn
samt i utländsk fackpress och tilldrog sig 
avsevärt intresse på Elektronikmässan i 
Paris i våras, ehuru det inte reguljärt 
visades där för besökande tekniker, press 
och publik. 

I det nya bildröret ingår ett galler av 
vertikala trådar som avböjer elektron
strålen mot »färglinjer» på bildskärmen 
vilken sålunda inte har punktvis anordna
de »fosforplättan>. »Trådgallerröret» för
brukar endast en tredjedel av den avböj
ningseffekt som fordras för ett färgbild
rör av skuggmasktyp. 

Mycket ljusstark bild 
med CFr:s nya färgrör 

Vid demonstrationer i april i år i CFf:s 
laboratorier kunde konstateras att det nya 
bildröret ger en mycket ljusstark bild, an-

vändbar även vid relativt hög allmän
belysning. 

Andra fördelar med det nya bildröret, 
som uppges, är enkelt tillverkningssätt 
och att det har plan skärm. Vidare kan 
man använda samma glas som i svart-vita 
rör. För färgbildrör fordras det special
glas för att man skall få tillfredsställande 
bild. 

I det nya bildröret ingår tre elektron
kanoner, och mellan dessa och bildskär
men finns vertikalt uppspända rostfria 
trådar, 0,1 mm i diameter och med ett 
inbördes avstånd av 0,75 mm. Bildrörs
skärmen är täckt med färger i vertikala 
smala band. 480 grupper om tre färg
band ingår. I varje färglinjegrupp ingår 
ett blått, ett grönt och ett rött band. 
Färgbanden, som är 0,27 mm breda, är 
anbringade utan något mellanrum mellan 
banden. 

Vertikal linjestruktur hos CFr 
i stället för gängse horisontell 

Den vertikala »blandningen» av bild
skärmen ger bilden en vertikal linje
struktur i stället för den horisontella som 

man ju har vant sig vid. Vid fullt pådra
get ljus kan man inte upptäcka något 
horisontellt linjemönster, även om bild
avsökning sker på normalt sätt med 629 
linjer. Vid mycket låg strålström börjar 
dock det horisontella mönstret att bli 
synbart. Vid normal ljusstyrka hos bilden 
är detta inte fallet. 

För bildröret fordras 25 kV och sista 
elektroden i varje elektronkanon behöver 
8 kV. Vid full belysning drar de tre 
elektronkanonerna endast ca 100 mA. 
Röret drar totalt ca 90 W mot 350-400 W 
för ett skuggrnaskrör. - Förklaringen till 
att bildröret kräver så låg effekt är att 
trådgallret har mycket hög genomsläpp
ningsförmåga, 80 % av elektronstrålen 
passerar detta. 

Tillverkning och intrimning 
enklare med det franska röret 

I produktion kan trådgallret och bild
skärmen tillverkas separat och sedan sam
manfogas. Intrimningen av trådgallret 
mot bildskärmen är en relativt enkel pro
cess i det franska bildröret, då man en
dast har att göra med vertikala färgband 

Bättre färg-TV -bildrör på väg: 

Nykonstruerade färgbildrör • loger 
Ett färgbildrör utan skuggmask 
och som behöver endast en 
tredjedel av den avböjningseffekt 
som skuggmaskröret kräver 
håller på att introduceras av 
franska CFT. 
Men också skuggmaskrören 
utvecklas vidare: Förbättrade 
sådana kommer att produceras 
av Sylvania i Belgien i dagarna. 

Fig 2. Datastyrd utrustning anbringar bild
masken i rätt läge under kontinuerlig kon
troll av att bildpunkterna kommer rätt i 
olika punkter av bildröret (Syivania). 
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Fig 1. Denna bild visar en interiör från en amerikansk bildrörsfabrik för färg
televisionsmottagare. Här förkrympes glaset i 100-tals bildrör i samband med att de rör 
sig utefter ett u-format löpande band. 



som skall stämma med läget av de verti
kala trådarna. I skuggmaskröret däremot 
måste skuggmask och bildskärm matchas 
med stor noggrannhet. 

Krympta bildrörsglas 
en av Sylvanias metoder 
Mycket hänger på precisionen vid till
verkningen av bildrör för färgtelevisions
mottagare. 

Genom en ny »spraymetod» för på
läggningen av fosforpunkterna i färg
bildrör av skuggmasktyp, och genom för
krympning av bildrörsglaset anser sig 
Sylvania ha löst problemet att förhindra 
förskjutningar i färgpunkternas läge un
der rörets livstid. Innan fosforbeläggning
en påföres i I färgbildröret förkrympes 
glaset. Endast därigenom kan man garan
tera tillräckligt god passning mellan fos
forpunkterna och hålen i skuggmasken. 

Utan denna förkrympning av glaset är 
risken mycket stor att fosforpunkterna 
förskjutes i samband med att röret upp
hettas vid insrnältningsprocessen. För
skjutningen av bildpunkternas läge skulle 
medföra att färgerna inte stämmer i 

alla delar av bildytan. 
För att uppnå god precision vid an

bringandet av skuggmasken använder 
Sylvania sig dessutom av datastyrning. 
Läget mellan skuggmasken och skärmen 
avkännes automatiskt och exakt i fem 

_ punkter, i de fyra hörnen av bildskärmen 
och i bildskärmens centrum. A vvike1ser 
utlöser korrigerande rörelser hos de an
ordningar som fogar samman skugg
masken och skärmen. 

Datastyrning utnyttjas också vid in
tnmningen av elektronkanonerna i rätt 
läge i förhållande till skuggmask och 
bildpunkter på skärmen. 

EEC-länderna stormarknad 
för nya fårgmottagarrör . 
Sylvania kommer att tillverka färg-TV
bildrör för Europa i en anläggning i 
Belgien som har dragit 11 milj dollar i 
investeringskostnader. Anläggningen är 
starkt automatiserad och driften upptogs 
i full styrka under senare hälften av 1967. 

Man uppskattar att årliga försäljningen 
av färgbildrör enbart inom EEC kommer 
att uppgå till 1 miljon 1970. • 

stora framtidslöften 
Fig 5. Så här ser en av de nya tyska färg
TV-mottagarna (Siemens) ut, som introdu
cerades i samband med den 25:e tyska radio
utstäilningen i Berlin i augusti. Mottagaren 
är lika lätt att betjäna som en svart-vit mot
tagare, det tillkommer endast en »färgkon
troll» som kan vridas in från »svart-vitt» i 
ena ändläget till full färgmättnad i andra 
ytterläget. Bildröret är ett skuggmaskrör 
med 90° avböjning. 

~. 
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Fig 4. Det nya franska färg-TV-bildröret i 
genomskärning. 

~ 
Fig 3. Amerikanska färgbildrör av denna 
typ - skuggmaskrör - kommer att tillver
kas i Belgien i storserier. 

Färgprogram
utbyten 
PAL-SECAM 
möjliga via 
nya signal
omformare 

• • Under utprovning befinner sig nu 
den a v P AL-systemets uppfinnare, dr 
Walter Bruch, AEGffelefunken, utveck
lade kodomformaren, en apparatur som 
möjliggör mottagning av SECAM färg
TV-program i PAL-mottagare. 

Samma slags utrustning har också 
framställts av västtyska Bundespost, d v s 
motsvarigheten till Telestyrelsen i Sve
rige, jämte brittiska och franska tele
myndigheter. 

Uppgifter från Västtyskland gör också 
gällande att dr Bruchs »transkoder» även 
lämpar sig för omformning av färg-TV
signalen »andra vägen», d v s så att P AL
sändning går in hos en SECAM-system
byggd mottagare. Hur det än förhåller 
sig med detta är det bekant att det frans
ka teleindustriföretaget CFr - vilket hu
vudsakligen står bakom SECAM - till
sammans med SECAM:s chefskonstruk
tör Henri de France byggt en transkoder 
SECAM/PAL. 

Uppdraget var från början ORFT:s, 
d v s den statliga franska radion och tele
visionen. Uppgifter från bl a EBU (Euro
peiska Radiounionen) m fl källor gör 
gällande att prov med den fransk byggda 
signal omformaren nu äger rum över in
ternationella försökslinjer. Hos CFr är 
man, oberoende av ansträngningarna hos 
Telefunken, också beredd att ge sig i 
kast med en transkoder P AL/SECAM ... 

Utom för fackpress har Telefunken 
visat sin anordning för medlemmar av 
västtyska förbundsregeringen och för fö
reträdare för diplomatiska kåren i Bonn. 

Vilka som ligger bakom de brittiska 
omforrnningsexperirnenten framgår f n 
inte, men det är bekant att man på flera 
håll i England sysslar med problemet. _ 
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BO LINDQVIST: 
8Y66 SJALV 

En »Idestam-Almquist-Lennermalm· 
* Denna 0,1 Hz-200 kHz sinus- och kantvågsgenerator har 
. dekad- eller dekad i kombination med kontinuerligt variabel 
frekvensinställning. * Sinus- och kantvåg kan uttagas samtidigt från skilda slutsteg, 
avpassade för optimala prestanda. 
* Generatorn är en vidareutveckling och komplettering av två 
uppmärksammade, tidigare RT-konstruktioner: Jon Idestam
Almquists »distorsionsfria dekadsinusvågsgenerator» från 1962* 
respektive Lars-Olof Lennermalms sinus- och kantvågsgenerator 
från åren 1960-1961.** * Föreliggande beskrivning är alltså inte utförd som en gängse 
bygg själv-artikel med komponentangivelser i detalj o s v, men bör 
icke desto mindre vara attraktiv för stora delar av läsekretsen där 
man har behov av ett instrument av denna klass. En händig 
elektronikamatör bör kunna klara av ett dylikt bygge med de 
anvisningar som meddelas. 

Frontpanelen hos den kombinerade sinus- och kantvågsgeneratorn. 
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* Se RADIO & TELEVISION 1962 nr 3. ** Beskriven 
i RADIO & TELEVISION 1960 nr 3 samt 1961 nr 3. 
Vid nybygge behövs RT 3/1962. OBS! Inget av här 
angivna, äldre nr av tidningen finns numera kvar. 
Biblioteken har dock i allmänhet inbundna år
gångar ur vilka fotostatkopior kan begäras av de 
aktuella sidorna. Denna service brukar man be
stå med åtminstone på de större orterna. - Fört. 
till sinus- och kantvågsgeneratorn i här förelig
gande utformning är elektrotekniker (starkström). 
Bo Lindqvist är verksam hos AB Tomborg & 
Lundberg, Stockholm. 



generator» 
• • Spänningen från sinusvåggeneratorn 
(VI och V2 i principschemat) är konti
nuerligt reglerbar 0-10 Vetf, eller inställ
bart till nivåer från - 1 dB till - 83 dB 
under en viss referensspänning, med 
dämpsats där utgångsimpedansen är 600 
ohm. Två tillbyggda lågohmsutgångar ger 
i kombination med dämpsatsen - 20 till 
- 103 dB resp - 40 till - 123 dB dämp
ning. 

Kantvåggeneratorn (V3-V5) lämnar 
spänning om 0,5 mV-lO V toppvärde ut
tagen från en lågohmig spänningsdelare 
som är avpassad för kalibrerat oscillo
skop, eller direkt från röret (VS) med 
kontinuerligt varierbar spänning 1 V-
10 V (2 V-20 V topp-till-topp). Belastas 
utgången resistivt med 90 ohm blir spän
ningsfallet ca 10 % varför den »sanna» 
utimpedansen är ca 9 ohm. Stigtiderna 
varierar mellan 0,13 och 0,18 tJos, bero
ende av utspänningspotentiometerns läge. 

Den av Jon-Idestam-Almquist konstru
erade »distorsionsfria dekadsinusvågge
neratorn» beskriven i RT nr 3 1962 som 
tidigare byggts av artikelförf har vidare
utvecklats och försetts med en delvis 
ändrad kantvågdel, tagen ur Lars-Olof 
Lennermalms »sinus- och kantvåggene
rator» beskriven i RT nr 3 1960 och 
RT nr 3 1961. 

Då sinusvåggeneratorns grundkoppling 
är oförändrad och kantvågdelens huvud
princip fortfarande gäller, bör man vid 
nybygge eller komplettering studera data 
och teorier för dessa konstruktioner. 

Nätdelen 
Genom att likriktarröret i Almquistgene
ratorn ersatts med två kiseldioder har 
impedansen hos anodspänningskällan re
ducerats avsevärt. Detta, tillsammans med 
de höga kapacitansvärdena hos elektrolyt
kondensatorerna och på det sätt anod
spänningarna för sinus- och kantvågde
larna avskilts och filtrerats, ger mycket 
liten överkopplings- och effektdistorsion 
(effektrnodulering) även vid låga frekven
ser. Anodbrumspänning får nämligen ej 
förekomma vid styrgallerkopplingar av 
det slag som används. 

Sinusvåggeneratorn 
När kantvågdelen ej används bryts 

glödspänningen till denna samtidigt som 
en särskild omkopplarfunktion sänker 
anodspänningen till en för kondensato
rerna lämplig nivå. Detta gör att man 
kan ta ut anodspänning från ett yttre 

CV100kHz ' 

10Hz 

b) 10kHz 

V Ö.1Hz 
U.O,2Hz · 

/\ / 

J \ ! 

\j 

d) 100Hz 

9) 1kHz 1mV ty !.OkHz 
(Oscilloskopet O.10V/1konm 
rundor) U. 1V/O,1 kohm 

Fig 1. a), b), c), d), e) och f). Kurvformerna hos utspänningarna från sinus- och kant
våggeneratorerna vid olika frekvenser och med 10 V toppspänning (effektivvärde för 
sinusvåg). g) utspänningarna vid 1 mV. (Oscilloskopet deformerar kantvågen). h) Kurvform 
och nivå vid belastad utgång. Ingen utspänningsändring är gjord mellan tagningarna, 
varför kurvorna är komparabla. 

uttag även när kantvågdelen inte används. 
Instrumentet har kompletterats med en 
separat omkopplare avsedd för inkopp
ling av ett extra »läge lO» hos tiotalsom
kopplaren, varför denna nu täcker fre
kvensornrådet upp till 20 kHz (tonfre
kvensområdet) utan kapacitansändring 
och med mindre spänningsvariation än 
tidigare samtidigt som instrumentets övre 
gränsfrekvens höjts till 200 kHz. 

För att effektivt utnyttja ett vid di
storsionsmätning inkopplat spärrfilters 
egenskaper eller för inställning aven 
exakt frekvens, har läge 11 på entals om
kopplaren använts till att ansluta en dub
belpotentiometer med logaritmisk karak
teristik till frekvensnätet. Se tig 3. Detta 
gör att man erhåller kontinuerlig över
lappande reglering mellan stegen hos 
tiotalsomkopplaren. Potentiometern är 
av dubbeltyp (2-gang) i standardutföran
de där axeln försetts med en planetväxel. 
Vid inkopplingen bör beaktas att vid 
högsta frekvens skall potentiometern vara 
ställd på den del som har minsta brant
het. Dessutom skall potentiometern er
bjuda jämn och språngfri resistansänd
ring. 

Då kraven på snygg vågform vid läg
sta frekvens och på ökad (snabbare) 
stabilisering, vid användande av frekvens
inställningspotentiometern, blivit mot
stridiga, har en efterkonstruktion gjorts 
(se tig 4). Denna är utförd så att ytter
ligare en lampa inkopplats i den positiva 
återkopplings grenen. Ökad stabiliserings
tröghet vid lägre lamptemperaturer ger 

då förutsättningen för snygg vågform vid 
frekvenser under 1 Hz. 

Förbättrad stabilitet genom minskad 
stabiliseringströghet, men med bibehål
lande av hela det »verksamt dämpande 
elementet», fås genom en omdisponering 
av strömmen genom lamporna, varvid 
två av dessa ges en högre arbets tempera
tur emedan den tredje fortfarande arbetar 
trögt. Ingen utspänningsändring skall ske 
vid omkoppling mellan dessa alternativ 
(se trimanvisning i tig 4) och växel
strömsbelastningen på utgången blir oför
ändrad. (Omkopplaren finns ej med hos 
den avbildade prototypen). 

Då de i originalprototypen använda 
lamporna 250 V 7 W inte finns på mark
naden numera, har prov gjorts med 
lampor för 240-250 V 10 W resp 220-
230 V 10 W. De första som har 25 % 
högre kallresistans är att föredra. Med 
tre sådana lampor i katodkretsen ger 
resistansen de likspänningar som i ori
ginaischemat är 158 V resp 162 V. 

Utspänningen sjunker vid 0,1 Hz i 
läge instabil ca 0,5 dB och i läge stabil 
ca 1,5 dB. Potentiometern om 5 kohm i 
katodkretsen bör placeras lättåtkomlig 
för nedreglering av utspänningen. Detta 
dels för att lägre nätdelsbelastning ger 
mindre distorsion vid 0,1 Hz, och dels 
för direktanpassning till dB-skalor där 
° dB = 0,775 V. 

Då den tidigare nämnda dubbelpoten
tiometern kan förorsaka en viss distor-
sion. genom att försämra det annars väl- • 
balanserade T-nätets selektivitet, bör den-
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na urkopplas vid distorsionsmätning. 
(J I-Almquists anm.) Balansfelet blir dock 
högst 1/5 av potentiometerns.* 

Ett ledigt läge märkt x 0,1 hos kon
densatoromkopplaren har utnyttjats för 
0,1-1 Hz-området. Fig 3 a. (500 nF resp 
5 /LP). 

Dämpsatsen har försetts med två sär
skilt brumfria lågohmiga utgångar som 
lämnar - 20 dB resp - 40 dB under re
ferensnivån (l00 m V resp 10 m V vid 
1 V). Dämpsatsens kalibrering gäller även 
från dessa nivåer. Med ett kopplings
bleck kan spänningen höjas ca 2 ggr (se 
tig 2). Dessa lågohmiga utgångar kan an
vändas vid mätningar på mycket låg
ohmiga objekt såsom tonhuvuden, nål
mikrofoner, transformatorer och liknan
de. Brumspänningen över 600 ohm är 
80 /LV topp-till-topp och över lågohms
utgångarna ca 15 /LV topp-till-topp. Låg
ohmsutgångarna är anslutna till dämp
s3Jtsens !inre 600 ohm-belastning. Se tig 5. 

Kantvågdelen 
I kantvågdelen används två schmitt
triggrar som kurvformare. Originalver
sionen var dock försedd med endast en 
sådan. Men då det visade sig att sinus
våggeneratorn inte gav tillrä:ckligt hög 
spänning för att man skulle få snygg 
kantvåg från schmitt-triggern kopplades 
ytterligare en siidan in efter den första . 
Denna tjänstgör då som uppsnabbnings
krets. Detta är nödvändigt därför att den 
nuvarande tongeneratorn ger lägre ut
spänning än den av Lennermalm kon
struerade, som i originalversionen gav 
fullt tillräcklig drivning av kantvågs
delen. 

I originalversionen används ett ECC81 
som slutrör. Detta var avpassat för lägsta 
distorsion för sinusvåg och god kantvåg 
vid måttlig belastning (låg kapacitans). 
Då slutröret nu är avsett endast för kant
våg har uteffekten höjts genom utbyte 
till ECC88 som har lägre R i och får ar
beta med optimal anodspänning. Där 
spänningsfallet tidigare var 50 % är det 
nu endast 10 %, vilket innebär att större 
last och kapaoitans kan anslutas till ut
gången. 

Snygg kantvåg fås vid följande fre
kvenser, utspänningar och resistiva laster: 

100 kHz, 10 V och 1 200 ohm 
10 kHz, 10 V och 900 ohm 
10 kHz, 1 V och 90 ohm 

Ökad belastning kan deformera kant
vågen något. Potentiometern före slutrö
ret har låg resistans och är ansluten med 
korta ledningar; detta minskar inverkan 
av de strö- och kopplingskapacitanser som 
försämrar stigtiderna. Till detta bidrar 

Forts på sid 50 

' Under förutsättning att ett spärrfilter exakt kan 
anpassas till någon fast frekvens. 

Fig 2. Principschema för generatorn. T
nätet och dämpsatsens inkoppling framgår 
av fig 3 och 5. 
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Tiotal 
01 
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02 
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03 

a 

c 

50k 50k 

I ; 
L . ______________ _ _ ~ 
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b 
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70_ 84--91_1~G_n ~~ 

lOOk l2k 

lOOk 

1M log 

82k 

Fig 3 a. Komplett schema över det frekvensbestäm
mande överbryggade T-nätet. Schemat kan vid första 
påseendet förefalla komplicerat, men är det knappast, 
med tanke på de över 400 olika T-nät som kan kom
bineras med ett minimum av komponenter • .Dessa bör 
ha snävaste möjliga toleranser: 1 % för ytskiktsmot
stånden och 2,5 % för styrolkondensatorerna. Om
kopplare 01 och 02 är inte av standardtyp. De kan 
beställas genom ELEK, Stockholm. Omkopplare 03 
är en S-läges, logang av Yaxley-typ. R g i fig tjänar 
som galler läcka för VI när frekvensen noll är in
kopplad. Resistansvärdet är egalt. b) Kompletteringen 
för ett extra läge 11 hos entalsomkopplare, varvid 
kontinuerlig frekvensinställning med potentiometer 
erhålls. 

Komplettering av J I-A generatorn och vidtagna modifieringar 

Sinusdel 

1) Två var för sig optimalt dimensione
rade slutsteg för sinus och kantvåg som 
kan drivas samtidigt. 

2) Dubblering av läge 10 på tiotals
omkopplaren för ökat frekvensområde 
och mindre spänningsfel. Fler lägen. 

3) Ett 0,1-1 Hz-område har tillkom
mit. 

4) Kontinuerligt varierbar frekvens om 
så önskas. 

5) Val av stabilisering för minsta dis
torsion. 

6) Två extra lågimpediva utgångar i 
kombination med dämpsats (lägre brum
nivå). 

Kantvåg 

7) Extra trigger för snabbare stigtid. 

8) Ändrad utspänni~gspotentiometer
koppling för låg läckkapacitans. 

9) Nytt slutrör för optimering och läg
re utimpedans. 

10) Lågohmig spänningsdelare avpas
sad för kalibrerat oscilloskop med möj
lighet till särskilt låg utspänning. 

Nätdel 

11) Kiseldioder i stället för likriktarrör 
ger lägre nätdelsimpedans och mindre 
distorsion vid låga frekvenser. 

• 
Totala distorsionen har tidigare angivits 
till 0,03 % 20 Hz - 20 kHz och ampli
tudkonstanten med 1 %-iga komponen
ter i T-nätet ca ± 0,1 dB 1 Hz - 10 kHz 

(nu 20 kHz). Dessutom kan frekvensnog
grannheten trimmas till bättre än 1 %. 

Något sämre värden kan erhållas med 
inkopplad frekvensinställningspotentio
meter. 

Följande kan vara bra att veta vid 
trimning; om frekvensen är rätt ändra 
med samma procenttal. 

För lägre 
amplitud 

För högre 
amplitud 

l 
ökas Ca fås lägre f 
och lägre ampl 
minskas C b fås högre f 
och lägre ampl 

l 
minskas C a fås högre f 
och högre ampl 
ökas Ch fås lägre f 
och högre ampl 
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TRIMNING: 
Ställ omkopplaren Ii läge »stab» och 
trimma potentiometern så att den 
reglerar utspänningen mellan 0-12 
V. Ställ potentiometern för 9 V och 
koppla om till läge »instab». Anslut 
tillfälligt en potentiometer i stället 
för 2 kohm-motståndet och ställ in 
även denna till 9 V utspänning. Er
sätt därefter denna med ett fast mot
stånd. Kontrollera avvikelsen vid 8 
resp 10 V (skall vara liten) samt att 
potentiometern reglerar området ca 
5-12 V. 

Sk 

Fig 4 a). Schema för inkoppling av 
två olika stabiliseringsalternativ »In
stab» och »Stab». Vid läge instabil 
erhålls god kurvform vid frekvenser 
under 1 Hz. b) Svaret på stabilise
ringsIägena vid från- och tillslag av 
frekvensen 100 Hz. Svephastighet 1,6 
s/cm. Ovan läge »stab», nedan läge 
»instab». 

också den annorlunda inkopplingen av 
utspänningspotentiometern. 

Med potentiometern helt nedvriden får 
man ut en spänning av 1 V från slutste
get. Vid större belastningar i området 
1- 10 V kan det, på grund av den låga ut
gångsimpedansen hos slutröret, vara för
delaktigare att ta signalen direkt från rö
.ret i stället för ifrån spänningsdelaren . 
Brumnivån blir dock betydligt högre. 

Spänningsdelaren, som från början var 
avsedd att helt ersätta potentiometern 
vid ingången till slutsteget, har gjorts så 
lågohmig som är praktiskt utförbart med 
standardmotstånd. De uttagbara spän
ningarna från 1 V och nedåt i spännings
delaren kan minskas 10 ggr genom att en 
telefonpropp i miniatyrutförande kopplar 
ett 27 ohm-motstånd till jord. Ändringen 
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Fig 6. Komponen
ternas placering i 
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Fig 5 a). 600-ohms-dämpsatsen med 
exakta resistansvärden angivna inom 
parentes. De med heldragna linjer 
ritade motstånden bör hålla 1 %, de 
strecktecknade kan vara motstånd 
med 5 eDer 10 % tolerans. b) Den 
inbyggda 600-ohmsbelastningen har 
omdisponerats till en spänningsdela
re. Detta ger två nya särskilt brum· 
fria lågohmiga utgångar, 
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100mV 10mV 

Brumnivån är vid rörutgången 3 m V 
topp-till-topp vid 10 V samt från spän
ningsdelaren 300 p. V topp-till-topp vid 
1 V och 70 p.V topp-till-topp under 200 
mY-nivån. Se fig. 2. Påpekas bör att 
brumspänningens effektivvärde är mind
re än 0,5 ggr topp-till-topp-spänningen. 

Uppbyggnad 

Void nybygge är det önskvärt att en 
större låda används och då kan även nå
gon form av nätstabilisering tänkas. Nät
transformatorn måste klara 80 rnA anod
ström och kan med fördel ge 1 ggr 350 V 
till en brygga av fyra dioder för lägsta 
backspänning över dessa. Värmande 
komponenter placeras i huvudutrymmet 
tillsammans med drosslar och transfor-

mator, samt elektrolyter liggande under 
chassit för bästa kylning. Kantvågrören 
har placerats där sinusrören ursprungli
gen satt, och de senare har monterats ho
risontellt på plåten mot utrymmet för om
kopplarna. I detta omkopplarutrymme 
har lamporna (La) placerats direkt ihop
lödda och nedstoppade i en cellplastisole
rad bleckask, som gjorts något tung för 
dämpning av glödtrådsskakningar. Se 
fig 6. 

Elektrolyterna 32 p.F vid VI och 320 
p.F 150 V vid utgången har också insatts 
och skärmats här. Effektiv skärmning av 
transformator och känsliga komponen
ter minskar såväl brum som inverkan av 
sporadiska störningar, varvid - särskilt 
vid DC-ingång på oscilloskop - en för
bättrad stabilitet erhålls. Möjligen kan 

Y 



1kHz 10V 

e; 1kHz 200jJV 

brumnivån sänkas något genom att slut
röret hos kantvågdelen placeras längst 
bort från transformatom. 

De i schemat ingående trimkomponen
tema har ett avsiktligt begränsat regler
område och får anses approximativa. In
dividuell trimning av frekvensregler
potentiometern måste även göras. 

»Akustisk kikare» som 
hembygge i RT nr 
7-8/67: 

Sid 38, fig 6: AIuminiumrörens 
diameter skall vara 12 mm utvän
digt, 10 mm invändigt. 

O,2Hz 10V 

SOHz(en svår 
frekvens) 
SOO)JVeff sin/S 
mV kant ~ 

O,1Hz 10V 

Vid knappen ovanför 10-talsomkopp
laren skall stå: »Ut + läge 10». Ingång 
för »ext kantvåg» saknas, men är inritad i 
schemat. Proppen för »ggr 0,1» sitter till 
vänster på apparatlådan. Stabilitets om
kopplaren är en liten 2-vägs strömställare. 

Samtidig avbildning av sinus- och kant
vågspänning är utförd på dubbelstrå1e
oscilloskop, dock har av utrymmesskäl 
dubbelexponering tillämpats vid två till
fällen, nämligen där enbart kant- eller 
sinusvåg förekommer. 

Brumspänningen är uppmätt på ett 
. oscilloskop med känsligheten 100 p.V/cm 

och är kontrollerad på en rörvoltmeter 
med känsligheten 1 mV, fullt utslag. Inga 
approximationer har gjorts nedåt. 

Med »sanna» utimpedansen (genera
torimpedansen) avsågs den impedans 

Fig 7. a) Referenskurva för jämförelse av 
kurvorna i b), c) och d) vid de lägsta fre
kvenserna. Spänningen vid mycket låg nivå. 
e) vid l kHz och f) vid SO Hz (en svår 
frekvens). Amplituderna är ej komparabla . 

. över vilken ett inre spänningsfall uppträ
der vid belastning och som kan anges 
med approximativt samma % av belast
ningsimpedansen som den % med vilken 
spänningen sjunker vid belastning. 

Eller: Zut är ca Zb [(Uuto/U utb) -1] 
alltså 9 ohm = 90 [(1,,/0,9,,) -1] 

Strömbrytaren för kantvågdelen, som 
är en specialströmbrytare för påbyggnad 
på Trolexomkopplare, kan fås hos Telko, 
Stockholm. Dekadomkopplarna (special) 
kan beställas hos Elek, Stockholm. 

Elektrolytkondensatorerna är av Ritas 
isolerade typ, och bör överkopplas med 
0,1 p.F induktansfiattiga plastfoliekon
densatorer_ Motstånden är genomgående 
Philips ytskiktstyp, bor'tsett från en del 
värden i T-nätet. _ 
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NYA---------------------------------------
rör 
halvledare 
mikrokretsar 

* Byggsatser för integrerade 
kretsar är kanske svårt att före
ställa sig, men nu är sådana i 
marknaden * Prisbilliga tunneldioder 
lanseras i förenklat skick * Fyra av de nya s k decal
rören sitter i en 12-rörs 
»ekonomi-TV» - som också 
finns i en tiorörs variant ... 
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Mikroelektronik 

•• Nu kan man i USA köpa byggsat
ser för integrerade kretsar! Det är Wes
tinghouse Electric Corp som lanserat 
»Insta-Circuit Monolitic Silicon Bread
board», för vilka man överlåter det sista 
tillverkningssteget - att utföra erforder
liga mellanförbindningar för att få öns
kad funktion - åt köparen, d v s »hem
elektronikern». Ett slags mikroelektroni
kens kakmix - som känt ska kunden 
tillsätta ett ägg själv och känna tillfreds
ställelsen av personligt skapande ... 

Det (enda) som behövs är ett mikro
skop och en speciell maskin för de in
terna förbindningarna, vilka är tunna 
som hårstrån och kräver speciell teknik 
för att svetsas in på önskade ställen i 
kretsen. 

Kanske ingenting för rena amatörer 
ännu, men för mindre företag och för la
boratorier som vill pröva den nya tekni
ken kan dessa do it yourself -satser vara 
av stort värde. 

Priset? 29 dollars i USA. Blir väl ca 
I 

300 kronor innan de kommer på svenska 
marknaden .. . 

»Glaskondensatorer» 
för bybridkretsar 
Det amerikanska företaget Corning Glass 
Works har introducerat miniatyrkonden
satorer i subminiatyrform. Det intressan
ta med dem är att de tack vare nya di
elektriska material har ett mycket högt 
kapacitansvärde per volymsenhet. 

Användningsområdena är väl närmast 
knutna till hybridkretsarna i vilka man 
behöver små kondensatorer med relativt 
höga kapacitansvärden med små toleran
ser. 

Man har framställt sådana glaskonden
satorer med en maximal kapacitans av 
0,1 !tF i en volym 5 X2,5 X2 mm. I en 
annan typ med max kapacitans 0,05 !tF 
har man yttermåtten 5 x 1,8 X 1,5 mm: 
Se tig l. 

De nya kondensatorerna tål max 50 V. 



som självbygge nyhet 
» Tjockoxidkretsar» 
och I2-rörs TV här 

Fig 2. Genom att öka 
oxidslQktets tjock1ek 
kommer smärre defekter i 
skiktet inte att leda till 
kortslutningar i den 
integrerade kretsen eller 
transistorn. Samtidigt 
minskas kretskapa
citanserna. 

Fig 1. Subminiatyrkon
densatorer med spe
ciellt dielektrikum från 
Corning Glass Works 
i USA. Längst t v en 
kondensator - typ 
för kapacitansvärden 
0,012-0,051 !-tF, t h om 
denna en konden
satortyp för kapaci
tansvärden 0,020-
0,1 p F. - På hybrid
kretsen i mitten är fem 
kondensatorer inlödda. 
De bar en sammanlagd 
kapacitans av 0,5 !-tF. 
Längst t h är hybrid
kretsen i mitten försedd 
med ett plasthölje. 

Fig 3. De nya tunneI
dioderna från General 
Electric ser ut på detta sätt. 
De är tillverkade med 
tillämpande av planar
tekniken. 

N Y framställningsprocess 
ger mycket tjockt oxidskikt 
General Instruments, som i Sverige re
presenteras av Bay & Co Svenska AB 
i Farsta, har introducerat en ny typ av 
MOS-kretsar av 'integrerad typ för vilka 
man tillämpar en ny framställningspro
cess. Denna benämnes MTOS-processen. 
MTOS betyder Metal-Thick-Oxide-Sili
con och avser integrerade kretsar på ki
selunderlag med 10 ggr så tjockt oxid
skikt än vad det tidigare varit möjligt. 

Det tjockare oxidskiktet ger framför 
allt fördelen att smärre defekter i skik
tet, små hål och sprickor, vilka utgör en 
vanlig källa till fel i integrerade kretsar, 
inte ger upphov till kortslutningar (Se 
tig 2). Det tjockare oxidskiktet över halv
ledarmaterialet minskar också kretskapa
citanserna, vilket ger snabbare kretsar. 
Den minskade risken för defekter i kret
sarna utgör en förutsättning för att man 
skall kunna öka kretsarnas komplika
tionsgrad. 

Tunneldiod för 1 doUar 
öppnar nya möjligheter 
En ny produktionsteknik som tillåter 
masstillverkning av tunneldioder med 
försäljningspris under 1 dollar i kvanti
teter kan kanske öppna nya applikations
områden för tunneldioden, t ex inom da
tateknik- och instrumenteringsområdet. 

Det är General Electric som uppger 
detta efter det att man med tillämpande 
aven planarprocess har fått fram en för
enklad tunneldiod. Närmare uppgifter 
om de nya tunneldiodernas uppbyggnad 
föreligger inte, men det uppges att den 
nya tekniken gör det möjligt att leverera 
dioderna i pillerform, de kan då lätt an
bringas i hybridkretsar. Fig 3. 

De nya tunneldioderna är mycket 
snabba och förbrukar särdeles ringa ef
fekt. I logiska kretsar av hybrid typ kan 
de arbeta vid så hög klockfrekvens som 
över 400 MHz, och effektnivån ligger 
under 40 mW. 

,--------_>--_T;o," oxid. kik! 

Ny, snabb switchdiodserle 
kommer från Sylvania 
Sylvania International har distribuerat 
data för en ny snabb switch-diod med 
hög genombrottsspänning. Dessa nya 
dioder kombinerar hög genombrotts
spänning med god isolation. Deras ovan
liga kombinationer av gynnsamma egen
skaper gör dioden t ex användbar på in
gångssidan av system, där man fordrar 
snabb switchning av mikrovågseffekt -
från mikrowatt till några watts kontinuer
lig högfrekvenseffekt och 'upp till 1 kW 
pulseffekt. 

De nya dioderna (Se tig 4 a och b), 
som är av stavtyp, har en genombrotts
spänning av 200 V och en 10 ns switch
tid. Serieresonansfrekvensen ligger om
kring 11-16 GHz. 

Det finns också switch-dioder i sam
ma serie, som har 1 kV genombrotts
spänning och 30 ns switchtid. 
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Fig 4 a och b. Snabba dioder från Sylvania. Genombrottsspänning 200 V, switchtld 10 ns. 
Serieresonansfrekvensen 11-16 GHz. 

Fig 5. De nya decalrören från Philips. har 10 anslutningssöft men ser i övrigt ut 
som de tidigare novalrören. Bilden visar röret PCF ·201. 

max 22 

7Z017 17 
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»Ekonomimottagare» från Philips 
med tiostifts Decal-aUglasrör 
Philips presenterar i en applikationsrap
port en »ekonomimottagare» med goda 
data och endast 12 rör, därav fyra nya 
s k »decalrör», en triodpentod PCR 200, 
en dubbelpentod PFL 200, en triod-p~n
tod PCF 201 och en triod-pentod PCF 
200. 

Decalrören påminner om novaIrören, 
se tig 5. Det är alltså allglasrör, men 
med 10 i stället för nio stift. Glödtråds
matningen är 300 mA, men det finns 
också en serie decaIrör för 6,3 V: ECR 
200, EFL 200, ECF 201 och ECF 200. 

Den 12-rörs TV-mottagare som Phi
lips presenterar har en känslighet av 40 
/-tV på antenningången för en signal 3,5 
V på detektorn. Antalet MF-steg är två, 
nämligen pentoddelen i PCF 201 resp 
pentoddelen i PCF 200, vilket ger 11 000 
ggr förstärkning från gallret på blandar
röret till detektorn. 

Blockschemat för en mottagare av 
detta slag upptar följande rör: 

PC 900 
PCF 801 
PCF 201 
PCF200 
PFL200 
PCF200 
PFL200 
PCH200 
PCH200 
PLF 802 
PLF 201 
PCL86 
PCL85 
PL 500 
P 88 
D 86/87 

Summa 12 rör 

!Kanalväljare 

MF-steg 

Videosteg 
AKR-krets 
Intercarrierkrets 
Synkseparatar 
Synkförstärkare 
puls 
Bildsynkpulskrets 
Ljudslutsteg 
Bildslutsteg 
Linjeslutsteg 
Dämpdiod 
Rögspänningsdiod 

Det är emellertid möjligt att ytterliga
re reducera antalet rör i en TV-motta
gare om man deriverar AFR-spänningen 
från synkseparatorn och om en enkel 
triod utan störpulsvändare användes i 
synkseparatorn. Man kan då klara sig 
med sammanlagt tio rör och får då ett 
blockschema med följande rörbestyck
ning: 

PC 900 
PCF 801 
PCF201 
PCF 200 
PFL200 
PFL200 
PCF200 
PCF201 
PCL86 
PCL85 
PL 500 
D 86/87 

Summa 10 rör 

! Kanalvälj are 

MF-steg 

Videosteg 
Intercarrierkrets 
Synkseparator 
Linjeoscillator 
Ljudslutsteg 
Bildslutsteg 
Dämpdiod 
Rögspänningsdiod 

Samma känslighet uppnås med en så
dan nedbantad TV-mottagare, men stör
ningstålligheten är mindre hos en sådan 
än hos apparater med 12 rör. -



•• 

SASONGENS STORA 
B&O- T: 

Den helt perfekta High-Fidelity-anläggningen betyder en anläggning, som presterar 
en fullständigt naturtrogen återgivning av hela tonområdet - utan minsta förvräng
ning, utan att taga bort något från den inkommande signalen och utan att lägga till 
något som helst eget ljud. BEOLAB 5000-SERIEN är en av de få anläggningar, som i 
alla sina specifikationer överträffar de internationella normerna för High-Fidelity. Se
rien omfattar: En stereoförstärkare av helt ny typ, en separat FM-tuner, två special
byggda tryckkammarhögtalare samt en speciell högtonspridare, som alla beskrivs på 
de följande sidorna. 

Generalagent : 

ELECTRIC & MUSICAL INDUSTRIES LTD SVENSKA AB. STOCKHOLM. GöTEBORG. MALMö. VÄSTERAS 

Informationstjänst I 21 
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Kisel-transistoriserad High-Fidelity-stereoförstärkare med under 0,6 % förvrängning 
vid alla frekvenser och intensiteter upp till 2 x 60 watts utgångseffekt. SignaIstörförhål
landet bättre än 90 dB. liniärt. Utrustad med kalibrerade, grafiska kontroller och 
stort, flexibelt anslutningsprogram samt omfattande tonregleringsfilter och kopplings-

. program. Beolab 5000 är med andra ord en förstärkare, som inte avger egen störning i . 

. form av brus eller brum. Den återger alla tonfrekvenser, som de mottages, med en styrka 
som tillåter återgivning av de kraftigaste passager utan minsta förvrängning. Detta 
betyder logisk och enkel skötsel av anläggningen. Möjlighet att kompensera varieran
de eller dålig skivkvalitet med hjälp av effektiva filter, som utesluter det tonområde, som 
innehåller fel; möjlighet för inkoppling av flera högtalare, bl a en centerkanal; möjlighet 
for kanalvis kontroll av programmaterialet. Beolab 5000 har speciell testknapp för ba
lanskontroll. Vid användning av kisel·transistorer uppnås en mycket låg störnivå, en 
hög temperaturstabilitet och ett mycket stort tonområde. 

BEO TER 5000 

FM-stereotuner med stor selektivitet och känslighet, utrustad med stereodekoder med 
stor kanalseparation och låg förvrängning. 4-gangs avstämd HF-förstärkare med sepa
rat oscillator, 5 mellanfrekvenssteg och bredbandsratiodetektor. Utrustad med automa
tisk tyst avstämning, automatisk frekvenskontroll samt automatisk stereo/mono-om
koppling. Stort visarinstrument för avstämning samt värdering av signalstyrkan. Det 
autL .natiska databehandlingscentrat kopplar från mono till stereo, när signaIbrusför
hållandet tillåter det, och om stereo utsändes .. Vidare kopplar det automatiskt !;lort sig
nalen, om fältstyrkan blir för låg - eller under avstämningen mellan kanalerna. Vidare 
sörjer den automatiska frekvenskontrollen för absolut skarp inställning. Tunern är med 
sin stora förstärkning mycket känslig och har på grund av sina många avstämda kret
sar en osedvanligt stor förmåga att skilja stationerna knivskarpt från varandra. Sta
tionsinställningen sker med en stor räknestickslöpare, som i förbindelse med stations
markeringen ger snabb inställning. 

för dem som inte nöjer sig med mindre än den absolut perfekta High-Fidelity-återgivningen. 

Informationstjänst I 22 
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BEOVOX5000 
Tryckkammarhögtalare med speciellt kon
struerad basenhet med utvidgat basåtergiv
ningsområde, 2 mellantonshögtalare samt 4 
högtonsenheter, placerade i rad, samman
lagt 7 högtalarenheter, som tillsammans kan 
tåla en belastning på upp till 50 watt. Till
hörande delningsfilter och individuell inställ
ning av mellan- och högtonsnivån samt an
slutning för högtonsspridare. 

BEOVOX2500 
Högtonsspridare i kubform med 6 högtons
högtalare som utstrålar i alla riktningar. Be
räknad att placeras på fot eller i vaggupp
hängning. Kan med fördel hänga fritt från 
taket. Med Beovox 2500 Cube säkras en 
komplett, rymlig fördelning av de högsta to
nerna. Beovox 2500 Cube kan i området över 
2000 svängningar per sekund belastas med 
en effekt på upp till 50 watt. 

BEOVOX3000 
Tryckkammarhögtalare med speciellt kon
struerad basenhet, separat mellantonshög
talare samt 2 högtonsenheter, sammanlagt 
4 enheter. Försedd med delningsfilter samt 
individuell regleri.ng av mellan- och hög
tonsnivån och anslutning för högtonssprida
re. Beovox 3000 kan tåla en belastning på 
upp till 50 watt. 

BEOGRAM3000 
Semiprofessionell stereoskivspelare. I sam
arbete med Acoustical i Holland levererar 
B&O verk i kasett med dammskyddande 
lock. Hastigheten kan finjusteras och kon
trolleras med ett inbyggt, belyst stroboskop. 
Beogram 3000 är utrustad med B&O stereo
pick-up typ SP 7 samt balanserad tonarm 
typ STIL 15°. 

Informationstjänst I 23 
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SSB-SÄNDARE ST-700 Pris 1.950 :-
Ytterligt påkostad och luxuös sändare 
som inte lämnar något övrigt att önska. 
Uteffekt : I antennen 200 W. 7 frekvens
band 3,5-29,7 MC. SSB. CW. AM. 
Ant. Imp. variabel 50-150 O. Frekvens
slab. bättre än 0,0003 % eller bättre än 
± 100 p/s. Sidbandsundertryckning 50-
80 dB. Inställn ingsnoggrannhet 200 p/s. 
H rör 16 dioder. Vikt 25 kg. Dimen
sioner : 385 x 370 x 185 mm. Special bro
schyr för 1 :- i frimärken ., 

Kristallstyrd sidbandsväljare och ytter
ligt påkostad avstämningsanordning med 
kugghjulsväxel. Trippel,uper med 17 
rörfunktioner l :a MF 3,4-4 MC, 2 :a 
MF 455 KC. 3:e MF 50 KC. Frekvens
område : band l : 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 dess
utom utrustas med 5 valfria band mellan 
4 och 30 MC. Känslighet : 0,5 /JV vid 10 
dB signal/brus O, l /JV vid 50 mV utef
fekt. Selektivitet : 4 KC till 250 p/s vari
abel i fyra steg. Notch Filter, dämpn ing 
mer än 60 dB. Spegelfrekvensförhållande 
mer än 60 dB. Alla interferenstoner 
under brus nivån. Frekvensstabilitet bättre 
än 0,5 KC, Inställningsnoggrannhet : 
± 0,5 KC, Kristallkalibrator: 100 KC. 
Första blandaren kristallstyrd på alla 
band SSB/FM det, AVC, MVC, ANL, 
BFO, AF Gain, RF GQin, S-Meter, fin in
ställningsskQIQ med delstreck för vQrje 
KC. SpeciQlbroschyr med schemQ för 
1 :- i frimärken. 

Utomordentlig amQtör- och DX-moIlQgQ
re till resonQbelt pris. 1,8 MC-50 MC på 
7 bQnd om 500 KC vQrderQ. 28 och 50 
MC-bQnden 2 MC resp. 4 MC bredQ. 
Känslighet l /JV 10 dB signQI/brus 0,2 /JV 
vid 50 mW. Selektivitet vQriQbel i 4 steg 
från 0,5-4 KC. KristQllkalibrator. Ut
effekt l W. Kontroller: RF GQin, AF GQin , 
Selektivitet, BFO, AVC, ANL, S-meter. 15 
rörfunktioner. Spegelfrekvensundertryck
ning bättre än 60 dB. SpeciQlbroschyr 
med schema mot l : - i fr imärken . 

-
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c_O.c ~ . ~;"O ~ 
SR 150u 

350x205x140 mm. Vikt 6 kg . Frekvens
område: 550-1600 KC, 1,6-4,4 MC. 
4,5-11 MC, 11- 30 MC. BIQndQre : 
12BE6, MF : 12BA6, BFO : 12BA6, Det. 
AF: 12AV6, Slutsteg : 50C5, Likr. : IS315. 
Känslighet : 10 /JV vid 50 mW. Utef(. 1,5 
W . BQndspridning, S-meter, ANL, BFO 
m. m. Inbyggd högtQlare. NätQnsl. 220 V 
50 p/s. . Pris 295: -

HÖGTALARE SP-5 
Impedans 8 O. PassQr 
allQ vårQ trafikmottQ
gQre. SammQ höjd och 
färg lom QPPQratlådor
na, Pris 35 :-

SIGNALGENERATOR SO-108 Kr 295:-
300 x 215 X 165 mm. Vikt 3,5 kg. Fre
kvensnoggrQnnhet ± l %. Frekvensom
råden 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 : 80-3000 MC. ModulQtion : AM 800 
p/s. Ext. mod. Dämpning i 4 steg om 
20 dB vQrderQ SQmt kont. reglerbQr med 
potentiometer. LF 800 p/s på sepQrat ut
gång och reg lerbQr med potentiometer. 
Yllre mod . kQn anslutQs . SignQlgene
rQtor i Qbsolut särklass. 

BILDMÖNSTERGENERATOR SMO-l 
300 X 21 S X 150 mm. Vikt 4 kg . KristQII : 
5,5 MC. Frekvensområden : A: 2-6 MC, 
B: 4-12 MC, C : 11-30 MC, D: 22-60 
MC, E: 45-130 MC, F: 90-260 MC. Fre
kvensnoggrQnnhet : ±O,S%. Hor. o. vert. 
linjemönster för lineQritetskontroll . An
vändbQr även som frekvensmätQre . Väl 
skärmQd och kQI . dämpsQts. 220 V, 50 
p/s. Pris 499 : -

SM-I 09 
Svep- och markeringsgenerQtor QV högstQ 
klQss. SvepgenerQtor : Band A: 2-120 
MC, B: 140-260 MC. Output: l /JV-O,1 
V 75 O. BIQnking 50 p/s. Svepvidd 12 MC 
med mQX Qmp.fell ,5 dB. MQrkgene rQtor : 
3,5-260 MC på 6 bQnd. NoggrQnnhet 
bättre än 1%. KristQII 5,5 MC 0,005%. 
Vikt 8,5 kg . 3S0 x 265 x 195 mm. 

Pris 795 : -

TONGENERATOR 
TE-22 D 
Frekvensom råd e : 
20 p/s - 200 KC på 4 
bQnd. Sinus och fyrkQnt
våg . ModernQ dubbel
rQIIQr.40 x 215 X 170 mm. 

Pris 190:-

SIGNALGENERATOR TE-20 D 
Frekvensområde: 
120 KC till 500 MC 
uppbyggdQ på 7 
bQnd . Inbyggd 
kristQllkQI . (Krist. 
medföljer ej .) Int. 
och Ext. modulQ
tion. 800 p/s. Ut
tQgbar tonfre
kvens. 140 X 215 X 
170 mm. 

Pris 155:-

OSCILLOGRAF TO-3 
Rör 3 KP-l 3 tum. 
Ing .-imp. 2 mO/20 
pF, med prob 2 
mO/7 pF. BQnd
bredd: 2 p/s-2,5 
Mc. Stig tid : 0,15 /JS. 
Känslighet : 100 
mY/cm. DirektkQ
Iibrerad i V/cm. 
Dämpning: X l, 
X 10, X 100. 

Svepfrekvens: S p/s-200 Kels uppdelQt 
på 4 områden med finjustering . SpeciQI
svep för TV märkt TVH. Kontroller: 
Intensitet, fokus, astigmatism, verl. o . hor. 
pos., Synk. o. svep, exl. o. inI. Fasjustering 
för TV-svepning. StQbiliserad Qnodspän
ning . Nätspänn ing : 220 V 50 pIs. En ut
märkt och prisbillig oscillogrQf för TV
service. Pris 550: -

IMPEDANSBRYGGA TE-46 
2-5000 pF, 0,002-0,5 /JF, 0,2-50 /JF 
50-2000 /JF. 2-500 O, 200-50000 O 
20 KO-S MO, 5-200 MQ. 
EffektfQktor: 0-75 %. NoggrQnnhet: S %. 
193 x 265 x 150 mm. Vikt 4 kg. 

Pris 199:-

RÖRPROVARE TC-2 
PrOVQr QIIQ gångbQrQ rörtyper såväl 
europeiska som amerikanska och japans
kQ. DennQ QPPQrQt torde VQrQ den endQ 
som kQn prOVQ Qlla oVQnnämndQ typer. 
Provar emiss ion, avbrott, kortslutning och 
läckning . InställningstQbell och utförlig 
beskrivning medföljer. Pris 140: -

TRANSISTORPROVARE HT-70 
Mäter PNP och NPN-trQnsistorer. TrQn
sistorernQ kQn ej förstörQs genom fel
koppling. Ico : 0,5-45 /JA. ,0:: 0,883-
0,99 S. {J: 0-200. Mäter även elfekllrQn
sistorer. Pris 115 :-

TRANSISTORISERAD 
GRIDDIPMETER TE-IS Pris 135 : -

Frekvensområde : A 440-1300 KC, B 
1,3-4,3 MC, C 4-14 MC, D 14-40 MC 
E 40-140 MC, F 120-280 MC. 

U ni ve rsol i nstru ment 
o400-Wtr 
Lyxinstrument av 
högstQ klass. 
Känslighet 20000 
OfV 1,5%. DC : 
0,5, 2,5, 10, 50, 
250, 500, l 000, 
5000 V. 50 /JA, l, 
10, 100, MA. I, 
10 A. AC: 2,5, 10, 
50, 250, 500, l 000 
V. 0,1, l, 10 A. 
OHM : Rxl, lO, 

100, 1000, X l 0000. 1 O-50 MO. Special
skaior. för diod- och trQnsistorprovn. Fre
kvensområde 0-50 KC. 178x133x84 

Pris 175 : -

HT-l00 B 
Känslighet: 1 GUl/UU 
OfV 1,5%. Luxuöst 
universQlinsfru
ment med extrQ 
stor 9,5 /JV spegel
skQlegQlvQnome
ter. DC: 0,5, 2,5, 
10, 50, 250, 500, 
l 000, 2500 V. 10, 
250 /JA, 2,5, 25, 
250 mA. 10 A. 
AC: 2,5, 10, 50, 
250, l OOOV. OHM: 
Rxl , xl0, xl00, 
dB: -20 till +62. 

Pris 159:-

300-Wtr 
DC : 2,5, 10, SO, 
250, l 000, S 000 V. 
50 /JA, 2,5, 25, 250 
mA, 10 A. AC: 2,5, 
10, 50, 250, l 000, 
5000 V. OHM: 
RX1, xl0, xl00, 
X 1000. 10 till 10 
MO. DB: -20 till 
+10,-10till +22 

Pris 115: -

AC och DC : 1,5, 5, 
SO, l SO, 500, l 500 
V. OHM : RX1,0, 
X 100, X l 000, 
X lOK, X lOOK, 
X 1M, X 10M, 0,2 
0-1000 MO. In
gångsimp. 11 MO 
DB : -10 till +65. 
PIP skQIQ. Storlek: 
140x215x150 
mm. 

Pris 195:-

I '~ , 
HV-prob 30 KV passande rörvoltmeter 
VT -19 och TE-65. Pris 35 : -

HF-prob 300 MC passande rörvoltmeter 
VT -19 och TE-65. Pris 25 : -

ISOLATIONS PROVAR ElMO-METER 
HMG-500 

Testspänning : 500 
V. Känslighet :2000 
MO. Inbyggd lik
spänningsomvand
IQre. Inkl. balleri 
250 V o . 500 V /200 
Mo. 500 M. 
170x116x96 mm. 
Vikt 1,6 kg. 

Pris 199: -

Komplett försäljnjngsprogram mot Kr. 1: - j frimärken 
6 månaders garanti för fabrikationsfel, och transportskador. Fullsländigt reservdels
lager och perfekt service. Full bytesrätt inom 8 dagar. Får Ni så mycket för så litet 
någon annQnstans? 

SYDIMPORT 
Vonsövägen l • ÄLVSJÖ l . Sweden • Tel. 476184 • Postgiro 4534 $l 
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PLASTK~

KISELTRAI 

Plastkapslade NPN-kiseltransistorer har un

der de senaste månaderna revolut ionerat 

prisbilden på transistorer. 
Vi presenterar här två serier, som under 

kort tid har vunn it stor spridning på den 

svenska marknaden. 
Dessa epitaktiska NPN-kiseltransistorer är 

utförda i planarteknik, och avsedda för de 

flesta lågfrekvenstil lämpningar. Be 167, Be 

168 och Be 169 med Ptot max. 180 mW 

har TO-92 hölie och 13,5 mm långa a nslut

ningstrådar. 
Be 147, Be 148 och Be 149 med Ptot max. 

220 mW har TO-5 rasterdelning och är av

sedda för snap-in montage. 

Typ 
U eEO 

U
EBO le 

V V mA 

, : , : 

•• 

BEHOVER 
NI VETA 
MERA 

RADIO & 
TI;LEVISION 
hjälper Er gärna 
med ytterligare 
upplysningar om 
de produkter som 
annonseras i tid
ningen. Vik ut 
kortet och se hur 
lätt det går till. 
Det kostar Er 
ingenting, 
portot är betalt. 

------------- _._-

Svaraför.änd.I •• 
Tillat6nd nr 07 
STOCKHOLM 3 

r-----------

Franker •• e j 
Rad io o Taleviaion 
beta lar porto 
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BOX 3177 

STOCKHOLM :3 

Be 147 45 6 100 -----------------Be 148 20 5 100 

Be 149 20 5 100 

Be 167 45 6 100 

Be 168 20 5 100 

Be 169 20 5 100 

LEVERANS OMGÅENDE FRÅ 

NEUT~ 
FOLKE BERNADOTl 

.JAG ÖNSKAR PRENUMERERA pA 

RADIO & 
TELEVISION 
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FÖR 38:- (Bifoga inga pengar - 107, 11441. 
inbetalningskort kommer senare.) 
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Vi har redan byggt Er spänningsdel 
Se på tekniska data 

l Philips omfattande program av stabilise
rade nätspänningsaggregat finner Ni den 
typ som svarar mot Ert behov. 

Likspänningsstabilisatorer med jast jörställbar Iltgångsspänning 

Att köpa en komplett enhet är alltid den 
enklaste och mest ekonomiska lösningen 
av problemet med nätspännings del. 

Utomordentliga tekniska data är här kom
binerade med en robust mekanisk kon
struktion - lätt att bygga in i befintliga 
elektriska/elektroniska ultrustningar. 

V 

0,7/30 
0,7/30 
0,7/30 
0,7/30 
l /30 

250 
150/250 
150/250 
150/300 
150/300 

Likström ut Stabilitet* 

A % 

O • •• l 0,1 
O ... l 0,1 
O • •. l 0,1 
O • •• 3 0,1 
O • •• 10 0,1 
O ... 40mA 0,05 
O ... 40mA 0,2 

30 . .. 130 mA 0, 1 
0 ... 200 mA 0,1 
0 ... 500 mA 0,1 

Inre Brum Dimensioner I Typ 
motstånd bredd x höjd x djup 

Q mV mm 

0,01 l 101 x 98 x 255 PE 4362 
0,01 l 101 x 138 x 320 PE 4866 
0,01 l 
0,003 l 101 x 138 x 320 PE 4363 
0,001 l 2 10 x 140 x 320 PE 4864 
3 l 81x115x283 I'E 48BO 

35 10 81xl15x258 I'E 4881 
12 5 101 x 140 x 320 PE 4882 

l 3 210 x 140 x 320 PE 4883 
0,4 3 210 x 140 x 320 PE 4384 

• Stabilitet vid 10% nät variation 

Magnetiska växelspänningsstabilisatorer 

Driftsäkerhet och tillförlitlighet har upp-
Uttagbar 

effekt 
nåtts med omsorgsfullt valda komponenter. 

För detaljerade tekniska informationer be~ VA 

ställ redan idag Ert exemplar av vår nya 0 ... 100 
broschyr "Philips Lik-och växelspännings- o ... 200 
stabilisatorer" . 0 ... 400 

Fack, Stockholm 27: Tel. 08/635000 
Box 441, Göteborg l. Tel. 031/197600 
Box 327, Malmö l. Tel. 040/93 51 00 

Ingångs~ 
spänning 

V 

198 ... 242 
198 . . . 242 
198 . . . 242 

I nf ormat:on nr 151 

Utgångs-
spänning 

V 

220 
220 
220 

Utggngsspänningens 
fluktuationer 

i % vid ± 10% 
variation i 

nätspänningen 

% 

< ±2 
< ±1,4 
<± 1 

Dimensioner Typ 
bredd x höjd x djup 

mm 

112x122x175 
160 x 178 x 205 
160 x 178 x .74 

PE 1021) 
I'E 1021 
I'E 1022 

PHILIPS e 
industriell elektronik 



UKV kommunikationsmottagare 
Täcker de frekvensområden 
som används av: Polis, brand
kår, flyget, civilförsvaret, 
Stockholms Lokaltrafik, taxi, 
räddningsorganisationer etc. 

Typ T 650 
Typ T 652 
Typ T 655 
Typ T 660 

30-50 MHz 
108-136 MHz 
152-174 MHz 
30-50 MHz 
152-174 MHz 

• Justerbar brusspärr • Nätaggregat med kiseldioder • Avstämt 
HF-steg för bästa spegelfrekvensdämpning • Mycket hög känslighet 
• Inbyggd högtalare. 8 rör med 10 rörfunktioner 

Vi presenterar 4 nya FM-kommunikationsmottagare med mycket goda data. 
Välj den modell som täcker det frekvensområde, som Ni är mest intres
serad av. På 30-50 MHz finns många olika typer av kommunikation, dock 
inte flyg radio. Inom området 108-136 MHz förekommer flygradio, kommu
nikation med ·satelliter etc. Inom området 152-174 MHz förekommer nästan 
all slags trafik, dock inte flyg radio. Samtliga modeller har 10 rörfunktioner 
samt avstämt HF-steg, som ger mycket god känslighet och selektivitet. 
Avsedd för 220"""-'. 

Kylflänsar serie KK 

• Flexibel 8- respektive 1O-delad uppbyggnad. Bästa möjliga anliggning 
mot transistorhöljet • Minsta möjliga värmeöverföringsmotstånd • Kon
struktionen medger applicering på transistorer i över dussintalet olika TO
utföranden samt god anliggning inom ett visst TO-höljes toleranser. Kyl
flänsar serie KK är lätta, skak- och vibrationsokänsliga • För effektförluster 
upp till 3 Watt. 

Patentsökt. 

6 ·717130 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

SYSSLOMANSGATAN 18, BOX 12086 
STOCKHOLM 12. TELEFON 08/240 280 

Informationsl iänst I 25 

EMT 
kabel 
LF-kabel 

I!fl'm' ••••• ~·-··a:::::! -. 
LF-kabel 

Mikrotonkabel 

LF-kabel 

Kondensatormik. kabel 

Dubb.mikr. och signalkabel 

Tontrekvenskabel 

Lågkapacitiv kopplingskabel 

Plastisolerad stållina 

Skärmad mångledare 

Skärmad mångledare 

LF- och nätkabel 

Begär specialbroschyr. 
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DX-spalten 
KV-DX 

Höstsäsongen är inne och där
med har den »asiatiska kort
vågssäsongen» börjat. En hel 
del indiska och indonesiska 
kortvågsstationer hörs under 
eftermiddagarna företrädesvis i 
60-, 75- och 90-metersbanden 
men även ensta,ka stationer i 
41- och 49-metersbanden. 

I och med den mörkare års
tiden har också mellanvågs
konditionerna återkommit. Re
dan under augusti kunde latin
amerikanska stationer höras 
med god stynka. Aven stationer 
i USA och Kanada har varit 
hörbara, liksom en del asiatiska 
stationer, men de sistnämnda 
brukar nå toppkonditioner läng
re fram under vintern. 

• Radio Clube de Congo Por
tuguese - som hade en fin hör
barhetsperiod sommaren 1966 
på 4850 kHz - har inte varit 
hörbar i år. Anledningen tros 
vara att stationen övergett den
na frekvens och numera en
dast sänder på 6 135 kHz. Sta
tionen ligger i Angola. 

• Radio Sofia i Bulgarien sän
der ett DX-program på engels
ka varje fredag kl 20.30 och 
21.30 på 6 070 och 11 800 kHz. 
Programmet sändes även på 
tyska den första och tredje 
fredagen i varje månad kl 23.00 
på samma frekvenser. 

• Radio New York Worldwide 
i USA sänder nu sitt DX-pro
gram »DX-ing Worldwide» varje 
lördag kl 18.35 på 15440, 
17 730, 17 845 och 21 530 kHz 
samt i repris på söndagar 
kl 20.35 på samma frekvenser 
utom 17 730 kHz. 

• Radio Raratonga på Cook
öarna i Söderhavet har på Nya 
Zeeland beställt tre nya sän
dare om 5 kW vardera för att 
ersätta de för svaga sändarna 
på mellanvåg samt kortvåg 
3 265 och 5 045 kHz. Därmed 
kan det bli en chans att denna 
»rara» station kan göra sig 
hörbar även i Europa (vid gynn
samma konditioner). 

• Ett nytt radioland har upp
stått genom att försökssänd
ningar påbörjats på den lilla 
ön Niue Island i Söderhavet, 
vilken endast har 5000 invå
nare. Testsändningarna sker på 
mellanvåg 550 kHz med blott 
250 W effekt och med anrops
signalen 2ZN. En större ut
rustning planeras men statio
nen är endast avsedd för lo
kalt bruk och kommer inte att 
bH någon hörbar DX-station 
såvida inte effekten höjs avse
värt. 

• All Indla Radio lär enligt 
uppgifter ha startat försöks
sändningar .med ett kommersi
ellt radioprogram som starta
de den 15 augusti över bola
gets sändare i Bombay. Pro
grammen kallas »AII India Va
riety Programme» och skall 
även reläas av lokala lågeffekt
stationer i landet. De kommer
siella programmen är ännu så 
länge på försöksstadiet. 

• Nya lokalstationer för Radio 
Australia är under byggnad. I 
Cox Peninsula intill staden Dar
win byggs den ena sändaren, 
som väntas vara klar under 
mitten av 1968. Från den nya 
sändaren i Shepperton kom-

radioprognoser 
oktober 1967 
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Prognosen för radioförbindel
ser under oktober månad är 
baserad på senast kända och 
bearbetade jonosfärdata och 
på det av Zurich-observatoriet 
förutsagda solfläckstalet för 
denna månad, R = 94. 

De observerade solfläcksta
len för juni och juli 1967 har 
beräknats till resp. 62,6 och 

r-. 
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87,8 med registrerat maximum 
i början av juni och i slutet av 
juli, R = 123 resp 126. 

Solfläokstalen för november, 
december och januari beräk
nas till resp 96, 98 och 100. 

Prognosen anger beräknade 
värden på optimal arbetsfre
kvens (FOT) och avser radio
förbindelser över distanser 0-

mer tre olika program att kun
na sändas samtidigt. De tre 
sändarna har vardera en effekt 
av 250 kW. 

• Aven några nya kommersi
ella stationer har börjat sända 
under september månad i 
Australien. Stationerna är be
lägna i provinsen Queensland 
och sänder endast på mellan
våg med 2 kW effekt och är av
sedda som enbart lokaIstatio
ner. 

• Till sist skall vi påminna om 
årets SM i DX-ing som i år 
arrangeras av Svalans DX-Club 
i Hälsingborg under tiden 3-6 
november. Tävlingen arrange
ras i samband med att klubbens 
egen tävling »Sverigetävlingen» 
i år firar 15-årsjubileum. An
mälan bör göras i god tid före 
tävlingen! 

Börge Eriksson 

DX-SPAL TEN PRESENTERAR: 
RADIO TASJKENT 
Bland de många ryska lokaI
stationer som är hörbara i vårt 
land är Radio Tasjkent en av 
de mest populära och avlyss
nade. 

I samband med stationens 40-
årsjubileum 1966 utgavs en li
ten jubileumstidskrift med bl a 
en artikel om stationens histo
ria. 

Ar 1926 anlades stationen i 
provinsen Uzbekistan i staden 
Tasjkent. Redan samma år bör
jade de första sändningarna. 
Detta var ju i radions barndom 
och man räknade med att 
knappt hundratalet radiomotta
gare fanns att tillgå i hela 
denna sovjetprovins. 
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Det två våningar höga radio
huset som innehöll samtliga 
studiolokaler och teknisk ut
rustning blev då det moder
naste radiohuset i hela Central
asien och förblev detta även 
under en stor del av 1930-talet. 

Det nuvarande radiohuset lig
ger på Khorezmskayagatan 49 
och är näst Radio Moskvas an
läggningar det modernaste i 
Sovjetunionen. Samtliga studio
lokaler är inrymda i samma 
byggnad, medan arkiv och ad
ministrationslokalerna upptar 
övriga byggnader. De stora 
högeffektsändarna är belägna 
strax utanför Tasjkent. Pro
grammen sänds på såväl lång
våg, mellanvåg, kortvåg som 
FM-bandet och sändningstiden 
är 24 tim/dygn. Man räknar nu 
med över en halv miljon lyss
nare i Uzbekistan plus publiken 
i övriga Sovjetunionen och ut
landet. 

Liksom i övriga Sovjet är 
Radio Tasjkents program till 
stor del kulturella. Många vän
der sig till olika yrkesgrupper 
där företrädarna deltar i diskus
sioner. Vidare f~amlägges det 
ekonomiska utfallet, prognoser 
och planer, för provinsens 
framtid. Teater och litteratur 
har också en framskjuten plats 
i programmen. Dock utgörs den 
största delen av dessa av mu
sik, och då i synnerhet pro
vinsens särpräglade folklore. 

En speciell orkester under 
ledning .av kamrat Yunus Rad
jabi bildades för många år se
dan och han står ännu idag för 
det populäraste programinsla
get. Det arkiv med inspelningar 
av folkmusik som denna orkes
ter gjort för Radio Tasjkent 

Hordameriko 
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4000 km inom Europa samt 
långdistansförbindelser med 
Ostasien, Nord- och Sydameri
ka, Sydafrika och Australien. 

Ofta kan man emellertid med 
gott resultat utnyttja frekven
ser som ligger upp till 15 % 
högre än optimal arbetsfre
kvens. 

Meteorskuren »Orionids» upp-

-
träder den 18-26 oktober med 
maximum den 22, »Southern 
Taurids» den 27 oktober-22 
november med maximum den 1 
nQvember och »Northern Tau
rids» den 17 oktober-2 decem
ber med maximum den 12 no
vember. 

Normalt för årstiden är att 
arbetsfrekvensen fortsätter att 



räknas enligt uppgift som en 
av de bestående kulturella in
satserna i Sovjetunionen. 

1948 startade Radio Tasjkent 
sina utlandsprogram, vilka 
sänds på engelska och persis
ka. Dessa program utökades 
sedermera även med sändning
ar på hinduiska, urdu och pro
vinsens eget språk, uzbeki
stanska. 

Bland DX-are utomlands är 
givetvis det engelskspråkiga 
programmet det populäraste. 
Den politiska propagandan har 
till största delen utelämnats 
och programmen ägnas över
vägande åt den egna provinsen, 
dess folk, problem, kultur, his
toria och framtid. En stor del 
av stationens lyssnarrapporter 
kommer från Skandinavien, 
Tyskland, England och USA. 
Stationens »brevlådeprogram» 
där lyssnarnas brev besvaras 
är det mest populära program
inslaget tillsammans med öns
keprogrammet. De engelska 
programmen sänds dagligen 
kl 10.00-13.30 och 15.00-15.30 
på 9 600 och 11 925 kHz. Lyss
narrapporter besvaras med det 
QSL-kort som finns avbildat 
här samt med personliga brev 
på engelska jämte vykort. 

I stationens framtidsplaner 
ligger nu startandet av egna 
TV-sändningar. Detta arbete 
försenades dock betydligt ge
nom den naturkatastrof med 
jordbävningar som staden 
drabbades av nyligen. Man 
hoppas dock kunna starta sänd
ningar under innevarande år 
från stationen i Nukus. • 

publikationer .•• (forts.) 

~ 67 UIT 

UIT:s publikationer kan re
kvireras från: Sales Service of 
the International Telecommu
nication Union, Place de Na
tions, 1211 - Geneve 20, 
Suisse. 

stiga under dagtid. Den avtar 
emellertid under nattid. Den 
atmosfäriska störnivån, jono
sfärabsorptionen och förekoms
ten av sporadiska E-skikt avtar, 
jämfört med under sommarmå
naderna. Man kan jämföra kon
ditionerna med dem under ok
tober 1960. 

TS 

Välkommen till en 
specialutställniog av 
avancerade 
elektroniska 
komponenter 

. 8 -14 november 1967 

måndag - fredag kilO - 17 
lördag kilO - 14, söndag stängt 

UNITED STATES TRADE CENTER FOR SCANDINAVIA 
VASAGATAN 11 • STOCKHOLM c· 08/24 84 20 
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rymdradionytt 
forskning Qch framsteg 
),EUROPEISKA VÄDERBILDEN .. 
FRA N NY SATELLIT
MARKSTATION I BERLIN 

Vädersatelliterna Essa 2, Nim
bus 2 och Essa 4, som avfyrats 
under 1966 och i början av 
1967, är utrustade med system 
för automatisk bildöverföring, 
vilket innebär att väderbilder 
fortlöpande överförs till mark
stationer omedelbart efter regi
strering i satellitkameran. Sam
ma system installeras i Tiros M, 
som skall avfyras om ett par år 
(jfr RT 7/8 1967). 

radial 

axial 
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Tidigare system (i första Ti
rosserien) arbetade med bild
registrering på magnetband, 
och bilderna sändes efter »an
rop» från markstationen. 

Satellitkameran är försedd 
med en vid ikon där bilden av
söks under 200 s med hastig
heten 4 rader/s. Utsignalen från 
vid ikonen överförs till telemetri
bandet 136-137 MHz med en 
5 W sändare. Signalen från sän
daren består av - förutom bild
information - start- och syn
kroniseringspulser och pilotsig
nal för automatisk inställning 
(»infångning») av markstatio
nens mottagningsantenn. 
Några minuter efter sista sig
nalen i ett bildavsnitt matas en 
färdig bild ut från stationens 
mottagare. 

I Berlin var man redan två 
månader efter Essa 2:s avfyring 
klar med en station av det här 
slaget vid institutet för meteoro
logi och geofysik. Antennen var 
en enkel s k Wendel-antenn 
med förstärkningen 10,8 dB. 
Nyligen levererade Rohde & 
Schwarz en större anläggning 
med en 7-elements Wendel
antenn (förstärkning 15 dB), som 
monterats 37 m över marknivån 

(104 m öh) på Fichtenberg i 
Steglitz i Västberlin. . 

Antennelementen bildar en 
sexhörning, med diagonalen 
5,1 m, med det sjunde elemen
tet i mitten (se figl. Till skill
nad från tidigare hålremsstyrda 
Wendelantenner har den nya 
antennen ett hydrauliskt system 
som riktar in den med ledning 
av satellitens pilotsignal. Satel
litkursen följs med bättre än 
10 noggrannhet. 

Berlinstationen utnyttjas inte 
bara för forskning och under
visning utan också för de dag
liga väderprognoserna. Mellan 
kl 05.00 och 14.00, motsvarande 
4-5 satellitomlopp, kan bilder 
tas emot ; varje omlopp ger 3-
4 bilder. Dagens samtliga bilder 
sammansätts till en karta som 
visar molnförekomster i ett om
råde med utsträckningen Nord
polen-Sahara-Kinas gräns
New Foundland. Två timmar 
efter det sista satellitbilden 
mottagits, är kartan - »den 
Europeiska Väderbilden» - fär
dig och tryckt tillsammans med 
tidsangivelser och beskrivande 
text. Den distribueras i 250 ex
emplar över hela världen. 

-•• •• 

COMSAT BESTÄLLER 
MIKROVAGLÄNKAR 
FRAN RAYTHEON, USA 
Raytheon har fått en 25 mkr
order från COMSAT (Commu
nications Satellite Corp) som 
avser 1 800-kanals mikrovågs
utrustningar för satellitkommu
nikation. De skall installeras 
vid markstationer på Hawaii och 
Puerto Rico samt i Kalifornien 
och West Virginia. 

Markstationerna, som ingår 
i världstelenätet, får med de 
nya länkutrustningarna väsent
ligt utökad kapacitet för tele
foni, telegrafi, telefaksimil, da
tatransmission och television 
över kommunikationssatelliter
na INTELSAT. 

för kylning av elektronikkomponenter. I ett flertal olika ut

förandeformer med Dunker-eller WigomotorerJör lik-eller 

växelström. 

Radial 
50, 60 och 80 mm fläkt
diameter 1300-3600 
n/ min. 6-24 V = eller 
220 V,......,. Öppet 
utförande för montage i 
panelöppning e. d. 
0,8-1,5 m3/min. 
Max. 12 mm Vp. 

Informationstjänst I 27 

Axial 
115 och 150 mm fläkt
diameter 
1300-3000 n/ min. 
24V=eller 220V,......,. 
2,5-8 m3/min . 
Max. 10 mm Vp. 
En fläkt för de mest skif
tande användningsom
råden. 

Centrifugal 
Fläkthus i 'lättmetall 
Höjd: 100 och 165 mm 
24 V = eller 220 V,......,. 
1300-3000 n/ min. för 
punktkylning el.evakue
ring.1,O-2,5m 3/ min. 
Max. 28 mm Vp. 

Holländargatan 8, Stockholm :3 
Tel. 112990, 10 n 46, 21 7316 
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oscilloskop i 
ekonomiprisklass 
Det engelska företaget Telequipment Ltd 
har övertagits av Tektronix Inc. - värl
dens ledande tillverkare av oscilloskop 
- och för försäljningen i Sverige svarar 
nu Erik Ferner AB. 
Bra instrument till förmånligt pris har all
tid varit ett kännetecken för produkterna 
från Telequipment, som redan nu har ett 
väl etablerat namn på den svenska mark
naden och i stor utsträckning används av 
såväl tekniker som amatörer. 
Det intressanta tillverkningsprogrammet 
innefattar en rad prisvärda oscilloskop, 
allt ifrån mycket enkla modeller, väl läm
pade för hobbyarbete och rutinservice, 
till plera avancerade typer med utbyt
bara insticksenheter. 
Antingen det gäller radio/TV-service, 
undervisning, produktionskontroll eller 
övervakning av fysiologiska förlopp inom 
sjukvården har Telequipment lämpliga 
oscilloskoptyper att ,erbjuda. Tillgången 
till Tektronix betydande resurser är dess
utom en garanti för den framtida utveck
lingen. 



problemspalten 
problem 6/67 

6/1 

.5/5 5/1 

4/4 4/2 

3/3 3/3 

2/2 2/4 

1/ 1 1/5 

Fig 1. 

Problem 6/67 hade följande ly
delse: 

En radiohandlare fick en dag 
en leverans av 36 st torrbatte
rier i 6 förpackningar om 6 bat
terier i varje. 5 av förpackning
arna innehöll 1,5 V-batterier, 
en förpackning hade enbart 
1 V-batterier. 

AllHABO 

Den stackars radiohandlaren 
hade mycket, mycket bråttom 
och hade bara tid med en enda 
spänningsmätning. Hur skulle 
han genom denna enda spän
ningsmätning kunna avgöra i 
vilken förpackning 1 V-batteri
erna befann sig? 

Ett hjärta av guld som klap
par på rätta stället bakom den 
skrovliga ytan , det stämmer in 
på RT:s problemlösare, det är 
då säkert! Prpblemred:s som
marbrevlåda har i historisk tid 
inte upplevt maken till flöde 
från RT:s problemlösare, vilka 
satt in en hjälpaktion för att 
klara den s k biffen för den jäk
tade radiohandlaren. 

De Hesta har löst problemet 
på det sätt som stud Anders 
Gustavsson i Norrköping skis
serar: 

»De sex kartongerna numre
ras från 1 till 6. Ur kartong nr 1 
tages 1 batteri , ur kartong nr 2 
tages 2 batterier, etc. Dessa 
21 batterier seriekopplas och 
spänning (U) över dem mätes. 

Antag att 1 V-batterierna lig
ger i kartong nr n (n = 1, 2, 3, 
4, 5 eller 6) 

U = 1 n + 1,5 (1 + 2 + 3 + 
4 + 5 + 6 - n) 

Alströmergatan 20 

n=63-2U Han skriver: 
n = 1 för U = 31 V; n = 2 för 

U = 30,S V osv. 
»Första siffran i siffergrup

perna i fig 1 betecknar den 
kartong ur vilken batterierna 
är tagna, andra siffran antalet 
seriekopplade batterier. Spän
ningen över instrumentet blir 
nu (instrumentet har nolläge på 
skalans mitt eller är ett instru
ment med automatisk poIom
kastning) :>' 

Av detta inses att spänningen 
per batteri inte får avvika mer 
än ca 0,01 V. Mycket otroligt 
att mätningen, går att genom
föra i praktiken p g a denna 
osäkerhet. 

En viss förbättring ernås om 
man helt enkelt inte tar några 
batterier ur den 6:e kartongen. 

Ekv. blir då: 
U = 1 n + 1,5 (1 + 2 + 3 + 

4 + 5 - n) 

Vo/tmetetns 
utslag 

1 V-batterier 
i kartong nr 

n=45-2U 
(n = O, 1, 2,3,4,5, blir n = O 

så ligger 1 V-batterierna i ask 
nr 6). 

+ 0,5 V 
-0,5 V 
-1 ,5 V 
-2,5 V 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Nu har man 'endast' 15 bat
terier att seriekoppla och felet 
per batteri får nu uppgå till max 
0,016 V. 

-3,5 V 
-1,0 V 

En annan bra koppling före
slås av Östen Nilsson i Lund. 
Se fig 2. 

För övrigt kan diskuteras om 
denna enda mätning går snab
bare att genomföra än att ta 
ett batteri ur varje låda.» »Numrera kartongerna från 1 

till 6. Tag ett batteri från kar
tong 1 och 2; två från kartong 
3 och 4 och tre från kartong 5. 
Koppla ihop batterierna enligt 
flg. 

Många lösare är liksom hr 
Gustavsson bekymrade över 
den höga grad av noggrannhet 
som en sådan mätmetod förut
sätter och föreslår alternativa 
metoder. Anders Lekholm i 
Stocksund föreslår en koppling 
enligt fig 1. 

Voltmeterns utslag är bero
ende av vilken kartong, som in
nehåller 1 V-batterierna.» 

Box 49044 

SJÄLVLINDANDE SPIRAL 
för buntning av kabelstammar 
Spiral Wrapplng användes för flexibla kabelstammar med 
varierande diametrar och finns i tre utföranden: 

typ F - transparent polyeten 
typ R - vit flamresistent polyeten 
typ N - 66 nylon 

Standarddimensionerna: . 
l /S' för kabelstammar 1/16'-1/2' 
1/4' för kabelstammar 3/16'-2' 
1/2' för kabelstammar 3/4' -4' 

Lagerlängder: 100, 250· 500 resp. 1.000 fot, beroende pA 
dimensionen. 
Spiral Wrapping har många fördelar: . 

Lält att applicera till elektriska montage, kabel
och kopplingstrAdsstammar. 

Lätt att demontera för ex.vis reparation eller nymontage. 
Stark - ger säkra och fasta kabelstammar. , 
Robust - behåller sin spänst och styrka även efter åter-

upprepade böjningar och dragningar. 
Flexibel - följer lätt förläggningsmönstrer, ger estetiskt 

tilltalande kabelstammar, förläggningstråden 
kan separat dras ur stammen. 

Olika förläggningsalternativ - kan användas för långa 
kontinuerliga kabelstam
mar eller för matnIngska
blage med flertalet avgre
ningar. 

In- och uttag av kopplingstråden vid valfria punkter. 
Inget spill - Spiral Wrapplng ärekonomiak därför att den 

kan användas flerfaldiga ginger, ex. vis efter 
temporär användning i laboratorier, portabla 
konstruktioner, tillfälliga fältutrustningar. 

Begär närmare informationer frAn avd. E.M. 

Stockholm 49 Tel. 08/22. 46 00 

Informationstjänsf I 29 
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Fig 2. 

1 V-batterier 
i kartong nr 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

problem 10/67 

Voltmeterns 
utslag 

4,0 V 
5,0 V 
3,5 V 
5,5 V 
3,0 V 
4,5 V 

haT insänts av Hans Olov Lid
'gren i Jä~kvissle: 

»Transformatorfabrikanten B 
Max Flöde har fått beställning 
på en transformator med en 
sekundärlindning från vilken 
alla heltalsspänningar från 1 
till 13 V skall kunna tas ut. 
Men kunden vill bara ha fyra ut
tag på 13 V-lindningen. Herr 
Flöde sliter sitt grånade hår i 
förtvivlan.» Kan RT:s ärade lä
sare ila även denne hårt pröva
de radioman till hjälp? 

Lösningar till detta problem 
kommer i RT nr 1/68. Särskilt 
eleganta, roliga eller intressan
ta lösningar belönas med 25: -. 
Lösningarna skall vara red. till
handa senast den l ' november 
1967. Skriv »Månadens pro
blem» på kuvertet. Adress: Ra
dio & Television, Box 3177, 
Stockholm 3. 

Hi-Fi 

publikationer 
ny litteratur 

KONCENTRERAD ANTOLOGI 
, ÖVER PHILIPS FORSKNING 

Philipskoncernen har kommit 
ut med en 470-sidig publika
tion »Anthology of Philips Re
search», som utgör ett koncen
trat av artiklar publicerade un
der årens lopp i Philips Techni
cal Review. 

NY HANDBOK FRÄN SEL 
OM TERMISTORER 
Temperaturberoende motstånd 
av halvledarmaterial - termis
torer - behandlas i en data
bok, som det västtyska ITT
företaget Standard Elektrik Lo
renz givit ut. Boken upptar, för
utom data och måttskisser över 
SEL:s termistorer, även appli
kationsexempel : tid relä, ampli
tudregulator, temperaturkom
pensator. 

UIT 
Union Internationale des 

Telecommunications ,har 
kommit ut med följande publi
kationer: 

»List of Space and Radio
astronomy Service Stations», 
edition 1, 1966. Publikationen, 
som är trespråkig (engelska, 
franska och spanska), ger en 

översikt av de frekvensband 
som upplåtits för rymd radio
kommunikation. Rymd- och 
markstationer och radioastro
nomiska stationer beskrivs. 

»General Plan for the De
velopment of the International 
Network in the Region Asia 
and Oceania 1965-1970» 
(CCITT) med prognoser för 
teletrafiken i Asien och Oce
anien. - Engelska, franska och 
spanska. 

»Handbook on High-Frequen
cy Directional Antennas, CCIR, 
1966.» En tvåspråkig (engelsk
fransk) handbok. Behandlar ut
förligt riktantenner och trans
missionsledningar för radio
kommunikation samt vågutbred
ningsteori. 

»List of Point-to-Point Radio
telegraph Channels, 1967 edi
tion», trespråkig (engelska, 
franska, spanska), upptar de 
länder mellan vilka resp tele· 
myndigheter utnyttjar radiotele
grafikanaler. 

»List of Broadeasting Sta
tions operating in bands below 
5950 kc/s» upptar radiostatio
ner som arbetar på frekvens
band under 5 950 kHz med 
frekvensfördelning enligt »In
ternational Frequency List». 

~63 

SENSATIONELL NYHET! 
AA-22U 2 X 30 W transistoriserad stereoförstärkare. För Er 
som kräver något utöver det vanliga finns denna toppro
dukt. Den har 5 stereoingångar. Frekvensomfånget är 15-
30000 Hz ± 1dB och distorsionen vid 1000 Hz endast 
0,3%. 

AR-15E 2 X 75 W Stereomottagare. Än en gång har Heathkit befäst sin le
dande ställning. Nu är den här! 150 Watts AM-FM/FM-stereomottagare med 
integrerade kretsar, fälteffekttransistorer och kristallf,ilter. Begär special
broschyr. 
Pris byggsats 2 550: - exkl. oms och kåpa. 

Pris byggsats 665: - exkl. oms. 

AA-32E 2 X 10 W Stereoförstärkare. Ni som vill gå in för 
stereo har här en idealisk förstärkare, som fyller de flesta 
krav på perfekt ljudåtergivning. Fyra stereoingångar. Fre
kvensområde 30-30000 Hz ± 1 dB. Distorsion vid 1 000 Hz 
endast 0,7 %. 
Pris byggsats 340: - exkl. oms. 

Sä~ mlQ omgående katalog oCh-;islista över Heathkits "I 
byggsatser 

NAMN .. . .................... . ......... .. .. . ...... . I 

POSTADRESS ................. . .. . ...... . .. RoT 10167 

BOST ADSADRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _I 
~---------------------- - - - - - - - - - - -
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eltron 
Karusellvägen 13-17 STOCKHOLM 42 

Tel. 199554-56 Telex 10882 
Informationstjänst I 31 

fil] FRAUENTHAL 

Motstånd 
Kolskikt
Trådlind

Potentiometrar 
Trimpotentiometrar 
Keramiska konden-

satorer 

Begär katalogmateriel (rån generalagenten 

INGENJÖRSFIRMAN BO KNUTSSON AB 
Sommarvägen 2, Solna 1. Tel. vx 830680 

Informationstjänst I 32 

NYA LJUDSE.NSATIONE.R 

W@f!P14J] - den normgivande för
stärkaren kompletteras nu med en helt 
överlägsen transistoriserad linje. 
Distorsionen är omkring 100 ggr lägre 
än hos de flesta andra transistorför
stärkare. 

10/E TOPP 

ADC presenterar 
en vidareutveck
lad nålmikrofon: 

ADC 1 O/E MARK II 
med ännu bättre 
prestanda. 

HARRY THELLMOD AB 

I KEFJ 
ket KEF med 

med bl. a. 

Concord 

Vi representerar nu det 

engelska kvalitetsmär

ett stort högtalarprogram 

CRESTA 
KEF:s nya superkom
pakta 2-vägs system 

CELESTE Mk. II 
Semikompakt topphög
talare 

CONCORD 
måste höras 
beskrivas. 

CARLTON 

kan ej 

Med fulländat 3-vägs sy
stem i en fullvuxen låda. 

HORNSGATAN 89 STOCKHOLM SV TEL 689020 693890 

Informationstjänst I 33 



för 25 år sedan 
ur Populär Radio 
NR 10 1942 

Populär Rad ios dåvarande chef
redaktör, civilingenjör Harry 
Stockman, inleder oktobernum
ret med en initierad skildring , 
•• Radioskolor i USA, metoder 
och resultat inom den högre 
och lägre radiotekniska under
visningen». Jämförelser görs 
med svenska förhållanden och 
förf konstaterar att i USA »be
tydligt mer tid ägnas åt den 
praktiska än åt den teoretiska 
undervisningen. Detta är ju ock
så helt naturligt, enär RCA In
stitutes utexaminerar ingenjö
rer huvudsakligen avsedda för 
laboratorier»(!) Eleverna som 
utexamineras från RCA Insti
tutes, »radio- och televisions
ingenjörer speciellt lämpade 
för industrins behov ... ha full 
frihet att söka anställning vid 
vilket företag det dem lyster». 
Värd att speciellt notera är 
kategorin »televisionsingenjö
rer» - redan 1942 alltså. Hur 
låg det t ill i Sverige i mitten 
på femtiotalet, då vi fick svart
vit TV, och nu 1967 inför färg
TV? 

Apparatserien för nybörjare 
fortsatte med mätning av glöd
ström och glödspänning i två
rörsmottagaren, som beskrevs i 

nr 7-8. »Ett så kallat univer
salinstrument för både ström
och spänningsmätning är ut
märkt. På ledningarna från in
strumentet bör man ha ett par 
testpinnar, så att man lätt får 
god kontakt på de ställen i 
apparaten, där mätningarna 
skola ske.» - Epokgörande 
upptäckter på området mättek
nik (se detta nr!) gjordes tyd
ligen redan på 1940-talet. »Är 
man road av mätningar, så är 
det ingenting som hindrar att 
mäta både spänning och ström 
på glödtrådarna. Spänningen 
mätes över rörhållarens glöd
strömskontakter, när röret är 
isatt. Vid mätning av glödström
men måste den ena av led
ningarna lossas, varefter 'instru
mentet inlänkas i kretsen .. . 
höja vi spänningen, stiger även 
strömstyrkan, och rören kunna 
skadas vid alltför hög spän
ning.» 

I artikeln varnas också för 
att använda ett nytt ringled
ningselement som glödspän
ningskälla. Rören var nämligen 
avsedda för 1,2 V, och ett nytt 
element lämnade 1,6 V. Det 
»universalinstrument» som av
sågs - även för mätning av 
anodspänningar - hade inre 
resistansen 500 ohmN! 

P, 

'------.. ,$V 
POPULÄR RADIO 

Schema för trerörsmottagaren, beskriven i oktobernumret 1942. 
»Högfrekvensröret OF 11 har variabel branthet, och genom att 
variera gallerförspänningen med potentiometern P 1 får man en 
volymkontroll redan i högfrekvenssteget.» 

Fortsättningsvis beskrevs en 
t rerörsmottagare. »Här har ett 
högfrekvensrör tillkommit. När 
man skall bygga en apparat 
med högfrekvenssteg, så måste 
placeringen av de olika delar
na, som höra till högfrekvens
sidan, noga övervägas. Led-

ningarna skola vara så korta 
som möjligt, och man måste 
noga skilja galler- och anod
ledningar från varandra.» Mot
tagaren skulle byggas på ett 
chassi med storleken 37 X 10 
cm, och den var avsedd för 
mellanvåg. 

7Ii 
pru,e,n!«QA, 
'EINEXUS 
OPERATIONSFÖRSTÄRKARE 

50-5* 
Tekniska data 
Utspänning . ..... . 
Utström .... . ... . . 
Förstärkning .... . . 
Å Eos/ÅT ... . . ... . . 
M os/ÅT . ... . . . .. . 
Dimensioner ..... . 

lOV Ios ...... .. .... 200nA 
2 mA ft . ...... .. ... 1,5MHz 

20 000 fp. . . . . . . . . . . . 20 kHz 
15 f.tV /oe Z d ... . ... . . . . 0,3 Mohm 
1,5 nAr e Z cm . . . . . . . . .. 30 Mohm 
40 (1) x 20 (b) x 15 (h) mm 

*Pris 68:-
Ring oss för komplett katalog och pris
lista över NEXUS operationsförstärkare 

SCANDIAMETRICAB 
S. LANGGATAN 22· FACK SOLNA 3· TEL 08/82041 O 

In formationstjänst I 3 4 
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KULMEN PÅ 30 -
ÅRS ERFARENHET 
NEUMANN är namnet på världens mest be
römda kondensatormikrofoner, mest använda 
i alla professionella inspelningar. 

Nu också i en helt ny serie - med transistorer 

Ännu bättre frekvensgång 

Ännu bättre brusnivå 

Ännu bättre driftegenskaper 

Begär upplysningar i fackhandeln eJ/er direkt från 
generalagenten: 

SVENSKA ELEKTRONIK-APPARATER AB 
Gubbängstorget 119 . Stockholm-Enskede 

Postadress: Fack, Enskede 6 

Informationstjänst I 35 

s. E. C. 
Ett försäljningsprogram som säkert intresserar Er. Många nyheter 
och mycket låga priser finner Ni i vår sammanställningskatalog 
som gärna-översändes. 

Ancom Limited 
Cheltenham England 

Electro-Inductors LTD 
Surrey England 

Elektronik GM BH 
Berlin Västtyskiand 

Ing. Dr. Paul Mozar 
Diisseldorf Västtyskiand 

Quarndon Electronics 
LTD 
Derby England 

Zentro-Elektrik GMBH 
Pforszheim Västtyskiand 

Operationsförst., analoga multipli
cerings- och dividerarenheter m. m. 

Stabiliserade likriktaraggregat 

Elektroniska räknare. Digitalur. Ge
neratorer och dekadenheter m. m. 

Rattar, skalor, kontaktdon och mon
teringsdetaljer m. m. 

Dekadräknarsteg, grindkretsar och 
frekvensstandard. 

Stabiliserade likriktaraggregat 

Från emec. Inc. Plainview. USA med sitt stora försäljningsprogram 
presenteras här några av de tillverkare som representeras. 

Arra Inc. 
Westbury USA 

Harman Kardon Inc. 
Philadelphia USA 

Precise Electronics Corp 
Minola USA 

Sonar Radio Corp 
Brooklyn USA 

Telex Acoustic 
Minneapolis USA 

Microvågsdetaljer, komponenter 
och antennsystem. 

Förstärkare, FM- och AM-motta
gare samt skivspelare m. m. 

Oscilloskop, generatorer, rörvolt
metrar, nätaggregat, dekadenheter 
m. m. 

Bandspelare, ekolod, radiotelefo
ner, TV-kamera m. m. 

Mikrofoner och headset. 

Skandinaviska ELEKTRONIK-centralen 
Fack Hässleholm 1 Tel. 0451/151 39 

Informationst jänst I 37 
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Principscheman 

Principscheman i RT är ritade enligt 
följande riktlinjer : 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styck
Iistor. 

Beträffande komponentvärdena i 
schemana gäller att för motstånd 
utelämnas ohm-tecknet, och för kon
densatorer utelämnas F. 

Således är 100 = 100 ohm, 100 k = 
100 kohm , 2 M = 2 Mohm. 30 p = 
30 pF, 30 n = 30 nF (1 n = 1 000 p) , 
3 IL = 3 ILF osv. Alla motstånd 0,5 W. 
alla kondensatorer 250 V provsp om 
ej annat anges i stycklista. 

PRENUMERATIONSAVDELNING 

postadress : box 3263, StOCkholm 3 
telefon: 340700 
postgirokonto : 65 60 07 
prenumerationspris : helår 12 nr (J/8 
dubbelnummer) 38: -
lösnummer 3: 75 

Prenumeration kan beställas 

direkt från Prenumerationsavdelning
en, Box 3263, Stockholm 3, i Sverige 
på närmaste postanstalt med postens 
tidningsinbetalningskort postgirokon
to 656007. 

Adressändring 

som måste vara oss ti IIhanda senast 
3 veckor innan den skall träda i 
kraft, görs skriftligt till förlaget eller 
med postens ändringsblankett 870. 
Avgiften 1: - erlägges i frimärken . 
Nuvarande adress anges genom att 
adresslappen på senaste mottagna 
tidning bifogas eller klistras på 
adressändringsblanketten . 

Observera, all ovanstående gäller 
även vid tillfäll ig adressändring. 

TENNSUG 
MED KVALIT~ 

Nu byter Ni kompo
nenter lekande lätt 

Vid såväl industrilödning, 
service som laboratorie
arbeten är en tennsug 
oumbärlig . Antingen N i 
skall byta komponenter 
eller göra rent från över
flödstenn blir resultatet 
bäst vid uppsugning. Löd
ytor och hål bl i r fullstän
digt rena och Ni riskerar 
ej tennkortslutning. 

Tennsugen har utbytbar 
teflonspets som är vänlig 
även mot ömtåliga foli
ytor. 

Begär specio/broschyr 
på lödverktyg,skalverk
tyg, elektroniktänger, 
pincetter, kylverklyg och 
transformatorer. Vi för 
alla ledande märken. 

NYHET! 
Nu även i utförande med 
inbyggd pumpstång. 

__ t el ix 
Norrbackagatan 48, Stockholm Va 
tel 08/30 20 35 

Informationstjänst I 36 

JORD och SKOGs 
svetsningskurs 

Rekvireras från Fackpressförlaget 

Sveavägen 53 

STOCKHOLlvi VA 

Pris 6:- + porto 

Informationstjänst I 38 

STRÖMTRYCK 
• tryckta kretsar för höga anspråk 

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

Mönsterkort skala 1:1 
konstruerat vid 
AB Transistor 
Stockholm 

CRDMTRYCK 
Jimtllndsg. 151, VIIIing.,. Tel. 372640 

Informationstjänst I 39 



G "REE!nPRR p 
(?ng;ncer;ng L/d 

OMVANDLINGSDON FÖR KOAXIALKONTAKTER 

Greenpaar reduktionssats GE 55000 möjliggör valfri 
övergång mellan BNC-, C-, N- och UHF-kontakter. 
Satsen består av 8 kontaktdon och 4 mellankopplings
don för totalt 28 olika kombinationer, 4 samtidigt. 

Levereras i praktiskt 

träetui. Pris komplett 

170:-

A .... AIIIATEIII 
Skogsbacken 24_26 

Sundbyberg 6 08/29 0335 

Informationstjänst J 40 

Mångsidigt universalinstrument för 
verkstad och uteservice ! 

HIOKI A 10 

Inbyggd signalinjektor för snabb fellokalisering . 0,5 volttill 1 000 volt i 7 om
råden (Iik- och växelspänning) " 50 uA till 10 A likström i 5 områden· Mot
ståndsmätning upp till 100 megohm . Upp till 10 A växelström i två områden 
Känslighet : 30000 ohm/volt DC, 10000 ohm/volt AC Pris Kr. 250:-

Instrumentet är stabilt uppbyggt på kretskort. Kraftig omkopplare med för
silvrade kontakter. Vridspolen är skyddad och dämpad med hjälp av två 
zenerdioder. 
Den inbyggda signalgeneratorn bidrager till snabb felsökning. Generatorn 
arbetar på 1 000 Hz i en mycket övertonsrik koppling vilket gör den speciellt 
användbar för felsökning i radio- och TV-apparater, datasystem m. m. 
Med högspänningsmätkropp kan likspänningsområdet utökas till 25 kV. 

Försäljning och distribution till 

tele-elektrotekn. industri, 
statliga och mil. förvaltningar, 
tekn. högskolor, universitet I 

radio-, TV-, elhandel och service 
ifab, Box 58, Vårby 

OLOF KLEVESTAV AB· OKAS 
Box 601 • Hägersten 6 • Tel. 08/888830 - 31 
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LÄR ER RADIO bygg själv-
VARFÖR INTE ANVÄNDA 
EN LITEN DEL AV FRITI
DEN TILL ATT KVALIFI
CERA ER FÖR NÅGOT AV 
DAGENS OCH FRAMTIDENS 
GIVANDE YRKEN INOM 

RADIO-TY-ELEKTRONIK 
RADIOTEKNIK och RADIOBYGGE 
En kurs för den nybörjare, Bom vill bli en 
skicklig radioamatör. 9 rikt illustrerade 
lärobrev. 
Ur innehållet: Morsetelegrafering. Elektri~ 
citetslära. Likström och växelström. Bär~ 
våg och modulering. Svängningskretsar, 
spolar och spolsystem. Elektronrör. BeM 

skrivning av förstärkare, enkla och kompli
cerade mottagare, antenner m. m. 

Best.nr RA Kont. Kr. 54: -
Avb. Kr. 62:-

RADIOTEKNIK I 
Utan förkunskaper kan Du efter genom
gången kurs själv bygga, trimma och fel
söka samt reparera olika apparater. Du har 
även fått en stabil grund för vidare utbild· 
ning. Ur de 26 kursbrevens innehåll: Mot
stånd. Spolar. Kondensatorer. Transfor
matorer • Svängningskretsar . Elektronrör. 
Sändare • De olika stegen i en mottagare 
genomgås noggrant • Rak mottagare • 
Superheterodyn . Mätteknik • Reparations~ 
teknik. Trimning. Högfrekvensteknikens 
randområde. 

Best.nr RK I Kont. Kr. 120:-" 
Avb. Kr. 144:-

TRANSISTORTEKNIK 
E~ noggrann genomgång av denna kurs ger 
Er möjlighet att obehindrat läsa och förstå 
transistorkopplingar, även mera komplice
rade sådana. Kursen behandlar alla vikti~ 
gare transistorkopplingar. Förkunskaper: 
Grundläggande kunskaper i elektro- och 
radioteknik. Ur innehållet: Transistorns 
teori och arbetssätt . Lågfrekvens- och 
effektförstärkare . Oscillatorer. Pulskretsar 
med transistorer. Likspänningsomvandlare 
• Geiger-Miiller-räknare . HF -kretsar • 
Mellanfrekvens- och blandarsteg . 4 läro~ 
brev i A4-format med svarsuppgifter • 

Best.nr TR I Kont. Kr. 54: -

TELEVISIONSKURS 
Omfattar televisionsteknikens grunder samt 
noggrann genomgång av alla kretsar i en 
modern TV -mottagare. Efter genomgången 
kurs kan Ni räkna Er till de kvalificerade 
TV -teknikerna. Kursen förutsätter goda 
kunskaper i radioteknik. Brevens innehåll: 
Allmänna grunder. HF- oeb blandarsteg • 
MF-förstärkuing och demodulation . Bild
förstärkning, synkseparering etc .. Ljuddel, 
rör, nätdel • Vippgeneratorer, linjeavböj
ning • Linjeslutsteg . Bildoscillator • Bild
röret . Mät~ och provningsteknik . TV -re
parationsteknik • 12 tryckta lärobrev med 
svarsuppgifter. 

Best.nr TV I Kont. Kr. 66: -
Avb. Kr. 79: -

RÖRKOPPLINGSHANDBOKEN 

Radio Tubes 

rör alla kon
struktörer .. 
servicemän 
och amatörer 
Innehåller full
ständiga an
slutningsche
ma och sockel
kopplingar för 
flertalet före
kommande amerikanska och euro
peiska rör. 
Obs! Med anvisningar tryckta även 
på svenska. 

Best. nr. 9800 Kr 18: 75 + oms 

TRANSISTORFÖRSTÄRKARE 
Bygges pA folieplat
ta. Storlek 75 X 115 
mm. AUa delar inkI. 
4 transistorer och 
två transformatorer. 
Push-pull sluts teg. 
Max. uteffekt 0,35 
watt. Drives med 
ficklampsbatteri. 
Mycket användbar 
förstärkare, lätt att bygga. 

Best.nr BS-7 Kr. 79: 15 + oms 

HI-Fl FÖRSTÄRKARE 

,Minj·Hi·Fh 
vår alltmer 
populära bygg
sats har en 
maximal ut
effekt av 4,5 
watt. Separata 
bas- och dis
kantkontroller. 
Byggsatsen innehåller alla delar utom 
lödtenn. Chassit är stansat och bockat med 
aUa hål upptagua. 
Extra: Ritn. till bögtalarlAda bifogas. 

Best.nr. BS·3 Kr. 196: - + oms 

ANTEN N FÖRSTÄRKARE 
Finnes nu i 
två olika 
utföranden. 
Båda har 
frekv.områ
det 150-
545 ke/s, 
515-1840 
kels oeb 
5,65-20,2 
Mc/s. Förvandlar den enklaste rtrn<1"aa"w
mottagare till en effektiv långdistansIDot
tagare. Lovordad av DX-jägare, sändar
amatörer, m. fl. 

Best.nr BS·1 Kr. 49: - + oms. 

Liknande BS-l men med ferritantenn och 
casc6dekoppling. Ger enastående resultat. 

Best.nr BS-6 Kr. 56: - + oms 

MORSEÖVN I NGSAPPARAT 
Med transistor och foHeplatta. Bygges på 
en halvtimme. Användbar även för andra 
ändamA I. Drivs med ett ficklampsbatteri. 

Best.nr BS-5 Kr. 28: 65 + oms 

U KV-TILLSATS 
Med HF-steg. Täcker FM·bandet 86-102 
m c/s men kan ändras för andra områden, 
TV-ljud, polis-taxi etc. 

Best.nr BS-4 Kr. 41: 75 + oms 

Motsvarande BS-4 men med folieplatta. 
Färdigborrad. Bygges på några timmar. 
Lätt utbytbart spolsystem. 

Best.nr BS-4 (PC) Kr. 57: 60 + oms 

Obs. TiD byggsatserna medföljer aUtid fuD-
8tändiga ritningar och byggbeskrivningar. 

AB BEVA-TEKNIK 
BOX 21015 STOCKHOLM 21 

A B BEV A TE KN I K • Box 21 01 S, STOCKHOLM 21 

Härmed beställes: 

......... st byggsats. best.nr 

. . . . . . . . . st brev kurs. best.nr 

I<r. 

!{r . 

Namn: .... . ....................... .... . .. .....•...•.•....•.•. 

Adress: .. .•.. ... ....... . .............. . ......... . ..•.......... 
RoT 10/67 
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TUNG 
RELÄER 

nu i sju olika utföranden. 

Kontaktbelastning upp till 
100 W. 
Levereras med ' slutande, 
växlande eller kvicksilver
fuktade kontakter. 

Begär datablad 

AB PROCESSOR 
Pyramidvägen 7 Solna tel . 830440 

Informationstjänst I 43 

SIBI 
ställer stora krav 
på ton-, bild- och 

färg kval itet! 

Gör Ni? 

RIDIO • TV 
HI-Fl • STEREO 
BANDSPELARE 

Begär prospekt! 

AB Harald Wållgren 
Stockholm C 

tel. 08/102304 
Tegnerg . 29 

Göteborg 2 
tel. 031 /174980 

Box 21 24 

Mal mö 
te I. 040/612 60 

Se rg els väg 11 c 

Informationstjänst I 44 
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En 
industri 
för 
industrin 

.. (G00l~@)~[pJ~ 
GOTARPS FABRIKS AB Gnosjö 
Telefon Värn. mo 0370/914 30 växel 

Informationstjänst I 4S 

ERAB 
Miniatyrreläer för tryckta 
kretsar. Lämpliga för HF. 
Begär broschyr. 

ELEKTRO-RELÄ AB • Glanshammarsg. 101, Sthlm Tel. 08-478376 

Informationstjänst I 46 

STEREO HIGH FIDELITY 
MARKNADENS ALLA VÄLKÄNDA 
FABRIKAT 

STEREO-FÖRSTÄRKARE och FM-TU
NERS : 
Nyheler:BEOLAB50002 x 60wattO-2 % 
disl. v. 1 kHz, 0,6 % max. mellan 20 Hz 
och 20 kHz. BEOMASTER 5000 FM-sle
reolurner 0,8 uV känsl., bredbandsde
leklor 1 Mhz, MF band bredd 300 kHz 
0,4% disl. Båda dessa kvalilelsproduk~ 
ler beslyckade med kiseltransislorer 
47 sI i den förra, 22 sI i den senare. E~ 
annan nyhe lär ADC 606 2 x 45 watt 
försI. med inb. FM-Iuner. Dessulom för
slärkare och FM-Iuners från GOOD
MANS, LEAK, J. B. LANSING, DY
NACO m. fl. Även byggsalser. 

SKIVSPELARE och PICKUPS: 
I::ENCO-nytt : modell L75 o. nya B 52. 
Aven de välkända modellerna L70 och 
L77. THORENS TD 124/11 och TD 150 

~~~~&g BH~!1fRAN1~~i~~1L ~~1~: 
Pickups från ADC. PICKERING, 
SHURE och ORTOFON. Nya Orlofon 
lättviklsmodell SL-15E med sep. kabel
transformator är en intressant nyhet. 
Shu res "su per Irackabilily" -modeller 
V15/11 och M75E. 
HÖGT ALARE : lösa syslem och lådor 
från GOODMANS, KEF, LEAK, PEER
LESS, CELESTlON m. fl. 
Nyhel från CELESTION , modell 
DITTON 15 en förnämlig 15 watt40hm 
låda 53 X 24 X 24 cm 30-15000 Hz med 
8" specialbashögl, en 8' ABR(exlra bas
radialor) och den berömda Iryckkam
mar-d iskanlhöglalaren H F 1300 Mk 2. 
2 sI. Ditton 15 är en ulmärkl lösning på 
del svåra höglalarproblemel . 

BANDSPELARE: 
REVOX G 36, UHER HI-Fl SPECIAL, 
TANDBERG 6X, BEOCORD 1500 DE 
LUXE m. fl . Nya SABA 600 SH och AEG 
Magnelophon 28 är av inlresse för dem 
som söker någol alldeles exlra. 
HÖRLURAR: MB K 600 och SUPEREX 
ST-PRO rek. som de bäsla. 

INGENIÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargalan 7, SIockholm . Tel. 30 58 75, 
320473 

Informationst jänst I 47 

från ledande 

fabrikanter: 

Mobila och fasta 

Höjder: 6-70 m 

Manövrering: 

Tryckluft 

Hydraulisk 

Vinsch 

Typer: 

Fackverk 

Rör 
Teleskop 

Glasfiber 

Vi har speciali

serat oss på 

master för 

varje behov 

Bilden: 

40 m Mobil 

mast Hein, 

Lehman & 

Co AG. 

Generalagent: 

AB SIGNALMEKANO 
Box 6142, Stockholm 6 

Tel. 08/332606, 332008 

Informationstjänst I 48 

Tonband för Rewox och Akai m fl 
Scotch tonband 203- 3 600 fot 2 
10 1/2 tum spolar säljes för 75:
styck + oms och porto. Vid köp 
av 5 st 15% rabatt. S Eriksson 

Baldersgatan 9 Norrtälje 
Tel. 0176/10579 

MUSIK P Å BAND 
Klassisk och populär i 4-sp stereo. 
Pop-musik 2 sp, 9.5 cm/sek 
Kataloger mot 90 öre i frimärken. 

KRJFO-e1ektronik, Längjum. 

NYFYNDKATALOG!! Radio
TV- bandspelare-rör-transis
torer - motstånd - kond -anten
ner mm ! Till bottenpriser! Beställ 
den idag mot 1: - i frim och över
tyga Er själv! ! 

ALL-TEST (code) UDDEVALLA 

DATAMASKIN Wegematic 1 000 
otroligt bill kompl m all utrustning 
såsom frågestation (Flexowriter) 
remsstans 50 tecken/s, remsläsare 
150 tecken/s för 8-kanal remsa, 
hålkortsmaskin mM (stans o läsa
re för 80-kolumners kort). Reserv
delar, litteratur o programbiblio
tek medföljer. Flexowriter för 
utskrift o stansning av remsa fin
nes ELSKRIVMASKIN mMmed 
elektrisk in- och utmatning, 
475: - . DELAR TILL DATA
MASKINER, hålremsutrustning, 
minnen etc finnes . KORT UR 
DATAMASKINER, lev med 
schema. Dubbel FLIP-FLOP m 2 
st E182CC, 5,75 RELÄDRIVER 
m 4 st 2D21 5,30 DIODKORT 
m 16st 1N116 3,30. Kort av olika 
typer, utan tryckt koppling med 
lödtorn lämpliga för eget bygge 
av apparater. Med 60 torn 8,75 m, 
46 torn 6,80. ALLA KORT LEV 
MED ' KORT- O CHASSIE
KONTAKTER AMPHENOL 32-
POLTYP 26-159-32 MED FÖR
GYLLDA KONTAKTYTOR. 
FREKVENSSKIFTSDEMODU
LATOR för mott av radio fjärr
skrift, fabrikat REDIFON. An
slutes till MF från mottagare 
400-500 kHz. 220VAC. M rörvolt
meter för avst av mott 275:
netto. SIGNALGENERATOR
ER, Marconi, Advance 10-300 
Mc/s AM/FM. POLISKONVER
TRAR för 40, 80 eller 160 
MHz, ut på FM-bandet. 3 transis
torer tr koppling. Byggsats 48, 50, 
färdig 115: - TRANSISTORER 
OC 45 10 st 8: - KONDSATS 
glimmer o keramiska 100st 6:-, 
Do papper o glimmer 3,25 MOT
STANDSSATS 50 st färgkodade 
0,51 ,0 2 W 4,50, TONBAND poly
ester 3"250' 3 st, 6,90, 5" 900',7,90 
6" 1800' ,14,15]H 1800', 12,55. 

AB TELEREGLER, Box 8 
Härryda Telefonorder 0301 /30127 



ANNONSINFORMATION NR 3 

ERNI -
ERNITRON AB 

»RELÄ 20-22» 

RELÄ FÖR TRYCKT KRETS 
• BRYTFÖRMAGA:4A,250V,AC 
• SPOLE FÖR: 6-12-24-48-110-220V 

Likström eller växelström 
• Tillslagseffekt ca 400 mW 
• Dubbla mikrobrytare med mo~ 

mentan omkoppling fungerar 
som trigger 

• IDEALRELA för fördröjning med 
termistorer 

• 1,3 mm pinne för 0,1 tums raster 
• FUKTSÄKERT-SKAKSÄKERT 

ERNITRON AB 
FREST AV ÄGEN 69 SOLLENTUNA 1 

Tel. 08/961800, 961820 

'nformationstiänst J 49 

STABILISERADE 
LIKRIKTARE 

0-15 Y 0-10 A 
0-15 Y 0-20A 
0- 30 Y , O- SA 
0- 30Y 0-15 A 
0- 60 Y 0- 2A 
0-60 Y O- SA 
0_60Y 0-10 A 
0- 60 Y 0-30 A 

SVENSK TILLVERKNING 

Begär dQ.tablad för närmare 
specifikation 

Ingenjörsfirma 

GUNNAR BECKMAN AB 
Kirunagatan 42, Vällingby. 
Tel. 08/38 66 50.386651 

Informationstjänst I 50 

· f 

Plug-in 
subminiatyrreläer 
enl int standard. 
Enkla kontakter av 
guldpläterat fin
silver eller dubbla 
av 99,9 % silver 

MH2P 2·polig växling, 
förgyllda kontakter 

'MK stark
strömsreläer 
med finsilverkon
takter. Max 7,5A 
440V~ eller 
250V=. 
Manöverspänning 
6-230V~ eller 
6-200V=. 
Isolering 1500V~ . 

Tillslagstid 15 ms (~) , 

25 ms (=). 

AB GtiSTA BÄCKSTRÖM 

~ 
TELEFON 540390 BOX .12089 
STOCKHOLM 12 
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lAGRENS RADIO PRESENTERAR 

JORDANJfArrs 

f 

SENSATIONSHÖGTALARE FRÅN ENGLAND 
En fyrkantig modulhögtalare med extremt brettfre
kvensomfång och ytterst låg distorsion även i basen 

Frekvensomfång: 30-17000 Hz ± 3 dB 
25-20000 Hz ± 6 dB 

Impedans: 4 eller 8 ohm 
Effekt : 12 Wall RMS 

24 Wall musik 
Kondiameter: 4"= 10 cm 
Yllermåll: 153 x 172 x 65 mm 
Pris : 220: - exkloms 

• Metallkon med hyperbolisk form ger 
extremt brell frekvensomfång och 
jämn spridning . 

• Talspole i lällviktsutörande. 
• Högeffektiv »Ferroba» magnet med 

långt magnet gap. 
• Alla delar i metall eller plast. kan sän

kas ned i kokande vallen utan påverkan 
• Varje modul är akustiskt dämpad så 

att en jämn basåtergivning erhålles 
utan individuell intrimning av varje 
låda. 

Jordan-Wallsmodulen är konstruerad förbasreflexlådor men fungerar utmärkt 
även i en helt sluten låda. Tack vare den lilla kona rean blir en basreflexlådas 
dimensioner mycket små. En modul i en 17 liters låda ger ell jämnt register 
från 40 Hz upp till 20000 Hz. Ni använder Er av det antal moduler som 
motsvarar Ert effekt-behov och lådans storlek kommer all bestämma basåter-
givningen. 

Nyhet: Svenskbyggd basreflexlåda. Dim. 49x26,5x22 cm 

Södra Vägen 12, Göteborg S. Tel. 031 /81 01 95 

Informationst iänst I 52 

(RAYTHEON~ 
RAYTHEON COMPANY 

SORENS'{N'°.,O PE RATION 

• STABILISERAD 

• HÖGSPÄNNING 

• 0-350 000 V DC 

• 8-1 000 mA DC 
• 3000 WATT 

• AUTOMATISK URLADDNING 
OCH JORDNING VID 
NÄTSP ÄNNINGSAVBROTT 

• ÖVERSPÄNNINGS- OCH 
ÖVERSTRÖMSSKYDDEN 
KONTINUERLIGT 
INST ÄLLBARA 

• RIPPEL 0,1 % OCH 0,01 % 
• UTFÖRD FÖR FJÄRR

KONTROLL 

• ALLT I STABILISERAD 
SPÄNNING 

Ring 
Generalagenten: 

KLN TRADI NG AB 
Tel. 08-997040 

Informalionsliänst I 53 
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HUVUDREGISTER 
AB Alerma 

Orsavägen 18, Fack 
Bromma 19 
08/254844 
Arbetsfärdiga ritelement för tryckta 
kretsar 

AlmqvIst " WIksell 

Skolavdelningen 
G. Brogatan 26, Box 159 
STOCKHOLM 1 
08/22 9180 

AB Bofors 

Bofors 
0586/360 20 
Givare för tryck, kraft, läge 

PRODU KTREGISTER 
Alarmsystem 

Signaltjänst Alarm AB, Stockholm 
Ing.firma L G Osterbrant, Jönköping 

Alarmsystem 

Securitas-Alarm AB, Stockholm 

Antenner 

Eldafo, Ing.firma, VällIngby 

ApparaUådor 

AB Sellron Teleindustri, Spånga 

Arbets- och Skyddskläder 

AB Stockholms Tvätt, Solna 

Axelkopplingar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Batterier 

Hellesens Svenska AB, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 

BIlantenner 

AB Champion Radio, Stockholm 

Dekader 

Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

DIgItalutrustnIngar 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

DIodbryggor 

AB Elektroholm, Solna 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 

GENERALAGENTURER 
Accel 

Paris, Frankrike .- AB Gösta Bäck
ström , Stockholm 

AEI Export Ltd 

Bristol , England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Alr-Tronlc 

Boulogne-sur-Seine, Frankrike 
AB Gösta Bäckström , Stockholm 

Amphenol Corp 

USA/England - Firma Johan 
Lagercrantz, Solna 

• 
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AB Gösta Bäckström 

Sysslomansgatan 16 
Stockholm 12 
08/54 03 90 

AB ChampIon RadIo 

Stockholm Rörstrandsg. 37.08/349755 
Göteborg Cederbourgsg. 9. 031/20 03 25 
Malmö Regementsg. 10. 040/72975 
Sundsvall Vattug. 3. 060/150310 
Elektronikkomponenter en gros 

Eldafo Ingenjörsfirma 

Kvamhagsgatan 126 
Vällingby 
08/89 65 00, 89 72 00 
Kommunikationsradio - Privatradio 
med alla tillbehör 

DIoder 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 

Elektronrör 

AB Champion Radio, Stockholm 

Filter 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

FInsIkrIngar 

Prestoteknlk AB, Stockholm 

Flatkabel 

AB Elektroutensilier, Akers Runö 

FlexIbla LamInat 

AB Elektroutensilier, Akers Runö 

Fläktar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

- FördröjningslednIngar 

AB Elektroutensilier, Akers Runö 

Förstärkare 

Förstärkarbolaget 
B Frölinger & Co AB, Stockholm 

Genomföringar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Givare 

AB Bofors, Bofors 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 

Burroughs Corp/Electronlc 
Components Dlv 

USA - Firma Johan Lagercrantz, 
Solna 

Bussman 

USA - Firma Johan Lagercrantz, 
Solna 

• 
Cannon Electrlc Co 

Australien , England, Frankrike, 
Kanada, USA, Tyskland - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Colllns Radio Co 

USA/England - Firma Johan 
Lagercrantz, Solna 

AB Elektroholm 
Dalavägen 12 
Solna 1 
08/820280 

AB Elektroutenslller 
Akers Runö 
0764/20110 

AB Farad 
Nyborgsgränd 1 
Hägersten 
08/18 66 00, 1950 01 
Kondensatorspecialisten 

Förstärkarbolaget B Fröllnger " 
Co AB 
Ehrensvärdsgatan 1 
Stockholm K 

Halvledarkomponenter 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 
Firma Johan Lagercrantz, Solna 

HF-Drosslar 

AB Elektroutensilier, Akers Runö 

Hållare 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Högtalare 

AB Champion Radio, Stockholm 
Svenska Högtalarefabriken -
Sinus, Stockholm-Vårby 

Hörtelefoner 

AB Champion Radio, Stockholm 

Instrument 

AB Champion Radio, Stockholm 

Integrerade kretsar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Isolatorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

ITV 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Koaxialkabel 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Colvern Ltd 

Romford, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Component Research Co Inc 

Los Angeles, USA - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Contelec S A 

Biel-Bienne, Schweiz - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 
EasterlIne Angus Instrument Co Inc 

USA - F:a Johan Lagercrantz, Solna 

08/53 19 95, 522528 
Förstärkare, mikrofoner högtalare 

Gylling ElektronIk-Produkter AB 
Avd. Tryckta ledningar 
Box 44030 
Stockholm 44 
08/180000 

Hellesens Svenska AB 
Artillerigatan 16 
STOCKHOLM O 
08/670065 

Olof Klevestav AB Okab 
Eva Bonniers Gata 6 - Box 801 
Hägersten 6 
08/88 88 30-31 
Roederstein kondensatorer - Res1sta 
och LCC motstånd 

KommunIkationsradio 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Komponenter 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Kondensatorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 
AB Farad, Hägersten 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

Kontaktdon 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 
Firma Johan Lagercrantz, Solna 

KopplIngsdon 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 

Kylanordningar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Kylflänsar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Lampor 

AB Elektroholm, Solna 

Lamptablåer 

Ing.firma L G Osterbrant, Jönköping 

Electrothermal Engineering, Ltd 

London, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

EMI Sound Products Ltd 

Hayes, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Erle Res1stors Ltd 

England, Kanada, USA - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 
Falrchlld Instrumentation 

USA/England - F:a Johan 
Lagercrantz, Solna 

• 



1[= /~lt0.~1 iakllpsregister ~I 
Firma Johan Lagercrantz KB 

Gårdsvägen 10 B 
Solna 
08183 07 90 
Komponenter 
Mätinstrument 
Radiokommunikation 

Prestoteknlk AB 

Telekomponenter 
Hornsgatan 50 A 
Stockholm 4 
08/40 72 38,403796 
Svensk tillverkning av säkringar och 
säkringshållare 

Lednlng.matarlel 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 

Likriktare 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Seltron Teleindustri, Spånga 

Lildutrustnlngar 

AB Champion Radio, Stockholm 

Mikrofoner 

AB Champion Radio, Stockholm 

MIkrokomponenter 

AB Elektroutensilier, Akers Runö 

MIkrokretsar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 

Motorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 

MotatAnd 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

MotatAndsgivare 

Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

Mlitbryggor ' 

Svenska Mätåpparater F.A.B., Farsta 

General Radio Co 
USA/Schweiz - Firma Johan 
Lagercrantz, 'Solna 

• 
HamIIn Inc/Fllght Refuelllng LId 

USA/England - F:a Johan 
Lagercrantz, Solna 

A H Hunt (Capacltors). Ltd 

London , England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 
Keyswitch Relays LId 

London, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Securltas-Alarm AB 

Sibyllegatan 79 
STOCKHOLM O 
08/233330 
Generalagent tör Grundig Electronlc 
i Visual Engineerings 

AB Seltron Teleindustri 

Egnahemsvägen 15 
Spånga 
08/36 77 90 

SignaltJänst Alarm AB 

Scheelegatan 11 
Stockholm K 
08/54 48 60-61, -62 
Agenter tör Ademco USA, 
Cerberus SChweiz 

Mlitlnstrument 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Nätaggregat 

AB Elektroutensilier, Akers Runö 

Omkopplare 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

PanelmätInstrument 

Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

Potentlometrar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

Preclslonspotentlometrar 

AB Elektroholm, Solna 
Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

PrecisionsmotstAnd 

AB Elektroutensilier, Akers Runö 
Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

Radiokommunikation 

Eldafo, Ingenjörsfirma, Vällingby 
Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Rattar 

AB Champion Radio , Stockholm 

Kings Electronlcs Co Inc 

Tuckahoe, USA - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 
Perfectlon Mlca Co 

Chicago, USA - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Permanold LId 

Manchester, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

PYE Telecommunlcations LId 

England - Firma Johan Lagercrantz, 
Solna 

• 

smClHOMrlrJ 
Hyr ut am sälier madI!IllI 
5~ 

i vitt am pasteIIfiirger 
-~ 08/272530. SUDlA C-

Sven.ka Högtalarefabrlkan 

Box 10 I@I Stockholm Vårby :f?.1 
08/7100110 T'-: 
Tillverkare av SINUS 
högtalare 

Reller 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

RItelement 

AB Alerma, Bromma 

RilrhAllare 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Servo utrustningar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Skrivare 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Sklrmmaterlel 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Strilmstlillare 

AB Elektroholm, Solna 

Statiska omformare 

Ing.firma L G Osterbrant, Jönköping 

SIkringar 

AB Champion Radio, Stockholm 
Prestoteknlk AB, Stockholm 

SIkringshAllare 

Prestoteknik AB, Stockholm 

Temperaturindikatorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Temperaturmlit- och reglerutrustning 

Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

Ruwel-Werke 

Geldern, Tyskland - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

•• 
SFMI 

Asnieres , Frankrike - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

S. Smiths Industrles LId 

Rugby, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 

SWEMA 

Svenska Mätapparater F.A.B. 
Pepparvägen 27 
Stockholm, Fack 20, Farsta 5 
Växel 08/940090 
Tillverkare av Dekader, Mätbryggor, 
Temperaturmät- och reglerutrust
ningar, Precisionsmotstånd, 
Precisionspoteniometrar m m. 

IngenJörsfirma L G Osterbrant 

Tegelbruksgatan 10 
Box 537, Jönköping 2 
036/1281 96, 11 40 73 
Kontrollutrustning för process
övervakning 

Termlstorer 

AB Elektroutensilier, Akers Runö 

Termostater 

AB Elektroholm, Solna 

Transformatorer 

AB Elektroutensilier, Akers Runö 

Transistorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 

Trlmpotentlometrar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 

Tryckta Kretaar 

Gylling Elektronik-Produkter AB, 
Stockholm 

Tyristorer 

AB Elektroholm, Solna 

TV-anläggningar 

Securitas-Alarm AB, Stockholm 

TV-kamror 

Securitas-Alarm AB, Stockholm 

TV-bandspelare 

Securitas-Alarm AB, Stockholm 

Undervlsnlng.lnstrument 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

VridmotstAnd 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Technlque et Produlta 

Boulogne-sur-Seine, Frankrike -
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Texas Instruments 

England, Frankrike, Tyskland , USA 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Texscan Corp 

USA - F:a Johan Lagercrantz, Solna 

Thermalloy Co 

Dallas, USA - AB Gösta Bäckström, 
Stockholm 

Union Carblde Kemet 

USA/England - Firma Johan 
Lagercrantz, Solna 
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CH I NAGLIAs;;;;MÄTINSRTUMENT 

150X 95X 50 mm samt!. Instr. Inkl. läderväska 

200kQ/V = DINOTESTER 
TRANSISTORVOL TMETER 

Egenskaper : 
• robust och slagfast plasthölje 
• vridspoleinstrument 40 J.lA Kl. 1,5 
e känslighel 200 kfJ/V ~ , 20 kfJ/V ~ 
• Tvåfärgs spegelskala 
• 46 måtområden 

• nätoberoende 
• hög nollpunktstabil itet 
• låg strömförbrukning (ca 1 mA) 
• likspänn.mätn. 2 mV -1000 V i 90mr. 
• växelspänn.mätn. 0,1 V-l 000 V 
• motståndsmätning till 1 000 mD 

(nX 1 omr.avläsn. fr. 0,2 il skal mitt 9 il) 
• vridomk. för off . A = . V = . V ,....... • il . 
• kapacitetsmätn. från 1000 pF - 5 F 
• överbelastn.- o . felinkoppl.skydd av 

vridspolesyst. o. fälteff. transistor 
• kretsplatteuppbyggd - helt halvledarbestyckad 
• batteribyte utan höljedemontering 
• batterispännlngsavläsn. på inst,. 
• batteriförsörjn.: 1 st 9 V,2 st 1,5 V 

ANDRA CHINAGLIA 
INSTRUMENT: 
MIGNONTESTER 2ooofJ/ V och 20ooofJ/ V 
UNIVERSALlNSTR. 650B 20ooofJ/ V (lika Lava-

redo) 
ELEKTROTESTER för installatörer 
TRANSISTORPROVARE 
0:0 lab.mod . m. 6 frekv., max 100 MHz 
Portabel rörprovare o. d:o med transistorprovare 
Torrbatteri - resp. accumulatorprovare 
D Irektvisande portabel termometer 
Varvtalsmätare för bilverkstäder 
Volt - amperemätare prec. resp . paneltyp 
Oscilloskop 
m. m. 

Signalinjektor (tilläggsbeteckn . 5.1 .) ampli
tud- fas- och frekvensmodulerad, frekv.omr. 
1 kHZ - 500 MHz, kan erhållas Inbyggd 
D inotester, Lavaredo eller 6608. 
Pr istillägg 21 : -

Extra tillbehör: Högsp. testkrop o. pmätsladdar. 

MODEL L DINOTESTER200kQ/V= 268: -ex. oms. MODELL LAVAREDO-40kQjV= 179: - ex. oms. 

Voll = 250mV 1,2V 3V 12V3OV 120V 3QOV 1200 V (3000 V) (30000 V) 
Vol I ~ 1,2V 3V 12V 30V 120V 300 V 1200 V (3000 V) 
Ampere ~ 3O!,A 3OO!,A 3 mA 30 mA 0,3 A 3 A 

V = 0,1 0,5 5 10 50 100 500 1000 V (25 kV) 
V ~ 5 10 50 100 500 1000 V 

Ampere /"oJ 300,uA 3 mA 30 mA 0,3 A 3 A 
Decibel -20 + 10 -8 + 22 O + 30 + 12 + 42 + 20 + 50 + 32 + 62 

A ~ 50!'A 0,5 5 50mA 0,5 2,5 A 
V I. f. 5 10 50 100 500 1000 

LI. Vol I 1,2 V 3 V 12 V 30 V 120 V 300 V 1200 V 
fJ Skalände 20kfJ 200 kfJ 2 MfJ 20 MfJ 200 MfJ 

dB -10 + 16 -4 + 22 + 10+ 36 + 16 + 42 + 30 + 56 + 36 + 62 
fJ Skal m ilt gfJ 90fJ 900fJ gkfJ OOkfJ 9MfJ 

fJSkalml1t 75fJ 750fJ 7,5kfJ 75kfJ 750kfJ fJ SkaländelkfJ 10kfJ lOOkfJ lM.Q 10MfJ l000MfJ 
pF 50 ooopF 500 000 pF 
!,F (balllsl. 

I' F 5 500 5000!'F 0,05 0,5 5 Farad 

Kontakta generalagenten 

För produktion o. motsv. levererar vi fabr.nya 
restpoströr 

AZl 3 : 95 EF80 2: 85 PL84 3: 45 
AZll 5 : 25 EF85 3: 25 PL500 6: 95 
CV66 6: 95 EF86 3: 25 PY81 3 : 10 
CVll1 1 4: 95 EF89 2:95 PY83 3:40 
OY86/87 2: 95 EFI83 2: 95 pYsa 3: 75 
EAA91 ~ 6AL5~ EFI84 2: 95 UBC81 3 : 45 
602 l : 95 EFM11 9: 25 UBF89 3 : 50 
EABC80 3 : 25 EK90 3: 50 UC92 2: 95 
EBC21 9: 20 EL34 5: 95 UCH21 6: 50 
EBC41 4: 50 EL83 3 : 50 UCH31 4: 25 
EBC90 3: 20 EL84 2: 75 UF21 l : 95 
EBF2 9 : 25 EL86 3 : 75 UL84 3: 25 
EBF80 3 : 00 EL95 3 : 20 UY41 3 : 35 
EBF89 3: 25 EM34 3 : 95 UY85 2: 65 
EBL21 6: 75 EY81 2: 95 OB2 5: 95 
EC92 2: 60 EZ40 3: 25 003ekv 3: 95 
ECC33 9: 20 EZ81 2: 90 lA7GT 2: 95 
ECC40 6 : 45 PABC80 3:75 lG4GT 1: 95 
ECC81 3: 25 PCC84 4: 50 lH5GT 3: 75 
ECC82 2: 60 PCC85 3: 50 lQ5GT l : 95 
ECC83 2: 60 PCC88 5: 40 3Q4 3 : 95 
ECC85 2: 95 PCC189 4: 75 6BE6 2: 95 
ECC91 5: 95 PCF80 3: 40 6E5 4: 80 
ECH4 9: 25 PCF82 3: 95 6J6 5: 95 
ECH21 6: 50 PCL82 3: 60 6SC7 6 : 95 
ECH35 5: 95 PCL84 4: 30 12J5GT 4: 95 
ECH41 4: 45 PCL85 4: 40 12Q7GT 2: 95 
ECH81 2: 95 PCL86 3: 95 12AS7 6: 95 
ECH84 3 : 20 PL36 5 : 95 12SJ7G 2: 95 
ECL11 3: 75 PL81 4: 25 12SK7G 3: 95 
ECL82 3 : 60 PL82 3: 60 35Z4GT 3: 75 
EF22 3: 95 PL83 3: 75 46 l: 95 
Under 10 rör 5: - exp.avg. Ex. oms. o. frakt en
dast per postförskott av inneliggande lager 

KATODSTRALAR S" 5UPl RCA i originalför
packni ng ( ~ Og 13-32) Kr. 59: 00 

TRANSISTORER o. DIODER 
AC107 
AC125 
AC126 
AC127 
AC128 
2/AC128 
AC132 
ACI51 
ACI 53 
AC162 
AC163 
A01 39 
2/A0139 
A0149 
2/A0149 
A0161 
A0162 
AF102 
AF105 
AF106 
AF114 
AF115 
AF116 

7: 75 AF139 
3: 00 AF178 
3: 10 AF179 
3: 25 AF180 
3: 40 AF181 
6: 80 AF185 
3: 10 ASY26 
3 : 90 ASY27 
6: 00 ASY28 
3: 90 ASY29 
4: 35 ASY31 
8 : 55 ASY32 

17 : 10 ASY67 
8 : 15 ASY73 

16: 30 ASY74 
7: 05 ASY75 
6: 80 ASY76 
5 : 70 ASY77 
5: 75 ASY80 
5: 70 BC107 
5 : 15 BC10S 
4: 90 BC109 
4: 60 BFI80 

9: 95 OC44 5: 15 
5: 70 OC45 4: 75 
6: 65 OC70 6 : 10 
9: 00 OC71 3: 25 
8: 45 OC72 4: 75 
7: 20 2/ 0C72 9: 50 
4: 35 OC74 5: 15 
4: 75 2/0C7410: 30 
4: 35 OC75 3: 50 
4: 75 OC76 8 : 05 
5: 70 OCP70 18: 70 
6: 80 BA100 2: 60 

18: 20 BA102 3: 40 
14: 20 BA114 2: 20 
16: 40 BYloo 4: 75 
17: 70 BY1Q4 8 : 95 

8:05 OA70 0: 85 
9: 55 OA79 O: 85 

10: 10 2/0A79 l : 70 
3: 10 OA81 O: 85 
2: 60 OA85 l: 10 
2: 85 OA90 O: 85 
8: 15 OA91 O: 95 

melod) 10!'F l00!'F 1000!'F 

@HEFAB) 
AFI17 
AF118 
AF121 
AF124 
AF125 
AF126 
AF127 

4: 60 
9: 10 
5: 45 
3 : 95 
3: 80 
3: 50 
3: 40 

BF181 
OC22 
OC24 
OC25 
OC26 
2/0C26 
OC3O 

8 : 15 
30:00 
38:00 
13: 50 
13: 50 
27: 00 
21: 60 

OA95 1: 10 
OA200 5: 70 
OA202 6 : 00 
PA210 9:50 
OAP12 18: 70 
OAZ200 9: 40 
OAZ205 9: 40 

även övriga europ. o. amerikanska lagerföres 

ELEKTROLYTKONDENSATORER F & T 
6/8 V 30/35 V 160/175V 
5!,F l : 15 220 1' F 2: 10 10!'F 1: 50 
10 l : 15 250 2: 15 50 3: 30 
25 l : 15 300 2: 90 50+50 3: 95 
50 l : 15 500 3: 10 
100 l : 15 1000 5: 40 
250 l : 20 2500 8: 85 
500 l : 95 5000 13: 30 
1000 2 : 45 

5O/~V 2500 3 : 75 
5000 6: 15 5 ,ltF 

10 
25 
50 
100 
250 
500 
1000 

10000 9 : 75 
12/15 V 
5 !,F 
10 
25 
50 
100 
160 
250 
500 
1000 
2200 
2500 
5000 
10000 

30/35 V 
5 !,F 
10 
25 

l : 15 
l: 15 
l : 15 
l : 15 
l : 15 
1: 30 1500 
l : 45 2200 
2: 45 70/80 V 
3 : 15 O,5!,F 
5: 60 l 
5: 70 1,6 
9 : 45 2 

12: 25 5 

l: 15 
l : 15 
l: 15 
l : 25 
1: .90 
2: 70 
3: 90 
6: 60 
8: 85 

11 : 40 

1 : 15 
l: 15 
l: 15 
l: 15 
l: 15 
l: 15 
l : 50 
l : 65 
2: 60 
3 : 45 

250/275 V 
32!,F 2: 20 
50 2:50 
32+32 3: 40 
50+50 4: 35 

350/385 V 
8 !,F 1: 60 
32 2: 25 
50 2: 85 
8+8 2: 10 
16+16 2: 70 
25+25 3: 45 
32+32 4: 05 
50+50 5: 25 
100+100 7: 20 
450/550 V 
4 !lF l : 60 
8 2: 10 
50 3: 50 
8+8 2: 85 
16+16 3: 50 
25+25 4: 50 
32+32 5 : 25 
50+50 7: 80 

50 

l: 15 
l : 15 
l : 15 
l : 20 

10 
25 
50 
100 
250 
500 4: 90 500/550 V 

64 
100 

1: 25 1000 
l : 30 2500 

8: 40 32+32!lF6: 30 
17: 40 50+50 9: 40 

BÄGARE MED MUTTER Mel. pol,esler-
350/385 V 450/550 V kondensatorer 
8!,F 2: 45 8 !,F 2: 60 250Vo.400 V 
32 3 : 15 32 4: 15 fr . O,OI-I!lF 
8+8 3: 15 8+8 3: 50 S lyrolkond . 500 V 2,5 % fr · 
16+ 16 3: 60 16 + 16 4: 45 12pF - O,022!lF 
25 + 25 4: 50 25 + 35 6: 00 fr . 0,55-1,40 
32+ 325: 0532+ 326: 60 20 % fr.l0pF-{),025!'F 
50 + 50 6: 60 50 + 50 9: 00 10F-O,025!lF 
100 + 100 8: 30 100 + 10014: 40 fr. O: 40 - O: 95 

TRYCKKNAPPSOMKOPPLARE 1-10gang 
med och utan Individuell utlösning 

VRIDKONDENSATORER, min ialyr Iyp och 
6 mm axel: I g8ng differentialo. butterfly 
t. ex. 30pF var. Kr. 8: 75, 2 X 8 pF Kr . 9: 90, 
2 gan g 2 X 3pF upp till 2 X 90pF 

IM 67 monter 229 
Best. gratis inträdeskort 

TRANSFORMATORER (till RoT beskriv
ningar I lager, på beställning lindas även 
med önskade data. Lev. tid 2-3 veckor) 

N62 GLÖDSTRÖMSTRANSF. Prim, : 
220V 50Hz Sek. 6,3V 1,3A 15: 60 

N63 0 : 0 2 X 3,15V 3A 24: 80 
N65 0 :0 2 X 3,15V 4A, 4/5V 4A 36: 80 
N68 D: o 6V 8A, 8, 3V 48 37: 75 
N70 Transistor 0.- GIÖdstr.transf. Prim. 

220V 50Hz, Sek.: 4s1 6,3V o . 2s13,15V 
O,SA för parallell/ serlekoppl. 
lödöronansl . 24: 75 

N71 0:0 med 1A lindn. 29: 50 
N72 0 :0 med 2A lindn. 3e : 50 
N130 Prim.: 220V 50Hz, Sek.: 4 st 12,6 Vo. 

2s1 6,3 VO,5 Alidn. f. parallell / serlekoppl., 
lödöronsansl. 31: SO 

N131 0:0 med lA Ilndn. 38: 50 
N132 0:0 med 2A lindn. 56 : 00 

TRANSISTORTRANSFORMATORER 
220V 50Hz 
Samtliga för parallell / seriekoppling 
N60 Sek. : 2 X 6,3V å O,3A 17: 95 
N69 0:02s17VåO,IA 14 : 95 
N90 0 :02 si 9V å 250mA 18: 50 
N120 0:0 2s1 12V å O,2A 18 : 50 
N121 0 :02 si 12V å O,4A 21: 25 
N240 0:0 2s1 24V å SA 66 : 00 
N241 0:0 l X 24V 10A 72: 60 
N243 0 :0 2s1 24V å 3A 54: 25 
N300 0 :0 2s1 30V å SA 74 : 25 
N351 0:o2 X 35V1A 31 : 25 
N353 0 :0 2X35V 1,5A 36: 50 
N400 0 :0 2s1 40V å SA 79: 25 
N421 0 :0 2 X 42V lA 44: 75 
N422 0:0 2 X 42V 2A 56: 75 

N1115 NÄTTRANSFORMATORER Prim.: 
0-205-220-235V, Se k. : 110V 150mA, SV 
O,5A 22 : 75 

N1815 Prim.: 220V 50Hz, Sek.: 2XI83V 
(~370V) 2s1 6,3V 2,5A 
(= 12,6V 2,5A) 49: 25 

N2030 P.: 117:22OV S . : lX220V 300mA, 6,3V 
lA, 6,3V 4A kapsl.m. lödtorn 49: 50 

N3480 Prim.: 0-205-220-235V Sek. : 2X335V 
(=670V) 2 X 400mA 94: 50 

N6212 Prim. : 0-205-220-235V Sek.: l X 240V 
200mA,I X 375V 125mA 53: 50 

NR47 Prim. : 110-127-150-220-240 Sek.: 2 X 240V 
45mA, 6,3V 1,5A, 4V O,75A 19: 75 

Andra nät- o. utg. transf. o. drosslar lagerföres 

GJUTNA LADOR lättme la ll 
looX60 X 30mm 7: 35 186 X 118 X 56mm 14 : 90 
118X93 X 56mm 8: 90 186 X l11 X 78mm 18: 90 

POTENTIOMETER, Irådl. O,5W IZI 18 mm 
± 10 % ' lO, 22, 47, 100, 220, 470, 820fJ 

Kr. 3:45 

@HEFAB} Box 45025 · STOCKHOLM 45 · Telefon 08/201510 
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Annonsörsregister 

Radio & Television nr 10 

Allhabo 66 

Beckman, Gunnar AB 73 

Bergman & Beving AB 20 

Beva Teknik, AB 71 
Bäckström, Gösta AB 73 

Cromtryck AB 70 

Ekofon 72 

Elek Radio- & Elektronik-
komponenter 59 

Elektronlund AB 6 

Elektro Relä AB 
Elektroutensilier 
Elfa Radio & TV AB 

Eltron AB 
Ernitron AB 

Ferner AB, Erik 
Götarps Fabriks AB 

H-P Instrument 
Habia 

Hefab AB 
Inköpsregister 
ITT Standard Corp 

Klevestav, Olof AB 
KLN Trading Co Ltd 

Knutsson , Bo AB 
Lagercrantz, John 

Neutron Elektronik AB 

Philips E M A 

Processor, AB 

Rydin , Arthur firma 

72 

7 

19, 61 , 78 

68 
73 

65 

72 

4, 5 

10 

76 
74 , 75 

8 
71 

73 

20, 68 
2 

60 

59 

72 

14 

S:t Eriksmässan AB 15 

Scandia Metric AB 69 

Schlumberger Svenska AB 67 

Servex AB 13 
Signalmekano 72 

Skandinaviska Elektronik-
70 

Grammofon 

Centralen 

Skandinaviska 
AB 55, 56, 57, 77 

Stenhardt, M AB 

Stork, AB D J 
76 
64 

Sv. Elektronik Apparater AB 70 
Sv. Philips AB 16, 17 

Sv. Radio AB 21 
Sv. Siemens AB 11 

Sydimport 58 

Tandbergs Radio AB 22 

Teleapparater 71 

Teledata AB 12 

Teleinstrument AB 9, 19 
Telix 70 

Thellmod, Harry 68 
Wållgren, Harald 72 

Agrens Radio 73 

COSSOR 
batterioscilloskop CDU 130 

CDU 130 är helt transisforiserat 
och dr ives frein näf eller inbygda 
NiCd ackumulatorer med 6 tim. 
drifttid. Frekvensomr.: 0-1 0MHz. 
Känslighef: S mV-SOV/skaldel. 
Vikt med batterier: ca 7 kg. 
Prisläge kr 4000:-. 
Begä.r demonstration . 

M. STENHARDT AB 
-e----------
Grimstag . 89, Vällingby, 08/870240 
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Dubbla skjutpotentiometrar ... 

B & o -tör Er som diskuterar smak och kvalitet 

Till de fördelar hos den nya BEO
CORD 2000, som väcker största 
uppmärsamhet i internationella 
bandamatörkretsar; hör den in
byggda 4-kanals mixpulten. Den 
har dubbla skjutpotentiometrar -
både för mono- och stereoupp
tagningar - med individuell regle
ring och mixning av miKrofon-, 
grammofon-, radio-och linjesigna
ler. Detta innebär att upptagningen 
kan balanseras under pågående 
inspelning - en dubbel skjutpoten
tiometer för Sound on Sound med 
nödvändiga manöverknapparöpp
nar möjligheter till trickinspelnin
gar av alla tänkbaraslag : En dubbel 
Skjutpotentiometer med fysiolo
gisk reglering för volymkontroll 
gör dessutom, att återgivningen 
kan balanseras. 

töre priset! 

e ::- ELECTRIC & MUSICAL INDUSTRlES LTD SVENSKA AB 
EMI STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ VÄSTERÅS 
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SPR 

Ja! 
Integration? Nej! 
Flera års erfarenheter visar att man 
kan samarbeta ändå. Fördelar. För oss? 
Ja, våra företag kan fortfarande 
utveckla sin särart. 
För er då? Ökade resurser. Marknads
kännedom. Erfarenhet. Flexibilitet. 
Service med dokumenterade resultat. 
Det blir en hel del fördelar för 
er som är professionellt verksam med 
film och ljud . 
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