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U~IDIG 101 
DIGITALT UNIVERSALINSTRUMENT 

Mäter: 

SPÄNNING: 

FREKVENS: 

TID: 

KVOT: 

ANTAL: 

AVLÄSNINGSTID : 

< 1 V; < 10 V; < 100 V; < 1.000 V DC (3 siffror) . Lägsta området direkt, 
övriga via spänningsdelare typ UGD 101. Noggrannhet bättre än 0,2 %. 

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

< 1 s; < 10 s; < 100 s. Minsta avläsbara enhet 0,1 ms. Noggrannhet ± 
i sista siffran. 

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

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

ANSLUTNING: 220 V ± 10 % 50 Hz 40 VA 
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 minst 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: 

MATT: 

VIKT: 

Bredd 490; Höjd 213; Djup 338 mm. 

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

ELEKTRClNLUNC RB 
För printer (kod 1242) yttre start, externt visarinstru· 
ment/skrivare via kontakt i bakstycket. FACK MALMÖ 1 040/934820 
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blivit alltför stor. 

PRENUMERATION: Se sidan 62 
Lösnummer och äldre exemplar: Rekvireras genom Pressbyrån 
eller di rekt från AhlEl n & Akerlunds Förlags AB. Försäljn ings
avdeln ingen, Torsgatan 21 , Stockholm Va, tel 08134 90 00-190. 
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RT:s PRINCIPSCHEMAN: Se sidan 70 

Omslaget: Färgbilden ger 40 års utveckling - från det 
enorma, 2,5 kW (OCh effektslukande!) likriktarröret av 
fabrikat AEG, till dagens kiselhalvledare för inte sällan 
50-100 ggr högre effekt. 
Det åldriga röret är ställt t i ll förfogande genom vänligt 
tillmötesgående av Telemuseum, som lånat ut det från 
samlingarna. Röret, som bör höra till Sver iges första i 
sitt slag, användes under 1920-talet i Karlsborgs radiosta
t ion. Det torde f ö vara äldre än 40 år. 
Overst t h om rö ret AEG-Telefunkens tyristor T 50 (Svenska 
AB Trådlös Te legrafi) som tål upp t i ll 130 kW. 
Längst ner amerikanska Unitrodes .. dörrklocka-, en likrik
tare med hopskruvbara moduler vj lka tillverkas för 5-20 
kW. (Swedish Elektrolink AB) . 
Nederst t v om röret Mullards kisellikriktare BYX 33 (AB 
Elcoma), avsedd för 250-400 kW beroende på kyl metod. 
- överst t v Siemens 30 kW tyristor BStG0360 (Svenska 
Siemens AB). - Därunder rörets ekvivalent av år 1968, 
Siemens kiseld iod C1210 för 2,5 kW . . . 
I mitten t h, slutligen, Siemens lilla kiseldiod, som med 
den stora kylflänsen klarar ca 750 W. 
Färgfoto: Hans J. Flodqulst, Kamerabild. 

1- 817121 

Ledare: Radio & Television 40 år 13 
Perspektiv på 1968, tekniskt och innehållsmässigt. 

Ny, halvledarbestyckad flygradiostation . ... . ... .. .. . , 14 
AGA har utvecklat en internationellt uppmärksammad serie flygradiosta
tioner. Ursprungligen gällde projektet radioutrustning till SAAB :s Draken. 

EMT:s brushämmande PDM-kompressor .... . .. .. . . . 16 
En intressant audionyhet. Principen PDM står för pulstidsmodulering. 

Nu kommer S-parametrarna! . . ..... ... ... ...... ... 18 
Denna artikel av Ragnar Forshufvud är den första av två som behandlar 
S-parametrar för transistorer. S-parametrarna ersätter med fördel y
parametrarna. - Fakta om S-parametrarna med exempel på sid 20. 

Schemanytt .. .... ... . . .. ..... . ... . ... .... . ... . ... 21 
Tekniskt TV-nytt - Linjeavböjningssteg med tyristorer och trimningsfri 
bild-MF-förstärkare. 

RT provar: Lencoclean skivrengörare . . . . . . . . . . . . . . .. 23 
.. Spelbarare .. skivor på lättare sätt . . . eller inte? 

Tyristorn vid induktiv belastning . ... . . . .. ... . .. .... . 24 
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med en instruktiv artikel om tyristorreglerdon för induktiv last och hur 
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Världsomfattande färg-TV-sändningar från Mexiko .... 27 
Under sommarolympiaden kommer ett antal TV-referat att sändas från 
Mexiko i färg. Flera färg-TV-evenemang under 1968, olympiad året, är 
sändningarna från Grenobie och London. 

Hybridteknik - ny metod för tekniska beräkningar och 
simuleringar .......... . ... ... ... . .. .. . . .... ... . .. . 
Kombinationstekniken med analogi- och digitalmaskiner, hybridsystem, 
har vunnit stor utbredning, särskilt inom USA:s flyg- och rymdindustri. En 
specialist från SAAB i Linköping har skrivit denna presentation, utfor
mad som en översikt av intresse för många kategorier. 

Svenskbyggd, heltransistoriserad TV-mottagare . . . .. . 32 
En ingående teknisk beskrivning av Luxor AB :s tolvtummare Kurir, som 

./ erbjuder flera intressanta lösningar. Scheman, diagram. 

Radiofartyg räddar i nöd ... ... ... . ....... . . . . .... . 41 
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Service och hobbybygge: Direktkoppla~e transistorslut-
steg . . . . .... .. . . ....... . ......... . ............ . .. 42 
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bygge. Lödhjälpmedel m m. 
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MER AN 25000 TIMMARS LIVSLÄNGD 
PEG 124 är en elektrolytkondensator av lång
livstyp för användning där höga krav ställs på 
livslängd och tillförlitlighet. Livslängden är 
större än 25000 timmar vid +85° C och märk
spänning. 

Dimensioner 
D X Lmm 

10 X21 

10 X31 

13 X31 

13 x 40 

16 X31 

16 X40 I 

• Temperaturområde -40°C till +85°C 
(+ 125°C vid reducerad driftspänning) 

• Gynnsamt format 

• Låg förlustfaktor 

• Låg läckström 

• Alla förbindningar svetsade 

• Stabil mekanisk uppbyggnad 

Max. kapacitans i ,uF vid märkspänning 

12V I 16V I 25V I 40V I 64V 

100 80 50 32 16 

200 160 100 64 40 

400 320 200 125 80 

640 500 320 200 125 

800 640 400 250 160 

1000 800 500 320 200 

Ett prov om 3 X 106 komponenttimmar vid + 100°C bekräftar till
förlitligheten. Information om detta prov lämnas på begäran. 

AKTIEBOLAGET RIFA PEG 124 
ett alternativ 
till tantal - ett ~ företag - Tel. 08/262600. Bromma 11 
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Så ska den se ut! 
Dagens radiogrammofon. 

Som Luxor Mistral. 

Luxor presenterar en ny radiogrammofon, som tillgodoser alla önskemål. 
Snygg. Behändig. Lättplacerad - får plats överallt. 

Den har heltransistoriserad FM-radio med Prehomat (tryck-på-knapp-inställning), 
Briljant-högtalare, automatisk frekvenskontroll och kontinuerlig 

klangfärgskontroll. Uttag för bandspelare och extra högtalare. Skivspelare 
med 4 hastigheter. Finns i teak och jakaranda med lock av genomskinlig, 

rökgrå acrylplast. Kan även kompletteras med benställning, 
som gör den till en trevlig och behändig golvmöbel. 

fuXDR 
så ska det låta 

Informationstjänst nr 4 
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Monteringsklara TV-antenner - allt i ett pa ket! 
Nu ännu lättare att sälja HirsGhmann balkongantenner. 
Allt i ett paket - antenn, 6 m bandkabel (ena änden för
monterad), kontakt och lOst kabel isolatorer. Lätt att · 
expediera och hålla i lager. Lätt att sätta upp. Era kun
der kan själva göra det. Balkongfästet är av universal
typ .och passar även för fönstermontering. 
Antenntyper: 
Fesa B 1 Z MOSA, kanal 2, 3 och 4 
Fesa B 2 Z MOSA, kanal 2, 3 och 4 
Fesa B 4 Bha MOSA, kanal 5-11 
Fesa B 6 Bha MOSA, kanal 5-11 

o 
ii m bandkabel Kontakt lOst kabel klammer 

~ABSERVEX 
Stockholm 27 . Fack· Tegeluddsvägen 3 . Tel. 08/63 55 20 
Göteborg C · Ranängsgatan 9-11 . Tel. 031/192680 
Malmö C . Kosterögatan 5 · Tel. 040/9361 60 . 
Norrköping 8 . Box 8038 . Finspångsv. 27 . Tel. 011/134360 
Sundsvall · Ostermovägen 33 . Tel. 060/150980 
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... :\\\1~::;.\'!~~:r.~~~~1 16 och 20 
~~.:.j.~.i.~.~.~.\~ i\;::·:·S~\\~\t\ nu redo börja sitt segertåg 

°. ° ,. 

Overdrivet? Nej, vi tror obetingat på en klar seger för AVO;s nya instrument
serie. Mer än 1.000.000 Avometrar har hittills tillverkats och man har nu ut
nyttjat all sin samlade erfarenhet och kunskap vid konstruktionen av de nya 
instrumenten. Det finns alla skäl att tro att de nya Avometrarna skall bli ännu 
mer uppskattade och efterfrågade än de gamla. 
Alla modellerna har en känslighet av 20000 fljV på DC och 2000 fljV på AC. 
Noggrannhet och mätområden är olika. Begär datablad och närmare uppgif
ter om AVO;s nya serie av universalinstrument. 

SRA SVENSKA RADIO AB 
Fack - Stockholm 12 - Tel. 223140 

Informationstjänst nr 6 

RADIO & TELEVISION - NR 1 - 1968 7 



TECHN/PO\lVER fil: 
USA:s ledande tillverkare av lågspännings

moduler, nu med tillverkning i Schweiz 

Snabb leverans - Låga priser 

Hög kvalitet - 3 års garanti 

LIKSPÄNNINGSMODUL pe80 

Inspänning: 115 eller 220 V, 50-400 Hz 
Utspänningar: från 2,8-160 V DC 
Utströmmar: 0,05-6 A 
Stabilitet: bättre än 0,05 % 
Rippel: Max 0,002 % eller 500 !LV 
Temperaturområde: -20- + 70° (TK 0,015 %/0C) 
Leveranstid: ca 3 veckor 

24 x 26 x 35 mm 

NYHET 
MINIATYR
serieregulator 
Extrem driftsäkerhet 

Pris 198:-

Inspänning: 10-35 V DC 
Utspänningar: från 2,9-25,2 V DC 
Utströmmar: upp till 1,5 A 
Stabilitet: ± 0,5 % 
Rippel: 0,5 mV 

MTBF: 40000 timmar enligt MIL-HBK-217 vid 95° bastemperatur 

Begär Technipowers nya 62 sid. katalog 

SCANDIAMETRICAB 
S. LÅNGGATAN 22· FACK SOLNA 3· TEL 08/820410 
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HI-Fl 
För att var j e ton 
skall ' upplevas: 
POWERSOUND 

ISOPHON ger perfekt ljud 
Högtalaren POWER SOUND: 

• för den som själv bygger kompaktIådor -
som ger en verkligt nyansrik återgivning 
från pop till opera 

• djup bas och välklingande diskant 

• den verkliga ISOPHON-effekten för mono 
och stereo 

• överlägsen HI-Fl-kvalitet med en separat 
kombination av diskant- och mellanregis
terhögtalare 

• ett erbjudande som garanterar ett gott köp 

POWER 
SOUND 
universal
högtalare 

PSL 100 

POWER 
SOUND 
bashög
talare 

PSL 130 PSL 170 PSL 203 PSL 245 

_ ISOPHON-WERKE GMBH. Berlin 

autsprecher »världen lyssnar till dem» 

Generalrepresentant för Sverige: 

WILH. CARL JACOBSEN AB 
Tel. 231875, Box 140 

STOCKHOLM 1 
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900 standardartiklar i TE FLO N® snabblevereras från lager 

För snabb leveran~ 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. --................ -
Fråga HABIA - först och störst i T E F L O N® 

Informationstjänst nr 9 
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D Välj en förarbetad byggsats från Heathkltl NI sparar hund
ralappar och får eH par kvällars stimulerande avkoppling. 
Bygg Ert Instrument själv, det är billigare och enklare än 
NI tror! Resultatet - en amerikansk kvalitetsprodukt. Na
turligtvis kan NI även få monterade Instrument. 

D 

IM-25 Heltransistoriserad Volt-Ampere-Ohm-meter med växel~tröms
område. Mät överallt. Batteridrift gör Er helt oberoende. Givetvis kan 
den även drivas från 220 V, 50 Hz. 13 kisel och 2 fälteffekttransistorer. 
Ingångsimpedans 11 Mohm DC. Känslighet DC/AC 150 mV och 15 uA 
fullt skalutslag. 
Pris byggsats 585: -, monterad 820:-. 

OS-2 3" Serviceoscilloskop, idealiskt för industriteknikern som kräver 
ett litet och lätt instrument med höga prestanda. Bandbredd 2 Hz-
3 MHz. Känslighet 100 mV/cm. Impedans 3,3 Mohm/20 pF. Dimensio
ner 13 X 19 X 30 cm. Vikt 4,5 kg. 
Pris byggsats 375: -, monterad 530: -. 

10-12E 5" Bredbandsoscilloskop med Heathpatenterad svepkrets. 
Uppbyggt på kretskort - verkligt lättbyggt. Er mätning av ofta före
kommande frekvenser underlättas genom förprogrammering. Band
bredd 3 Hz-5 MHz. Stigtid 0,08 us. Impedans 2,9 Mohm/21 pF. 
Pris byggsats 685: -, monterad 960: -. 

IG-72E Digital RC-generator med speciellt låg distorsion - 0,1 % i 
tonbandet. Frekvensområde 10 Hz-100 kHz. Frekvensnoggrannhet 
± 5 %. Utspänning 0-10 V i 8 områden. 
Pris byggsats 340: -, monterad 475:-. 

IG-102E Signalgenerator med sex band för området 100 kHz-
220 MHz. Fabriksmonterat och trimmat spolsystem underlättar i vä
sentlig grad er montering. Frekvensnoggranhet ± 2 %. Utgångs
spänning större än 0,1 V. Impedans 50 ohm. Inre modulation 400 Hz, 
30 %. Yttre modulation 3 V ger 30 %. LF utgång 400 Hz, 10 V. 
Pris byggsats 225: -, monterad 315: -. 

IG-72E 

Informationstjänst nr 10 
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IM-11E Världens mest po
pulära rörvoltmeter med 
sju Ohm - AC- och DC
områden. Försäljningssuc
cen beror inte enbart på 
det låga priset utan mer på 
instrumentets verkligt goda 
prestanda. Mätområde DC 
och AC 1,5-1500 V fullt 
skalutslag. Ingångsimpe
dans 11 Mohm. Noggrann
het ± 3%. 
Pris byggsats 210: -, mon
terad 295:-. 

IG-102E 

------------j 
Sänd mig omgående katalog och prislista över Heathkits 
byggsatser 

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

J 
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Quadrac kan användas som ersättning för två tyristorer i omvänd parallellkoppling. 
Quadrac kan levereras med inbyggd tänddiod. Quadrac kan användas som kontaktor 
eller i kretsar för reglering av temperatur, varvtal, ljus. Quadrac kan inte förstöras 
av spänningstransienter. Quadrac har hölje, som är isolerat från spänningsförande 
delar varigenom monteringen förenklas. Quadrac med inbyggd tänddiod ger lägre 
komponentpris, kortare kopplingstid, mindre volym och ökad tillförlitlighet. 



SPECIFIKATION 

Min. överslagsspänning U BR 02004 1 
04004

1 06004 02005 .1 04005 I~?OOS 02007 '04007 .' ~~? ~~910 I ~~~O I ~?010 g~g1~T I g1g1~T I O~;~T 02004T 04004T 0604T 02005T 04oo5T 06005T 02oo7T 04oo7T 06oo7T 02010T 04010T 06010T 
skikttemp. 25°_100° ±2oo ± 4oo ± 6oo ± 20C ± 4oo ± 6oo ± 200 ± 4oo ± 6oo ± 2oo ± 4oo ± 600 ± 2oo ± 4oo ± 6oo 

Medelström vid 80° temp. på 
kåpa, A 4 5 7 10 1S 

Toppeffekt itändkrets, W 
, 

5 5 5 5 S 

Medeleffekt itändkrets, W O,S O,S O,S O,S O,S 

Max. ström för en period, 
kåpans temp. 65°, A 30 80 110 160 22S 

D :o kåpans temp. 100°, A 20 50 80 110 150 

Lagringstemp., ° C -2S- +100 -2S- +100 -2S- +100 -2S- +100 ·· . "; .,. 
-2S- +100 

Användningstemp., ° C -2S- +100 -2S- +100 -2S- +100 -25- +100 -2S- +100 
, 

Spänningsfall vid max. 
belastning (T = 2S 0), V 1,6 1,6 , 1,6 1,6 1,6 , 

Hållström (typ.) mA 7 7 7 12 12 

Max. tändspänning, V 3 3 3 3 3 

Tändtid (typ.) fLs 2 3 3 5 5 

Overslagsprov, kåptemp. 
80°. Tid 1 min. V 1S00 1S00 1S00 1S00 1S00 

Tändkaraktäristik 2S o, 
Quadrac med tänddiod 
Max tändtid. fLs 
Tändspänning , typ. V 
Max. asymmetri % 

2 
40 ± S 

S 

Tändkaraktäristik 
Quadrac utan tänddiod 
Avsedd för faständning. (Kvad
rant 1 och 3) . Om tändpulser med 
endast en polaritet finns tillgäng
liga bör kvadrant 2 och 3 använ
das. (Negativa tändpulser). 

Quadrac användes av tillverkare av varvtalsregulatorer för motorer 
och fläktar, ljusvariatorer, temperaturregulatorer, statiska kontak
torer etc. Tillämpningarna är obegränsade: luftkonditionering, kok
plattor, industriell automatik och reglering, Quadrac är användbar 
överallt där växelspänning slutes och bytes eller regleras. 

J 
I 
I 

41 

15.9 DIA 
14.9 DIA-

L 
Pressfastsättning 

2.2 

Fas 

Tänddiod 

Box 336, Göteborg 1, tel. 031/45 03 60 

Box 17001 , Stockholm 17, tel. 08/246850 

1+--- 30.2 ---t~ 3.9 

Fastsättning med T03-fläns 

Tänddiod eller 
tändelektrod 

Fas 

Tänddiod finns endast i 
typerna QXXXXT 

Informationstjänst nr 12 
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Q 20 OS 

U Q"I, J 
BR 
20 = 200V 
40 = 400V 
50 = SOOV 
60 = 600V 

T 

TT = inbyggd 
tänddiod. 

Om T saknas 
finns ej tänd-

diod. 

Till. belastn . 
04 = 4A 
OS = SA 
07 = 7A 
10 = 10A 
1S = 1SA 

T03 montage ange!> : Q 400ST-T03 

Nomenklatur 

Principkoppling 



RADIO & 
TELEVISION 
Nr 11968 

. Radio & Television 40 år 
* Årgången som nu inleds blir RADIO 
& TELEVISIONs 40:e. 

I dylika sammanhang är det vanligt 
med en högtidligt hållen tillbakablick, 
med erinringar om årtiondenas föränd
ringar, sådana de speglats i spalterna. 
Man kan också bringa i åtanke hur ut
formningen av aktualiteter och nyheter 
skiftat genom åren och hur tidningens 
allmänna uppläggning och indelning va
rit en naturlig följd av respektive epoks 
teknik, tekniker och skribenter - liksom 
av hela läsekretsens sammansättning. 

Något sådant »uppstannande» i nulä
gets hektiska ström av alltmer krävande 
nyhetsstoff, av rön och rapporter från 
alla elektronikens sektorer känner vi 
dock föga behov av. Historiska återblic
kar är roande, de ger avgjort den verk
ningsfullaste bakgrunden till dagens för
finade teknik. Men vi inskränker oss till 
en bild, och en slagkraftig sådan: Detta 
nummers omslag. Här finns 40 års kon
traster inom ramen för ett i detta num
mer behandlat aktuellt ämne, tyristorer. * Fyrtio års utveckling ligger mellan 
det gamla, för oss enorma 2,5 kW lik
riktarröret och dagens små kiselhalv
ledare för ibland 50-100 ggr högre 
effekt. 

Omslaget förmedlar också indirekt en 
påtaglig bild av något ännu viktigare -
morgondagens komponenter. De blir gi
vetvis ännu mindre, att inte säga minia
tyriserade, ännu effektivare och ännu 
mer avancerat framställda till ännu lägre 
pris! * Tidigare har i denna spalt framhållits, 
att redaktionen för RT ser som sin all
männa målsättning, gemensam för hela 
Fackpressförlaget, att vara läsekretsen 
till praktisk nytta. * De materielprovningar som inletts un
der 1967 för audiokomponenter ser vi 
som en sådan nyttobetonad konsument
upplysning. Under 1968 kommer så ofta 
det kan ske provningar att publiceras. 
Vi hoppas här på ett gott samarbete med 

tillverkare och generalagenter. Ett annat 
område, där vi funnit tester befogade, är 
på privatradiosidan. För närvarande är 
apparatur under provning, och första 
testet skall inom kort redovisas. 

Färg-TY-teknik, analyser av färg-TV
utvecklingen i Europa och i USA samt 
mottagarservice är .också ämnen vi hop
pas kunna ta upp i artiklar under 1968. 
Statsmakternas långhalning av frågan -
senast förebär man en nordisk samord
ning (efter hr Palmes beryktade jämfö
relse med behoven inom åldringsvården) 
gör det dock mer än tvivelaktigt om vi 
skall få reguljär programverksamhet förr
än in på 1970-talet. Det finns alltid något 
att ta till, oavsett majoritetens önskningar. 
Elektronikindustrin skulle vara tacksam 
om den kunde anvisas något alternativ! 

FM/FM -systemet för tvåkanalmottag
ning, »kompandersystemet»: RT kommer 
att bevaka utvecklingen av och möjlig
heterna för dess praktiska användning 
sedan det grundläggande arbetet i Tele
styrelsen avslutats. Något initiativ har 
inte tagits av kommunikationsdeparte
mentet, utan man har lagt hela stereo
radiofrågan på is. Aktuellt är dock en 
utredning angående användningen av den 
övre kanalen - S-kanalen. Rundradio
stereo enligt andra system skall vi också 
återkomma till, praktiskt och teoretiskt. 

Vidare: Nya USA-kontakter håller på 
att etableras, varför en initierad direkt
rapportering från olika elektroniska 
frontavsnitt är att vänta under året. 

Antenner och antenn teknik ägnas till 
en del ett kommande nummer åt. 

En serie om radioavstörning kommer 
i RT. 

Satellitkommunikation och telemetri är 
områden där nyheterna väntas komma 
tätt under 1968. Inte minst står vi inför 
upptakten till en intressant utveckling på 
området kommersiellt sändande, globala 
telesatelliter. Många problem återstår att 
bemästra, men mycket talar för att det 

blir 1970-talets mest revolutionerande 
massmedium med »satellite to home
broadcasting». Antenn-, störnings- och 
förstärkningsproblemen kommer otvivel
aktigt att kunna lösas - de verkliga pro
blemen torde bli politiska och ekono
miska. * Marknads- och produktöversikterna i 
olika utföranden rörande apparater och 
komponenter är andra inslag med stort 
nyhetsvärde i RT. Denna information är 
ett av de väsentligaste inslagen sedan 
gammalt. Här finns av tradition ett nära 
samarbete med industrin. En ny faktor 
av betydelse i detta sammanhang är Fack
pressförlagets-RT:s nu världsomspän
nande kontakter. 

Under 1967 inträdde förlaget som 
medlem i International Business Press 
Associates, IBP A, en internationell ring 
av ledande facktidningsförlag med centra 
i Storbritannien (lPC-gruppen i London), 
USA (Cahners i Boston), Frankrike 
(Compagnie Fran~aise d'Editions, Paris), 
Italien (Etas-Kompass, Milano), Neder
länderna (Verenigde Periodieke Pers) och 
Västtyskland (Kolhammer/Heywood). Ge
nom IPC i London - IPC står för Inter
national Publishing Company, världens 
största tidningsimperium - sträcker sig 
de globala kontakterna vidare till Syd
och Centralamerika, Australien och Kina. * För 40 år sedan, vid starten för då
varande Populär Radio, var problemet 
för redaktionen bokstavligen att upp
bringa informationen. För dagens utövare 
är läget inte lättare, fast problemet är 
nära nog det motsatta: Att undgå infor
mation! Informationsflödet, som det ka
naliseras via organ som de ovannämnda, 
är näst intill oöverblickbart. Den ökade 
mängden ställer allt större krav på fack
pressen, på dess urval och sovring. 

RT:s starka upplageökning under 1967 
(ca 25000 ex trycks genomsnittligt nu) 
vittnar om förtroende från läsarna. 

Väl mött 1968! 
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AGA utvecklar 

ny halvledarbestyckad 
ftygradiostationsserie 
AGA:s nya, »i tysthet» fram
tagna flygradiostationsserie 
AMR-200 väckte berättigat 
intresse vid sommarens stora 
flygexpo i Paris, flyg- och 
rymdteknikens motsvarighet 
till samma metropols årliga 
jätteevenemang på elektronik
området. 
Den nya stationen är mång
sidig och av avancerat modern 
konstruktion. Den kan användas 
i både civila och militära 
sammanhang. 
Det senare är naturligt med 
tanke på att radiosystemet 
har anknytning till dem i 
både Draken och Viggen. 

•• Det nya VHF-kommunikations
systemet AMR-200 från AGA är avsett 
för trafik i bandet 100-160 MHz, med 
för varje sändningstillfälle valbar vågtyp, 
FM eller AM. Systemet, som är helt halv
ledarbestyckat, är uppbyggt utan rörliga 
detaljer i avstämningsanordningarna. En 
med till stor del integrerade kretsar upp
byggd digital frekvenssyntetisator an
vänds som frekvensbestämmande del i 
stationen. Med en enda styrkristaU för 
8,0 MHz har man möjlighet till uttagning 
av l 200 olika frekvenser med 50 kHz 
kanalseparation. Systemet kan också ar
beta med 25 kHz kanalseparation. 

Då systemets huvudenheter uppbyggts 
med utbytbara moduler förenklas under
hålls- och servicearbeten avsevärt. Hela 
moduler kan nämligen levereras som re
servdelar. Dessutom har man möjlighet 
att i framtiden allteftersom halvledar
tekniken gått framåt lätt modernisera sta
tionen genom utbyte av vissa modulen
heter. 

Sändar-mottagarenheten AMR-201 an
vänds som grundenhet vid sammansätt
ningen aven AMR-200-station. Se tig 1. 
Denna består nämligen av digitala fre
kvenssyntetisatorn, komplett mottagardel 
samt styrsändare, med uteffekt l mW, 
som kan frekvensmoduleras. Då denna 
SM-enhet är avsedd att placeras hos tra
fikoperatören är inställningsorganen för 
frekvens, modulations- samt brusspärr 
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Fig 1. Sändar·mottagarenheten AMR-201 
vilken används som grundenhet vid sam· 
mansättning aven AMR-200·station (bilden 
ovan). 

och ljudstyrkenivåer placerade på front
panelen. 

I systemet finns också tillgång till en 
något enklare SM-enhet med beteck
ningen AMR-205. Denna skiljer sig från 
de övriga AMR-200-enheterna så till vida 
att den omfattar kompletta mottagare och 
sändare för fem fasta kanaler. Sändarens 
uteffekt är 5 W. 

Lågeffektsteget AMR-202 är en bred
bandsavstämd effektförstärkare med am
plitudmodulator. Detta förstärker l mW 
signalen från en SM-enhet så att uttag
bara HF-effekten uppgår till 5 W. Se 
tig 2. 

Högeffektsteget AMR-203 är identiskt 
med AMR-202 förutom att uteffekten 
höjts till 20 W genom användande av ett 
extra förstärkarsteg. Dessutom ingår an· 
tennfilter och glättringsdon för kraftför
sörjningen. 

Trafikkanalerna växlingsbara 
mycket snabbt för jetpiloter 
Högeffektsteg AMR-204 innehåller sän
darförstärkare identisk med den i AMR-
203. Förutom detta ingår ett kraftaggre
gat för omvandling av trefas 400 Hz 
växelspänning till 28 V likspänning, av
sett att mata även andra enheter i AMR-
200-serien. Två antenner kan anslutas till 
enheten och för detta ändamål finns fil· 
ter och antennväxlingskretsar. 

Manöverenheten AMR-206 används 

Fig 2. Lågeffe~tsteget AMR-202 t h och ett 
högeffektsteg av typ AMR-204 på gemen· 
sam monteringsbredd. 

för fjärrmanövrering av två stationer. 
Frontpanelen är försedd med omkopplare 
för antenn- och stationsval, volymkontroll 
och tryckknappsystem om 12+6 knappar 
för snabbinställning av önskade trafik
kanaler. - Det senare främst för att 
piloten i ett stridsflygplan mycket snabbt 
måste kunna växla mellan olika trafik
kanaler. 

* Kraftförsörjningen 
Samtliga enheter kraftförsörjs med 28 V 
likspänning. Som tidigare nämnts är 
AMR-204 försedd med kraftaggregat för 
omvandling av 400 Hz växelspänning till 
28 V likspänning. 

Enheterna fungerar med likspänningar 
mellan 19-32 V dock med reducerad ut
effekt vid låga spänningar. 

* Frekvensinställningen 
Eftersom sändarenheterna är bredbands
avstämda erfordras frekvensinställning 
endast i AMR-201. Varje kanalfrekvens 
representeras av ett binärt tal och varje 
bit i det binära talet aven ledning_ Vid 
binär »nolla» skall ledningen ha O V och 
vid »etta» +28 V. För att ställa in grov
steg, hela MHz-steg, erfordras 6 bitar och 
för finsteg, delar av MHz, 5 bitar (i hän
delse av 25 kHz-delning 6 bitar). 

Det fordras med andra ord 12 led
ningar för att bestämma kanalfrekvens. 
Ledningarna med den binära spännings-
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AKR 
Mottagarens uteffekt LF 
Spegelfrekvens 
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Effektförbrukning 
Driftspänning , likspänning 
Dimensioner 
Vikt 

Effektförstärkare AMR 202 
Sändningseffekt 
Modulation 

Nominell antennimpedans 
Dimensioner 
Vikt 

Effektförstärkare AMR 204 
Sändningseffekt 
Modulation 

Nominell antennimpedans 
Dimensioner 
Vikt 

100-160 MHz 
50 kHz 
2-3 /LV (polspänning vid 6 dB 
signallbrus-förh.) 
6 dB 2 X 17 kHz, 60 db 2 X 30 
kHz 
0,002 0/ 0 
± 3 dB 5 /LV till 300 mV 
0,1 W/600 ohm 
> 60 dB 
< 20/LV 
15 W 
19-30 V 
260 X 82 X 82 mm 
3,4 kg 

5 W vid 28 V 
upp till 60 % med < 10 '/0 dis
torsion 
50 ohm 
307 X 81 X 106 mm 
3,5 kg 

20 W vid 28 V 
upp till 80 010 med < 10 % dis
torsion 
50 ohm 
307 X 78 X 205 mm 
7 kg 

Fig 4. Blockschema för frekven5-
... syntetisatorn i AMR-200-stationen. 

Fig 3_ Manöverenheten AMR-266 är av
sedd att användas vid fjärrmanövrering av 
två stationer. Tryckknappsystemet medger 
mycket snabba kanalval. 

koden kommer antingen från frekvens
inställaren på fronten av AMR-201 eller 
från en fjärrmanövreringsenhet. Spän
ningskoden omvandlas i en diodlogik till 
en likspänning som används för avstäm
ning av kapacitansdioder i mottagarens 
HF-steg och i oscillatorer. 

Den används dessutom direkt för att 
inställa divisionskretsar i frekvenssynteti
satorn. 

* Frekvensgenereringen 

AMR-201 innehåller som tidigare om
nämnts en sändare- och en mottagare
oscillator. Dessa är frisvängande kapaci
tansdiodavstämda oscillatorer som fas- . 
låses till en referensfrekvens i en fre
kvenssyntetisator. Hur detta sker fram
går av blockschemat; se iig 4 . 

Oscillatorerna svänger på halva fre
kvensen. Eftersom första mellanfrekven
sen valts till 16 MHz blir skillnaden mel
lan i8 och im alltid 8 MHz. Mottagare
oscillatorn utnyttjas två gånger över fre
kvensområdet, så att kanalfrekvenserna 
100-130 MHz arbetar med överliggande 
och 131-160 MHz med underliggande 
oscillator. Mottagareoscillatorn behöver 
då endast täcka frekvensbandet 115-
146 MHz. 

Signalen från oscillatorerna blandas 
med en signal från en finstegsoscillator 
som vid mottagning ligger mellan 41 och • 
41 ,5 MHz (i 25 kHz-steg) och vid sänd-
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ning mellan 33 och 33,5 MHz för kana
ler under 131 MHz och mellan 49 och 
49,5 MHz för kanaler över 131 MHz. 
Detta ger en signal till den övre divisions
kretsen mellan 16,5 och 31 MHz i 0,5 
MHz-steg. Den övre divisionskretsen divi
derar inkommande frekvens med jämna 
tjugondelar mellan 640 och 2 900 och 
matar 25 kHz till diskriminatorn. 

Denna arbetar under låsningsförloppet 
som en frekvensdiskriminator och i låst 
läge som en fasdiskriminator. I båda fal
len matas en felsignal, likspänning, till
baka till resp oscillator, som därmed fast
låses till referenssignalen. 

Låsningsförfarandet sker på exakt sam
ma sätt i finstegsoscillatorn, vars signal 
efter blandning med en överton från re
ferensoscillatorn divideras i den undre 
divisionskretsen. Denna inställes med fin
stegskoden att dividera mellan 40 och 60. 

Med denna systemlösning behöver man 
- påpekar AGA-konstruktörerna - inte 
ändra divisionskretsarna vid SM-växling 
utan endast frekvensen på finstegsoscilla
torn. Omställningstid för syntetisatorn är 
mindre än 50 ms vid kanalväxling eller 
SM-växling. 

* Mottagarekretsarna 
Mottagaren är en dubbelsuperheterodyn 
med den första mellanfrekvensen på 16 
MHz och den andra på 455 kHz. 

AKR-regleringen sker främst i två fält
effekttransistorer i den första mellan
frekvensförstärkaren. Kanalselektionen 
ligger i ett keramiskt filter i den andra 
mellanfrekvensförstärkaren. 

* Sändarekretsarna 
Sändarna består av flera bredbandsav
stämda transistorsteg. De sista stegen är 
mottaktskopplade för att erhålla tillräck
lig uteffekt och för att kunna anpassa 
den mycket låga ingångsimpedansen, stor
leksordning 1-2 ohni för denna typ av 
transistorer. 

De sista tre förstärkarstegen i varje 
sändare är AM-modulerade. Eftersom 
sändartransistorerna inte kan arbeta vid 
högre kollektorspänningar än 28 V, dvs 
vid utnyttjad kraftförsörjning till enhe
terna, måste seriernodulering tillgripas. 
Moduleringen sker i en lågfrekvent ef
fekttransistor som placerats i serie med 
strömförsörjningen. 

Transistorn fungerar då samtidigt som 
regulator varför strömmen till denna del 
av anläggningen inte behöver omsorgsfull 
filtrering. Dessutom ger denna typ av 
modulering mycket låg distorsion. Dock 
fordras större kraft än vid konventionell 
modulering. 

I allt ett toppmodernt system som till
dragit sig intresse från olika håll och som 
inte minst skilda länders både militära 
och civila flygutrustningsspecialister posi
tivt uppmärksammat. • 
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EMT:s 
brushämmande 
PDM-kompressor 156 

En ny kompressor för audiobruk enligt en ny princip, PDM, har 
introducerats av EMT i Västtyskland. PDM står för »Pulse Duration 
Modulation», pulstidsmodulering, ett förfarande som framstår som 
en elegant lösning av prOblemet med regleringen av programnivån. 

• • Förutom den i ingressen nämnda 
nya tekniken, är kompressorn, (vilken 
ännu endast finns i ett fåtal prototypex
emplar), försedd med en mycket speciell 
kombinerad expander-kompressor-limi
terkarakteristik, vilket tillsammans med 
ett otal inställnings- och reglerorgan lär 
ge en mängd användningsmöjligheter. 

Kompressionskarakteristiken visas i 
jig 1 tillsammans med en beskrivning 
över regleringsmöjligheterna. (Alla upp
gifter enligt fabrikanten). Det uppges att 
en finess med denna kompressor är att 
den inte uppvisar den höjning av bak
grundsbruset under programpauser, vil
ket en konventionell kompressor gärna 
gör. (I en paus då ingen begränsning av 
signalen råder, är det full förstärkning 
för befintligt brus). Denna brushöjning 
undviks genom dämpning av låga signal
nivåer, dvs. en expanderfunktion. Se lig 
1. Även svaga programsignaler kommer 
att påverkas, men detta anser man kan 
accepteras. 

Kompressorn, som är i stereoutföran
de, rekommenderas till följande använd
ningsområden: 

Som limiter: Som skyddslimiter vid 
AM-sändning och för att erhålla högre 
medel-moduleringsgrad vid tal-sändning
ar och överhuvudtaget vid talprogram 
där transienter är besvärande. 

Som kompressor: Samtidig och lik
formig kompression i båda kanalerna i 
ett stereosystem. För att erhålla ett kom
pakt »sound», speciellt vid pop-musik. -
För speciella effekter. 

Fig 2 visar kompressorn i ett block
schema. 1nsignalen matas via en förför
stärkare till en modulator, där den hac
kas aven 200-kHz fyrkantvåg med va
riabelt puls/pulslucka-förhållande. Det 
efterföljande lågpassfiltret återger den 
ursprungliga signalen, men dess amplitud 
är nu beroende av 200 kHz-signalens 
puls/pulslucka-förhållande, vilket styrs av 
en reglerspänning. Denna reglerspänning 
erhålls från utgången via en logaritmisk 
förstärkare, och efter likriktning formas 
de olika funktionerna (kompression, ex
pansion, återgångstider) i enheten C. 
Reglerspänningen bestämmer sedan puls/ 
pulslucka-förhållandet i 200 kHz-signa
len. 

Vid kompression betyder detta att en 
nivåökning på utgången ger ett minskan
de puls/pulslucka-förhållande och nivå
ökningen motverkas. 

I Sverige är Ella Radio & Television, 
Box 12086, Stockholm 12, generalagent 
för Elektromesstechnik AG, EMT. Till 
våren 1968 torde kompressorn vara fär
dig för marknadsföring, enligt uppgift. 
Prisläget blir omkring 10 000 kr. • 



LIMITERINGSTRÖSKELN, punkt A, 
dvs den nivå vid vilken limitering bör
jar inträda, kan justeras. I fig är den in
ställd på ca +15 dB, vilket betyder att 
utnivån aldrig blir större än +15 dB, 
hur mycket man än ökar in-nivån. -

KOMPRESSIONSFÖRHALLANDET, 
vinkeln a anger förhållandet mellan ök
ning på utgången och nivåökning på 
ingången. I fig är inritat ett förhållande 
ca 1: 25, vilket innebär att en nivåök
ning på ingången, på 5 dB, ger en ök
ning på utgången med 2 dB. Detta är 
Justerbart enl fig. 

KOMPRESSIONSTRÖSKELN, punkt 
C, dvs den nivå vid vilken kompres
sion börjar inträda, är reglerbar (strec
kad linje). Under punkten C råder ingen 
kompression. (Vid inställning enligt den 
heldragna linjen.) Vid dessa nivåer rå
der full förstärkning. (= F) 

EXPANSIONSTRÖSKELN, punkt B, 
kan justeras (streckad linje). Expan
sionen innebär att för signaler, som lig
ger under punkten B, minskas förstärk
ningen, i en grad som bestäms av 

EXPANSIONSFÖRHALLANDET, vin
keln {J, som även den kan regleras. En 
svag signal, som alltså skulle förstärkts 
F gånger utan expanderfunktion, för
stärks i stället i mindre grad - eller 
dämpas. Bruset, som är en »svagsig
nal» dämpas således. 

DATASPECIFIKATION ENL. 
FABRIKANTEN 
Ingång: 
+6 dBm, 10 kohm 

Utgång: 
+6, +12, +18 dBm, 37,S, 150, 600 
ohm 

Limiter: 
Tröskeln reglerbar från + 4-+ 12 dBm 
Attacktid för + 10 dBm ca 50 fiS 

överstyrningsreserv på ingången + 20 
dBm 

Kompressor: 
Kompression reglerbar 0-20 dB 
Kompressionsförhållandet reglerbart 1 : 1 
till 1:3. 
Attacktid ca 3 ms 
Atergångstid ställbar: kort, lång eller 
automatisk (vilket innebär att återgångs
tiden styrs av programmaterialet) 
Förstärkeri: 
Frekvensgång: 30 Hz-15 kHz ± 1 dB 
Distorsion vid 1 kHz 
konstant ton: max 0,5 % 
Förstärkningsreglering 0-30 dB 
Undertryckning av 200 kHz-signalen 
minst 70 dB 
Dimensioner: 
483 X 133 X 310 mm 
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Fig l. Kompressionskarakteristiken och regleringsmöjligheterna hos PDM-kompressorn. 

Fig 2. Blockschema för kompressorn. Pulstidmodulering görs i blocket benämnt I. 

DYNACO PAT-4 i RT 12/67 
- dvs artikeln av Lars-Olot Lennermalm - råkade ut för ett par tekniska 
missöden vid ombrytningen. Sålunda skall på sid 36 hög- och lågpassfiltren 
i tig 2 kastas om. Sidan 38 blev också olycksdrabbad genom att tig 5-6 
fick texterna omkastade. 

På sid 38 skall f ö (sp 2) stå Ekvivalenta störsignalen, h ä n f ö r d till den 
kortslutna RlAA-ingången . . . och på sid 35 blev uppgiften om korrektions
näten hos PAS missvisande: De ligger också på tryckta kretsplattor, vilket 
förf är väl medveten om. 

Annars var det rätt! 

Det blev också några smärre inadvertenser i vår provning av slutsteget i 
samma nr. Transistorerna var omväxlande betecknade med T och Q, och 
förstärkaren sades vara av »god modulation», vilket givetvis 
skall vara konstruktion. 
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RAGNAR FORSHUFVUD 

Nu kommer 
s-parametrar för transistorer - 1 
• Fyrpolparametrar används 

för att specificera transis
torers egenskaper som små
signalförstärkare 

•• Nej! Inte en sort till! Vi har redan 
tillräckligt med fyrpolparametrår. Det 
finns ju y-, Z-, a-, bo, h- och k-parametrar. 
Vi behöver inga s-parametrar! 

J ag kan mycket väl förstå om många 
läsare reagerar på det sättet när de ser 
rubriken, i synnerhet som fyrpolparamet
ra rna ofta missbrukas i våra tekniska 
läroanstalter - det lär faktiskt förekom
ma att elever tvingas att hålla på med 
omvandling av h-parametrar till y-para
metrar och annan meningslös exercis av 
liknande slag. - Men låt oss se vad vi 
kan säga till s-parametrarnas fördel. 

För det första är s-parametrarna inte 
något nytt. De har använts i mikrovågs
tekniken i många år. Vad som är nytt 
är att man nu använder dem om transis
torer i större utsträckning än tidigare. 

För det andra finns det hopp om att 
s-parametrarna så småningom ersätter y
parametrarna helt. I så fall kommer an
talet parametrar inte att öka. I USA har 
det föreslagits att man skulle använda s
parametrarna vid frekvenser ovanför 30 
MHz och h-parametrarna vid lägre fre
kvenser (i den mån man nu behöver någ
ra fyrpolparametrar vid lägre frekvenser). 

Den största fördelen med att ersätta 
y-parametrarna med s-parametrar skulle 
ligga på det mättekniska planet. Det är 
nämligen mycket lättare att mäta s-para
metrar än y-parametrar. De senare kräver 
att man kan kortsluta mätobjektets in
gång eller utgång; o<;h det är svårt att 
åstadkomma en ordentlig kortslutning vid 
hög frekvens. Någonting som ' fungerar 
som en kortslutning vid 250 MHz är 
kanske en utmärkt resonanskrets vid 500 
MHz! När man mäter s-parametrarna, 
ansluter man ingång och utgång till 50 
ohm, och det är relativt lätt att åstad
komma någonting som har impedansen 
50 ohm över ett mycket brett frekvens
band. 

En annan fördel med s-parametrarna 
är att de har starkare anknytning till den 
praktiska verkligheten än y-parametrarna. 
Den som har haft tillfälle att studera hög
frekvensförstärkningens teori vet vilka 
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• De fyrpolparametrar som of
tast används är y-paramet
rarna, vilka också kallas ad
mittansparametrarna 

svårigheter som orsakas av att spridning
en hos fyrpolparametrarna och korrela
tionen mellan dem i regel är okända. De 
svårigheterna blir mindre om parametrar
na mäts under förhållanden som liknar 
transistorns verkliga arbetsförhållanden. 

Det finns redan datablad som inte in
nehåller andra fyrpolparametrar än s
parametrarna. Ett exempel är Texas In
struments datablad för de högfrekventa 
germaniumtransistorerna 2NS043 och 
2NS044. 

Impedanser, admittanser 
och reflexionsfaktorer 
En nackdel har s-parametrarna onek
ligen, och det är att de kan vara litet 
svåra att begripa om man inte har stu
derat mikrovågteknik. Att sätta in kom
plexa tal i formler kan ju vem som helst 
göra, men det är ju alltid litet roligare 
om man har en känsla av att begripa vad 
man gör. 

Mikrovågsteknikerna är ju vana vid 
framåtgående och reflekterade vågor, 
ståendevågförhållanden och reflexions
faktorer. - Vi andra kanske känner oss 
bättre till mods när det talas om impe
danser och admittanser än när det talas 
om reflexionsfaktorer ... 

Faktum är, att två av s-parametrarna 
- S11 och S22 - är reflexionsfaktorer. 
Men vi som inte är mikrovågstekniker 
kan trösta oss med att en reflexionsfaktor 
alltid kan räknas om till en impedans. 
Man bildar helt enkelt uttrycket (1 + r) ! 
(l - r), där r är reflexionsfaktorn. Det 
tal man då får fram kallas den norme
rade impedansen. Den normerade impe
dansen är ett dimensionslöst tal. Vill man 
sedan veta impedansen uttryckt i ohm, så 
multiplicerar man den normerade impe
dansen med Zoo 

Vad är då Zo? Fråga en mikrovågs
tekniker, och han svarar »ledningens ka
rakteristiska impedans». Och är ni inte 
nöjd med det svaret, så kan jag tala om 
att Zo är lika med 50 ohm. (Detta gäller 
definitionsmässigt. ) 

I andra sammanhang kan Zo ha andra 

• s-parametrarna har använts i 
mikrovågstekniken under . 
många år - nu har transis
torfolket upptäckt att s-para
metrarna med fördel kan er
sätta y-parametrarna 

värden, men transistorers s-parametrar är 
definierade med den förutsättningen att 
Zo = 50 ohm. 

I klartext kan vi alltså skriva uttrycket 
för impedansen Z: 

Z = 50 . (1 + r) ! (1 - r) ohm 
Exempel: Reflektionsfaktorn r = 0,5 
Impedansen Z = 150 ohm. 

Smith-diagrammet underlättar 
omräkningen till impedanser 
Om r är ett komplext tal (vilket är det 
normala vid höga frekvenser) så blir det 
förstås ganska arbetsamt att räkna ut im
pedansen. Som väl är har en herre vid 
namn P. H. Smith skänkt mänskligheten 
ett diagram, efter honom kallat Smith
diagrammet, som gör det enkelt att räkna 
om reflexionsfaktorer till impedanser. 

Varje punkt i det cirkelrunda Smith
diagrammet, tig l, motsvarar en viss resi
stans och en viss reaktans, ungefär som 
varje punkt på jordytan har en viss longi
tud och en viss latitud. Resistansen och 
reaktansen kan vara normerade eller ut
tryckta direkt i ohm. För att hitta den 
punkt som svarar mot en viss reflektions
faktor ritar man en pil från diagrammets 
mittpunkt, en pil vars längd representerar 
reflektionsfaktorns storlek och vars rikt
ning representerar dess fasvinkel. Som 
längdreferens fungerar Smith-diagram
mets radie, vars längd motsvarar reflek
tionsfaktorn 1, och som riktningsreferens 
fungerar en linje rakt åt höger från mitt
punkten. I den punkt där pilspetsen ham
nar avläser man resistans och reaktans. 

Fig 2 visar två Smith-diagram hämtade 
ur Texas Instruments data för transisto
rerna 2NS043 och 2NS044. Diagrammen 
anger in-parametern S11 och ut-parame
tern S22 vid frekvenser mellan 100 och 
1 000 MHz. I ett diagram av det. här sla
get kan man antingen läsa av s-parame
terns storlek och fasvinkel i ett tänkt po
lärt koordinatsystem, eller också kan man 
läsa av impedansens resistiva och reaktiva 
del från diagrammets cirkellinjer (som i 
det här fallet tyvärr är i glesaste laget för 
att medge en noggrann avläsning). 



Både SH och S22 är alltså lätta att be
gripa sig på, även för den som inte vet 
någonting om mikrovågor, eftersom de 
bara utgör ett annat sätt att ange in- och 
utimpedans. SH kan direkt räknas fram 
ur inimpedansen, S22 ur utimpedansen. 

Nu är det ju så, att en transistors in
impedans beror av belastningsimpedan
sen, liksom dess utimpedans beror av ge
neratorimpedansen. För att vara exakt 
måste man alltså säga att SH kan räknas 
fram ur den inimpedans som man får när 
utgången är ansluten till 50 ohm. På sam
ma sätt gäller om S22 att den parametern 
kan räknas fram ur den utimpedans som 
man får när ingången är ansluten till 50 
ohm. Här är det alltså fråga om andra 
impedanser än dem som man får genom 
att invertera admittansparametrarna Yn 
och Y 22' även om skillnaden i vissa spe
cialfall kan vara liten. 

FöRSTÄRKNING OCH ATER
VERKAN 
Parametern S21 är ett mått på förstärk-
ningen, liksom h21 och Y 21 (de senare 
kanske ser mer bekanta ut om man skri
ver dem hre och Yre)' Kvadrerar man 
absolutvärdet av S21, får man transistorns 
effektförstärkning. Nu förhåller det sig så 
att man alltid .måste vara försiktig när 
man talar om effektförstärkning: Det 
finns nämligen flera olika sorters effekt

- jlO . 
Fig 2. Grafisk representation av ioparame
tern S11 (tiO vänster) och utparametern S:!2 
(tiO höger) för transistorerna 2NS043 och 
2NS044. Di8grammen är hämtade ur Texas 
Instruments data för typerna ifrAp. Genom 
att pricka in värdena i Smith-diagram slår 
man två Dugor i en smäll: man kan näm-

förstärkning. Den vanliga effektförstärk- " 80' fX-t4y.o.-p..~P-fq4-4-'~I--'I-,+-+l.j--llj--ij 

ningen definieras helt enkelt som kvoten 
mellan utef.fekt och ineffekt. Men den 
förstärkning som man får om man kvad
rerar S21 är driftsförstärkningen. den som 
på engelska kallas »transducer gain» och 
som definieras som kvoten av levererad 
uteffekt och tillgänglig ineffekt. 

Den tillgängliga ineffekten är som be
kant den högsta effekt som generatorn 
kan ge (alltså den effekt som den ger vid 
anpassning). Uttryckt i mikrovågsteknis
ka tel'mer är det effekten hos den framåt
gående vågen. Fortfarande ingår det i 
förutsättningarna att både generatorim
pedansen och belastningsimpedansen = 
50 ohm. 

2-817121 

-90' 

Fig 3. Grafisk representation av förstärk
oiogsparametern Stl (tiD vänster) och åter
verkoiogsparametern Sll! (tiD höger) för 
transistorerna 2NS043 och 2NS044. Här har 
Texas Instruments aovöot polära koordina
ter. För övrigt gäller samma förutsättningar 
som för diagrammen i Og 2. Lägg märke 
till att 521 minskar med frekvensen, medao 
S12 ökar. 

Fig 1. Ett Smith-diagram är helt uppfyllt 
av cirkelbågar, men bär har vi för enkel
hets skoll bara återgivit några stycken. 
R = normaUserad resistaos, X = normalise
rad reaktans. Pilen representerar storlek 
och fasviokel hos en viss reDektioosfaktor. 
Vid pilspetsen kan man läsa av normalise
rad resistans (0,6) och reaktans (1,4). 

ligen lätt läsa av både s-parametrarna och 
motsvarande impedaoser. Diagrammen gäl
ler för arbetspuokteD UCE = - SV, le = 
3 mA, transistorn kopplad med gemeosåm 
emitter. Smith-diagrammen är graderade 
direkt i ohm. 
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Om alltså absolutvärdet av S21 kan sä
gas vara lika med roten ur driftförstärk
ningen, så är däremot fasvinkeln hos S21 

knappast möjlig att definiera utan använ
dande av mikrovågstekniska termer. Fas
vinkeln hos S21 är faskillnaden mellan 
den våg som går in mot transistorns in
gång och den våg som kommer ut på 
andra sidan. 

Detta hindrar inte att S21 går att räkna 
ut - komplett med fasvinkel och allt -
om man känner samtliga y-parametrar. 
Den formel som man behöver för att göra 

den räkneoperationen finns med bland 
formlerna under rubriken Fakta om s
parametrarna i anslutning till den här 
artikeln. 

Aterverkningsparametern S12 definieras 
på samma sätt som förstärkningspara
metern S21, med den enda skillnaden att 
ingången får byta plats med utgången. S12 

är alltså ett mått på den »förstärkning» 
man får, om man skickar in en signal i 
en transistors utgång och tar ut den vid 
dess ingång. En sorts baklängesförstärk
ning, med andra ord, som i regel är en 

Fakta om s-parametrarna 

Ei1--'. 

Er1··-

son Ledning 

* s-parametrarna är, liksom alla andra 
fyrpolparametrar, fyra till antalet, och 
det finns en för ingången, en för utgång
en, en för förstärkningen och en för 
återverkan. Samtliga s-parametrar är di
mensionslösa. * Bokstaven s är första bokstaven 
i seattering, en term som förekommer i 
mikrovågstekniken och som har med vå
gors utbredning och reflektion att göra. * Liksom andra fyrpolparametrar kan 
s-parametrarna skrivas med sifferindex 
eller bokstavsindex. Betydelsen av index 
framgår av nedanstående uppställning: 

INNEBÖRD ALLMA'NT GE GB 
IN 11 ie ib 
UT 22 oe ob 
FRAM 21 fe fb 
ATER 12 re rb 

Exempel: 

In-parametern Sn kan skrivas Ste. om 
transistorn är kopplad med gemensam 
emitter, och s rb, om den är kopplad med 
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son Lednin 

son 

Fig 1. Koppling för mätning av s-paramet
rarna S11 och S21' Eftersom ledningen på 
utgångssidan är avslutad med ett motstånd 
på SO ohm, blir E I2 = O (ingen reflexion). 

gemensam bas. När det gäller andra f yr
polparametrar har bokstavsindex trängt 
ut i sifferindex i de flesta länder. Man 
skriver sålunda h,. hellre än h21e- I litte
raturen om s-parametrarna används dock 
allmänt sifferindex. 

Det vanliga är att s-parametrarna mäts 
med gemensam emitter. 

Definitioner: 

s-parametrarna definieras av två ekvatio
ner: 

Erl = snEu + S12 Ei 2 

Er2 = S2lEn + S22 Ei 2 

där Eil• Er l • Ei2 och Er2 är spänningar
na hos de framåtgående och reflekterade 
vågorna, fig l! I det speciella fall som 
fig 1 visar, där ledningen vid utgången 
är avslutad med 50 ohm, blir Ei 2 = O. 

När Ei2 = O, blir uttrycken för Sn och 
S21 mycket enkla: 

Sn = Erl / Eil 

S21 = E r2 / En 
Vill man mäta sn eller S21. bör man där

för lämpligen koppla transistorns utgång 

dämpning, vilket betyder att SI2 i regel 
är mindre än 1. 

I fig 3 återges parametrarna S21 och SI2 

för transistorerna 2N5043 och 2N5044 i 
polära koordinatsystem. Att försöka åter
ge dessa parametrar i Smith-diagram skul
le vara meningslöst, eftersom det inte 
existerar några impedanser som svarar 
mot S2I och S1 2 ' 

- I ett senare nr skall Ragnar Fors
hufvud beskriva hur man använder s
parametrarna för att beräkna förstärk
ning och stabilitet hos ett förstärkarsteg. 

till 50 ohm som i fig 1. Vill man i stället 
mäta s 22 eller S12 vänder man på steken 
och kopplar generatorn till transistorns 
utgång och ingången till 50 ohm. Då blir 
Eil = O, och uttrycken för S22 och S12 

får följande utseende: 
S22 = E r2/Ei2 

S1 2 = ErI/Ei2 

Samband mellan s-parametrar 
och y-parametrar: 

I nedanstående formler är y-parametrar
na normaliserade. De normaliserade y
parametrarna får man fram genom att 
multiplicera de vanliga y-parametrarna 
med 50 ohm . 

S - (1 - Yu) (1 + h2) + Ya Y21 
u - (1 + Yn) (1 + h2) - Y12Y21 

-2Y12 
Sl2 = -,------,---,----=-=-- - - -

(1 + Yu)(l + Y22) - Y12 Y21 

-2Y21 
S21 = --,----,---,- --'--=,-----

(1 + Yu) (1 + h2) - Y12 Y21 

S22 = 
(1 + Yu) (1 + Y22) + Y12Y21 

-(1 + Yn) (1 + Y22) - Yl2 Y2i 

(1 -sll)(l +S22) + S12 S21 
Yu = ---

(l + Sn) (1 + S22) -Sa S21 

- 2Sa Y12 = -,---,------==-----
(1 +sll)(l +S22) -S12S21 

- 2s21 hl = -,---,-----,------==-----
(1 + Sn) (1 + S22) - Sa S21 

(1 + Sn) (1 + S22) + Sl2 S21 
Y22= , 

(1 + SU) (1 + S22) - S12 S21 

Samband mellan h,e 
och s-parametrarna 

Som mått på snabbheten hos en transistor 
anges ofta beloppet av hre, mätt vid nå
gon hög frekvens, t. ex. 100 MHz. Man 
kan räkna ut hre, om man känner samt
liga s-parametrar: 

h 
- 2S21 

'fe = 
(1 - Su) (1 + S22) + S12 S21 

För att formeln skall gälla, skall s-para
metrarna i vanliga ordning mätas med 
transistorn i GE-koppling (basen som in
gång, kollektorn som utgång och emittern 
jordad). • • 



SCHEMANYTT: 

Linjeavböjnings
steg med 
tyristorer 

Trimningsfri 
bild-MF
förstärkare 

* Tekniskt TV-nytt: 
* En tyristor i linjeavböjnings
delens effektsteg bidrar verksamt 
till mindre effektförbruk-
ning. Här behandlas en ovanlig 
metod att styra tyristorn, som 
i kopplingen ingår som »slutrör». 
* I Schemanytt presenteras 
vidare ett förfarande som för
enklar trimproblemen hos de av
stämda MF -kretsarna. 

•• Linjeavböjningsstegen i TV-motta
gare är som bekant rätt effekfkrävande, 
och en mängd av den värme som utvec
las i en TV-mottagare härrör från detta 
steg. Det ligger därför nära till hands 
att sätta in en tyristor i linjeavböjnings
delens effektsteg för att hålla nere effekt
förbrukningen. 

Först att använda tyristorn i detta sam
manhang är Standard Elektrik Lorentz 
AG i Västtyskiand, som utvecklat en 
koppling enligt lig 1. I denna koppling 
ingår i horisontalavböjningssteget tyris
torn BT 103 som »slutrör». Tyristorn som 
är av fabrikat »Intermetall» arbetar till
sammans med en drivtransistor som in
lagts i tyristorns katodkrets. Denna ovan
liga metod att styra tyristorn har i denna 
koppling två fördelar, nämligen: 
1) man slipper helt och hållet ifrån in

duktansspolar, vilket förenklar kopp
lingen 

CD Brytningen av huvudströmkretsen ger 
snabbare brytförlopp. 

Högspänningskretsen för 25 kV lir helt 
skild från avböjningskretsen, se lig 2, och 
är likaledes bestyckad med en tyristor. 
Maximal strålström = 1,5 mA. 

För att kompensera den störande inre 

+20V 

Styrspänning --11---+-----H 

L injeavbäj
ningsspolar 

Fig. 1. Schema för slutsteget i linjeavböjningsdel med tyristor 
Ty som slutsteg . . Drivtransistorn Tl ligger i Tl katodkretsen på 
tyristorn, ett ganska ovanligt styrsätt! 

resistansen hos linjetransformatorn, som 
skulle göra högspänningen starkt beroen
de av strålströmmens storlek, utnyttjas en 
stabiliseringskoppling som varierar arbets
spänningen när strålströmmen varierar. 
Därvid utnyttjas en likspänningsomvand
lare som åstadkommet denna styrning 
praktiskt taget utan effektförlust. 

I likspänningsomvandlaren ingår en 
PNP-transistor av medeleffekttyp (T3), 
vidare dioden D3 och en liten drossel, L. 
Arbetsspänningen regleras genom att man 
varierar förhållandet mellan pulstid och 
pulsuppehåll, en speciell koppling med 
transistorerna T4, T5 och T6 utnyttjas 
för detta ändamål. 

För att åstadkomma erforderlig hög
spänning utnyttjas en »spänningsdubblar
koppling» bestående av 5 kiseldioder och 
4 keramikkondensatorer . 

Inre resistansen hos denna stabilise
rade högspänningskälla är mycket låg; 
vid strålströmmar mellan O och 1,5 mA 
ändrar sig högspänningen 25 kV med en-
dast ca 350 V. . 

Trimningsfri bild-MF -förstärkare 
tack vare lägre mellanfrekvens 
Dagens TV-mottagare innehåller all-

mänhet en trestegs transistoriserad bild
MF-förstärkare med en centrumfrekvens 
omkring 36 MHz. För att åstadkomma 
den önskade bandpasskurvan har man 
mellan de olika stegen antingen sidstäm
da enkelkretsar eller till mittfrekvensen 
avstämda bandfilter. På grund av de rätt 
stora toleranserna hos transistorernas pa
rametrar måste man vid den relativt höga 
mellanfrekvens som det här är fråga om 
trimma de avstämda MF-kretsarna indi
viduellt. Detta fordrar ett relativt om
fattande trimförfarande vid tillverkningen 
och vid utbyte av transistorer vid service 
krävs oftast en total omtrimning av MF
kretsarna. 

Från västtyska SEL rapporteras nu att 
man har kringgått trimproblemen och 
åstadkommit en bild-MF-förstärkare som 
överhuvud inte behöver trimmas. 

Man har nått detta genom att välja en 
lägre mellanfrekvens. Förhållandet mel
lan MF-kretsarnas bandbredd och cen
trurnfrekvensen blir då så stort att kom
ponenttoleranser endast obetydligt inver
kar på MF-kurvans form. Bildbärvågen 
har förlagts till 17 MHz (centrurnfrek
vens för bandpasskurvan lo = 14 MHz). 
Ljudbärvågen ligger då vid 11,5 MHz. 
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2n 2n Fig 2. Åven i högspän
ningsdelen (+25 kV) 
ingår en tyristor, Ty, 
som driver en puls
transformator vilken 
ger en spänning av ca 
8 kV som tredubblas i 
en »diodstege» med 
fem dioder och fyra 
keramikkondensatorer . 

+20V 
Pulstrans
formator 

I 

En speciell stabilise
ringskrets med tran
sistorerna T3--T6 styr 
arbetsspänningen till 
tyristorn, så att hög
spänningen endast 
obetydligt varierar vid 
varierande uttag av 
strålström. 

+20V 

I 

Då denna låga mellanfrekvens faller 
inom kortvågsområdet måste man natur
ligtvis skärma bildmellanfrekvensförstär
karen ordentligt, så att inte starka kort
vågssändare går in och orsakar stör
ningar. 

Fig 3 visar en trestegs MF-förstärkare 
för 11-18 MHz mellanfrekvens. Första 
steget med transistorn BF121 är automa
tiskt reglerat. Efterföljande steg har 
BF121 resp BF125. Dessa Intermetall
transistorer i plasthölje har inre skärm
ning och har därmed särskilt liten åter
verkningskapacitans, så att man kan avstå 
från neutralisering. Tonmellanfrekvensen 
5,5 MHz tas ut på vanligt sätt efter video
detektorn. 

Som MF-förstärkare utnyttjas i stort 
sett symmetriska dämpade tvåkretsband
filter L21 + L22 samt U1 + U2. I 

Kana 1-
L02. väljare 

lo,!osl{ Lll 

I H I 
lOMHz 18 , SMHz 

AKR 

B0106B 

III 

L 

I C2 03 
1N4004 

kollektorn för reglertransistorn T1 är in
kopplat en mycket bredbandig parallell
resonanskrets L11 varigenom den vid reg
leringen upträdande ändringen i transis
torns utgångsimpedans praktiskt taget in
te orsakar någon ändring i bandpasskur
vans form. 

Användningen av symmetriskt dämpa
de tvåkretsbandfilter har fördelen att 
kurvformen är mera oberoende av mind
re frekvenssidstämningar i resp kretsar. 

Den höga förstärkning som de använda 
kiselplanartransistorerna har, gör det möj
ligt att använda relativt stora kondensa
torer i de avstämda kretsarna på ingångs
och utgångssidan. Utan att stegförstärk
ningen faller kan man arbeta med ända 
upptill 50 - 100 pF, och man kan då ha 
mycket lågohmiga dämpmotstånd, 500-
1000 ohm. 

l~W L22 

rH 
+UB 

+UB +UB 
+UB 

Fig 3. Schema för bild-MF-del (11-18 MHz) som inte kräver trimning. Kretsarna L21+L22 
resp L31+L32 ingår i symmetriska tvåkretsbandfilter med tryckta spolar. Lll är en bred
bandig enkelkrets. L04 och L05 är spärrfilter för grannkanalernas bärvågor 10 resp 18,5 MHz. 
R l = videodetektorns belastningsmotstånd. 
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+25kV 

Bil drör 

+20V 

Vidare kanen så lös kapacitiv kopp
ling anordnas från sekundärkretsen till 
efterföljande transistor att toleranser i 
ingångs- och utgångsparametrarna hos 
transistorerna praktiskt taget inte utövar 
något inflytande på bandpasskurvans 
form. 

Genom de stora kretskapacitanserna 
får man låga induktansvärden och kan då 
använda tryckta spolar med exakta in
duktansvärden. Med ett MF-filter av det
ta slag erhålls en väl definierad MF
bandpasskurva, och någon trimning krävs 
varken vid tillverkning eller vid ev byte 
av transistorer. 

Data för MF-förstärkaren motsvarar 
de man har i bild-M F-delar av konven
tionell typ. Förstärkningen ligger vid ca 
80 dB och utgångsspänningen över mot
ståndet R 1 är ungefär 2 V. • 

Rl 

+UB 



RT har provat 

LENCOCLEAN SKIVRENGÖRARE 

En hel mängd anordningar för att hålla 
grammofonskivor dammfria - mer eller 
mindre - och antistatiska har försökts 
på olika håll. 

Den här provade hör till de mer svår
hanterliga, och den är inte i övrigt 
invändningsfri. Men i en hel del fall kan 
nog skivorna bli spelbarare med dess 
hjälp. 

• • Percy Wilson i the Gramophone 
kom för några år sedan i en betraktelse 
över damm och statisk elektricitet i gram
mofonskivor fram till att det vore omöj
ligt att verkningsfullt eliminera dessa död
liga fiender till välljud och skivkvalitet 
(att inte tala om nålmikrofonen i många 
fall). Hans inlägg var före introduktio
nen av den antistatiska Metro-Mat-plat
tan, som skall anbringas över skivtallri· 
ken, men s a s samtida med Cecil Watts 
kända Dust Bug - den lilla på plastarm 
anbragda damm borsten som löper före 
nålmikrofonen - och den inte mindre 
välkända Disc Preener; båda återfinns 
som känt hos audiofiler världen över. 

Wilsons pessimism - han försökte 
t o m att dränka skivorna i alkohol (re
kommenderas icke) - var befogad, och 
endast hjälpligt förmår anordningar som 
»skivtallriksmattan» m m - och nu Len
cocIean - hålla skivorna dammfria. 

Den här aktuella anordningen består 
aven rörformad vätskebehållare som ut
mynnar i en borste. Vätskan finfördelas 
i skivspåren via borsthåren. Alltsammans 
är upphängt i ett fäste, som är höj- och 
sänkbart för varierande inställning mot 
skivan. Anordningen är fällbar och ett 
grepp för lyft finns i ytteränden. 

Trots den motsägelsefylIda medföljan-

de beskrivningen är vätskan i behållaren 
(den får fyllas på tämligen ofta) uttalat 
antistatisk. Den eliminerar nog laddning, 
men å andra sidan blir skivan ganska så 
våt efter en genomspelning och måste 
torka ca 10 minuter ... Tydligt nog flyt
tar dammet på sig, tyvärr i riktning från 
spårens väggar till botten mellan spåren 
i en hel del iakttagbara fall. Torkfläckar 
uppstår också i inte obetydlig utsträck
ning. 

Ojämn hastighet, bromsverkan 
nackdelar med vätskeborsten 
LencocIean sägs genom vätskeutsläppet 
också reducera friktionen mellan »nålen» 
och skivspårsväggarna samt »)svalka» i 
kontaktpunkten där nålen ligger an och 
alltså verka bevarande och distorsions
hämmande. Detta kan ju vara sant, men 
trycket nålelement-skivspår uppgår nor
malt, d v s redan vid ytterligt ringa an
liggningskraft till avsevärda värden: 
1 400 P per cm2 vid 2 p tryck - och 
detta gäller för omodulerad gravering. 
De momentana tryckpåkänningar som 
hänför sig till modulation kan bli ännu 
mycket högre. 

För att göra nytta måste filmen i spå
ret ha mycket låg ytspänning, vara syn
nerligen tunn och viskös m m, risken för 

brus är ju annars överhängande, påpe
kar bl a R F Jones i Hi-Fi News om 
LencocIean. Lika lite som sin engelska 
kollega har RT kunnat mäta dessa svår
bedömda faktorer, men vad man kan 
ena sig om i bedömningen är att anord
ningen påverkar skivtallrikens rotations
hastighet. Trycket från LencocIeanren
göraren minskar ju med vätskeåtgången. 
Med ett justerbart grammofonverk kan 
man naturligtvis kompensera den brom
sande kraften från apparaten. 

Men i allt ter sig LencocIean, trots 
gediget utförande, som en anordning på 
både gott och ont för skivorna och vil
ken kräver rätt mycket manipulerande 
för att fungera. Allena saliggörande mot 
smuts, elektricitet m m är den inte. 

Distributör: F:a Arthur Rydin, Ulv
sundavägen 31, Bromma. 

-RT:s PROVNING-\ 

av audiomateriel skulle denna må
nad omfattat en skivspelare. Av 
tekniska skäl måste dock prov
ningen stå över till februarinumret, 
vilket vi hoppas på förståelse för 

"-från läsarna. - Red. 
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MAGNUS EKMAN: 

Tyristorn vid induktiv belastning 
De ursprungliga reglerkopplingarna med tyristorer var relativt 
enkla och huvudsakligen lämpade för resistiv last. Användningen 
av dessa kopplingar blev därför ganska begränsad. 
Viss skepsis råder mot tyristorreglerdon för induktiv last. Det 
beror troligen på mindre lyckade försök att induktivt belasta 
reglerdon avsedda för resistiv last. 
Förf. - som tidigare behandlat tyristortillämpningar i RT* - be
skriver här hur man bemästrar de speciella problem vilka uppstår 
vid induktivt belastningsobjekt. 

Ekman. Magnus : Praktiskt om och kring tyristorn. RADIO & TELEVISION 1967 nr 1. 

• • Det är kanske på sin plats att först 
rekapitulera principkopplingen för regle
ring med tyristor. Den återges i tig 1 
och fungerar enligt följande: 

Tyristorn är normalt spärrad och ut
sätts därvid för hela nätspänningen. Kon
densatorn itändkretsens tidkrets, C t, lad
das genom potentiometern R t . När spän
ningen över kondensatorn har ·uppnått 
PNPN-diodens genombrottsspänning, ca 
30 V, laddas kondensatorn ur genom 
PNPN-dioden och tyristorns styrelektrod. 
Tyristorn tänder och nätspänningen kom
mer att ligga över belastningsobjektet. . 

Detta förlopp upprepas varje halv
period, och vid den tändvinkel, O-180°, 
som ställts in med potentiometern R t . 

Två huvudproblem finns 
vid induktiva laster 
Två huvudproblem uppstår vid induktiva 
laster: 



• Tyristorns tändning. 
• Den för tyristorer gällande maximala 

spänningsändringen med tiden. 
Det första problemet härrör sig från 

att det tar en viss tid för strömmen att 
»byggas upp» i en induktiv belastning; 
den emk som induceras har motsatt tecken 
mot pålagd spänning och motverkar allt
så strömtillväxten. Detta medför att om 
inte strömmen genom belastningen hin
ner överskrida tyristorns hållström - ca 
50 mA - under den tid tändpulsen varar, 
kommer tyristorn att återgå till sitt spär
rade läge. 

Påpekas bör dock att det inte är lämp
ligt att ansluta tändkretsen till den spän
ning som finns över tyristorn i spärrat 
läge. Man erhåller nämligen mycket lätt 
en osymmetrisk upp- och nedreglerings
kurva om inte , en speciell koppling ut
nyttjas. 

Bäst är om tänd kretsen erhåller sin 
spänning direkt från nätet genom ett 
motstånd eller en transformator. Hur 
man än gör så kvarstår dock problemet 
med tändningen, och för att avhjälpa det
ta finns det i princip tre grundkopplingar 
vilka visas i tig 2; 3 och 5. De huvud
sakliga för- och nackdelarna med dessa 
kopplingar framgår av tab 1 och skall i 
det följande närmare beskrivas. / 

Utse den lägsta spänningen 
som tyristorn skall tända vid 

Det motstånd som i tig 2 placerats pa
rallellt med belastningen fungerar som 
extra belastning och är ständigt inkopp
lat. Reglerverkan erhålles alltså även då 
ingen yttre belastning är ansluten. 

Dimensionering av motståndet: Utse 
den lägsta spänning vid vilken tyristorn 
skall tända - 50-100 V vid 220 V nät
spänning är lagom. 

Därefter kontrolleras vilket högsta håll
strömvärde den aktuella tyristorn ger. 
Formeln för uträkning av motståndet blir 

U 
då enligt ohms lag R = T Den effekt-

förlust som uppstår i motståndet blir 
ganska avsevärd och kan generellt sägas 
variera från 2 W till 45 W vid olika tänd
vinklar och vid 220 V nätspänning, var
för kopplingen måste anses mindre lämp
lig. 

Vi övergår i stället till tig 3 för att se 
vad den kan prestera. 

Den anger att man låter en kondensa
tor, parallellkopplad med tyristorn, lad
das upp. I en kondensator som laddas 
med konstant spänning avtar som bekant 
strömmen ju mer den laddas. För att und
vika »ringning» i kondensatorn (den bil-

Fig 1. Grundkoppling för tyristorregle
ring. Genom R t laddas C t till diodens 
genombrottsspänning. Tyristorn tänder 
och belastningen utsätts för nlitspäu
ninaen. 

8eIostnilllat-.---------, 

Nätspänning 

Fig 2. Reglerkrets för induktiv belast
ning. Motståndet &. paraUent med in
duktansen Ugger ständigt iukopplat. 
Värdet på R b beror på vid vilken lägsta 
spänning tyristorn skaD tända. 

Induktiv 
belastning 

Nätspänning 

Fig 3. Modifierad koppUng för induk
tiv belastning. Här dämpas »ringningBD 
i kondensatorn med ett seriemotstånd. 

Induktiv lost 

Nätspänning 

Fig 4. Kurvorna visar strömmen genom 
R/C-läuken, belastningsströmmen samt 
produkten av dessa strömmar. (Avser 
koppUngen i fig 3.) 

300 mA 

200mA-+-~~--~~ 

R 

c 

dar med belastningen en svängningskrets) 
seriekopplas den med ett motstånd. 

Man utser alltså, som tidigare, den 
lägsta spänning vid vilken tyristorn skall 
tända. Sedan kontrolleras hur lång tid 
(t) det tar för strömmen genom belast
ningen att uppnå värdet 100 mA vid 
samma spänning. Slutligen bestäms be
gynnelseströmmen genom R/C-länken 
och lasten till 300 mA. Formlerna blir 
då följande: 

U t 
R= 300 mA; C = "R 

Fig 4 visar förhållandet mellan R/C
strömmen och belastningsströmmen samt 
produkten av dessa två. Det ska här in
skjutas att riktvärdena avser 127 V nät
spänning, men torde kunna utnyttjas även 
vid 220 V. 

Av det beskrivna förfaringssättet för 
uträkning av R/C-länken inser man att 
för ett fullgott resultat kan länken bara be
räknas för en given induktiv belastning. 
Det i tab 1 nämnda förhållandet att dv/dt 
begränsas med denna koppling skall läng
re fram beröras. 

Tändvinkeln ställs in 
med potentiometechjälp 

Funktionssättet för kopplingen i tig 5 är 
följande: 

Tändkretsen tänder här tyristor 1 vid 
den tändvinkel som ställts in med poten
tiometern R t; härvid erhåller styrelektro
den i tyristor 2 en konstant likspänning, 
se tig 6. Denna spänning ligger i fas med 
nätspänningen och ändrar således pola
ritet samtidigt med denna, varvid båda 
tyristorerna spärrar. 

Tyristor 1 är en s k ekonomityp, som 
skall tåla ca 30 V, 100 mA. 

Genom att styrelektroden i tyristor 2 
erhåller en konstant likspänning kan den 
inte spärra förrän spänningen tas bort 
eller nätspänningen ändrar polaritet. 

Max spänningsändring med tiden 
dv/dt får inte överskridas! 

Det finns för tyristorer ett värde, dv/dt, 
alltså den maximala spänningsändringen 
med tiden som inte får överskridas. Om 
detta händer kommer tyristorn att tända: 
- i och för sig inget anmärkningsvärt -
men med dessa följdverkningar: 

När spänningen ändrar polaritet spär
rar inte tyristorn, beroende på den inre 
tröghet som finns i den induktiva be
lastningen. Strömmen blir alltså fasför
skjuten relativt spänningen. När sedan 
strömmen underskrider tyristorns håll
ström spärras plötsligt tyristorn så att 
uen utsätts för nätspänningen, se tig 7. 
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Fig 5. Komplett 'schema för reglerkrets 
med två tyristorer. Tyristorn Ty 1 tänds vid 
den tändvinkel som ställts in med poten
tiometern R" varvid styrelektroden i Ty 2 
får konstant likspänning. 

Fig 6. Med kopplingen 
dessa tändpulser. 

fig 5 erhålles ~ 

~ 

Nätspänning Zl 

Tändvinkel 

Belostnin 

R2 Trl 

II Tr2 

ström genom 
belastningen 

Tyl 

~ Fig 7. Här illustreras 
sambandet mellan fas
förskjutningen ström
spänning vid induktiv 
last och därav förorsa
kad spänningsändring 
med tiden, dv/dt. 

Ty2 

Tändpulser 
till Ty 1 

Nätspänning eN 

dv 
dt 

över tyristorn 

Fig 8. Störningsskydd 
för tyristorkretsar, ut
provat av Telestyrel- ~ 
seDS radiobyrå. 

Fig 2 

Fig 3 

Fig 5 

Fördelar 
Prisbillig. 

Prisbillig. 
dv/dt begränsas. 

Är det absolut bästa 
sättet att erhålla en 
säker tändning vid in
duktiva laster. 
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Nackdelar 
Motståndet »stjäl» effekt, var
för kraftigare tyristorer får 
användas. Kylproblem kan 
uppstå genom den värme som 
utvecklas i motståndet. 

»Stjäl" effekt, dock inte lika 
mycket som motståndet i fig 
2. Spänningen över belast
ningen går inte att reglera 
ned till noll p g a kondensa
torns läckström (oftast ingen 
praktisk betydelse). - För 
bästa resultat måste R/C-län
ken dimensioneras för en gi
ven belastning. 

Dyr. 

överskrids då dv/dt (sannolikt eftersom 
tyristorn och lastens strökapacitanser be
stämmer värdet på dv/dt) kommer ty
ristorn att åter bli ledande och all kon
troll över belastningen förloras. 

Nu finns det flera sätt att komma till
rätta med detta problem; här skall endast 
det enklaste beskrivas: 

Strökapacitanserna kan givetvis ökas 
genom att en kondensator kopplas paral
lellt med tyristorn. För att inte »ringning» 
skall uppstå kopplas ett motstånd i serie 
med kondensatorn. Lämpliga värden på 
dessa komponenter är 0,1 ",F och 100 
ohm vid belastningar upp till ett par kW. 

Störningar på MV och L V måste 
beaktas noga av tyristoramatörer 

Generellt gäller när tyristorn används 
som reglerkomponent att den orsakar 
kraftiga störningar på långvåg och mel
lanvåg, något för experimentatorn att all
tid ha i åtanke! Ett lämpligt avstörnings
filter visas i tig 8. 

Tillräcklig störningsdämpning med det
ta filter kan dock inte alltid garanteras 
eftersom dämpförmågan är beroende på 
typ av tyristor och last samt på regler
kretsens uppbyggnad. • 



Världsomfattande färg -TV -sändning 
från Mexiko under sommarolympiaden 
»En nationell chikan», kallade 
en riksdagsman det framstående 
Sveriges färg-TV -politik - el
ler bristen på sådan. .• Någon 
formell rätt att sända färg-TV 
utrustas inte Sveriges Radio med 
förrän 1970. 
Men bara i februari i år finns 
det ett 60-tal timmar att tillgå. 
Olympiadåret 1968 medför färg
TV-sändningar från Mexiko -
som beskrivs här - jämte Gre
noble och London bl a. 

• • Den 12 oktober 1968 skall de radio
och TV -tekniska arrangemangen för en 
världsomfattande direktsändning av som
marolympiaden i Mexiko vara slutförda. 
TV-sändningarna beräknas få en omfatt
ning av totalt 120 timmar, varav över 
hälften kommer att sändas i färg. 

För att kunna sammanfoga alla TV
länders nät har den japanska televisionen 
NHK och det amerikanska radio- och 
TV-bolaget ABC - liksom den europeis
ka TV-organisationen EBU - i samarbe
te med det mexikanska TV-bolaget Tele
sistema Mexicano bildat ett gemensamt 
produktionskomplex. De olika produk
tionsgrupperna ställer program från olika 
arenor till programredaktionernas förfo
gande. På en redaktion, representerande 
en viss världsdel eller ett land, utväljs det 
intressantaste programmet för att sändas 
vidare till resp länder. 

Dessa redaktioner, som placerats till 
en central enhet, utgör alltså kärnan i det 
världsomfattande TV -nätet. 

Härifrån sänds de olika programmen 
vidare till USA och Kanada, Japan och 
Europa. Den »europeiska» bilden kom
mer att sändas till nordamerikanska grän
sen via ett mexikanskt länknät som nu är 
under byggnad. Detta länknät ansluts till 
ett redan befintligt för vidare »gång» till 
New York, där de kommersiella nyhets
satelliterna utnyttjas för att överbrygga 
Atlanten. 

Möjligtvis kan man också komma att 
använda en mexikansk satellit-marksta
tion som är under byggnad. 

EBU har också låtit de östeuropeiska 
radio- och TV -bolagens sammanslutning 
OIRT anslutas till europanätet. Dessa 
länder kommer dock att bli bundna till 
det bildmaterial som utväljs för EBU
länderna. 

Tidsskillnaderna blir problem 
K vällstävIingarna spelas in 
Med undantag av de till bildsignalen 
hörande aktionsljuden kommer kommen
tatorljuden att sändas per kabel över At
lanten. Eftersom bildsignalen då går läng
re väg via satellitförbindelsen måste tids
differensen mellan bild och kommenta
torljud utjämnas. Ett större problem är 
emellertid' att Europa ligger 7 timmar 
före Mexiko i tidshänseende. Detta gör 
att direktsändning på reguljär TV-tid i 
Europa är begränsad. Kvällstävlingarna 
kommer därför att inspelas och påföl
jande dag sändas i komprimerad form. 

Förutsättningen för den världsomfat
tande TV-sändningen är de mexikanska 
länknät som nu är under byggnad av det 
västtyska företaget SEL. Sex nya TV
förbindelser och tre reservledningar upp
rättas mellan Mexiko City och USA. 

Hela nätet omfattar förbindelser från 
Mexiko City till Laredo/Can Antonio. 
Texas, l 200 km - Ciudad Juarez/EI Pa
so, 2 000 km - Tijuana i Kalifornien, 
3 000 km. Förutom dessa byggs en för
bindelse om 2 000 km mot sydgränsen 
till Guatemala och en s k tvärförbindelse 
mellan Monterey och Torreon. - Se figl 

Byggnadsuppdragen för de nya TV-för
bindelserna har utfärdats av den mexi
kanska regeringen, samtidigt som SEL 

San DI.go 

;;~., 
.............. 

• ....... ..Q.Nag.lll . El PIIO 
_._._.-'c;~<I 

Jua~ii " 

från det mexikanska telefonbolaget Tele
fonos de Mexico erhållit order för tele
fonisystem till Ciudad Juarez, till Guate
mala och till Yucatan. 

Klimat och topografi i Mexiko 
påfrestande för TV-utrustningen 
Innan olympiaden skall 100 nya länk
stationer riktas in och ett trettiotal ut
byggas. De svåra geografiska och klima
tiska förhållandena i Mexiko ställer inte 
bara montörer inför stora problem, utan 
inverkar också menligt på den tekniska 
utrustningen. Detta gör att ett stort antal 
fackmän måste medverka vid arbetena. 
Även under den tid sommarolympiaden 
pågår kommer SEL-medarbetare att stå 
till den ordinarie teknikerpersonalens för
fogande . 

Länknätets system är byggt efter de 
riktlinjer som uppgjorts av Deutsche 
Bundespost i samarbete med SEL. Man 
använder alltså i stort sett samma system 
som i Västtyskland. Detta system med
ger en bild signal med tillhörande ljud 
eller 1 800 telefonsamtal. 

Efter olympiaden kommer TV-nätet 
att stå till underhållningstelevisionens för
fogande, men i första hand för undervis
ningstelevision, som väntas öka den läs
och skrivkunniga befolkningen från nu
varande 70 % till 90 % år 1980. • 

u S A 

• • 48Hz 

.. ----.. 18Hz 

oHlrmollUa 
I \ I . 
I \. .r_., 
~Chihuahua'-./ " . , \ , \ 

, NuVlo ' 
, Llrlda , 

, Torr.ån 

SDD 1000 km 
~--------~!----------~! 

Det nya mexikanska länknätets utbredning. Nedan t v det tyska för jämförelse. 
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Summotorer 

Integratorer 

Multiplikatorer 

Resolvrar 

Funktionsg' 

Manöverorgan 
kra ften het 

Digitalmaskin 

1--_________ -IStyrenhet 

Styrsignaler till omv. Minnesenhet m. 
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Adder m. 
register 

In/ut-enhet m. 
register 

Binära styrsignaler för analogimaskinens 
I.-~t~il~ls~t~ån~d~s~vo~~~~~~m!:..!!m!:.. ------I Manöv.erorgan 
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Binära styrsignaler tör inställnin 
ana imaskinens koeffieu': .n~lnnt·An~lnll"l'\.G~rn 

Remläsare Hål-
o. potentio- remsa Remsstans 
meterinst.-
system 

Binära avkänningssignaler trån analogima-
skinens tillståndsvä . och tore 

BO SAMUELSSON: Fig 1. Blockschema för ett typiskt hybrid
system, bestående av analogimaskin, digital
maskin och anpassningsutrustning. Schemat 
visar signalvägar för överföring av såväl 
data som styr- och avkänningssignaler. HYBRID TEKNIK 

Ny metod för tekniska beräkningar 
och simuleringar Ing. Samuelsson är verksam hos SAAB i linköping. 

* Tekniken att kombinera analogi- och digitalmaskiner till hybridsystem har under senare 
år fått stor utbredning, speciellt inom USA:s flyg- och rymdindustri. Då RT ofta be
skriver framsteg inom rymdradioteknik, satellitkommunikationer o dyl finns anknytning 
till beräkningsteknik som denna. * Föreliggande presentation är utformad som en översiktsartikel med intresse också för 
läsare utan erfarenhet inom databehandlingsområdet. * Först genomgås metodiken för tekniska beräkningar på analogi-, digital- och hybr~d
maskin. Därefter behandlas de olika maskintypernas karakteristiska för- och nackdelar. 
Kostnadsjämförelser anställs för några typer av beräkningar på de tre maskintyperna. * Slutligen presenteras ett tillämpningsexempel från svensk industri - hybridsimuleringar 
som genomförts vid SAAB:s simulatorcentral i Linköping för system 37 Viggen där 
bl a många instrument varit provobjekt. 
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• • Sedan ett tjugotal år har matema
tikmaskiner av såväl analogi- som digi
taltyp använts för beräkningar och simu
leringar inom vitt skilda tekniskt veten
skapliga områden. Som exempel kan näm
nas flyg- och rymdteknik, atomkrafttek
nik, skeppsbyggnad samt teknisk kemi. 

Användare av analogi- och digitalma
skiner bildade länge skilda skolor, som 
tvistade om vilken maskintyp som var 
bäst för lösande av olika problemtyper. I 
början av 1960-talet föddes tanken att 
utnyttja de goda egenskaperna hos båda 
maskintyperna, och genom någon form 
av samkörning få ett tekniskt och ekono
miskt optimalt system. Man har kallat 
detta förfarande hybridteknik, ett be
grepp som innefattar flera olika metoder 
att integrera analogi- och digitalteknik. 

Analog resp digital beräkning 
- två skiljaktiga principer 

Vid beräkning i analogimaskin ersätts 
hela det fysikaliska förlopp som skall be
handlas med en matematisk modell, of
tast i form av differentialekvationer. Va
riablerna i dessa ekvationer represente
ras i analogimaskinen av elektriska spän
ningar. Analogimaskinen består av ett an
tal elektroniska räkneenheter, som sum
matorer, integratorer, multiplikatorer, re
solvrar och funktionsgivare. De flesta av 
dessa är uppbyggda aven eller flera s k 
operationsförstärkare med linjära eller 
icke-linjära nät i återkopplingen för att 
ge önskad funktion. 

Med hjälp av dessa räkneenheter kan 
på de elektriska spänningarna utföras ma
tematiska operationer, t ex teckenändring, 
summation, integration, multiplikation el
ler division aven variabel med en kon
stant eller en annan variabel, resolvering 
från polära till rektangulära koordinater 
och omvänt samt generering av godtyck
liga funktioner aven eller flera variabler. 

Genom att på en kopplingspanel med 
hjälp av sladdar efter ett visst system 
koppla samman räkneenheter kan man 
efterlikna - skapa en analogi till - det 
önskade fysikaliska förloppet och få ut 
lösningar till dess sålunda programmera
de ekvationer. Analogimaskinen har ett 
stort antal parallellt arbetande räkneen
heter. Den är till sin natur en parallell
maskin. Lösningarna registreras oftast di
rekt i form av kurvor som funktion av 
tiden på s k flerkanalskrivare eller i ett 
rätvinkligt koordinatsystem på xy-skriva
re. Andra möjligheter är inspelning på 
analogbandspelare eller utskrift med prin
ter eller skrivmaskin. 

Även vid beräkning i digitalmaskin er
sätts det aktuella fysikaliska förloppet 
med en matematisk modell bestående av 
ett antal ekvationssamband. I dessa in
gående aritmetiska operationer (addition, 
subtraktion, multiplikation och division) 
kan lätt och snabbt utföras av digitalma
skinen, som ju är en ren siffermaskin ar
betande i det binära talsystemet. Addition 
och subtraktion sker siffra för siffra med 

Kostnad Kostnad 

~------------------~:~~~s ~--------.------------'Noggronnhot 
I, siffror 

Fig 2. a) Diagram visande den relativa kostnaden som funktion av det 
simulerade systemets egenfrekvens vid lösning i analogi- och digitalmaskin. 
Fig 2. b) Diagram visande den relativa kostnaden som funktion av önskad 
noggrannhet vid lösningen i analogi- och digitalmaskin. 

Timkostnad 

2 

~ 
2 

p 

p 

2t::=~~""'=~_-+_"'-
=-------------t-----+------t--------+----------+------1~ Komplexitet 

Fpl-mod. Fpl-mod. Fpl-mod. Fpl-mod. Rymd-
S frihets-landning Nav.+landn. Hela mach modeller 
grader 6 frihets- 6 frihe~ och fartomr. 

grader grader 6 frihetsgrader 

Fig 3. Detta diagram utvisar relativ kostnad som funktion av problemets 
komplexitet för några inom flyg- och rymdindustrins vanliga modeller. 
Kurvorna representerar rent analog, rent digital och hybrid lösniogsteknik. 
En uppfattning om den absoluta timkostnaden kan man få genom att sätta 
parametern p = 500-1000 kr/ tim. 

hjälp aven s k ad der, medan multiplika
tion och division utförs genom successiva 
additioner och skift i adder och register. 

Operationer av typen integration och 
resolvering är besvärligare, och de måste 
lösas genom numeriska metoder som rek
tangulär integration och polynomap
proximation. Funktionsgenerering kan 
ske genom lagring av tabellvärden i det 
minne som digitalmaskinen är försedd 
med, varefter ett söknings- och interpola
tionsförfarande ger önskat funktionsvär
de. Alla nödvändiga deloperationer utförs 
i digitalmaskinen i serie och delresultat 
lagras i någon form av snabbminne tills 
de åter behövs. Slutresultaten kommer 
oftast ut i tabellform på ansluten skriv
maskin eller radskrivare. Stora resultat
mängder kan lagras i skiv-, trum- eller 
bandminnen. 

De ovan beskrivna beräkningarna kan 
givetvis även kallas simuleringar, då det 
ju är fråga om att simulera - efterlikna 
- ett system med matematikmaskinens 

hjälp. Begreppet simulering förbehålls 
dock här den speciella typ av körningar, 
där endast en del av det behandlade för
loppet löses i matematikmaskinen, me
dan resten utgörs av den verkliga pro
cessen, dvs av till maskinen kopplad appa
ratur eller s k hårdvara. 

För- och nackdelar 
för de två typerna 

Som framgår av den inledande be
skrivningen arbetar de båda huvudtyper
na av matematikmaskiner, analogi- och 
digitalmaskin, efter vitt skilda principer 
för att ge lösningar till givna ekvations
system. Därigenom har de också olika 
egenskaper, vilka gör att för tekniska be
räkningar ibland den ena typen, ibland 
den andra är lämplig, beroende på pro
blemets natur. 

I analogimaskinen kan som nämnts alla 
räkneenheter arbeta paraIleIlt och konti
nuerligt, vilket gör maskinen oerhört • 
snabb. Den enda begränsningen ligger i 
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räkneenheternas gränsfrekvens, i en mo
dern maskin över 100 kHz. Detta inne
bär att de flesta fysikaliska förlopp kan 
simuleras i reell tid, dvs förloppet i ma
skinen tar samma tid som det verkliga 
förloppet. Detta är förstås nödvändigt vid 
en simulering med hårdvara. Om sådan 
inte ingår kan kanske i stället lösnings
frekvensen ökas, ibland ända upp till tu
sen lösningar per sekund. 

Det är vidare i analogimaskinen lätt att 
ändra t ex konstanter i ekvationerna ge
nom att ställa in nya värden på potentio
metrar. En sådan ändring ger omedelbart 
utslag i lösningskurvorna. Det är också 
lätt att med oscilloscop eller skrivare stu
dera processens förlopp i valfria punkter 
genom inkoppling på kopplingspanelen. 
Maskintypen lämpar sig genom den exem
plifierade goda kommunikationen män
niska-maskin för arbeten av experimen
tell karaktär, där teknikern vid maskinen 
söker sig fram till optimala lösningar. 

Andra fördelar för analogimaskinen är 
att datautmatning inte avbryter lösnings
processen samt enkel kommunikation 
med hårdvara som oftast är av analog 
karaktär. 

Analogimaskinens noggrannhet är dock 
inte särskilt hög. Man arbetar ju med 
mot variablerna proportionella spänning
ar, och dessa kan p g a drift och brus i 
räkneenbeterna knappast fås noggranna
re än inom ± 10 m V i maskiner med 
± 100 V arbetsområde. Detta begränsar 
då noggrannhet och upplösning till l på 
10-4 eller 0,01 %. 

En annan av analogimaskinens svag
heter är den långa inkörningstiden vid 
problembyte. Programmeringen omfattar 
hyfsning och skalning av ekvationer, sche
maritning samt uppkoppling på kopp
lingspanelen, vilket kan ske utanför ma
skinen. Vid den första inkörningen på 

Fig 4 a. Foto visande två större, moderna 
analogimaskiner, väl lämpade för hybrid
verksamhet. Maskinerna har ± 100 V ar-
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maskinen skall programmet testas och 
rättas till dess vissa förutberäknade test
värden stämmer. Flera problem måste 
växelvis kunna gå in i samma maskin 
med problembyte t ex en gång i veckan. 
Förutom att koefficientpotentiometrar 
och funktionsgivare skall ställas om och 
signalledningar till hårdvara kopplas in 
måste också ett nytt test utföras. Inkör
ningstiden kan därför vid större problem 
ofta räknas i dagar varje gång ett problem 
skall återinsättas i maskinen. 

Digitalmaskinens främsta fördelar är 
den höga noggrannheten och de korta 
inkörningstiderna. Noggrannhet och upp
lösning varierar med ordlängden och är 
för 16 bitars ordlängd 2-15 (första biten 
utnyttjas som teckenbit), dvs ca 0,003 % 
och för 24 bitars ordlängd ca 0,000012 % . 
Genom att sammansätta ord två och två 
och arbeta med dubbelordlängd, vilket 
i de flesta maskiner är möjligt på be
kostnad av snabbheten, kan, när så be
hövs, extremt god noggrannhet uppnås. 

Programmeringen kan vid stora pro
gram vara tidsödande men är möjlig att 
till stor del utföra vid skrivbordet utan 
att uppta maskintid. Den omfattar hyfs
ning av ekvationerna, skalning (bortfaller 
på maskiner med s k flytande räkning, 
där skalning är onödig), ritande av flö
desschema, stansning samt testkörning. 

Programmen skrivs i något enkelt pro
grammeringsspråk, som av maskinen 
översätts - kompileras - till maskinspråk. 
Sedan programmet väl är kontrollerat är 
inkörningstiden vid problembyte mycket 
kort. Den består endast av tiden för in
läsning av remsa eller hålkort, dvs ett 
fåtal minuter även för stora program. 
Andra fördelar för digitalmaskinen är 
frihet från drift, hög datalagringskapaci
tet samt hög tillförlitlighet. 

Till digitalmaskinens nackdelar hör den 

betsområde och statisk noggrannhet 0,01 %. 
I förgrunden en åttakanalskrivare för resul
tatregistrering samt en potentiometerinställ-

relativa bristen på snabbhet, som är spe
ciellt besvärande vid reelltidsimuleringar, 
samt svårigheterna att ändra program
men, dvs att experimentera vid maskinen. 
Snabbheten vid enskilda ränkeoperatio
ner kan tyckas nog så imponerande, ty
piskt ca 300 000 additioner per sekund, 
men eftersom alla operationer som 
nämnts måste utföras i serie, kan den 
sammanlagda tiden för en beräknings
cykel vid ett komplext problem lätt bli 
för lång, så att utmatning sker alltför 
sällan till den process i vilken maskinen 
är inkopplad. Intagning och utmatning 
av data måste ske åtminstone fem till tio 
gånger per period av det simulerade sys
temets egenfrekvens. 

Analogi- och digitalmaskinens 
fördelar ges i hybridtekniken 
Man kan särskilja fyra olika sätt att ut
nyttja såväl analogi- som digitalteknik i 
en hybrid konfiguration. En vanlig metod 
är sammankoppling aven ren analogi
och en ren digitalmaskin via någon form 
av anpassningsutrustning enligt block
schemat i tig 1. 

En annan metod är att i samma ma
skin, hybridmaskin, förena analoga och 
digitala kretsar som redan vid konstruk
tionen anpassas till varandra. Analogima
skiner utrustade med vissa logikkretsar 
eller digitalmaskiner med analoga till
satskretsar är andra möjligheter. Ofta ser 
man kombinationer av dessa huvudmeto
der. 

Sålunda kan analogimaskinen i det 
första exemplet ovan vara försedd med 
logikkretsar som underlättar anpassning
en till digitalmaskinen. Vidare ansluts 
ibland till hybridmaskinen en ren digital
maskin för att öka den digitala kapaci
teten. 

Vid användning av den förstnämnda 

ningsenhet med hålremsutmstning kombine
rad med skrivmaskin för resultatutskrift. 
Maskinerna ingår i Saabs hybridanläggning. 



Fig 4 b. Foto visande artikelförfattaren 
vid manöverbordet till en av de digital
maskiner av typ Saab NSK3B som ingår i 
det av Saab för beräkningar och simule
ringar använda hybridsystemet. Maskinerna 
har en sammanlagd minneskapacitet på 
20 000 ord med 13 och 26 bitars längd. 
Additionstid är 6 p.S, multiplikationstid 
83 t-ts. 

Fig 4 c. Foto visande digitalmaskin Saab 
NSK3B inbyggd i standardrack tillsammans 
med anpassningsutrustningen. Digitalmaski
nen är ursprungligen avsedd för flygbruk 
och därför mikrominiatyriserad. Den upp
tar inte mer än ca en halv meter utrymme 
i en nittontums rack! Anpassningsutrust
ningen består av omvandlare, buffertför
stärkare och skyddskretsar. Den är delvis 
uppbyggd med mikroelement, delvis med 
konventionell kretsteknik. 

metoden, och i någon mån även vid de 
övriga, krävs en anpassningsutrustning. 
Signalöverföringen mellan analogi- och 
digitalmaskin (och även till ev hårdvara) 
kan vara av två slag, nämligen kontinuer
ligt varierande data, som då måste ge
nomgå omvandling från analog till digital 
form och omvänt, samt binära signaler 
av till-fråntyp), som kan överföras direkt 
eller med impedans- och nivåanpassning 
om detta är nödvändigt. 

Den förstnämnda signaltypen repre
senterar problemvariablerna medan den 
sistnämnda utnyttjas för styrning och av
känning av tillstånd hos omkastare, re
gister o dyl. Anpassningsutrustningen kan 
i konsekvens med detta bestå av analog
digitalomvandlare (A/D), digital-analog
omvandlare (D/A), kretsar för impedans
och nivåomvandling samt skyddskretsar. 

Vid användande av hybridteknik gäller 
som huvudregel att operationer som krä
ver stor noggrannhet och är relativt lång
samma utförs digitalt, medan snabba ope
rationer, främst då integrationerna, ut
förs analogt. Ett aktuellt exempel är si
mulering aven dockningsmanöver i rym
den: 

Här simuleras rymdkapselns manöver
systern samt dess läge och acceleration 
kring axlarna analogt tack vare analogi
maskinens snabbhet samt möjligheten att 

lätt variera parametrar och även att sena
re koppla in delar av hårdvaran. Simu
leringen av kapselns höjd och läge i för
hållande till jorden och dockningsmålet 
kräver en upplösning på ungefär 250000 
gånger, vilket endast kan åstadkommas 
digitalt. Hybridteknik är här den naturli
ga lösningen. 

Genom hybridteknik har man sålunda 
kunnat kombinera analogimaskinens 
snabbhet och tillgänglighet med digital
maskinens goda noggrannhet och ratio
nella inkörnings- och problemlösnings
teknik. Förutom att man får tekniskt 
bättre lösningar än vid användande av 
ren analogi- eller digitalteknik sparar 
man även räkneenheter vilket ger lägre 
kostnader. I tig 2 a och b visas relativa 
kostnaden som funktion av egenfrekvens 
resp önskad noggrannhet hos problemet 
vid användande av analog och digital 
lösnings teknik. 

Av dessa diagram framgår att det är 
billigare att realisera högfrekventa prob
lem analogt medan hög noggrannhet stäl
ler sig dyr eller t o m omöjlig hos en ana
logmaskin. 

För dagens digitalmaskiner är förhål
landet omvänt. Hybridteknikens tekniska 
och ekonomiska fördelar belyses ytterli
gare av diagram 3, som är hämtat från 
det vanligaste tillämpningsområdet, näm
ligen flygindustrin. Den relativa timkost
naden för realiserande aven flygplanmo
dell av varierande komplexitet rent ana
logt, rent digitalt resp i hybridteknik har 
uppritats. Som synes är det idag knappast 
varken tekniskt eller ekonomiskt möj
ligt att lösa en fullständig flyg- eller 
rymdsimulering annat än med hybridtek
nik. 

I moderna hybridsystem med väl an
passade analogi- och digitaldelar kan man 
nå mycket långt med automatiserad upp
sättning och test även av analogidelen 
samt med digital kontroll av körningar
na. Sålunda kan digitalmaskinen utnytt
jas för skalning, uppgörande av kopp
lingsschema, beräkning av testvärden, in
ställning av koefficientpotentiometrar 
(servodrivna) och slutligen fullständigt 
statiskt test på den manuellt utförda ana
logiuppkopplingen under samkörning 
med digitaldelen. 

Vidare kan man t ex vid optimerings
problem, där man efter ett visst mönster 
ändrar koefficienter och genomsöker ett 
mycket stort antal fall för att finna opti
mala lösningar, utnyttja digitalmaskinen 
för styrning av problemlösningen. Proble
men löses då ofta snabbare än i reell tid, 
kanske hundra till tusen lösningar per 
sekund. Efter varje fullbordad lösning 
jämförs resultatet med i digitalmaskinen 
lagrade kriterier, nya koefficienter räk
nas fram och matas in till analogidelen 
varpå automatiskt en ny lösning startas. 
Varje gång en användbar lösning påträf
fas upprepas denna i reell tid, varvid in
tressanta variabler registreras på en an
sluten skrivare. 

Ett tillämpningsexempel 
från svensk flygindustri 
Det område där hybridtekniken vunnit 
störst utbredning är som tidigare antytts 
flyg- och rymdindustrin. För att närma
re belysa den nya tekniken har därför 
valts ett exempel från svensk flygindustri, 
nämligen från Simulatorcentralen vid 
Saab i Linköping. Vid utvecklingen av det 
flygburna vapensystemet 37 Viggen ut
förs simuleringar av betydande omfatt
ning i hybridteknik. 

Verksamheten omfattar utvecklings
och stödsimuleringar samt förarträning. 
För simuleringarna används sex analogi
maskiner från den amerikanska firman 
Electronic Associates samt två av Saab 
utvecklade, miniatyriserade digitalmaski
ner med omfattande anpassningsutrust
ning. Totalt omfattar anläggningen en 
analog kapacitet på ca 700 räkneförstär
kare och 100 multiplikatorer och resolv
rar samt en digital kapacitet på ca 20 000 
ords minne med 13 och 26 bitars ord
längd. Anpassningsdelen består av ett 60-
tal A/D-omvandlare, lika många D/A-om
vandlare samt hundratalet binära över
föringskanaler . 

Vid simuleringarna ersätts själva flyg
planet (aerodynamik och motorfunktio
ner) med en hybridmodell, kopplad till 
styrorgan och instrument i en fast kabin
attrapp. Omvärldspresentation i form av 
en schematisk miljöbild på ett bildrör 
framför föraren samt styrautomatfunktio
ner alstras i förekommande fall med rent 
analoga modeller. Vidare ingår flygpla
nets centralkalkylator (flygburen minia
tyriserad digitalmaskin), siktlinjesindika
tor och andra instrument i simuleringar
na som provobjekt i form av apparat
prototyper .. 

Flygplansmodellen har utförts fullstän
dig med sex frihetsgrader, nämligen trans
lation längs och rotation kring flygpla
nets x-, y- och z-axlar. Hastigt varieran-' 
de storheter, såsom tidsderivatorna av 
hastigheterna längs translations- och 
kring rotationsaxlarna integreras analogt 
medan långsamt varierande storheter så
som position och höjd över marken in
tegreras digitalt med stor noggrannhet. 

De s k aerodynamiska koefficienterna 
är funktioner av machtal, höjd, anfalls
och snedblåsningsvinklar, rotationshastig
heter och rodervinklar. De beräknas di
gitalt med hjälp av polynomapproxima
tioner. I modellen beräknas vidare motor
dragkraft och motorvarvtal, tyngdpunk
tens markkoordinater samt utsignal från 
automatisk fartkontroll. Insignaler till 
modellen är lägen hos gasreglage, styr
spak och pedaler samt signaler från st yr
automat och ev vindbybrus, 

I tig 4 visas delar av Saabs hybridan
läggning, nämligen ett par analogimaski
ner av typ EAI 231R och digitalmaski
nerna typ Saab NSK3B med anpassnings
utrustning. 

.. 68 
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BENGT B LÖNNQVIST:* 

SVENSKBYGGD TOLVTUMS 
HELTRANSISTORISERAD 
MOTTAGARE 

Den förutom i avstäm
ningsenheten och nät
delen med kisel planar 
transistorer uppbyggda 
tolvtummaren från 
Luxor beskrivs här 
»steg för steg». Mot
tagaren har i flera av
seenden en tekniskt 
intressant uppbyggnad. 

•• Luxors nya 12" TV, tidigare presen
terad i RT, innehåller huvudsakligast ki
sel-planar-halvledare. Fördelarna med ki
sel-planar torde vara bekant för RT:s lä
sekrets. Avstämningsenhet och nätdel är 
uppbyggda med germaniumdioder. Här 
är de berättigade i nätdelen tack vare den 
låga bottenspänningen vilket är väsentligt 
vid batteridrift. 

Avstämningsenheten för VHF har ka
pacitansdioder som avstämningselement. 
Inställningen sker med en potentiometer. 

Högspänningslikriktaren är av halv le
dartyp, stav med selentabletter. Appara
ten innehåller förutom bildröret endast 
halvledare. 

Tryckta spolar i form av två bred
bandstransformatorer används i MF-för
stärkaren. Transistorer med integrerad 

Chefskonstruktör, Luxor AB i Motala 
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skärm (presenterad i RT) används i denna 
del av mottagaren. 

Linjesynkronisationen är automatisk 
och av typen fas/frekvensdiskriminator 
(Gassmannkoppling). Reaktanssteget är 
uppbyggt aven transistor och en kapaci
tansdiod. Denna kombination möjliggör 
anpassning till den högohrniga fas/fre
kvemidiskriminatorn. 

Ljuddelen är av s k transformatorlös 
typ med likströmskoppling mellan in
gångssteg och slutsteget. Högtalarimpe
dansen är 10 ohm, men en 4 ohms hög
talare kan anslutas till mottagaren. 

Nätdelen har strömbegränsning och är 
även utförd så, att yttre batteri kan fel
polas utan att apparaten skadas. 

Avstämningsenheten (fig 1) 
Avstämningsenheten består av två sepa
rata enheter, en för UHF med mekanisk 

avstämning och en enhet för VHF med 
elektronisk avstämning. Avstämnings
axeln för UHF-enheten har använts som 
centeraxel för inställningsratten till VHF
tunern. Omkopplingen mellan UHF, 
VHF Band III och VHF Band I sker 
med tangenterna placerade över avstäm
ningsratten. Tangenten längst till höger 
är strömbrytarknappen. 

Rattarnas koncentriska placering gör 
att man kan tala om l-rattsavstämning. 
Ställer man in avstämningen på en UHF
sändare och en VHF-sändare valbar på 
Band I eller Band III, kan man med 
tangentomkopplaren välja program 1 el
ler program 2 (när vi fått det!) 

UHF-avstämningsenheten är konven
tionellt uppbyggd med 2/4 kretsar. Den 
inre axeln ger såväl finavstämning över 
en vridvinkel på ca 1800 som grovav
stämning. Den yttre axeln är kopplad di-



rekt på avstämningskondensatorn, och på 
denna axel är även UHF-skalan monte
rad. 

Transistorerna Q1 och Q2 är båda av 
typen AF 139. Q1 arbetar som AKR
reglerad HF-förstärkare, Q2 som själv
svängande blandare. Effektförstärkningen 
i enheten är ca 16 dB, och brusfaktorn 
ligger mellan 8 dB på låga kanaler och 
12 dB på höga kanaler. 

Strömförbrukningen för enheten är 
8 mA i oreglerat tillstånd. AKR-spän
ningen tillförs basen på Q1. 

VHF-avstämningsenheten är försedd 
med tre kapacitansdioder, CD1, CD2 och 
CD3, av typen BA 138. Kapacitansvaria
tionen för dessa dioder som funKtion av 
styrspänningen samt Q-värdet för dioder
na visas i tig 2. Vi ser här, att dioderna 
har sina högsta kapacitansvärden vid låg 
backspänning och sina lägsta kapacitans
värden vid hög backspänning, eller med 
andra ord, frekvensen är proportionell 
mot spänningen: låg frekvens vid låg 
spänning och omvänt. Fig 3 visar fre
kvenskurvorna med spridningar. 

VHF-tunern har tre transistorer: Q3 
= AF I09R som HF-steg och Q4, Q5 
= AF 106 som blandarsteg resp oscilla
torsteg. Blandarsteget fungerar dessutom 
som extra MF-steg vid UHF-mottagning 
och kopplas då om med dioden Dl = 
BAY17. 

Antennkretsen, som kopplas till emit
tern på Q3, är inte avstämd utan har ett 
filter av typ lågpassfi.lter på Band I och 
högpassfilter på Band III. På ingången 
finns dessutom en sugkrets Ll-C1 av
stämd till 37 MHz. Bandfiltret mellan 
HF-steg och blandarsteg är avstämt med 
CDIoch CD2. AKR-spänningen tillförs 
basen på Q3. Såväl Q1 som Q3 regleras 
i framriktningen, dvs ökad ernitterström 
ger lägre förstärkning. Denna reglering 
är att föredra, då den ger bättre korsmo
dulationsegenskaper och större reglerom
råde. 

Oscillatorn avstämmes med CD3 och 
ligger över den mottagna frekvensen. 
Blandartransistorn Q5 kopplas som tidi
gare nämnts till bandfiltret med dioden 
Dl, som vid mottagning på VHF är 
ledande. Vid mottagning på UHF bryts 
strömmen till dioden, som då spärrar, 
och Q5 fungerar härvid som extra MF
steg med inkoppling av signalen från 
UHF-tunern över filtret LI8-C27. Om
kopplingen mellan Band I och Band III 
sker med en skjutornkopplare, vilken på
verkas av resp tangenter. 

Effektförstärkningen i VHF-enheten 
är 30 dB på Band I och 25 dB på Band 
III. Brusfaktorn är 6 dB resp 7 dB. Frek
vensdriften är låg tack vare den ringa 
uppvärmningen. 

VHF -enheten styrs från potentiome
tern RI01, som har en speciell motstånds
kurva för avstämningsdioder. Spänning
en över potentiometern stabiliseras till 33 
volt med zenerdioden D22 samt glim
lampan GL7. Glimlampan är placerad 

Bengt B Lönn
qvists medarbetare 
vid konstruktions

arbetet på den i 
artikeln beskrivna 

heItransistorise
rade mottagaren. 
T v ing Arne Jo

hansson, t h ing 
Magne Larsson, 

båda Motala. 

Huvudsakliga tekniska data: 
Antenningång: 300 ohm symmetrisk 
Inbyggd stavantenn 
Effektförbrukning: nätdrift 25 W, batte

ridrift 15 W 
Spänning och strömart: 220 V, 50 H;z 

växelström 
Yttre batteri: 12 V 
MF-bildbärvåg: 38,9 MHz 
MF-Ijudbärvåg: 33,4 MHz, mellanbär-

våg 5,5 MHz 
Antal kanaler: VHF 11, UHF 48 (470-

890 MHz) 
Antal rörfunktioner: 60 (varav 1 bildrör, 

29 transistorer och 30 dioder) 
Antal transistorer: 31 (kiseltransistorer 

23, germaniumtransistorer 8) 
Antal germaniumdioder: 5 

bakom en springa i fronten, vilken tjänar 
som index för inställning, samtidigt som 
den visar om apparaten är tillslagen. 

Regleringen av känsligheten (AKR) är 
av motsatt polaritet mot MF-förstärkaren, 
och därför erfordras en polvändande lik
strömsförstärkare Q31. Q31 och därtill 
hörande komponenter är uppbyggda på 
ett kretskort på avstämningsenhetens hög
ra sida. Sammanbyggda med avstäm
ningsenheten finns även potentiometrar
na för ljud, ljus och kontrast. 

Nätenheten (fig 4) 

Nätenheten är separat uppbyggd på en 
mellanvägg och kan i fabrikationen på 
samma sätt som tunerenheten tillverkas 
och testas separat. 

Enheten kan matas från 220 V, 50 Hz, 
nät eller 12 V batteri. Effektförbrukning
en är härvid 25 W resp 15 W. Nätenhe
ten levererar ostabiliserad spänning till 

Antal kiseldioder: 13 
Antal selendioder: 7 
Antal kapacitansdioder: 4 
Antal zenerdioder: 1 
Antal rör: 1, bildröret, typ A-31-19 W, 

12" 
Högtalare: 65 X 120 mm 
Extra högtalaruttag: avsett för högtalare 

8 ohm 
Bildrör: 12" (31 cm) 
Bildstorlek: 25 X 29 cm 
Avböjning: 90 0 

Vikt: 9,5 kg 
Dimensioner: 37,5 X 26,5 X 31 cm 
Säkringar: finsäkring st 1,4 A trög 

finsäkring 1 st 3,0 A 

LF-delen och stabiliserad, filtrerad spän
ning 11,2 V till mottagarens övriga en
heter. På detta sätt har LF-delen, som ar
betar i klass B och har varierande ström
förbrukning, växelströmsmässigt isolerats 
frå'n de övriga enheterna. 

Stabilisatorenheten har, förutom goda 
stabiliserings- och filtreringsegenskaper, 
två andra fördelar. Det yttre batteriet, 
anslutet över kontakten på apparatens 
baksida, kan polvändas utan att skada 
inträffar, och enheten kan kortslutas på 
utgången utan att skadas. Vid kortslut
ning får basen på Q29 samma potential 
som emittern, och strömmen genom Q30 
stryps. Vid polvändning av batteriet fly
ter endast läckström och ström genom 
Rl06. 

Nätenheten har ett VDR-motstånd, 
R112, som referenselement. Utspänning
en regleras med R108. Inre resistansen 
hos nätenheten är ca 0,20 ohm. Konden-
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satorn C104 minskar ripplet och C108 
ökar stabiliteten och förhindrar själv
svängning. 

Kapaci tanadiod lIA 138 

Chassiet (fig 5) 

Den återstående delen av apparaten är 
uppbyggd på ett stort kretskort och en 
gavel av aluminiumplåt enligt fig 5. Det
ta kretskort ska vi nu analysera och delar 
därför upp det i följande funktioner: 

a. Bild-MF-förstärkare 
b. Ljud-MF-förstärkare 
c. LF-förstärkare 
d. Video-förstärkare 
e. Synk separator och fas/frekvens-

diskriminator 
f . AKR-steg 
g. Vertikalavlänkning 
h. Horisontalavlänkning. 

a. Bild-MF-fö1:stärkare 

Bild-MF-förstärkaren består av de tre 
transistorerna Q6, Q7 och Q8 samt demo
dulatordioden D13. Q6 regleras även den 
i framriktningen, dvs mot större emitter
ström vid minskad förstärkning (inkom
mande stark signal). MF-förstärkaren 
skiljer sig från de konventionella genom 
att kretsarna mellan Q6 och Q7 samt 
Q7 och Q8 är gjorda i form av tryckta 
spolar med ferritkärna, enligt fig 6. De 
tryckta spolarna, vilka består av tre varv 
på bägge sidor om den U-formiga isoli
ten, trycks genom ferritkärnan och ge
nom det stora kretskortet. På kretskortet 
sker förbindelsen mellan varven i spolen. 
Elektriskt sett bildar spolarna en bred
bandstransformator med omsättningsför
hållandet 4 : 1 mellan kollektorkrets och 
baskrets, och med en bandbredd på ca 10 
MHz. Den resulterande filterkurvan för 
dessa två kretsar L8 och LlO är avbildad 
i fig 7 a. Här ser vi kurvan uppmätt mel
lan basen på Q6 och kollektorn på Q8. 

Fig 7 b visar oss även den kompletta 
MF-kurvan för förstärkaren uppmätt 
mellan emittern på VHF-tunern (UHF
kabeln in) och videodemodulatorn. 

o 

-'::--- ::::-::: -- ~I:..... 

s 

5 tO :lOV 30 

~u,. ..... u".tI. 

Fig 2A. Spärrskiktskapacitansens, Csp, spän
oingsberoende för en kapacitansdiod BA 
138. 
Heldragen kurva Csp = f(U D + U B) 
Streckad kurva Csp = f(UtJ 
UD = Diffusionsspänoing 
UR = Spärrspänoing, 
f = 1 MIIz, {} = 25°C. 

Fig 2B. a) Fullständigt evkvivalent schema 
för en kapacitansdiod. b) Förenklat ekvi
valent schema för en kapacitansdiod. (Be
gränsat till området 100 kHz-300 MIIz). 
CG = Kapselkapacitans. Csp = Spärr
skiktskapacitans. Rp = Spärrskiktets för
lustmotstånd. Kg = Seriemotstånd. ~ = 
Serieinduktans. 

Den erforderliga bandbredden och se
lektiviteten åstadkommes i detta fall, då 
mellanstegen ej ger något större bidrag,. 
genom liten bandbredd på ingångsfilter 
och videomodulatorfilter. Sugkretsarna 
ligger alla samlade (tillsammans) med in
gångsfiltret. Fällan för 40,4 MHz är ba
lanserad med R227. Videoutgångssigna
len är ca 2 V pp. 

Stabiliteten är god och kurvföränd
ringen vid reglering obetydlig. 

b. Ljud-MF-förstärkaren 

Denna är högst konventionell och be
höver inte kommenteras. Transistorerna 
Qll och Q12, BF158 är desamma som 
används i Luxor TV 59600. Ingående fil
ter desamma som ingick i Luxor TV 
36200. 

c. LF-förstärkaren 
LF-förstärkaren är transformatorlös och 
likströmskopp~ad. Den matas direkt med 

Fig 1. (I' v och ovan): Princip- och kopplingsschema jämte avstämningsenhetema. 

J-817121 
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Fig 2C. Q-värdets frekvensberoende för 
kapacitansdiod BA 138. Heldragen linje: 
UR = O V. Streckad linje: UR = 3 V. 
Punktstreckad linje: UR = 30 V. - Publi
ceras med tillstånd från Siemens & Halske 
AG. 

likriktad ofiItrerad spänning + 16 V från 
nätenhetens laddningskondensator, såsom 
nämndes i avsnittet om nätenheten. Ut
effekten är begränsad till 1 watt genom 
att högtalarimpedansen är vald till 10 
ohm och emittermotstånden R224, R225 
är 2,2 ohm. 

Q26 och Q27 bildar tillsammans kom
plementärt push-pull slutsteg så att Q26 
är ledande för positiva halvperioder och 
Q27 för negativa. Mellan baserna för 
dessa transistorer ligger kiseldioderna D4 
och D5, vilka har till uppgift att ge en 
temperaturberoende spänningsskillnad 
mellan baserna på slutsteget. Denna för
spänning varierar med temperaturen på 
samma sätt som erforderlig basspänning 
för steget. 

Slutsteget drivs av Q25, vilken är di
rektkopplad till såväl slutsteget som in
gångssteget med Q24, vilken är av PNP
typ. 

Strömmen genom Q26 och Q27 (utan 
signal) inställs med R223. Är denna 0-
ström för liten fås övergångsdistorsion 
(cross-over distorsion) vid stark signal. 

Förstärkningen för LF-delen bestäms 
av motkopplingslänken R219, R217 så, 
att spänningsförstärkningen blir propor
tionell mot kvoten R219/R217. Ingångs
impedansen blir p g a denna motkoppling 
hög, storleksordIllingen 30 kohm. Sprid
ningen i transistordata har liten inverkan 
på förstärkarens prestanda. 

d. Videoförstärkaren 

Videoförstärkaren innehåller transistorer
na Q9 och QlO. Q9 arbetar som emitter
följare för videosignalen, positivt gående . 
synkpulser till synk-separatorn tas ut från 
kollektorkretsen, som är avkopplad för 
höga videofrekvenser genom C251. Sug
kretsen för 5,5 MHz ligger i emitterkret
sen på Q9. Kontrastregleringen består av 

RADIO & TELEVISION - NR 1 - 1968 35 



f ll[KV[NS[N so .. r UNKTI ON 
AV 5 ";(101101 . 101.[101 ÖV [II e1 4 

ee .. 3B , 9 I11H Z T ... 33 ,4 101HZ 

TUN[II III CAG N . II v36 10111 ' 4 2 

1101Gb I 31700 

Fas.' frekv. diskrim. 

Band I 

/!O LF-de 

10 

<o 45 .so 55 60 . 65 70 ~ 

V V 
3:J K'Z 

B ana N 

ZO 

10 

165 175 18$ 185 205 i?15 <'2.5 MJlz 

Videoförst. 

Fig 3. Frekvenskurvorna med spridningar. Fig 5. Chassiet är uppbyggt på ett 
stort kretskort. 

Fig 4. Nätdelen 
och principschema 
för denna. 

220V~ 
50Hz 

en lågohmig potentiometer R116, vars 
motståndsändar är anslutna till emitter
följarens utgång resp en spänningsdelare 
R254-R255, vilken ger samma likströms
potential i bägge ändarna av motstånds
banan. 

Glidkontakten är ansluten till video
transistorn QI0:s bas. På detta sätt har 
man fått en lågohmig kontrastreglering 
utan likspänningsvariation. 

36 RADIO & TELEVISION - NR l - 1968 

Scil<ring :5 Amp. 

Sfah. spånn.-aggregol 

Så'kr,ng 1.4 Amp 7 

AD 149 

830 C2S00 

LF 

, '-'- Stab. spänn.-~ggr~gai- · --l 
i !,'tAT i 

Kondensatorn C252 och drosslarna 
D-050 ger en tillräcklig bandbredd, ca 
5 MHz, åt videoförstärkaren. R2109 fun
gerar som strålbegränsare och är video
mässigt kortsluten av C289. 

Motståndet R120, l kohm, är ett 
stoppmotstånd som hindrar transienter 
från bildrörs genomslag att nå videotran
sistorn och förstöra den. R119 höjer lik-

. strömspotentialen på bildrörskatoden; 

R1I2 
VlJR 

R1I:S 
ISO 

I +!I 5"V t.oA 

detta för att få bilden släckt vid nedvri
den ljuspotentiometer (kompenserar spän
ningsfallet över R2109). 

e. Synkseparator och tas/trekvens
diskriminator (tig 8a) 
Transistorn Q 13 fungerar som vanlig 
synkseparator, och pulsformen på kollek
torkretsen har formen som visas i tig 8b. 
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Fig 6. MF-förstärkardelen är försedd med tryckt spole, L8, med 
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Fig 7. a) Karakteristiken för de tryckta spolarna L8 och 
LIO i MF-förstärkarens ingång. 
b) MF-kurvan i sin helhet. 

Fig 8. a) Principschema för synkseparatorn, kombinerad 
med fas/frekvens-diskriminator, b, c) och d) kurvor vid 
olika mätpunkter i enheten. 
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Basen på Q14 är ansluten till denna kol
lektor, och Q14 är följaktligen bottnad 
(transistorn är i tilläget) under tiden mel
lan synkpulserna och blir då spärrad 
(transistorn är i frånläget) under tiden 
för synkpulsen. Under den tid transis
torn är bottnad flyter en ström genom 
primärspolen i S-transformatorn 81526 
ansluten till Q14:s kollektorkrets. På 
grund av denna ström finns vid frånsla-

get av transistorn en magnetisk energi 
1;2 J2L i kretsen. Denna energi ger upp
hov till ett sinusförlopp (S-pills), tig Be, 
på sekundären, ansluten till mittpunkten 
på dubbeldioden D8. Frekvensen och 
pulstiden bestäms av primärkretsens in
duktans L och parallellkondensatorn 
C261. Denna frekvens har valts så att 
bilden ligger mitt på bildskärmen då po
tentiometern R263 är rätt inställd. 

.IA.~.··· .. ~ 
~~V-

-

.L,~ 

J~ I 

D8 tillförs även två motsatt riktade 
jämförelsepulser från linjeslutsteget, tig 
Bd. 

t. AKR-steg 

AKR-steget innehåller Q15 som nycklad 
AKR- och Q16 som AKR-förstärkare. 

Basen på Q15 inställs på en likströms
nivå med max kontrastpotentiometern 
R262. Då de negativa synkpulserna på 
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Fig 9. Principschemat för vertikalavlänkningsenheten med oscillator. 

emittern underskrider denna nivå med ett 
belopp som är lika med erforderlig bas
emitterspänning för ledande transistor, ca 
0,6 V, blir transistorn ledande. Transis
torns kollektorkrets tillförs en positiv fly
backpuls från linjetransformatorn. Över 
kondensatorn C254 uppstår en negativt 
gående spänning. penna spänning spär
rar transistorn Q16, vars kollektor går 
positivt. 

Med potentiometern R258 inställs max 
känslighet vid svag signal. Dioden D6 
är fördröjningsdiod för AKR-spänningen 
till avstämningsenheten. 

g. Vertikalavlänkninl?,en 

Fig 9 visar kopplingsschemat för vertikal
avlänkningen. Transistorerna Q 17 och 
Q18 bildar en multivibrator, där Q17 är 
ledande (i tilläget) under sveptiden ca 
19 ms och Q18 under återgångstiden ca 
l ms. Under återgångstiden bildas på ba
sen till Q 18 en negativ ' spänning, vilken 
urladdar sig över resistanserna R282 och 
R281, och dä!," tiden bestäms av tidskon
stanten för dessa motstånd 9.ch kQnden
satorn C266. Då basen på Q18 har nått 
en potential på ca 0,6 V blir transistorn 
ledande (i tilläge) och de seriekopplade 
kondensatorerna C268 och C269 urlad
das via dioden D11 och transistorn Q18. 
Restspänningen på basen till Q19 varie
ras med R284. 

Synkroniseringen av multivibratorn 
sker genom en på basen till Q l 7 inkom
mande vertikalsynkpuls. Denna åstad
kommes genom integrering i R277 och 
C265. Dioden DIO spärrar för positiva 
potentialer med avseende på basen på 
Q17 och blir ledande då en negativ puls 
når katoaen. På samma sätt isolerar även 
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D11 multivibratorn från drivsteget Q19. 
Under svepet får vi en positivt gående 

sågtandspänning på basen till Q 19 och föl
aktligen även basen tiiI Q20. Storleken 
på denna »sågtand», alltså höjden av 
bilden, regleras med R285. Emittern på 
Q20 är jordad över ett motstånd R290, 
R287 och R288 ger en motkoppling till 
baskretsen hos Q 19, som åstadkommer 
en linearisering av förlopp~. 

Den höga spänningstopp som uppstår 
under återgångstiden i kollektorkretsen 
hos Q20 skärs ned med klippdioden D12 
och dess uppladdningskondensator C270. 
Kondensatorn urladdas under svepet över 
R289. 

Kollektorkretsen till Q20 är likströms
matad över drosseln D-079 och konden
satorkopplad till avlänkningsenheten. På 
så sätt kan en liten och lätt drossel an
vändas, 

Vertikalsläckpulsen fås genom att den 
positiva återgångspulsen via R2108 och 
D19 tillförs emittern på videoslutsteget 
QlO, Den positiva pulsen förstärks i QlO 
och går till katoden på bildröret. 

Horisontalsläckpulsen är negativ och 
tiJlförs gl på bildröret genom R2107, 
C297 och R2117. D20 klipper härvid 
den positiva sågtandspänningen mellan 
pulserna. 

h. Horisontell avlänkning och 
högspänning 

I denna del av apparaten arbetar Q21 
som reaktanssteg, Q22 som sinusoscilla
tor och drivsteg samt BUlOO som linje
slutsteg. CD4 är en kapacitansdiod, vil
ken tillsammans med Q21 bildar reak
tanssteget. D14 skyddar Q22 för de ne
gativa halvperioderna av sinusspänningen, 

BA129 
.D/2 

R2!Jol 
L,.,7 • 

I 
Till ov/.-enher . i 

I' 
I 

__ ...J 

och D15 är spardiod i slutsteget. Dl6 är 
en 12 kV:s selenlikriktare monterad på 
linjetransformatorn, och Dl7 samt Dl8 
likriktare för + 110 V resp +400 V. 

I det följande beskrivs hur reaktans
steget arbetar: Fig lOa visar principsche
mat för ett kapacitivt reaktanssteg. För 
att här få en 90° fasförskjutning mellan 
bas och kollektorkrets bör reaktansen 
hos fasförskjutningskondensatorn C vara 
mycket större än resistansen R parallell
kopplad med transistorns ingångsresistans 
Re, alltså 

1 ~ R · Rin 
-~ wC R+ Rin 

Vanligtvis varierar man ett reaktans
steg genom att förskjuta arbetspunkten. 
Detta erfordrar dock i transistorsteg en 
viss effekt på grund av transistorns bas
ström. 

I 12800 har man valt ett annat sätt att 
variera reaktansen. Här förvandlas i stäl
let kapacitansen hos fasförskjutningskon
densatorn. Fig lOb visar det fullständiga 
reaktanssteget, där fasförskjutningskon
densatorn utgörs av kapacitansdioden 
CD4, Tack vare det höga spärrmotstån
det hos CD4 kan denna styras direkt från 
den högohmiga fas/frekvensdiskrimina
torn. I detta reaktanssteg är det alltså 
fråga om en kapacitansomvandlare, som 
förstärker kapacitansvariationerna hos 
kapacitansdioden. 

Fasförskjutningen i reaktanssteget sker 
i den kompletta kretsen över ett tvåstegs 
fasförskjutningsnät. Den kapacitiva spän
ning~gelaren C275-C276 bildar tills am
mans med motståndet R293 det första 

Fig 12. (T h) Kopplingsschemat för TV
mottagarens kanalväljare. 
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steget och sänker dessutom spänningen 
för att hindra överstyrning av kapacitans
dioden CD4. Det andra steget bildas av 
CD4 och transistorn Q21:s ingångsresi
stans parallellkopplad med R294 och 
R295. C274 är en stoppkondensator för 
styrspänningen; den bildar dessutom till
sammans med R292 en silkrets för st yr
spänningen från diskriminatom. Fig 1 Dc 
visar principschemat för fasförskjutnings
nätet. 

Fig Il visar principschemat för oscil
latorsteget och linjeslutsteget. Som vi 
ser av pulsbilderna är oscillatortransis
tom i tilläget (transistorn ledande) under 
den tid linjetransistorn är i frånläget. Un
der tilläget för Q22 flyter en ström ge
nom drivtransformatorn T-D3. Den i fäl
tet upplagrade energin ger när strömmen 
genom Q22 bryts upphov till en drivspän
ning och drivström i baskretsen till tran
sistorn Q23. Denna drivström och driv
spänning är här, i motsats till Luxor 
14200 och 16300, positiv. I schemat kan 
avläsas de strömmar och spänningar som 
förekommer i linjeslutsteget. 

öVRIGT OM KRETSLöSNINGARNA 
Positiv spänning till videoslutsteget er
hålls genom likriktning av den negativa 
återgångspulsen i punkt 12 på linjetrans
formatorn. Denna har en positiv kompo
nent av ca 110 V:s storlek (O-linjen går 
genom aritmetiska medelvärdet) och den
na likriktas i D 17. Spänningen över C284, 
ca 110 V, tas även till potentiometern 
för ljusstyrkereglering R118 samt glim
lampan GL7 och den med D22 parallell
kopplade potentiometern R101 för VHF
avstämningen. Alla dessa komponenter 
ligger samlade på avstämningsenheten 
~ 68 



»Den hjälpande holländaren» 
radiofartyg som räddar i nöd 

Det moderna radio- och räddningsfartyget »De Hoop» under gång i Atlanten. Som synes är det en avsevärd mängd elektronik och radio
utrustning ombord - märk antennsystemen! 

Över Atlantens vattenvidder 
kryssar året om ett märkligt 
fartyg, »de Hoop», som är ett 
flytande nöd~sjukhus och hjälp
fartyg för den nordatlantiska 
fiskeflottan. 
Väderinformation och uppgifter 
av alla slag sänds kontinuerligt 
dygnet om från den rikhaltigt 
utrustade båten . 

• • Fartyget ägs av den holländska or
ganisationen »The Society Hospitalkerk
schip De Hoop», och det nuvarande far
tyget är det fjärde som organisationen 
driver. Denna hjälpförening bildades re
dan 1898 och åtnjöt beskydd av dåva
rande regenten i landet. Det första far
tyget togs i bruk 1899 och tjänstgjorde 
fram till 1912, då ett nytt fartyg utrusta
des. Detta fartyg försågs i slutet av 1920-
talet med en radiostation för kontakt med 
i första hand moderlandets fiskebåtar. 

Med åren förflyttades dock de stora 
fiskeplatserna i Atlanten allt längre bort 
mot Island, Grönland och New Found
land, och organisationen insåg att man 
nu blev tvungen att anskaffa ett ännu 
större fartyg för denna biståndstjänst. 
1964 sattes så det nuvarande skeppet »De 
Hoop» i trafik och blev så utrustat att 

det kunde vistas till havs under långa 
tidsperioder, oberoende av väderlek och 
årstider. 

Samtidigt övergick dess arbete till att 
bli internationellt, så att det numera be
tjänar hela den nordatlantiska fiskeflot
tan, oberoende av båtarnas nationalitet. 

Organisationen finansieras genom pri
vata gåvor och donationer samt genom 
hjälp från kyrkliga samfund. Ombord 
finns ett modernt lasarett med »polikli
nik», medicinska resp kirurgiska avdel-

Förste radioofficeren tjänstgör även som 
hallåman och annonserar här en gudstjänst. 

ningar med operationsrum, vårdrum och 
sängplatser. Vidare finns bibliotek, sam
lingssalar, samtalsrum och kyrksal. Rädd
ningsaktioner och hämtning av sjuka sker 
med särskilda båtar som finns stationera
de på »De Hoop». 

Huvudsändaren ombord 
SRA-tiIlverkad MT 600 

Men fartygets huvuduppgift är alltså att 
vara en radiostation. Chef för denna är 
radiotelegrafist D Distel. Denne har bl a 

Läkaren ombord (t h) lämnar medicinsk 
rådgivning via radio. Detta slags bistånd, 
aven erfaren kraft, brukar betyda att livs
uppehållande behandling kan sättas in till 
dess land nås eller den hjälpande hollän
daren - eller annat »Iäkarförsett» fartyg -
hunnit fram. Det måste vara mycket svårt 
att diagnostisera på grundval av lekmanna
observationer per radioförbindelse, men få 
sjömän behöver nuförtiden befara att ligga 
sjuka eller skadade utan någon form av 
hjälp och lindring. 
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till sin hjälp chefsteknikern P Ouwenduk 
som skall bistå fiskebåtsskeppare vilkas 
radioanläggningar är ur funktion. 

Fullständig serviceverkstad finns om
bord på holländaren. Huvudsändaren är 
en 300 watt stark MT 600 tillverkad av 
Svenska Radioaktiebolaget. För amatör
trafik används en sändare av märket 
Oceanspan VII. Tre olika mottagare an
vänds, två Siemens E566 och en Radio 
Holland OR 6026. Vid radiotelefontra
fik med andra fartyg används apparater 
av fabrikat Zeewolt ZO 6166 resp Mar
coni Argonaut. Dessutom är naturligtvis 
fartyget utrustat med elektroniska navi
geringssystem, bl a radar- och Deccaan
lägningar. 

Radiostationen ombord på »De Hoop» 
sänder dagligen på 2 201 kHz kl 0645-
0655. Denna sändning innehåller väder
leksobservationer och riktar sig till den 
statliga väderlekstjänsten i Holland. Vi
dare sänder man kl 0730-0740, 1015 
-1025 och 1030-1040 på 2 316 kHz, och 
dessa sändningar är avsedda för fartyg 
som önskar assistans. 

Väderleksinformationer till fiskefarty
gen sänds da:gligen över 2201 kHz kl 
1245-1255, 1615-1625, 1930-1940 samt 
över 2316 kHz kl 1315-1325, 1630-
1640, 1845-1855 och 2030-2040. På 
söndagarna sänds även gudstjänster från 
kyrksalen på fartyget kl 1030-1130 och 
1845-1930 på 2316 kHz och på onsda
gar kl 1930-2000 över samma frekvens. 

»Sjöläkarem> ger radioråd 
åt nödställda till havs 
Dygnet runt har man radiopass på den 
internationella frekvensen 2 182 kHz, om 
något fartyg behöver hjälp. En av de 
vanligaste hjälpaktionerna via radiosta
tionen på »De Hoop» är medicinsk råd
givning. Det är chefsläkaren ombord som 
via radion instruerar besättningen på det 
fartyg .som har en sjuk eller ett 'olycks
fall att behandla. Dessa råd och informa
tioner sänds över frekvensen 2056. 

Bandinspelningar bättre 
än skriftliga rapporter 
Lyssnarrapporter på sändningar från »De 
Hoop» kan sändas till Vereniging Hospi
talkerkschip »De Hoop», Damrak 95, 
Amsterdam-C, Holland. Rapporterna be
svaras med brev, om internationell svars
kupong bifogats. 

Organisationen är dock mer intresse
rad av inspelningar från sina sändningar, 
då dessa ger bättre information om hör
barheten än en skriven rapport. Sänds 
bandinspelningar bör dock returporto bi
fogas om lyssnaren önskar bandet i retur. 

Bästa hörbarheten i Sverige är då far
tyget har sin patrullgång i Nordsjön mel
lan Norge och Skottland. • 
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Service 
och hobbybygge 

W. KLEINERT: Direktkopplade 
transistorslutsteg 

Transistorkonstruktionerna och -kopplingarna har med intresse 
anammats av hobbybyggarna. Men: Jämfört med de gamla rör
kopplingarna synes det vara svårt i många fall att få en »amatör
säker» transistorförstärkare. En sådan ger god ljudkvalitet med ett 
minimum av komponenter - och, hävdar förf., ett maximum av 
felmöjligheter! 
Ja, belägg finns under senare tid för att en besviken falang släppt 
intresset för 'de »samtida» konstruktionerna och återgått till rören ... 
W Kleinert resonerar här om problemet. 

• • Att »bygga transistoriserat» har 
många fördelar. Med små medel och be
gränsat utrymme kan man åstadkomma 
apparater för de mest skiftande använd
ningsmöjligheter. Det finns dock en del 
fallgropar som man kan hamna i, trots 
största noggrannhet! Den så ofta fram
dragna mänskliga faktorn spelar oss ett 
spratt då och då. 

Det kan börja med att det finns små 
felaktigheter i byggbeskrivningen som 
man inte observerat. 

Vidare kan toleranserna i komponen
terna ligga åt ogynnsamt håll och för
rycka de statiska värdena. Tyngst i våg
skålen för ett misslyckande ligger dock 
små kopplingsfel vilka kan fördärva hela 
resultatet. Samma kopplingsfel i en rör
apparat blir däremot inte alls så katastro
falt! 

Här ett exempel: Vi tar ett vanligt 
rörsteg enligt tig 1. Anodmotståndet skall 
vara 100 kohm. Om man av misstag (el
ler slarv) sätter dit ett motstånd med 10 
kohm så händer inte något märkbart. 
Allting fungerar (förstärkningen är kans
ke litet svagare). Man är förstås glad 
att »allting fungerar» och är ovetande om 
felet. Apparaten kan gå i åratal utan att 
mankera ... 

Så icke med transistorkretsen! Vi tän
ker oss samma misstag och sätter in ett 
motstånd med 1/ 10 av den rätta resistan
sen. Vad händer? Basspänningen blir för 
hög. Kollektorströmmen ökar avsevärt, 

och transistorn förstörs. Här beror det 
på kollektormotståndet hur fort det går. 
Vid låg resistans, t ex i en transformator
koppling, behövs bara bråkdelen aven 
sekund. Efter lång felsökning hittar man 
den trasiga transistorn, byter ut den, var
efter samma oförklarliga fel inträffar på 
nytt, nedslående nog. Det har faktiskt 
inträffat vid direktkopplade slutsteg -
där upp till fyra transistorer ligger i serie 
- att hela raden går upp i rök efter kor
tare eller längre tid. Efter så där fyra, 
fem byten kan det vara förlåtligt att man 
ledsnar på transistorerna - och använder 
gamla pålitliga rör igen. 

Dålig inStrumentutrustning 
hobbybyggarens akilleshäl 
Därmed kommer vi till hobbybyggarnas 
akilleshäl: För dålig instrumentutrustning. 
När man bygger en rörapparat (och hål
ler sig till de uppgivna komponentvärde
na) kommer den att fungera med gott re
sultat. Det går bra att kolla spänningsvär
den med en enkel voltmeter i 50-kr klas
sen. Så dock inte vid transistorbygge. 
Det kan redan vara för sent att mäta 
när apparaten är inkopplad. Det är ett 
absolut villkor för lyckade byggen att ha 
tillgång till en kontinuerlig variabel ström
källa med möjlighet till noggrann kon
troll av strömförbrukningen. 

Helst ska man gå så tillväga, att man 
gör i ordning hela kopplingen utan tran
sistorer. Då kan man få en första kon-



Fig 1. Om man sätter in en komponent med 
fel värde i en rörkrets händer ingen olycka. 
Kanske minskar förstärkningen något. I en 
transistorkrets kan samma manöver för
störa en eDer flera transistorer. 

lOOk 
(llk fel) 

troll att inga felkopplingar förekommer. 
Några milliampere går åt över diverse 
spänningsdelare. 

Sedan sätter man in en transistor i 
taget och kollar varje gång att strömmen 
ökar med rätt värde. För vanliga kopp
lingar med småsignaltransistorer ökar 
värdet med 1 il 2 milliampere. - Visser
ligen tar det litet längre tid att förfara på 
detta sätt, men en felkoppling är mycket 
svår att lokalisera på den helt färdig
kopplade apparaten. En annan svårighet 
är de olika sockelkopplingarna. En fel
vänd transistor kan förorsaka svårför
klarliga rubbningar i funktionen. 

De direktkopplade slutstegen 
förträffliga men riskfyllda 

Under senare tid har man mer och mer 
ökat utbudet av direktkopplade slutsteg 
med transistorer. Man får en ofta god 
ljudkvalitet med ett minimum av kompo
nenter. Men, med också ett maximum 
av felmöjligheter med oangenäma över
raskningar! Vi kan som exempel ta EbaBs 
10 watt förstärkare, som många har byggt 
(och en del misslyckats med). Liknande 
kopplingar förekommer i industribyggda 
apparater och de här förda resonemangen 
gäller även i de fallen. 

I tig 2 har alla spänningar inprickats 
för att kunna följa likströmsfunktionen. 
Som synes håller här tumregeln för tran
sistorn: bas-emitterspänningen skall vara 
0,2-0,3 volt. Strömmen genom transisto-

Fig 2. Vid slutsteg med flera seriekopplade 
transistorer är de rätta driftspänningarna 
viktiga för god och säker funktion. Mindre 
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förskjuta alla värden i förstärkaren med 
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rerna bestäms av Tl kollektorström, spän-
. ningen vid punkt (B) är samtidigt bas

spänning till TI. Eftersom kollektor
strömmen till Tl bestäms av des,s bas
spänningsdelare, kan man säga att just 
den med motstånden Rl och R2 är av
görande för hela förstärkarens ström och 
därmed funktion. Ett felaktigt värde där 
kan få till följd att alla transistorer för
störs. Värst utsatta är sluttransistorerna. 
Där finns ingen strömbegränsning. Då
lig förstärkning och distorsion kan upp
träda, men med strömmätning kan man 
omedelbart observera att någonting är 
på tok. 

För disto~sionsfri återgivning fordras 
god symmetri i slutsteget. I punkt (A) 
skall finnas halva batterispänningen. Det
ta är mycket viktigt, även med avseende 
på överbelastningen. Om nämligen spän
ningen ligger högre mot minus, t ex på 
18 volt (vilket faktiskt har uppmätts), 
belastas nedre halvan av slutsteget mera 
än den övre - och risken ökar för över
hettning och därmed för strömrusning 
emitter - kollektor. 

Också att beakta 
för servicemän 

Man kan säga, att rätt spänning i punkt 
(A) är a och o för förstärkarens funktion 
och transistorernas livslängd. Denna 
spänning bildas av de seriekopplade T3 
och T4, vilkas basström styrs av T2 kol
lektorström resp spänningsfallet över R6, 

R7, R8. Därmed inte sagt att osymmetri 
enbart beror på fel hos en av sluttran
sistorerna (för stor ICEo) utan också be
ror på felaktiga data vid T2, T3, T4 och/ 
eller felaktiga resistansvärden vid R6, 
R7, R8. 

Apropå felaktiga värden är det inte 
alls säkert att en ny transistor har rätta 
data, dvs passar till kretsens resistanser! 
Om man t ex ersätter Tl med en ny tran
sistor utan att kolla värdena kan det 
mycket väl hända att förstärkaren tyst
nar efter en tid, kanske omedelbart. När 
det är alldeles omöjligt att få en god sym
metri kan man ersätta Rl med en trim
potentiometer 50 kohm och R7 med 5-
kohm. Då har man medel att reglera 
driftspänningarna till rätt värde. 

När allt fungerar väl tas trimpoterna 
ur kopplingen, mäts upp och ersättes med 
fasta motstånd. Trimpotentiometrarna 
har en benägenhet till övergångsmotstånd 
vid kontaktniten. Det är onödigt att byg
ga in en ny riskkälla! 

Även nätaggregatet kan 
innebära stora felkällor 

De självreglerande nätaggregaten är bra, 
så länge det inte blir något fel. Transisto-
rerna är inte riktigt säkra än, ett litet 
emitter-kollektor läckage kan så små
ningom leda till direkt genomgång. För
stärkaren får då hela spänningen, ca 50 • 
volt i stället för 25. Då kan det hända 
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Fig 3. Nätdelen bör kontrolleras noggrant. 
Vid fel kan den fulla likspänningen om 
50 V gå till förstärkaren. - Ett större fel 
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Fig 4. »Hobbyvänlig» effektförstärkare med 
drivtransformator. Varje transistor bildar 
en sluten likströmskrets. Vid fel i någon 
krets påverkas inte de andra. God återgiv-

TEXAS ~ GC924 2N2188 
INSTRUMENTS 

IOOPF 

Fig 5. 40 W förstärkare i high fidelity-klass 
med direktkopplat försteg och symmetriskt 
slutsteg. Det mottaktkopplade steget matas 
med +27 och -27 volt. Högtalaren kan 
anslutas direkt utan kopplingskondensator. 
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Ding erhålles genom direkt utgång utan 
transformator. (Förslag från Telefunken 
1962.) 

-25V -27V 

I.5A 

+27 V 

8-164 
SPKR 

18A 

.02 

Nätdelen måste givetvis även den vara sym
metriskt uppbyggd. Drivtransformatom bör 
lindas binärt eller i sektioner. (Bell Impe
rial 1 000, 1965.) 

mycket snabbt att slutsteget lägger av! 
Man bör kolla nätdelen först som sist. 
Det kan vara nyttigt att lägga en säkring 
i transformatorns sekundär. Se fig 3/ 

Jämfört med rörkopplingar är det verk
ligen besvärligt att få en »amatörsäker» 
transistorförstärkare. Frågan är, om man 
inte genom användning aven drivtrans
formator kan eliminera riskerna vid di
rektkopplade slutsteg. Utgången kan i 
alla fall vara utan transformator. 

Fig 4 visar en förstärkare med driv
trafo. Som syns är varje transistor stabil 
för sig, vid felaktig dimensionering eller 
felkoppling berörs endast en transistor. 
Det är även lättare att kolla driftspän
ningarna. 

Ett annat utförande visar fig 5. Denna 
förstärkare är i high fidelity klass enligt 
förf mening. Visserligen är förtransisto
rerna direktkopplade men likströmsmäs
sigt skilda från slutsteget. Med transfor
matorns hjälp har man här byggt upp 
slutsteget symmetriskt till jord. Man kan 
koppla in högtalaren direkt utan konden
sator, vilken ofta försämrar basåtergiv
ningen. Naturligtvis måste nätdelen läm
na symmetriskt +27 och -27 volt. 

Den omnämnda förstärkaren kan vara 
värd att försöka sig på. Transformatorn 
måste lindas efter noggranna regler (sek
tionslinda för undvikande av läckinduk
tans) om man vill ha bästa resultat. För
stärkaren lämnar 40 W (musikeffekt), en
ligt uppgift. • 

Litteratur : 
2 X 10 W effektförstärkare med tran
sistorer 

RADIO & TELEVISION 1965, nr 12 

KLEINERT, W: Om fel i transistorslut
steg 

RADIO & TELEVISION 1964, nr 2 



i praktiken 
rön och tips 

TiUverkning av kretskort enligt Cir-Idtmetoden. Överst rulle med folietejp. T h självhäftande 
folieplatta. 

FÖR HEMELEKTRONIKER: 

Folietejp som ledning 
underlättar 
kretskorttillverkning 
vid bygge 

En ny metod för tillverkning av kretskort 
med hjälp av folietejp har lanserats av 
det engelska företaget Peak Sound, Ascot, 
England. Metoden kallas Cir-kit som till
lika är varunamn för de olika detaljer 
som ingår. 

Materialet levereras i satser. Tre olika 
uppsättningar finns .' I dessa ingår lami
natplatta, självhäftande folieplatta, själv
häftande folietejp och bruksanvisning för
packat i polytenpåse. Förutom de tre s k 
amatörsatserna finns industrisatser i löp
meter. 

Folien som är av 99,5 % ren koppar 
är korrosionsskyddad med ett lager av 
lack och är självhäftande genom ett på
lagt ämne som efter appliceringen på la
minatpiattan ökar vidhäftningsförmågan. 

Metoden är särskilt lämplig för labo
ratoriebruk där man ofta under arbetets 
gång behöver ändra ledningsmönstret. 
Dessutom kan folietejpen användas till 
reparation eller ändringar på konventio
nella kretskort. 
Generalagent är HEFAB, Tegnergatan 
39, Stockholm C. 

Limklämma på stativ 
underlättar montering av 
kretskort 
Med hjälp av denna enkla anordning blir 
lödningsarbetet på kretskort betydligt lät
tare. Denna »tredje hand» är uppbyggd 
aven lirnklämma, en s k spiralarm för 
armaturer och en relativt tung stativplat
ta i metall. Kretskortet kläms fast i lim
klämman och spiralarmen kan sedan stäl
las i önskad vinkel. 
Insänd av Göran Rolker, Lövängsvägen 
1, Täby. 

Borra s och gö n g as, 
Monteras med 
rörnippel 

............-!!- Limklänma 

Tung platta 

Hårklämmor vid lödning 
Från stud Håkan Hjortek i Barkarby 
kommer dessa råd angående lödning: 

Vid inlödning av värmekänsliga kom
ponenter, t ex halvledare, kan det ofta va
ra ett problem att få händerna att »räcka 
till» då en »teknisk shunt» är nödvändig 
som skydd för inre överhettning. Ett sätt 
är ju att ta i komponentens anslutnings
tråd med flacktång, men om detta inte 
låter sig göras kan man med gott resul
tat använda sig aven eller flera hårkläm
mor av vanlig typ. Dessa appliceras på 
tråden, sitter kvar där, och löd arbetet 
kan utföras. 

lödkolv ---... 

hå.r k Iä.rnmo. 

Användbara tips vilka publiceras i 
tidningen under denna rubrik hono
reras. - Märk kuvertet »Rön och 
tips». 
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nya produkter 
hemelektronik och audio 

UHER REPORT-SERIEN 
NU I 2/4-SpARSTEKNIK 

Nyligen debuterade på svensk 
marknad nya versioner av de 
välkända Uher-bandspelarna i 
Report-serien, d v s de por
tabla modellerna. De nya en
heterna heter Uher 4200 resp 
4400 och är försedda med 
två- och fyrspårsteknik till 
skillnad från den tidigare Uher 
Report, som var en ren mono
bandspelare (enkanals). 

Utseendemässigt är det föga 
som skiljer de nya versionerna 
från den äldre, endast de dubb
la utstyrningsinstrumenten och 
ett par omkopplare i frontpa
nelen vittnar om förändringen. 

I likhet med den i RT tidi
gare' beskrivna Uhern har de 
nya alla fyra bandhastigheterna 
(19 cm/s högsta) bandräkne
verk, fjärrmanövreringsmöjlig
het för start/stopp m m. 

Fyra olika strömkällor kan 
användas för driften: Torrbat
teri , bilbatteri, NC-ackumulator 
eller direkt växelströmsdrift via 
ett · laddningsaggregat till ac
kumulatorn. Ca åtta timmars 
drift är möjlig med batterier 
och ackumulator. Svensk re
presentant : EIA Successors 
AB, Stockholm 6. 

STORT DUAL-PROGRAM 1968 
MED NYA AUDIO
KOMPONENTER 

I Tyskland har High FideIity
intresset tagit ordentlig fart, 
och ett antal tillverkare mark
nadsför nu en mängd påkostad 
apparatur av ofta elegant ut
formning . En föregångare är 
Dual , som nu erbjuder ett av 
de mest omfattande audiopro
grammen. Exportframgångarna 
- särskilt på den amerikanska 
marknaden - har också varit 
stora. Främst är det givetvis 
grammofonverken som vunnit 
erkännande - från den tidiga- \ 
re 1009 till dagens utveckling 
1019, 1015 m fl. Dessa är för
sedda med bl a kontinuerligt 
regl~rbar »antiskating», dämpat 
nerlagg m m. Det förnämsta i 
verket i serien, Dual 1019 kom
mer inom kort att prova; i RT. 
I samband med detta presen
teras också 1015. 

Framför allt är det enheter 
med skivspelare som firman 
lägger an på - hela 12 sidor i 
huvud katalogen upptar sådan 
apparatur, från enklare skiv
spelare till ett antal enheter 
med en förstärkare som bas
modul och/eller med förstär
kare/högtalare i kombination. 
Gemensamt för många model
ler är möjligheten till »skiv
växling» enligt firmans eget 
system. 

Nålmikrofonerna i de hög
värdiga grammofonverken är av 
olika fabrikat och typer, bl a 
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Shure M 75 E, Pickering V 15, 
m fl. 

Dual P 410 V 1 är en skiv
spelare med grammofonverket 
410 och kristallsystemet CDS 
630 för stereo. Förstärkaren är 
på 4 "'! o<?h i likhet med övriga 
Dual-forstarkare transistorise
rad. Transformatoriöst, mottakt
kopplat slutsteg. Högtalare in-
bygd i höljets lock. . 

Skivväxlaren Dual 1010 S bil
dar stommen i flera enheter av 
denna typ. Det är ett nytt gram
mofonverk som antingen kan 
drivas manuellt/helautomatiskt 
för singelskivor eller som au
tomatisk växlare för upp till tio 
skivor. Alla fyra hastigheterna, 
sålunda också 162/3 v/min. 
Tonarmen har låsning och är 
som standard försedd med ett 
stereo-kristallsystem Dual CDS 

. 630. Utbytbar nålmikrofon. Skiv
tallriken väger 1,45 kg. 

Verket levereras bl a till Dual 
p 41 , en 2 X 6 W stereoenhet. 
Fysiologisk volymkontroll , se
parata bas- och diskantkontrol
ler, balansreglage, omkopplare 
stereo/mono, utgångar för bl a 
~andspelare. Högtalarna, 2 st, 
ar bestyckade med vardera en 
bredbandsenhet. 

~~4- ./i 
• ~~#",~ 

~~~ ~ -~=?r ~ ,.,-~ -- ~-- ~ ~ 

" 

HS 31 är en förstärkarenhet 
hopbyggd med skivspelaren 
1015 försedd med Pickering 
V 15/ DAC. Den finns i utförafl
det HS 31 W också, d v s med 
helt vit exteriör. 2 X 6 W ut. Till 
d~nna hemanläggning hör två 
hogtalare Cl 9. Dessa är be
styckade med vardera en 10 W 
bredbandshögtalare. 

En originell »modulupp-
byggd» variant är HS 21 med 
två »hängande» högtalare (8 
W). Högtalarna kan användas 
separat också. Två fyrstegs 
transformatoriösa transistorslut-

förstärkare om 2 X 6 W. För
stärkardelen är som synes stå
ende inplacerad i höljet bred
vid grammofonverket (1010 S). 

Grundstenen i Duals kom
pletta hemanläggning med 
wammofonverk, bandspelare, 
hogtalare - allt i höljen och 
konsoler i matchande ädelträ
slag med plexiglashuvar - är 
förstärkaren CV 4. Kiseltransis
torer i förförstärkardelen, slut
stegsbestyckning kisel- och 
germaniumtransistorer. 

Femstegs programväljare, 
mono/stereoomkopplare, vo
lymkontroll av omkopplingsbar 
typ för »hörriktigt» resp linjär 
återgivning. Bas- och diskant
reglagen är åtskilda men ver
kar på båda kanalerna. Balans
kontroll. Kontrollampa för nät
delen. 

Utöver högtalaranslutningar
na finns längs bakpanelen fem 
ingångar (alla med DIN-kon
takter, som ju börjar bli något 
aven europeisk standard för 
audio): Mikrofon, grammofon 
radio, bandspelare och rese~ 
(kan användas för t ex kristall
pick-up eller gitarrförstärkare, 
bl a). 

Effekten är 2 X 16 W konti
nuerlig, klirr :-:;;: 0,5 % vid fre
kvensområdet 40 Hz-12,5 kHz. 
Totala frekvensområdet uppges 
till 20 Hz-20 kHz ± 1,5 dB 
mätt i mekaniskt mittläge med 
klangfärgskontrollerna. Balan
sens område är 12 dB. Signal/ 
störningsförhållande > 50 dB 
överhörningsdämpning > 45 
dB vid 1 kHz. - Bild nedan. 

En mindre modell, Dual CV 

12, har samma utseende men 
ger effekten 2 X 6 W. 

Fyra högtalartyper i olika 
storlekar marknadsförs. Den 
största heter Cl 8 som tål en 
effekt om 30 W. Frekvensom
fånget uppges 30 Hz-20 kHz, 
± 6 dB. Impedans 5 ohm. Be
styckning : ett bassystem 245 
mm, två mel lanfrekvenssystem 

och diskant 130 mm, två lC
filter. Delningsfrekvens 1 000 
Hz. Filter 12 dB/oktav. Vikt 11 ,6 
kg. 

Minsta högtalarsystemet är 
av »bokhylltyp». Cl 7 omfattar 
80 Hz-20 kHz och tål 15 W 
tillförd effekt. Två högtalaren
heter ingår, 105 resp 130 mm 
för hela frekvensområdet. 

Dual TG 27 CV kallas band
spelaren 1 audioprogrammet. 
Den finns också som rent chas
si för inbyggnad. Apparaten, 
som är utförd för fyrspårstek
nik, tar 18 cm-spolar och har 
hastigheterna 9,5 resp 19 cm/s 
± 1 % enligt fabriken . Svaj 
~ 0,1 %, signal/brusförhållan
de :=o:: 50 dB, klirrfaktor (K3 vid 
333 Hz full utstyrning) :-:;;: 5 %. 
Frekvensområde vid högsta 
hastigheten uppges till 25 Hz-
16 kHz. . 

.. Bandspelaren har treställigt 
rakneverk och vidare finns et! 
utstyrningsinstrument, en VU
meter, stående placerad i front
panelen. 

Svensk representant: Ingen
jörsfirma Bo Knutsson AB, Sol
na 1. 

SINCLAIR NEOTERIC 60 
INTRESSANT 60 W-NYHET 

Sinclair Neoteric 60 heter en 
n~. brittisk konstruktion på för
starkarområdet som började 
marknadsföras vid årsskiftet. 
Det är en integrerad stereoen
het som ger 2 x 30 W i 8 ohm. ' 
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ROLA CELESTlON 

är ett i hemlandet England väl
känt namn inom audio; firman 
är en av Europas äldsta och 
även största högtalarfabriker. 

Till Sverige importeras nu de 
båda högtalarna DiHon 10 och 
15 i Studio-serien. Den förra 
tål 15 W och är bestyckad med 
ett »dubbelt» bassystem och ett 
diskantsystem. 

Utom ett åttatumssystem 
finns i den slutna lådan en spe
ciell, åttatums »slav»-enhet 
(ett liknande system tillämpas 
av J B lansing i USA) bestå
ende av ett omsorgsfullt dimen
sionerat, frisvängande styvt 
membran med stor amplitud 
och låg distorsion. Enheten 
drivs av bakstrålningen från 
bashögtalaren och "övertar" 
registret 30-60 Hz. 

Fabriken har funnit att på 
detta sätt kan bashögtalarens 
egen konamplitud vid dessa 
frekvenser reduceras och lägre 
harmonisk distorsion och Dopp
lerdistorsion uppnås, samtidigt 
som den tillförda effekten kan 
ökas väsentligt. Bättre basåter
givning och ökad belastnings
barhet är alltså fördelarna. 

Enheterna i Ditton 15 består 
av här nämnda bassystem plus 

diskantenheten HF 1300. Fre
kvensomfånget uppges 30 Hz-
15 kHz. Impedans 4 ohm. Re
sonansfrekvens 25 Hz, kon
amplitud 10 mm. För' slaven
heten är de båda sistnämnda 
värdena 8 Hz resp 16 mm. Del
ningsfiltrets frekvens är 3000 
Hz och kurvan anges till 12 
dB/oktav. Lådan väger 9,5 kg 
och har dimensionerna 535 X 
240X235 mm. 

Den mindre Ditton 10 kan 
återge 10 W effektivvärde. 4 
ohms impedans. Bestyckningen 
är en femtums basenhet och 
HF 1300 diskantsystem. Fre
kvensområdet uppges 35 Hz-15 

kHz, egenresonans 70 Hz. Vikt 
6 kg. 

Generalagent: Georg Sylwan
der AB, Lidingövägen 75, Sthlm 
No. 

KUBAS BÄRBARA FÄRG-TV 
"PORTA eOlOR" FÖR 68 

Berlinutställningen gav prov på 
en del färgmottagarnyheter som 
egentligen ingår i 1968 års mo
dellsortiment. Kuba visade sin 
bärbara »Porta Color» CK 211 
P med 11 " bildrör, vikt endast 
11,5 kg. Priset uppges ligga 
under 1 500 DM. 

Mottagaren innehåller 18 rör, 
16 dioder och tre transistorer. 
UHF-del ingår, där kanalvälja
ren är bestyckad med transisto
rerna AF 139 och AF 239. VHF
kanalväljaren är rörbestyckad. 

»Porta Color» är tekniskt sett 
likvärdig med sina större kusi
ner (se RT 9/67) med undantag 
av fördröjningsledningen. Den 
har här slopats i prisreduce
rande syfte, naturligtvis på be
kostnad aven linje i bilden, 
men om det innebär någon 
större olägenhet på så liten 
bildyta återstår att se. 

Svensk representant: Han
delsfirman Curt Jansson, Birger 
Jarlsg 115, Stockholm. 

BlAUPUNKTS 22" 
FÄRGMOTTAGARE 
MARKNADSFöRES I SVERIGE 

Robert Bosch AB, Stockholm 
C, introducerar nu Blaupunkts 
färg-TY-mottagare i bordsutfö
rande, modellbeteckning CTV 
2006. Den har hölje i valnöt 
och är utrustad med 22" bild
rör. 

Kanalväljaren är diodavstämd 
och ' h~.r sju il')s.tällningsfunktio
ner med förval 'av lika många 
VHF/UHF-stationer. 

Antalet transistorer i m otta-

garen är 40, dioder 63 och rör 
14. Färgåtergivningsfunktioner
na är samlade på ett utbytbart 
kretskort (if RT 9/67). 

Växling från svartvitt-återgiv
ning till färgåtergivning sker 
automatiskt vid färgprogram. 

Mottagarens dimensioner 
69X48,5X50,5 (bXhXd) cm. 

FERGUSON STEREOSPELARE 
NYTT FRÄN BRITISH RADIO 

En ny heltransistoriserad ste
reobandspelare, Ferguson 3232, 
har presenterats av British Ra
dio Corp, England. 

Ferguson arbetar med fyra 
spår och har tre hastigheter: 
19, 9,5 och 4,75 cm/s. Den kan 
anslutas till de flesta typer av 
stereoanläggningar eller an
vändas separat. Frekvensområ
det är vid högsta hastigheten 
40-18000 Hz, vid de båda lägre 
40-14 000 och 40-7 000 Hz. 
Svajet uppges vara bättre än 
0,15 % vid 19 cm/s, 0,2 % och 
0,25 % vid 9,5 och 4,75 cm/s. 
Max spoldiameter är 7" (18 
cm). 

Den mekaniska uppbyggna
den medger att maskinen an
vänds i antingen vertikalt eller 
horisontellt läge. 

Inspelnings- och avlyssnings
nivå regleras av skilda rattar 
med inbyggd stereobalansering 
(s k dubbelrattar) . De två ka
nalerna har separata VU-met
rar samt programkontroller med 
mixerfunktion. Med en spår
överföringstangent kan man in
ternt föra över gammal inspel
ning från ett spår och mixa den 
med ny inspelning på ett annat 
spår. 

Medhörning av inspelad sig
nal, eller redan inspelat spår, i 
de båda inbyggda högtalarna. 

För yttre högtalare finns två 
8 ohms utgångar som lämnar 
max 5 W. 

Fergusonspelaren marknads
förs i Sverige av AB Georg 
Sylwander, Stockholm NO. 

PLUG IN-AUDIOFöR
STÄRKARE FRÄN ZOUNDEX 
I HÖÖR 

Firma Zoundex (Ingvar Nils
son), Höör, tillverkar ett antal 
kiseltransistoriserade förstär
karmoduler på kretskort: 

• Typ PZ 5 lämnar 2 W utef
fekt med < 1 % distorsion vid 
20 mV in signal. Inimpedansen 
är 50 kohm, totala frekvensom
rådet 3 Hz-290 kHz - eller 
inom ± 3 dB-gräns 8 Hz-35 
kHz. 

• PZ 20 lämnar 12 W med 
< 0,4 % distorsion. Insignalni
vå 180 mY, inimpedans 100-
200 kohm. Frekvensområdet är 
4 Hz-300 kHz, inom ± 3 dB 12 
Hz-50 kHz. 

• P 100 ger 70 W ut med 
~ 0,25 % distorsion och 350 
mV insignal över 50 kohm. Den 
täcker totalt frekvensområdet 
från likspänning till 320 kHZ; 
inom ± 3 dB 4 Hz-60 kHz. 

AUDIOANLÄGGNING I STATIV 
NYTT "PAKET" FRÄN BRAUN 

Braun har utökat sin audiose
rie med stativmonterade och 
mycket flexibla utrustningar i 
professionell klass. Uppbygg
naden kan lätt anpassas till 
olika krav på prestanda. Pro
gramkällor och förstärkare kan 
kombineras för de ' flesta be
hov. 

Standardkomponenterna för 
audiostativen förstärkare, 
mixer, bandspelare, skivspela
re och tuner - serietillverkas 
av Braun. Dessutom beställ
ningstillverkar företaget kom
ponenter för speciella ändamål. 

Alla apparatanslutningar är 
utförda med oförväxelbara kon
taktdon. Mätnings- och prov
ningsarbeten kan göras utanför 
stativet med hjälp av adapter-
kablar. • 

»HiFi-Ela EGZ» är beteck-
ningen på qet nya audiostati-
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nya produkter 
hemelektronik 
och audio 

vet som tillverkas med 600 mm 
och 460 mm standard bredd och 
standarddjup. Fyra olika höj
der kan väljas: 891, 1 424, 1 736 
eller 2046 mm. 

Svensk representant: Braun 
Electric Svenska AB, Västra 
Frölunda 1. 

HITACHI BANDSPELARE 
FöR STANDARDKASSETT 

Japanföretaget Hitachi har pre
senterat sin första kassettband
spelare för de standardkasset
ter som finns i marknaden. Den 
har typbeteckningen TRQ-210. 

Inspelningsnivån regleras au
tomatiskt och indikeras på ett 
visarinstrument. Uteffekten är 
600 mW, frekvensområdet 100 
-8S00 Hz. . 

All manövrering sker med 
tryckknappar, dessutom har 
mikrofonen en omkopplare för 
fjärrkontroll: 

Högtalardiametern är 3" (7,7 
cm). För extra högtalare finns 
en 8 ohms utgång och för in
spelning från radio en 100 
kohms ingång. 

Dimensionerna är 22X13X6 
cm, vikten 1,4 kg. Bandspela
ren drivs med fyra 1,S V batte
riceller eller från nätdriven bat
teriersättare. 

Skandinavisk generalagent är 
AB UPO, Solna 1. 

~ 46 Sinclair ••• 

Vid 10 W/kanal och 1 kHz (i 
1S ohm) uppges den totala har
moniska distorsionen till O,OS 
% . Förstärkaren är bestyckad 
med 28 kisel planar-transisto
rer. Bland de speciella finesser
na märks en skyddskrets som 
kopplar bort utgången på 
mindre än - uppges det - en 
tusendels sek i händelse av 

50~ 
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strömförsörjning 

NYTT OLTRONIX-AGGREGAT 
FöR IC-STRöMFöRSöRJNING 

Ett likspänningsaggregat, som 
är speciellt lämpligt för matning 
av integrerade kretsar, typ 
B8-7 har presenterats av 01-
tronix AB, Vällingby. 

Aggregatet lämnar 7 A i om
rådet 3-8 V. Spänningen är 
kontinuerligt variabel med en 
10-varvig potentiometer. 

Utspänningens stabilitet är 
0,01 % vid 10 % nätspännings
variation eller 20 mV vid 100 % 
laständring. Brumspänningen är 
< O,S mY. Inställbar strömbe
gränsning, separata volt- och 
amperemetrar. 

NY SERIE VRIDTRAFOS 
FöR MAX 5000 VA FRAN RFT 

Eia Successors AB, Stockholm 
6, marknadsför en serie vrid
transformatorer av det östtys
ka fabrikatet RFT. 

Transformatorerna säljs dels 
inbyggda, s k lab-utförande, 
dels som monteringsbara enhe
ter. 

Max uttagbar spänning är 
2S0 V. Tillåten belastning är 
1,6, 4, 10 eller 20 A. 

NYTT KOMPAKT LIK
SPÄNNINGSAGGREGAT 
FRAN WE, ENGLAND 

Weir Electronics Ltd, England, 
har kommit ut med en ny serie, 
Minireg 400, stabiliserade Ii k
spänningsaggregat i mycket 
kompakt utförande. 

• Minireg 401 har kontinuer
lig spänningsinställning med 
1 % noggrannhet, 0-30 V ut
spänning, 0-1 ,2S A strömuttag 
och max 200 flV brumspänning. 
Utimpedansen är 0,Q1 ohm vid 
1 kHz. Vid 100 % laständring 

mätinstrument 

eller 10 % nätspänningsänd
ring är stabiliteten bättre än 
O,OS%. 

• Minireg 402 har samma 
data. Noggrannheten är dock 
högre, 0,3 %. 

• Båda aggregaten har möj
lighet till programmering och 
fjärravkänning. 

Svensk representant: M Sten
hardt AB, Vällingby. 

12 MHz PORTABEL RÄKNARE 
I NY SERIE FRÄN RACAL 

I en ny räknarserie 800 från 
Racal Instruments Ltd, Eng
land, ingår ett kompakt preci
sionsinstrument med typbeteck
ningen 83S. 

Räknaren, som är byggd med 
integrerade kretsar, har sex 
dekaders presentation och två
kanalig ingång. Den mäter fre
kvens i området 10 Hz-12,S 
MHz, periodtid inom 0-1 MHz, 
frekvensförhållande inom 0-2 
MHz, tid 1 flS-10 s. Atta tidbas
dekader väljs med knappsats: 
1, 10, 100 fls; 1, 10, 100 ms; 1, 
10 s. En inbyggd 1 MHz fre
kvensnormal ger noggrannhe
ten 1/106

• 

Instrumentet är utformat för 
att vid behov passa 19" stan
dardrack; längden motsvarar 
en halv rackmodul. 

Svensk representant: M Sten
hardt AB, Vällingby. 

RACALATOR, FREKVENS
STABILISATOR FöR 
TRAFIKMOTTAGARE 

Racals kommunikationsmotta
gare RA 217, som tidigare pre
senterats i RT (nr 11/66), kan 
förses med en frekvensmättili
sats MA 210 »Racalator». 

Enheten utgörs aven fre
kvensmeter med minne och en 
sexsiffrig räknare som avkän
ner och presenterar mottagen 
frekvens. 

Frekvensmeterns minne kor
rigerar med ± 1 Hz noggrann
het mottagarens MF-avstämning 
vid ev frekvensdrift. 

Den korrektionsspänning som 
utgår till mottagaren avläses på 
ett visarinstrument. 

Svensk representant: M Sten
hardt AB, Vällingby. 

VOLTMETRAR FöR 1,5 GHz 
MARCONINYHETER PÄ IM 67 

Två nya HF-voltmetrar, TF 2603 
och TF 2604, presenterades av 
Marconi Instruments Ltd, Eng
land. 

• TF 2603 är heltransistorise
rad och har frekvensområdet 
SO kHz-1 SOO MHz, känslighe
ten 300 flV. Antalet mätområ
den är åtta med 1 mV som 
lägsta och 3 V som högsta om
råde, noggrannheten 3 % . In
gångsresistansen är > 1S0 
kohm på 1 V-området och vid 
frekvensen 1 MHz, ingångska
pacitansen < 2,S pF. 

Instrumentet kan drivas från 
4S-1 000 Hz nät eller yttre bat
terier. 

• TF 2604 är rörbestyckad. 
Den mäter likspänning, växel
spänning och resistans. Fre
kvensområdet är 20 Hz-1 SOO 
MHz. 

Mätområden vid likspänning: 
10 mV-1 000 V i åtta områden, 
med högspänningsprob kan 
upp till 30 kV mätas. Ingångs
resistans 100 Mohm, med 30 
kV-proben 3 Gohm. 

Växelspänning: 2S mV-300 
V i sju områden. Ingångsresis
tansen är S Mohm vid 1 kHz, 
SOO kohm vid 10 MHz och 150 
kohm vid 100 MHz. Ingångska
pacitansen är ca 1,S pF. 

Resistans: 0,2 ohm-SOO 
Mohm i sju områden. 

Instrumentets noggrannhet 
är 2%. 

Svensk representant: Svens
ka Radio AB, Stockholm 12. 



komponenter 

TANTALKONDENSATORER 
SUBMINIATYR FRAN 
UNION CARBIDE 

Kemet Z är beteckningen på 
en serie små tantalkondensa
torer från Union Carbide Corp, 
USA. . 

Kondensatorerna finns med 
kapacitansvärden från 4 700 pF 
till 22 JlF med 20, 10 eller 5 % 
tolerans. Med hänsyn till arbets
spänningen kan de indelas i 
nio klasser: 6, 10, 15, 20, 35, 
50, 75, 100 och 125 V vid +85° 
C. Temperaturområde: - 80 till 
+125° C. 

Dimensioner (diameterX 
längd): 2,5X6,9 mm eller 3,5X 
10 mm beroende på spännings
klass och kapacitans. 

Svensk representant: Firma 
Johan Lagercrantz KB, Solna 3. 

NYA OMKOPPLARE OCH 
RELÄER FRAN PAINTON 

Vippomkopplare i miniatyrutfö
rande, med endast 6,5 g vikt, 
hör till nyheterna från Painton 
& Co Ltd, England. 

Tillåten belastning är 2 A vid 
250 V (växelspänning). Funk
tion: tvåpolig växling. Livsläng
den uppges till ca 40000 ope
rationer. 

Painton & Co har gemensamt 
med Chauvin Arnoux, Frank
rike, presenterat en serie kon-

taktorreläer OK med upp till 
10 A brytförmåga. 

Exempel på tillämpningar: 
tidrelä, blinkrelä, pulsstyrt relä, 
relä med reglerbart omvärde, 
vipprelä. 

Livslängden är 108 operatio
ner. 

Svensk representant: Svenska 
AB Painton, Spånga. 

AL-OXIDBLÄSTER RENGöR 
LÖDÄNDAR, KAPAR 
KOPPARFOLIE 

Elliot Brothers, England, licens
tillverkar en amerikansk utrust
ning, "S S White Airbrasive 
Unit", med vilken man kan 
blästerbearbeta keramiska ma
terial, germanium, kisel, glas, 
glimmer mm. 

För tillverkare av elektronik
utrustning är apparaten spe
ciellt användbar då det gäller 
att göra rent uttagsändar på 
motstånd, kondensatorer, tran
sistorer och andra komponen
ter. Folie på kretskort kan jus
teras och kapas. Med en till
satsen het kan tjockfilmskretsar 
justeras. 

Airbrasive Unit arbetar med 
en koncentrerad stråle av al u
miniumoxidpulver som matas 
ut med 5,5 kp/cm2 tryck. Minsta 
bearbetningsspår är 0,2 mm. 

Ingenjörsfirma L1F Produk
ter, Värnhemsvägen 20, Hud
dinge marknadsför denna ut
rustning. 

EPOXYINGJUTNA POLY
KARBONATKONDENSATORER 

Leclanche i Schweiz tillverkar 
en variant MKPg av sin serie 
MKP metalliserade polykarbo
natkondensatorer. 

Den nya kondensatorn har 
trådanslutningar på endast en 
sida. Avståndet mellan anslut
ningarna följer standardmodu
len 2,5 för kretskortmontage. 

Fem driftspänningsklasser vid 
+85° C anges: 63, 100, 250, 
400 och 630 V. Förlustfaktorn 
är < 10-2• Kapacitansvärden: 
10 nF-4,7 JlF i standardserien 
10-15-22-33-47 -68. 

Svensk representant: Bo 
Palmblad AB, Stockholm 9. 

rör, halvledare 
integrerade kretsar 

NYA LAGPRISTYRISTORER 
FRAN SOLID STATE, USA 

Solid State Products Inc. har 
kommit ut med tre nya relativt 
prisbilliga serier tyristorer, 
B150, BA150 och CD1040. De 
är hermetiskt kapslade i tre di
mensioner: TO 46, TO 18 resp 
TO 5. 

Tyristorerna tål 40 A stöt· 
ström och drar 200 JlA styrström. 
Tillslagstiden är 200 ns, åter
ställningstiden 8 Jls. 

De tre serierna innehåller 
olika typer för anodspänningar 
från 30 V till 200 V. MedeI
strömmen är omkring 250 mA 
beroende på höljets dimension. 

Svensk representant: Swed
ish Elektrolink AB, Stockholm C. 

GLAS KAPSLAD DIOD FÖR SO A 
STÖTSTRÖM TRANSITRON
NYHET 

En ny serie hermetiskt glas
kapslade subminiatyrdioder, 
1 N4383-4586, har presenterats 
av Transitron, USA. Dioderna 
är avsedda för 200-1 000 V 
backspänning och tål 1 A me
delström och 50 A stötström. 
Spänningsfallet är ca 1 V vid 
1 A framström, temperaturom
rådet - 65 till + 175° C. 

Svensk representant är Tran
sitron Electronic Sweden AB, 
Farsta. 

NY OPERATIONSFÖRSTÄR
KARE lIC-TEKNIK FRAN 
PHILBRICK 

Philbrick, USA, har utvecklat 
en TO 5-kapslad monolitför
stärka re T52 för universell an-

vändning. Den har råförstärk
ningen 88 dB vid 5 kohm be
lastning, 91 dB vid 10 kohm. 
Förstärkningsbandbreddspro
dukten är 10 MHz och inimpe
dansen 210 kohm. Matnings
spänning: ± 15 V. Temperatur
område: - 25 till + 100· C. 

Svensk representant är Scan
dia Metric AB, Solna. 

EPOXYDIODER FÖR 40 A 
I NY SERIE FRAN WE 

Westinghouse Electric, USA, 
har introducerat en ny familj 
kiseldioder med nio olika typer 
för 1,5, 3, 10, 15, 20, 25 och 
40 A framström. Spänning: 50-
1000 V. 

Dioderna är ingjutna i epoxy 
och uppges vara betydligt pris
billigare än metall kapslade ek
vivalenttyper. 

Svensk representant är Nor
disk Elektronik AB, Stockholm 7. 

DUBBELRIKTADE EPITAXIAL
TYRISTORER NYTT FRAN IR 

International Rectifier, USA, har 
utvecklat "High Power Logic 
Triac", en dubbelriktad tyristor 
i epitaxialutförande för 1 000 V, 
200 A. 

Den är avsedd att ersätta två 
konventionella tyristorer i kopp
lingar för effektreglering eller 
till/frånreglering. • 

Svensk representant: AB 
Nordqvist & Berg, Stockholm K. 
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nya produkter 
rör, halvledare 
integrerade kretsar 

NYA MULLARD-TRANSISTO
RER FöR MOBILA 
FM-SÄNDARE 

Tre nya NPN-kiseltransistorer, 
som Mullard kommit ut med, är 
avsedda för mobila FM-sända
re med driftspänningen 13,8 V. 

Lämpliga drivtransistorer är 
BLY 34 och BLY 55; de kan 
emellertid också utnyttjas i 
slutsteg i mindre VHF-sändare. 
Sluttransistor för större utrust
ningar är BLY 36. Gränsfrekven
sen för samtliga tre typer är 
450 MHz. 

I en mindre 175 MHz sända
re lämnar BLY 34 8 dB förstärk
ning och 3 W bärvågseffekt 
med 80 % verkningsgrad. 

Med BLY 34 i drivsteget och 
BLY 55 i slutsteget kan man ta 
ut 4 W med 70 % verknings
grad. 

I en 13 W 175 MHz sändare 
används som försteg BLY 34, 
drivsteg BLY 55 och slutsteg 
BLY 36; verkningsgrad 75 %. 

Svensk representant för Mul
lard är Försäljnings AB Elco
ma, Stockholm 27. 

BLOCKGJUTNA SNABBA 
KISELLIKRIKTARE FRÄN 
EDI, USA 

Electronics Devices Inc, USA, 
presenterar en ny serie RHP 
ingjutna kisellikriktare för 2,25 
-2,5 A framström och 3-50 kV 
backspänning (toppvärde) . Ater
ställningstiden, »recoverytime», 
är 300 ns mätt från 1 A 
framström till 30 V spärrspän
ning. 

Svensk representant: Elmet
ric AB, Johanneshov 4. 

MULLARD PRESENTERAR NY 
TYRISTORFAMILJ I TO 5 

En serie nya lågeffekttyristorer 
i TO 5-hölje, BTX 18, har in
troducerats av Mullard, Eng
land. 

Tre typer finns, BTX 18-100, 
BTX 18-200 och BTX 18-300 
för 120, 240 resp 350 V. Fram
ström i samtliga fall 1 A med 
1050 C som max temperatur i 
höljet. 

Svensk representant: Försälj
nings AB Elcoma, Stockholm 
27. 
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MIKROTRANSISTORER 
MOTOROLANYHETER 

Micro-T Unibloc är en liten 
plastkapslad kiseltransistor i 
miniutförande (10 ggr mindre 
än TO 18) från Motorola Semi
conductor, USA. Den tillverkas 
i en NPN-version, MMT 3903 
och 3904, samt en PNP-version, 
MMT 3905 och 3906. 

Småsignalförstärkningen är 
100-200, förstärkningsband
breddsprodukten 200-300 MHz, 
utgångskapacitansen < 4 pF. 
Genombrottsspänning : 40 V. 

Svensk representant: Motor
ola Semiconductor AB, Solna. 

LINJÄR KRETSNYHET 
FRÄN UNION CARBIDE 

Union Carbide, USA, har pre
senterat en linjär monolitkrets : 
operationsförstärkaren UC 709. 

Viktigaste data vid +250 C 
och 15 V matningsspänning: 

3 Mohm differentielI ingångs
impedans vid 1 kHz, min 88 dB 
råförstärkning vid 2 kohm last, 
150 ohm utimpedans. 

Svensk representant är Fir
ma Johan Lagercrantz KB, Sol
na 3. 

TYRISTORSTYRT KONDEN
SATORTÄNDSYSTEM 
FRA N DELTA, USA 

Ett patenterat nytt kondensa
tortändningssystem MARK TEN 
tillverkas av Delta Products 
Inc, USA. 

Från en transistoriserad lik
spänningsomvandlare laddas 
en kondensator till 400 V. Med 
en tyristor urladdas sedan kon
densatorn genom tändspolen. 

Tändpulsens toppeffekt blir 
vid motorvarvtalet 4 000 r/min 
mer än dubbelt så hög (0,4 
kW) som i ett konventionellt 
tändsystem. Förbränningen i 
cylindern blir alltså mer full
ständig med mindre sotning 
som resultat. Det uppges att 
bränsleförbrukningen sjunker 
10-20%. 

MARK TEN marknadsförs i 
Sverige av firma Keydon, Box 
322, Uppsala 1. 

OY ELEKTRO PRESENTERAR 
TYRISTORTÄNDSYSTEM 

Från Helsingforsföretaget Oy 
Elektrotrading kommer också 
ett tyristortändsystem, Auto
Jet - utvecklat i Finland för 
att klara nordisk vinterkyla, 
hävdar tillverkaren. 

Apparaten lämnar 27 kV tänd
spänning, alltså mer än dubbelt 
i förhållande till vad ett nor
malt tändsystem klarar. Man 
får alltså en god tändspän
ningsmarginal för kallstarter 
med förhöjt inre motstånd i 
batteriet, sotiga tändstift m m. 

I en likspänningsomvandlare 
omformas 6 V eller 12 V batte
rispänning till 350 V. Denna 
spänning laddar en kondensa
tor. 

Motorns ordinarie brytarspet
sar triggar en tyristor som lad
dar ur kondensatorn i tändspo
lens primärkrets. En stabilise
ringskrets (enl uppgift patent
sökt) håller spänningen 350 V 
konstant. 

1 W AUDIOFöRSTÄRKARE 
I MOTOROLAS PROGRAM 

Motorola Semiconductor Prod
ucts har nu kommit ut med en 
integrerad audioförstärkare i 
monolitteknik. Den lämnar 1 W 
uteffekt med 0,4 % distorsion i 
20-20000 Hz frekvensområde. 
Inimpedansen är 10 kohm, ut-
impedansen 0,2 ohm. . 

Kretsen har uttag där spän
ningsförstärkningen 10, 18 eller 
36 kan väljas. 

Totala frekvensområdet är 
300 kHz, användningsområdet 
är således inte begränsat till 
enbart audio. 

Svensk representant: Motoro
la Semiconductor AB, Solna. 

DUBBELTRANSISTOR 
I PLAST SPRAGUENYTT 

Sprague Electric har presente
rat tre transistorfamiljer där två 
transistorfunktioner är ingjutna 
i ett och samma plasthölje. 

Familjerna är: TD-100, dif
ferential-NPN-förstärkare; TD-
400, samma förstärkare i PNP
utförande; TD-600, ett komple
mentärt förstärkarpar. 

På USA-marknaden introdu
ceras, enligt Sprague, exempel
vis typ TD-101 för priser som 
understiger 1 dollar per 1 000 
st. 

Svensk representant för Spra
gue är Aero Materiel AB, Stock
holm 5. 

kortslutning. Varierbar ingångs
känslighet är en annan detalj. 
Moduluppbyggnad, kretskort. 
Förstärkaren är uppbyggd kring 
fem transistorer per kanal som 
en extra »överstyrningstole
rans». Drivtransistorerna är 
komplementära, rent symmet
riska. Inalles ingår 28 transisto
rer. Kopplingen sägs erbjuda 
stabilitet också vid drift i kapa
citiva laster (elektrostatiska 
högtalare). 5-15 ohms impe
dans anges för allt slags last, 
resistiv, kapacitiv eller induk
tiv. 

Frekvensområde alla effekt
nivåer 20 Hz-100 kHz ± 1 dB, 
störningsnivå - 60 dB (volymen 
i maxiäge), dämpfaktor 60 vid 
1 kHz (15 ohm), klirr max 0,08 
% vid 10 W i 15 ohm (båda 
kanaler). 

Ett antal tangentformade 
kontrollorgan med symboler på 
tinns på panelen. Förstärkarens 
höjd uppges till blott 2 1/8 tuml 

Svensk generalagent: Sonab 
AB, Solna 1. 
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BEHOVER 
NI VETA 
MERA 

RADIO & 
TELEVISION 
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. 

• -----------------I novem 

En stor plastutställning p~ 

bas kommer att arrangera 
rige 1969. Huvudmän för 
ningen är de fyra branschc 
tionerna i Sverige : 
Sveriges Plastförbund 
Fören ingen Sveriges Plast 
fabrikanter 
Plastbranschens Leverante 
förening 
Svenska Förpackningsförei 

Utställningen arrangeras i 
bete med Plastvärlden och 
ning till det utställningsa\ 
träffats mellan berörda org. 
ner i de nordiska länderna 

Utställningen skall prelim i 
range ras· på tre sektioner : 

Sektion A: 
Utställare som riktar sig 
plast- och gummibearbetan 
strin , tillverkare av råvarc 
fabrikat, maskiner, specie 
ratur och instrument etc . 

Sektion B: 
Sektion för plaster och gun 
konstruktions- och kompQ 
terial. Här avses att ge k 
törcr inom hela industrin IT 
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Fackmän över hela världen ~itar på ... 

RADIORÖR· BILDRÖR· HALVLEDARE 
Det finns få områden där det är så viktigt att behålla 

kundens förtroende som just inom radio- och TV

service. En reparation måste göras så att apparaten 

fungerar perfekt - och länge! Då kommer kunden till

baka för nya affärer. Det vet alla. Därför litar fackmän 

över hela världen på Tungsram - världsföretaget inom 

hem- och industrielektronik. TUNGSRAM har år för år 

utvecklat sina p"rodukter till absolut toppkvalitet! 

ORION FABRIKS- & FÖRSÄLJNINGS AB 
FACK - STOCKHOLM 42 - TEL. 08 - 45 29 10 FILIALER: GÖTEBORG MALMÖ LULEA 
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nytt från industri 
och forskning 
AEG-TELEFUNKEN MODERNI
SERAR RADIO LUXEMBURG 
Radio Luxemburg har från 
AEG-Telefunken beställt två 
mellanvågssändare med 600 kW 
och 350 kW effekt. Sändarna 
skall kunna parallellkopplas 
med tidigare befintlig 300 kW 
sändare så att total utstrålad 
effekt blir 1 200 kW. 

NY ORDER FRÄN TELE
VERKET PÄ TV-P2 SÄNDARE 
Firman Compagnie Franc;:aise 
Thomson Houston-Hotchkiss 
har genom sin svenska repre
sentant, Decca Navigator & Ra
dar AB, fått beställning från 
Telestyrelsen på TV-sändare för 
1,1 mkr. Sändarna är avsedda 
för TV-program 2 och skall le
vereras under 1968. 

LlF PRODUKTER NY 
AGENTUR FÖR ELEKTRONIK
KOMPONENTER 
En nyetablerad ingenjörsfirma, 
LlF Produkter, Huddinge, har 
utsetts till svensk generalagent 
för Elliott-Automation AB, Göte
borg, Oslo Presstoff Industri 
A/S, Park Air Electronics, Eng
land och Oxley Developments 
Co Ltd, England. 
• LlF Produkter skall med 
svensk ensamrätt marknadsfö
ra Elliott-Automations hela re
läprogram samt »SS White Air
brasive Unit», en apparatur för 
blästring av komponenter eller 
skärning av halvledarplattor, 
tillverkad av Elliott Brothers i 
London. 
• Oslo Presstoff Industri A/S 
är ledande norsk tillverkare av 

kort rapport 
om ... 
TONBAND MED KROM
DIOXID FÖR BÄTTRE 
DISKANTÄTERGIVNING 

Du Pont i USA har utvecklat en 
ny typ av tonband där krom
dioxid fått ersätta järnoxid som 
magnetiskt medium. 

Enligt uppgift erbjuder den 
nya bandtypen avsevärda för
delar jämfört med konventio
nella järnoxidbärande typer, i 
synnerhet för bruk i videoband
spelare, instrumentbandspelare 
och datamaskinminnen. 

För en viss upplösning ger 
kromoxiden större utsignal än 
järnoxiden. Detta sammanhäng
er med att kromoxidens bättre 
magnetiseringsegenskaper ger 
högre fältstyrka. Egenbrus och 
kopieringseffekt är dock lägre 
än i vanliga band. 

härdplast- och termoplastde
taljer för radio- och TV-motta
gare och annan elektronikut
rustning. 
• Park Air Electronics tillver
kar sändare/mottagare och mo
nitorer för kontrollrum vid flyg
platser. 
• Oxley är sedan länge väl
kända i Sverige för sina pIast
isolerade genomföringsstift. An
nan tillverkning är trimkonden
satorer, mätstift för kretskort, 
jackar och proppar. 

STOR FREKVENSMETER
ORDER TILL RACAL FRÄN 
TELEVERKET 
Racal Instruments Ltd, Eng
land, skall leverera 74 digitala 
150 MHz frekvensräknare till 
Telestyrelsen. Ordersumman 
uppgår till drygt 0,8 milj kr. 

Instrumenten skall användas 
för mätning på VHF-sändare. 
De är sammansatta av stan
dardmoduler ur Racals nya 800-
serie, som utvecklats för att till
godose specialönskemål från 
olika beställare. Leveransen till 
Sverige utgörs av typ 811, som 
har »snabbstartande» oscilla
tor med frekvensnoggrannheten 
1/1 07 redan tre minuter efter till
slag i temperaturer strax under 
0° . 

Racal, som är specialist på 
räknarinstrument, avser att med 
sin nya serie erbjuda ytterligare 
förbättrade data - t ex betydligt 
större frekvensområde - men 
oförändrade priser jämfört med 
den tidigare 500-serien. 

MARCONIRADIO FÖR 5 MILJ 
TILL RYSKA TELEVERKET 
Sovjets telemyndigheter har be-

»Crolyn» är varumärket i USA 
på det nya bandet, som har 
testats ingående i Du Ponts 
laboratorier 'i samarbete med 
tillverkare av specialbandspela
re. Fördelarna har också visat 
sig bestå i bättre »hi fi»-åter
givning vid höga frekvenser, 
samtidigt som tätare registre
ring av information accepteras, 
jämfört med gängse järnoxid
band. 

Koercitivkraften (erforderlig 
fältstyrka för nollställning av 
det magnetiska flödet) är 30000 
-40000 A/m, remanensen 0,16 
Vs/m2• De skikttjocklekar »Cro
Iyn» för närvarande tillverkas i 
varierar mellan 2 flm och 6,25 
!lm och det remanenta flödet 
uppgår till omkring 10_8 Vs. 

Vid prov i videobandspelare 
med Du Ponts band har upp-

ställt kommunikationsmottagar
utrustningar från Marconi Co, 
England, till ett värde av över 
3 mkr. . 

Utrustningarna består av Mar
conis nya transistoriserade och 
helautomatiska MST (Marconi 
Self-Tuning) telegrafi- och tele
fonimottagare. 

Marconi har totalt hittills fak
turerat MST-apparatur för mer 
än 150 mkr. 

MARKNADSSAMARBETE 
RACAL-KNOTT 
ELEKTRONIK GmbH 
Det västtyska företaget Knott 
Elektronik GmbH och Racal 
Instruments Ltd har träffat av
tal om marknadsföringen av 
sina produkter i Storbritannien 
och Västtyskiand. 

Avtalet innebär att Racal går 
ut på den brittiska marknaden 
med Knotts mätinstrument, som 
omfattar bl a svepgeneratorer, 
storbildsoscilloskop och »Po
lyskanner», ett nytt system för 
frekvenssvept mätning. 

Knott Elektronik skall före
trädesvis sälja Racals nya di
gitalinstrumentserie 800 i Väst
tyskland. 

MARCONIRADIO FÖR 3 MILJ 
TILL RANK ORGANISATION 
Bush Murphy Electronics, som 
ingår i Rank-koncernen, har fått 
beställning på studioutrustning 
för färg-TV till ett värde av 11 
mkr. Beställare är fem brit
tiska TV-bolag: BBC, Indepen
dent Television Authority, Sou
thern Television, Tyne Tees Te
levision och Anglia Television. 

Rank har tidigare levererat 
samma slags utrustning för ca 
1 mkr till Moskva. 

mätts mer än 6 dB bättre sig
nal/brusförhållande jämfört med 
vanliga videoband. Denna bätt· 
re egenskap kan utnyttjas till 
att sänka hastigheten huvud· 
band och vidare kan spåren 
läggas tätare. 

I instrumentbandspelare blev 
ökningen i signallbrusförhållan
de 3-8 dB. 

Fördelar som frihet från ko
pieringseffekt och den ringa 
brusnivån jämfört med gängse 
bandtyper har nämnts. Utöver 
detta har kromdioxiden flera 
gynnsamma egenskaper, bl a 
god dispersibilitet. I förening 
med partiklarnas »täthet» i skik
tet medför detta att ' banden 
blir synnerligen smidiga och 
får god anliggning. 

Halvledaren kromdioxid är 
svart, specifika vikten är 4,9 

TVÄ NYA USA-AGENTURER 
TILL SCANDIA METRIC . AB 
Scandia Metric AB har utsetts 
till svensk representant för 
Exact Electronics (tillverkar 
funktionsgeneratorer) och Sola 
Electric (växelspänningsstabili
satorer). 

FIRMA HAL.l SVENSK FÖRE
TRÄDARE FÖR HOLMBERG 
& CO 
Holmco mikrofoner, som tillver
kas av Holmberg & Co, Berlin, 
marknadsförs i Sverige av Hali 
Handels- och Agenturfirma, Gö
teborg H. 

TRAKO UTÖKAR MED FYRA 
NYA UTLANDSAGENTURER ' 
AB Trako, Stockholm Va, har 
utsetts till generalagent för det 
brittiska företaget Cathodeon 
Crystals Ltd , som tillverkar st yr
kristaller, kristallfilter och ter-
mostatkontrollerade ugnar. . 

Stockholmsföretaget har vi
dare utsetts till generalagent 
för Denesco Inc (lågpassfilter) , 
Eastron Corp (spänningsbero
ende kondensatorer) och Tecl)-

- no Components Corp (rninia
tyrpotentiometrar) ; samtliga i 
USA. 

VÄSTTYSKT HALVLEDAR
FÖRETAG NAMNÄNDRAR 
Eberle, Köhler & Co Elektronik 
KG, Nurnberg, har ändrat namn 
till : Nortron, Hermann Köhler 
Elektrik GmbH & Co. - Före
taget tillverkar kiseldioder, spe
ciellt selenlikriktare med be
teckningen ECO-halvledare. 
. Svensk representant är AB 
E Westerberg , Stockholm NO. 

g/CI]13. Den syntetiseras i form 
av mikroskopiska, stavformade 
p-arti klar. Dessa h1ir Juti I kris
tallisk struktur och uppvisar 
magnetokristallisk ailisotrofi. 

Världen över har Du Ponts 
landvinning tilldragit sig bety
dande intresse. Det är förmod
ligen den viktigaste händelsen 
inom den magnetiska inspel
ningstekniken på åratal, men 
för audiobruk och för amatör
ändamål kommer band av Cro
Iyntyp av allt att döma inte att 
bli aktuella på mycket länge, 
de överlägsna egenskaperna 
till trots. Orsak: Priset på krom 
och framställningskostnaderna 
i övrigt. 

- Vi har givetvis med största 
intresse följt denna forskning 
och de resultat som publice
rats, sade man t ex nyligen hos 
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trycksaker 
kataloger och broschyrer 
Standard Elektrik Lorenz AG, 
Västtyskiand: 

katalog över kondensatorer 
(Svensk representant : ITT 
Standard, Solna 1). 

Siemens AG, Västtyskiand: 
kataloger över elektrolytkon
densatorer och styroflexkon
densatorer (Svenska Sie mens 
AB, Stockholm 23). 

Svenska AB Trådlös Telegrafi, 
Solna 1: 

nettoprislista över AEG selen
likriktare, kisellikriktare och 
tyristorer. 

AB Nordqvist & Berg, Stock
holm 12: 

katalogblad över likspän
ningsaggregat för inbyggnad ; 
katalogblad och prislista över 
SGS-Fairchilds linjära mikro
kretsar; 
katalogblad och prislista över 

publikationer 
ny litteratur 
SlEMENSHANDBOK 
OM HALVLEDAR
TILLÄMPNINGAR 

Siemens har kommit ut med 
1967 års edition av »Design 
Examples of Semiconductor 
Circuits», en 125-sidig handbok 
med beskrivningar och sche
man över ett 50-tal olika kret
sar med halvledare. 

Boken är indelad i åtta ka
pitel med följande rubriker : 

»Audio Frequency Ampli
fiers», "Choppers and Oscilla
tors», »Multivibrators and De
lay Circuits», »Photo Ampli-

publikationer 

AGA Transold lödutrustning ; 
prislista över IR kiseldioder; 
prislista över Helipot preci
sionspotentiometrar. 

Marconi Instruments Ltd, Eng
land: 

broschyren »Marconi Instru
mentation" som behandlar 
företagets mättekniska nyhe
ter (Svenska Radio AB, 
Stockholm 12). 

AB Trako, Stockholm Va: 
broschyrer över Belling & Lee 
uttagsklämmor samt kontakt
pluggar för tryckta ledning
ar ; 
broschyrer över Eastron 
spänningsberoende konden
satorer, Techno miniatyrpo
tentiometrar och Denesco 
miniatyrfilter 

Svenska Deltron AB, Spånga 2: 
katalog och prislista över 

fiers», »Control Circuits», »Con
trolled Power Supplies», »Ra
dio Frequency Circuits», »Ra
dio Circuits». 

Audiokapitlet beskriver fyra 
olika förstärkare utan transfor
mator för 3,6-45 W uteffekt. 
Annat matnyttigt är en för
stärkare, omkopplingsbar för 
mikrofon och nålmikrofon. 

Den radiointresserade finner 
i sista kapitlet exempelvis en 
diodavstämd radioenhet för FM 
och en stereodekoder med ki
seltransistorer. 

Svensk distributör är Svenska 
Siemens AB, Stockholm 23. 

rapporter och förteckningar 
SIEMENS-RAPPORT OM NYA 
SERIER INTEGRERADE 
KRETSAR 
Siemens har givit ut ett ' häfte 
»Integrierte Halbleiterschal
tungen 1967/68» som behand
lar företagets nya kretsserie 
TTL (Transistor-Transistor-Lo
gik). N Detaljerade uppgifter 
om data, scheman samt mått
skisser lämnas. 

TEKNIK OCH INDUSTRI 
I STORBRITANNIEN 
Den statliga institutionen Cen-
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ral Office of Information, Lon
don, har kommit ut med en rap
port benämnd »Some British 
Records and Achievements in 
Science, Industry and Techno-
Iogy». . 

Under rubrikerna »Electronic 
Engineering», »Telecommuni
cations» och »Space Research» 
redogörs för utvecklingsresul
tat och produktion på det te
letekniska området. 

Att Storbritannien hör till de 
mest betydande exportörerna 
av elektronikutrustning octt 
komponenter - 2250 mkr år-

RCA plastkapslade effekt
transistorer och andra RCA
halvledare, Delco kiseldio
der, Siemens NTC-motstånd, 
Aiwa mikrofoner m m. 

Elektroholm, Solna: 
broschyrer över integrerade 
spänningsstabilisatorer och 
operationsförstärkare från 
National Semiconductor. 

Ingenjörsfirma Hugo Tillquist, 
Solna 3: 

broschyr över det japanska 
företaget Toho Denkis nya 
telefotoutrustning. 

Kjellbergs Successors AB, 
Stockholm 16: 

broschyrer över MF-transfor
matorer och andra radiokom
ponenter, fördröjningsled
ningar, planarhalvledare m m 
från de japanska företagen 

SÄNDARTEKNIK FÖR YRKES
SKOLOR OCH FACKSKOLOR 

WESTH, AKE: Radiosändare. 
Stockholm 1967. Svenska Bok
förlaget. 16: 75 kr. 

»Radiosändare» omfattar 53 
sidor i A4-format samt schema
bilaga. Den bör lämpa sig väl 
både som lärobok för elektro
nikstuderanden och som refe
rensbok för amatörer. Rikt il
lustrerad med blockscheman, 
kretsscheman, vektordiagram 
och fotografier. 

Det ringa sidantalet kanske 
avskräcker den som har tänkt 

ligen - är kanske inte allmänt 
bekant ; bl a har studioutrust
ningar för färg-TV blivit en 
stor exportframgång med le
veranser till närmare ett 30-tal 
TV-bolag världen runt. 

SEKNYTT: IEC BULLETIN 
NYA SEN-NORM FÖRSLAG 
International Electrotechnical 
Commission, IEC, har startat 
en egen tidning '»IEC Bulletin» 
som publiceras med fyra num
mer årligen i en engelsk och 
en fransk version. Man avser 
att på detta sätt lämna en ak-

Toko Inc och Kyodo Electro
nic. 

Elfa Radio & Television AB, 
Stockholm 12 

har presenterat 1968 års ka
talog, nu ännu omfångsrika
re än tidigare med omkring 
475 sidor inkl den s k amatör
bilagan. 

Högtalare finns i stort ur
val, »Carlssonljudet», Whar
fedales trevägssystem, Den 
Norska Högtalarfabriken 
(DN H) , Dynaco m fl. 

Bandspelarprogrammet om
fattar som tidigare huvud
sakligen professionella ma
skiner. 

I övrigt AKG mikrofoner, 
Eicoförstärkaren Cortina, Dy
nakits förstärkare och radio
enheter; alla slags kompo
nenter och halvledarproduk
ter - integrerade kretsar är i 
år med för första gången. 

att från grunden bekanta sig 
med radiosändartekniken ; fak
tum är dock att boken täcker 
allt väsentligt från grundläg
gande begrepp (AM, FM, ESB, 
PAM m m) till instruktiva text
och bildmässiga beskrivningar 
av komplicerade fabrikstillver
kade sändare. 

Avslutningsvis redogörs för 
bestämmelser angående ama
töranläggningar, vissa slag av 
radioanläggningar samt privat
radioanläggningar. 

HS 

tueII, lättläst och koncentrerad 
information om IEC:s aktivite
ter. 

Svenska Elektriska Kommis
sionen, SEK, har kommit ut 
med följande normförslag : 

SEN 012711 Symboler för 
elscheman. Apparater och 
don för in- och avspelning. 
SEN 01 2765 Symboler för 
elscheman. Signalers spek
trala sammansättning. 

Förslagen kan rekvireras från 
Svenska Elektriska Kommissio
en, Box 5177, Stockholm 5. 



SSB-SÄNDARE ST-700 Pris 2.050:-
Yllerligt p6kostad och luxuös sändare 
som inte ICimnar n6got övrigt alt önska. 
Uteffekt : I antennen 200 W. 7 frekvens
band 3,5-29,7 MC. SSB. CW. AM. 
Ant. Imp. variabel 50-1 SO O. Frekvens
slab. bältre än 0,0003 % eller bältre än 
± 100 pis. Sidbandsundertryckning 50-
80 dB. Inställningsnoggrannhet 200 pis. 
14 rör 16 dioder. Vikt 25 kg. Dimen
sioner : 38s x 370 x 18s mm. Special bro
schyr för 1 :- i frimärken.; 

Kristallstyrd sidbandsväljare och ylter
ligt p6kostad avstämningsanordning med 
kugghjulsvCixel. Trippelsuper med 17 
rörfunktioner l :a MF 3,4-4 MC, 2 :a 
MF 455 KC, 3 :e MF SO KC. Frekvens
omr6de: band 1: 3,4-4 MC, 2 : 7-7,6, 
3 : 14-14,6, 4 : 21-21,6, S: 28-28,6, 6: 
28,5-29,1,7: 29,1-29,7 MC. Kan dess
utom utrustas med S valfria band mellan 
4 och 30 MC. Känslighet : 0,5 "V vid 10 
dB signal/brus 0,1 "V vid SO mV utef
fekt. Selektivitet : 4 KC till 250 pis vari
abel i fyra steg. Notch Filter, dämpning 
mer än 60 dB. Spegelfrekvensförhållande 
mer än 60 dB. Alla interferenstoner 
under brusniv6n. Frekvensstabilitet bällre 
än 0,5 KC, Inställningsnoggrannhet: 
± 0,5 KC. Kristallkalibrator: 100 KC. 
Första blandaren kristallstyrd p6 alla 
band SSB/FM det, AVC, MVC, ANL, 
BFO, AF Gain, RF Gain, S-Meter, finin
ställningsskala med delstreck för varje 
KC. Specialbroschyr med schema för 
1:- i frimärken. 

Pris 725 : 
Utomordentlig amatör- och DX-moltaga
re till resonabelt pris. 1,8 MC-SO MC p6 
7 band om 500 KC vardera. 28 och SO 
MC-banden 2 MC resp. 4 MC breda. 
Känslighet 1 "V 10 dB signal/brus 0,2 "V 
vid SO mW. Selektivitet variabel i 4 steg 
fr6n 0,5-4 KC. Kristallkalibrator. Ut
effekt1 W. Kontroller : RF Gain, AF Gain, 
Selektivitet, BFO, AVC, ANL, S-meter. 15 
rörfunktioner. Spegelfrekvensundertryck
ning bältre än 60 dB. Specialbroschyr 
med schema mot 1 : - i frimärken. 

SR 150 
350 X 205 X 140 mm. Vikt 6 kg. Frekvens
omr6de: 550-1600 KC, 1,6-4,4 MC. 
<4,5-11 MC, 11-30 MC. Blandare: 
12BE6, MF: 12BA6, BFO: 12BA6, Det. 
AF: 12AV6, Slulsteg : SOC5, Likr.: 1S31S. 
Känslighet: 10 /AV vid SO mW. Uteff. 1,5 
W . Bandspridning, S-meter, ANL, BFO 
m. m. Inbyggd högtalare. Nätansl . 220 V 
SO p/s. Pris 31 S: -

HÖGTALARE SP-S 
Impedans 8 O. Passar 
alla v6ra trafikmolla
gare. Samma höjd och 
färg som apparatlådor
na. Pris 35:-

SIGNALGENERATOR SO-108 Kr 325:-
300 x 21s x 16s mm. Vikt 3,5 kg. Fre
kvansnoggrannhet ± 1 %. Frekvensom
r6den 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. Modulation: AM 800 
pis. Ex!. mod . Dämpning i 4 steg om 
20 dB vardera samt kont. reglerbar med 
potentiometer. lF 800 pis på separat ut
g6ng och reglerbar med potentiometer. 
Yllre mod . kan anslutas . SignaIgene
rator i absolut särklass. 

BILDMÖNSTERGENERATOR SMO-1 
300x21sx1s0 mm. Vikt 4 kg . Kristall: 
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
kvensnoggrannhet: ± O,S%. Hor. o. vert. 
linjemönster för linearitetskontroll. An
vändbar även som frekvensmätare. Väl 
skärmad och kal. dCimpsals. 220 V, SO 
p/s. Pris 550:-

SM-109 
Svep- och markeringsgenerator av högsta 
klass. Svepgenerator: Band A: 2-120 
MC, B: 140-260 MC. Output : 1 "V-O,1 
V 75 O. Blanking SO p/s. Svepvidd 12 MC 
med max amp.fel1,5 dB. Markgenerator: 
3,5-260 MC p6 6 band. Noggrannhet 
bällre än 1 % . Kristall 5,5 MC 0,005%. 
Vikt 8,5 kg. 350 X 265 X 195 mm. 

Pris 795:-

TONGENERATOR 
TE-22 D 
Frekvensomr6de: 
20 p/s-200 KC p6 4 
band. Sinus och fyrkant
v6g . Moderna dubbel
rattar. 40 x 21 s x 170 mm. 

Pris 215:-

SIGNALGENERATOR TE-20 D 
Frekvensom r6de: 
120 KC till 500 MC 
uppbyggda p6 7 
band. Inbyggd 
kristall kal. (Kris!. 
medföljer ej.) Int. 
och Ext. modula
tion. 800 p/s. Ut
tag bar tonfre
kvens. 140 X 21 S X 
170 mm. 

Pris 175:-

OSCILLOGRAF TO-3 
Rör 3 KP-1 3 lum. 
Ing.-imp. 2 mO/20 
pF, med prob 2 
mO/7 pF. Band
bredd: 2 p/s-2,s 
Mc. Stigtid : 0,1 S "S. 
Känslighet: 100 
mY/cm. Direktka
librerad i V/cm. 
Dämpning: X l, 
x lO, x 100. 

Svepfrekvens: S p/s-200 Kc/s uppdelat 
p6 4 omr6den med finjustering . Special
svep för TV märkt TVH. Kontroller: 
Intensitet, (okus, astigmatism. vert. o. hor. 
pos., Synk. o. svep, ext. o. int. Fasjustering 
för TV-svepning. Stabiliserad anodspän
ning . Nätspänning: 220 V SO p/s. En ut
märkt och prisbillig oscillograf för TV
service. Pris 595 : -

IMPEDANSBRYGGA TE-46 
2-5000 pF, 0,002-0,5 "F, 0,2-50 "F 
50-2000 "F. 2-500 O, 200-50000 O 
20 KO-s MO, 5-200 MO. 
Effektfaktor: 0-75 %. Noggrannhet: S %. 
193 x 26s x ls0 mm. Vikt 4 kg . 

Pris 230:-

RÖRPROVARE TC-2 
Provar alla g6ngbara rörtyper s6vCil 
europeiska som amerikanska och japans
ka. Denna apparat torde vara den enda 
som kan prova alla ovannämnda typer. 
Provar emission , avbrott, kortslutning och 
läckning. Inställningstabell och utförlig 
beskrivning medföljer. Pris 1 SS: -

TRANSISTORPROVARE HT-70 
Mäter PNP och NPN-transistorer. Tran
sistorerna kan ej förstöras genom fel
koppling . leo : 0,5-45 "A. IX: 0,883-
0,995. p: 0-200. Mäter även effekttran
sistorer. Pris 125 :-

TRANSISTORISERAD . 
GRIDDIPMETER TE-ls Pros 155:-
Frekvensomr6de: 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. 

Universal instrument 
<400-Wtr 
Lyxinstrumenl av 
högsta klass. 
Känslighet 20000 
Q/V 1,5%. DC: 
0,5, 2,5, lO, SO, 
250, 500, 1 000, 
5000 V. SO "A, l, 
lO, 100, MA. 1, 
10 A. AC : 2,5, 10, 
SO, 250, 500, 1 000 
V. 0,1, 1, 10 A. 
OHM: Rx1, 10, 

100, 1000, xl 0000. 1 Q-SO MO. Special
skalor. för diod- och transistorprovn. Fra
kvensomr6de 0-50 KC. 178 x 133 x 84 
mm. Prisl~:-

xl 000 1 Q-20 MO. 
180x134x79 mm. 

HT-:100 B 
Känslighet :1000000 
OfV 1,5 %. Luxuöst 
universalinstru
ment med extra 
stor 9,5 "V spegel
skalegalvanome
ter. DC: 0,5, 2,5, 
10, SO, 250, 500, 
1 000, 2500 V. la, 
250 "A, 2,5, 25, 
250 mA. 10 A. 
AC : 2,5, lO, SO. 
250, 1 OOOV. OHM: 
Rxl, xl0, xl00. 
dB: -20 till +62. 

Pris 165 : -

300-Wtr 
DC : 2,5, lO, SO. 
250,1 000, S 000 V. 
50 "A, 2,5, 25. 250 
mA, 10 A. AC : 2.5, 
10, 50, 250, 1 000, 
5000 V. OHM: 
Rxl, xl0, x100, 
X 1 000. 1 O till 10 
MO. DB: -20 till 
+10, -10till +22 

Pris 125:-

AC och DC: 1,5, 5, 
SO, 1 SO, 500, 1 500 
V. OHM: RX1,O. 
X 100, X 1 000, 
x10K, x100K, 
X 1M, X 10M, 0,2 
Q-1000 MO. In
g6ngsimp. 11 MO 
DB: -10 till +65_ 
P/P skala. Storlek: 
140 X 215 X 150 
mm. 

Pris 225:-

HV-prob 30 KV passande rörvoltmeter 
VT-19 och TE-65. Pris <40:-

HF-prob 300 MC passande rörvoltmeler 
VT-19 och TE-6s. Pris 35:-

ISOLATIONSPROV ARE/MO-METER 
HMG-sOO 

Testspänning : 500 
V. Känslighet:2000 
MO. Inbyggd lik
spänningsomvanå
lare. Inkl. balter> 
250 V o. 500 V /200 
Mo.sOOM. 
170x116x96 mm. 
Vikt 1,6 kg. 

Pris 225:-

Komplett forsäljningsprogram mot Kr. 1: - i frimärken 
6 m6naders garanti fö~ fabrikationsfel, och transportskador. Fullständigt' reservdels
lager och perfekt servIce. Full bytesrätt inom 8 dagar. F6r Ni så mycket för s6 litet 
någon Qnnansto~~ ~ 

SYDIMPORT 
Vansövägen 1 • ÄLVSJÖ 2 • Sweden • Tel. 476114 • Postgiro. 45345]; 
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rymdradionytt 
forskning och framsteg 

z 

Crystal 1 

ZAXiS--..t 
I 

A/ 4 Plate 

Output 
Beam, Eo 

~~l ~V Window 
Assembly 

NASA UTVECKLAR BRED
BANDSLASERMODULATOR 
FÖR RYMDRADIO 
Optiska modulationssystem med 
100 MHz bandbredd och endast 
10 W drivning kommer enligt 
USÄ:s rymdflygorgan NASA att 
få stor betydelse i framtida 
rymdradioutrustningar. 

Nuvarande system för modu-

x 

Beam Condenser 

lering arbetar med endast 50 
MHz bandbredd, men kräver 
bortåt 300 W driveffekt. 

Den nya apparaturen, som 
utvecklats av NASA, består av 
lasermodulator och transistori
serat drivsteg . 

Modulatorn passeras aven 
laserstråle (se fig l ,som i in
gången komprimeras aven kon-

radioprognoser 
ja.nuari 1968 

, 

20 

15 

10 
9 

I 

r-", 

I 
r-. I 
~ 

'"...... 
'--~ " ~l\ 

/' ~ 1\\ 
\\ 

,( K ,~ I~ 
"-

\ 
\ 1"-

r----

"", 
JO 

25 

20 

15 

10 
9 r-' 

I ""\. 
/ '\ 
/ 

'\ 

, 

20 

15 

10 
9 

, 7 

6 

I 
Silo "leg y ~" 

~ "\ 
/ 

'-" 

J 
3 00 04 08 Il 16 20 24 3 00 al, 08 12 16 010 08 12 16 20 24 

SNT 

Radioprognosen för radioför
bindelser under januari månad 
är baserad på senast kända 
och bearbetade jonosfärdata 
och på det av Ziirich-observa
toriet förutsagda solfläckstalet 
för denna månad, R=103. Sol
fläckstalen för februari, mars 
och april 1968 beräknas till 
resp 105, 107 och 109. , 

Medelsolfläckstalen för sep
tember och oktober 1967 har 
nu beräknats till R=72,6 resp 
86,5. Maximum uppmättes i slu
tet av oktober till R=156. Sol
fläckstalet för den nu pågåen-
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, SNT 

de solfläckscykeln (nr 20) fort
sätter att öka men anses ha 
nått moderata värden. Ur våg
utbredningssynvinkel anses R= 
150 som maxvärde. Maximum 
kommer med ' all sannolikhet 
att nås under 1968, även om 
det utjämnade solfläckstalet 
inte blir så högt som 150. (Se 
tidigare prognos i denna spalt!) 

Prognosen anger beräknade 
värden på optimal arbetsfre
kvens ·(FOT) vid normalkondi
tioner och avser radioförbin
delser över distanser 0-4000 
km inom Europa samt långdis-

t 
Z Axis 

A/ 2 Plate 

densor. Den modulerande kom
ponenten utgörs av två iden
tiska kristaller som längs sin 
gemensamma Z-axel påtrycks 
moduleringsspänningen V. 

Laserstrålen löper i Y-led (se 
figl genom kristallerna där den 
fasmoduleras i X-led i takt med 
påtryckt Z-spänning. En analy
sator (i fig »Analyzer») omvand-
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lar den så uppkomna polari
tetsmoduleringen i strålen ti ll 
intensitetsmodulering. 

Kvartsvågsplattan mellan fas
modulatorn och analysatorn 
»avstämmer» den modulerade 
X-vektorn till analysatorns axel. 
Den modulerande signalen V 
behöver därför inte förspännas 
med någon likspänningsnivå. 
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tansförbindelser med Ostasien, 
Nord- och Sydamerika, Sydaf
rika 'och Australien. 

Oftast kan man med gott re
sultat utnyttja frekvenser som 
ligger upp till 15 procent hög
re än den optimala arbetsfre
kvensen. 

Typiska vinterkonditioner be
räknas råda under såväl ja
nuari som februari, d v s ganska 
höga arbetsfrekvenser på da
gen, vilka sjunker till förhållan
devis låga under nattetid . 

Så här års är den atmosfä
riska störningsnivån lägst på 

SNT SNT 

det norra halvklotet, vilket ger 
god signalstyrka på de band 
som då är öppna. 

Meteorskuren »Quadrantids» 
inträffar 1-4 januari. - Skuren 
anses som moderat men kan 
likväl ge upphov till sporadiska 
kontakter på exklusiva amatör
band. 

Relativt ringa förekomst av 
sporadiska E.-skikt och norr
skensaktivitet under denna må
nad. 

Konditionerna kan 
med de som rådde 
1960 och 1967. 

jämföras 
i januari 

TS 



"DEL TRON-AKTUELL T~' 
KOMPONENTER 

B 41290, elektrolytkondensatorer med 
etsat folie, polariserade. Utförda för 
montage på etsade kort. 

Kapacitans Spänning 

25 i'F 
50 i'F 

100 i'F 
100 i'F 
250 i'F 
250 i'F 
500 i'F 
500 i'F 

1000 i'F 
1000 i'F 
1000 i'F 
2500 i'F 

1-49 st 50-99 st 100--
100 v. 2.15 1.34 1.08 
100v. 2.80 1.75 1.42 
35 v. 2.80 1.75 1.42 

100 v. 3.75 2.32 1.88 
35 v. 3.95 2.44 1.99 

100 v. 6.30 3.89 3.19 
15 v. 3.75 2.34 1.92 
25 v. 4.- 2.48 2.09 
10 v. 4.30 2.70 2.20 
15 v. 5.- 3.10 2.60 
25 v. 6;55 4.08 3.38 
10 v. 6.90 4.25 3.60 

Ovanstående kapacitanser och spän
ningar lagerföres. 

B 41292, elektrolytkondensator med 
etsat folie, polariserade. Miniatyrutfö-
rande för montage på etsade kort. 
Temperaturområde -25 - +70° C. 

Kapacitans Spänning 
1-49 st 50-99 st 100-

1 i'F 100 v. 1.25 0.92 0.66 
2 i'F 100 v. 1.25 0.92 0.66 
5 i'F 35 v. 1.25 0.92 0.66 
5 i'F 70 v. 1.25 0.92 0.66 

10 i'F 35 v. 1.25 0.92 0.66 
10 i'F 70 v. 1.25 0.92 0.66 
25 i'F 10 v. 1.25 0.92 0.66 
25 i'F 15 v. 1.25 0.92 0.66 
25 i'F 25 v. 1.25 0.92 0.66 
25 i'F 35 v. 1.25 0.92 0.66 
25 i'F 70 v. 1.25 0.92 0.66 
50 i'F 6 v. 1.25 0.92 0.66 
50 i'F 10 v. 1.25 0.92 0.66 
50 i'F 15 v. 1.25 0.92 0.66 
50 i'F 25 v. 1.25 0.92 0.66 
50 i'F 35 v. 1.25 0.92 0.66 
50 i'F 70 v. 1.25 0.92 0.66 

100 i'F 6 v. 1.25 0.92 0.66 
100 i'F 10 v. 1.25 0.92 0.66 
100 i'F 15 v. 1.25 0.92 0.66 
100 i'F 25 v. 1.25 0.92 0.66 
100 i'F 35 v. 1.25 0.92 0.66 
100 i'F 70 v. 1.25 0.92 0.66 
250 i'F 6 v. 1.25 0.92 0.66 
250 i'F 10 v. 1.25 0.92 0.66 
250 i'F 15 v. 1.25 0.92 0.6e 
250 i'F 25 v. 1.25 0.92 0.66 
500 l/F 6 v. 1.25 0.92 0.66 
500 i'F 10 v. 1.25 0.92 0.66 

1000 i'F 6 v. 1.25 0.92 0.66 

Ovanstående typer lagerföres. 

B 41295, elektrolytkondensatorer med 
etsat folie, polariserade. Ingjutet utfö
rande för montering på etsade kort. 

Kapacitans Spänning 

5 i'F 
10 i'F 
10 i'F 
10 i'F 
25 i'F 
25 i'F 
50 i'F 

100 i'F 

1-49 st 50--99 st 100--
35 v. 1.40 1.10 0.95 
15 v. 1.40 1.10 0.95 
25 v. 1.40 1.10 0.95 
35 v. 1.40 1.10 0.95 
6 v. 1.40 1.10 0.05 

35 v. 1.40 1.10 0.95 
15 v. 1.40 1.10 0.95 
10 v. 1.40 1.10 0.95 

Ovanstående typer lagerföres. 

1 c m 

B 41325, elektrolytkondensator med 
etsad folie, polariserade. Isolerat ut
förande för montage på etsade kort. 
Miniatyrutförande. 

Kapacitans Spänning 
1-49 st 50-99 st 100-

0,5 i'F 
0,5 i'F 
1 i'F 
1 i'F 
2 i'F 
2 i'F 
5 i'F 
5 i'F 

70 v. 1.40 1.10 0.95 
100 v. 1.40 1.10 0.95 
35 v. 1.40 1.10 0.95 
70 v. 1.40 1.10 0.95 
15 v. 1.40 1.10 0.95 
35 v. 1.40 1.10 0.95 

10 i'F 
25 i'F 

6 v. 1.40 1.10 0.95 
25 v. 1.40 1.10 0 .. 95 
10 v. 1.40 1.10 0.95 
3 v. 1.40 1.10 0.95 

Ovanstående typer lagerföres. 

Transistorer 
AC 125 2.-
AC 126 2.05 
AC 127 2.50 
AC 127/132 4.20 
AC 128 2.25 
AC 151 2.25 
AC 162 2.15 
AC 163 2.40 
AD 131 8.40 
AD 139 5.70 
AD 149 5.90 
AF 102 3.80 
AF 106 4.-
AF 118 6.40 
AF 124 2.75 
AF 139 6.60 
AF 239 8.05 
ASY 26 2.99 
ASY 27 3.15 
ASY 28 2.90 

'" 
ASY 29 3.15 
BC 107 A 2.05 
BC 107 B 2.05 
BC 108 A 1.85 
BC 108 B 1.85 
BC 108 C 2.10 
BC109B 1.95 
BC 109 C 1.95 
BC 147 A 2.
BC 147 B 2.05 
BC ·148 A 1.70 
BC 148 B 1.75 
BC 148 C 1.80 
BC 149 B 1.85 
BC 149 C 1.95 
BC 167 A 2.
BC 167 B 2.05 
BC 168 B 1.75 
BC 169 B 1.85 
BC 169 C 1.90 

REALISATION 
Surplusmaterial 

- Kopplade kretskort 100 x 65 mm 
med transistorer, dioder, motstånd, 
kondensatorer m. m. säljes i satser 
om 10 st kort. varje sats innehåller ca 
40-50 halvledare. Pris per sats: 15.
Lågprofilfläkt med höl je och rotor 
av metall. Mått: 115 x l15x50 mm. 
220 volt 50 per. Pris : 25.-

Automatsäkringar med utlösning. 
0,5 amp, 1 amp, 2 am p, 3 amp samt 
4 amp. miniatyrutförande. 250 volt. 
Pris : 6.-

Tidräknare, ej nollställbara. 40 volt 
50 per. Pris : 10.-

Transformator Primär 127-220 volt. 
Sekundär 1 x 25 volt 3 amp., 1 x 10 
volt 100 mA, 1 x 115 volt 600 mA. 
Pris: 15.-

Transformator Primär 127-220 volt. 
Sekundär 1 x 25 volt 3 amp. Pris: 10.-

Motor 230 volt 50 per. 1/12 hkr. 1400 
1450 varv 60 watt. med startrelä. Mått : 
1= 190 mm, 0=130 mm, h= 140 mm. 
Pris: 17.-

Motor 220-250 volt 50-60 per. 1/16 
hkr. med startrelä. mått: I =190 mm, 
0 =130 mm, h =140 mm. Pris 16.-

Surplusmaterial och realisationsrör 
finns i vår butik på Valhallavägen 67, 
Stockholm Ö. Tel. 08/345705 

Reakondensatorer 
Kapacitans Spänning 0 höjd Pris 

125 i'F 400 v. 35 mm 110 mm 8.-
200 i'F 200 v. 35 mm 90 mm 8.-
450 i'F 200 v. 35 mm 110 mm 8.-

2000 i'F 50 v. 35 mm 110 mm 8.-
2000 i'F 60 v. 35 mm 110 mm 8.-
2000 i'F 63 v. 45 mm 100 mm 8.-
2500 i'F 70 v. 60 mm 110 mm 8.-
2500 i'F 80 v. 50 mm 110 mm 8.-
4000 i'F 60 v. 50 mm 110 mm 8.-
4000 i'F 75 v. 50 mm 110 mm 8.-
4500 i'F 55 v. 50 mm 110 mm 8.-
5000 i'F 36 v. 50 mm 110 mm 8.-
5000 i'F 55 v. 50 mm 110 mm 8.-
5000 i'F 90 v. 75 mm 110 mm 10.-
6300 i'F 63 v. 50 mm 110 mm 8.-
7500 i'F 10 v. 35 mm 110 mm 6.-
8000 i'F 55 v. 80 mm 120 mm 8.-

10000 i'F 15 v. 50 mm 110 mm 8.-
10000 i'F 25 v. 50 mm 110 mm 10.-
11000 i'F 19 v. 50 mm 110 mm 8.-
11500 i'F 18 v. 50 mm 110 mm 8.-
12000 i'F 55 v. 65 mm 110 mm 12.-
12500 i'F 15 v. 50 mm 100 mm 8.-
14000 i'F 13 v. 50 mm 110 mm 8.-
15000 i'F 12 v. 50 mm 110 mm 10.-
16000 i'F 12 v. 50 mm 110 mm 10.-
16000 i'F 25 v. 50 mm 110 mm 12.-
25.000 i'F 6 v. 50 mm 110 mm 8.-
25000 i'F 12 v. 50 mm 110 mm 10.-
25000 i'F 15 v. 50 mm 150 mm 12.-
35000 i'F 12 v. 50 mm 150 mm 12.-

Oljekondensatorer 
15i'F 5 % 330v.~ 60 x 45 x l00mm 5.-
18i'F 5 % 250v.~ 70 x 55 x ll0mm 5.-
18i'F 5 % 300v.~ 70 x 55 x ll0mm 5.-
40i'F 330v.~ 110 x 65 x 130mm 7.-

Zenerdioder 
Effekt Zenerspänning 
250 mW 4,7-24,5 volt 
400 mW 3,3- 9,1 volt 

1-99 st 100-
3.30 3.10 
3.85 3.30 

1 W 3,9-27 volt 5.30 4.65 
10 W 5,6-24 volt 13.- 11.45 

REALISA TIONSRÖR 
6L6GAY 4.50 
DY 87 3.-
EAA 91 2.50 
ECC 83 2.65 
ECC 85 2.70 
ECH 84 3.35 
EF 83 3.-
EL 84 2.35 
PCF 80 3.35 
PCF 82 4.05 
PCL 82 3.75 
PCL 84 4.10 
PCL 85 4.10 
PGJ.. 86 4.10 
PL 36 6.40 
PY 88 3.75 

De.ssutom lagerföres Siemens och 
RCA:s rörprogram. 

- ........ 

DIODER: 
AA 113 0.70 
AA 116 0.70 
AA 117 0.70 
AA 118 0.75 
AAZ 15 1.80 
BA 100 1.75 
BA 102 2.25 
BA 108 4.55 
BA 114 1.45 
BA 127 0.90 
BA 138 3.60 
BAY 41 3.80 
BAY 44 1.05 
BAY 45 1.25 
BAY 46 1.60 
BAY 97 2.35 
BY 100=BY 127 
BY 114 2.80 
BY 116 5.40 
BY 120 5.40 
BY 126 2.35 
BY 127 2.70 
BYZ 10 19.-
BYZ 11 14.90 
BYZ 12 9.60 
BYZ 13 7.-
BYZ 18 14.90 
OA 91 0.65 
OA 95 0.75 
OA 210 6.60 

SVENSKA DELTRON AB 

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

Fråga efter Siemens-komponenter hos oss. 

TILL SVENSKA DELTRON AB, FACK, SpANGA 2 
Sänd mig Deltron-Aktuellt 

Namn 

Adress 

RT 1168 
Postadress __________________________________________ __ 
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Var befinner sig 
elektroniken idag? 

Kom och se hur långt 
människorna, ideerna, 

tekniken har nått 
på ett år! 

INTERNaTIONEll UTSTIllNING 

COMPOSINTS 
ELECTRONIQUES 
ET DE L'ELECTROICOUSTIQUE 

1-6 APRIL 1968 - PARIS 
PORTE DE VERSAILLES 

-0-
INTERNaTIONEll KONFERENS OM 

FIRGTElEVISION . 
forskning - vetenskap - teknik 

25-29 mars 1968 - PARIS 

Program och anmälningsvillkor lämnas 
på begäran 

S D S A - RELATIONS EXTERIEURES 
16, RUE DE PRESLES - 75 PARIS 15 - FRANCE 

Informationstjänst nr 15 
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DX-spalten 
~60 

tidskriften »Der Spiegel» un
derhandlar tyska och ameri
kanska affärsmän om att bygga 
en kommersiell radiostation i 
furstendömet Liechtenstein. 
• Radio Canada Shortwave 
Club har för sina medlemmar 
inför femårsjubileet börjat utge 
en bulletin varje månad. Bul
letinen skall innehålla aktuella 
informationer om klubbens 
verksamhet, nyheter inom Ra
dio Canada, samt presentatio
ner av medlemmar. Antalet 
medlemmar uppgår nu till om
kring 6000. 
• Radio-Berlin-International 
har också börjat utge en infor-

D X-profilen 

SVENSK DX-ARE I TUNISIEN 
Kurt Zadina från Avesta är en 
av de många DX-are som ge
nom arbete eller resor och stu
dier kommit att uppleva DX
hobbyn ur annan synvinkel än 
den svenska. 

Sedan ett år tillbaka är Kurt 
verksam som svensk arbetsle
dare vid ett företag i den stora 
hamnstaden Sfax i Tunisien. 
Vid semesterbesöket i Sverige 
1967 hade han många intres
santa upplevelser att berätta. 
Visserligen är hans utrustning 
där nere ännu blygsam, då be
svärliga införselrestriktioner 
gjort att hans DX-utrustning än
nu så länge finns kvar i Sve
rige. 

Liksom här är det den 
mörka årstiden och den mörka 
tiden av dygnet som är mest 
givande. På mellanvågsbandet 
dominerar de spanska, italiens
ka, jugoslaviska och grekiska 
radiostationerna. Under kvälls
timmarna kan t ex ett 50-tal 
spanska stationer höras med 
utmärkt styrka. 

De afrikanska stationerna är 
inte särskilt dominerande. De 
större stationerna i Liberia, Al
geriet, Libyen och Senegal har 

mationsbulletin till medlemmar
na i Radio-Berlin-International 
DX-Klubb. Bulletinen utkommer 
på svenska var annan månad. 
• Kända Göteborgs DX-Club 
firar nu i januari sitt 20-års ju
bileum. Klubbens eldsjäl och 
drivkraft är den välkände DX
aren Ture Olsson, som nu till 
jubileet utger en skrift om de 
skiftande ödena under de gång
na åren. Dessutom medverkar 
ett flertal kända DX-are från 
såväl Sverige som övriga nor
diska länder med artiklar. Skrif
ten kan erhållas från Göteborgs 
DX-Club, c/o Ture Olsson, 
Nordostpassagen 63, Göteborg 
SV. -

Börge Eriksson 

den bästa hörbarheten. Sverige 
är nästan omöjligt att höra på 
mellanvåg, och det är en
dast tidvis som Hörbysändaren 
tränger igenom. 

Kurts huvudintresse inom 
kortvågslyssningen har varit 
Latinamerika. I Tunisien verkar 
dock inte sydamerikanska sta
·tioner att kunna göra sig hör
bara med undantag av de star
kaste brasilianska sändarna 
samt Radiostationen HCJB i 
Ecuador. 

Däremot har de centralame
rikanska stationerna en utmärkt 
mottagning på samtliga kort
vågsband och detta gäller även 
små lågeffektstationer som säl
lan hörs i Sverige. 

Kurts framtidsplaner är nu 
att kunna få en effektivare mot
tagarutrustning installerad för 
att kunna återuppta hobbyn på 
allvar i det nya landet. Flera 
stationer har visat stort intresse 
för lyssnarrapporter då sådana 
icke tidigare kommit dem till
handa från någon lyssnare i 
Tunisien, varför chansen till 
fina verifikationer finns för en 
DX-are i detta land. -

BE 

Kurt Zadina i sin DX-hörna i Sverige. 



problemspalten 

Claes-W. Englund, Uddevalla/u
rist som valts till generalsekre
terare I den nya European DX 
Council. Han är född 1938 och 
har länge varit verksam Inom 
landets DX-klubbar. Ordföran
de I DX-alliansen 1961-1962, 
styrelsemedlem sedan 1967. 

EUROPEAN DX COUNCIL 
I juni 1967 skedde det formel
la bildandet av European DX 
Council, efter mycket förarbe
te och flera möten i Europa. 
Organisationen omfattas av ett 
100-tal DX-sammanslutningar i 
20 länder. Som generalsekrete
rare valdes Claes-W Englund, 
Uddevalla. Han t i llträdde posten 
1 oktober. . 

Arbetet inom organisationen 
bedrivs bl a i underkommitteer, 
f n fyra st. En speciell nyhets
bulletin, »news-Ietter», utkom
mer vidare. Nr 1 av denna 
publicerades i november 1967. 
Den innehåller bl a klubbnytt 
från olika länder. . 

Den 30 november sändes från 
Radio Nederland ett engelsk-

problem 10/67 

hade följande lydelse: 
»Transformatorfabrikanten B 

Max Flöde har fått en beställ
ning på en transformator med 
en sekundärlindning från vil
ken alla heltalsspänningar från 
1 till 13 V skall kunna tas ut. 
Men kunden vill bara ha fyra 
uttag på 13 V-lindningen. Herr 
Flöde sliter sitt grånande hår 
i förtvivlan.» 

Många rättrådiga RT-Iäsare 
har försökt komma gamle Max 
till undsättning. Atskilliga lö
sare har emellertid varit nog 
så lättsinniga med sina förslag. 
Några har t ex utan att blinka 
kortslutit lindningar både här 
och där utan att tänka på vad 
detta innebär ifråga om effekt
förluster. Sådana manövrer har 
annars i alla tider ansetts ut
göra en av de pålitligaste me
toderna att bränna upp en 
transformatorlindning .. . 

En del lösare har parallell
kopplat sekundärlindningar och 
trott att man då får ut medel
värdet av resp lindningars 

språkigt program, producerat 
av European DX Council. Ge
neralsekreteraren presenterade 
detta. _ 

::J:\iR INTERNATIONAL RECTIFIEA 

spänning. Det går ju inte heller 
för sig . - Naturligtvis inte! 

Bland de mera genomtänkta 
lösningarna väljer vi en, insänd 
av Carl-Olof Gillgren i Johan
neshov, som skriver: 

»Herr Flöde klarar skivan om 
han placerar uttagen på 13 V
lindningen enligt följande. (Se 
fig 1.) 

a:1V d+e: SV 
e:2V c+d+e: 9V 
b: 3 V b+c+d: 10 V 

a+b: 4 V a+b+c+d: 11 V 
a+b+c: 5 V b+c+d+e: 12 V 

d: 6 V a+b+c+d+e: 13 V 
c+d:7V 

Den lösning som problem
författaren tänkt sig, nämligen 

a b c d e 

3 6 2 v 
Fig 1 

KISELDIODE.R i F-serien 
typ 3F, 6F, 12F o~h 16F 

• Nu med spärrspänning från 50 V till 1200 V 
toppvärde 

• Märkström: 3 A, 6 A, 12 A respektive 16 A 
medelvärde 

• Lågt spänningsfall, diffunderad junction 

• Finns provade enligt militära .krav, specifikation 
CV 7311-CV 7320 och CV 7379-CV 7388 

• Ka'1 levereras med eller utan kylkropp 

• Sänkt pris 

en lindning enligt fig 2, har 
ingen lösare kommit på. Inte 
heller spegelvarianten till den
na lösning, som är en 13 V
lindning med uttagen 1, 2, 6 
och 10 V, har kommit fram i 
någon av de insända lösning
arna. 

RT -red tackar alla trogna 
problemlösare genom åren som 
slitit med allsköns spetsfun
digheter i denna Problemspalt. 
Som meddelats i december
numret 1967 upphörde Problem
spalten med utgången av året 
och nya förslag till problem 
kan alltså ej längre tagas emot 
reguljärt. Någon gång skall 
dock en problemlösningstävlan 
utlysas. På återseende! 

3 4 4 
Fig 2 

Red. 

v 

Kiseldiod 12F 

Ring oss för beställning eller ytterligare upplysningar, datablad SR 2041 och SR 2042 

AB NORDQVIST & BERG, Snoiiskyvägen 8, Stockholm K. 

Tel.vx 08/520050 547770 547771 

Informationstjänst nr 16 

monterad i kylkropp K 45 eller K 65. Kylkrop
pen ha'r isolerad fot och en isolerad skruv 
för anslutning. 
Diodens bult har gänga 10-32 UNF 2 A, 
vilket motsvarar M 5. 
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DX-spalten 
KV-DX 

•• Med ingången av januari 
månad börjar de asiatiska ra
diostationerna nå toppen av sin 
säsong. Hörbarheten är bäst 
på eftermiddagarna på såväl 
kortvåg som mellanvåg. I en
staka fall även nattetid. - Nat
tens mellanvågskonditioner har 
hittills under hösten och förvin
tern varit relativt gynnsamma 
jämfört med föregående sä
song. 

den. Kanske en vändning nu 
förestår, eftersom en ny sta
tion i Nicaragua även börjat 
sända på kortvåg, nämligen 
Radio El Mar i staden Puerto 
Cabezas (med frekvensen 9585 
kHz). 
• The Malawi Broadeasting 
Corp meddelar att man ämnar 
bygga ut det nuvarande radio
nätet av svaga sändare till 
större och kraftigare sändare. 
Bland de planerade program
men står ett regelbundet åter
kommande specialprogram för 
utlandslyssnarna. 

~ ~,:M>~"'III'I)m(~.w_llR!......il~.e:})~~ }1l~~I~'" 

t..."._~ ....... .a. "" _.1''10: ~S,,.,. .. ,lUk$ l~tjU"II.t';sj 

Det är företrädesvis statio
nerna i USA, Canada och Syd
amerika som har den bästa 
hörbarheten, men även många 
stationer bland de karibiska 
öarna har periodvis mycket god 
hörbarhet, t ex stationer på 
Kuba, .Puerto Rico, Bahama
öarna och Bermuda. 
• Den amerikanska mellan
vågsstationen KSIM, Sikes
town, Montana, sänder även nu 
sina program på kortvåg 7150 
kHz med en effekt av 5 kW. 

En av mellanvågsstationerna 
i Nicaragua har också börjat 
med sändningar på kortvåg. Det 
är Ondas del Luz i huvudsta
den Managua som sänder på 
9640 kHz. För några år sedan 
övergick de flesta av de små 
lågeffektade kortvågsstationer
na i Nicaragua över till enbart 
mellanvåg till stor besvikelse 
för LA-D X-are runt om i värl-

TERMORELÄ 
Typ Hi 220 

• Ett sällsynt land för DX-ar
na är ögruppen Seychellerna 
utanför Afrikas östkust sedan 
radiostationen där upphörde 
för några år sedan. Nu plane
rar The Far East Broadeasting 
Associates of Britain att instal
lera två nya, högeffektsändare 
på Seychellerna riktade till In
dien, Pakistan och Ceylon. I 
mitten av 1968 planerar man att 
komma igång med testsänd
ningar. 

En av de starkaste mellan
vågssändarna på den asiatiska 
kontinenten har nu tagits i 
bruk av Radio Teheran i Iran. 
Sändaren ligger i staden Qaz
win och har en effekt av hela 
2000 kW! 

Enligt uppgifter i den tyska 

~ 58 

• Bimetallrelä med upp
värmningslindning 

• Oberoende av omgiv
ningstemperaturen 
inom -100 till + 400 

• Momentbrytning. Om
kopplingstid ca 2 ms 

• Tillslagsfördröjning : 
5-100 sek. 

• Normalutförande max. 
60 V. Special utförande 
max. 220 V och ca 
50 W bryteffekt. 

HANS WIDMAIER, MONCHEN 

Fl!\lli>~~ 

ASIATISKA RADIOSTATIONER 
REDOVISAS I STOR 
RT-TABELL 
I januari och februari brukar de 
asiatiska radiostationerna ha 
den bästa hörbarheten i vårt 
land. RT har sammanställt en 
tabell över de vanligaste sta
tionerna, deras frekvens och 
den tid då stationerna vanligen 
hörs bäst. Tabelluppgifterna 
grundar sig till stor del på 
förekomst och hörbarhet förra 
säsongen samt under den 
gångna hösten. 

SCAPRO SCANDINAVIAN PRODUCE CO AB 
Kungsbroplan 2, Stockholm K, 52 03 20 

Informationstiänst nr 17 
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Förutom de i tabellen nämn
da stationerna förekommer ett 
otal ryska och kinesiska sta
tioner med företrädesvis loka
la program. Dessa stationer har 
ej medtagits på grund av ut
rymmesbrist. 

All India Radio och Radio 
Republic Indonesia har i tabel
len förkortats till AIR och RRI. 
Staden anger platsen där dessa 
stationers lokalsändare är be
lägna. 

LAMPLIST La 155.1 

• Total längd 193 mm 
• Plats för 20 miniatyr

telefonlampor T8K 

• Textremsa, vit, av 
Resopal 

• Listen tillåter att lamp
byte sker framifrån 

• Lampan är utformad 
så, att risken för kort
slutning elimineras. 

LJUSTRYCK
KNAPPAR typ LT 
serie 300 

• Med eller utan spärr. 

• Även med mekanisk 
spärr med elektromag
netisk utlösning. 

• Miniatyrtelefonlampa 
T8k i knappen. 

• Runda, kvadratiska 
eller rektangulära 
knappar. 

• 8 olika linsfärger. 
• Kontaktkombinationer 

med upp till 16 fjädrar. 

• Kontaktbelastning 60 V, 
1 A. Specialutförande 
för 220 V. 

BE 



Frekv. Station Tid Frekv. 

3205 AIR/ Lueknow 16.30 4680 
3223 AIR/Simla 18.00 4740 
3235 AIR/Gauhati 17.30 4753,5 
3250 RRI /Bandjarmasin 16.30 4760 
3260 Kweiehow, Kina 15.00 4770 
3268 Radio Dili, Timor 15.00 4770 
3277 Radio Kashmir 18.00 4780 

3305 AIR/Caleutta 16.00 4790 

3315 AIR/Bhopal 16.30 4795 

3345 RRI/ Pontiånak 16.00 4800 

3355 AIR/ Kurseong 17.00 4825 

3365 AIR/Delhi 18.00 4830 

3375 AIR/Gauhati 18.00 4840 

3448 RRI /Purnokerto 16.30 4857 

3899 Avehot, Inre Mongoliet 16.00 4863 
' 3910 Far East Network, Japan 13.00 4896 
3925 Nihon Sho,rtwave Broade. 4910 

Japan 13.00 4910,5 
3935 RRI/Semarana 16.00 4920 
3940 Radio Hongkong 15.00 4930 
3960 RRI /Padang 16.30 4985 
3975 RRI /Surabaja 16.30 4990 
4035 Radio Tibet, Lhasa, Kina 12.00 4996 
4055 Radio Petropavlosk, Sovjetu. 08.00 5010 
4600 Radio Nepal 14.30 5010 

Station 

. Radio Hanoi, Nordvietnam 
Maldiverna 
RRl i Makassar 
AIR/Delhi 
Sinkiang, Kina 
Radio Kabul, Afghanistan 
RRI/ Djambi 
Radio Malaysia 
Radio Burma 
AIR/Hyderabad 
Radio Ashkabad, Sovjetu. 
Radio Thailand 
AIR/Bombay 
RRI/ Palembang 
Radio Brunei 
VTVN, Saigon, Sydvietnam 
Radio Peshawar, Pakistan 
RRI /Bukittinggi 
AIR/Madras 
RRI/Su rakarta 
Radio Malaysia 
Hunan, Kina 
Radio Magådan, Sovjetu. 
FBS, Singapore 
Thai TV, Thailand 

Tid Frekv. Station Tid 

23.00 5037 Radio Malaysia, Sarawak 16.00 
18.00 5047 RRI/Jogjakarta 18.00 
16.00 5052 Radio Singapore 16.30 
17.30 5060 Radio Aden 19.30 
14.00 5065 RRI/Medan 00.00 
15.00 5332 Radio Mongoliet 14.30 
17.00 5804 Radio San ah, Yemen 21 .00 
16.30 6090 Radio Kambodja 00.30 
15.00 6155 Far East Network, Japan 11 .30 
18.00 6170 Philippine Broade. Serviee 11.30 
02.00 6223 Radio Tebriz, Iran 20.00 
16.30 6540 Radio Pyongyang, Nordkorea 20.10 
17.00 7170 Radio Singapore 15.00 
16.00 7200 Voiee of Righteousness, 
15.00 Taiwan 12.00 
14.00 7215 AFRS, Taiwan 13.00 
03.00 7216 The Voiee of the Patriotie 
17.00 Militiamens, Vietnam 16.00 
17.00 7280 Military Broadeasting 
16.00 Station, Taiwan 12.00 
15.00 
16.00 All India Radio oeh Radio Republle In-

11 .30 donesia har i tabellen förkortats till AIR 

15.00 
oeh RRI. Staden anger platsen där dessa 
stationers lokalsändare är belägna. 

01 .30 BE 

Nytt storformat - A4 med plats i pärmen 
för bulletiner, originalkataloger osv. 

Nytt gruppsystem - bundna häften för 
bättre överskådlighet och samman
hållning, lätta att ta ur när man skall 
arbeta med dem. 

Nu ännu utförligare - mera data, mått 
och ritningar. 

Rejäla marginaler 
för anteckningar o dyl. 

Vi hoppas att denna vår 
nya katalog skall bli ofta 
och väl använd och till 
stor nytta för alla 
konstruktörer och tekniker 
i elektronikbranschen. 
Inregistrerade företag 
erhåller den på begäran. 
Skriv eller ring! 

AB GtiSTA BÄCKSTRtiM 
-ledande I elektronik 

TELEFON 540390 BOX 12089 STOCKHOLM 12 

Informationstjänst nr 18 



VAR HÖRNA 

t 
, + 

Cambion, fabriker med resurser i 
Amerika och England. Välfyllda 
lager. Snabba leveranser. PQ deras 
51andardprogram finns mer än 
15000 olika garanterade elektro
niska komponenter. 

Cambion - Lödslöd 
oisolerode och isolerode 
Cambion erbjuder det största sor
timentet direkt frQn hyllan . Det 
finns 96 olika bastyper - mer än 
400 olika varianter - av sta,dard 
lödstöd för användning i SQväl 
tryckta som konventionella kretsar. 
Utförande för SQvällöd- som press
fastsättning . 
När det gäller isolerade lödstöd 
finns det 5 oli ka typer av isolerings
material all välja PQ som: 
Tetlon , Dially, Phenolic, Melamine 
och Keramik för olika använd
ningsområden. 

Begär specialkatalog 700 frQn 
agenten 

AB RECTRONIC INC 
Margretelundsvägen 17, Bromme 
Tel. 08/8010 00 

Informationstjänst nr 19 

När det gäller 

t re, KRETS' CONSUlT ING. FIRMA 

• • O.T. AXlUND • 

Sänk. 

verkstadskostnaderna 

Fråga efter 

även när det gäller 

mätinstrument 

Malmö Stockholm Göteborg 
040/92 20 10 08/2827 00 031 /450310 

Till Svenska Grundig AB 
Nobelvägen 23 
MALMÖ S 

V. g. sänd kostnadsfritt Grundigs 
52-sidiga katalog över mätinstru
menttill 

Namn 

Adress 

Postadress 
RT1 /68 

Informationstjänst nr 20 

. SPECIALRÖR TILL FYNDPRISER 

Typ Pris II Typ Pris 

2B22 95: - 6505A 295 : -
2C40 133:- CV 2160 195: -
3BPl 26:- TT 15A 59: -
3B28 30 : - TT 22 24: -
3DPl 19: - TT 24 16: -
3E29 59: - 801 A 6: -
3HP7 24: - 805 67: -
3FP7A 120: - 810 95 : -
4B25 55: - 832 A 45 : -
4D21 /4 125A 833 A 375: -

133:- 836 15: -
4DPl 29: - 838 10: -
4DP7 238: - 845 95: -
4FPl 29: - 872 A 48: -
4FP7 229: - RX 112 45: -
4FP14 215: - RX 215 55: -
4-65 A 39: - C 9738 55: -
5ADP7 200:- DF 13-2 65: -
5CPl 95 : - DGM-l0-14 
5CP7A 225: - 132: -
5FP7 225: - DGM-l0-22 
5RPllA 290 : - 132: -
5FP14 244: - DN 10-54 132: -
5LPl 190: - DP 10-54 132:-
5JPl 95 : - D 4G/l 45: -
7BP7 295: - MC 13-16 45: -
7CPl 295 : - 3-4 7: -
7CP7A 290: - 3-16 7: -
10UP21 295: - 23 D 4 8: -
21YP4A 155: - 55-4 9: -
723 AlB 98: - 5819 310 : -
100 TH 155: - K 12 06 P7 
250 TH 195: - 295: -
211 A 19: - VG-18 15: -

Utförsäljes så långt lagret räcker. 
Priserna gäller fritt Stockholm exkl 
varuskatt. 

Välkommen in! 

RADIOAKTIEBOLAGET FERROFON 

Timmermansgatan 19' 
Torkel Knutssonsgatan 29 

08/401210 
08/84 70 60 

Stockholm SÖ 

' obs! Nu även lördagsöppet till kl 13.00. 
Informationstjänst nr 21 

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, ?O n = 30 nF (1 n = 1 000 p), 
3 p. = 3 p.F osv. Alla motstånd 0,5 W, 
alla kondensatorer 250 V provsp om 
ej annat anges I stycklista. 

PRENUMERATIONSAVDELNING 

postadress : box 3263, Stockholm 3 
telefon : 34 07 90 
postgirOkonto: 65 60 07 
prenumerationspris : helår 12 nr (7/8 
dubbel nummer) 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 tillhanda senast 
3 veckor innan den skall träda i 
kraft, görs skriftligt till förlaget eller 
med postens ändringsblankett 870 
eller 205003. Avgiften 1: - erlägges 
i frimärken . Nuvarande adress an
ges genom att adresslappen på se
naste mottagna tidning bifogas el
ler klistras på adressändringsblan
ketten . 

Observera, att ovanstående gäller 
även vid tillfällig adressändring. 

Informationstjänst nr 22 

TRYCKTA KRETSAR 
u 

• Kontakta oss i vilket 
skede av tillverkn ingen 
som 
helst 

passar just Er -
redan vid plane

ringen av kretsen! 

Vår strävan .är att förse 
Er med kretskort utförda 
ajour med teknikens 
senaste rön. 

För 
resultat 

att gardera bästa 
rådgör med 

redan vid plane-oss 
ringen! 

Vidstående kretskort är plane
rade och tillverkade hos oss. 

lTD 

AB Krets -Consult P o N T o N J Ä R G A T A N 2, S T o C K H o L M K. T E L. 502260 

Informationstjänst nr 23 
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DIRECTOR 21 

Ännu en NYHET från PEARCE-SIMPSON 
Miami, Florida, USA 

Heltransistoriserad 23-kanals 5 W radiotel. 27 MHz 
FÖR DEN KRÄSNE 

Pearce-Simpson säger följande om Director 23: 
We're proud to announce the all-new Director 23. The new Di rector 23 
may look like the old Director, but that's where the resemblance begins 
and ends. The Director 23 boasts greatly improved noise limiting cir
cuitry, new amplified AGC circuit, far superior adjacent channel rejec
tion, and cross modulation rejection of 80 db down (which virtually 
eliminates cross-mod interference)! It's the one transistor set that 
doesn't know it's a transistor set: It thinks and acts like a tube set! And 
it's specifically designed as the perfect piece of mobile equipment to 
be used with the Guardian 23 or 23 B base station: A winning com
bination! Pris 1 950:
Även andra typer av radiotelefoner lagerföres, från 0,1 watt till 
5,0 watts effekt samt alla övriga tillbehör. 

Kontakta oss för upplysningar. Begär broschyrer! 

ELDAFD 
INGENJÖRSFJ.RMA 

Kvarnhagsgatan 126, Vällingby. Tel. 08/896500, 897200 
ATERFÖRSÄLJARE SÖKES 

Informationstjänst nr 24 

PRISLISTA 

nu utkommen 
över 

ELEKIRONRÖR 
lONBIND 

Informationstjänst nr 25 

kommer med de 
nya högtalarideerna! 
De nya diskant- och mellanre
gistersystemen från KEF var 
en av de stora sensati onerna 
på årets Audio Fair i London. 
De nya konstruktion,erna inne
bär ett helt nytt grepp när det 
gäller att få fram högtalare 
som troget återger program
materialet utan · egen kolore
ring. KEF-högtalarna används 
bl. a. som kontrollhögtalare 
vid BBC - en garanti för en 
ljudåtergivning a" högsta 
klass. 

SUPEREX 

Rekommenderas ... 

I en nyligen publicerad test 
av hörtelefoner i amerikanska 
Consumers Report placerade 
sig SUPEREX ST-PRO främst 
tillsammans med tre andra 
hörtelefoner. Enligt testrap
porten hade ST-PRO bl. a. 
största frekvensområdet, nå
got som möjliggjorts tack 
vare uppbyggnaden med se
parata bas- och diskantsys
tem. 

HARRY THELLMOD AB 
HORNSGATAN 89 STOCKHOLM SV TEL 689020,693890 

Informationstjänst nr 26 

G·RE.tnPRR p 
(?ngJ'neenng 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:-

......... ylE .. 

Infolmationst jänst nr 27 

Skogsbacken 24-16 

Sundbyberg 6 08/190335 

RADIO & TELEVISION - NR l - 1968 63 



HUVUDREGISTER 
AB Alerma 
Orsavägen 18, Fack 
Bromma 19 
08125 48 44 
Arbetsfärdiga ritelement för tryckta 
kretsar 

Allgon AntennspecialIsten AB 
Smedby, Akersberga 
tel 0764/201 15, telex 10967 
Agentur: Clark teleskopmaster 
och Granger log-period. antenner 

Almqvist & Wiksell 
Skolavdelningen 
G. Brogatan 26, Box 159 
STOCKHOLM 1 
08/22 9180 
Inlärningsstudior, ljudanläggningar, 
bandkopieringsanläggningar, 
videobandspelare. 

PRODU KTREGISTER 
Alarmsystem 

Signaltjänst Alarm AB, Stockholm 
Ing.flrma L G Osterbrant, Jönköping 

Alarmsystem 

Securltas-Alarm AB, Stockholm 

Antenner 

Allgon AntennspecIalisten AB 
antenner alla slag samt tillbehör 
Eldafo, Ing.firma, Vällingby 

Apparatlidor 

AB Seltron Teleindustri, Spånga 

Arbela- och SkyddsklAder 

AB Stockholms Tvätt, Solna 

Axelkopplingar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Balterler 

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 
Aceel 

Paris, Frankrike - AB Gösta Bäck
ström, Stockholm 

AEI Export Ltd 

Bristol, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Alr-Tronle 

Boulogne-sur-Seine, Frankrike 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Amphenol Corp 

USA/England - Firma Johan 
Lagercrantz, Solna 

• 
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Amerikansk LjudteknIk AB 
Sot Eriksg. 54, Stockholm K. 
Tel: 08/51 56 28, 525062 
Jemsen högtalare, ChIcago. 
Firman etablerad 1939 

AB Bofors 
Bofors 
0586/360 20 
G ivare för tryCk, kraft, läge 

AB Gasta BAckstram 
Sysslomansgatan 16 
Stockholm 12 
08/54 03 90 

AB ChampIon RadIo 
Stockholm Rörstrandsg. 37. 08/34 97 55 
Göteborg Cederbourgsg. 9. 031/20 03 25 
Malmö Regementsg. 10. 040/729 75 
Sundsvall Vattug. 3. 060/150310 
Elektronikkomponenter en gros 

DIoder 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 
AB Elektroutensiller, Akers Runö 

Elektronrar 

AB Champion Radio, Stockholm 

Filter 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

FInsikrIngar 

Prestoteknlk AB, Stockholm 

Flatkabel 

AB Elektroutenslller, Akers Runö 

FlexIbla Laminat 

AB Elektroutensllier, Akers Runö 

Flliktar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

FördröjningslednIngar 

AB Elektroutensilier, Akers Runö 

Förstärkare 

AB Transistor, Stockholm 
Förstärkarbolaget 
B Fröiinger & Co AB, Stockholm 

Genomföringar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Givare 

AB Bofors, Bofors 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 

Burroughs Corp/Eleetronle 
Components Dlv 

USA - Firma Johan Lagercrantz, 
Solna 

Busaman 

USA - Firma Johan Lagercrantz, 
Solna 

• 
Cannon Electrle Co 

Australien, England, Frankrike, 
Kanada, USA, Tyskland - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Colllns Radio Co 

USA/England - Firma Johan 
Lagercrantz, Solna 

Eldafo Ingenjar.flrma 
Kvarnhagsgatan 126 
Vällingby 
08189 65 00, 89 72 00 
Kommunikationsradio - Privatradio 
med alla tillbehör 

AB Elektroholm 
Dalavägen 12 
Solna 1 
08/820280 

AB ElektroutensIlIer 
Akers Runö 
0764/20110 

AB Farad 
Nyborgsgränd 1 
Hägersten 
08/186600, 19 50 01 
KondensatorspeclBllsten 

Halvledarkomponenter 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Elektroholm. Solna 
Firma Johan Lagercrantz, Solna 

HF-Dro.slar 

AB Elektroutenslller, Akers Runö 

Hånare 

AB Gösta Bäckström. Stockholm 

Hagtalare 

AB Champion Radl", Stockholm 
Amerikansk Ljudteknik AB, 
Stockholm 
Svenska Högtalarefabriken -
Sinus, Stockholm-Vårby 

Hörtelefoner 

AB Champion Radio, Stockholm 

Instrument 

AB Champion Radio , Stockholm 

Integrerade krelaar 

AB Gösta Bäckström , Stockholm 

Isolatorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

IlV 

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 
Bäckstrom, Stockholm 

Contelee S A 

Biel-Bienne, Schweiz - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 
EasterlIne Angus Instrument Co Ine 

USA - F:a Johan Lagercrantz, Solna 

AB Transistor 
Svarvarg. 11, Stockholm K. 
Tel: 08/54 17 30 

Farstlrkarbolaget B FraIInger a 
Co AB 
Ehrensvärdsgatan 1 
Stockholm K 
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 

Kommunikationsradio 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Komponenter 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Kondensatorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 
AB Elektroutenslller, Akers Runö 
AB Farad, Hägersten 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

Kontaktdon 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 
AB Elektroutenslller, Akers Runö 
Firma Johan Lagercrantz, Solna 

KopplIngsdon 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 

KylanordnIngar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Kylfllnsar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Lampor 

AB Elektroholm, Solna 

Lamptablåer 

Ing.firma L G Osterbrant, Jönköping 

Eleetrothermal 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 

• 
FalrchlJd Instrumentation 

USA/England - F:a Johan 
Lagercrantz, Solna 

• 



Olof Klevestav AB Okab 
Eva Bonniers Gata 6 - Box 601 
Hägersten 6 
08/88 88 30-31 
Roederstein kondensatorer - Res1sta 
och LCC motstånd 

Firma Johan Lagercrantz KB 
Gårdsvägen 10 B 
Solna 
08/830790 
Komponenter 
Mätinstrument 
RadiokommunikatIon 

Prestoteknlk AB 
Telekomponenter 
Hornsgatan 78 
Stockholm 4 
08/84 02 20 

Ledningamateriei 

• 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 

Likriktare 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Seltron Teleindustri, Spånga 

Ljudanläggningar 

AB Transistor, Stockholm 

Lödutrustningar 

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 

Motaltnd 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Elektroutensl1ler, Akers Runö 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

Motlltndlglvare 

Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

Mltbryggor 

Svenska MAtapparater F.A.B., Farsta 

General Radio Co 
USA/Schweiz - Firma Johan 
Lagercrantz, Solna 

• 
HamIIn Inc/Fllght Refu.lllng Ltd 

USA/England - F:a Johan 
Lagercrantz, Solna 

A H Hunt (Capaeltors), Ltd 

London, England o

- AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 
Keyawllch Relaya Ltd 

London, England - AB Gösta 
BAckström, Stockholm 

Svensk tillverkning av säkringar och 
säkringshållare 

Securltas-Alarm AB 
Sibyllegatan 79 
STOCKHOLM O 
08/233330 
Generalagent för Grundig Electronlc 
i Visual Engineerings 

AB Seltron Teleindustri 
Egnahemsvägen 15 
Spånga 
08/36 77 90 

Slgnaltjinst Alarm AB 
Scheelegatan 11 
Stockholm K 
08/54 48 60-61 , -62 
Agenter för Ademco USA, 
Cerberus Schweiz 

MItinstrument 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Nitaggregat 

AB Elektroutensilier, Akers Runö 

Omkopplare 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

Panelmällnstrument 

Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

Potenllometrar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroutensiller, Akers Runö 
Olof Klevestav AB Okab, HAgersten 

Preclslonspotentlometrar 

AB Elektroholm, Solna 
Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

Preclslonsmotaltnd 

AB Elektroutensllier, Akers Runö 
Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

Radlokommunlkallon 

Eldafo, Ingenjörsfirma, Väl!lngby 
Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Rattar 

AB Champion Radio , Stockholm 

Klngl Eleclronlca Co Inc 

Tuckahoe, USA - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 
Perfectlon Mlca Co 

Chicago, USA - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Permanold Ltd 

Manchester, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

PYE Telecommunlcallonl Ltd 

England - Firma Johan Lagercrantz, 
Solna 

• 

STUClHDfirJrJ 
Hyr ut Dl:h säljer moderna 

skyddskläder 
i vitt Dl:h pastellfärger 

-~ 08/272530 • SOlnA c:-

Svenska Högtalarefabriken 

Box 10 i@i Stockholm Vårby Q .l 
0817100110 T': 
Tillverkare av SINUS 
högtalare 

Relier 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroutensilier, Akers Runö 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

RItelement 

AB Alerma, Bromma 

ROmAllare 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Servoutrustningar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Skrivare 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Skärmmateriei 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Strömställare 

AB Elektroholm, Solna 

Statiska omformare 

Ing.firma L G Osterbrant, Jönköping 

Sikringar 

AB Champion Radio, Stockholm 
Prestoteknlk AB, Stockholm 

Slkrlngshillare 

Prestoteknlk AB, Stockholm 

Temperaturindikatorer 

AB Gösta BAckström, Stockholm 

Temperaturmlt- och reglerutrustning 

Svenska MAtapparater F.A.B., Farsta 

Ruwel-Werke 

Geldem, Tyskland - AB Gösta 
BAckström, Stockholm 

• 
SFMI 

Asnleres, Frankrike - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

S. Smithi Industrles Ltd 

Rugby, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 

SWEMA 

Svenska Mätapparater F.A.B. 
Pepparvägen 27 
Stockholm, Fack 20, Farsta 5 
V äxe I 08/94 00 90 
Tillverkare av Dekader, Mätbryggor, 
Temperaturmät- och reglerutrust
ningar, Precisionsmotstånd, 
Precisionspoteniometrar m m. 

Ingenjörsfirma L G Osterbrant 

Tegelbruksgatan 10 
Box 537, Jönköping 2 
036/12 81 96, 11 4073 
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 

Trlmpotenllomelrar 

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 

Undervllnlngllnstrument 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Vrldmotaltnd 

AB Gösta BAckström, Stockholm 

Technlque et Produlta 

BouloQne-sur-Seine, Frankrike -
AB Gasta Bäckström, Stockholm 

Texas Ins\rumenta 

England, Frankrike, Tyskland, USA 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Texscan Corp 

USA - F:a Johan Lagercrantz, Solna 

Thermalloy Co 

Dallas, USA - AB Gösta Bickström, 
Stockholm 

Union Carblde Kemet 

USA/England - Firma Johan 
Lagercrantz, Solna 
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BEYSCHLAG 
Ytskiktmotstånd 

Hög kvalitet och tillförlitlighet 
till lågt pris. 
Omgående leverans från lager 
eller annars kort leveranstid. 

Kolflim: 
Standardkvalitet DIN 44052, tol. 
±5 % och ± 2%, 1/20 W-2 W. 
Högstabil kvalitet MIL-R-l0509-
D, tol. ± 2% och ± 1%,1 /8 W 
-1/2W. 

Metallflim: 
1/8 W-l/4 W vid 125°C, T. K. 
±100 ppm, tol. ± 1 % och ± 2 %. 

"Flertalet typer provade och 
godkända av FTL." 

Begär data, prover och priser 
hos generalagenten 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58-Stockholm SV 

Tel. 08/24 61 60 

Informationstjänst nr 28 

KONVERTRAR för polis- brandkår
flygfrekv. m. m. anslutes till vanlig 
FM-mott. antingen i bil el. hemra
dio. Finns f 40 Mc- & 170 Mc-ban
det. Pris p st. kronor 125: -. Angiv 
önskat band. 
FR 8 FLYGRADIOSÄNDARE 118-
156 Mc 12 kristallstyrda kanaler. Säl
jes kompl. utan rör & xtals, el i en
heter Pris komplett kronor 45: -
MF-delen 9.25 Mc Pris kronor 4: SO 
Sändarchassi Pris kronor 4: SO 
Modulator och LF-förstärkare 

Pris kr 4: SO 
KVl KANALVÄLJARE för TV, 2 rör 
PCC 88 & PCF 80 även lämplig som 
konverter Pris kronor 7:
BÄRBAR SÄNDARE/MOTTAGARE för 
frek. 3.6 Mc för CW och foni , 6 rör. 
Kristallstyrd sändare & mottagare. 
Mott. har två MF-steg. Batteridrift, 
rör och kristaller, typ 46 Pris kronor 
45: -
RA 3. RADARANTENN för 3 cm m 
koaxialanslutn. Lämplig som antenn 
f radarvarnare etc Kr 29: -
AG 1 Ker. antenngenomföring m 
genom g bult Kr 4: 50 
TS 1 Transistortändspole omsl: 400, 
m schema f transistortändning 

Pris kronor 27: -
SG 1 Syngonelement 6 volt 50 Hz 
m axel 18: SO 
VO-66 Transformator till d:o 6.3 volt 

Pris kronor 8: 95 
W-C2B Likströmsmotor med cent i
fugaifläkt. Motorn är av serietyp 
24/27,5 volt DC in 1/100 HK & 5800 
rpm. Pris kronor 34: -
956 Kolstapeiregulator. Lämpl för 24 
el 12 volts ackumulator. Regi laddn 
strömmar Kr 8: SO 
DM-6SA omformare 12.4 volt in 440 
volt 400 mA ut Pris kronor 42: -
EICOR omformare 6 volt in, 420 volt 
280 mA ut Lämpl f sändare 

Pris kronor 45: -
Begär även vår lista över övriga de
taljer. Stor sortering. Låga priser. 

RADIO AB FERROFON 
Timmermansgatan 19 

Torkel Knutssonsgatan 29 
Stockholm SÖ 

Tfn 08/40 12 10, 436684. 84 70 60 
Timmermansgatan har lördagsöppet 
till kl 13.00 

Informationstjänst nr 29 

66 RADIO & TElEVISION - NR 1 - 1968 

Bygg själv Hi-Fi förstärkare 
Nätaggregatför max. 50 V = vid 
3 A med tryckt ledningsdragning 
och kiseldioder. 

Stabilisator med elektronisk sta
bilisering. 

Förförstärkare med kiseltransis
torerna BC154/3 X BC113 på krets
kort. 

Slutsteg med transistorsatsen AF 
12, på kretskort. 

Tandberg 6X bandspelare. 

För alla uppgifter samt kopplings
schemata och kretskorIritningar se 
vår katalog. 

Video produkter 
Olbersgatan 6A, Göteborg Ö 
Tel. 031/21 3766, 2S 76 66 

Sänd ny katalog över radioma
teriei med uppgifter om rabatter 
på komponenter och byggsatser, 
datablad och schemota över för
stärkare och likriktare. 
(Rabatter intill 52 %) 

O Kronor 3: 65 bifogas i frimärken 
för katalog i lösbladssystem. 

D Kronor7: 25 bifogas ifrimärken 
för katalog i ring pärm. 

·Namn .......... .. ..... ................. .... .. ... . .. 

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

Postad ress .......... .. ......... .. .. .... .. ........ . 

Informationstjänst nr 30 

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 nr 31 

STEREO HI-Fl NYTT 
L E N C O L 75. Skivspelare med ny 
precisionsarm för nåltryck ned till 
O,S g, hydraulisk nedläggning, anti
skating, 4 kg tall rik. svaj ± 0.06 'lo. 
Komplett med sockel i teak eller 
palisander, plexiglashuv och SHURE 
M7SE vårt netto inkl. oms kr. 685: - . 
dito med SHURE M7S-6 kr. 585: 
eller annan pick-up enl. order. Pris 
utan huv och i pickup kr. 365 : - . 
Vi levererar även marknadens övri 
ga hi-fi skivspelare såsom THO
RENS, BRAUN, ELAC, P-EBNER, AR, 
B&O m. fl. 
B&O:s nya hi-Ii program: 
BEOLAB SOOO 2 X 60 watt 
stereoförst. kr. 1 7SS: -
BEOMASTER SOOO FM-tuner 

kr. 955 : 
BEOVOX 5000 2 st. golv.högt. 

kr. 1480: 
BEOVOX 3000 2 st. högt.lådor 

kr. 1130: -
med flera modeller i teak o. palisan
der. 
ORTOFON-nytt : RS 212 ny preci
sions-tonarm för nåltryck ned till 
O,S g, anti-skating, hydr. nedläggn. 
kr. 395: - . SL 15E ny lättvikts-stereo
pickup för nåltryck 0.75-1,S g kr. 
275: - , även med rund spets kr. 
225: - , kabeltransformator kr. 85 : - . 
Nyheter i transistor stereo förstärka
re , tunners och AM/FM-recelvers. 
AM/FM receiver 2 X 25 watt sinus I 
elegant design kr. 1 100: -! AM/FM 
receiver 2 X 40 watt sinus helt ki
seltrans. 0,5'10 dlst. kr. 1 475: - kom
plett i valnöt-hölje. Stereo-förstärka
re 2 X 25 watt sinus, eleg. design o. 
hölje i valnöt kr. 560: - . Stereo
FM-luner i eleg. design o. hölje i 
valnöt kr. 495 : -. Begär upplysning
ar! 
DYNACO byggsatser. REVOX ste
reo-bandspelare i nytt utförande. 
ACOUSTICAL QUAD nu i transistori
serat utförande" stereo-effektförstär
kare kr. 1 200: - , stereoförtörst. kr. 
850 : - . 

INGENlöRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7, Stockholm 

tel. 30 58 7S, 32 04 73 

Informationstjänst nr 32 

~f.IeX 

REFLEX kopplingsurförveckoprogrQm 
BevQkQr QIIQ rQdioprogrQm under hela 
veckQn 
KopplQr bQndspelQren och spelQr in 
program när Ni inte är hemma 
KopplQr värmen i sommQrstugQn så Qtt 
det är VQrmt när Ni kommer dit 
KopplQr belysningen när Ni är bortrest 
för Qtt ge sken QV Qtt någon är hemma 
Väcker Er med musik på morgonen 
Är dessutom en vQcker prydnQdsklocka 
med eXQkt gång 

Begär broschyr frå .. 

INDUSTRI AB 
REFLEX 

FlystQ gränd 3-7, SpångQ 
Tel. 364642, 364638 

Informationstjänst nr 33 

MÄRKSYSTEM 
PVC - NYLON - TEFLON 

Internationell färg kod 

Siffror, bokstäver, 
symboler 

Temperaturområden 
mellan -80 och +300° C 

TELE-INVEST AKTIEBOLAG 
BOX 2162. GÖTEBORG 2 
031/11 61 01. 13 17 00. 13 51 504 TEABG 

Informationstjänst nr 34 

Begär speciQlbroschyr pålöd verktyg, 
skQlverktyg, elektroniktänger, pin
cetter, kylverktyg och trQnsformQto
rer. Vi för QIIQ ledQnde märken. 

EREM 
LättQre, .smidigQre verktyg för 
ELEKTRONIK och FINMEKANIK 

Verktygen har mycket hög stål
kvalitet och precisionsslipning. 
"Verktygen har en överlägsen 
skärpa tycker användarna inom 
industrin". 

Bilden visar en omtyckt tång för 
klippning på kort och i trånga 
utrymmen. EREMVERKTYGEN är 
patenterade. 

_telix 
NorrbQckQgQtQn 48 Stockholm VQ 
Tel. 08/3020 3S 

Informationstjänst nr 35 



•• 
CHINIGLII SEDAN 

1930 MITINSTRUMENT 

EGENSKAPER: 

Hölje: tvåfärgs metallhölje med bärhandtag 
Instr.: vridspolelnstr. m. överbelastn.skvdd. 

trefärgs Vid-skala 
Nälsp.: 110-220 V med flnregi . smällsäkr., 

l"d.lampa 
Glödsp.: från 1,2 1111 117 V 
Olm.: 410 X 265 X 100 mm, 4,65 kg 

PRIS ENDAST 660:-
exkl. tillbehör och oms.skatt 

SUPERLÄTT 

TRANSISTOR-RÖR OCH 

BILDRÖRSPROVARE 8111 
för provning av alla europeiska och ameri
kanska elektronrör, transistorer och halvledare 
Inkl. TV-bildrör, subminiatyrrör och H.S.-dloder 
såväl som nyutkomna rörtyper (äv. Magnovai 
och Dekal) MODELL 891 kan: 

• Glödtrådsprovning 

• Kortslutningskontroll mellan elektroder 
(vid upphettat rör) 

• AvbroUskontroll mellan elektroder 

• Katodlsolationskontroll 
(vid upphellal rör) 

• Emissionsprovni ng 

• Kollektor-Basströmsprovning vid öppen 
Emiller (Icbol 

• Strömförst.mätn. ~ (dlrektavläsn.) 

• Halvledardlodprovnlng 

NYHET! 
PANEL CHINAGLIA 

INSTRUMENT 

med neutral skala och 
hållare för utbytbar text. 
Finns i 100 [LA, 1 och 5 mA 

Begär uppgifter från 

Generalagenten 

@HEFAB] 
VÄRLDENS ENKLASTE METOD ATT TILLVERKA EN KRETS PLATTA 

UTAN KEMIKALIER, E~SNING , VÄRME, SPECIAL

VERTYG. BEGRÄNSNING I KONSTRUKTION 

Vad Ni bör veta om CIR-KIT: 
»CIR-KIT» levereras I en bekvämt upplagd sats som tillåter amatören/ hembyggaren alt lika 
väl som Industri tillverka kretskort eller prototyp kretsar _ snabbt och ekonomiskt. »)CIR-KIT» 
är även en utmärkt metod att reparera eller ändra redan befintliga kretskort. Satsen består 
av Cu-strip och d:o folIeark av 99,5 % ren koppar och belagd med korros lonsskvddande 
lack samt ett speciellt utvecklat självhäftande ämne vars styrka tilltar med åldr ingen. »CIR
KIT» ar snabb, ren och ögonblicklig I användandet och LÄTT ÄNDRINGSBAR. Ingenting är 
så enkelt effektivt vid tillverkning av kretskort - för alla - fördelar som är uppenbara. 
»CIR·KIT» minskar även kostnaderna som framgår redan av priset! 
»CIR.KIT»sals beslår av 6" X 12" bakelIlplaIla (hög-värdiga El0) , 6" X 4" självhäftande 
Cu-strlp - tillräckligt för ca 10 st kretskort - allt I försluten polytenförpacknlng med bruks
anvlsnlng. Ca Pris 16: 95 Aven IINOUSTRISATSER och Ilöpmeler 1,6-3,2 0. 152 mm bredd. 

Begär upppgifter från Generalagenten AB HEFAB 

CIR-KIT SA 8-8 W 

STEREOFÖRSTÄRKARE 

8t /.+8 t /.W BYGGSATS 

20-20000 Hz ± 3 db, dist. 0,9 % 

Ca Pris 198: - ex, oms 

NätdeI55:- ex, oms 

NYA CIR-KIT RASTERPLATTE KOPPLINGSMETODEN FINNS NU! 

~ SILVERGLIMMER STYROFLEX POLYESTER 

.~l-~ 500 V W DC 25V W DC 125 V DC/90 V AC 
10 pF-1 000 pF 100-100000 pF 1000 pF-l IJ.F 
± 2, 5 , 10, 20 % 63VW DC 400 V DC/160 V AC DIEL '$' enl. MILC·5/IB och 27-27000 pF 1000 pF-ll,33 IJ.F 

~ S. k, rundradiokvalItet 160V W DC 630 V DC/220 V AC 
3,3-27000 pF 1000 pF-ll,1 IJ.F 

KONDENSATORER 

@HEFAB) 
630 V W DC 1000V DC/ 

Begär Information från 
3,3-27800 pF l 000 pF-ll,068 IJ.F 
Tol. ± 2,5, 5, 10, 20 % ±5, 10, 20% 

Generalagenten för Skandinavien På best, 0,5 o, 1 % 

HÖGTALARE KITS 

Philips 
Olm Ohm Wall 
0 5' 5 3 
0 6,5" 800 
0 8" 5 
0 8,5" 800 10 
0 12" 7 20 
0 12" 800 20 
0 12" bal 800 20 
0 12" 7 20 
121 12" baa 25 

Goodmana 
Typ Ohm Olm Wall 
T24-201 3,2 2,5" 1/2 
T24-3,5 3,2 3,5" 1/2 
T24-4 3,2 4" 11/2 
T22-5 3,2 S" 2 
T27-5 3,2 S" 21/2 
T27-6 3,2 6,5" 3 
T22-470 3,2 7X4" 4 
T27-470 3,2 7X4" 41 /2 
T22-380 3,2 8 X 3" 4 

Slnu. 
Typ Olm Ohm Watt 
H6060 6" 4 6 
H8060 8" 8 6 

SENASTE NYTT: 

@HEFABI 

- DELNINGSFIL TER OCH TILLBEHÖR BestiII frAn vArt lager Peerles .. Kits, 
Philips, Sinus m . fl. t . ex. 

Typ Oim Ohm Wall Pris 25 l : 15 500 3: 90 16+16 2: 70 
Pris HI 063 lO" 16 10 38: 00 SO l : 15 1000 6: 60 25+25 3: 45 

16: 90 51015 lO" 3,2 8 29: SO 100 l : 15 1500 8: 85 32+32 4: 05 

19: 80 U2275 2" l 16 22: 00 160 l: 30 2200 11 : 40 SO+50 5: 25 

19: 20 U8029X 8" 8 8 85: 00 2SO l: 45 100+100 7:20 

75: 00 Ul0SOZ lO" 8 15 140: 00 500 2: 45 70/60 V 450/550 V 

87: 75 Ul015Z lO" 16 15 140: 00 1000 3: 15 0,5 IJ.F l : 15 4IJ.F l : 60 

88: SO 04654Y 4X6" 4 22 : 00 2200 5: 60 1 l: 15 8 2 : 10 

92 : SO 2S00 5: 70 1,6 l : 15 50 3 : 50 

130: 00 ELEKTROLYTKONDENSATORER F & T 5000 9: 45 2 1: 15 8+8 2 : 85 

190: 00 10000 12: 25 5 l : 15 16+16 3: 50 
MIniatyrutförande tub med trådansl utnlng 10 l: 15 25+25 4 : 50 
6/8 V 220 2: 10 160/175 V 30/ 35 V 25 l : SO 32+32 5: 25 

Pris 5IJ.F l : 15 250 2: 15 10 IJ.F l : 50 5 IJ.F l: 15 50 l : 65 50+50 7: 80 

13: 85 10 l : 15 300 2: 90 SO 3: 30 10 l: 15 100 2: 60 
25 l : 15 SO+50 3: 95 25 l: 15 2SO 3: 45 500/550 \I 14: 75 
SO l : 15 500 3 : 10 SO l: 20 500 4: 90 32+321J.F 6: 30 13: 95 
100 l : 15 1000 5: 40 2SO/275 V 64 l : 25 1000 8: 40 0/600 V 50+ 13: 60 
250 1: 20 2500 8: 85 32 IJ.F 2: 20 100 l : 30 2500 17: 40 55SO I' F 11:.0 15: 20 
500 l : 95 5000 13: 30 SO 2: SO 15: 80 
1000 2: 45 32+32 3: 40 BAGARE MED MUTTER 

14: 95 
2500 3: 75 50/60 V SO+50 4: 35 350/385 V 450/550 V 

15: 80 
5000 6: 15 5 IJ.F l : 15 8IJ.F 2: 45 8 IJ.F 2: 60 14: 95 
10000 9: 75 10 l : 15 350/385 V 8 + 8 3: 15 25 2: 75 

25 l: 15 8IJ.F l : 60 16+16 3: 60 8+8 3: SO 
Pris 12/15 V 50 l : 25 32 2: 25 32 + 32 5: O~ 32 + 32 6: 60 

32: 80 5 IJ. F 1: 15 100 l: 90 SO 2: 85 50 + 50 6: 60 50 + SO 9: 00 
44 : 00 10 l: 15 250 2: 70 8+8 2: 10 100 + 100 8: 30 100+100 14: 40 

ELECTRONIC MELODY HÖGTALARE KIT max. 16 W för 6 lit, box 

Begär information om EM-högtalarprogram 

Box 45025, STOCKHOLM 45, Telefon 08/201500, Tegnerg, 39, STOCKHOLM C 

Informationstjänst nr 36 

TRANSFORMATORER (til l RoT beskriv
ningar i lager, på beställning lindas Aven med 
önskade data. Lev. tid 1-3 veckor) 

N62 GLÖDSTRÖMSTRANSF, Prim.: 

N65 
N68 
N70 

220 V 50 Hz Sek. 6,3 V 1,3 A 15: 60 
0:0 2X3,15 V 4 A, 4,5 V 4 A 36 : 80 
0 :06V8A, 6,3V4A 37:75 
Translstor- o . GIÖdstr.transf. Prim. 
220 V SO Hz, Sek.: 4s16,3 Vo.2 sl3,15 V 
0,5 A för parallell /seriekoppling 24: 75 

N71 0:0 med l A Ilndn. 29: SO 
N72 0:0 med 2 A Ilndn. 36 : SO 
N130 0:0, Sek.: 4 si 12,6 V 0. 2 si 6,3 V 

0,5 A 
N131 0 :0 med l Allridn. 
NI32 0 :0 med 2 A Ilndn . 

31: SO 
38: SO 
56 : 00 

TRANSISTORTRANSFORMATORER 
220 V 50 Hz. samtl. för parallell / seriekoppling 
N60 Sek.: 2 X 6,3 V il 0,3 A 17: 95 
N69 0 :02s17VIIO,IA 14: 95 
N90 0:02 si 9 V il2SO mA 18: SO 
N120 0 :02 si 12 V å 0,2 A 18: SO 
N121 0 :02 si 12 V II 0,4 A 21: 25 
N240 0:02 si 24 V å 5 A 66 : 00 
N241 0:0 l X 24 V 10 A 72 : 60 
N243 0:02s124Vå3A 54: 25 
N300 0 :02 si 30 V il 5 A 74: 25 
N351 0 :02X35V1A 31:25 
N353 0:02 X 35 V 1,5 A 36: 50 
N400 0 :02s140V1I5A 79:25 
N421 0:0 2X 42 V l A 44 : 75 
N422 0 ;02 X 42 V 2 A 56: 75 

NÄTTRANSFORMATORER 
N1815 Prim.: 220 V SO Hz, Sek.: 2X 183 V 150 

mA ( = 370 V) 2 s16,3 V 2,5 A (=12,6V 
2,5 A) 49: 25 

N2030 P.: 117-220 V S.: l X 220 V 300 mA, 6,3 V 
l A, 6,3 V 4 A kapsl. m.16dlorn 49: 50 

N3480 Prim.: 0-205-220-235 V Sek.: 2 X 335 V 
( - 670 V) 2X 400 mA 94: 50 

N6212 Prim .: 0-205-220-235 V Sek.: l X 240 V 
200 mA, l X 375 V 125 mA 53 : SO 

Andra nät- o. utg . trenst. o. drosslar lagerföres 

KATODSTRÄLERÖR S" 5UPI ReA i o ri
ginalförpackning ( = DG13-32) Kr. 64:75 

TRANSISTORER o. DIODER, Priser: 
AC107 5: 15 AF139 6: 25 OC72 2: 95 
AC122 2: 40 AF178 3: 50 OC74 3: 25 
AC1 24 2: 75 AFI79 4: 25 OC75 2: 25 
AC125 l: 95 AF180 5: 95 OC76 5: 25 
AC126 2: 00 AF181 5: 50 OCP70 11:95 
AC127 2: 10 AF185 4: 75 AA112 O: 75 
AC128 2: 20 ASY26 2: 50 AA119 O: 60 
AC132 2: 00 ASY27 2: 95 BA100 l : 75 
AC151 l : 95 ASY28 2 : 75 BA10l 3: 50 
ACI53 2: 55 ASY29 2: 95 BA102 2: 85 
AC162 1:95 ASY31 3: 75 BA114 l: 40 
ACI63 2: 35 ASY32 4: 50 BA121 2: 95 
A0139 4: 95 ASY6711:75 BY100 3 : 15 
A0149 4: 95 ASY73 10: 90 BZY83 2: 95 
A0152 4: 95 ASY74 10: 75 BZY85 2: SO 
A0155 4: 65 ASY75 11 : 75 OAS 2: 40 
A0161 4: 20 ASY76 5: 25 OA7 3: 10 
A0162 4: 20 ASY77 6: 25 OA70 O: 55 
AF102 3: 75 ASY80 6: 50 OA79 0: 55 
AF105 4: 95 BC107 l: 95 OA81 O: 55 
AF106 2: 95 BC108 l : 75 OA85 O: 70 
AF115 2: 95 BC109 l: 75 OA9O O: 55 
AF116 2: 95 BFI80 5: 25 OA91 0: 60 
AFI17 2: 95 BF181 5: 25 OA95 O: 70 
AF118 5: 95 OC22 22: 50 OA200 3: 75 
AF121 3: 25 OC25 8: 50 OA202 3: 95 
AF124 2: 50 OC44 3: 25 OA210 7: 75 
AF125 2: 50 OC45 2: 95 OAP1211 : 95 
AF126 2: 25 OC70 3: 95 OAZ200 5: 95 
AF127 2: 25 OC71 t : 95 OAZ211 4: 95 

övriga europ. o. amer ikanska lagerföres 

För produktion och motsvarande levererar 
vi fabriksnya restpoströr 
AZI 3: 95 EF80 2: 85 PL84 3: 45 
AZl1 5: 25 EF85 3: 25 PL500 6: 95 
CV66 6: 95 EF86 3: 25 PY81 3: 10 
CVllll 4: 95 EF89 2: 95 PY83 3: 40 
OY86/87 2: 95 EFI83 2: 95 PY88 3: 75 
EAA91 = 6AL5 EF184 2: 95 UBC81 3: 45 
= 602 l : 95 EFMll 9: 25 UBF89 3: 50 
EABC80 3: 25 EK90 3: 50 UC92 2: 95 
EBC21 9: 20 EL34 5: 95 UCH21 6 : SO 
EBC41 4: SO EUl3 3: 50 UCH81 4 : 25 
EBC90 3: 20 EUl4 2: 75 UF21 l: 95 
EBF2 9: 25 EL86 3: 75 UUl4 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 lA 7GT 2 : 95 
ECC40 6: 45 PABC80 3: 75 lG4GT l : 95 
ECC81 3 : 25 PCC84 4:50 lH5GT 3 : 75 
ECC82 2: 60 PCC85 3: 50 lQ5GT l: 95 
ECC33 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 
ECLll 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 

Endast per postförskott av inneliggande 
lager exkl. oms. och frakt. Under 10 rör 
5:- expedibnsavgift 



WILHELM NASS HANNOVER 

Låt oss få veta 
hur kraften ser ut • • • 

.. . och vi tal ar om hur 
magneten bör se ut! 

Högeffektmagnet 
Utrym mesbesparande 
Mångsidig användning 
Dragande och tryckande 
Magnetkraft = 0,04 kp vid 
8 mm slaglängd 
Upp till 14 kp vid 35 mm 
slaglängd och 100 % ED 

I-ankaremagnet 
normalt dragande, kan 
även fås tryckande. 
Magnetkraft = 0,32 kp 
vid 15 mm slaglängd 
upp till 6,2 kp vid 45 mm 
slaglängd 100 % ED 

Universalmagnet 
för lik- eller växelström 
Dragande och tryckande 
Prisbillig 
Magnetkraft = 45 P vid 
4 mm slaglängd 
upp till 0,77 kp vid 14 mm 
slaglängd och 100 % ED 

Vi står med nöje till tjänst med katalog material. 

Generalagent: 

.. _ ........... ~ ...... !""'I' ... Holländargatan 8 

gl:lJl;.ej il) ;1 il ~!~~;::~m45,235346,235347 
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Radannonser 

TILL SALU 

2 st AR - 2 aX Högtalarare obe!. 
beg. Tel. 0491 /20181 ef kl. 18.00. 

Banddäck Truvox PD 97 2 spår i 
teak låda m. sep. förstärkare, dubb
la förstärkare och oscillatorer. 
Ring 0470/25642 ef. kl. 18.00. 

VILL DU BLI 
SÄNDAREAMATÖR? 
Allt Du behöver läsa till certifikat 
proven finns i TEKNJKKOM
PENDIET [(8:-) för A- och B
cert. och REGLEMENTSKOM
PENDIETj (4:-) för A-, B- och 
C-cert. Sätt in beloppet pågiro 
432946 och skriv best. på talongen, 
ell. beställ. SM3T1 Bo Gärdstad, 
Färila, 0651/20667 

Bygg själv Er »kolbox» 
efter beskrivning i R&T nr 4/64. 
Orginalhögtalarna köper Ni enk
last genom oss. Komplett sats (5 
högtalare) endast 153:- + oms 
och porto. 
Kvalitetstonband till bottenpris of
fereras på begäran mot porto. 
TELMECO, box 624, Stockholm 1 
Postgiro 258400, Tel. 259004 

~ 31 Hybridteknik . " 

Sammanfattning 
• Analogimaskinen är, som 
framgått av artikeln, främst 
lämpad för lösande av teknisk
vetenskapliga problem av ex
perimentell karaktär med höga 
egenfrekvenser och vid måttl i
ga krav på noggrannheten. 

• Digitalmaskinen ger kort in
körningstid, god noggrannhet 
och hög tillförlitlighet. 

• Genom att samköra dessa 
maskintyper via anpassningsut
rustning, eller sammanföra de
ras räkneenheter i en och sam
ma maskin, kan man åstadkom
ma ett matematikmaskinsystem 
som för problem av höggradig 
komplexitet är tekniskt och 
ekonomiskt optimalt. Denna 
hybridteknik har de senaste 
åren genom sina fördelar vun
nit stor spridning, särskilt inom 
flyg- och rymdindustrin. _ 

~ 53 Kromdioxidband •.• 

BAS F i Ludwigshafen då RT be
sökte denna industrigigant på 
tonbandsområdet. »Men priser
na på 1 kg järn och 1 kg krom 
är idag så olika att det är all
deles orealistiskt att tänka sig 
kromdioxidband för t ex ama
törbruk». 

Om också video- och data
maskinbruk blir det vanliga för 
den nya bandtypen framöver är 
det känt att man på flera håll 
än hos Du Pont - också i Eu
ropa - forskar i syfte att få 
fram en framtida ersättare för 
järnoxiden. _ 

ANNON'SÖRSREGISTER 

Bäckström, AB Gösta 
Cromtryck AB 
Ekofon 
Eldafo 
Elektronlund AB 
Elfa Radio 
Ferrofon , Radio AB 
Habia Kommanditbolag 
Hansson , Elof AB 
Hefab, AB 
Inköpsregister 
Jacobsen, Wilh . Carl AB 
Kretskonsult , AB 
Luxor Industri AB 
Nordqvist & Berg AB 
Orion Fabriks- & Försälj-

nings AB 
Palmblad , Bo AB 
Processor, AB 
Rectronik , AB 
Reflex, Industri AB 
Rifa , AB 

65 
73 
70 
67 
2 

74 
66, 70 

9 
67 
71 

68, 69 
8 

66 
5 

63 

56 
70 
70 
66 

70 
4 

S.D.S.A. Salon International 62 
Scandia Metric 8 
Scapro 64 
Schlumberger Svenska AB 10 
Servex, AB 6 
Specialmaskiner AB 11, 12 
Stenhardt, M AB 72 
Stork, OJ AB ' 72 
Svenska Deltron AB 61 
Svenska Grundig AB 66 
Svenska Radio AB 7 
Sydimport Handels & Import-

firma 59 
Teleapparater 67 
Tele-Invest AB 70 
Teli x 70 
Thellmod, Harry AB 67 
Videoprodukter 70 

~ 40 Svenskbyggd .•. 

och man får därför enkel led
ningsdragning. 

Högspänningen 11 kV likriktas 
i selendioden 016 monterad på 
högspänningsenheten. 

Spänningen till galler 2 och 
fokuseringsgaller åstadkom
mes genom topplikriktning i 
018 aven positiv återgångs
puis. Spänningen till g2 inställs 
med R2106, vid lägsta ljusstyr
ka ,inställs medelst denna bil
dens svartnivå. R2104 reglerar 
fokuseringsspänningen. R2106 
måste inställas före R2104. 

Linearitet och bildbredd in
ställs med At4036 resp w bredd
spole 81525. _ 

COSSOR 
batterioscilloskop CDU flO 
CDU 130 är helt transistoriserat 
och drives frein nät eller inbygda 
NiCd ackumulatorer med c:a 6tim. 
drifttid. Frekvensomr.: 0-1SMHz. 
Känslighet: S mV-SOV/skaldel. 
Vikt med ackum.: ca 7 kg. 
Pris 3800: - inkl. ackum. 
Begär demonstration. 

M. STENHARDT AB 
-e---------
Grimstag. 89. Vällingby. 08/870240 

Informationstjänst nr 38 



Har Ni hört Orrl den nya genera

tionen rrlönsterkort? 

- tekniken SOrrl löser problerrlet rrled 

rrletallerade hål. tätpackning: våglöd -

ning och en yta SOrrl ej påverkas av 

industrirrliJjöl 

avd. STROMTRYCK 
Jämtlandsgatan 151 . Vällingby· Tel. 08/372640 

Informationstjänst nr 39 



REVDX 

~""*#-- -~ ___ ti~ 

Andra tillverkare skulle utan vidare 
betrakta den nya REVOX A77 som en studiobandspelare. 
Det skulle även vi kunna göra, för vi vet exakt 
vad denna nya bandspelare kan prestera. 
Sedan 20 år tillbaka tillverkar Studer-fabriken 
ju också studiobandspelare, som numera 
används i radio- och skivinspelningsstudios i 
hela världen. Vi är med andra ord medvetna 
om vap som krävs aven studiobandspelare 
och vad den kan kosta . Det vore kanske ändå 
inte helt rättvist att placera denna An band
spelare på samma nivå som dessa studio
bandspelare - men Ni kan lugnt jämföra den 
med vilken annan bandspelare som helst i 
samma eller högre prisklass. Ni kommer 
knappast att finna någon bandspelare, som kan 
uppvisa samma konstruktiva fördelar som 
REVOX An, och som uppfyller kravet på bästa 
upptagnings- och återgivningskvalitet. 

• Sprutgjutet chassi för motorplattan, tonhuvudplattan och chassiramens sido
stycken ger högsta möjliga mekaniska stabilitet. 

• 3 motorer med elektrisk bandbroms och servo-snabbstopp-broms. Urkopp
lingsbara snabbspolningsmotorer. 

• Elektroniskt styrd kapstanmotor med drivaxeln fäst direkt på motoraxeln ger 
mycket jämn gång. Elektronisk hastighetsomkoppling mellan 9,5 cm/s och 
19 cm/s. 

• In- och avspelnings huvuden i helmetall och professionellt utförande. Rader
och förmagnetiseringsfrekvens 120 kHz . 

• Kisel-planar-transistorer i samtliga förstärkarsteg. 

• Förstärkare av "plug-in"-typ och i "Solid-State"-teknik. Professionellt upp
byggd och med stor "service-vänlighet". Kablarna mellan enheterna kan lätt 
lossas. 

• Relästyrning. Samtliga funktioner är relästyrda och manövreras med ett lätt 
tryck. 

• Fjärrmanövrering kan ske av samtliga funktioner. 

• Hörtelefonutgång med lågohmig anpassning. 

• Fotoelektriskt bandstopp. 

• 4-siffrigt räkneverk som är lätt nollställbart. 
• Elektroniskt stabiliserad nätspänningsdel förser A77 med jämn spänning . 

~ELFA 
J RADIO & TELEVISION AB 

LJUDAVDELNINGEN 
SYSSLOMANSGATAN 18. BOX 12086 
STOCKHOLM 12. TELEFON 08 / 240280 

Informationstjänst nr 40 ESS!"LTE AB. STHLM 67 


