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JOHNSON 
MESSENGER 300 
5 W radiostation. 
Räckvidd 2&--30 km. 3G-60 km 
över vatten . 12 kanaler . Se lek
tivitet inom 6 Kc vid - 6 dB. 
12 V batteri ell er 220 V växel
ström (med extra tillsats). Be
ställningsnummer 90504. Rek. 
pris' kr 1,465 : -

JOHNSON 
MESSENGER 100 
5 W radiostation. 
Räckvidd 25-30 km. 3G-60 
km över vatten. 5 kanaler. 
12 V batteri e ll er 220 V 
växelström (med extra till
sats). Beställningsnummer 
90502. Rek. pris' kr 995 : -

KAAR SKYLARK 336 
5 W radiostation. 

Räckvidd 25-30 km. Känslighet 0,4 f N vid 10 dB, 
12 V batteri eller 220 V växelström (med extra tillsats). 
Beställningsnummer 90505. Rek. pris* kr 1.385: -

SHARP 
CBT55 
KOMBI 
3-5 W 
radio
station. 

Informationstjänst nr 1 

Räckvidd 
1 &--20 km över 
land. 25-30 km 
över vatten. 
12 kan aler. 
3 W ineffekt 
med batterier. 
5 W vid 13,8 V. 
Beställnings
nummer 90300. 
Rek. pris' 
kr 780:-

SHARP 

k. ~~T;~ 
radio- . 
station. 
Räckvidd 2--4 km . 
2 kana ler. 
Kan skötas med 
en hand. 
Beställnings
nummer 90020. 
Rek. pris' 
kr 320:-
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OMSLAGET: En serie interiörer från Sveriges Radios nya 
studio för övningar med färg-TV vid Frihamnen. Den ka
mera som ses är Philips Plumbicon, vilken SR använder 
i tre olika utföranden. Overst t v ses den senaste versio
nen med elektroniken blottlagd under den uppfällda kå
pan. Ovriga bilder visar förarbetena med inställningar och 
placeringar före en sändning. (Nej, det är inget gästande 
pianolejon. utan pianostämmaren som får stå i fokus ... ) 
Specialartikel om Philips 'Plumbicon-konstruktion börjar 
på sidan 20. 
Färgfoto: Ove Wallin, Kameratlild. 

1·817124 

Ledaren ........... ............. .. ............ .... 13 
Ett inlägg i debatten kring det (eventuellt) kommande svenska stereo
systemet. Valet kommer att stå mellan FM/FM-kompandersystemet och 
det amerikanska pilottonsystemet. Kritik, förslag och önskemål fram
föres här av L-O Lennermalm. 

Nio månader västtysk färg-TV ...... ..... . .. . ....... 14 
RT-översiktens inledande del kommer från västtyske korrespondenten 
Karl Tetzner som sammanfattar erfarenheter, ger detaljer från den kom
mande produktionens tekniska utveckling och granskar de marknads
mässiga faktorerna liksom återverkningarna på sändningssidan. 

Färg-TV-mottagare 1968 .......................... 18 
Ett svenskt marknadsurval som ger de nyheter vilka blir aktuella under 
1968. 

Philips Plumbicon-kamera ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 
Plumbicon-röret hör hemma i »andra generationens» färg-TV-kameror 
och har låtit tala mycket om sig. Tre Eindhoven-tekniker beskriver all
männa problem vid konstruktionen av färg-TV-kameror och de speciella 
lösningar vilka ligger till grund för Plumbiconen. - Avsnitt två behandlar 
kontrollenheten och införes i ett kommande nr. - En fransk, välkänd 
kamera, från CSF med Plumbicon-rör, skildras också. 

RT har provat: Jordan-Watts »modulhögtalare» ..... . 25 
Denna högtalarm0dul av metall har tilldragit sig stort intresse världen 
över. Här har den provats i en svenskbyggd 17 I (l) basreflexläda. 
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med avsliilende på direktivitet, anpassnin.g och frekvensåtergivning. 
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Intressanta nykonstruktioner från Japan och Västtyskiand presenteras i 
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Kommer elbilen tillbaka? .......................... 28 
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Radiostörningar -2 .............................. 31 
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H-P Kaiserswerth om avstörningskondensatorer och -drossiar, de vä-
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utrustning - 'o.::h innebär eleganta, dimensionssnåla lösningar. 

Felsökningsguide för färg-TY-mottagare, ............ 35 
En felsökningsguide av typ räknesticka för servicemän presenteras. 

Praktiskt testinstrument för halvledarkomponenter .. .. 36 
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Vi garanterar Er 
att bildioder 

alltid blir det billigaste 
alternativet 
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7300811 
Kylfläns stansad 
för två bildioder 

Säl1d m!,99Jl19.0ående information om 
o Deleo bildioder 
o kortforo;tskalalog över Delcos övriga halvledare 

O st/prls 1000 st/pris 

•.••• ~~~ •• ~ •••• "." •• J;.. •• ~ •• 

.'. ... .. ...... ' •••••• ~ •••••••• "~. $'·-jt,;:':.··,*,,~ ......................... . , 

ww Til1 
'frSenarai ... Motors<' 
'Nordiska AB 
Industriavd. 
Stockholm 20 

_I ___ ..... ~-_-:::..-_-~"""",-,....:":':"~----_----_--~-__ -...~-~ __ _ 

När man planerade att införa integrerade kretsar 
i bilar kom man snabbt underfund med att miljön 
där många gånger är värre än hårda militära drifts
miljöer. Därför är det inte alls så konstigt att bil
dioderna klarade följande termiska nedbrytnings
test som utfördes aven svensk industri förra året: 

Typ 

IN3491 
IN3492 
IN3493 

\ Strömstyrka* \ Spänning 

25A 50V 
25A 100V 
25A 200V 

I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

_ I 

Man kopplade 10 bildioder parallellt i varje gren 
i en trefas helvågsbrygga. Under 40 ms tog man ut 
1800 A ur bryggan och därefter gjorde man 3 sek 
uppehåll. Efter över 300.000 sådana pulser avbröts 
provet och man jämförde data efter testen med 
begynnelsedata. Ingen som helst nedgång kunde 
upptäckas. 

• (TC = 1000 Cj samt I. typer tillgangllga lomvand polaritet. (R-versionen) 

GENERAL MOTORS NORDISKA AB 
Industriavdelningen Stockholm 20 Tel. 08/4401 80 

Informationstiänst nr 2 
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NYHET 
Med SRA-förstärkaren 6701 
som plug-In enhet ökas 
känsligheten till ca 1mV 

-just den 
frekvensrneter 
Ni väntat på ... 
Att Ni behöver en frekvensmeter har 
Ni varit på det klara med rätt länge. 
Ingen av de räknare Ni studerat har 
emellertid helt fyllt Era krav. 
NI kräver 
• att den skall gå upp till 225 MHz direkt utan 

blandare 
• att den skall gå att komplettera för tidmätning 

och högre frekvenser (3,2 o. 12 GHz) genom 
plug-In enheter 

• att den skall vara behändig I formatet och lätt 
bärbar 

• att priset skall vara rimligt och avpassat efter den 
prestation Ni begär 

• att Ni skall få 2 års garanti 

CMC 616 uppfyller helt dessa krav. Den är utvecklad 
och framställd av Computer Measurements Company 
- ett amerikanskt företag som specialiserat sig på 
elektroniska räknare och pulsgeneratorer. I dessa är 
företagets totala kvalItetstänkande samlat ..• 
CMC 616 kostar kr 12550: -

SRA Begär närmare 
uppgifter 
och data från 

SVENSKA RADIO AB 
FACK, STOCKHOLM 12 ALSTROMERGATAN 14, TIEL. 22 31 40 
FILIALER I GOTEBORG, MALMO, SUNDSVALL OCH KUMLA 



Philips Dubbelstråle-oscilloskop PM 3230 
.20 mV-10 MHz 

2mV-2MHz 

• Full avlänkning 
på skärmen 
för båda förloppen 

• Transistorbestyckat
driftsäkert -lätt 

• Pris 2.990 kr 

'4 

Kombinerade dämp- och mätprobar av penn
typ. Pris 290 kr. 

Goda prestanda 
PM 3230 är ett avancerat dubbel
stråle-oscilloskop för laboratorier, 
produktion och underhåll . 
PM 3230 har goda prestanda, är 
driftsäkert och mångsidigt använd
bart. 

Tillförlitligt 
Den vid introduktionen utlovade hö
ga tillförlitligheten har till fullo upp
fyllts i en tillverkningsserie på 
25 000 exemplar. I den serie som 
nu är i produktion har Philips ytter
ligare ökat kraven på kvalitet och 



tillförlitlighet. Detta har uppfyllts 
bl. a. med nytillkomna komponenter 
som har ännu bättre prestanda. 

Tekniska data 

Kundernas förtroende 
är ett övertygande bevis på de 
många förnämliga egenskaperna 
hos PM 3230. Enbart i Sverige har 
mer än 2 500 exemplar köpts av in
dustri och försvar. 

Svephastighet 

Triggning 

Kalibrerings
spännIng 
Katodstrålerör 

Ring eller skriv och begär utförlig broschyr och de
monstration. Vår nya 216·sidiga A4·katalog har nu ut
kommit. Vi sänder den utan kostnad till inregistrerade 
firmor. 

Phi lips Industr ielektron ik, Mätinstrument, 
Fack, Stockholm 27. Telefon 08/ 63 50 00. 

0,5 ,us-0,5 s i 19 steg, 5 %, samt kontinuerlig inställ
ning och expansion. 
Automatisk eller manuell med förinställd stabilitet. Inre 
- från kanal A eller B - eller från yttre källa. 

1 V, fyrkant 1 %, 8 kHz 
10 cm, metalliserad skärm. 
Accelerationsspänning 4 kV. 

. ___ 1 

PHILIPS e 
Industrielektro n i k 

In iormalionstjänst nr " 



batteri- driven? 

Gastäta underhållsfria DEAC-batterier finns för de flesta behov -
nedan några av de allra vanligaste : 

radiostyrning mätirstrument 
ele~tronblix~gg~ega rakapparater 

slgnalanlaggnlngar 
hörapparater nbäbelysningar 

kommunikationsradio 
Ni som använder eller tillverkar nätoberoende utrustningar, 

utnyttja Bolidens resurser och erfarenhet! 

DEAC 
~ 0@----.-~----y--ij-,-\ll m 

v. Trädgårdsg. 17. Stockholm C. Telefon 08/237100 

Informationstjänst nr 5 

EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH 
CERN 
GENEVA 

has an opening for a 

TECHNICAL ASSISTANT IN ELECTRONICS 
- If you have an INGENIÖRS EXAM in Electronics or Elec!rical Engineering or an equivalent ' 

education plus a minimum of five years' subsequent experience in elec!ronics development, 
especially in pulse techniques; 

- If you have an ability to work rather independently and with imagination; 

- If you have a good knowledge of English, (some knowledge of French would be an advantage); 

Then CERN might offer you a post in one of the Elec!ronic Development Groups: 

- Your work would be to de.velop fast (nanosecond) electronic instruments or 
systems containing semi-conductor devices used in physics experiment, e. g. fast 
amplifiers, discriminators, coincidence circuits, etc. This includes making the 
necessary calculations .and measuremerits to supervise the final lay-out, to 
prepare the provisional diagrams and specifications and to test the prototypes and 
first production mode Is; 

- You would improve your professionai experience by working with the most 
advanced techniques and equipment available; 

- Your starting salary would be in the range of 1500 to 1800 Swiss France per 
month plus various allowances, all completely tax-free; 

- You would have 5 to 6 weeks paid holiday per year, plus generous health and 
superannuation benefits. 

If you are interested in and qualified for this responsible post and attracted by the prospect of 
living and working in Geneva, then please write for an application form, (quoting reference 
NP-ED-CT) to: . 

The Head of Personnel, 
CERN, 
1211 Geneva 23, 
Switzerland. 

CERN is Qn InternQtionQI OrgQnizQtion composed of 13 EuropeQn countries, with the purpose of doing pure scientific reseQrch in high energy physics. 
II presently hQS Q stQff of weil over 2,000 Qnd performs nucleQr experiments, mQinly on two IQrge PQrticle QccelerQtors. 

Informationstjänst nr 6 
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900 standardartiklar i TE FLO N® snabblevereras från lager 
, 

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

------------------HABIA kommanditbolag 
BRANTS HAMMAR D KNIVSTA D TEL. 0181810 00 

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

Informationstjänst nr 7 
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Multimeter med 50 mätområden 
patenterad 

20'000 n/v= 

Likspänning 100 mV -1 V - 3 V -10 V -30 V -100 V 
- 300 V - 1 000 V 

Växelspänning 1,S V -1S V -SO V -1S0 V-SOO V-1S00 V 
-2S00 V 

Likström 
"~~ 

Växelström 

~;~·~li~;:.e. _._ 

SOfLA-O,S mA, -S mA-SO mA-SOO mA 
-SA 

2S0fLA - SO mA - SOO mA - S A 

• Mätsystemet är försett med elektriskt överbe
lastningsskydd, är stötsäkert upphängt och 
har ett mycket stort vridningsmoment. 

• Lång skala (11S mm) i förhållande till instru
mentets storlek (1S0 x 110 x 46 mm). Delstreck 
och siffror i S färger. 

• Framsidan utgöres aven transparent slagtålig 
platta av akrylplast. Anti-chock-botten. 

• Speciella anslutningsdon ger god kontakt vid 
alla mätområden. 

• De mekaniska och elektriska komponenterna 
är av sådan kvalitet att instrumentet är drift
säkert även under ogynnsamma förhållanden . 
Dessutom är komponenterna lätta att byta ut. 

• Instrumentet levereras i väska med utförlig 
bruksanvisning i locket samt ledningar. 

K r. 130: - fritt lager i Hälsingborg 

Ohm 

Impedans 
Frekvens 
Volt output 
Decibel 
Kapacitans 

4'000 oN'" 

Q x O,1, Q X 1, Q x 10, Q x 100, Q x 1000, 
Q x 10000 
0-10 MQ 
O-SO Hz och o-SOO Hz 
1,S V, 1S V, SO V, 1S0 V, SOO V, 1S00 V, 2S00 V 
från -10 dB till + 70 dB 
O-O,S fLF, O-SO fLF, O-SOO fLF, 
O-SOOO fLF, (inbyggda batterier) 

EXTRA TILLBEHÖR 
Separata shuntar från 30 A till 1S0 A DC 
Transformator med 4 mätområden: 2S A, SO A, 100 A 
och 200 A 
Högspänningsmätkropp 2S000 V DC (bl. a. för TV
sändare etc.) 
Snabbt reagerande termometerelement från _2So till 
+ 2S0° C 
Fotocell för mätning av belysning från Otill20 000 Ivx. 

Instrumen
tet i väska 
(stängd) 

Instrumen
tet i väska 
(öppen) 

HELWEG - MIKKELSEN 
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FABRIK FÖR ELEKTRISKA MÄTINSTRUMENT 
Carolinevej 1S, 2900 Hellerup (Köpenhamn) telefon: Helrup 9333, telex: 9168 
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Har Ni hört om den nya genera

tionen mönsterkort? 

- tekniken SOTn löser probleTnet med 

Tnetallerade hål. tätpackning: våglöd -

ning och en yta SOTn ej påverkas av 

industriTnlJjöl 

avd. STROMTRYCK 
Jämtlandsgatan 151 . Vällingby' Tel. 08/372640 

Informationstjänst nr 9 



H i-Fi hörtelefoner 
-I toppklass förkr?vandebands~elar-ochhi-fi-

entusiaster. Och for proffs. 

ST3R DH-03-S 
Idealisk för såväl stereo- som monoavlyssning. Perfekt 
återgivning över ett brett frekvensområde. Stora tät
slutande gummimusslor. Behaglig att bära. Kontrollbox 
med separata volymkontroller för vänster resp höger 
kanal. Omkopplare/mono/stereo. 

Stereo/ mono hörtelefon utan kontroll box. 

Impedans: 2 X 8 ohm 
Frekvensområde: 25-17000 Hz 
Maximal effekt: 0,5 W 
Känslighet: 105 dB vid 1 mW 

ST3R/11 med 3-polig telefonpropp 
ST3R/38 med S-polig 240 0 DIN-kontakt 

Impedans: 2 X 8 ohm 
Frekvensområde: 25-17000 Hz 
Maximal effekt: 0,3 W 
Känslighet: 103 dB vid 1 mW 

DH-03-S/11 med 3-polig telefonpropp 
DH-03-S/38 med S-polig 240 0 DIN-kontakt 

NYTT OCH PRAKTISKT Kopplingsbox AB 1 

Förstärkare 
Radio 

Högtalare 
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Med hjälp av denna kan man sam
tidigt ansluta en eller två hörtele
foner och två stereohögtalare till 
förstärkare, radio, bandspelare 
etc. Försedd med omkopplare för 
avlyssning via hörtelefoner eller 
högtalare. 

Hörtelefonuttag: S-polig DIN 240 0 

Högtalaruttag: 2-polig DIN 

~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 

Informationstjänst nr 10 
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Gärna stereo, men först en rejäl mono . • • 
Debatten kring FM/FM-systemets fel resp förtjänster har tidigare på flera håll fått slagsida mot det alltmera 
onyanserade och prestigebundna småtyckandet och ett uppenbart åsidosättande av tekniska fakta. Detta gäller 
alldeles särskilt aspekter på. systemets tjänlighet för ste reo. RT:s uppfattning och ståndpunkt i fråga om valet 
mellan stereosystemen - FCC:s pilottonsystem och det svenska - är tidigare deklarerad. L-O Lennermalm 
ger här sin syn på saken och på de aktuella tvåprogramsändningarna, och förf:s vederhäftigt underbyggda 
synpunkter hoppas vi skall bidra till att nyansera debatten mot större saklighet. - Red. 

Telestyrelsen förtjänar en eloge för det 
mönstergilla sätt på vilket man i Tele och 
RT för konsumenterna redovisat sitt stereo
system, sina utförda prov och resultaten av 
dessa. Det händer blott alltför sällan att 
man hos Telestyrelsen ' stiger ned från sitt 
elftenbenstorn och sprider information om 
verksamheten. Så stor har kontrasten varit 
gentemot den tidigare förda informations
politiken att man på sina håll uppfattat den 
öppna redovisningen av de genomförda 
stereoförsöken som en ren reklamkampanj 
för det egna systemet. 

Det finns för övrigt inget skäl att resa 
kritik mot reklam för en bra vara, om 
reklamen blott är saklig. Redovisningen av 
Telestyrel§ens PM/PM -kompandersystem 
har varit omutligt saklig, och systemet är 
otvivelaktigt överlägset andra system, även 
om detta inte entydigt framgått av redovis
ningen för gjorda prov, bl a i denna tid
skrifts februarinummer. * Vid försöken har man använt mottagare 
av fabrikatet Nefa, vilket väl får utläsas Phi
lips. Kontinentala (att inte säga europeiska) 
mottagare har emellertid aldrig imponerat 
genom att vara bredbandiga och fasllbjära, 
och det är tvivelaktigt om man ens be
härskar tekniken. Med sådana mottagare 
måste det amerikanska pilottonsystemet 
obönhörligen komma till korta. Nu skulle 
nog det svenska systemet ha visat sin över
lägsenhet, även om man använt fullgoda 
mottagare - detta har dock inte dokumen
terats - men kanske skulle skillnaden inte 
blivit fullt så överväldigande. A andra sidan 
avspeglar de använda mottagarna bäst da
gens mottagarbestånd, varför proven på det
ta sätt kan sägas ha blivit mest realistiska. 

Det har framhållits att det svenska sy
stemet framför det amerikanska har för
delen att medge sändning av två skilda 
program över samma sändare och kanal. 
Detta torde dock vara en fördel som bor
de väga fjäderlätt i ett övervägande ensprå
kigt land, där man inte lyckas på ett me
ningsfullt sätt fylla de tre till förfogande 
stående programkanalerna: en kanal är tyst 
flera timmar om dagen, och en kan inte 
fyllas utan hjälp av ideliga repriser. * Om man släppte önskemålet om möj
lighet till två oberoende programkanaler 
över samma sändare skulle stora ekono
miska och kvalitetsmässiga vinster uppnås. 
Ett sådant beslut skulle också hälsas med 
glädje av stockholmsregionens alla bil
radiolyssnare (m fl). 

Man kunde nämligen efter ett sådant be
slut lägga ned försökssändningarna med två 
samtida program över P3-kanalen. P3 torde 
vara den kanal de flesta bilradio lyssnare 
(med möjlighet därtill) föredrar i storstadens 
täta och uppmärksamhetskrävande dagtrafik. 
P3-sändaren har varit nära nog onjutbar i 

innerstaden på många bilradiofabrikat - hit 
hör Sveriges mest sålda fabrikat - på grund 
av de varierande reflexer en mellan hus
väggarna rullande bil är utsatt för. 

Det vettigaste hade onekligen varit att 
Jörlägga försökssändningarna över UKV
bandets PI-sändare, ty PI-programmet 
dubbleras ju över mellanvågssändarna. (Det 
är signifikativt för det bristande samarbetet 
mellan Sveriges Radio och Telestyrelsen att 
man förlagt programpunkten »Sveriges Bil
radio» till just den kanal, som p g a experi
mentsändningarna är nära nog onjutbar för 
bilradiolyssnarna - om de alls kan ta in 
den, ty dels täcker inte PM -sändarna hela 
landet, dels saknar många bilradiomottagare 
möjlighet att ta in P3-kanalen. 

När det nu utkrävs en extra bilradio
licens av just bilradiolyssnarna, kunde dessa 
åtminstone begära att de skulle kunna av
njuta det enda program som är speciellt 
avsett för dem.) * Med utgångspunkt . i resultaten av de 
redovisade stereoproven kan vi slå fast föl
jande politiska konsekvenser: 

Alternativ 1. Pör PM/PM-kompander
systemet talar att man kan klara sig med 
enklare mottagare och att mottagningskva
liteten därvid är överlägsen. Om man ovill
korligen måste införa stereosändningar re
dan nu är det svenska systemet det enda 
tänkbara p g a landets stora bestånd av 
smalbandiga mottagare. 

Alternativ 2. Pör det amerikanska pilot
tonsystemet talar att det är fastställt enligt 
konvention i hela den övriga västvärlden, 
att stereotillsatserna blir enklare och tack 
vare den större marknaden avsevärt mycket 
billigare, samt att den kvalitetsmedvetne -
som hittills - kan nyttja amerikanska mot
tagare. Om vi kan vänta med att införa 
stereo radio till dess det nuvarande motta
garbeståndet på ett naturligt sätt hunnit för
nyas är det därför det amerikanska systemet 
vi bör välja. 

Det kan anföras flera skäl till att vi bör 
vänta med att införa stereoradio. Vi är 
nämligen ännu inte tekniskt mogna för dess 
införande. Väntetiden är den frist vi behö
ver för att ta igen gamla försummelser, för 
att bereda väg för en meningsfylld stereo
distribution. Det är väsentligare hur det 
låter än var det låter! * Industrin kunde utnyttja väntetiden till 
att konstruera, tillverka och saluföra goda, 
bredbandiga PM-mottagare, som, när stereo
radio i sinom tid infördes, lätt kunde för
ses med stereotillsatser. Dessa bredbandiga 
mottagare skulle komma att ge bättre mot
tagningskvalitet även vid vanlig monomot
tagning, så satsningen kommer inte att vara 
bortkastad ens under väntetiden. * Statsmakterna kunde utnyttja tidsfristen 
till en välbehövlig upprustning av PM-nätet 

och, framför allt, programdistributionen till 
detta. Pör närvarande ger inte PM-sändarna 
ute i landet den ljudkvalitet man har rätt 
att vänta sig. Det har uppstått en circulus 
vitiosus: Industrin anser det lönlöst att pro
ducera goda mottagare, när PM -sändarna 
ger så dålig ljudkvalitet, medan Telestyrel
sen anser en upprustning av PM-nätet me
ningslös så länge mottagarna är så dåliga ... 
En i framtiden hägrande stereodistribution 
skulle tvinga fram en ömsesidig utveckling 
till det bättre. Alla parter, inbegripet kon
sumenterna, skulle ha allt att vinna på en 
sådan utveckling. 

* * Låt oss hoppas att den av Telestyrelsen 
påbörjade informationsgiven skall bilda upp
takten till en öppen och allsidig publicerings
verksamhet av för konsumenterna intres
sant slag. Uppslag till en sådan behöver 
ingalunda saknas: 
., Har man gjort några verkligt klarläg
gande prov över störfastheten hos våra van
ligaste mottagare gentemot tvåprogramför
söken över stockholrnsregionens P3-sändare? 
De talrika klagomålen från bilradiolyssnar
na har man tydligen inte varit särskilt ly
hörd för. Det vore värdefullt om man på 
Telestyrelsen lika öppenhjärtigt redovisade 
hithörande frågor som man tidigare redo
visat resultaten av stereoförsöken. 
8 Vilka data har våra vanligaste PM -sän
dare, och vad kan i framtiden påräknas till 
förbättrande av deras kvalitet? e Hur mycket kostsammare skulle det bli 
att distribuera PM-programmen på radio
länk till sändarna (tornen finns ju redan) 
än att förnya det riksomfattande, otillfreds
ställande kabelnätet? 
O Vem bär skulden (och varför) till de 
vanligaste sändningsavbrotten och den kraf
tiga brummodulering, som ofta förekom
mer? (Sveriges Radio och Televerket skyller 
i dessa stycken som bekant på varandra, 
och båda ställer sig ovetande till den ak
tuella förekomsten av sådana malörer.) 
e Varför är ,det så mycket lättare att sända 
en bild än tillhörande ljud? 
O Vad gör - eller ämnar man göra -
inom Televerket för att komma till rätta 
med det upprörande missbruket av privat
radiokanalerna i trängselcentra? Det är nog 
bra med tryckta bestämmelser, men än 
bättre vore om de efterlevdes, vilket inte 
kommer att ske förrän en effektiv över
vakning sätter in, vilket tidigare framhållits 
på denna sida. Den beslutade licensavgiften 
för innehavare av privatradiostationer bör 
oavkortat gå till administration och över
vakning. Utan övervakning behövs ingen 
administration. 

Lars-Olof Lennermalm 
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KARL TETZNER: 

Nio månader västtysk färg-TV 
erfarenheterna har givit en god framtidsgrund 

* Färgfilmsändning vållar 
problem på mottagarsidan; 
videobandande och direkt
sända program är ungefär 
likvärdiga kvalitetsmässigt 

* 'Mobila anläggningar 
kompletterar den otillräckliga 
fasta studiokapaciteten -
fördubblad färgsändningstid 
i höst efter »tittarstormar» 

* Mottagarpriserna anses 
för höga (2 300-3 000 
svenska kronor!). 
Marknaden är trög för 19-
tumsmottagare - men alla 
tillverkningsprognoser har 
överträffats med 100 %! 
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•• I Västtyskiand började färg-TV
mottagare visa sig i detaljhandeln sam
tidigt med landets inofficiella »färgstart» 
den l juli 1967. Från detta datum och 
till l februari i år producerades 220 000 
färgmottagare, motsvarande 100 % mer 
än vad prognoserna våren 1967 uppgav! 

Av de 220 000 mottagarna har över 
hälften sålts till konsumenter på hemma
marknaden, 45 000 återfinns hos parti
och detaljhandlare, ca 30 000 utgör indu
strins lager och 25 000 har exporterats. 

Det stora programutbudet under Berlin
mässan i augusti ökade i hög grad färg
TV-intresset; därefter följde en mera 
dämpad period under hösten. I december 
ökade försäljningen kraftigt - inte helt 
oväntat. Olympiaden bidrog sedan till att 
hålla aktiviteten uppe, trots den endast 
delvis acceptabla färgöverföringen från 
Grenoble. 

Under 1968 väntar man en produk
tionsökning till 350 000 mottagare, som 
kan tänkas fördela sig efter bildrörs
dimensioner på följande sätt: 

• 25" mottagare 65 %, 
• 22" mottagare 30 %, 
• 19" mottagare 5 %. 

Problem med filmåtergivning 
Färgratten överflödig 
På det hela taget anser man sig nöjd med 
färg-TV i VästtyskIand, även om kanske 
en del övrigt vore att önska: 

Mottagarnas höga vikt och rätt skrym
mande dimensioner hör till de mindre 
angenäma erfarenheterna bland nyblivna 
apparatägare. Vill man flytta en 46-48 
kg tung mottagare behöver man ovillkor
ligen hjälp aven person till! 

Den höga effektförbrukningen, 290-
380 W, utgör en allvarlig nackdel om 
man vill placera mottagaren i t ex en bok
hylla. 

Priset anses fortfarande vara för högt, 
ca 2 280 DM för 25" mottagare, 2 030 
DM för 22" mottagare och l 750 DM 
för 19" mottagare (omräknat i svern;kt 
mynt ca 2 950, 2 630 resp 2 300 kr -
icke oskäliga priser för en svensk; här 
betingar som bekant en 25" eller 22" 
apparat ca 4000 kr, 19" några hundra
lappar lägre pris, i den mån de finns). 

Färgkvaliten är beroende av rätt in
ställd ljusstyrka och kontrast; då gamla 
och tekniskt dåliga färgfilmer överförs 
måste tittaren justera en hel del på regla-

gen, vanligtvis med felaktiga inställningar 
som resultat. 

På den positiva sidan noteras att: 
+ mottagarna kräver betydligt mindre 

service och reparationer än man tidigare 
befarat. Konvergensinställningen kan t ex 
på en timme utföras aven erfaren tek
niker hemma hos kunden, och först efter 
ett halvår är det dags för ny inställning. 

+ Den automatiska avmagnetiseringen 
fungerar så effektivt att man kan välja en 
helt godtycklig placering av mottagaren. 

+ Ljusstyrkan är bättre än väntat. Det 
går utmärkt att se färg-TV även i dags
ljus förutsatt att direkt infallande ljus 
undviks. 

På minussidan: 
- Svartvitt-återgivningen är accepta

beJ, men upplösningen kan inte mäta sig 
med monokrom-mottagarens. 

- Vid återgivning av gamla svartvita 
filmer med dålig kontrast t ex är färgmot
tagaren betydligt underlägsen. 

- Reglaget för inställning av färg
skalan (»smakratten») har blivit ointres
sant; knappast någon har användning för 
det. .Färgkvaliteten kan inte förbättras 
med denna ratt, har det visat sig. Bestäm
mande för färgkvaliteten är nämligen det 
programmaterial som sänds; däri inbegri
pet filmscannerns funktion. P AL-systemet 
i all sin förträfflighet garanterar korrekt 
överföring av alla färgvärden, tyvärr ock
så de felaktiga värdena! 

Västtyska, amerikanska 
och japanska färgbildrör 
I samtliga västtyska färgmottagare an
vänds skuggmaskrör: 25" röret A63-11X 
kommer från de nu sammanslagna bild
rörsfabrikerna i Ulm (AEG-Telejunken) 
och Aachen (Valvo). [TT har nu också 
kommit igång med bildrörstillverkning i 
sin nya fabrik i Esslingen. 

Sedan januari i år tillverkas också 22" 
röret A56-11X; i de flesta 22"-mottagare 
sitter dock f n amerikanska bildrör. Hu
vudleverantör i USA är RCA, som till 
[TT-fabriken säljer rörtypen 22KP22. 
Hos lIT förser man detta rör med före
tagets patenterade implosionsskydd »Sel
bond» och ändrar typbeteckningen till 
A55-14X eller A55-15X. 

, RCA exporterar också en version med 
skyddsglas direkt till västtyska mottagar
tillverkare, som betecknar röret A55-16X. 

Alla RCA-färgbildrör har det nya lys-



»Bestämmande för färgkvaliteten 
är nämligen det programmaterial 
som sänds ••• P AL-systemet i all 
sin förträfflighet garanterar korrekt 
överföring av alla färgvärden, 
tyvärr också de felaktiga värdena!» 

materialet HiLite som ger ljusstarkare 
bild; masken är »Permachrome»-upp
hängd. 

Marknaden för 19"-rör behärskas av 
japanerna, medan de västtyska tillverkar
na inte börjat leverera denna rördimen
sion ännu. I Japan är däremot 19" en 
mycket vanlig rörstorlek, och produceras 
där i långa serier till relativt lågt pris. 
De få västtyska 19"-färgmottagarna har 
därför bildrör från Hitachi, Toshiba och 
NEC. I vissa rörtyper från dessa fabriker 
har man varit tvungen att förbättra skyd
det mot röntgenstrålning. 

Framställning av 2S"-rör har vållat de 
västtyska rörfaqrikerna en del svårigheter. 
Det har bl a förekommit tilltäppta hål i 
masken, så att mörka punkter visat sig 
på bildskärmen. Ibland har katodfel före
kommit. Svårigheterna har nu till största 
delen övervunnits och tillverkningen löper 
friktionsfritt. 

Dålig marknad för 19" -apparat 
Flera transistorer i modell 68 
De 22"- och 19"-mottagare marknaden 
just nu har att erbjuda är utrustade med 
fjolårets chassimodeller som egentligen är 
avsedda för 2S"-mottagare och därför är 
ganska breda. Det betyder, att även en 
19" -apparat har fått ganska ansenliga 
ytterdimensioner (se tig 2) och därmed 
också liten bildyta jämfört med hela 
frampanelens yttermått. 

Om man ser på den låga marknads
andelen för 19"-mottagare (S %) är det 
tämligen begripligt att fabrikanterna tve
kar att utveckla ett speciellt chassi för 
denna mindre mottagarmodelI. 

Sommaren 1968 väntar man »andra 
generationen» av mottagare utvecklade 
med erfarenheter från 1967 års modeller 
som grund. Så vitt man redan nu kan 
bedöma blir det fråga om förenklingar 
och prisreduktioner. Nuvarande modeller 
är nämligen i vissa kretsar överdimensio
nerade - för säkerhets skull. Rör har 
förekommit i stor utsträckning; en mera 
allmän övergång till transistorer torde nu 
bli fallet. Integrerade kretsar kan tänkas 
i vissa fall, t ex i Grundigs nya modeller. 
I dessa är ljud-MF-delen utförd med in
tegrerade kretsar. 

p AL-fördröjningen kvar 
Yttre anslutningar saknas 
Det är inte troligt att industrin vill ut-

Fig 1. Ett moment vid tillverkning av färg
bildrör: Insättning av hålmask för belys
ning. Då man framställer rastret på skärm
glasets insida, tjänstgör hålmasken som po
sitiv. Varje hål i masken är tilldelat en 
grupp med tre färgpunkter som framställs 
efter varandra genom belysning med punkt
formiga ljuskällor. Efter detta belysnings
förlopp hör hålmask och bildskärm direkt 
ihop med varandra - de har »ingått äkten
skap» skulle man kunna säga. 

nyttja möjligheten att sänka priserna (med 
ca 100 DM) genom att slopa P-AL-för
dröjningsledningen. Riskerna i så fall 
vore att det kom fram en enkel-P AL
mottagare med dålig utjämning av fel i 
färgerna. 

Endast en enkel-P AL-mottagare finns 

Fig 2. Nordmendes 19"-mottagare Color 1900 med det japanska bildröret 490YB22. Ytter
mått: 700 X 463 X 490 mm. 

Fig 3. Ljudkontrollbordet i »färgbussen», genom fönstret ser man en del av färgkontroll- I~ 
rummet. 
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RT -översikten 
tills vidare i marknaden, Kubas ll lf-mo
dell »Porta eolor» med bildröret llSP22. 

Placeringen av kortet för konvergens
inställning1 har visat sig utmärkt. Detta 
kort, som innehåller 18-22 reglage, är 
lätt åtkomligt under en löstagbar platta 
på framsidan eller under bakstycket, där 
det i så fall kan vridas ut 1800

• 

Något som ofta förargar apparatägarna 
är att det ofta saknas anslutningar för 
fjärrinställning och extra högtalare. Man 
väntar sig verkligen, med rätt, sådana 
detaljer i en mottagare som kostar 2200 
DM. Den inbyggda högtalaren är ofta 
totalt otillräcklig för musikåtergivning, 
och det är. motiverat med en större till
satshögtalare. 

Philips dominerar studiosidan, 
bärbar version av »Plumbiconen» 
I VästtyskIand finns just nu tre kompletta 
fasta studioanläggningar för färg-TV. Den 
första byggdes i Hamburg-Lokstedt av 
N orddeutsche Rund/unk (N D R), nästa 
av Westdeutsche Rund/unk (yl! D R) i 
Köln och den senaste av bayerska film
sällskapet på uppdrag av Zweit Deutsche 
Fernsehen (Z D F). 

Studiokapaciteten för färgsändning är 
dock för låg, varför en del rundradio
bolag utnyttjar färg-DB-bussar som sta-

tionära regicentraler. Norddeutsche Rund
funks stora TV -buss är ständigt i gång 
för färgproduktion av show-sändningar, 
karnevalsföresfällnirigar och idrottsevene
mang. 

Bussen, som med utrustning har kostat 
2,5 milj DM, väger 20 ton och är 11,5 m 
lång. Regibordet är utrustat med en 
mängd mixerfunktioner för både färg och 
svartvitt; diabild- och filmavsökare, video
bandmaskiner och andra yttre program
källor kan anslutas. I monitorerna ingår 
också bildrör med svartvit återgivning 
för att man skall kunna övervaka kom
patibiliteten i färgsändningen. Utgående 
bild återges i färg, likaså den bild som 
»kommer tillbaka» från sändaren. 

Till vagnen hör fyra färgkameror från 
Philips, som är det dominerande fabrika
tet i VästtyskIand när det gäller kamera
utrustning; Plumbicon-kameran har gett 
utomordentliga resultat vid programpro
duktionen. 

Tillverkaren hävdar att kameran inte 
behöver kraftigare scenbelysning än vid 
svartvitt-produktion; i praktiken visar det 
sig emellertid bäst att arbeta med 50-
60 % mer ljus än vid svartvitt, alltså ca 
1 600 Lx för att hålla bruset vid över
föreningen under vissa gränser. 

»Plumbiconen» är mycket stabil och 

Fig. 4. Philips Plumbicon-kamera, hittills exporterad i över 500 exemplar. Den tillverkas 
med linjetalet 625 eller 525 (för USA). 
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lätt att ställa in. I en studio hade man 
för en tid sedan otur med en kamera: 
den föll från stativet ned på det hårda 
golvet, och man befarade givetvis att 
kameran hade blivit obrukbar. Efter en 
del smärre justeringar fungerade den dock 
utan anmärkning! ' 

Ur trerörskameran har Philips utveck
lat en bärbar version (f/g 5), till en början 
avsedd för export till USA. Den består 
av två enheter, kameraenhet med tre 
Plumbiconrör, ljusprisma, sökare och för
förstärkare (total vikt 10,5 kg), samt slut
förstärkarenhet med reglage (vikt 9,5 kg 
med kabel), avsedd att bäras på ryggen. 
Hela utrustningen kan anslutas med max 
1 000 m (!) kabel till det ordinarie ka
merastativet. 

Fyrarörskameror från ReA 
och Fernseh; MarcoDi: Mark VII 
En del andra kameratillverkare försöker 
nu komma in på den tyska marknaden, 
bl a Marconi med sin välkända »Mark 
VII» och ReA med en fyrarörskamera 
(som innehåller en ortikon för luminans
signalen, tre vidikoner för färgerna). Vi
dare har Fernseh GmbH utvecklat en 
fyrarörskamera (fig 6). Den väger med 
sin stora »Varioptik» 72 kg (Philips: 
75 kg). 

5 000 apparater 
såldes i Sverige 

Vid tiden för detta RT-nummers till
blivelse - månadsskiftet februari
rnars - uppgavs att den svenska för
säljningen av färg-TY-mottagare upp
gick till »drygt 5 000 apparater». Det 
var vinterolympiadens utsändningar 
som, ehuru oftast klart undermåliga i 
färgåtergivning enligt allmänna opi
nionen, stimulerade köplusten. (De 
tekniska svårigheterna vid överföring
en var många.) 

Allmänt uppgavs att en mängd 
etablissemang som restauranger och 
samlingslokaler stod för en inte ringa 
del av mängden sålda apparater. 

Ett mottagarmärke, Luma:s öster
rikiska import Körting (General Elec
tric), debuterade till »lågpris» - ca 
1 000 kr under konkurrenterna dessa 
dagar. 

Omkring 0,3 milj svenskar kan med 
en grov skattning beräknas ha upp
levt färg-TV f f g under vinterolym
piaden. 



Vilken kamera är då bäst, trerörs
eller fyrarörsversionen? Därom tvistas 
oavlåtligt fabrikanter emellan. - Fernseh 
GmbH försvarar sin fyrarörskamera med 
bl a förbättrade fasförhållanden i kromi
nanskanalen, eftersom luminanssignalen 
produceras separat. Ljusuppdelningen i 
prismat är följande: 30 % av ljuset når 
luminanskanalen, 70 % krominanskana
len. Mellan »Varioptiken» och prisma 
sitter en rad filter för anpassning till 
varierande ytterbelysning. Luminansbil
den projiceras utan mellanobjektiv på 
luminansrörets fotokatod; i krominans
kanalen delas färgerna upp i rött, grönt 
och blått i dikroitiska speglar och relä
objektiv. Snedställda filter reducerar in
verkan av obehörigt ljus. 

Videobanden kvalitetsmässigt 
överlägsna färgfilmerna 
För färgprograminspelning begagnas ute
slutande videobandspelare med Ampex 
som dominerande fabrikat, typ VR 2000 
apterad för PAL. WDR i Köln kör med 
ReA-maskiner typ TR-70, givetvis PAL
justerade. 

Filmscanners för 16 och 35 mm film 
och färgdiascanners har levererats av 
Fernseh GmbH. 

Om färgprogrammens kvalitet och om
fattning har det förekommit starkt delade 
meningar i VästtyskIand. Rundradio
bolagen meddelade sommaren 1967 att 
de på grund av finansiella och tekniska 
skäl tills vidare bara kunde erbjuda fyra 
färgtirnmar i veckan i vardera program
kanalen. 

För den egna produktionen uppstod 
svårigheter, varför man i stor utsträck
ning började använda färgfilmer från 
USA och Storbritannien som program
material: »Bonanza», »Flipper» och di
verse kriminalserier. Färgkvaliten är syn
nerligen varierande och på det hela taget 
otillfredsställande, varför mindre »tittar
stormar» har uppstått. De flesta ameri
kanska filmerna har en alltför röd eller 
alltför blå ton, färgväxlingar förekom
mer ofta. Färg-TV -publiken har alltså vid 
det här laget hunnit lära sig i vilken rang
ordning man kan placera färgprogram
men; amerikanska och flera engelska se
rier är ofta medelmåttiga eller dåliga, 
bästa kvaliteten ger direktsända och vi
deobandade program. Den senare kate
gorin ger en färgkvalitet bara obetydligt 
underlägsen direktsändning. 

Missnöjet med för få färgprogram
timmar har medfört att radiobolagen pla
nerar att från oktober i år öka färg
sändningstiden från åtta till sexton tim
mar i veckan. 

Västtyska »Aktuellt» sänds dock först 
från 1969 - och då endast delvis -
i färg. Den tredje TV-kanalen kommer 
tills vidare att endast sända svartvitt. • 

Fig 5. Philips bärbara färgkamera, utvecklad med den större modellen som förebild. 
Slutförstärkaren (t v) bärs på ryggen. 

Fig 6. Färgkameran KC 4P40 från Femseb 
GmbH med tillhörande monitorstativ. Den
na kamera arbetar med f y r a Plumbicon
rör! 

Fig 7. Kvalitetskontroll av färgbildrör hos 
Valvo-fabriken i Aachen. 

En mättekniker avsynar grönrastret i 
röret genom ett mätmikroskop med 100 ggr 
förstoring. För varje grundfärg finns ca 
400 000 Iysfärgpunkter. Färgpunktens dia
meter är 400-440 ,um. - För färgren åter
givning fordras att den till varje färg höran
de elektronstrålen belyser motsvarande färg
punkt på en diameter av 300 .um inom punk
tens område. 
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RT -översikten:'--~~ ________ ~--_._--~----i 

Färg-TV -mottagare 1968 
i svenskt marknadsurval 
* Arets färg-TY-sändningar från 
olympiaden banar nu vägen för färg
mottagare på den svenska marknaden, 
liksom ·vissheten om officiellt startdatum 
för svensk programsändning. 

* Nordmende: 
»Color» 1900 och 2200 
med diod avstämning 

Norddeutsche Mende Rundtunk KG, 
Västtyskland, har utökat programmet 
med 19"- och 22"-mottagarna »Color» 
1900 och 2200. 

VHF-, UHF- och MF-kretsarna är 
diodavstämda och heltransistoriserade. 
Inställningsmöjligheter för sex VHF
sändare och fyra UHF-sändare. 

Den mindre mottagaren har dimen
sionerna (b X h X d) 700 X 463 X 490 mm, 
den större 701 X 485 X 520 mm. 

Svensk representant: Gylling Hemelek
tronik, Sthlm. 

* Metz: »Capri
Color», »Java
Color» och »Hawai
Color» - 22" eller 25" 
Metz Apparatewerke i Västtyskiand pre
senterar tre nya färgmottagare med 25"
()ch 22"-rör på samma chassityp. Märket 
är nytt i Sverige. . . 

»Capri-Color» och »Java-Color» (22") 
är bordsmottagare, »Hawai-Color» är en 
golvmodell med jalusi. 

Chassiet innehåller 91 halvledare och 
12 rör, diodavstämd kanalväljare för sex 
:inst~llningsfunktioner med centralavstäm
ning. 
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* Utbudet omfattar t v endast 
mottagare med västtyska chassier -
av »naturliga» skäl har ännu ingen 
svensk tillverkare kommit ut med en 
inhemsk chassiserie. 

Som framgår av t ig kan alla enheter 
dragas eller svängas ut för bekvämare 
servicearbete. Överst syns konvergens
plattan med reglage. Genom att plattan 
är uppfällbar kan servicemannen göra 
alla justeringar framifrån, samtidigt som 
han har uppsikt över bildrutan. 

Dimensioner (b X h X d): »Capri» 780 
X 540 X 565 mm, »Hawai» 890 X 900 X 
590 mm. 

Tillverkare: Metz Apparatewerke, 8510 
Fiirth/Bay. - Svensk importör ej känd 
vid tiden för detta RT-nummers press
läggning. 

* Blaupunkt: 
»Servicevänligt» 
chassi CTV 2006, 
utdragbart utan 

Den i ett tidigare nummer av RT presen
terade Blaupunkt CTV 2006 med 22" 
bildrör har ett från servicesynpunkt myc
ket tilltalande chassi. - Samtliga förbind
ningar mellan chassi och låda är kontakt
försedda så att chassit kan lyftas ut helt, 
utan några lödningsbesvär. Konvergens
plattan kan vridas upp 1800 så att juste
ringar lätt kan göras framifrån. 

Det är vidare synnerligen enkelt att 
kontrollera »renheten» i de tre grund
färgerna - man drar helt enkelt ut den 
färgmärkta ledning som förbinder slut
steg och bildrör. Sedan en färg blivit 
korrekt balanserad, kontrolleras och jus
teras de båda övriga enligt samma prin
cip. 

Svensk representant: Robert Bosch AB, 
Stockholm C. 



* Braun: 25" 
färgmottagare; 
separata bas- och 
diskanthö 

Från Braun Electric, VästtyskIand kom
mer modell FS 1000 med 25" bildrör. 

Chassit innehåller 13 rör, 32 transisto
rer och 40 dioder och har sex inställ
ningsfunktioner med förval av lika många 
VHF/UHF-stationer. 

Bildröret är antireflexbehandlat. Sepa
rata bas- och diskanthögtalare ingår. 

Dimensioner: 780X 540 X 540 mm; 
Svensk representant: Braun Electric 

Svenska AB, Västra Frölunda. 

* Schaub-Lorenz 
presenterar »Welt
spiegel» 25" med 
fjärrmanövrering 

2-817124 

lIT-företaget Schaub-Lorenz i Västtysk
Iand tillverkar en bords- och golvmot
tagare »Weltspiegel» T 400 och S 400. 

Chassit har 86 halvledare och 12 rör. 
Sex VHF- och UHF-väljare med förvals
möjligheter. 

T 400, bordsmodellen, har dimensio
nerna 790 X 535X510 mm. S 400 mäter 
101OX 915X590 mm och har jalusi. 
Separat diskanthögtalare. 

Båda modellerna har uttag för fjärr
manövrering av ljus- och ljudstyrka samt 
färgmättnad. 

Svensk representant: Georg Sylwander 
AB, Stockholm NO. 

* Luxor Colorama -
svensk färgmottagare 
med tyskt chassi; 25" 
bildrör 

»Colorama» 24200 är beteckningen på 
Luxors färg-TY-mottagare, byggd på ett 
Telefunken-chassi.N ågon »helsvensk» 
färgmottagare finns f n inte, men lär 
enligt uppgift bli klar till hösten. 

Bestyckningen är 33 transistorer, 55 
dieder och 14 rör. För att bildrörskolven 
inte skall ta för stor volym bakom mot
tagaren är rörfronten något framskjuten 
i förhållande till mottagarhöljet. 

Dimensioner: 815 X 510 och 340 X 520 
mm. 

* Aga, Conserton, 
Radiola marknadsför 
25" -mottagare på 
Philips K 6 
Marknads AB RTM har presenterat färg
mottagare från Aga,' Concerton och Ra
diola. Samtliga apparater har 25" bild
rör och är byggda på Philips välkända 
chassi K 6 (presenterat i RT 9/67) med 
26 rör, 12 transistorer och 42 dioder. 

Kanalväljaren kan förinställas på sex 
stationer på UHF- eller VHF-området. 
Vid dålig färgmottagning sker automa-

tiskt omkoppling till svartvitt tills färg
signalen förbättrats. 

Mottagarna skiljer sig till det yttre från 
svartvitt-mottagare endast genom en kon
troll för färgmättnaden. 

Dimensioner: Aga 4701 710 X 510X 
520 mm, Concerton »Color» och »Kas
kad» 71O X 870 X 560 mm resp nox 
860 X 520 mm, Radiola »Palett» 8701 
875 X 735 X 530 mm. 

Försäljning genom RTM Marknads
aktiebolag, Stockholm Va. 

* Körting/Luma: 
»Luminans», pris
konkurrerande i 
Sverige och Tyskland 
Lumas färg-TY-mottagare »Luminans» 
LF 25B73 har 25" bildrör och Körting
chassi (såväl i Sverige som Västtyskland 
ett av de konkurrenskraftigaste märkena 
i prishänseende). Bestyckning: 33 tran
sistorer, 48 dioder, 16 rör. Kanalväljaren 
har sex stationers VHF/UHF-förval. 

Kontrollerna för färgton och färgmätt
nad är försedda med skjutreglage. 

Dimensioner: 770 X 530 X 540 mm. 
Svensk representant: Lumalampan AB, 

: Stockholm 20. 
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BRE/MER, HOLM OCH T AN: 

Andra generationens färg-TV-kamera: 

Philips Plumbicon-kamera-l 
Utmärkande drag för Philips färg-TV -kamera med Plumbicon-rören är 

• kompakt uppbyggnad 

• hög mekanisk stabilitet 

• hög känslighet, linjär rörkarakteristik 

• extremt lågt brus i biIdsignalen 

H Breimer, W Holm och S L Tan, samtliga tre knutna till Philips Electro-Acoustics 
Division i Eindhoven, beskriver här ingående konstruktionsproblem kring 
färg-TV-kameror, och hur de lösts i Plumbicon-kameran. 
Denna hedrades f ö med elektronikindustrins speciella utmärkelse, »Emmy», 
1967 och har blivit en stor marknadsmässig framgång. 
Ett andra avsnitt, beskrivande bl a kontrollenheten, kommer inom kort i RT. 
- Se också omslaget! 
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• • Kameraröret »Plumbicon»* har en 
hel del intressanta egenskaper som med
för att en färgkamerakonstruktion med 
detta rör i allt väsentligt skiljer sig från 
en kamera med bildortikoner. Det gäller 
både optisk, mekanisk och elektronisk 
uppbyggnad; Plumbiconrörets mindre di
mensioner och tillika mindre skrymman
de avböjnings- och fokuseringsspolar till
låter ett nytt färgseparationssystem som 
är dels optiskt bättre än tidigare kon
struktioner dels medför en smidigare me
kanisk uppbyggnad. Resultatet har blivit 
en färg-TY-kamera som inte är större 
eller tyngre än de flesta nu använda 
kameror för svartvitt. 

Plumbiconens huvuddrag kan uppdelas 
i tre punkter: 
• Linjär rörkarakteristik, som föga på

verkas av temperatur- och spännings
ändringar 

• Praktiskt taget brus- och interferens
fri utsignal 

• Konstant svartnivå tack vare den 
mycket låga »mörkerströmmen». 

Innan Plumbicon-kameran närmare be
skrivs kan det kanske vara värdefullt att 
rekapitulera de allmänna principerna för 
färg-TV -kameran: 

Ljuset från objektivet delas upp i tre 
riktningar av två färgselektiva speglar. 
Varje riktning förmedlar en viss bestämd 
del av färgspektrum. På så sätt uppstår 
tre ljusknippen som representerar det 
röda, gröna och blå färginnehållet i den 
mottagna bilden, och som mottas av tre 
identiskt lika kamerarör. Se tig 2. Spegel
systemet påverkar inte fokusering eller 
bildgeometri, utan de tre färgbilder som 
kamerarören upptar är helt kongruenta 
och har samma skärpa. 

Kamerarören producerar grundfärg
signalerna R, G och B, som så småning
om i mottagaren rekonstrueras till en 
komplett färgbild med hjälp av bildrörets 
tre elektronkanoner; s k additiv bland
ning. 

Plumbiconen består 
av tre huvudenheter 
Det är lämpligt att vid praktiskt studium 
aven färg-TY-kamera dela upp dess be
ståndsdelar i tre grupper: 
• Objektivet med färgseparatorn 
• Kamerarören med avböjnings- och 

fokuseringsspolar 
• Elektronikkretsarna (numera heltran

sistoriserade). 

.. Det är alltså röret som kommit att ge 
namn åt hela kameran, något oegentligt. 



En väsentlig skillnad mellan mono
kromkameran och färgkameran är att fo
kuseringsavståndet måste vara mycket 
längre i färgkameran än annars för att 
det skall bli plats för färgseparatorn mel
lan objektiv och kamerarör. 

De färgselektiva speglarna sorterar ut 
röda och blå ljusknippe n från objektiv
ljuset. Det gröna ljusknippet passerar di
rekt från objektivet till det »gröna» ka
meraröret. 

Rött och blått ljus reflekteras ytterliga
re en gång av vanliga planspeglar så att 
deras riktningar överensstämmer med 
objektivets optiska axel. Se tig 2. Detta 
parallellställningsförfarande är viktigt bl a 
från bilddistorsionssynpunkt. Genom att 
de tre kamerarören kommer att ligga pa
rallellt får inverkan av jordmagnetismen 
eller annat yttre fält samma effekt på av
sökningsförloppet i varje rör, så att re
sulterande distorsion jämnas ut. 

Ett färgsepareringssystem liknande det 
som tig 2 visar kräver så mycket utrym
me mellan objektiv och kamerarör att det 
skulle behövas linser med relativt lång 
brännvidd och liten verksam ljusöppning. 
I bildortikon-kameran har man, som tig 
3 a visar, lagt in ett »reläobjektiv» med 
lång brännvidd, vilket överför bilden från 
ett objektiv med kort brännvidd till färg
separatorn. 

I den kompakta Plumbicon-kameran 
har man lagt in glas mellan objektiv och 
rör. Strålarnas konvergens mot bildplanet 
har därigenom reducerats och objektivets 
effektiva fokuseringsavstånd förlängts. 

Förlängningen är i stort sett ekvivalent 
med glasets brytningsindex n = 1,52. 

Objektivets brännvidd, ljusstyrka och 
förstoring påverkas inte av glaset. 

Färgsepareringen försiggår nu inne i 
glaset, som är uppdelat i tre prismor. De 
sidor av prismorna som ligger intill var
andra är belagda med färgselektiva skikt 
(jig 4). 

Inte ljusstarkare objektiv 
än i »svart-vita» TV-kameror 
Vi kan alltså fastslå att med det lilla bild
formatet i Plumbicon-röret (12,8 X 17,1 
mm) och med spolsystemets relativt små 
dimensioner får man ett väsentligt bättre 
resultat än med anordningen i tig 3 a. I 
Plumbicon-färgkameran kan därför an
vändas objektiv med ljusstyrkan f/2 och 
brännvidden 18 mm, alltså samma värden 
som i TV-kameror för svartvit återgiv
ning. 

Eftersom antalet optiska komponenter, 

Fig 1. Plumbiconkamerans uppbyggnad. - I enheten t v sitter zoomobjektivet och servo
anordningar för inställningen. 

I den öppnade enheten t h syns färgseparatom mellan de tre kamerarören, som är place
rade i tre olika riktningar, avböjnings- och fokuseringsspolar samt förförstärkare. 

Med handtaget längst t h servomanövreras zoomobjektivet. 

och därmed antalet övergångar glas-luft, 
har reducerats till ett minimum är ljus
förlusterna i det optiska systemet ned
bringade till ca 20 %. I vanliga fall rör 
de sig om 50 % och mer. Dessutom har 
kontrast och upplösning väsentligt för
bättrats. En annan förd«.l är att ljusetträf
far de två färgselektiva skikten under re
lativt små vinklar. Det betyder att polari
sationseffekten, som kan leda till färgfel, 
är mycket ringa. Att kamerans format har 
reducerats till det för monokromkameran 
beror alltså i första hand på färgsepare
ringssystemet. 

Fig 5 visar hur prismorna fästs ihop till 
ett block och i tig l ser man hur detta 
block ligger inkapslat mellan kamera
rören. 

Emellertid måste två villkor uppfyllas 
om det här beskrivna färgseparationssys
temet skall användas: 

Objektivet behöver en viss korrektion, 
eftersom ljuset passerar nästan helt ge
nom glas - inte luft. 

Kamerarören, som inte är parallell
ställda som i tig 2, måste skärmas myc
ket effektivt mot magnetfält. I Plumbi
con-kameran är rören helt inslutna i fl
metall och kamerahusets insida är belagd 
med skärmande folie. 

Mekaniska efterjusteringar 
behövs ej vid kamerarörbyte 
Vid TV-studioarbete måste kamerarören 
snabbt och enkelt kunna bytas ut. I färg
kameror uppstår ett speciellt problem ge
nom att nyinsatta rör noggrant måste stäl
las in i förhållande till ljusflödena från 
färgsepareringssystemet, så att bilderna 
från samtliga rör blir kongruenta. Föl
jande villkor gäller: 

• Ljusflödets optiska axel måste sam
manfalla med motsvarande rörs 
längdaxel. 

• Objektivets tre bildplan måste korrele
ras med rörens bildsignalelektroder. 

• Bildskivans horisontalläge i kamera
rören måste sammanfalla med avsök
ningens riktning. 

• Den mekaniska uppbyggnaden måste 
alltså ha så hög precision att de tre 
nämnda kraven uppfylls även efter 
rörbyte. 

Plumbicon-rörets enkla konstruktion 
och avböjningssystemets utformning tillå
ter rörbyte utan mekaniska efterjuste
ringar. 

Injusteringen av de tre avböjningsspo
larna har utförts med hjälp av ett optiskt 
trimningsförfarande omfattande sex olika 
justeringsmoment för varje spolsats. Juste
ringarna utförs genom förskjutning längs 
och rotation kring tre lodräta axlar ge
nom signalelektroden. 

Vissa elektriska justeringar i kameran 
erfordras dock alltid efter rörbyte efter
som elektrodsystemen inte är helt iden
tiska i olika exemplar av samma rörtyp. 

Huvuddragen av Plumbiconens 
kameraelektronik: Fem delar 
Färg-TV-kamerans kretsar delas upp i: 
<D tre signalförstärkare 
<D avböjnings- fokuserings- och släck-

pulskretsar 
@ strömförsörjning 
@ elektronisk bildsökare 
® kretsar för telefonkommunikation 

med kontrollrummet. 

Plumbicon-röret lämnar en signalström, 
som vid rätt scenbelysning kan variera 
mellan ca 0,3 flA vid högsta ljusintensitet 
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Plumbicon-kameran -
andra generationens färg
TV-kamera 
och endast några pA (picoampere) i de 
mörkaste skuggorna. (Röret kan betrak
tas som en signalkälla med mycket hög 
inre impedans, vilket betyder att utgående 
ström är i stort sett oberoende av belast
ningsimpedansen.) Dessa strömmar kan 
betraktas som extremt låga, 50-100 ggr 
lägre än i bildortikonen. Detta betyder 
dock inte att bildortikonen är 50-100 
ggr känsligare än plumbiconen. I själva 
verket är en TV -kameras känslighet bero
ende av vid vilken scenbelysning den ut
gående signalen har ett tolerabelt signal! 
brus-förhållande. 

Medan signalströmmen från en bildor
tikon uppnår detta signal/brus-förhållan
de endast vid relativt höga ljusnivåer är 
Plumbiconens brus tillskott i signalström
men försumbart, även vid de lägsta i 
praktiken förekommande signalströmmar. 

Signal!brusförhållandet i Plumbicon
kameran bestäms därför helt av signal
förstärkarens brusegenskaper, som i sin 
tur till största delen bestäms av ingångs
steget. Det är alltså detta steg man mest 
bör ta hänsyn till då signalförstärkaren 
konstrueras. 

För att få ett högt signal/brusförhållan
de måste förstärkaren ha så hög ingångs
impedans Z i som möjligt. Detta kan för
klaras på följande sätt: Ingångsimpedan
sen består aven ingångsresistans Rh pa
rallellkopplad med en kapacitans Cp. Ka-

pacitansen Cp bildas av förstärkarens in
gångskapacitans, signalelektrodkapacitan
sen i Plumbiconröret och strökapacitanser 
i tilledningarna. 
IZd (vid frekvensen f) kan sedan beräknas 
med formeln: 

~ 
IZjl = Vi + (2nf ~ C

l1
)?' 

Eftersom vi betraktar Plumbiconröret 
som en konstantströmkälla, är signalspän
ningen V s proportionell mot IZt!: 

VS = is IZd, 
där is är signalströmmen. Bruset uppstår 
dels i första transistorn i förstärkaren obe
roende av Z i' dels i R I enligt ekvationen: 

~ 
VII = V4kT LJj Vi + (2nj R

j 
C

l1
)? 

där vn = effektiva brusspänningen, k = 
Boltzmanns konstant, T = absoluta tem
peraturen i OK och LJf = bandbredden. 
Om IZd ökas, vilket enligt ekvation (1) 
kan ske genom att göra R I större eller 
Cp mindre, ökar signalspänningen pro
portionellt mot IZt!, medan brustillskottet 
från första steget förblir konstant och 
brustillskottet från R I ökar betydligt lång
sammare; signal/brusförhållandet förbätt
ras därför. 

Av termen (2n f R i Cp)2 i nämnaren i 
ekvation (1) framgår att ZI minskar vid 
ökande frekvens. Om vi antar att t ex 
R i = 1 Mohm och Cp = 25 pF och sig
nalströmmen is = 0,3 ftA, sjunker signal
spänningen från 300 m V vid frekvensen 
O till ca 0,5 m V vid 5 MHz. Denna am
plitudförlust måste kompenseras genom 

v,. 
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Fig 2. Principen för färgseparering i färg-TV-kameror. M b och Mr är färgselektiva 
speglar som avböjer det blå och röda ljuset medan det gröna ljuset passerar rätt igenom 
till kameraröret V •• Vr är röret för rött, Vb för blAtt. 

~ig 3. Ji,imför a), färgseparatorn i bildortikonkameran med b) motsvarande anordning 
l Plmnblconkameran! Samma bildskala används i båda fallen. 
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en förstärkningsökning för de högre 
frekvenserna. 

En sådan kompensation medför mot
satt effekt genom att den framhäver för
stärkarbruset från första steget som i sig 
självt inte är frekvensberoende. Det är 
därför önskvärt att förhindra alltför snabb 
ökning av Zi vid höga frekvenser och 
alltså inte göra produkten 211,1 RICp för 
stor, f ö ett skäl till att göra Cp så litet 
som möjligt. Men om R I hålls lågt blir 
det motsatt inverkan på signallbrusförhål
landet, vilket, som vi sett, fordrar högt 
värde på R I • 

De två motsägande kraven på värdet på 
R 1 kan förenas om motkoppling införs. 

Lägsta möjliga brus 
med FET i ingången 
För att ingångsstegets förstärkarbrus 
skall reduceras, har nuvistorer införts i 
ingångskretsarna. Nuvistorerna ger påtag
ligt mindre brus än PNP- eller NPN
transistorer. Deras förträffliga brusegen
skaper har nu emellertid överträffats av 
fälteffekttransistorerna, som dessutom ger 
lägre ingångskapacitans. 

Ett lämpligt ingångssteg för signalför
stärkaren har kombinerats aven fältef
fekttransistor och en NPN-transistor. Sig
nallbrus-förhållandet blir 2-3 dB bättre 
än med nuvistor; i en försöksversion blev 
förbättringen så stor som 7 dB. 

Principschemat för ingångssteget, en 
motkopplad kaskodkrets, visas i fig 6. En 
del av den i Tr 1 och Tr 2 förstärkta 
signalen tas ut från emitterföljaren Tr 3 
till ingången genom Rs och R2. Spän
ningen som styr basen på Tr 1 blir alltså: 

Vi = itZl + (il + is) Z2. 
Zl och Z2 är impedanserna i de kretsar 
som bildas av Rl med sin parallellkapaci
tans Cl (som dominerar här) och av R2 
och trimkondensatorn C2. 
Efter omformning av ekvationen erhålles: 

• - gVj- i1Z 1 
'3= Rs+Zs 

där g är totala förstärkningen mellan Tr 1 
och emittern i Tr 3, därefter: 

Z 
Z2Ra 

1+---
. Z2+ Ra 

Vj=11 - Z 
1+g __ 2_ 

Z2+ Ra 

och >xlynamiska» ingångsimpedansen: 

Z 
ZsRs 

1+---
Zj=~= Z2+ Ra 

. Z 
'1 1 +g __ 2_ 

Z2+ Ra 

Detta uttryck kan reduceras till ekva
tionen för en enkel Re-krets om R2C2 
görs lika stor som RICI med hjälp av 
trimkondensatorn C2 och om R2 ~ RI' 
AUtså: 

1 

1 +jwC1 R1R 111 
l+g--?

Rg+Ra 



Fig 4. Plumbicookamerans färgseparator, 
ritad i något större skala. 

De triangulära prismorna lir belagda 
med flirgselektiva skikt Mb och Mr. Ett 
litet luftgap d mellan prismorna erford· Fig S. Prismorna lir hopfästa till en enhet. 
ras för att total reflektion skall liga mm. 
- F ö överensstämmer beteckningarna 
med ffg 2 • . 

.. Pfumö/(;on" 

Ck I 

!k 
I 

cp:f= 
I 
I 

i Fig 6. Förenklad skiss- av ingångssteget 
Plumbiconrörets signalförstärkare. 

Fig 7. Avböjnings· och fokuseringsenbet avsedd för Plumbiconrör. Överst sitter förförstär. 
karen kapslad i perforerad plåt. 

_i 

Fig 8. Den horisontella avböjningen erford
rar en splinning med denna knrvform: 
VL lir den pulssplinning som startar såg· 
tandsförloppet i avböjningsspolama, Vo< gör 
sågtandströmmen linjär. 

Den totala impedans som signalströmmen 
is från Plumbiconröret känner är beroen. 
de av Z i parallellt med strökapacitansen 
Cp och är således: 

där 

Z _ kRI 

tot - l + jwkRI (CI + Cp) 

l 
k=---

R l+g _ _ 2_ 

R2 +Rs 
Det betyder att, för en given amplitud· 
frekvensåtergivning, kan Rl vara l/k ggr 
större än i en krets utan motkoppling. 
Eller för att uttrycka det på ett annat sätt 
- de senare stegen behöver endast kom
pensera en k ggr mindre reduktion av 
amplituden vid högre frekvenser. 

Låg störningsnivå trots 
lång kontrollbordskabel 
Med den beskrivna kretsen har erhållits 
45 dB signal/brusförhållande vid den be
räknade 300 nA signalströmmen och 
bandbredden 5 MHz . 

För att hålla strökapacitansen Cp så låg 
som möjligt har kretskorten med de 
tre förtörstärkarna placerats omedelbart 
ovanför avböjningssystemet så att avstån
det mellan ingångssteg och signalelektrod 
i Plumbiconröret blir mycket kort (se tig 
7). Med detta arrangemang har interfe
rens orsakad av ströfält på ingångsled
ningarna reducerats till ett minimum. 

Varje förtörstärkare innehåller bara in
gångssteg och emitterföljare. Från den 
lågimpediva emitterföljarutgången matas 
signalerna till efterföljande förstärkarsteg 
i kameran. Amplitudreduktion kompense
ras i dessa steg så att signalfrekvenser upp 
till 6 MHz matas ut i kamerakabeln med 
jämn amplitud. Nivån ligger högt över 
den interferens som den långa kabeln 
mellan kamera och kontrollbord kan tän
kas uppta. 

De utmärkta brusegenskaperna i sig
nalförstärkarna ger en låg interferens
nivå i bilden, linjäriteten och stabiliteten 
ger utmärkt färgåtergivning. 

En viktig faktor vid bedömning av 
färgkvaliten i bilden är noggrannheten i 
återgivningen av grundfärgerna, vilken 
beror på avböjningskretsarnas karakteri
stik. Kretsarna för vertikal- och horison
talavböjning skiljer sig mycket i konstruk
tionsavseende, vilket är naturligt med tan
ke på skillnaden i avsökningshastighet. 

Kretsarna för vertikalavböjning är pla
cerade i kontrollbordet och de tre såg
tandsströmmarna för avböjningen är 'fär
diga att därifrån matas direkt till avböj
ningsspolarna genom kamerakabe1n. Alla 
justeringar görs på kontrollbordet. Efter
som avböjningsspolarnas impedans är näs
tan rent resistiv vid den låga frekvens det 
är fråga om (50 Hz) medför den här me
toden inga svårigheter. Stabilisering äv 
sågtandströmmens kurvform och ampli
tud uppnås med strömmotkoppling i av
böjningsförstärkarnas slutsteg. 
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Plumbiconen från Philips 
Den horisontella avböjningen är mer 

problematisk. Spolarna erfordrar en såg
tandformad ström varierande mellan 
- 100 och + 100 mA med frekvensen 
15625 kHz. Resistansen R i avböjnings
spolarna är 3 ohm och induktansen 1 mR, 
varav följer att impedansen vid frekven
sen 15 kHz är Z = R + j2~jL = 3 + 
+ lOOj (ohm). För att man skall kunna 
driva en sågtandström genom en sådan 
praktiskt taget ren induktans behövs en 
pulsad spänning som följer ekvationen: 

dist 
vL=L-

dl 

I praktiken används 60 V toppspänning. 
Den lilla resistansen medför att en såg
tandkomponent 

Vst = Rist 
måste adderas till pulsspänningen (se 
jig 8). 

Medan värdet VL bestämmer sågtand
strömmens amplitud och därmed avsök
ningens bredd, bestäms sågtandströmmens 
och svepets linjäritet av Vst ' Utöver dessa 
två parametrar måste också beaktas puls
spänningens läge i förhållande till noll
linjen; detta bestämmer svepsymmetrin i 
förhållande till signalelektrodens vertikala 
centrumlinje. Till pulsspänningen måste 
alltså adderas en justerbar likspännings
komponent. 

Inställningen av de tre här nämnda pa
rametrarna utförs i kontrollbordet. 

Fransk 
fyrarörs
Plumbicon
kamera 
• • Det franska företaget Compagnie 
Generale de Telegraphie Sans Fils (CSF) 
tillverkar en färg-TY-kamera med fyra 
Plumbiconrör. 

Istället för att som tidigare var vanligt, 
sammansätta luminanssignalen med hjälp 
av de tre färgsignalerna, R, G och B ut
nyttjas nu det fjärde röret helt för lumi
nanssignalen. Därigenom kommer de 
störsignaler som kan uppträda i en färg
kanal mer eller mindre effektivt att däm
pas. 

Plumbiconrören är som synes placera
de parallellt för att på det sättet reducera 
inverkan av jordmagnetiska fältet. 

Ytterligare en egenskap, som gör 
CSF:s kamera attraktiv, är att signalerna 
för de tre grundfärgerna rött, grönt och 
blått behandlas i en gemensam kanal, vil
ket förutom att det förenklar handhavan
det, ger en jämnare balans mellan färger-

24 RADIO & TElEVISION - NR 4 - 1968 

Hitills har det varit vanligt att spän
ningen för horisontalavböjningen genere
ras i kontrollbordet och sedan distribue
ras därifrån till de tre avböjningskanaler
na i färgkameran via tre koaxialkablar. 
Tyvärr innebar metoden att en del avböj
ningseffekt går förlorad, eftersom kabel
impedansen är 50 eller 75 ohm, medan 
avböjningsspolarna är lågohmiga, ca 3 
ohm. Det är också svårt att garantera att 
den distribuerade avböjningsspänningen 
har exakt den önskade kurvformen, om 
olika kabeltyper kombineras och om kab
larna utsätts för temperaturvariationer 
(t ex i OB-anläggningar). 

Linjeavböjningskretsarna 
ligger samlade i kameran 
Sedan högstabila transistorkretsar utveck
lats har det blivit möjligt att - som i 
Plumbicon-kameran - lägga samtliga 
kretsar för horisontalavböjning i kamera
huset intill rören. Genom kabeln från 
kontrollbordet behöver endast matas 
triggpulser - vars form och amplitud in
te är kritisk - samt likspänningar för reg
lering av svepets nivå, linjäritet och lik
spänningskomponent. 

Fokuseringen av kamerarörens elek
tronstrålar är viktig för korrekt återgiv
ning av grundfärgerna. Eftersom elektrod
systemet i ett rör aldrig är perfekt sym
metriskt, bildar elektronstrålen en viss 
vinkel med det axiellt riktade fokuserings
fältet. 

na. När färgsignalerna separeras i tre oli
ka kanaler, finns ju alltid möjligheten att 
förstärkningen kan variera från kanal till 
kanal. 

Kameran är till största delen försedd 
med halvledare och integrerade kretsar 
och handhavandet uppges vai:a synnerli
gen förenklat genom bl a gemensam färg
kanal och bländarautomatik. 

Sex kameror av denna typ användes 

Felet kan avhjälpas genom att strålen 
korrigeras med ett transversellt magnet- . 
fält, vars styrka och riktning är inställ
bara, omedelbart framför elektronkano
nen. Förutsättningen för fullständig kor
rektion är dock att det fokuserande fältet 
är homogent och parallellt med rörets 
längdaxel. Strömmen för fokusering och 
korrektion skall givetvis vara stabiliserad. 

Släckkretsarna till uppgift att däm
pa den avsökande elektronstrålen under 
återgångarna mellan de horisontella och 
vertikala avsökningsförloppen så att par
tiell radering av bilden på signalplattan 
undviks. Släckpulserna utgörs av blocke
ringspulser som tas ut från de horisontel
la och vertikala avböjningskretsarna. Pul
serna adderas till tre negativa likspänning
ar som matas till kameran genom kabeln 
från kontrollbordet där de kan justeras 
individuellt. 

I TV-kameror används en elektronisk 
sökare till skillnad från vanliga kameror. 

Sökaren utgörs aven monitor där man 
kan övervaka utgående bild från kontroll
bordet. Vid svartvit produktion kan ka
meramannen med knappsatsen på kame
ran koppla in grön, röd eller blå bild, el
ler en godtycklig kombination. Dessutom 
kan bild från en annan kamera överlagras. 

Kretsarna för telefonkommunikation, 
där också olika slag av indikatorlampor 
ingår, sätter kameramannen i förbindelse 
med kontrollrummet och med dem som 
assisterar honom på scenen. - Forts. 
jöljer. • 

av den franska televisionen under olym
piska spelen i Grenoble. 

Denna typ av TY-kamera har fått gan
ska vidsträckt användning inte bara ' i 
hemlandet Frankrike utan också i andra 
kontinentländer. Den anses mycket lätt 
att arbeta med för operatören. 

Svensk representant: Hans Piittgen, 
Stockholm Ö. 



RT HAR PROVAT-

J ordan-Watts »modul-
högtalare» i svensk 
17 I basreftexlåda 

En brittisk konstruktion som låtit tala mycket om sig är 
E J Jordans »modulhögtalare» med kon av metall (titanium). 
Den sitter bl a i det som torde vara den minsta 
basreflexlådan på svensk marknad. Systemet har vi funnit 
vara en intressant och genomgående välljudande bekantskap . 

• • Ända sedan E I lordan lämnade fa
dershuset Goodmans i slutet av 1950-talet 
för att som oberoende forskare och själv
ständig konstruktör berika världen med 
sitt vetande (hans bok Loudspeakers m fl 
teoretiska arbeten om återgivningspro
blem och förutsättningarna för idealast 
möjliga ljuddistribution är kända stan
dardverk inom elektroakustiken) har hans 
s k modulhögtalare1 tilldragit sig intresse. 
Den - och de höljen den marknadsföres 
i som kompletta högtalare - kallas lor
dan-Watts. Sista ledet står för de två brö
derna Watts vilka leder den lilla, specia
liserade tillverkningen i Middlesex i Eng
land. Distributionen har hela tiden haft 
anknytning till musik och musiker, i det 
att de välkända musikinstrumentfirmorna 
och förlagen Boosey & Hawkes resp Bes
son & Co från början engagerats för sa
ken. Det lär också ha varit en grupp mu
siker som inspirerade till den då »annor
lunda» konstruktionen. Då de första ver
sionerna av den originella, i ren alumi
nium utförda högtalarmodulen kom ut 
under 1960-talets första år skojades en hel 
del med den - inte minst därför att man 
då som nu utlovade klanderfri funktion 
t o m i kokande vatten .. . Turkiska bad 
sägs ännu i dagens prospekt utgöra en 
icke olämplig miljö. En m a o klimatbe
ständig högtalare. 

Nog tål JW att skojas med, men mera 
hedras ändå. Överlag har man vid olika 
bedömningar erkänt att det rör sig om 
en god högtalare - t o m en mycket bra 
i förhållande till den ringa volymen. Den 
har sedan de första versionerna undergått 
en del förändringar. Höljenas form var 

lNya audiokomponenter för hem och studio. 
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rätt särpräglad hos de första serierna där 
typerna hette B 50, A 25, A 12 och Mini 
12. Dagens heter Jumbo, Juno, Gemini 
och Jupiter samt Stereola, ett specialsys
tem för stereo, med endast ett högtalar
hölje, typ Lowther Acousta Twin. Man 
tillverkar också flera specialtyper av hög
talare för höga effekter. 

Den väsentligaste förändringen är dock 
Jordan's omkonstruktion av själva »mo
dulen», som bl a nu utförs i titanium, in
kapslad i plast. Detta sägs ha medfört en 
rad fördelar. 

JW:s metallmodul av titanium 
»Juno» effekttålig basreflex 
Den svenske generalagenten, Agrens i 
Göteborg, importerar flera typer, men 
den här provade har ett svenskbyggt höl
je och kallas AR-H 17, närmast motsva
rande Junomodellen, det näst minsta 
Systemet. Under det att firmims minsting 
Jumbo är ett slutet system är Juno en 
basreflexhögtalare, ovanligt nog i denna 
klass. Den väger ca 10 kg, och golvpla
cering eller någon form av stativmontage 
är att förorda framför bokhyllplacering. 
Lådan är gediget utförd i lamellträ och 
med en solid spånskiva. Höljet verkar för
troendeingivande tätt och stabilt. Det kan 
fås i olika träslag som teak, ek och jaka
randa, m fl. Efter ett par missöden med 
basreflextunnelns dimensionering i början 
(den blev några mm för långt utdragen 
så att en »förträngning» uppstod till men 
för basåtergivningen) är systemet nu till
fyllest utfört. 

Tillverkarens huvuddata återges här: 
Effekttålighet 24 W »musikeffekt» (till 
vems uppbyggelse nu detta meddelas), 
resp 12 W sinuseffekt - ett bra värde för 

Fig 1. Basreflexlådan, som »modulen» sit
ter upptill i, har ca 17 l volym. - Propor
tionerna framgår vid jämförelse med små
bildskameran. 

ett så pass litet system. Redan 5 W in
matad effekt ger god verkan i JW! Fa
briken levererar högtalarenheterna med 
impedanserna 3-5 ohm och 7,5-16; de 
förra i synnerhet är lämpliga att drivas 
av transistorförstärkare av senare datum 
då anpassning över transformator ju blir 
obehövlig. Frekvensomfånget - mätt rakt 
framför högtalaren och på en meters av
stånd - upp ges till 3 O Hz-17 kHz ± 
3 dB resp 25 ;Hz-20 kHz ± 6 dB. Om
fånget, mätt 30° från axeln sägs av fabri
ken omfatta området 30 Hz-17 kHz ± 
6 dB. Vid 10 W anges harmonisk distor
sion till mindre än 2 % ner till 80 Hz och 
ökar till 5 % vid 60 Hz. 

»Modultänkandet» hos JW yttrar sig i 
att höljen som Jumbo och Juno är be
styckade med ett system, under det att 
firmans större lådor innehåller flera, men 
helt identiska system, sinsemellan anslut
na i seriekoppling. Atminstone. tidigare 
brukade det ligga en kondensator om 5 
/-iF över det ena systemets terminaler så 
att basfördelningen skulle bli likformig, 
medan diskantdistributionen i huvudsak 
kom från det andra systemet. (Över 4 
kHz kommer i praktiken allting över 
detta.) Viss kritik riktades mot att man 
i början lät diskanten ta den »undre vä
gen» och basen den övre. (Höljena såg 
annorlunda ut då.) Nu torde det vara 
tvärtom, naturligt nog. - Det finns alltså 
inga separata bas-, mellanregister- och 
diskantsystem med delningsfilter hos JW. 
Vilket kan ha sina fördelar; filter (OCh. 41 
återverkande komponenter) kan ju på-
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Antennens inverkan på 
färg-TV-mottagarens återgivning 
För att man rätt skall kunna bedöma en färg-TV-mottagare är det av stor vikt 
att studera antennsystemets inverkan på färgåtergivningen - något som inte nog 
ofta kan påpekas! 
I följande artikel jämförs kraven på antennen vid svartvitt- och färgmottagning 
speciellt med avseende på: * Direktivitet * Anpassning * Frekvensåtergivning 

Fig 1. Exempel på hur spökbilder kan 
ge upphov till missfärgningar av före-
målen. . 

Direktväg R.fl. våg 

~ 

Fig 2. En del av den direkta vågen 
reflekteras om missanpassning föreligger 
a), och ger på så sätt upphov till stående 
vågor på matarledningen b), vilket i sin 
tur kan orsaka färgförändringar. 

Fig 3. Färgbärvågens fas (1f') bestämmer 
bildens färgton och amplituden (O) be
stämmer färgmättnaden. 
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• • Många som tycker sig ha en perfekt 
bild på sin svartvitt-mottagare har blivit 
besvikna när de, i tron att de kan utnyttja 
sin »förträffliga» antenn, låtit installera 
en färgmottagare. Men visst kan man an
vända sig av sin »garnla» antenn även för 
färg, under förutsättning att den är av god 
kvalitet och rätt anpassad till mottagaren. 
Det är bara så, att en bristfällig antenn 
eller -anpassning ger sig så mycket mer 
till känna i en färgapparat, beroende på 
att de faktorer som inverkar menligt på 
en antennanläggning vid mottagningen bi
drar till att förvanska färgerna. 

Det är speciellt på tre punkter man 
måste skärpa kraven på en god antenn
anläggning för färg-TY-mottagning, jäm
fört med motsvarande för svartvitt, näm
ligen: 
.• Hög direktivitet - liten lobvinkel 
• Lågt ståendevåg-förhållande (SVF) 

god anpassning mellan antenn och 
mottagare. 

• Jämn frekvenskurva inom det mottag
na frekvensområdet. 

Färgerna blandas lätt 
av spökbilder 
Reflekteras den från sändaren utsända 
signalen mot något föremål i omgivning
en, uppstår en fördröjd signal som, om 
tidsdifferensen i förhållande till den di
rekta signalen blir för stor, kan ge upp
hov till en störande s k spökbild på skär
men. 

En spökbild, som knappast ger sig till
känna på en »vanlig» mottagare kan med
föra att ett föremål i färg får helt miss
färgade kanter. Ett rött föremål t ex på 
blå botten får en blandning av dessa fär
ger, dvs violetta kanter (se jig 1). 

Redan en skillnad i utbredning av 300 
m mellan direkt och reflekterad signal, 
medför på en 25"-mottagare en förskjut
ning på ca en cm mellan bilderna. 

Enda botemedlet mot detta fenomen är 
en antenn med utpräglad riktverkan, mon
terad så reflexionsfritt som möjligt. Det 
är inte alltid en antenn med hög förstärk
ning ger god direktivitet, eftersom den 
kan ha utpräglade sidolober. I områden 
med relativt god fältstyrka, bör man an-

vända en antenn med framför allt god 
direktivitet och något lägre förstärkning. 

Vid särskilt svåra mottagningsförhål
lande kan det vara skäl att placera två 
antenner på lämpligt avstånd bredvid var
andra för att ytterligare begränsa lob
bredden. Att »stacka» antennerna på var
andra är inte lika fördelaktigt, eftersom 
det ökar förstärkningen mer än direktivi
teten. 

Missanpassning 
ändrar färgerna 
När nedledningen från antennen är miss
anpassad, dvs inle har samma karakteris
tiska impedans som antenn och mottagar
ingång (i regel 240-300 ohm), reflekteras 
en del av den framåtgående vågen, vilket 
i sin tur ger upphov till stående vågor 
på matarledningen (se jig 2). Orsaken 
kan, förutsatt att antennen är felfri, vara 
dålig och illa åtgången nedledare. Miss
anpassning kan även förorsakas av t ex 
nedisad antenn, eller uppstå vid genomfö
ringar och anslutningar. 

En fullgod bild kan vid svartvitt-mot
tagning erhållas även vid ganska högt 
SVF; inverkan på färgbilden kan däremot 
bli betydande eftersom stående vågor ger 
upphov till en viss fasförskjutning av sig
naler på mottagaringången. Det kan in
verka menligt på bildens färgton, efter
som denna bestäms av färgbärvågens 
fasläge (se jig 3) så att en viss föränd
ring av färgerna blir resultatet. Fenome
net är påvisbart genom att man ansluter 
ett par meter aven antennledning till 
mottagaringången och kortar av den någ
ra cm åt gången. Man kan då iakttaga 
hur färgerna ändras allteftersom led
ningens SVF varierar. 

Ojämn frekvensåtergivning 
ger dålig färgmättnad 
Ytterligare en egenskap som måste tas i 
beaktande, särskilt vid färgmottagning, är 
frekvens gången iantennanläggningen. 
Oftast är det själva antennen som inte har 
så rak frekvenskurva som man skulle 
önska (se jig 4), men även en anpass
ningstransformator och/eller mottagarens 
avstämningssteg kan bidra till en ojämn 
återgivning. 



Fig 4. Exempel på hur en dålig antenn 
ger en ojämn frekvensåtergivning av 
kanal 4. I det här fallet undertryckes 
färginformationer vilket kan ge sig till
känna som dålig färgmättnad. 

Förutom att det kan orsaka en viss 
fasförskjutning av färginformationssigna
len - med resultat enligt ovan - blir lätt 
även en ändring av färgmättnaden följ
den, eftersom denna bestämmes av färg
bärvågens amplitud (se tig 3) . 

Det är också i det här fallet fördelak
tigast att låta antennförstärkningen få 
stryka på foten till förmån för en större 
bandbredd och en så rak frekvenskurva 
som möjligt. Helst bör denna inte få va
riera mer än 1-2 dB per kanaI.1 

Rätt intrimning av mottagaren A och O! 
Att försöka kompensera dålig frekvens
återgivning i antennsystemet genom att 

Nya färgbildrör 
från Japan och VästtyskIand 

Sextums platt bildrör 
lanserat av Toshiba 
The Central Research Laboratory of 
Tokyo Shibaura Electric Co (Toshiba) har 
utvecklat ett platt färgbildrör med 6" 
diagonal. Elektronkanon och avböjnings
spolar är placerade runt rörhalsen till hö
ger om skärmen. Avböjningen underlät
tas genom att bildskärmen är något välvd. 

Effektbehovet för horisontalavböjning
en uppges vara mindre än en tiondel av 
den effekt normala bildrör fordrar. Den 
svängda bildytan lär inte inverka menligt 
på bildkvaliten. 

Mottagarprototypen där bildröret byggts 
in är endast åtta cm djup. 

Sony: Chromatronrör 
i mottagare med 
integrerade kretsar 
Sony Corp, Japan, uppger att man till
verkar en portabel 7" färgmottagare för 
den amerikanska marknaden. Den har in
tegrerade kretsar och en ny typ av bildrör, 
»Chromatronen» . 

Detta bildrör skiljer sig från vanliga 
skuggmaskrör genom att det är försett 
med vertikala ränder av färgad fosfor. 

Elektronstrålen switchas under avsökning
en med frekvensen 3,58 MHz mellan röd, 
blå och grön information så att röd signal 
endast träffar röda ränder etc. Således 
behövs varken skuggmask, fosforpunkter 
eller konvergenskretsar och följaktligen 
inte heller någon avmagnetisering. 

Prov med det nya röret har visat att 
ljusstyrkan är dubbelt så hög som från 
skuggmaskrör och elektronstrålens verk
ningsgrad fem gånger så hög. 

SEL presenterar 
Permakrom-bildrör 
I hittills använda rektangulära skugg
maskrör är masken asymmetriskt upp
hängd i tre punkter (1). Masken värme
utvidgar sig därför inte med utgångspunkt 
från sin geometriska medelpunkt, vilket 
medför försämrad konvergens; bilden kan 
inte ställas in för bästa återgivning förrän 

sned trimma mottagarens avstämningskret
sar är inte att rekommendera, då detta 
endast medför en viss korrektion inom 
ett litet område av färgskalan. 

Vill man eftersträva ett så gott utbyte 
som möjligt av sin färg-TV-mottagare, 
bör man i stället trimma in mottagaren 
rätt med hjälp aven lämplig färgbalk
generator samt använda sig aven opti
malt placerad, bredbandig antenn med 
god direktivitet och försedd med en väl 
anpassad nedledare, placerad så att den 
blir fri från yttre åverkan. • 

1 Se t ex Radio & Television 1968 nr 2: 
~Ny antenn för UHF-mottagning.~ 

röret uppnått slutlig driftstemperatur -
efter ca 90 minuter. 

lIT-företaget Standard Elektrik Lo
renz har utvecklat ett nytt rör där skugg
masken hålls fast symmetriskt i fyra 
punkter (2) med hjälp av bimetallskenor. 

Metoden kallas Permakrom-upphäng
ning och ger en jämn - från medelpunk
ten utgående - värmeutvidgning så att 
hålen i masken inom hela temperaturom
rådet befinner sig framför motsvarande 
färgtrippel. 

Därmed kan konvergensinställningen 
göras omedelbart efter det att mottaga
ren kopplas på. Installations- och ser
vicetid förkortas och bildkvaliteten opti
meras. 

Svensk representant: ITT Standard, 
Solna 1. 
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STAFFAN ULVÖNÄ"S: 

Kommer elbilen tillbaka? 
Bättre strömkällor 
ger nya möjligheter 

Tid efter annan publiceras att försök pågår med elektriska bilar, och en mängd 
fantasifullt utformade skapelser har förts fram. Intresset är stort, och uppenbarligen 
knyts förhoppningar till elbilen i skilda sammanhang - och det finns flera 
svenska bilar under prov. • • 
Historik, nuläge och framtidsprognos för dessa fordon ges här av Staffan Ulvönäs, 
FOA, känd specialist på strömkällor, i ett par artiklar. 

\ 

• • Att inget är nytt under solerr kan 
man utan tvivel konstatera när det gäller 
fordon. Runt om i världen får för när
varande elektriska bilar en mängd publi
citet som om de vore något alldeles nytt 
och revolutionerande. Det är givet att de 
elbilar man räknar med att tillverka idag 
är av helt annat slag, såväl utseendemäs
sigt som tekniskt, än de som t ex rullade 
omkring på våra gator under andra 
världskrigets dagar. 

Men elbilen är äldre än så. Det första 
elektriska fordonet presenterades redan 
år 1837. Uppfinnaren var en smed vid 
namn Thomas Davenport, som utvecklat 
en elektrisk motor vilken dreven vagn på 
skenor. Då några laddningsbara ackumu-
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latorer ännu icke fanns, var han hän
visad till tunga primärelement för driften. 

Diverse andra fordon såg också dagens 
ljus, men det var först sedan fransman
nen Gaston Plante uppfunnit blyackumu
latorn år 1860 som elbilen på allvar 
började bli intressant. 

Den första riktiga elbilen gjordes i 
Frankrike år 1881. Men det blev i USA 
som den skulle få sin guldålder, som i 
stort sett inträffade mellan 1897 och 
1912. Att det dröjde så pass länge som 
mellan 1881 och 1897 innan det hela 
kom igång, berodde på att man dittills 
tvingats ladda sina ackumulatorer med 
hjälp av primärbatterier, då någon ge
nerator inte fanns utvecklad. Men med 

Grammes generator, som kom i bruk på 
90-talet, kunde bilarnas ackumulatorer 
laddas snabbare och billigare. 

En mängd olika elbilar utvecklades, 
alla mer eller mindre påminnande om 
hästfordon. 

Återblickar i tidskrönikan: 
Elbilen den första som • • • 
Förf kan från den tiden inte underlåta att 
nämna några av de händelser som gjorde 
elbilen berömd. För alla dem som kom
mer ihåg de långsamma elbilarna från 
kriget är det kanske överraskande att höra 
att en elbil var det första fordon som 
uppnådde hastigheten 100 kmltim. Det 
var en be·lgier vid namn Camille Jenatzy 
som redan 1899 nådde hela 105 km/tim. 
Men de bilar som var avsedda för per
sontransporter gick betydligt långsam
mare. 

Det hindrade dock inte att taxiföraren 
Jacob German samma år blev den förste 
i världshistorien - ? - som togs för fort
körning! Han susade fram med den -



som det stod i polisprotokollet - »hals
brytande» hastigheten av 20 km/tim på 
Lexington Avenue i New York där fart
begränsningen var 13 km/tim på raksträc
korna och 6,5 km/tim (l) i kurvorna. Till 
yttermera visso arresterades German och 
fick tillbringa natten i kurran. 

Några månader senare inträffade den 
första dödsolyckan med bil, och även här 
var det elbilen som fick den - i detta 
fall tvivelaktiga - äran att ha varit först. 

En något mer meriterande uppgift hade 
den el ambulansförare som körde den död
ligt sårade presidenten McKinley till sjuk
huset i Buffalo i september 1901. Elbilen 
blev mäkta populär, och när den stod på 
höjdpunkten av sin epok år 1912 fanns 
det i USA inte mindre än 33842 bilar 
registrerade. Men elbilen slogs paradoxalt 
nog ut aven annan elektrisk uppfinning, 
nämligen startmotorn. 

Den fördel som elbilen dittills haft 
framför bensinbilen, att kunna startas di
rekt utan vev eller draghjälp, var nu 
borta, och epoken bensinbilar hade börjat. 

Men elbilen hade inte försvunnit allde
les. - Vi har nämnt att den förekom un
der kriget i vårt land som en ersättning 
för bensinbilen, men i t ex England har 
elbilen under långa tider reguljärt tjänst
gjort som ett slags skåp- och paketbil. I 
dag finns det omkring 40 000 sådana el
bilar registrerade där. De flesta av dessa 
används i mjölkdistributionen. 

Vanör har frågan 
om elbilar väckts? 
Det stora problem som fört fram tanken 
på moderna elbilar är de ökade och liv
ligt debatterade luftföroreningarna. Mäng
den farliga ämnen i luften ligger, som be
kant, betydligt över vad man borde tillåta 
i våra tätorter. Utomlands har detta i 
storstäder som Los Angeles och London 
blivit ett allvarligt problem. Till detta 
kommer att elbilarna skulle kunna göras 
mycket små och därför spara utrymme 

Avsnitt 1 

»En utfärd i världens minsta bil» omtalar 
texten bakpå detta roande foto, som är av
sänt från Berlin i april 1920... »Rudolf 
Slaby's miniatyrbil hastigt populär våren 
1920» har någon anonym bildredaktör se
dan tillfogat bakpå. Den tyska texten för
mäler att »sonen till den kände professorn 
i trådlös telegrafi (?) Slaby, diplomingen
jören Rudolf S. har konstruerat denna lilla 
bil, som går på ackumulatorer och kan 
komma upp i 25 km i timmen. Efter 100 
km färd kan ackumulatorerna laddas på 
nytt från varje hushållsuttag.» Aret är alltså 
1920, tiotalet ' år sedan elbilen fick vika för 
explosionsmotorbilarna över hela linjen. 
Sådana sporadiska försök, särskilt i Europa, 
fick ingen betydelse för elbilens framtid. 
Elbilarna begränsades i stort sett till spe
cialfordon för last- och godshantering. 

i storstädernas trånga centra. Den låga 
bullernivån hos elbilar betraktas även 
som en stor fördel. 

Vad man i första hand är ute efter är 
alltså en liten elbil som utan avgaser och 
buller och med begränsad aktionsradie, 
men god acceleration, kan utgöra ett 
komplement till den konventionella bilen 
att användas i storstädernas centrala in
nerområden. I varje fall är detta målsätt
ningen i Europa. 

I USA är man inte lika intresserad av 
en liten bil, utan önskar en större och 
bekvämare elbil med betydligt bättre tek
niska prestanda. Betraktar man vad detta 
innebär för bilens energikälla kan man 
omgående konstatera att de amerikanska 
kraven med dagens batterier är ogenom
förbara. Här måste nya system till. 

När det däremot gäller de europeiska 
önskemålen kan de tillgodoses med be
fintliga typer av blyackumulatorer, även 
om det naturligtvis är en förhoppning att 
energirikare system skall komma fram • 
så fort som möjligt. 
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Come-back för elbilen? 
Aktionsradie fem mil 
nöjaktig begränsning 
Hur skulle då den »europeiska» elbilen se 
ut? Här finns det naturligtvis olika upp
fattningar, men summerar man dem så 
blir resultatet en liten bil, något över två 
meter lång och drygt metern bred. Den 
har två motorer som driver var sitt bak
hjul - på det sättet erhåller man diffe
rentialverkan. Elektrisk låsning kan allt
så ske om man så önskar. Bromsarna kan 
vara enkla trum- eller skivbromsar, då 
vagnen är lätt och inte kommer att fram
föras i några högre hastigheter. Natur
ligtvis kan vagnen också bromsas med 
motorerna. 

Beträffande hastigheten så torde man 
nöja sig med en maxhastighet av 70 km! 
tim, vilket motsvarar fartbegränsningen 
i våra infarter. Accelerationsprestanda 
däremot bör minst motsvara vad man 
är van vid från dagens konventionella 
småbilar! Då de första elbilarna med 
mycket stor sannolikhet kommer att vara 
utrustade med vanliga blyackumulato
rer är den medförda energimängden yt
terligt begränsad. Man kan därför endast 
räkna med att få en aktionsradie på maxi
malt fem mil, naturligtvis beroende på 
körprofil, men då statistiken visar att 
80 % av alla körningar underskrider fyra 
mil per dag, bör sträckan vara tillfyllest 
i de allra flesta fall. 

Blybatteriet - pigg lOO-åring 
Vad ett blybatteri är vet alla bilägare. För 
de läsare som vill veta litet mer om det 
och om de andra system vi skall ta upp, 
hänvisar vi till fig, som i förenklad form 
avser ge ytterligare information. När det 
gäller just bilbatteriet-blyackumulatorn 
är det ett gammalt system. 

Vi nämnde 1860 som födelseår, och det 
har naturligtvis genomgått en mängd ut
vecklingssteg fram till det batteri vi har 
idag. Dess stora fördelar är att det är 
robust och billigt, samtidigt som det är 
driftsäkert och har en avsevärd livslängd. 
Dessa faktorer gör att det kan klara av 
de minimifordringar vi ställt på vår el
bil, i synnerhet om vi också kräver att 
den skall kunna säljas till ett överkom
ligt pris. 

Silver-zink ett energirikare 
men mycket dyrare system 
Ett system som redan finns utvecklat, och 
som på ett betydligt bättre sätt skulle 
kunna klara energiförsörjningen i elbilen, 
är silveroxid-zink-ackumulatorn eller sil
ver-zinkackumulatorn, som den vanligen 
kortare kallas. Genom sin energirikedom 
har detta batteri fått stor användning 
inom den militära sektorn, speciellt då i 
robotar och annan flygande utrustning. 

Man har i dessa fall kunnat utnyttja 
batterierna utan att i första hand fästa 
så stort avseende vid priset, då de an-
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Westinghouse i USA har omvandlat en golfvagn tiD elbil. Prestanda är blygsamma, topp
fart endast 40 km/tim. Vagnen, som fått nanmet »Markette», är endast avsedd för kortare 
transporter. Uppenbarligen kan man bli väl bemött även då man stiger ur en elbil. 

vänts tillsammans med utrustning som i 
sig själv kostat betydligt högre summor. 

I vissa fall har dessutom valet varit 
lätt då något alternativ inte funnits. Grovt 
räknat kan vi säga att ett silver-zink
batteri är tre gånger så energirikt som 
ett motsvarande blybatteri. 

Eftersom vi utgått från blybatteriet 

kommer vi även i fortsättningen att göra 
våra jämförelser med det. Men för denna 
trefaldiga förbättring får man betala ett 
pris som ligger tio gånger så högt som 
blyackumulatorns. Lägger man till detta 
att livslängden hos silver-zinkbatteriet är 
betydligt kortare, ungefär en femtedel av 
blybatteriets, och att laddningen av det 
är förenat med vissa problem, så står det 
klart att man på allvar inte kan tänka sig 
dessa batterier i en kommersiellt kon
kurrenskraftig elbil. 

I pressen har det emellertid skildrats 
hur t ex General Motors har använt så
dana batterier i sin experimentbil Electro
vair II. Här måste man dock räkna med 
att bilen endast är en plattform för ut
experimenterande av andra funktioner än 
strömkällan, och så länge inget bättre 
system finns klart att sätta in använder 
man silver-zinkbatteriet för att kunna ge
nomföra sina provningar. 
(Forts. töljer) 



H.-P. KAISERSWERTH: 

Radiostömingar 
- var de uppstår, 
och hur de avhjälps 
II: Avstörningskondensatorer 
och avstörningsdrosslar 

De viktigaste avstörningskomponenterna är kondensatorn och drosseIn 
SpeciaItyper för ändamålet erfordras dock - man kan inte välja ur 
standardsortimentet 
H.-P. Kaiserswerth fortsätter här artikelserien som inleddes i RT nr 3. 

Kondensatorer 
av, två kategorier 
• • Avstörningskondensatorer finns i 
två huvudgrupper - för symmetrisk resp 
för osymmetrisk inkoppling. 

»Symmetrisk» kallar man avstörnings
kondensatorn när den inkopplas mellan 
ledningarna från störningskällan med 
uppgift att blockera utbredningen av sym
metrisk störningsspänning. 

Den »osymmetriska» kondensatorn in
kopplas mellan en av ledningarna till stör
. ningskällan och jord (t ex motorgods). 
Osymmetriska störningar - dvs med ut
bredning mellan ledning och jord - kort
sluts. 

Beteckningarna »symmetrisk» och 
»osymmetrisk» för . kondensatorerna hän
för sig alltså inte till komponenternas 
uppbyggnad utan till anslutningsmetoden. 
- Se jig 1. 

Osymmetriska kondensatorer är ofta 
»beröringsskyddade kondensatorer» (be
teckning (b), som uppfyller ganska 
stränga krav på god isolering. Dessutom 
får kapacitansen inte överskrida ett visst 
värde. - Det är ju givet att en godtycklig 
typ av standardkondensator skulle kunna 
medföra stora risker om den anslöts mel
lan en ledningsbransch och höljet till en 
starkströmsapparat. 

Radiostörningarnas bredbandighet (lång
våg-ultrakortvåg) medför att i de flesta 
fall både osymmetriskt och symmetriskt 
anslutna avstörningskondensatorer behövs. 
Det är då praktiskt att använda »paket», 
bestående av flera kondensatorelement, 
exempelvis 0,022 /-lF + 2500 pF (b) el
ler 0,1 /-lF + 2 X 2500 pF (b). 

Tvåpoliga och fyrpoliga 
avstörningskondensatorer 
Fig 2 visar den vanligen förekommande 
rörformiga tvåpoliga kondensatorn i ge
nomskärning samt dess ekvivalenta sche
ma; som synes har såväl kondensatorn 
som dess tilledningar en viss induktans. 
Så länge den störande frekvensen är så 
låg att reaktanserna wLa och wLt är 
mycket mindre än den kapacitiva reak
tansen l/wC fyller kondensatorn sin upp
gift. Ovanför den ekvivalenta kretsens re
sonansfrekvens (wLa + wLt = l/wC) in
träffar det däremot att de induktiva kom
ponenterna i kondensatorn bestämmer 
dess avstörningseffekt. 

En induktansfattig kondensator med 
»bifilär lindning» är alltså att föredra. 

Anmärkningsvärt i detta sammanhang . 
är att inverkan av tilledningstrådarnas in
duktans ofta underskattas. Överslagsvis 
kan man beräkna att en ledningslängd av 
1 cm har induktansvärdet 0,01 ,uH. Det 
betyder att reaktansen i en 10 cm lång 
ledning uppgår till 1 ohm vid 1,6 MHz. 
Eftersom reaktansen i en 0,1 /-lF kon
densator vid denna frekvens också har 
värdet 1 ohm måste resonans inträffa vid 
1,6 MHz och två tilledningar med var
dera 5 cm längd. 

Den svarta heldragna kurvan i jig 3 
representerar reaktansen som en funktion 
av frekvensen i en tvåpolig kondensator 
med kapacitansen 0,1 /-lF och 5 cm till
ledningar. Som jämförelse· visas med den 
diagonalt gående kurvan frekvensgången 
i en ideal kondensator med samma kapa
citans. 

För att komma ifrån olägenheten med 
den tvåpoliga kondensatorns ringa effek-

I 

tivitet ovanför sin resonansfrekvens -
vid mycket hög frekvens obefintliga ef
fektivitet - har man utvecklat en kon
densator där anslutningstrådarna är utan 
inverkan. 

Denna s k fyrpolskondensator har som 
framgår av jig 4 genomgående anslut
ningar och kopplas i serie med de två led
ningsbranscher som skall avstöras. I det 
ekvivalenta schemat syns att ckt endast 
är den lilla inre induktansen L j som har 
någon betydelse. Den streckade kurvan i 
jig 3 visar frekvensgången. 
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Radiostörningar - avstör
ningskolOponenter 
Koaxiell genomförings
kondensator för UHF-avstörning 
Genom sin konstruktion kan denna typ 
endast anslutas osymmetriskt. Se tig 5. 
Anslutningsinduktansen är helt utan be
tydelse upp till frekvenser ovanför 1 GHz. 
Frekvensgången visas av den streckpric
kade kurvan i tig 3. 

Det är något omständligare att ansluta 
en koaxiell genomföringskondensator, ef
tersom den måste jordförbindas koncen
triskt. En skärmad ledning, eller ett skär
mat genomföringshål måste alltså finnas 
i avstörningsobjektet. - Skärmen hindrar 
f ö obehörig koppling från oavstörd till 
avstörd ledningsdel. 

I drosseln är det egenkapacitansen pa
rallellt med lindningen som är till nack
del; drosselns induktans och egenkapa
citansen bildar tillsammans en parallell
resonanskrets vars impedans stiger med 
ökande frekvens och uppnår max-värdet 
vid resonansfrekvensen. Tydligen är dros
seln som avstörningskomponent effekti
vast vid resonansfrekvensen. 

Vid ännu högre frekvens får egenka
pacitansen allt större inverkan; resonans
kretsens impedans sjunker, drosseln arbe-

tar i större utsträckning som en konden
sator med sämre avstörningsverkan som 
resultat. 

För att drosseln skall bli bredbandig 
måste dess egenkapacitans reduceras så 
mycket som möjligt. Ett vanligt sätt är 
att sektionslinda den (se vinjettbilden). 

En drossel som skall tåla hög ström -
Siemens t ex tillverkar avstörningsdrosslar 
för max 500 A - är dock svår att sek
tionslinda. Man använder i stället band
kopparledning (jig 6), som lindas på hög
kant. Kapacitanserna mellan varven se
riekopplas, varför den totala egenkapaci
tansen blir mycket låg. Eftersom drosseln 
är lindad i ett lager bortfaller ytterligare 
en anledning till egenkapacitans. 

Drosslar för avstörning behövs alltid 
när störningskällans inre motstånd är lågt 
och störningssignalen därför inte spän
ningsdelas tillräckligt. Detta märks spe
ciellt på långvåg; en 2 500 pF kondensa
tor har t ex vid 150 kHz 400 ohms reak
tans, som inte är tillräcklig för avstör
ning utan drossel i serie med störnings
källan. 

För UKV-avstörning har Siemens ut· 
vecklat en serie UKV-drosslar med 0,1-
10 A som max ström. Induktansen rör sig 
om några ,uH; dimensionerna är alltså så
dana att drosslarna kan monteras fri bä
rande direkt på det ställe där störningarna 
uppstår. • -----

Fig 6. Avstörningsdrossel av bandkoppar för starkström. 
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Fig 3. Kondensatorreaktansens (X) fre
kvensberoende med den diagonala linjen 
representerande en s k ideal kondensator. 

Svart heldragen knrva avser vanlig 
tvåpolig kondensator med två 5 cm 
långa anslutningar, streckad kurva ge
nomföringskondensator (ej koaxiell) och 
streckprickad kurva koaxielI genomfö
ringskondensator . 
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Fig 4. Fyrpolig avstörningskondensator : 
1 och l' anslutningar, 2 och 3 ingjutning 
och hölje, 4 förbindningar mellan kon
densatorkropp och anslutningar. 

5 6 7 1 

Fig 5. KoaxielI genomföringskondensa
tor: 1 glasgenomföringar, 2 och 4 hölje, 
3 kondensatorbelägg (3.1 förbundet med 
den koncentriska ledaren 8, 3.2 med 
höljet), 5 koncentriskt ansluten skärm, 
6 fjäderbricka, 7 fäsfmutter. 



I RT -special för konstruktörer: I 
PETER LACKNER: 

Elektroniskt avstämbar 
UHF -förstärkare på foliekort 
* Foliekretstekniken har blivit betydelsefull inom området 1-10 GHz för 
flygburen utrustning jämte raketer. * Också på det lägre UHF-bandet har det visat sig fördelaktigt att tillämpa denna 
teknik. * Resonanskretsen är helt enkelt en remsa som skurits ur folien. Avstämning sker 
med en kapacitansdiod, utan klumpig mekanik. 
* En stabil förstärkare i ett eller flera steg med ringa dimensioner är lätt att göra. 

•• Induktansen i kretsen utgörs av ett 
kvartsvågselement. Det är således fråga 
om en ren tillämpning av mikrovågstek
nik, när dimensionerna räknats om så att 
de passar UHF-banden IV och V (470-
790 MHz). 

Fig 1 visar en avstämbar ledning på ett 
foliekort. Basmaterialet, som har små di
elektriska och magnetiska förluster, är 
överdraget med 35,um kopparfolie. Ge
nom ett enkelt etsningsförfarande, sedan 
länge använt vid framställning av vanliga 
ledningskort, avlägsnar man folieI1 på 
vissa bestämda ställen så att en brygga 
bildas, som står i direkt förbindelse med 
den övriga folien i sin ena ände och via 
en kapacitansdiod i den andra änden. Av
stämningskretsen bildas av ytterledaren, 
innerledaren och dioden. 

Genom att lägga en variabel backspän-

ning på dioden får man dess reaktans att 
ändras. Där har vi alltså den variabla 
kondensatorn, fast i en mycket bekvä
mare upplaga. 

Impedans och Q-värde 
Vid lämplig dimensionering kommer det 
elektriska fältet att till största delen löpa 
innanför dielektrikum. Härigenom blir 
utstrålning och sned stämning obetydliga. 
Förutsättningen är att dielektrikums tjock
lek står i ett bestämt förhållande till re
lativa dielektricitetskonstanten ep vilket 
också gäller avståndet mellan resonansle
daren och det övriga foliet. 

Impedansen Zo i resonansledaren och 
därmed avstämningsbrantheten för dio
den bestäms av: 
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Peter Lackner, knu
ten till Telefunken 
AG i Heilbronn, 
VästtyskIand, har 
stått till tjänst med 
underlaget till denna 
artikel. 

IAI resonansledarens bredd (som påver
kar induktans och kapacitans per längd
enhet) 
~ ledningens avstånd från undre fo

lien resp dielektrikums tjocklek 
~ isolationsmaterialets er 

, [QJ lec:lningens avstånd i sidled från övre 
folien .. 

Kapacitansen per längdenhet bestäms 
huvudsakligen av b, c, d. 

Vid det frekvensområdet som här an
vänds erfordras högsta möjliga vågimpe
dans Z oo Resonansledarens bredd kan inte 
minskas hur som helst utan förlust av 
Q-värde. Minsta bredd som används är 
l mm. Zo påverkas av er som skall vara 
så liten som möjligt, helst under 4,5. Efter 
mätningar på olika kretsar har man dock 
kommit fram till att ett Zo-värde om 
130 ohm är svårt att överskrida. Som 
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Fig 1. Foliekort med avstämd 
ledning. a) basmaterial, b) kop
porfolie, c) kvartsvågsledning, 
d) kapacitansdiod. 

Fig 2. Exempel på UHF -för- Fig 5. Resultatet av mätningar på UHF -förstärkaren i fig 2: Spän
stärkare med avstämd foliele- ningsförstärkning VL, brusfaktor F, ståendevågförhållanden S och 
dare i kollektorkretsen. diodspärrspänning UD. 
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Fig 3. Kretskortet tiU förstärkaren i fig 2 : Meanderslingan a) utgör induktansen LT, 
b) kvartsvågsledaren i serie med koUektorn, c) slinga för koppling till nästa steg, d) 
transistorns plats, e) kapacitansdiodens plats, f) urtag för trimkondensatorn eT, g) för
stärkarens ingång med urtag för keramisk skrivkondensator, h) ledning för matnings
spänning till emitterkretsen. Skala 1: 1. 

Fig 4. På detta sätt löds de keramiska 
skivkondensatorerna in i sina urtag i 
kortet. 

Fig 6. UHF-anntennförstärkare för band 
IVeUer V. 

Fig 7. Kretskortet till antennförstärkaren. Jämför fig 3! Skala 1: 1. 
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Fig 8. Mätvärden för antennförstärkaren 
då den används på band IV. 
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Fig 9. Mätvärden för samma förstärkare 
med kvartsvågsledningarna avstämda på 
band V. 

UHF -förstärkare på 
foliekort 

skall visas i det följande kan området 
470-790 MHz inte täckas med bibehål
lande av Zo = 130 ohm. Därför får man 
göra en frekvensomkoppling, t ex med en 
kortslutningsbygel. (En elegantare metod 
är att använda en switchdidod.) 

TeOoD idealiskt basmaterial 
för avstämbara foliekretsar 
Bästa material är teflon med Er = 2 och 
förlustvinkel tg ~ = 2 X 104 vid 600 
MHz. Detta syntetmaterial tål tempera
turer från -200 till +2500 C utan att i 
någon högre grad ändra sina konstanter. 
Folien sitter väl fast och det uppstår inget 
mellanskikt. Lämplig tjocklek på basmate
rialet har visat sig vara 1,5 mm. 

En 1 mm bred ledare, 1,5 mm teflon 
och impedansen 130 ohm ger vid 600 
MHz ett Q-värde >280. 

Andra lämpliga dieiektrika är: 
Tetlonimpregnerad epoxyharts 

Er = 3, tg ~ = 20 X 104 
rekommenderad tjocklek 2 mm. 
Karbamidharts 

Er = 3,7, tg~ = 50 X 10-4 
tjocklek 3 mm. 
Polypropylen 

Er = 2,7, tg ~ = 7 X 10-4 
tjocklek 2 mm. 

Kopparfolien bör vara minst 10 pm 
tjock. I praktiken används 35 pm. Den 
metod som används för fastsättningen av 
folien inverkar också på kretsförlusterna. 
Lim kan ge korrosionstendenser mellan 
folien och basmaterialet, varvid summan 
av förlusterna ökas. I allmänhet gjuts 
folien fast. 

UHF-förstärkare 
med ett transistorsteg 
Kopplingen framgår av tig 2. Ingångs
signalen tillförs transistorbasen över en 
kopplingskondensator samt en T-krets, 
bestående av induktansen LT, trimkon
densatorn eT och den inre såväl som yttre 
emitterledningsinduktansen. Mellan kol
lektor och jord ligger en kvartsvågsled
ning med impedansen 130 ohm. BA Y 70 
avstämmer ledningen. Dioden är hf-jor
dad med en kondensator. Spärrspänning 
för kapacitansvariation tillförs den hf
jordade anoden över ett motstånd med 
hög resistans i förhållande till konden
satorns reaktans. Avstämningsspänningen 
- U D varierar inom det underspkta fre
kvensbandet mellan 0,6 och 31 V. 

Ledningskortets fram- och baksida vi
sas i tig 3 i skala 1: 1. Utgångsmaterial 
är 1,5 mm teflon och 38 pm koppar
folie. Vid tillverkningen bestryks folierna 
för kortets båda sidor med fotoresist och 
belyses genom negativ av bilderna i tig 3. 
Efter framkallning kan urtag i folierna 
etsas. 

Jämför nu tig 2 och 3/ Meanderslingan 
föreställer LT i det elektriska schemat. 



Det stora urtaget i baksidans folie, till 
höger i fig 3, ligger mitt för slingan och 
har till uppgift att höja dess induktans 
och vågimpedans. De fasta kondensato
rerna är av keramisk skivtyp som sätts 
in vinkelrätt mot ytan i slitsar och sedan 
löds på båda folierna för att säkerställa 
god förbindning. 

Likaså är folierna förbundna i den 
punkt där kvartsvågsledningen kortsluts. 
Förstärkarens utgångsimpedans, som ju 
varierar över frekvensbandet, kan justeras 
med kopplingsslingan c). Genom lämpligt 
val av längd och bredd på slingan samt 
avstånd till reson~nsledaren kan man upp
nå god anpassning till efterföljande steg 
och i viss mån reducera impedarisens fre
kvensberoende. 

I fig 5 sammanställs resultaten av mät
ningar på den här beskrivna förstärkaren. 
Märkligt nog skiljer sig inte mätvärdena 
mycket från vad som erhålls med en tra
ditionellt uppbyggd förstärkare. Orsaken 
till den något kraftigare nedgången i för
stärkning vid sjunkande frekvens ligger i 
ökningen av diodbanans resistans vid låga 
värden på spärrspänningen. 

Två förstärkarsteg ger 
bättre utnyttjande av ytan 
Fig 6 visar en antennförstärkare med två 
AF 139. Av stor vikt är här att de båda 
avstämningsdiodernas strökapacitanser 
hålls nere. Motståndet Re kompenserar 
i viss grad. Dioderna bör ha samma fre
kvensgång vid avstämningen. Lämpligt är 
att använda ett matchat diodpar. 

Den mekaniska uppbyggnaden (fig 7) 
är analog med vad som visats för den 
enkla förstärkaren. Kopplingsslingorna är 
dock något olika. Den kapacitiva kopp
lingen har höjts i den högfrekventa band
änden för att bättre anpassning över av
stämningsområdet skall erhållas. Som sy
nes har urtag gjorts i kortets baksida, 
under varje avstämningskrets, och avsik
ten med detta är att höja Zo (ca 15 % 
höjning uppnås). 

Fig 8 ger de viktigaste mätvärdena för 
antennförstärkaren, då den används på 
band IV. Genom förkortning av avstäm
ningsledningarna erhålls med i övrigt 
samma uppbyggnad en förstärkare för 
band V. 

Mätvärden framgår av fig 9. . • 
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Felsökningsguide 
för färgmottagare 
För att underlätta arbetet för de service
män som arbetar med TY-mottagare i 
vilka Philips chassi K6A/S-A ingår Dux, 
AGA, Conserton, Radiola), har AB Servex 
låtit framställa en felsökningsguide, av 
typ räknesticka. 

På ena sidan finns en tabell över olika 
felyttringar samt ett blockschema, och på 
andra sidan hittar man en placeringsrit
ning med komponentbeteckningar. Den 
skjutbara sliden är försedd med röda 
punkter, som markerar fel i blockschema 
resp placeringsritning. 

Användandet går till så att den siffra 
på sliden som korresponderar till mot
svarande siffra för felyttringen, markeras 
med hjälp av sliden i ett fönster. Man 

kan då direkt av de röda markeringarna 
i blockschemat utläsa var ett fel kan 
tänkas ha uppstått. Vänder man därefter 
på stickan, kan man på samma sätt få 
uppgift om vilka rör, eller transistorer, 
som är ide att byta. 

Guiden är främst avsedd för de tek
niker, som ännu inte har inhämtat nöd
vändiga kunskaper på färg-TY-området, 
men bör kunna vara till viss nytta även 
för en van serviceman. 

Dessutom tjänar den givetvis ett peda
gogiskt syfte som hjälpmedel vid utbild
ning av TY -tekniker och bör vara någon
ting att ta efter även för andra tillver
kare av färg-TY_ 
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Praktiskt testinstrument 
för halvledarkomponenter 
Här beskrivna testinstrument för halvledarkomponenter* erbjuder en mängd mätmöjIigheter 
vid provning av t ex transistorer, dioder, tyristorer m fl. 

Inte bara i amatörens »provrum» utan också för laboratoriebruk - vid t ex prototypbyggen 
- kommer instrumentet väl till pass. Man kan sn~bbt se om en halvledares data är de för den 
aktuella kopplingen förmodade. 

• • På den s k gamla goda tiden när 
elektronrören ännu förhärskade inom 
elektroniken var ju en s k rörprovare ett 
nästan oumbärligt instrument i varje labo
ratorium och serviceverkstad. Halvledar
nas intåg i elektroniken har dock medfört 
- helt följdriktigt - att intresset numera 
förskjutits till anordningar som möjliggör 
provning av halvledarkomponenternas 
egenskaper. Därmed har transistor- och 
diodprovare delvis övertagit rörprovarens 
roll. 

En viss skillnad är dock att notera: 
elektronrören var försedda med socklar 
och sattes in i rörhållare. De kunde där
för lätt frigöras för provning. Eftersom 
rören dessutom var att betrakta som för
brukningsvaror måste de efter viss tids 
användning kontrolleras i fråga om sina 
data. Då kom rörprovare väl till pass. 

Halvledarkomponenter sitter ju inte i 
några hållare, utan de löds i allmänhet 
fast direkt i »Iedningssammanhangen». 
Vidare är sådana komponenter numera 
relativt billiga, och dessutom har de en 
mycket sympatisk egenskap: de förslits 
inte. Det betyder att provning av halv
ledarkomponenter blir en omständligare 
affär. Samtidigt blir mera utstuderade 
prov och mätningar mer eller mindre 
obefogade. Man byter hellre direkt t ex 
ett antal billiga transistorer i misstänkta 
steg än utför några mätningar. Om mät
ningar och provningar på transistorer och 
dioder ändå blir önskvärda, görs de helst 
med transistorn kvar i .kopplingen. 

Hur man mäter spänningsfall över »ar
betsmotstånd» i kollektor-, bas- och emit
terkretsar för att få fram ev defekter hos 
i kretsar inlödda halvledarkomponenter 
erbjuder ju inga större svårigheter för 
den som är insatt i halvledarkomponen
ternas beteendemönster. Det finns också 
flera goda handledningar i hur man med 
ledning av spänningsmätningar över ar
betsmotstånd får fram upplysningar om 
halvledarkomponenters tillstånd1 . 

Snabbkontroll 
Icke förty har en »halvledarprovare» en 

* . finns att tillgå i byggsats/orm från 
EBaB Electronics, Stocksund. 

l Se t ex Radio & Television nr 12/67: 
Snabb transistorprovning. 
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hel del berättigande på de flesta verk
städer och provrum. Hur driftsäkra halv
ledarkomponenter än är, inträffar det 
dock att det vid leveranser kommer med 
enheter som inte innehåller uppgivna 
data. En snabbkontroll är därför ofta en 
lämplig åtgärd när det gäller ~tt försäkra 
sig om att man inte skall bli utsatt för 
obehagliga överraskningar i en färdig
monterad apparat. I varje fall vet man 
då var man inte skall söka felen. 

En halvledarprovare är också bra att 
ha på laboratorier där man gör proto
typer till apparater. Det är ju så att halv
ledarkomponenter kan ha stor spridning 
i data, och strömförstärkningsfaktorn kan 
exempelvis variera med en tiopotens för 
samma typ av transistor. Vidare kan läck
strömmar variera inom vida gränser; lika
så genombrottsspänningar m m. För den 
konstruktör - och för experimenterande 
amatörer också för den delen - vilka 
sysslar med apparatur som kräver snä
vare toleranser hos komponenterna är 
därför en halvledarprovare värdefull. Han 
kan - innan han sätter in halvledarkom
ponenterna - testa dem i' provaren och 
försäkra sig om att en transistor har 
data som räcker till för en aktuell kopp
ling. 

Testning av transistorer 
De krav som kan ställas på en enkel 
halvledarprovare kan, när det gäller test
ning av transistorer, sammanfattas på 
följande sätt: 
<D nian skall snabbt kunna prova att det 

inte föreligger kortslutning eller av
brott i transistorns tilledningstrådar. 

@ man skall kunna mäta eller kolla upp 
att läckströmmarna I eEO och I eBO 
inte överstiger vissa maximivärden. 

@ man skall kunna mäta upp förstärk
ningsfaktorn hFE och hre. 

I vissa fall kan det vara bra om man 
dessutom kan mäta upp övriga h-para
metrar, ingångsimpedansen hi e , utgångs
admittansen ho e, återverkningsfaktorn hre, 
i några olika arbetspunkter. 

Testning av dioder m m 
När det gäller halvledardioder är det 
läckströmmen i backriktningen och ström-

mens storlek i ledriktningen vid viss 
framspänning som kan vara av intresse, 
t ex när man skall para ihop dioder i en 
balanserad koppling. 

När det gäller tyristorer är det ofta 
triggspänningen, dvs den minsta spänning 
vid vilken tyristorn triggar, som är av 
intresse (det är stor spridning i tyristor
data på den punkten), och många gånger 
vill man också ta reda på en tyristors 
håll ström, alltså den minsta ström som 
håller en tyristor ledande. 

Principschema för provanordningen 
Principschemat för halvledarprovare visas 
i tig 1. Som synes används inbyggda torr
batterier, 4 X 1,S V, som strömkälla. De 
inbyggda batterierna gör att apparaten 
får en enkel uppbyggnad och att man blir 
oberoende av nätspänningen, vilket kan 
ha sina fördelar i vissa fall. 

I det följande genomgås halvledarpro
varens verkningssätt i anslutning till »ut
drag» ur principschemat. De arbetsspän
ningar som kan utnyttjas i halvledar
provaren vid olika slag av mätningar en
ligt fig 3 -11 är sammanställda i tab 1. 

Kontro/{ av leEo och lEBo 

Man börjar mätningen med att sätta S2 
på 1,S V, S3 på leEo och S6 på 1. Där
efter kopplar man in transistorn till kläm
morna K (kollektorn), B (basen) och E 
(emittern). Omkopplare SS sätts in på 
NPN eller PNP beroende på vilken typ 
av transistor det är fråga om. (Med SS i 
mittläge är batterierna bortkopplade. Det 
gäller att komma ihåg att efter använd
ning sätta SS i detta läge, i annat fall 
blir inte batteriet långlivat.) 

Fig 3 och 4 visar principschemat för 
det fall att omkopplare S3 i halvledar
provaren läggs i läge leEo resp lEBo. Vid 
mätning av leEo mäter man läckström
men genom transistorn med öppen bas 
och vid mätning av lEBo mäter man läck
strömmen över transistorns emitter-bas
diod när kollektorn »hänger i luften». 
leEo är vanligtvis ca 10-30 ggr större 
än lEBO. 

Mätningen kan göras med S2 i läge 1, 
S, 3 eller 6 V. Det kanske bör påpekas 
att läckströmmarna när. det gäller kisel-
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Fig 1. Principscbema för testinstrumeot. 

(Foto ERaB.) 
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B 

Fig 3. Kopplingen för kortslutniogsprov pA Fig 4. Kopplingen för kortslotningsprov pA 
transistorer samt för uppmätning av IOEo. transistorer samt för uppmätning av tEBO. 

I bygg själv 

transistorer är så små, att man knappast 
får läsbart utslag på instrumentet. 

Kortslutningsprov 
De kopplingar som används vid uppmät
ning av läckströmmarna leEo och IEBO är 
anordnade så, att de samtidigt kan an
vändas för att konstatera om kortslutning 
föreligger. 

Skulle det föreligga kortslutning mellan 
kollektor och emitter eller mellan kollek
tor och bas får man fullt utslag på vrid
spoleinstrumentet vid mätning av l eEO. 
Skulle kortslutning föreligga mellan bas 
och emitter erhålls fullt utslag vid mät
ning av hBo. Ett skyddsrnotstånd R på 
1 kohm reducerar vid kortslutning ström
men genom vridspoleinstrumentet till ca 
1,5 mA (om S2 står i läge 1,5 V). 

Mätning av hFE resp bre 
Mätning av hFE och h/e utförs så, att 
man med S3 och S4 väljer ut den bas
ström IB som ger önskad kollektorström 
le, exempelvis 1,2 eller 4 mA, som man 
med S6 i läge 10 och Sf i läge 6 V kan 
avläsa på instrumentet, se tig 5. 

De basströmmar man kan erhålla är 
1, 10 och 100 flA om S4 står i läge »1» 
och omkopplaren S3 sätts i läge 1, 10 och 
100. Man kan öka basströmmen till 2, 
20 resp 200 flA genom att S4 sätts i 
läge »2». Med S4 i läge »4» erhålls IB = 
4, 10 resp 400 flA. 

Man väljer den basström som ger öns
kad kollektorström (1-2 mA brukar vara 
det normala när det gäller småsignal
transistorer). 

hFE får man fram genom att helt enkelt 
dividera det avlästa värdet på I e med 
det värde på IB som man har ~tällt in 
med rattarna S3 och S4. Om exempelvis 
S3 står på 10 och »multiplikationsratten» 
S4 står på 2 betyder det att man har 
IB = 2 X 10 ~. Antag att man då sam
tidigt läser av le = 2 mA (S6 ställd på 
lOmA och 0,2 avläst på instrumentet). 
Värdet på hFE erhålls då ur hFE = 2/0,02 
= 10. Strömförstärkningsfaktorn hFE är 
alltså = 10. 

Uppmätning av h/e sker sedan genom 
att man trycker på knappen som är mar
kerad + 10 %. IB ökar då med 10 % 
och le ändras med ett visst belopp ~ le. 
~ le är = de två avlästa värdena på le 
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VÄORT ATT VETA OM 

Läckströmmar 
i halvledarkomponenter 
* Läckströmmar är tyvärr någonting som man alltid måste dras med då det gäller 
halvledarkomponenter. * Framför allt gäller det sådana av germanium. * Läckströmmama kan vålla förargliga förskjutningar av arbetspunkten och kan 
t o m initiera ett lavinförlopp som kan förstöra transistorn. 

+ 

B 0---+-1 

Fig 1. Schema för uppmätning av ICBO. 

+ 

B 

Fig 3. Schema för uppmätning av ICEO 
Denna läckström är oftast 10-50 ggr 
större än I CBO. 

Spärrspänning 

Fig 5. Typiskt samband mellan läckström
marna lCEO, lCER, lCES och ICBO. 
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+ 

B 0--+-1 

Fig 2. Schema för uppmätning av I EBO 
Dena läckström är vanligtvis mindre än 
ICBO. 

+ 

B 

R 

Fig 4. Schema för uppmätning av I CER. 
Om R = O erhålles I CES. 

E 

B\.r"-....... 

R 

+ 

IECR 
nECS ) 

Fig 6. Schema för uppmätning av IECR. 
Om R = 00 erhålles IECO. 

• • Läckströmmar uppträder i halv
ledarprodukten huvudsakligen på grund 
av att halvledare - som namnet ju säger 
- till hälften är ledande. Det betyder att 
även om en spänning läggs över en PN
övergång i en diod eller en transistor i 
spärrriktningen blir inte PN-övergången 
spärrad utan laddningsbärare - antingen 
hål eller elektroner - kommer att »läcka» 
genom övergången. Denna »interna» 
ström är huvudsakligen en funktion av 
störämnenas täthet l halvledarmaterialet 
och temperaturen i materialet. Dessutom 
inverkar förhållandena på halvledarmate
rialets yta. Fukt på halvledarytan kan 
t ex förorsaka en icke försumbar läck
ström. 

»ytläckningen» ökar med ökande spärr
spänning, men är tämligen oberoende av 
halvledarmaterialets temperatur. Läck
strömmen genom halvledarmaterialet 
ökar däremot starkt när materialets tem
peratur höjs. 

• [CBO 
När det gäller transistorer finns det en 
mängd sätt att ange läckströmmarnas 
storlek. Vanligast är att man anger läck
strömmen [CBO, som helt enkelt är läck
strömmen genom transistorns kollektor
basdiod. Mätningen görs vid konstant 
spärrspänning, U CB mellan kollektor och 
bas; strömmen genom transistorn mäts 
upp med ett känsligt instrument. Emit
tern ligger öppen - Se tig 1. 

• [EBO 
En annan vanlig läckström är lEBO som 
uppmäts med en spärrspänning över bas
emitterdioden och med kollektorn öppen. 
Se tig 2. Bas-emitterdioden tål lägre spän
ning och uppvisar också lägre läckström 
än kollektor-basdioden. J 

• [CEO 

En tredje läckström är [CEO som mäts 
med spärrspänning över kollektor-basdio
den. Se tig 3. Denna läckström mellan 
kollektor och emitter med basen öppen 
är vanligtvis en storleksordning större 
än [EBO och [CBO. 

• [CER och [CES 

Dessutom förekommer att man mäter upp 
läckströmmarna [CER och [CES. Mätning 
av [CER sker på samma sätt som mätning 
av [CEO, frånsett att ett motstånd in
kopplas mellan bas och emitter. Se tig 41 



Ju lägre resistansen är i detta motstånd, 
desto lägre blir läckströmmen. ICES = 
I CER om resistansen hos motståndet mel
lan bas och emitter = o. Om R = 00 får 
man ICEO. Sambandet mellan läckström
marna ICEO, ICER och ICEs visas i tig 5. 
I diagrammet är även I CBO inritad för 
jämförelse. 

• lECR och lEcs 

Mätning av IECR och IECS sker på samma 
sätt som uppmätning av ICER resp ICES, 

men med spärrspänning över bas-emitter
dioden i stället för över bas-kollektor
dioden. Om R = 00 erhålles IECO.1 

I allmänhet brukar man när det gäller 
läckströmmar endast kolla att läckström
men understiger det maximivärde som 
anges av fabrikanten. Komponenter som 
uppvisar för hög läckning kasseras. Ob
servera dock i detta sammanhang att 
läckströmmarna kan vara en storleks
ordning större vid t ex +45 0 C än vid 
rumstemperatur. 

• ICEX och IECX 

Ersätts i tig 4 och 6 motståndet R med 
en lågohmig spänningskälla, som ger en 
liten fast förspänning i ledriktningen mel
lan bas och emitter i tig 4 och mellan 
kollektor och bas så att transistorn spär
ras i tig 6, erhålls de läckströmmar som 
betecknas ICEX resp hcx. 

.IECX 

Ersätts i kopplingen för lECR motståndet 
R med en lågohmig spänningskälla som 
ger en fast förspänning mellan kollektor 
och bas så att transistorn spärras erhålls 
den läckström som betecknas med IEcx. 

1 Det går faktiskt att driva e11 transistor 
inkopplad »baklänges», enligt fig 6. Man 
får dock lägre strömförstärkning, ca 30 Ofo 
av den som erhålls med »rättvänd" kopp
ling, alltså med kollektor-basdioden förspänd 
i backriktningen. 

hFE = le/Is 

hfe = IlI e/IlIs 
IlUeE =. o 

Fig 5. Kopplingen för nppmätning av hFE. 

USE • O.lSV 

• 0.3V 

.. O,6V 
.USE • +10S lOn h1e .. 6.USE ~t.IC 

t..U
CE 

.. O 

Fig 6. Kopplingen för uppmätning av h l •. 

ho. = .IC/IlUCE 

. IS = o 

Fig 7. Kopplingen för uppmätning av ho •. 

hr. = , UsEh UeE 
. IS = O 

Fig 8. Kopplingen för uppmätning av hr •. 

I ~+ Brr: t lOn ~ l 
E 

. . 
UD : ·0,15, 0,3, O,6V 

Fig 9. Kopplingen för uppmätning aven 
diods ledström. 

BLE+ ~O UD 90n /0 ~t 
lOn ~'------+T 

E 
L-____ ~------------~+ 

UD = 0,15, 0,3, O,6V 

Fig 10. Kopplingen för uppmätning aven 
diods spärrström. 

Fig 11. Kopplingen för uppmätning aven 
tyristors triggspänning och hållström. 

För konstruktörer: 
Halvledarprovare ~ 37 
med och utan nedtryckt knapp. Om Ic 
ökar från 2 mA till 2,2 mA har man 
l:::,. I c = 2,2 - 2 = 0,2 mA. 

Har man nu IB inställd på t ex 20 pA, 
så vet man att 10 % ändring motsvarar 
2 pA. l:::,. IB är alltså 2 pA. Man får då 
fram hre genom att dividera l:::,. Ic med 
l:::,. IB i detta fall alltså 200 pA dividerat 
med 2 pA = 100. hr. sålunda = 100. 

Mätning av bje 

Schemat som erhålls när man mäter upp 
hi. visas i tig 6. I detta fall sätter man 
omkopplare S2 i läge »6 V», S3 i läge 
»0,15 V» och S4 i läge »X 1», »X2» 
eller »X4». Man får då UB = 1 X 0,15 V 
resp 2 X 0,15 V = 0,3 V eller 4 X 0,15 V 
= 0,6 V. Man väljer det UB-värde som 
ger lämplig kollektorström och varierar 
därefter förspänningen UBE mellan 0,15 V 
och 0,30 V eller mellan 0,30 V och 0,60V 
samtidigt som man läser av den ström
ändring l:::,. l c, som uppstår i kollektor
strömmen. Därefter kan ingångsimpedan
sen beräknas vid kortsluten ingång hi. 
ur sambandet 

hi. = l:::,. UBE hr.! l:::,. lc 

Det förutsätts då att man redan mätt 
upp värdet av hre i eller i närheten av 
den aktuella arbetspunkten. 

Mätning av utgångsimpedansen bo. 
Uppmätning av hoe kan mätas med den 
koppling som visas i tig 7. I detta fall 
har man högohmig basingång; man ställer 
in basströmmen IB med hjälp av omkopp
larna S3 och S4. Därefter växlar man 
med S2 UCE mellan exempelvis 1,5 V och 
3 V eller mellan 3 V och 6 V så att l:::,. U CE 

blir 3-1,5 = 1,5 V eller 6-3 = 3 V och 
läser av den ändring i kollektorströmmen, 
l:::,. Ic, som samtidigt uppstår. 

Man får då fram utadmittansen hoe ur 
sambandet 

hoe = l:::,. l c! l:::,. U CE 

Eftersom man har mycket högohmig 
basingång kan man räkna med att bas
strömmen är tämligen oförändrad och 
alltså l:::,. IB = O. 

Mätning av återverkningsförbållandet bre 
Denna mätning sker i princip med en 
koppling enligt tig 8. Här ändrar man 
med hjälp av S2 kollektorspänningen UCE 

i steg mellan 1,5 V och 3 V eller mellan 
3 V och 6 V så att l:::,. UCE blir 1,5 resp 
3 V samtidigt som man observerar den 
ändring i basspänningen l:::,. UBE som upp
står. Man får sedan hr. ur sambandet 

hre = l:::,. U BE I l:::,. U CE 

Eftersom mätapparaten ej tillåter mätning 
av l:::,. UBE får man räkna sig fram ·till 
l:::,. U BE. Man har följande samband: 

hre = l:::,. Ic hi. I hre I l:::,. UCE 

Det förutsätts alltså . att man redan mätt 
upp hi. och hr. i den aktuella arbets-
punkten. • 

Man kan också räkna sig fram till 
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Fig 12. Kretskortet för testinstrumentet har shuntar inbyggda i ledningsmönstret och kan 
monteras direkt på det vridspoleinstrument 0-1 mA, 60 ohm, som ingår i testinstrumentet. 

Praktiskt testinstrument 
för halvledare 
hr •. Eftersom 1J. I G I U GE = ho. har man 
sambandet 

hr. = ho. hi. I hr. 

Mätning på dioder 
Dioder inkopplas mellan bas och emitter 
på det sätt som är markerat på schemat. 
Man ställer därvid in lämplig framspän
ning, nämligen 0,15, 0,30 eller 0,60 V 
genom att sätta S3 i läge 0,15 V och S4 
i läge 1, 2 resp 4. Omkopplaren S2 läggs 
i läge D och S5 i läge NPN. Man mäter 
då strömmen i diodens ledriktning med 
vridspoleinstrumentet, se tig 9. 

Den ledström som erhålls vid dessa 
förspänningar i ledriktningen kan avläsas 
på vridspoleinstrumentet. Diodens resi
stans i framriktningen RD, kan beräknas 
ur RD = UBE lID. 

Man växlar därefter över omkopplare 
S5 i läge PNP, tig 10, och får nu dioden 
förspänd i backriktningen. Man läser av 
spärrströmmen, som är mycket liten, of
tas t knappt läsbar (om det inte föreligger 
kortslutning i dioden) på vridspoleinstru
mentet. 

Ev avbrott i dioden indikeras av att 
man inte får någon ström i framrikt
ningen. 

Man kan även använda halvledarpro
varen för att mäta på andra halvledar
komponenter, exempelvis på tyristorer för 
att beräkna triggspänningens storlek. Man 
kopplar då in tyristorn enligt tig 11 och 
får då med en separat variabel spännings
källa lägga på sådan förspänning att ty
ristorn tänder. Att tändspänningen upp
nåtts indikeras av att en kraftig ström 
flyter ?enom tyristorn. 

Praktisk uppbyggnad 
Halvledarprovaren är uppbyggd på ett 
chassi i pulpetform som är särskilt läm
pat för mätapparatur. Oftast görs ju mät
ningar när man sitter vid en laboratorie
bänk, och man vill då inte gärna ha be
sväret att vid avläsning av instrument och 
rattar resa sig upp - eller huka sig ner -
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vid horisontellt resp vertikalt anordnat 
instrument. Pulpetformen underlättar av
sevärt avläsningen av rattar och instru
ment. 

Det nya chassiet kan - om man så 
önskar - förses med teakgavlar. Till 
byggsatsen levereras dock endast plåtsido
stycken. 

Samtliga omkopplare, polskruvar och 
vridspoleinstrument är monterade på pa
nelen. En intressant detalj är att alla 
shuntar och förkopplingsmostånd är an
ordnade på ett litet kretskort, se tig 11, 
som monteras direkt på vridspoleinstru
mentets polklämmor. Shuntarna är etsade 
ur ledningsmönstret. De passar ett vrid
spoleinstrument för 1 mA med ime resi
stansen 60 ohm och ger då mätområdena 
0-100 mA resp 0-1 A. För området 
0-10 mA behövs en shunt på 6 ohm. 

Att tillverka shuntar är ju inte särskilt 
populärt; det är besvärligt och dessutom 
är det svårt att mäta upp de låga resi
stansvärden under 1 ohm som det här blir 
fråga om. 

Från de olika omkopplarna på front
panelen är dragna de fyra anslutnings
trådarna till torrbatteriet 4 X 1,5 V med 
uttag för 1,5, 3, 4,5 och 6 V. Batteriet 
ligger i en försluten plastpåse för att för
hindra kortslutning mellan polskruvarna. 

Självfallet kan man också använda fyra 
1,5 V batterier, men man får då genast 
problemet att anordna anslutningskläm
mor mellan 1 ,5 V-batterierna. 

För att underlätta mätning på transisto
rer kan man till klämmorna E, B resp K 
ansluta ett speciellt kontaktdon avsett för 
testning av transistorer. Med denna test
anordning kan man med ett handgrepp 
ansluta resp frigöra de tre anslutnings
trådarna till en transistor. Särskilt vid 
leveransprovning av ett större antal tran
sistorer kan detta anslutningsdon vara att 
rekommendera. 

Professionell halvledarprovare 
I en nätansluten variant av den halvledar
provare som beskrivits i denna artikel har 
torrbatterierna ersatts med två stablilise
rade likspänningsaggregat som ger arbets-

spänningar 0,6 - 15 V, max 1 A för kol
lektorkretsen och 0,6 - 15 V, max 0,15 A 
för baskretsen. 

De stabiliserade spänningarna 0,6 -
15 V kan, om man så vill, tas ut för 
yttre strömkretsar och man kan då koppla 
aggregaten i serie för att få upp spän
ningen till max 30 V för t ex prov av 
genombrottsspänningar. • 

Tab.l Arbetsspänningar' i'halvledarprovaren 
vid olika:mätningar _. 

Test eller prov I 
Kortslutning i 
transistor, diod 
eller tyristor 

Avbrott i tran-
sistor, diod 
eller tyristor 

Mätning av 
ICEOiNPN-
eller PNP-tran-
sistor 

Mätning av 
IEBOi NPN-
eller PNP-tran-
sistor 

Mätning av 
hFEförNPN-
eller PNP-tran-
sistor 

Mätning av 
h,.förNPN-
eller PNP-tran-
sistor 

Mätning av 
hje för NPN-
eller PNP-tran-
sistor 

Mätning av 
hoeförNPN-
eller PNP-tran-
sistor 

Mätning av 
hr. för NPN-
eller PNP-tran-
sistor 

Mätning av 
framström i 
diod 

Mätning av 
spärrström i 
diod 

Mätning av 
triggspänning 
hos tyristor 

Mätning av 
hållström för 
tyristor 

Arbets
spänning 

Mätning vid 
1,5 V, 3 V 
eller 6 V 

Mätning vid 
UCE-I,SV, 
3 V eller 6V 

Dito 

Mätning vid 
UCE= 1,5 V, 
3 V eller 6 V 
IB=lpA-
0,4 mA i 12 
steg 

Dito 

Mätning vid 
UCE-I.S V, 
3 V eller 6V 
UBE=0,15V, 
0,30 V eller 
0,60 V 

Mätning vid 
UCE 1,5 V. 
3 V eller 6 V 
IB=lpA-
0,4 mAi 12 
steg 

Dito 

Mätning vid 
UD=O,lSV, 
0,30 V eller 
0,6 V 

Dito 

Mätning vid 
UAK=6V. 
Yttre tl'igg-
spänning 

Mätning vid 
UAK= l,SV, 
3 V eller 6 V 

I 
Princip

schemaiOr 
test ej. prov 

Se fig. 3 

Se fig. 3 

Se fig. 4 

Se fig. S 

Se fig. S 

Se fig. 6 

Se fig. 7 

Se fig. 8 

Se fig. 9 

Se fig. 10 

Se fig. 11 

Se fig. 11 
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Jordan-Watts »modulhög
talare» i provning ~ 25 

verka förstärkarens dämpning av hög
talaren. 

Extremt .. ten högtalarkon 
förmår ändå återge basen 
Konstruktörens matematiska teorier har 
resulterat i avsteg från gängse praxis för 
högtalarkonstruktion. Hans »hyperbolis
ka» metallkon - det är dock inte Il priori 
någon avgörande fördel att använda spe
ciellt lätta och/eller styva konmaterial, då 
dessa egenskaper i och för sig inte en
samma konstituerar akustiskt gynnsamma 
egenskaper; långt flera faktorer spelar in 
- är också annorlunda upphängd än van
liga pappkoner. Den är extremt liten, vil
ket möjliggör användandet av de små hög
talarlådorna, eftersom volymen måste 
vara proportionell mot konarean. Metall
konen är endast fyra tum i diameter och 
torde hålla rekordet i litenhet för (oegent
ligt uttryckt) en »bredbandshögtalare». De 
knappa äimensionerna blev nödvändiga 
för att reducera IM-distorsionen. 

Huvudprincipen som ligger till grund 
för frekvens återgivningens relativa jämn
het över hela det hörbara området är att 
den verksamma konarean undergår en 
med ökad frekvens fortskridande föränd
ring, d v s den minskas. De matematiska 
principerna och teorin bakom har redovi
sats i flera omgångar av upphovsmannen, 
bl a i Wireless World (november 1966). 
Enkelt uttryckt fungerar högtalaren så, 
att basfrekvenserna återges från hela kon
arean, under det att diskanten strålar ut 
från blott ett begränsat område. I det 
senare fallet är alltså endast en mindre 
diameter (centrumdelen) verksam. Mins
kar frekvensen, sker en utbredning över 
konen i dess helhet och basen enbart åter
ges. I centrum av membransystemet är 
anbragt en resistiv dämpningsyta. Mem
branrörelserna måste med nödvändighet 
bli stora för ett så litet system om det låga 
frekvensregistret alls skall kunna återges 
med nämnvärd effekt ut - jämfört med 
en högtalare med större kon. - En så
dan stor membranrörelse ger dock lätt 
upphov till Dopplerdistorsion. 

Förekomsten av sådan har inte kunnat 
mätas, men det är känt att Dopplerdis
torsion i rikt mått, t o m, kan uppträda 
hos system av så små dimensioner som 
detta. 

Störande modulering av det övre fre
kvensregistret (baspåverkan), kunde inte 
heller uppfattas vid RT:s provning. Pro-

Resistiv dämpning vid konens 
kant mot tätningen 

Metallkonens profil enligt Iordan's 
hyperboliska funktion 

Faskorrigerande dom 

Dämpningsskikt 

Talspolen 
»Frikoppling», som vid höga frekvenser 
påverkar upphängningen till talspolen 
genom att reducera den svängande massan 
Magneten 

»Stagen» av försilvrad berylliumkoppar 

Anslutningskabel för högtalaren 
Förbindelse till talspolen via upphängnings
elementen 
Modulens akustiska dämpning 

Fig 2. Genomskärning av Jordan-Watts högtalarmoduI. 

blemen med lineariteten hos konen vid 
dess rörelser (det uppgivna värdet på max 
avvikelse, ± 3 mm, verkar dels för litet, 
dels saknar det praktisk betydelse då man 
inte får veta den aktuella frekvensen), 
liksom Iordan's princip om talspolens 
konstanta fältstyrka har bemästrats ge
nom konens upphängning (och ett stort 
magnetgap). 

Själva upphängningen är utförd genom 
tangentiell lagring via element utförda 
i försilvrad berylliumkoppar som medger 
stora membranrörelser vid ringa meka
nisk friktion, något som ju också inverkar 
fördelaktigt i distorsionshänseende. Tal
spolen är av lättviktstyp utförd i alumi
nium och i sin helhet innesluten i ett djupt 
magnetgap. Den omges hela tiden av den 
fulla fältstyrkan, även vid maximal am
plitud. 

Distorsion, vållad av ojämnheter i driv
kraften, motverkas härigenom. Talspolen 
hävdas vara fixerad så att den med tiden 
inte rubbas ur läge. 

Påståendet att resonans- och dämp
ningsfenomen i hög grad har kunnat und
vikas »tack vare den avslutning högt a
larkonens kant och centrum givits» är väl 
inget att säga om; självklart söker varje 
högtalarkonstruktör efter goda material 
och en utformning som motverkar nämn
da företeelser. Lyssningsproven bekräftar 
att IW knappast heller är behäftad med 
dem. 

Hela upphängningen är, som antytts, 
»klimatsäker» och skall genom de ingå
ende materielen motstå åldrande. 

Fig 3. Högtalaren är utförd i titanium. • 
Chassiet är inkapslat i plast. Fyrkantsfor-
men är originell. 
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J-W-modulen i audioprov 

Akustisk dämpning hos Jordan-Watts 
ger god Iinearitet vid låga frekvenser 
Högtalarmodulen är rektangulär, vilket 
givetvis underlättar ett kompaktare mon
tage av flera enheter (om man då bara 
inte råkar ut för fasfel!). Chassiet har 
»bakåt en total strålningsyta om fyra 
gånger högtalarkonens», meddelas det, 
inte orimligt. Det praktiska värdet av den
na upplysning ligger förmodligen i en in
direkt anvisning om effektivare utnyttjan
de av högtalarlådan i sig själv (encJosure 
loading). Chassiet är i sin tur inneslutet 
i ett plastmaterial. 

Akustisk dämpning har använts för 
modulen. Jordan hävdar att detta medför 
beaktansvärda fördelar framför vanlig, 
elektromagnetisk dämpning, då dämp
ningen fördelar sig likformigt över hela 
konarean och inte endast i centrum -
något som inverkar gynnsamt på den lin
jära återgivningen vid framför allt låga 
frekvenser. En ytterligare vinst är att kor
rekt dämpfaktor bibehålls vid höga utef
fekter (flera högtalare ihop), något som 
dock torde bli aktuellt enbart vid disko
tekanvändning, public address och annan 
»allmänkommunikation» över större ytor. 

Basreflexlådans volym är ca 17 l. Bas
reflexöppningen mynnar direkt nedanför 
drivenheten och förlängs inåt i form av 
en tunnel av rektangulär utformning. 
Konstruktionen har tillgripits för att i ett 
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Fig 4. Fabrikens tonkurva 
för den provade högtalaren. 
2 W har använts och mät
ningen är gjord »one meter 
on axis». Inget är registrerat 
under 50Hz. 
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litet hölje som detta så långt möjligt und
vika basresonanser och påverkan av mel
lanfrekvenser via öppningen. 

Återgivningen god överlag, 
transparent, ofärgat ljud 
Utöver egna mätningar på högtalaren har 
tillgång funnits till en originaltonkurva, 
upptagen vid fabriken. Att en detaljerad 
överensstämmelse inte föreligger mellan 
dessa - eller mellan generalagentens 
egen (som låtit mäta hos Chalmers) -
och de övriga är inte så märkligt. Alla tre 
mätrummen är olika beskaffade, och tvi
vel kan med fog anföras huruvida något 
under 100 Hz alls går att registrera till
fredsställande. 
• Systemets egenresonans ligger vid 40 
Hz. Att något under 30 Hz som tillförs 
högtalaren inte kan återges är alldeles 
klart. Från 50 Hz faller kurvan ganska 
brant. 
• »Spiken» över 10 kHz - den torde 
ligga omkring 13-14 - är inte lika ut
talad på alla kurvorna. 
• Basregistret man förfogar över i en 
JW-högtalare ser alltså för den hängivne 
kurvtydaren inte så imponerande ut ; men 
en mera insiktsfull bedömare (som hellre 
lyssnar) skulle väl säga att ehuru basen 
(inte oväntat) ibland kan låta lite tunn 
är detta en högtalare som gott och väl tål 
jämförelser också med större system, i syn
nerhet vissa mycket dyrbara amerikanska 
»kompakter». Överlag låter JW mycket 
bra i alla frekvensområden, och den fär-

Fig 5. Vid RT:s provning 
upptogs bl a denna kurva. 
Ineffekt 1 W. Upptagning 
rakt framifrån vid 1 . m. 
Märk bl a att »dippet» vid 
300 Hz inte alls är lika mar
kerat på kurvan i fig 4! 

gar absolut inte ljudet. Transientåtergiv
ningen är likaledes god. - Tyska hög
talare anses ju av många låta just »tyskt», 
vilket då innebär främst en torftig, skräl
lig bas . Det finns också, enligt samma 
kritici, ett speciellt karakteristikum för 
brittiska högtalare (ett slags ovetenskap
liga »elektroakustiska nationalkaraktä
ren>?): De saknar tillfredsställande dis
kant. Vill man vara snävt kritisk kanske 
det kan hävdas att JW-Ijudet ibland har 
en viss diskanttorrhet över sig, dock inte i 
besvärande grad. (»Snuvig» som några 
mer kända landsmän är JW inte). Sär
skilt en av de i proven involverade måste 
lyfta diskanten rejält på förförstärkaren 
innan han blev tillfreds med ljudåtergiv
ningeI!. 
• Förbluffande nog lät den lilla bas
reflexlådan vid RT:s lyssningsprov med 
olika slågs programmaterial nästan bäst 
med - orgel! Det klingade klart, trans
parent och, frestas man säga, »mäktigt» 
dynamiktroget i inte så få passager. En 
erfaren kyrkomusiker, tillika orgelbygga
re, bekräftar: Det är sällan man hör t ex 
de nedre manualerna så rent och klart 
återgivna i en så liten högtalare. Den pre
mierar organisten, tyckte han . . . 
• Man bör alltid ha i minnet att Jordan
Watts är en direktstrålande högtalare och 
placera den därefter, också om den inte 
är lika utpräglat placeringskritisk som 
många andra små system. 

Generalagent: Agrens Radio, Södra vä
gen 12, Göteborg S. 

Pris (i teak): 525 kr + oms. • 



368:-*) 
Men viktigare är vad den kan 

\oIisst är L75 billig. Men den är en perfekt HiFi-skivspelare. Det är 
viktigare. 
L75 har en 4 kg. omagnetisk skivtallrik. Så den svajar inte (mind
re än 0,06 % enligt DIN) och är absolut tyst. (rumble - 60 db en
ligt DIN) 
Varje hastighet har individuell finjustering. Stroboskopskiva ingår. 
Tonarmen är av högsta klass. Knivlager horisontalt, kullager ver
tikalt. Utbalansering och nåltrycksinställning med separata, fjäd
rande upphängda vikter. Nåltrycksskalan har 0,5 g markeringar. 
Med ett modernt system, t. ex. ADC 10E, spårar armen ned till 
0,5 g. 
På begäran antiskatingtillsats. 
Pickuphuset är ultralätt och snabbt utbytbart. Alla marknadens 
element kan byggas in. Nålöverhänget är enkelt justerbart. Ned-

läggningsanordningen är hydrauliskt dämpad. Den fungerar per
fekt. 
L75 levereras på en låg, elegant sockel i teak eller palisander, 
Locket i rökfärgat plexiglas, ställbart i tre vinklar, är ett valbart 
tillbehör. 

• Riktpris grundutförande exkl. system, lock, antiskating och oms. 

Fackhandelsdistributör: 

Ing.f:a Arthur Rydin 
Ulvsundaväg. 31 , 
Bromma. 08/802880 

Lenco 
Informationstjänst nr 11 
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FÄRGSTARK 

FRAMGANG 
noterade vi för GRAETZ färgtv, 
som inför vinterolympiaden i 
Grenobie för svenska köpare 
presenterade två modeller med 
25" bildskärm. GRAETZ med TV
namn som Burggraf och Kalif är 
ett erkänt kvalitetsbegrepp på 
svensk marknad. Skickliga kon
struktörer, välutbildade tekniker 
och framsynta formgivare ska
par tillsammans i nära lagarbete 
·de radio- och TV-apparater, som 
passar både det mod ärna och 
det något »äldre» hemmet. »Ein 
Begriff des Vertrauens» - en ut
märkt beteckning, eller hur? 

fAl· . ~ . 
... ~ .. ~-::/ 

är att ha 

kvalitet 

högsätet 

På bilden visas 
ett axblock ur GRAETZ' 
leveransprogran1: 

25" färgtv Kalif Color med dubb
la högtalare och låsbar jalusi 
23" svartvitt Peer 74 med pro
gramväljare, P2-klar (till v.) 
19" svartvitt Baroness med pro
gramväljare P2-klar, portabel 
(t. h.) 
11" svartvitt Lady 911, P2-klar, 
nät- och batteridriven 
Regatta, radio med UKV, KV, 
MV, LV 
Superpage, radio med UKV, KV, 
MV, LV, duplex, sparkoppling 
Page, radio med UKV, KV, MV, 
LV, som Superpage utmärkt bil
radio 
Recorder 55, lättskött kassett
bandspelare . 

EIASUCCE~ 
BOX 6060 STOCKHOLM 6 

Demonstration och försäljning genom facl<handeln 

Informationstjänst nr 12 
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nya produkter 
rör, halvledare, integrerade kretsar 

RCA GER UT NY IC-FöRSTÄRKARE 

CA3020 är beteckningen på en 
ny integrerad universalförstär
kare med frekvensområdet 0-
6 MHz, speciellt lämpad för 
audioservo- och HF-utrustning
ar. 

Förstärkningen uppges vid 
audiofrekvens vara bättre än 
52 dB och tack vare stabilise
ringen, som arbetar från -55 

till +125° C, bör förstärkaren 
också kunna komma ifråga för 
militära utrustningar. 

Matningsspänningen kan va
ra 3-9 V. Vid 9 V är enligt till
verkaren max uteffekt 550 mW. 
Inimpedansen är 40 kohm vid 
enkel ingång och 600 ohm vid 
differentialingång. 

CA3028 ar en integrerad HF/ 
MF-förstärkare lämplig som t ex 
blandarsteg, oscillator eller be
gränsare. Vid 10,7 MHz är 
spänningsförstärkningen med 1 
kohm belastning 40 dB i 
kaskodkoppling och 30 dB som 
differentialförstärkare. AKR-om
rådet till totalt bortfall är vid 
10,7 MHz 62 dB. 

Bilden visar en M F-fö rstä r
kare för 10,7 MHz med två 
CA3028. (tig nedan!) 

Svensk representant: Erik 
Ferner AB, Bromma 1. 

hemelektronik och audio 

NORDMENDE PRESENTERAR NYA TV-MOTTAGARE 
Tillsammans med ett par nya 
färg-TV-mottagare, presentera
de på annan plats i detta num
mer, har Nordmende kommit 
ut med åtta nya svart-vita mot
tagare i sammanlagt 37 olika 
utförande. 

• Den kanske intressantaste 
av dessa, •• Spectra-Portable», 
kan fås i tio olika trä/lack
kombinationer alla med 20" 
bildrör. Den är försedd med 

diodavstämning, tryckknappar 
för snabbinställning av tillsam
mans sju VHF- och UHF-kana
ler, teleskopantenn för VHF och 
dipol för UHF. 

Apparaten, som till stora de
lar är transistoriserad , har di
mensionerna 576 X 394 X 345 
mm. 

Ytterligare en mottagare i se
rien från Nordmende är »Co
lonel» med sex VHF/UHF-ka
naler och 19" bildrör. 

INTEGRERAD 350 W SPÄNNINGSREGULATOR 
Westinghouse Molecular Elec
tronics Div har utvecklat en 
ny integrerad spänningsregula
tor, WMIIOT, i TO-3 kåpa in
nehållande en referensdiod och 
en förstärkare följd av darling
tonkopplade serietransistorer 
på en kiselskiva. 

Stabiliteten är 2 % vid 8-48 
V och max 2 A, men bör kunna 
förbättras till under 0,2 % om 
den matas från en konstant
strömsgenerator. 

Bilden visar regulatorn dri
ven av differentialförstärkaren 
WC115T och med serietransis
torn 2N3055. Den kan lämna 

1-10 A och förstärker den åter
matade felspänningen 10000 
ggr. 

Svensk representant: Ingen
jörsfirman Nordisk Elektronik 
AB, Stockholm 7. 

1 
'. 

l 
TUNER-MODUL FRAN MULLARD 
Mullard har utvecklat en ny 
FM-tuner-modul med beteck
ningen LP 1169 som även kan 
kompletteras för AM. 

Den består av två transisto
rer med ett HF-steg samt själv
svängande blandare med diod 
för AFC. 

Frekvensområdet är 87-108 
MHz och den är avsedd för an
tenner med en impedans av 
antingen 75 eller 300 ohm. Mel
lanfrekvensen är 10,7 MHz med 

350 kHz bandbredd. Vid 100 
MHz uppges förstärkningen till 
minst 26 dB och brusfaktorn 
till mindre än 8 dB. 

Medföljande avstämnings-
kondensator kan även använ
das för AM tillsammans med 
oscillatorspolen M F-steget 
LP1171. 

Driftspänningen är 6,8 V, 
strömförbrukningen 3,5 mA. 

Dimensioner inkl skärmburk: 
82X37X35 mm. 

NYA MULLARDTRANSISTORER FöR UHF 
Tre nya kisel planar NPN-tran
sistorer, BFW16, BFW17 och 
B FW30, tillverkas av Mullard 
speciellt med tanke på använd
ning i antennförstärkare för TV 
och FM, men de uppges även 
vara användbara i kopplingar 
som ställer höga krav på låg 
intermodulation, t ex i bred-

SABA LANSERAR NY 
PORTABEL SIV-TV 
~ l-=' _ ......... - ... 

Västtyska Saba har nu tagit 
upp tillverkning aven portabel 
20" TV, »P200 Electronic». 

Kanalväljaren är diodavstämd 
med förinställning av sex VHFI 
UHF-stationer. 

Mottagaren är försedd med 
åtta rör, 11 transistorer och 15 
dioder samt har en tvådelad te
leskopantenn. Den kan erhållas 
i ljus valnöt eller lackerad i 
vitt. Dimensioner: 550X410 X 
340 mm. 

Saba företräds i Sverige av 
AB Harald Wållgren, Göte
borg 2. 

bandsförstärkare för oscillo
skop. 

Mullard uppger övre gräns
frekvensen till över 1 GHZ tör 
alla tre och kollektorförlusten 
till max 700 och 250 mW tör 
BFW16/17 resp BFW30. 

Svensk representant för Mul
lard är Elcoma, Sthlm 27. 

SUS ser på: 
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publikationer 
ny litteratur 
INSÄNDA BÖCKER: 

BELLANDER, J: TelevisIons
mottagaren. Stockholm 1967, 
Norstedts/Nordisk Rotogravyr. 
34 kr. 4:e uppl. 

Halvledarteknikens omdaning 
av TV-mottagarna liksom det 
kommersiella och tekniska ge
nombrottet för europeisk färg
TV har nödvändiggjort en ak
tualisering av denna kända 
framställning med underrubri
kerna »Konstruktion, Verknings
sätt, Installation.» Huvuddelen 
av stoffet är dock givetvis 
disponerat för att täcka alla 
aspekter · på modern svartvit
återgivning. 

Slutkapitlen behandlar bl a 
ett framtidsperspektiv där ock
så satellitöverförd TV Ingår. 
Bellander är dook försiktig och 
återhållsam i sina slutsatser, 
vilket är välgörande efter alla 
profeter med överväldigande vi
sioner. - Några typiska chas
sier från TV-mottagare på den 
svenska marknaden beskrivs 
tämligen ingående innan tabell
och begreppsdefinitioner samt 
förklaringar avslutar. Boken är 
utan tvivel att anse som ett 
standardverk fortfarande, trots 
att första upplagan kom redan 
1956. Många också utan för
kunskaper i radioteknik torde 
ha stor behållning av den. Men 
nog är priset väl högt. 

Förf:s gedigna arbete har 
dessvärre inte sin motsvarighet 
på den typografiska sidan. För
laget har inte mäktat sätta vare 
sig kapitelrubriker på flera håll 
eller mellanrubrikerna med en
hetliga grader överallt - är 
det ens samma typsnitt? En 
tänkbar förklaring kan vara att 
den ursprungliga stommen t ill 
boken nu offsetöverförts sedan 
originalsatsen inte kunnat kom
pletteras. Fig. har vidare be
handlats okänsligt. Ritstandar
den har man inte brytt sig om 
att hålla fast vid genomgående. 

SCHRÖDER, J-ÄHS, W: Elek
tronikbyggboken. Stockholm 
1967, Norstedts/Nordisk Roto
gravyr. 36 kr. 
En praktiskt inriktad introduk
tion till elektroniken, säger för
laget i sin reklam för boken, 
som beskriver bygge av 15-ta
let apparater och anordningar 
av det slag som tidigare publi
cerats i RT:s »Bygg själv»
artiklar (som också inspirerat 
utgivningen av boken). Lite 
bakgrund ges innan förf. kom
mer in på lämpliga verktyg, 
kretskorttillverkning, scheman 
och symboler o dyl. Det finns 
inget pedagogiskt övertydligt 
någonstans, snarare lite knappt 
ibland för den oerfarne eller 
alldeles obevandrade, men I 
stort förtjänstfullt. - Ur inne
hållet kan nämnas experiment · 
med transistorer, nätaggregat, 
en enkel fotocellanläggning 
samt en likspänningsomvandla
re. Transistortändsystemet som 
beskrivs faller dock i anmäla
rens ögon något utom ramen 
för boken, som med ovannämn
da inslag jämte dem om gitarr
mikrofonförstärkare och elek
troniskt musikinstrument väl är 
tänkt främst för åldrar under 
18? Men visst är Elektronik
byggboken till glädje för åt
skilliga! Värdet ökas av ett bi
läggsblad som förmedlar adres
ser till komponent- och verk
tygsfirmor. 

HIGH FIDELITY JAHRBUCH 
1967/1968: Bausteine zur klang
treuen Musikwiedergabe. Karls
ruhe 1967, Verlag G. Braun. 
436 s. 
Sporadiskt har detta förlag ti
digare försökt sig på utgivning 
av det här slaget ; föreliggande 
ganska digra bok är det tvek
löst bästa försöket. Hittills har 
väl engelsmännen främst givit 
ut diverse High Fidelity-årsböc
ker och -översikter och förde
len för svensk publik torde ha 
varit den relativa lättheten att 

kataloger och broschyrer 
Ultra Electronics AB, Stock
holm C: 

katalogblad med översikt och 
prislista över rektangulära 
kontaktdon av märket Ultra 
Electronics och Continental . 
Connector. 

Stig Wahlström AB, Farsta 1: 
katalog över mikroströmstäl
lare av det franska fabrika
tet Crouzet. 

Gylling Teledata AB, Farsta 5: 
stor katalog i lösbladssystem 
med ett flertal reläer av olika 
typer, indikerande element, 
»Larmofon» m m av Gyllings 
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egen tillverkning samt för att 
ta några ytterligare ex tid
reläer, fotocell utrustningar, 
program- och räkneverk av 
de västtyska fabrikaten ART 
och BEFA; telefoni materiel 
från Kristian Kirks Telefon
fabriker AlS, Danmark, samt 
mikrobrytare av fabrikat Mic
cro-Electric AG, Schweiz. 

Elektriska Instrument AB, Brom
ma 12: 

katalog över tryckströmstäl
lare »Variotast» av fabrikat 
Raimund Finsterhölzl (RAFl), 
Västtyskiand. 

tillägna sig den engelska fram
ställningen. Men att låta tyskan 
och dess kompakthet avskräc
ka från köp av boken vore inte 
välbetänkt. Det är en förtjänst
full volym utgiven i nära an
slutning till tidskriften HiFi
Stereophonie och det tyska 
High Fidelity-institutet - förla
get sköter av allt att döma ock
så utgivningen av DHFI:s test
skivor. - Mer om dessa vid 
annat tillfälle. 

För texten och redigeringen 
står den icke utan skäl omstrid
de chefredaktören för Hi-Fi Ste
reophonie, Karl Breh, vars mät
förfaranden och ibland ohöljda 
subjektivitet åtminstone ett väl
känt svenskt företag fått erfara 
de trista konsekvenserna av. 
Men bortser man från detta, 
och det inledande, svårt tyskt 
betonade »HiFi-Stereophonie, 
Wunder der Musik im Heim»(!) 
skall man finna en god, mång
sidig introduktion i ämnet, både 
med iakttagande av fysiologiska 
och tekniska aspekter. 

Alla systemdelarna och -kom
ponenterna, såsom tonarmar, 
bandspelare, förstärkare, hög
talare m m, har - mängden 
här endast antydd - fått var 
sitt belysande kapitel. Ett litet 
avsnitt om lyssningsrummet 
och lämpliga högtalararrange
mang ingår även. 

Tabeller, formler och ett ge
nomgående gott illustrations
material fullständigar den mer 
teoretiska delen. 

Därmed är vi framme vid års
bokens avgjort bästa del , den 
stora katalogöversikten av det 
allra mesta på tysk audiomark
nad tillgängliga i utrustnings
väg. - Mycket finns också att 
få genom de svenska general
agenterna och i svensk fackhan
del. Det framgår dock att den 
tyska marknaden kraftigt loc
kat japanska elektronikfirmor: 
Alla där företrädda fabrikat 
finns inte i -vårt land. 

En särskild eloge för aktuali-

Transitron Electronic Sweden 
AB, Farsta: 

katalog över tyristorer och 
triggerdioder samt applika
tionsexempel jämte prislista 
från det amerikanska före
taget Transitron Electronic 
Corp. 

Telefunken AG, Västtyskiand : 
ekvivalenttabell jämte pris
lista över Telefunken halvle
dare ; prislista över special
rör, t ex sändarrör, katod
strålerör och mikrovågsrör; 
broschyr med kortfattad re
dogörelse över hur PAL färg-

teten: Flera sena nyheter har 
man fått med, bl a tonarmarna 
från Audio & Design och Orto
fon, liksom flera nya hörtele
foner, högtalare o s v. Värdet 
förhöjs av ett stort register över 
vem som för vad, med hänvis
ningar till produktpresentatio
nerna. Grundligt, och, synes' 
det, utan större felaktigheter. 

BRANDQVIST, L: Populär ma
tematik för radiotekniker. Stock
holm 1966, Norstedts/N. Roto
gravyr. 112 sid, iiI. Pris 27 kr. 
Läsare av Radio & Television 
känner igen en del av stoffet i 
denna bok om matematiken 
inom radiotekniken; en hel del 
har sammanställts ur dessa 
spalter. Målet, nu som då, har 
varit att erbjuda de inom tele
teknik och radio praktiskt verk
samma en god introduktion till 
ett ofta knepigt ämne. Spänn
vidden är stor - inledningen 
behandlar positiva och negativa 
tal och slutkapitlen komplexa 
tal. Dessas framställning är 
dock tämligen summarisk. Där
emellan avhandlas kvardratröt
ter, högregradsekvationssystem, 
exponentialekvationer och lo
garitmer m m. 

Alla exempel för räknandet 
är med anknytning till radiotek
niken och utgör tillämpningar 
på det just genomgångna kun
skapsstoffet. 

Kanske är boken väl hårt 
komprimerad, också om den 
inte är direkt ett tabell kon
centrat, för att ordet »populär» 
i titeln skall ha täcking helt 
och fullt. Matematisk bevisfö
ring finns inte med, och fram
ställningen är överlag skelett
artat lapidarisk i resonemang
en. Så för de 27 kronorna får 
man inte något didaktiskt verk, 
utan snarast en specialanpas
sad introduktion. Som sådan är 

,boken bra. 
U.S. 

TV-system i stort är upp
byggt. 
Svensk representant: Elek
triska AB AEG, Solna. 

Elcoma, Stockholm 27: 
datablad över en serie nya 
Philipstillverkade ignitroner; 
datablad över de nya Philips
transistorerna 2N3924, 2N 
3926 och 2N3927, främst av
sedda för VHF-sändare; 
broschyrer med applikations
exempel för Philips integre
rade logikkretsar FCJ 101 / 
102 och FCJ 111/112; 
datablad över Mullards nya 
kiselplanartransistorer. 
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-LÄR ER RADIO bygg själv-
VARFÖR INTE ANVÄNDA 
EN LITEN DEL AV FRITI
DEN TILL ATT KVALIFI
CERA ER FÖR NÅGOT AV 
DAGENS OCH FRAMTIDENS 
GIVANDE YRKEN INOM 

RADIO-TY-ELEKTRONIK 
RADIOTEKNIK och RADIOBYGGE 
En kura för den nybörjare. 80m vill bli en 
skicklig radioamatör. 9 rikt illustrerade 
lärobrev. 
Ur innehWet: Morsetelegrafering. E1ektri· 
citetslära. Likström och växelström. Bär
vAg och modulering. Svängoingskretsar, 
spolar och spolsystem. Elektronrör. Be
skrivning av förstärkare, enkla och kompli ... 
cetade mottagare, antenner m . m . 

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

RADIOTEKNIK I 
Utan förkunskaper kan Du efter genom
gången kurs sj älv bygga, trimma och fel
söka samt reparera olika apparater. Du har 
även fAtt en stabil grund för vidare utbild
ning. Ur de 26 kursbrevens innehW: Mot
BtAnd • Spolar. Kondensatorer. Transfor ... 
matorer • Svängningskretsar • Elektronrör. 
Sändare • De olika stegen i en mottagare 
genomgås noggrant • Rak mottagare • 
Superheterodyn • Mätteknik. Reparations
teknik • Trimning • Högfrekvenstekniken8 
randområden. 

Best.nr RK l Kont. Kr. 135: -
Avb. Kr. 169:-

TRANSISTORTEKNIK 
En noggrann genomgAng av denna kurs ger 
Er möjlighet att obehindrat lä8a och Cör8tA 
trADButorkopplingar, även mera komplice
rade sådana. Kursen behandlar alla vikti
gare transistorkopplingar. Förkunskaper: 
Grundläggande kunakaper i elektro- och 
radioteknik. Ur innehållet: 1'r8llllistoms 
teori och arbetssätt • Lågfrekvens- och 
effektförstärkare. Oscillatorer. Pulskrets&r 
med transistorer. Likspänningsomvandlare 
• Geiger-Miiller.räknare • HF-kretsar • 
Mellanfrekvens. och blaodar8teg • 4 läro
brev i A4·format med SVBrSuppgiCter • 

Be8t.nr TR l Kont. Kr. 62: -

TELEVISIONSKURS 
Omfattar televisionstelm.ikens grunder samt 
noggrann genomgång av alla kretsar i en 
modem TV .mottagare. Efter genomgången 
kurs kan Ni räkna Er till de kvalificerade 
TV -teknikerna. Kursen förutsätter goda 
kunskaper i radioteknik. Brevens innehåll: 
Allmänna grunder. HF - och biaodar8teg • 
MF.förotärkning och demodulation • Bild
föntärkning, synkseparering etc . . Ljuddel, 
rör, nåtdel • Vippgeneratorer, linjeavböj
ning • Linjeslutsteg . Bildoscillator . Bild
röret. Mät- och provningsteknik . TV-re
parationsteknik • 12 tryckta lärobrev med 
Ivar8uppgifter. 

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

RÖRKOPPLI NGSHAN DBOKEN 

Radio Tubes 

för alla kon
struktörer, 
servicemän 
och amatQrer 
InnehAller full
ständiga an· 
slutningsche-
ma och sockel· 
kopplingar för 
flertalet före
kommande amerikanska och e~opeiska 
rör. 
Obsl Med anvisningar tryckta även pA 
svenska. 
Best . nr. 9800 Kr 19: 80 + oms 

Bygges pi folieplat
ta. Storlek 75 X 115 
mm. Alla delar inkl. 
4 transistorer och 
tvA transformatorer. 
Push.pull 8lutsteg. 
Max. uteffekt 0,35 
watt. Drives med 
ficklampsbatteri. 
Mycket användbar 
för8tärkare, lätt att bygga. 

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

HI-Fl FÖRSTÄRKARE 

. Mini·Hi-Fh 
vAr alltmer 
populära bygg
sats har en 
maximal ut
effekt av 4,5 
watt. Separata 
ba8- och di8-
kantkontroller. 
Bygg8atsen innehAller aJJa delar utom 
lödtenn. Chassit är 8t8llllat och bockat med 
aJJa hAl upptagna. 
Extra: Ritn. till högtalarlAda bifogas. 

Be8t.nr BS-3 Kr. 196: - + oms 

ANTENNFÖRSTÄRKARE 
Finnes nui 
tvA olika 
utföranden. 
BAda har 
frekv.omrA
det 150-
545 kc/s, 
515-1840 
kc/8 och 
5,65-20,2 
Mc/8. Förvaodlar den enklaste rwulr,odi,,· 
mottagare till en effektiv långdist&nsmot
tagare. Lovordad av DX-jägare, sändar
amatörer, m. fl. 

Be8t.nr BS·l Kr. 53: 75 + oms 

Liknande BS .. l men med ferritantenn och 
cascodekoppling. Ger enastående resultat. 

Best.nr BS·6 Kr. 59: 50 + oms 

MORSEÖVNINGSAPPARAT 
Med traosistor och folieplatta. Bygges pA 
en halvtimme. Användbar även för andra 
ändamAl. Drivs med ett ficklampsbatteri. 

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

U KV.TILLSATS 
Med HF.8teg. Täcker FM·baodet 86-102 
mcf' men kan ändras för andra områden, 
TV-ljud, polis. taxi etc. 

Be8t.nr BS-4 Kr. 41: 75 + om8 

MotBvaraode BS-4 men med Colieplatta. 
Färdigborrad. Bygge8 pA nAgra timmar. 
Lätt utbytbart spolsY8tem. 

Be8t.nr BS-4 (PC) Kr. 64: 40 + om8 

Ob8. Till byggsatserna medföljer aJJtid full
ständiga ritningar och byggbeskrivoingar. 

AB BEVA·TEKNIK 
BOX 1lOfS STOCKHOLM 21 

AB BEV A TE KN I K • Box 21015, STOCKHOLM 21 

Härmed beställes: 

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

...... . . . st brevkurs. best.nr 

Kr •.• •• •.•. • . 

!{r .. " . . . ... . . 

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

Adress: • ••••••••••...•.•• • ••••• •• ••....•.• •• • •• • . •• • . • .•.•. • .. 
RT 4/68 

-------------------------Informationstjänst nr 13 

Technisches Laboratorium 

Klaus Heucke GmbH. 

Färgbildsgenerator 957 A 

957 A är en heitransistoriserad generator, för rationell kontroll och felsökning 
på färg-TV-mottagare avsedda för PAL-systemet. Provsignalerna är så valda, 
att mätningar och justeringar sker med mottagarens bildskärm, som enda 
indikator. Samtliga testsignaler är tillgängliga både som videosignaler (1 VI 
75 ohm) och HF-slgnaler inom VHF/UHF områdena. Generatorn är krIllalI
styrd. 

957 A avger leslslgnaler far bl a: 

D Intrlmmnlng av kanalväljare 

D Kontroll av bildläge och Iin/ärltet 

DFärgrenhet 

D Konvergensinställning 

D Svartnivåhållning 

DOekoderkontroll 

D Kontroll av fördröjningsledning 

D Matriskontroll 

D Kontroll av ljuddel 

4. ADVANCE 

~ INSTRUMENTS 

Plug-in ocilloskop OS 2000 

TEKNISKA DATA 

HeItransistoriserat dubbelstrå
leoscilloskop med 20 MHz 
bandbredd vid känslighet 10 
mV/cm. 
OSCillOSkopet har inbyggd 
· Volstat- konstantspännmgs
transformator som isolerar In
strumentet från spänningsva
riationer och transienter på 
nätet. Rektangulärt katodstrå
lerör 10 X 6 cm med hög In
tensitet och god skärpa - kort 
uppvärmningstid (15 sek). 
OS 2000 har fast slgnalflSrdraj· 
nlng 200 ns, vilket gör fram
kanten på den !rIggande pul
sen synlig. 

Dubbelstråleenhet OS 2002 Y och standard tid bas OS 2003 X. 
Bandbredd/känslighet . . . .. ... ... ••... 1. DC-20 MHz vid 10 mV/cm 

2,5 Hz-5 MHz vid 1 mV/cm med kas
kadkopplade kanaler 

Ingångsdämpsats . . .• .. . .. . . • ..... • .. 10 mV/cm-20 V/cm I 11 steg 
Stigtid • •. •• • • •. • .• . • .• . •••.•• ..•..••.. 17 ns 
Inlmpedans .•.•• . ... .. ..•... • •• . .. • •• 1 Mohm/35 pF 
Svephastighet •• . . ..• .. .. .. • . ••.....•. 0,2 /Ls/cm-200ms/cm i 19 steg kalibre

rat och kontinuerligt. 
Expansion x 5 

Stort antal triggmöjligheter. 
Pris med ovan angivna enheter kronor 3 360 : -

Ovrlga plug-In-enheler 
Enkelstråle enhet OS 2001 Y 
DIfferentIalförstärkare OS 2004 Y 
TIdbas med variabel svepfördröjning 
OS 2005 X 

Exlra IlIIbehar 
Test-prober 
Polaroid-kamera 
Katodstrålerör med lång efterlysning 
kan erhållas. 

För ytterligare information kontakta 

SCANDIAMETRICAB 
S. LÅNGGATAN 22 . FACK SOLNA 3 . TEL. 08 /820410 

lnform\Jtionstjänst nr 14 
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nytt från industri 
och forskning 

3D-FÄRG-TV 
MED HOLOGRAFI 
När det gäller att överföra tre
dimensionella bilder är det 
främst holografi metoden som 
används. Största nackdelen 
med denna metod är kravet på 
stor bandbredd (ca 600 GHz), 
vilket omöjliggör överföring av 
3-D-bilder på nuvarande TV
kanaler. 

Två amerikanska forskare, 
Douglas B Brum (!) och Ken
neth A Haines, har upptäckt att 
man med hjälp av t ex en grum
lig glasskiva kan reducera den 
holografiska bandbredden med 
upp till 1 000 gånger utan att 
bildkvaliten försämras nämn
värt. 

Eftersom det nu existerar 
metoder att minska bandbred
den samt nya modulationsme
toder bör alltså den tid inte 
vara alltför avlägsen, då tre
dimensionell färg-TV är en rea
litet. 

TELESTYRELSEN KÖPER 
SLAVSÄNDARE AV PYE 
Från det brittiska Philips-före
taget Pye TVT Ltd har Telesty
relsen beställt ett antal slav
sändare för utbyggnaden av det 
svenska TV-nätet. 

Samma typ av sändare har 
nyligen beställts av BBC. 

BRITTISK ELEKTRONIK
EXPORT ÖKAR ST~RKT 
EEA (Electronic Engineering 
Association) noterade 21 Ofo ök
ning av den brittiska elektro
nikexporten under 1967 års tre 
första kvartal jämfört med sam
ma tid 1966. Exportvärdet upp
gick till 1 400 Mkr. 

Största bidraget kommer från 
dataindustrin, där exporten 
nästan fördubblats till ca 390 
Mkr. Totala produktionen av 
datamaskiner steg med 50 Ofo 
de första nio månaderna till ca 
1 miljard kr. . 

Inneliggande orderstock hos 
elektronikindustrin motsvarade 
efter tredje kvartalet 1967 to
talt 7200 Mkr med exportan
delen 2100 Mkr. 

INTERTECHNIQUE 
ETABLERAR I SVERIGE 
Den franska firman Intertech
nique, som bl a tillverkar mång
kanal utrustning, har startat ett 
dotterföretag i Sverige, Nano
teknik AB, med 400 000 kr i ak
tiekapital. 

SATELLlTSTATIONER 
I NY MARCONIORDER 
Marconi Co i England har fått 
en 30 Mkr-order från Cable and 
Wireless Ltd, som avser två 
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basstationer för radiokommuni
kation via telesatelliter. 

Den ena stationen placeras i 
Bahrain i Mellersta Östern, den 
andra i Hong Kong, för en sa
tellitlänk som skall täcka när
mare hälften av den befolkade 
delen av jordklotet. 

De kan användas både till
sammans med synkrona och 
asynkrona satelliter och följer 
dessa med 1,2' noggrannhet. 

Antennanläggningen uppges 
tåla vindstyrkor upp till 31 m/s 
och stå emot ända upp till 
100 m/s! 

SlEMENS BYGGER NY 
SUNDSVALLSFILIAL 
Siemens har i år börjat uppföra 
en ny filialanläggning i Sunds
vall , som blir det femte miljon
projektet som företaget startat 
under 1960-talet. Totala bygg
nadsvolymen blir ca 22300 m3. 
Alla elektriska installationer, 
inklusive eluppvärmning, gör 
Siemens i egen regi. 

Totalkostnaden beräknas till 
fem Mkr och inflyttningen är 
planerad till mars 1969. 

FÄRG-TV-INSPELNING 
MÖJLIG PA SMAL
FILM I FRAMTIDEN? 
Två USA-företag, CBS och 
3 M Company, har i samar
bete med den kemiska kon
cernen Ciba i Schweiz ut
vecklat en metod för »vi
deobandning» på smalfilm. 

Av nu tillgängliga uppgif
ter kan noteras att det rör 
sig om en väsentlig förbätt
ring jämfört med den nu
mera nära 70 år gamla film
tekniken med »Ijusuppteck
ning». Vid EVR-metoden re
gistreras videosignalen på 
filmen med en elektronstrå
le; processen måste alltså 
försiggå i vacuum. Strålens 
diameter är endast 5 JLm. 

Kvaliten på det inspelade 
blir gott och väl jämförlig 
med program på magnet
band ; färginspelning kan gö
ras såväl som monkromin
spelning. Det bör alltså vara 
möjligt att så småningom 
avnjuta färg-TV-program av
spelade från svartvit film! 

NYA AGENTURER 
TILL AB DIRIGO 
AB Dirigo, Göteborg, har utsetts 
till svensk representant för föl
jande företag: Aveley Electric 
Ltd, Computing Techniques 
Ltd, Exacta circuits Ltd, Isle
worth Electronics och K W 
Electronics, samtliga i Stor
britannien; Sommerkamp Elec
tronic, Västtyskiand och Dani
ca-Elektronik, Danmark. 

insänt 
och kommenterat 

OM STRÖMKÄLLOR FöR MODELLBANOR (RT 12/67) 

Herr redaktör! 

Jeg har med stor intresse lrest 
herr Mejenbys artikel om en 
forbedret strömkilde for model
jernbaner. Jeg har selv I en 
årrrekke puslet med elektronik 
til det nrevnte formål - også 
med individuel, selektiv styring 
af de enkelte lokomotiver, men 
fortrinsvis vekselströmslokomo
tiver - og jeg trenkte, at det 
mäske kunne have Deres lrese
res interesse at se et supple
rende forslag til herr Mejenbys 
konstruktion. 

Det kommer mig nemlig for, 
at en 10sning med styrbare 
ensrettere (thyristorer) giver 
frerre individuelle komponenter 
i henseende til det hurtigt op
stående behov for flere regler
don, og man får kun den 
ulempe, at man er bundet til 
en pulsperiode på 100 Hz, hvor 
motorerne brummer lidt h0jere 
end ved 300 Hz. 

Mit forslag er vist i figuren, 
hvor komponenterne til venstre 
for den stiplede linie kan vrere 
freIles for et antal reglerdon, 
mens komponenterne til h0jre 
tilh0rer en konkret banestrrek
ning. Forslag til komponenter 
er givet i stycklisten, som dog 
er baseret på danske mark
nadsforhold. 

Om virkemåden kun f0lgen
de: Fra en passende 12 V trans
former fås med hjrelp af to 
brokoblede ensrettere ca 14 or 
28 V uflltreret jrevnsprending. 
De 28 V klippes til ca 16-18 V 
med en zenerdiode og tjener 
tiI f0de- og synkroniserings
sprending for en pulsgenerator 
med en unijunctiontransistor 
(UJT), og pulsgeneratoren st y
rer thyristoren, som lader en 
st0rre eller mindre del af hver 
halvperiode af de 14 V slippe 
ud på banen. Regulering sker 
med potentiometeret PI, som 
kontrollerer thyristorens trend
ningstidpunkt inden for hver 
halvperiode. Kondensatoren C~ 
sikrer, at thyristoren slukker 
vid nulgennemgang. 

Styckliste: 

R1 = 1 kohm, 1/4 W 
R2 = 330 ohm, 1/4 W 
R3 = 4,7 kohm, 1/4 W 
P1 = 47 kohm lineart 
C1 = C2 = C4 = 200 IlF/2S V 

ellyt 
C3 = 220 nF/12S V polyester 
T1 = 2 N 1671 eller tignende 
T 2 = 2 N 2323 eller Jignende 
D1 = B 30 C 2200 SI eller tig-

nende 
D2 = BY 122 eller tignende 
D3 = OA 126/18 eller tignende 
TR = Primmr 220 V 

Sekundmr 12-13 V 
Si = 1,6 A flink sikring 
01 = 2-polet omskifter, 2 stil

linger 

Civilingeni"r Mogens P Muller, 
·Köpenhamn 

- VI tackar Mogens Muller 
för hans »utvecklingsarbete» 
och publicerar stycklista resp. 
schema. Red. 

GÄST
FÖRELÄSNINGAR 
OM BRUSFORSKNING 
De kända brusforskarna från 
Institut fOr Wissenschaftlige 
Fremdspannungs- und Nie
derfrequentzforschung. i Göt
tingen, privatdozent Max M. 
Hertz och Dr Siegfrid Stör
felt, gästar Sverige under 
april månad. I Skövde skall 
de hålla ett seminarium för 
medarbetare från svenska 
elektronikföretag, »Das Ge
räusch an sich und der 
alienierte Mensch unserer 
Zeit. Von Goethe zu Schott~ 
ky». Ljusbilder. 



i praktiken 
rön och tips 

HYLSNYCKEL BLIR »SPECIALVERKTYG» 
Skall man skruva fast en mut
ter på en skruv som sitter så 
trångt till att man inte kan få 
ner två fingrar och skruva på 
muttern kan man stoppa i mut
tern i en hylsnyckel och löda 
fast fjäderbrickan bara så den 
sitter. Då ramlar inte muttern 
ur och ställer till trassel. När 
man väl har muttern på plats 
behöver man bara lossa på 
lödningen med hjälp aven löd
penna. 

På detta vis behöver man 
inte ge ut pengar på special
verktyg. 

Med anledning av stud. Hå
kan Hjorteks tips i nr 1/68 kan 
man kanske utbyta hårklämman 
mot något koppar- eller silver
föremål, eftersom dessa metal-

Bricka 

lödning 

Mutter 

Hylsnyckel 

ler »suger» åt sig värmen 
många gånger bättre. 

Stud Lars Thörnqvist, 
Bangårdsgatan 25 
Värnamo 

PRECISIONSSKÄRNING AV TAPE MED KNIVBORR 
För den som gör kretskort med 
den metod, som beskrivs på 
sid 52 i RT 12/67, kan det vara 

svårt att skära tapen med pre
cision. 

Man kan då göra små knivar 
av 2 mm borr. När man slipar 
dem finns det inget som hind
rar att man »konar ut» en ände 
för att få en mycket liten spets. 
Någon svårighet att hålla en 
sådan kniv behöver man ju inte 
få om man använder en hål
lare fÖJ 2 mm »minor». 

Rolf Johansson 
Sevedegatan 38 A 
Vimmerby 

rymdradionytt 
forskning och framsteg 
SMHI-KONSTRUERAD 
ANTENN FÖR VÄDER
SATELLITMOTTAGNING 
Sveriges Meteorologiska och 
Hydrologiska Institut har nu
mera komplett utrustning med 
styrbar antenn, radio och tele
foto för bildmottagning från 
vädersatelliter. Antennen är 
alltigenom konstruerad vid in
stitutet. 

Telefotoanläggningen startas 

av impulser från satellitsända
ren och producerar en färdig 
bild på 22 sekunder. 

Fig återger en bild som den 
amerikanska vädersatelliten 
ESSA 6 uppfångat på 1 480 km 
höjd över Estland. 

GOD MOTTAGNING 
FRÄN VENUS 4 
VID JODRELL BANK 
Utmärkta resultat vid mottag
ning av signaler från den ryska 
satelliten Venus 4 har erhållits 
av Jodrell Bank-observatoriet. 
Man har använt en Ferranti 
parametrisk förstärkare veAl 
L12 ansluten till ett radiotele
skop typ Mark I. Med det 
extremt låga bruset i förstär
karen kunde så låg signaIstyr
ka som 10-12 /lW uppfattas. 

veAlL 12 är en parametrisk 
förstärkare som arbetar på fre
kvensområdet 500-1 000 MHz 
och är speciellt konstruerad 
för radioastronomi. 

radi9prognoser 
april 1968 

Prognosen för radioförbindel
ser under april månad är base
rad på senast kända och be
arbetade jonosfärdata och på 
det av ZOrich-observatorlet 
förutsagda solfläckstalet för 
denna månad, R = 117. Sol
fläckstalen för maj, juni och 
juli beräknas till resp 117, 116 
och 115. 

Medelsolfläckstalet för ja
nuari har nu av ZOrich-obser
vatoriet beräknats till 115,3 med 
uppmätta maxima i början och 
slutet av månaden. 

Prognosen anger beräknade 
värden på optimal arbetsfre
kvens (FOT) vid normalförbin
delser över distanser 0-4000 
km inom Europa samt lång
distansförbindelser med Ost
asien, Nord- och Sydamerika, 
Sydafrika och Australien. 

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

Jonosfärabsorptionen ökar på 
norra halvklotet under lipril må-

nad. då solen nu kommer att 
stå allt högre på norra halv
klotet. Detta har till följd att 
signalsty~kan blir svagare på 
alla band under dagtid. 

Den atmosfäriska störnings
nivån ökar också under denna 
månad liksom åskaktiviteten. 
Högre störningsnivå inträffar 
speciellt på de låga frekvens
banden. 

Meteorskuren »Lyrids» be
döms som moderat, och inträf
far den 19-23 april. Under den
na period ökar förutsättningar
na för förbindelser på VHF
banden. 

Under senare delen av april 
börjar de sporadiska E-skikten 
att öka i intensitet, vilket kan 
innebära ökade möjligheter till 
extrema radioförbindelser på 
de höga frekvensbanden, I syn
nerhet på förmiddagen och se
nare delen av eftermiddagen. 

Konditionerna kan jämföras 
med de som rådde i april 1956 
och 1960. 

TS 
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PABS 3-25 Kr. 256:-

KIT 4-30 Kr. 295:-

pttrltss 
PABS 2-8 

KIT 3-25 Kr. 165: 50 

I 

PABS 4-30 Kr. 410:",," 

MONTERADE HI-Fl 
HÖGTALARSYSTEM FÖR 
MONO OCH STEREO 

Max. effekt (spetsvärde) : 8 Watt. Frekvensområde: 50-18000 Hz I en 
16 liters låda. Högtalarenheter: B 65 W, MT 25 HFC. Delningsfrekvens: 
4000 Hz. Invändiga mått för en 16 liters låda : ca 395 X 245 X 165 mm. 
Levereras med guldfärgat plastictyg på frontplattan. 

PABS 2-10 
Max. effekt (spetsvärde): 10 Watt. Frekvensområde : 50-18000 Hz I en 

6,5 liters låda. 
Högtalarenheter: O 525 WL, MT 20 HFC. Delningsfrekvens 3500Hz. Invän
diga mått för en 6,5 liters låda: ca 252 X 158 X 167 mm. 
Levereras med mörkt plastictyg på frontplattan. 

PABS 3-15 
Max effekt (spetsvärde) : 15 Watt. Frekvensområde : 45-18000 Hz I en 

30 liters låda. 
Högtalarenheter: p 825 W, GT 50 MRC, MT 20 HFC. Delningsfrekvenser: 
750 och 4000Hz. Invändiga mått för en 30 l iters låda: ca 515 X 218 X 270 
mm. 
Levereras med guldfärgat plastictyg på frontplattan . 

RADIO AB PEERLESS 

PABS 2-8 Kr. 146:-

KIT 2-8 Kr. 71: 50 

PABS 2-10 Kr. 165:-

PABS 3-15 Kr. 213: -

KIT 3-15 Kr. 133:-

Priserna är cirkapris exkl. oms 

PABS 3-25 
Max. effekt (spetsvärde) : 25 Watt. Frekvensområde : 40-18000 Hz I en 

100 liters låda. 
Högtalarenheter: CM 120 W, G 50 MRC, MT 20 HFC. Delningsfrekvenser: 
750 och 4 000 Hz. Invändiga mått för en 100 liters låda ca 635 X 380 X 412 
mm. 
Levereras med guldfärgat piastIctyg på frontplattan. 

PABS 4-30 
Max. effekt (spetsvärde) : 30 Watt. Frekvensområde: 30-18000 Hz I en 

50 liters låda. 
Högtalarenheter: D 100 W Special, 9 570 MRC, 2 .?< MT 25 H.FC. DelnIngs
frekvenser: 500 och 3500 Hz. Invandlga mått for en 50 liters låda: ca 
630 X 340 X 234 mm. 
Levereras med brunfärgat piastIctyg på frontplattan. 

'ttrltss 
HI-Fl HöGTALARSYSTEM 
I BYGGSATS FÖR 
MONO OCH STEREO 

KIT systemen är speciellt beräknat för dem, som vill göra något sJ~lv, 
ha glädjen därav och spara pengar. Dessa byggsatser består av hog
talare , delningsfilter (respektive komponenter för delningsfilter), ritning 
på låda och monteringsanvisning. Till varje KIT system är utarbetat en 
lådstorlek, som vi kan rekommendera, men har Ni andra InbyggnIngs
önskningar, ger byggsystemet Just möjlighet härtill. 
Standard impedans för KIT 2-8, 3-15 och 3-25: 3,2 fl (8 fl eller ,16 fl efter 
önskan). Standard impedans för KIT 4-30: 4 fl (8 fl eller 16 fl efter öns
kan). 

Hyregatan 14, Malmö C. Telefon 040/979494 
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STOPP! 
Det är enklare och mer ekonomiskt att köpa Philips nätaggregat 

än att bygga ett eget! 
Innan Ni säger att Edra behov är 
annorlunda, så studera Philips pro
gram av lik- och växelspännings
stabilisatorer i modulutförande. Ni 
kommer säkerligen att finna att 
Philips redan har byggt det nätagg
regat som Ni behöver. Så bestäm 
Er för enkelheten och ekonomin i 
att köpa ett färdigbyggt nätaggregat 
med leverans direkt från lager istäl
let för att bygga ett själv. 

Likspänningsaggregat med en utgång 

Utspänning Stabilitet • Inre Brum Dimensioner 
motstånd mV BxHxD 

V A % Q rms mm 

O,S/ 30 O .. . 0,3 <0,1 <0,03 < 0,3 S8x 107x210 
0,7/ 30 O ... l <0,1 < 0,01 < 1 101 x 98x2SS 
0,7/ 30 O ... 3 <0,1 < 0,003 < l 101 x 138x320 
0,7/ 30 O .. . 10 <0,1 < 0,001 < l 210x 140x320 

O,S/ 60 O ... <O,OS < 0,01 < 0.3 178x 107x210 

2S0 O ... 40mA <O.OS < 3 < 1 81 x l1's x 283 
IS0/2S0 O ... 40mA <0,2 <3S <10 81 x IISx2S8 
IS0/2S0 30 .. J30mA <0,1 <12 < S 101 x 140x 320 
IS0/300 0 ... 200mA <0,1 < 1 < 3 210x 140x320 
IS0/300 O ... SOOmA <0,1 < 0.4 < 3 210x 140x320 

Likspänningsaggregat med två utgångar 
Två elektriskt helt skilda aggregat på samma chassi. Båda har data enligt tabellen 

0,7/30 O ... l <0,1 <0,01 < 1 10lxl38x320 

Typnf 

PE4867 
PE4862 
PE 4863 
PE4864 

PE4870 
PE4880 
PE4881 
PE4882 
PE 4883 
PE 4884 

PE4866 

Philips nätaggregat har bästa möj
liga elektriska prestanda och ett 
kompakt, stabilt mekaniskt utför
ande som gör det möjligt att lätt 
anpassa enheten till befintliga elek
troniska kretsar. 

• Stabiliteten angiven för ± 10% nätspanningsvariationer. 

De ingående komponenterna har 
omsorgsfullt utvalts för att ge Er 
en driftsäker och tillförlitlig kon
struktion med god långtidsstabi
litet. 

Magnetiska växelspänningsstabilisatorer 

Ni finner utförliga data i broschyren 
"Philips DC power supplies and AC 
stabilisers. " Beställ Ert exemplar 
redan idag! 

Uteffekt 

VA 

O ... 100 
O .. . 200 
O ... 400 
O ... 8S0 
O ... IS00 

Fack, Stockholm 27. Tel. 08/63 5000 
Box 441, Göteborg 1. Tel. 031/197600 

Fack, Malmö 27. Tel. 040/93 51 00 

Informat:onstjä:1St nr 151 

Ut-
spänning 

V 

220 
220 
220 
220 
220 

utspänningens Distor- Dimensioner Typnr 
variationer för sion BxHxD 
+ 10% nätspän-
ningsvariation % mm 

< 1 < 3,S 112 x 127 x 200 PE 1020 
< 1 < 3,S 160 x 178 x 20S PE 1021 
< 1 < 3,S 160x 178x274 PE 1022 
< 1 < 3,S 200x2S0x 316 PE 1023 
< 1 < 3,S 200x2S0x376 PE 1024 

PHILIPS e 
Industrielektronik 



ELF A sänker priserna på kylelement 

Oborrat kylelement för effekthalvledare. Svart mattoxiderad 
aluminium. Termisk resistans (kh) vid montering med kylele
mentets flänsar vertikala - 1° e/w vid en effektnivå av 50 W, 
1,3° e/w vid 30 W och 1,5° e/w vid 20 W. Dim: 125x66x75 
mm. 

EN 
NYHET 
FRÅN 
HELKAMA 

En ännu bättre och driftsäkrare 
helkomCl:-TV - Moduluppbyggt 
chassie, med 22 transistorer. 11 dio
der och endast 5 rör. 

fn elegant bokhylle-TV med framåtriktad högtalare 

SKANDINAVISKA 

Informationstjänst nr 16 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

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

-helkama ab 
STOCKHOLM - TELEFON 180808, 187000 

Informationstjänst nr 17 
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11,5x2,4 mm 
med sockel 

MICRO· 

Se måttskiss* 

.: : 

1,2 x 3mm 

GLÖDLAMPOR 

1,1 x 4 mm 

• Olika typer; från 1,1 volt till 
28 volt 

j \~ 
• Ultraminiatyriserade 
• Brinntid; till 100000 h. 
• Med eller utan sockel 
• Hög intensitet 
Generalagent för Sverige: 

SCAPRO SCANDINAVIAN PRODUCE CO AB 
Kungsbropl. 2, Sthlm K, 520320 

Informationstiinst nr 18 

Vi hor den! 

Revox A77 

• bättre 

• snyggare , 

• billigare 
än Ni tror! 

Rekvirera: 

D prisuppgift D bandförmåner 
D testprotokoll D leveransbesked 

Ja 
tack! 

firma Jon Idestam -Almquist 
Sandsborgsvägen 49, E n skede. 08 / 599480 

Sänd mig alla upplysningar om Revox A77 och 
bandförmåner 

Nä·m~·························· · ············ ........................................... . 

'Ad~ess ·· · ···· · ······ · ··················· · · · · · ········· ..................................... . 
Pösi·öii·;.e·ss·········· .................................................................. . 

Informationstjänst nr 19 
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DX-spalten 
KV-DX 

Konditionerna för de latiname
rikanska kortvågsstationerna 
har nu åter förbättrats, och 
många DX-are tror att den kom
mande säsongen blir god. Be
svikna är däremot MV-DX-arna, 
som i vinter upplevt den sämsta 
hörbarheten för mellanvågssta
tioner på många år. 

Säsongen startade relativt 
bra i höstas med några fina 
konditionsöppningar, men se
dan dess har det varit mycket 
dåligt, om man undantar nå
gon enstaka natt. 

SM i DX-ing 1968 och lands
kampen mellan de nordiska län
derna arrangerades av Malmö 
Kortvågsklubb den 22-24 mars. 
Deltagarantalet i SM har de 
senaste åren sjunkit katastro
falt, men årets tävling visade 
tendens till det bättre igen. 
Klubben hade också en del 
fina priser att locka med, bl a 
i SM en trafikmottagare samt 
i landskampen en utlandsresa 
som första priser. Resultatet 
från tävlingen beräknas vara 
klart i maj . 
• Emisora Official i Angola 
har startat testsändningar med 
en ny 100 kW sändare på 11 925 
kHz 0900-1600 och på 9660 
kHz kl 1600-0200. 
• österrikiska armens radio
station kan nu höras på 6255 
kHz mellan 1200-1330. Rappor
ter skall sändas till : Schulungs
sender der österreichischen 
Bundesheeres, A-1102, Wien, 
Gussriegelstrasse 45, Öster
rike. 
• Voice of Americas relästa
tion i Honolulu testsänder åter 
på 15130 kHz, måndag, tisdag, 
torsdag och fredag mellan kl 
2000-2100. Rapporter som van
ligt till Voice of America, 
Wash ington, USA. 
• Nästa testsändning från Rö
da Korset i Geneve kommer 
den 20, 22 ' och 24 maj mellan 
kl 0700-0800, 1230-1330, 1800 
-1900, 2400-0100 på 7210 kHz. 
• Två holländare, Jaques So u
dan och Peter van Oljk, som 
tidigare varit discjockies hos 
några av de engelska piratra
diostationerna, har köpt den 
75 kW starka sändaren från f d 
Radio London. De räknar med 
att komma igång med sin egen 
station i maj eller juni. Statio
nen skall sända från ett fort 12 
miles utanför brittiska kusten 
under namnet Radio Swinglng 
Holland. Högkvarteret för sta
tionen kommer nämligen att lig
ga i Utrecht, Holland. 
• BBC:s relästation på Ascen
sion har nu ett eget QSL-kort 
som ordnats genom de lokala 
medarbetarnas försorg . Rap
porter skall då sändas till BBC, 
Ascension AAFB, c/o Patrick 
AFB, Florida 32925, USA, och 
svarskupong måste bifogas. -
Rapporter som sänds till BBC 
i London besvaras endast med 
BBC:s vanliga QSL-kort! 

• Oeutschlandfunk, som ny
ligen presenterades i RT, har 
nu utökat sina svenska DX-pro
gram till två gånger i veckan. 
Programmen sänds kl 2140 på 
1 268 kHz onsdagar och lörda
gar. 
• Den länge aviserade »DX
Broschyren», utgiven av DX
Alliansen, har - som framgått 
av recension i RT nr 3 - ut
kommit. Broschyren är en 32-
sidig publikation, som innehål
ler det mesta för en nybliven 
eller nybörjande DX-are. Bro
schyren delas ut gratis till klub
bar och organisationer och den 
kan beställas mot svarsporto 
från DX-Alliansen, Box 3108, 
Stockholm 3. 
• The OX-Companions i Helie
stad har utgivit en publikation 
med namnet »Svenska på kort
våg». Denna innehåller artiklar 
med bilder om samtliga statio
ner som har sändningar på 
svenska. Häftet kan erhållas 
från klubben mot 75 öre i fri
märken. 
• Sveriges Radios DX-program 
»Sweden Calling DX-ers», med 
välkände Arne Skoog i spetsen, 
firar i år 20-årsjubileum. Pro
grammet och den bulletin som 
utges varje vecka hör till de 
populäraste i genren. 

Börge Eriksson 

PROGRAM PA 
SVENSKA FRAN 
LUXEMBURG 
Sedan en tid tillbaka sänds 
program på svenska från 
Radio Luxemburg. Program
men över stationen produ
ceras inte vid stationen utan 
i Stockholm hos förening
en Kristi Församling. Des
sa program, som omfattar 
ungefär en kvarts religiöst 
inslag i det tyska morgon
programmet, sänds för när
varande en gång i veckan, 
men väntas utökas i fram
tiden. 

Kristi Församling hyr pro
gramtiden hos Radio Luxem
burg och detta finansieras 
genom gåvor jämte försam
lingens övriga verksamhet. 

Rapporter på dessa pro
gram skall emellertid sän
das till radiostationen för 
att erhålla QSL, då Kristi 
Församling hittills inte upp
tagit verifiering av rappor
ter på sitt program. 

Däremot kan man få när
mare informationer om pro
grammen (samt manuskript
kopior på de program som 
produceras) om man tillskri
ver Kristi Församling, Box 
45043, Stockholm 45. Då det 
rör sig om en ideell förening 
bör svarsporto bifogas! De 
svenska programmen sänds 
tisdagar kl 0630-0645 på 
5090 kHz. BE 



Fackmän över hela ,världen litar' 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 produkter fill absolut toppkvalitet! 

ORION FABRIKS- & FÖRSÄLJNINGS AB 
FACK - STOCKHOLM 42 - TEL. 08 - 45 29 10 FILIALER: GöTEBORG MALMÖ LULEA 

Informationst;änst nr 20 
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$ DEL TRON-AKTUELL T • 
AA113 l: 05 LAGERFÖRDA HALVLEDARE xAA115 1:60 
AA116 l: 05 
AAI17 l: 05 
AA118 l: 40 AF185 7: 95 xBFY33 4:60 OAZ224 23: - 2N914 4: 50 f RCA40256 = 2N4064 
AA119 0:75 AF200 5: 75 xBFY34 3: 50 OAZ225 23: - x2Nl073 14: 35 RCA40261 2: 40 

xAAY14 2: 85 AF20l 5: 40 xBFY45 4: 40 OAZ226 23: - 2Nll00 29:25 RCA40262 2: 30 
xAAY15 3:- AF202 7:]20 xBFY46 4:70 OAZ227 23: - 2NII60 16: - xRCA40264 8: 20 

AAZ15 3:- AF202s ~:20 BFY50 6:- O AZ228 23: - 2NII68 7: - RCA40265 2:-
AC107 8:55 AF239 9:- BFY52 6:- OAZ230 23: - 2N1183 10: 60 RCA40266 l: 60 
AC121 IV 3:20 AF240 9:- xBP100 8: 50 OAZ231 23:- 2N1300 5: 20 RCA40267 l: 90 
AC121IV 3:'20 xAFY18 12:30 BPX25 30: - OAZ232 23: - 2N1302 3: 30 RCA40280 26:80 
AC121 VI 3:120 AFZ12 28:50 xBPYll 12: 70 OAZ233 23: - 2NI303 3:30 RCA40309 4: -
AC121 VII 3: 20 xAPY10 l 27: - xBPY43 14:85 OAZ234 23: - 2N1304 4: 95 RCA40310 5: 70 
AC125 2:60 xAPYI1 l 13:50 xBPY44 21: 20 OAZ237 23: - 2N1305 4: 95 RCA40311 4: 20 
AC126 2: "60 ASY26 4:80 xBPY45 38:15 OC25 15: - 2N1306 5: 35 RCA40312 6:-
AC127 3:1- ASY27 5:25 xBPY61 l 36: - OC45 l: 10 x2N1360 9: 45 RCA40313 12: 90 
AC127/128 6::30 ASY28 4: 80 xBRY20 6: 60 OC57 9: - x2NI384 15:10 RCA40314 4:50 
AC127/132 6:- ASY29 5:25 BSX21 5: 40 OC58 9: 45 2N1479 12:50 RCA40315 4: 40 
AC127/152 6: 50 xASY48 IV 3: 80 BSX44 18: - OC71 3: 60 2N1487 26: 30 RCA40316 7: 30 
AC128 3:30 xASY48 V 4: 10 xBSY17 3: 60 OC75 3: 90 x2N1518 26:25 RCA40317 4: 50 
AC130 11: 10 xASY48 VI 4:60 xBSY18 4: 30 OC76 8:85 x2N1519 30:60 RCA40318 12:20 
AC132 3:- xASY70 IV 2:80 xBSY34 13: 15 OC77 12: 50 2N1520 35: - RCA40319 7: 60 
AC151 IV 2"90 xASY70 V 2:80 xBSY58 9: 55 OC81 5: 70 x2N1521 36: 75 RCA40320 4: 50 
AC151 V 2; '90 xASY70 VI 3: 10 xBSY62 3: 15 OC83 7: 05 2N1523 36: 75 RCA40321 7: 10 
AC151 VI 3:;05 ~ ASY76 8: 85 xBSY63 3: 45 OC140 15: - x2N1535 9:85 RCA40346 6: 60 
AC151 VII 3: 05 ASY77 10:50 BY100 4: 35 OCP70 20: 50 x2N1536 10: 90 RCA40347 3: 80 
AC151r IV 3: 60 ASY80 11:- BY114 4: 35 ORP12 4: 70 x2NI605 5: 40 RCA40348 6: 10 
AC151r V 3:60 AU103 21:- xBY116 5: 40 ORP61 6:- 2N1613 5:25 RCA40349 9:-
AC151r VI 3: 75 xAUY10 38: - xBY120 4:- ORP90 19: - 2N1711 5: 70 RCA40359 l: 90 
AC151r VII 3: 75 xAUY18 IV 19: 25 BY126 3 : - xRL32 O: 65 2N1893 6: 70 RCA40360 6:-
AC152 IV 3:'25 xAUY19 III 9: - BY127 3: 30 TA2911 6: 70 2N1970 15: - RCA40361 6: 10 
AC152 V 3: '25 xAUY19 IV 9: 65 BY250 6: 75 TA7137 6: 30 2N2l02 7:20 
AC152 VI 3:40 xAUY19 V 11: 80 BYX36-300 2: 40 TA7155 6: 70 2N2147 9: 20 
AC153 V 3:60 xAUY20 ffI 11: 30 BYX3S-BOO 2: 55 TA7156 6: 30 2N2148 6:30 
AC153 jVI 3:60 xAUY20 IV 11: 30 BYX38-300 9: - xTAA111 24:- 2N2160 9: 90 
AC153 VII 3: 75 xAUY21 III 8:80 BYX38-600 10:50 xTAA121 28: - 2N2270 5: 80 
AC153k V 3: 90 xAUY21 IV 9:85 BYX38-BOOR 10:50 xTAA131 32: - 2N2613 3: 20 
AC153k VI 3: 90 xAUY22 ffi 8: 80 BYX38-900 13: - xTAA141 31: - 2N2614 3: -
AC153k VII 4: jl0 xAUY29 ffI 11: 20 BYX38-1200 19: 50 xTP51 l 16: - 2N2869 8: 80 
AC153/176 7:50 xAUY29 IV 11: 80 xBYZ10 = BYX38-1200 xTP51 II 22: - 2N2896 9:30 
ACI53k/176k 7:90 BA100 2: 85 xBYZll = BYX38-900 xTP61 25: 45 x2N2923 3: 50 
AC162 2: 90 BA102 3:- xBYZ12 = BYX38-BOO xlN539 3:50 2N3053 5: 20 
AC163 2: 90 BA103 2: 75 xBYZ13 = BYX38-300 IN914 l: 20 2N3054 10:80 

xAC172 4:50 BA104 7: 80 xBYZ18 = BYX38-600R IN1183A 12:60 2N3055 14:50 
xAC176 3: 75 BA105 12:30 xBZY83/C5VI 3: 30 IN1184A 14:40 2N3228 9: 50 

AC176k 3:90 BA108 7: 20 icBZY83/C5V6 3: 30 IN1186A 20: 70 2N3241A 4: 30 
AC187k/188k 8: 175 BA114 3:- xBZY83/C6V8 3: 30 IN1203A 20: 30 2N3242A 4: 90 
ACY17 14: - BA127 2:05 xBZY83/C7V5 3: 30 IN1612 6: 30 x2N3405 11:20 
ACY18 11:- xBA13S 4: 60 xBZY83/C9Vl 3: 30 IN1612R 6: 30 x2N3416 4:-
ACY19 11: 50 xBA140 4: 10 xBZY83/CI1 3: 30 IN1614 11: 10 2N3440 10: 80 
ACY20 8:55 BAX16 l: 80 xBZY83/CI3V5 3: 30 IN1614R 11: 10 2N3442 26: 40 
ACY21 10: - xBAY42 4: 10 xBZY83/CI6V5 3: 30 x1N2069 2:50 2N3525 13:40 

xACY23 V 2: 75 xBAY44 l: 05 xBZY83/CI8 3 : 30 IN2326 3:- 2N3528 9: 40 
xACY23 VI 3: 10 xBAY45 l: 25 xBZY83/Dl l: 95 IN2858A 2:- 2N3529 13:40 
xACY32 V 3:10 xBAY46 l: 55 xBZY83/D8V2 3: 30 IN2860A 2: 40 2N3553 28:80 
xACY32 VI 3:30 xBAY60 1:10 xBZY83/DI2 3: 30 I N 2862A 3: 10 2N3583 14:40 
xACY33 VI 2: 70 xBAY97 2: 35 xBZY83/DI5 3: 30 IN3038A 26: 50 2N3668 16: 70 
xACY33 VII 2: 70 BC107 A 3: - xBZY83/DI8 3: 30 IN3193 2:- 2N3669 18:90 

AD130 III 12: - BC107 B 3: - xBZY85/C4V7 2: 60 IN3194 2:20 2N3670 28:60 
AD130 IV 12: - BC10S A 2: 70 xBZY85/C5Vl 2: 60 IN3195 3: 10 x2N3706/TI414 4:-
AD130 V 12: - BC108 B 2:70 xBZY85/C5V6 2: 60 IN3208 5: 70 2N3870 27:30 
AD131 III 12: 90 BC103 C 2: 70 xBZY85/C6V2 2: 60 IN3209 6:65 2N3876 38: 40 
AD131IV 12:90 BC109 B 2:85 xBZY85/C6V8 2: 60 IN3210 9: 20 2N3896 28:80 
AD131 V 12:90 BC109 C 2: 85 xBZY85/C7V5 2: 60 IN3491 2:85 2N3897 31:20 
AD132 III 19:40 BC121 4: 60 xBZY85/C8V2 2: 60 IN3491R 2: 85 2N4036 9:40 
AD132IV 19:40 BC122 4: 75 xBZY85/C9Vl 2: 60 IN3492 3: 20 2N4037 7: 60 RCA40362 8:50 AD132 V 19: 40 BC123 5: 65 xBZY85/Cl0 I 2: 60 IN3492R 3: 20 2N4064 11:-
AD133 III 25:- BC147 A 2 : 55 xBZY85/CI1 1 2: 60 IN3493 5: 10 2N4101 17: 70 RCA40363 13: 50 
AD133 IV 27: - BC147 B 2:55 xBZY85/CI2 2: 60 IN3493R 5: 10 2N4102 17: 70 RCA40364 37:50 
AD13BIV 20:50 BC148 A 2: 20 xBZY85/CI3V5 2: 80 IN3563 5: 50 2N4240 16:70 RCA40378 9: 50 
AD13S V 20:50 BC148 B 2:20 xBZY85/CI5 2: 80 IN3754 l: 90 2N4314 8: 10 RCA40379 13: 50 
AD139 7:50 BC148 C 2: 20 xBZY85/CI6V5 2: 80 IN4009 2: 25 2N4347 17: 20 RCA40391 8: 10 
AD148 IV 9: - BC149 B 2: 50 xBZY85/C18 2: 80 2N173 21: 90 2N4348 26: 30 RCA40398 3: 50 
AD148 V 9:- BC149 C 2: 50 xBZY85/C20 3: 20 2N174 23: 30 2N5034 7: 70 RCA40406 8:-
AD149 IV 10:40 xBC157 4: 25 xBZY85/C22 3: 20 2N176 7: 50 2N5035 7:60 RCA40407 4: 80 
AD149 V 10:.40 BC1S7 A 3: 25 xBZY85/C24V5 3: 20 2N255A 5: 80 2N5036 8: 20 RCA40408 6: 30 
ADI50 ;IV 9:40 BC167 B 3: 25 xBZY85/Dl l: 65 x2N25B 5: 60 2N5037 8:10 RCA40409 6: 70 
AD150 V 9:40 BC168 A 2: 60 i BZY83/serie 4: 50 x2N274 7: 20 3N128 8: 50 RCA40410 9: 60 
AD161 6: 90 BC168 B 2: 60 BZY9S/serie 12:50 2N277 14:50 3N138 19:20 RCA40411 27:90 
AD161/162 14: :- BC163 C 2: 60 BZY9S/serie 12:50 2N278 18: 10 3N139 16:80 RCA40429 14:50 
AD162 V 7: "20 BC169 B 3: - BZZ22 23: - 2N301 = 2N2869 3N140 9:50 RCA40430 19: 10 
AD162 VI 7:20 BC169 C 3: - CA3000 37: 60 x2N307 5:60 3N141 9: 10 RCA40432 22: -
AD162 VII 7:]20 BCI77 4: 05 CA3005 22: 40 2N388A 6:10 3N142 6: 30 RCA40468 4: 30 
AD163 III 9: - BC178 3: 90 CA3012 18: - 2N398 5: 70 RCA40051 6: 90 RCA40485 14:50 
AD163 IV 9: - BC179 4: 50 CA3014 25 : 20 2N398A 6:20 RCA40080 6:20 RCA40486 19:10 
AD16B 19: - BCY33 10: - CA3020 22: 40 2N404 2: 40 RCA40081 8: 10 RCA40502 15:40 
AD167 29: - BCY34 13: 50 CA3030 57 : 60 2N441 7:30 RCA40082 29:20 RCA40503 20: 10 
ADZ12 45: - BCY39 40 : - xDTG110 ~ 9: 75 2N442 9: 65 RCA40231 2:170 RCA40510 20: 10 

xAF102 "" AF10S1 xBCY58 VII 3:50 xDTG110B 17: 35 2N443 12:15 RCA40233 3: 40 RCA40512 22:80 
AF106 4: 75 xBCY58 VffI 3: 50 xDTG1200 20: 20 2N457A 12: 60 RCA40234 2: 40 RCA40525 9:20 

xAF109 8:- xBCY58 IX 3 : 50 OA10 6: - x2N458A 15:25 RCA40235 5: - RCA40526 9:40 
AF109R 4: 90 xBCY59 VffI 3:80 OA31 27: - 2N525 6:60 RCA40242 4: 80 RCA40527 13:50 

xAF114 "" AF124 xBCY59IX 3: 80 OA90 O: 85 x2N554 I 5: 80 RCA40243 4: 40 RCA40531 10: 10 
AF115 5: 40 BCY70 5: 40 OA91 O: 95 2N697 ' 5: 70 RCA40244 3: 80 RCA40559 4: 60 
AF116 5: 10 BCZ10 16: - OA95 l: 20 2N706A 4:20 RCA40245 4: 10 X=Utgående typ AFI17 5:10 BCZI1 19: - OA200 6: 30 2N708 5: 25 RCA40250 7: 10 AF118 4: 75 xBD109 21:50 OA202 6: 60 2N709 15:50 RCA40251 14:40 fortfarande i lager 
AF12l 4:05 BF110 8: 75 OA210 = BY126 
AF124 3:60 BF115 4:80 OAP12 25: 50 
AF125 3:45 BF167 4: 35 OAZ202 10: 50 SVENSKA DELTRON AB AF126 3:30 BF194 3: 90 OAZ204 10: 50 
AF127 3: 90 BF195 4: 20 OAZ206 10 : 50 
AF139 8: 40 BFX87 9:45 OAZ207 10:50 Fack, Spånga 2, Ordertel. 09/366957, 366978 AF179 7: 35 BFYI1 38:- OAZ222 23: -
AF180 9: 90 xBFY14 22: 50 OAZ223 23: - Butik: Va hallavägen 67, Stockholm Ö, Te. 34 57 05 

Informationst;inst nr 21 

56 RADIO & TElEVISION - NR " - 1968 



'" 
.-I 

~ 
C'-
\D . a-

t :t .-I 

1'1 

" to 
rot .... 

<I e. :;! 
.-I 
o 

:> 

ARRL: 
Radio Amateurs Handbook 1968 inom kort. 
A Course in Radio Fundamentals 
Antenna Book 
Hlnts & Kinks 
Mobil Manual for the Radio Amateur 
Single Sideband for the Radio Amateur 

General Electrlc: 
Transistor Manual 
EssentIai Characteristics (rör) 
SCR Manual - 4. uppl. 1967 
Hobby Manual 1965 
Tunnel Dlode Manual 1961 

Motorola: . 
Semlconductor Data Book m. suppl. 
SIlIcon Rectlfier Handbook 
Zerer Dlode/Rectlfier Handbook 
Swltchlng TransIstor Handbook 

Philips: 
Pocketbook 

E 
·:0 
C-.. 
en ..... ..... 
ev ::z: 

o cc 

ev 
E 
C-...... 

LL.. 

Semlconductor & Integrated Circuits (3 band) 

ReA: 
Linear Integrated Clrcult fund. 

Orderavd: 

et! 
C-
E 
ev 

oS:: 
en o: 
C-
ev m 

~ '" N 

'"'" ~ 
C,.) 

et! 
L&... 

E o .. 
en ev 
E 

c-
ev ..... 

'C 
c: 
ev .s:: .. 
ev 

Q 

D o 

s! 
N <I .... 
.-I 

\D .t! ci.. . . '" '" .... o c-: ·rt ID .-I 
10 

r.. .n <I ., 
o <I " ·rt o ., 

'" 
.... ·rt C'- Ii g .fl .... 

.fl ~ 
., 

....i ·rt ~ s:i <I ...; .... 'M 
·rt .-I 01 :a ., . ..:t .,; .-I ... PI .... a ., PI ID r.. .... 

Ö PI <\I ·rt ., :8, 10 
ID !Il .-I 

:~ 
.... 

.-I PI '" !Il r.. 
'8 

I» ., 'M ., PI 

cC 
..... a r.. r.. . .t! t? 

~ PI .... R 
\D o ID <\I o 

..:t ~ 
1'1 .-I s:i .o ·rt 

.,; ., .-I !Il .... r.. a 'M ., <l ..... 01 ., 
N 'M A ., .... a ., ID r.. r.. 10 .... :~ El <l ., 

o I UJ .... ., ., 
~ .... .,; 8 <l PI 'M e ID ~ 

., 
.~ 

., UJ ., s:: 
·rt .... r.. a ., .... ., 
ID !Il <\I r.. ., r.. s:: UJ &: <l ci> 'U .... .-I El ·os <\I 8 r.. ., PI ':os r.. <I ,.. 

f2 ~ .-I r.. PI r.. ... ·1lS .... l>- ., :s .... r.. .... .... .-I .... ID r.. .... s:i .!< 'U .-I G! ., ., ., 
" <I .<l ~ ID r.. r.. ., .... e : .... <I PI o o ~ ...... .!< <I ~ 'M .... <I ., . .-1 ., .-I os :~ :os .... ., -os .... I .... .... ID PI 

.-I PI Il! .... ID If <I .!< :os El ., 
" r.. .,. ., .... ., ,.. ... ., 'U elS !1 >< ., ,.. 
'" bO <I <I Il ., ID :0 o G! -os o r.. os o ID .... .... · ·rt .-I ~ .!< 'G! .o 

Fl a '" r.. ~ .... o ~ ID .01 ., 
:~ .... <I PI r.. .... o ... .... G! 10 <\I 01 .ID ... ... ... .fl .-I :§ .... ,.. 

~ 
., 10 I» 

Fl .-I .... ., I» .-I II ., .... ., 
l;! ... ... ..... .-I o 

.-I e 'iL :s 8, ., 
~ o PI o 

• '01 
., ... ).', .<l .. p.. UJ P'l' 

R PI .l4' ~ ~ .<l ..: ..: ~ 
II 

! 

Litteratur 

7:50 
15: 00 
7:50 

17:75 
17:75 

20:00 
6: 00 

30:00 
16: 00 
11: 00 

38: 75 
15: 50 
18: 50 
21: 50 

4: 00 
28: 00 

18: 00 

TunnelDlodes 
Transistor Manual 
Transmilting Tubes 
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Slemens: 
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- dito del 2 
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Thyristor-Handbuch 
Thyristoren In der technlschen 
Anwendung del 1 
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Taschenbuch 1967/68 
Halbleiter Datenbuch 1967/68 standard 
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Telefunken: 
Handbuch Halbleiter 1967 Standard 
- dito Industritypen 
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- dito del 4 1967 
Priser exkl. oms & frakt 
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Vi levererar 
förträffliga tyristorer 
(blott tyristorer?) 

Tyristorer användas mer och mer. 
AEG erbjuder ett omfattande pro
g'ram. Ni känner det väl. * Men är 
det Er bekant att vi med AEG :s 
aktiva komponenter säljer mera 
än blott Si-halvledare? Vi levere
rar också " know how". På så sätt 
blir resultaten av årslånga for?k
nings- och utvecklingsarbeten 
först nyttiga för Er, Oversikter, 
datablad och kataloger skapade 
av erfarna special ister i AEG
kontoren, applikationsunderlag 
från laboratorierna i likriktar-

fabriken Belecke står till Ert för
fogande liksom specialisterna 
själva. 
I förfinade processer - från drag
ning av kiselkristallerna i damm
fria , klimatiserade rum till extre
ma belastnings- och klimatprov 
på de färdiga ventilerna -;- tillver
kas kvalitetslikriktare, som till
fredsställer de högsta krav. 
* Jaså, Ni kände inte till program

met. Beställ i så fall katalogen 
med de rikaste dataangivelser
na Ni någonstans kan få hos 

SATT 
SVENSKA AB TRÄDLÖS TELEGRAFI 

Röravdelningen . Fack' SOLNA 1 
Informllionlljinll nr 23 



SSB-SÄNDARE ST-700 Pris 2.050:-
Ytterligt påkostad och luxuös sändare 
som inte lämnar något övrigt att önska. 
Uteffekt: I antennen 200 W. 7 frekvens
band 3,5-29,7 MC. SSB. CW. AM. 
Ant. Imp. variabel 50--150 n. Frekvens
slab. bättre än 0,0003 % eller bättre än 
± 100 p/s. Sidbandsundertryckning 50--
80 dB. Inställningsnoggrannhet 200 p/s. 
104 rör 16 dioder. Vikt 25 kg. Dimen
sioner: 385 x 370 x 185 mm. Special bro
schyr för 1:- i frimärken .j 

Kristallstyrd sidbandsväljare och ytter
ligt påkostad avstämningsanordning med 
kugghjulsväxel. Trippelsuper med 17 
rörfunktioner l :a MF 3,4-4 MC, 2:a 
MF 455 KC, 3:e MF 50 KC. Frekvens
område : band l: 3,4-'1 MC, 2: 7-7,6, 
3: 14-14.&. 4: 21-21,6, 5 : 28-28,6, 6: 
28,5-29,1, 7: 29,1-29,7 MC. Kan dess
utom utrustas med 5 valfria band mellan 
4 och 30 MC. Känslighet: 0,5 flV vid 10 
dB signal/brus 0,1 flV vid 50 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 brus nivån. Frekvensstabilitet bättre 
än 0,5 KC, Inställnings'noggrannhet: 
± 0,5 KC. Kristallkalibrator: 100 KC. 
Första blandaren kristallstyrd på 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. 

DUBBELSUPER SR-550 Pris 725:-
Utomordentlig amatör- och DX-mottaga
re till resonabelt pris. 1,8 MC-50 MC på 
7 band om 500 KC vardera. 28 och 50 
MC-banden 2 MC resp. 4 MC breda. 
Känslighet l flV 10 dB signal/brus 0,2 flV 
vid 50 mW. Selektivitet variabel i 4 steg 
från 0.5-4 KC. Kristallkalibrator. Ut
effektl W. Kontroller: RF Gain , AF Gain, 
Selektivitet, BFO, AVC, ANL, S-meter. 15 
rörfun ktioner. Spegelfrekvensundertryck
ning bättre än 60 dB. Specialbroschyr 
med schema mot l : - i frimärken . 

-
"--~".-

·,~·.~f: ' ... '. ~: ~ ~ ."~ ,- ~, 
SR 150 

350 X 205 X 140 mm. Vikt 6 kg . Frekvens
område : 550--1600 KC, 1,6-4,4 MC. 
4,5-11 MC, 11-30 MC. Blandare: 
12BE6, MF: 12BA6, BFO : 12BA6, Det. 
AF: 12AV6, Slutsteg : SOCS, Likr. : lS31S. 
Känslighet : 10 "V vid 50 mW. Uteff. 1,5 
W. Bandspridning, S-meter, ANL, BFO 
m. m. Inbyggd högtalare. Nätansl. 220 V 
50 p/s. Pris 315: -

HÖGTALARE SP-5 
Impedans 8 n. Passar 
alla våra trafikmotta
gare. Samma höjd och 
färg som apparatlådor
na. Pris 35:
Ett mindre antal avovan
stående obet. skönhets
fel utförsäljes med 20 % 
rabatt. 

SIGNALGENERATOR SO-108 Kr 325:-
300 x 215x165 mm. Vikt 3,5 kg. Fre
kvensnoggrannhet ± l %. Frekvensom
råden A: 150-350 KC, B: 350-500 KC, 
C: 400-1100 KC, D: 1,1-4 MC, E: 3,5 
-12 MC, F: 11-40 MC, G: 40--150 MC, 
H : 80--3000 MC. Modulation : AM 800 
p/s. Ext. mod. Dämpning i 4 steg om 
20 dB vardera samt kont. reglerbar med 
potentiometer. LF 800 p/s på separat ut
gång och reglerbar med potentiometer. 
Yttre mod. kan anslutas. SignaIgene
rator i absolut särklass. 

Syd import modell MB-5, 5 Watt Duddel
super av absolut högsta klass . 11 kana
ler, 18 transistorer. Känslighet O,4jN vid 
10 dB S/N. l:a MF 6,5 MC garanterar fri
hetfrån spegelfrekvenser. Spänning 12 V. 
Antennimp. 50 O. Enastående mottag
ningsförmåga och elegant utförande. 
Praktiskt taget obegränsad motlagnings
Örmåga. Med väl avpassad basantenn 
kan Ni höra såväl engelsmän som tyskar 
och ryssar. 

Passande bilantenn 
Pris Kr 700:

Kr 70:-

TILLFÄLLE: UTFÖRS. SÅ LÅNGT 
LAGRET RÄCKER 

Modell 15W-702. Bärbar 1,5-wattsta
tion . transistorer, 2 kanaler, brusspärr, 

fonsignalering, batteriindi
kator, omk. för när- och 
fjärrtrafik. Räckvidd över 
vatten ca l mil. Känslig
het: 0,4 flV/l0 dB. S/N. Hög
klassig dynamisk mikrofon 
garanterar kristallklar åt
ergvining . OBS! Högta
laren användes ej som mi .. 
krofon vilket annars är bruk
ligt för att göra apparaterna 
billigare. Denna apparat re
presenterar det bästa som 
någonsin gjorts ifråga om 
bärbar privatrad io. 

Pris kr 225:-

TRR-7 180:x 80 X 50 mm. 
Vikt 700 gr. En högef
fektiv o. prisbillig sän
dare o. motlagare för 
medborgarbandet. Obsl 
0,4 W. Räckvidd över 
öppet vatten 20 till 30 km. 
10 transistorer. Inbyggd 
mätare för batterispän .. 
ningen . Påmonterad bär
rem. Standardbalterier 
1,5 V, 6 st. Kristallstyrd 
såväl sändare som mot
tagare. Enastående ele
gant utförande. Appara
ten är kontrollerad av 

Kungl. Telestyrelsens Radiobyrå, Stock
holm Pris kr 155:-

FYND ... 
Bilradio K-200F. Heltransistoriserad. 
AM/FM. Snabbinställning . 8 W uteff. Ena
stående elegant utförande. Komplett med 
högtalare, antenn, störningsskydd för 
stift och generator samt monteringsats. 

OSCILLOGRAF TO-3 
Rör 3 KP-l 3 tum. 
Ing.-imp. 2 mO/20 
pF, med prob 2 
mO/7 pF. Band
bredd: 2 p/s-2,S 
Mc. Stigtid : 0,15 "S. 
Känslighet: 100 
mY/cm. Direktka
librerad i V/cm. 
Dämpning : xl, 
x lO, X 100. 

Svepfrekvens : S p/s-200 Kc/s uppdelat 
på 4 områden med finjustering. Special
svep för TV märkt TVH . Kontroller: 
Intensitet, fokus , astigmatism, vert. o. hor. 
pos., Synk. o. svep, ext. o. int. Fasjustering 
för TV-svepning. Stabiliserad anodspän
ning. Nätspänning: 220 V 50 p/s. En ut
märkt och prisbillig oscillograf för TV
service. Pris 595: -

TONGENERATOR 
TE-22 D 
Frekvensområde : 
20 p/s-200 KC på 4 
band. Sinus och fyrkant
våg. Moderna dubbel
rattar.40 x 215 x 170 mm. 

Pris 225:-

SIGNALGENERA· 
TOR TE-20D 
Frekvensområde: 
120 KC till 500 MC 
uppbyggda på 7 
band. Inbyggd kri
stallkal.(Krist. med
följer ej) Int. och Ext. 
modniation. 800 pis. 
Uttagbar tonfrek
vens. 140 x 215 x 170 
mm. Pris kr 175:'iHii€·a ... ~' ... i __ 

RÖRPROVARE TC-2 
Provar alla gångbara rörtyper såväl 
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 155:-

TRANSISTORPROVARE HT-70 
Mäter PNP och NPN-transistorer. Tran
sistorerna kan ej förstöras genom fel
koppling. Ico: 0,5-45 fiA. IX: 0,883-
0,995. {3: 0-200. Mäter även effekttran
sistorer. Pris 125 :-

TRANSISTORISERAD 
GRIDDIPMETER TE-IS Pris 155:-

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

U n i ve rsol i nstru ment 
400-Wtr 

Lyxinstrumenl av 
högsIa klass. 
Känslighet 20000 Orv 1,5%. DC: 
0,5, 2,5, 10, SO, 
250, 500, l 000, 
5000 V. SO "A, l, 
ID, IDO, MA. I, 
10 A. AC: 2,5, lO, 
50, 250, 500, l 000 
V. 0,1, l, 10 A. 
OHM: Rxl, ID, 

IDO, 1000, X 10000.10-50 MO. Special
skalor. för diod- och transistorprovn. Fre
kvensområde 0--50 KC. 178 X 133 X 84 

Pris 180:-

HT-l00 B 
Känslig het:l 00000o 
O/V 1,5%. Luxuös! 
universalinstru
ment med extra 
stor 9,5 flV spegel
skalegalvanome
ter. DC: 0,5, 2,5, 
10, 50, 250, 500, 
l 000, 2500 V. ID, 
250 "A, 2,5, 25, 
250 mA. 10 A. 
AC : 2,5, ID, 50, 
250, l OOOV. OHM: 
Rxl, xl0, xloo, 
dB: -20 till +62. 

Pris 165:-

300-Wtr 
DC: 2,5, 10, 50, 
250, l 000, 5 000 V. 
50 fiA, 2,5, 25, 250 
mA,10 A. AC: 2,5, 
10, 50, 250, l 000, 
5000 V. OHM: 
Rx l, X ID, X IDO, 
XI 000. 10 till 10 
MO. DB: -20 till 
+10,-10till +22 

Pris 125:-

AC och DC: 1,5, S, 
50, ISO, 500, l 500 
V. OHM: RX1,O, 
X IDO, X l 000, 
X lOK, X lOOK, 
X 1M, X 10M, 0,2 
0-1000 MO. In
gångsimp. 11 MO 
DB: -10 till +65. 
PIP skala. Storlek: 
140 x 215x 150 
mm. 

Pris 225:-

HV-prob 30 KV passande rörvoltmeler 
VT-19 och TE-6S. . Pris 40:-

HF-prob 300 MC passande rörvoltmel.r 
VT -19 och TE-65. Pris 35: -

ISOLATIONSPROVARE/MO-METER 
HMG-500 

Testspänning : 500 
V. Känslighet:20oo 
MO. Inbyggd lik· 
spänningsomvand
lare. Inkl. batteri 
250 V o. 500 V /200 
Mo.500M. 
170x116x96 mm. 
Vikt 1,6 kg. 

Pris 225:-

Komplett forsäljningsprogram mot Kr. 1: - ; frimärken 
6 månaders garanti för fabrikationsfel, och transporlskador. Fullständigt reservdeii· 
lager och perfekt service. Full bytesrätt inom 8 dagar. Får Ni så mycket rör s4 litet 
någon annanstans l 

SYDIMPORT 
Netto endast kr 275: - Vonsövägen· ÄLVSJÖ l • Sweden· Tel. 4761 84 • POltgiro 453453 
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X' ., herrrtallo 
klarar kylproblemen 

THERMACOTE 

THERMA-FILM 

Siliconfett med berylliumoxidpulver. Ger en värme
ledningsförmåga som är 4 ggr bättre än vanligt 
siliconfett. Ej elektriskt ledande. Bibehåller 
konsistensen från _400 C till +200° C. Therma-Films 
+ Thermacote ger en värmeledningsförmåga på 
0,58° C/Watt. 

Mekaniskt bättre än 
glimmerbrickor. Kan 
inte sKiva sig eller 
brytas av. 
Dielektricitetskonstant 
7000 V/0,0025 mm 
Temperaturområde . 
-2600 t ill . +400° C 
Värmeledningsförmåga 
1,29° C/Watt 
Tjocklek 0,005 mm 
Kan även fås i metervara 
i olika tjocklekar. 

AB GtiSTA .BÄCKSTRtiM 
-ledande i elektronik 

Informationstjänst nr 25 

Er nya lödutrustning 

Nu ~-märkt! 

AGA TRANSOLD M2 
Komplett lödutrustning med AGA STRIPPER 
- ' den elektriska skaltången för teflonkabel 

• Väldimensionerad fulltransformator - skild från nätet 

• Lågspänningsuttag för moderna, snabba lödpennor 

• Effektuttag - 55 V A - för skaltång 

• Elektrisk skaltång - snabb och effektiv 

• Lödpenna med under arbete bytbara spetsar, 1-6 mm 

• Praktisk hållare för lödtenn 

• Nätströmbrytare och signallampa i fro nten, automatsäkring baktill 

AGA TRANSOLD är den moderna, snabba och effektiva lödutrust
ningen för alla elektroniska laboratorier och verkstäder, service- och 
instumentarbeten, Ett elektronikverktyg baserat på erfarenheter och 
behov - konstruerad av elektronikfolk - för elektronikfolk! 

AGA TRANSOLD M2 

DATA: 

ger bättre värmeledning 
än aluminium. 
Dielektricitetskonstanten 
700 V/0,0025 mm 
Utmärkta HF-egenskaper. 

TELEFON 540390 

BOX 12089 

STOCKHOLM 12 

AGA, Lidingö, konstruerade och tillverkar denna ändamålsenliga 
lödutrustning - från början avsedd endast för internt bruk, Den blev 
snabbt oumbärlig vid arbeten med halvledare, elektronikkomponen
ter, kretskort och instrument. Nu kan den även bli Er! 

Nätanslutning 220 V, 50-60 Hz . LOdpenna 6 och 24 V, 40 W 
Skaltång 1,8 V, 30 A. 

Hina oss! Vi sänder Er ett komhlett datablad NORGE: Feiring Instrument AlS, OSLO, tel. 2311 80 
.. or' DANMARK: V. H. Prins, KÖPENHAMN, tel. 968844 

AB NORDQVIST & BERG Snoiiskyvägen 8, Stockholm K. Tel. Vx. 08/520050 

Informationstjänst nr 26 
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Over 3DD ,byggsatser. EnkeR, snabbt, billigt 
OCh hlasta kvalitet. 

Ja, denna kombination erbjuder Er Heathkit förarbetade byggsatser. På några kvällar bygger NI någon av de över 300 produkter som finns 
på programmet. Förkunskaper? Behövs inte. Heathkit ger Er en komplett byggsats med en utförlig punkt-för·punkt beskrivning, som snabbt 
ger Er en färdig produkt av högsta kvalitet. En produkt som Ni kan njuta av, och som Era vänner kommer att beundra. Bygg den själv, det 
ir roligare och billigare. Det svenska systerbolaget garanterar att Ni blir nöjd med resultatet. 

1. Stereoförstärkare AA-32E 2 X 10 W 
Rörbestyckad 30-30.000 Hz ± 1 dB vid full uteffekt. 
Stereoingångar för gram., bandsp. och tuner. 
Pris byggsats 340: - . Avbet. 38: -/mån. 10 mån. exkl. oms. 

2. Stereoförstärkare AA·14E 2 X 15 W 
Heltransistoriserad 15-50.000 Hz ± 1 dB vid full uteffekt. 
Stereoingångar för gram., bandsp. och tuner. 
Pris exkl. låda byggsats 420 : -. Avbet. 46: -/mån. 10 mån. exkl. 
oms. 

3. Stereoförstärkare AA-22U 2 X 33 W 
Heltransistoriserad 15-30.000 Hz ± 1 dB. 
Stereoingångar för gram., bandsp. och tuner. 
Pris exkl. låda byggsats 625 : -. Avbet. 69 : -/mån. 10 mån. exkl. 
oms. 

4. FM Mono mottagare AR-27E 7 W 
Heltransistoriserad 20-60.000 Hz ± 1 dB vid full uteffekt. 
Ingångar för bandsp. och gram. 
Pris exkl. låda byggsats 395 : -. Avbet. 44 : -/mån 10 mån. exkl. 
oms. 

5. FM Stereo mottagare AR-14E 2X15 W 
Heltransistoriserad 15-50.000 Hz ± 1 dB vid full uteffekt. 
Stereoingångar för bandsp. och gram. 
Pris exkl. ·Iåda byggsats 670 : -. Avbet. 74 : -/mån. 10 mån. exkl. 
oms. 

6. AM/FM De Luxe Stereo mottagare AR·15E 2X75 W 
Med integrerade kretsar, fälteffekttransistorer och kristallfilter. 
6-50.000 Hz ± 1 dB. Tre stereoingångar. 
Pris exkl. låda byggsats 2.550 : - . Avbet. 185 : -/mån. 16 mån. 
exkl. oms. 

Gitarrförstärkare 
Enkanals 20 W toppeffekt 40 W TA-27E med inbyggt vibrato och 
efterklangkrets. 12" högtalare, fotomkopplare, 2 ingångar. Hel
transistoriserad. 
Pris byggsats 870 : -. Avbet 96: -/mån. 10 mån. exkl. oms. 

7. Tvåkanals 25 W toppeffekt 60 W TA-16E med inbyggt vibrato 
och efterklangkrets. Två 12" högtalare, fotomkopplare 4 ingångar. 
Heltransistoriserad. 
Pris byggsats 1.250: - . Avbet. 137: -/mån. 10 mån. exkl. oms. 

8. Trekanals Super De Luxe orkesterförstärkare TA-17E 
120 W toppeffekt 240 W. Begär specialprospekt. 
Pris byggsats 1,570: -. Avbet. 114: -/mån. 16 mån. exkl. oms. 

9. Thomas Elorgel i Heathbyggsats GD-325BE 
Två manualer samt baspedaler. Heltransistoriserad. 
Pris byggsats 2.970: - . Avbet. 215: -/mån. 16 mån. exkl. oms. 

10. Kommunikationsmottagare GR-64E 
4 band - 3 kortvågs, 1 MHz-30 MHz och 550 kHz-l .620 kHz, 
inbyggd högtalare, separat bandspridning. 
Pris byggsats 315: -. Avbet. 35 : -/mån. 10 mån. exkl. ·oms. 

,---------------------
I Sänd mig datablad på nr D D D , katalog D : 

: ~:~:s ' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .' : : : : : : : : 

! 88 ~A~I~~~:;~!~ ! L _____________________ ~ 
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BYGG SJÄLV MED 
TRANSISTORER OCH 
TRYCKTA KRETSAR 
KRETSKORT PC-KIT 
Kretskort kan levereras oetsade, 
med eller utan kemikaliesatser, 
eller förtryckta och oetsade. NI 
kan själv göra Ert kretskort ef
ter beskrivning i vår katalog. 

LIKRIKTARE 
Likriktaren bygger ·Ni givetvis 
också själv med en byggsats el
ler med komponenter efter eget 
val. 

TRANSFORMATORER 
Alla transformatorer för appara
ter enligt byggbeskrivningar 
RT. 

2W FöRSTÄRKARE 
Integrerad förstärkarkrets med 4 
dioder och 7 transistorer, dlm. 
excl. stift 7 X 20 mm, uteffekt 
2W, pris netto 40:-. 

3W FöRSTÄRKARE 
Färdigkopplad förstärkare med 2 
dioder och 6 transistorer, utef
fekt 3W, 50 Hz-12 kHz, pris 
59: 50 netto. 

FöRFöRSTÄRKARE ENL 
FAIRCHILD 
Byggsats till förförstärkare med 
5 ingångar, montering på krets
kort. Utgångsspänning 1 V, lämp
lig för samtliga våra effektför
stärkare. 

EFFEKTFöRSTÄRKARE MED 
AF12 
Byggsats till 18W effektförstär
kare, med kretskort och kisel
transistorer. 

EFFEKTFöRSTÄRKARE 35, 50, 
75 och 100 W 
Byggsatser, som kopplas sam
man av drivmodul llNl0l, driv
transformator och effekttransIs
torer, endast ett fåtal andra kom
ponenter erfordras. 

FöRSTÄRKARTILLBEHöR 
överbelastningsskydd, stabilisa
torbyggsatser, kylfläktar för hög
effektsteg. 

HöGTALARSATSER MED 
HALVSEKTIONFILTER OBS 
RMS UTEFFEKT, EJ 
MUSIKEFFEKT 
2H15W 15W system med två hög
talare, 35-18000 Hz, komplett 
filter. 
4H15W 15W system med 4 hög
:n~~~~' 30-18000 Hz, komplett 

8H30W 30W system med B hög
:n~~~~ ' 30-18000 Hz, komplett 

16H75W 75W system med 16 hög
talare. 40-20000 Hz, med eller 
utan fi Iter. 
3U12W (Peerless Kit 3-25) sys
tem med 3 högtalare och enkelt 
filter .. , 12W uteffekt. 

VIDEOPRODUKTER 
Olbersgatan 6 A, 

Göteborg Ö 
tel 21 37 66, 25 76 66 

Sänd katalog över rör, transistQ
rer, transformator och övrig ra
diomateriel (rabatter intill 52 "lo). 

DKronor 3: 65 bifogas i frimär-
ken för katalog i lösbladssys
tem. 

D Kronor 7: 25 bifogas i frimär
ken för katalog i ring pärm. 

Namn 

Adress 

Postadress 

Informationstjänst nr 30 
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~fIex 

REFLEX koppllngsurförveckoprogram 
Bevakar alla radioprogram under hela 
veckan 
Kopplar bandspelaren och spelar in 
program när Ni inte är hemma 
Kopplar värmen i sommarstugan så att 
det är varmt när Ni kommer dit 
Kopplar belysningen när Ni är bortrest 
för att ge sken av att någon är hemma 
Väcker Er med musik på morgonen 
Är dessutom en vacker prydnadsklocka 
med exakt gång 

Begär broschyr från 

INDUSTRI AB 
REFLEX 

Flysta gränd 3-7, Spånga 
Tel. 364642, 364638 

Informationstjänst nr 28 

ELMEG 
elektromag
netiska im
pulsräkne
verk 10-25 
-40 imp/sek 
för QV

läsning och 
tryckning, 
3-7 siffror, 
lagerföres . 

ESCAP 
likströmsmotorer 
26 mm. 0, 6 volt, med 
Järnfri rotor, även m. 
kuggväxel o'ch reglerat 
varvtal. 
Begär specialprospekt. 

PAPST 
Syn kron-o 'lsyn
kron-, bandspe
lare-, spolmoto
rer 
Vi representerar 
Papst och lager
för hela deras 
program. 

SYN
KRON
MOTO
RER 
är vår specia· 
litet. Vi har ett 
stort urval 
med alla tänk
bara varvtal. 

Ingenjörsfirman 

LEO BAB 
Ri ksbyväg en 12-14 
Stockholm-Bromma 
Tel. 252334,252379 

Informationstjänst nr 31 
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S 477 

DRI FIII DMÄIARE 
I miniatyrutförande 

Registrerar upp till 9999,9 tim. 
Frontpanel 38 x 38 mm 
Inbyggn . djup 47 mm 
Hålstorlek 35 x 35 mm 

Effektförbrukn. 1,3 W vid 250 V, 50 Hz 
Standardspänningar 

22-26,100-125, 200-250, 380-450 V 

• Sangamo kopplingsur 
• Sangamo synkronmotorer 

med inbyggd växel 

Generalagent 

AB UNIIAL 
Stora Mossens Backe 14 

Bromma. Tel. 08-250340 

Informationstiänst nr 29 

annons
PRISLISTOR 

för 

Radio & Television 
och 

Elektronik 

kan ni 
erhålla genom 

aU ringa 

08/340080 
ankn. 278 

'!f@a moderna lödverktyg 

ADAMIN - mikroserien - klarar alla lödningar pli krets 
kort och i instrument. 
11 varianter pli spetsar 121 1,2-6 mm. 
Övrigt: ADAMIN skaltllng - för bia tefl onisolation. 
Nyhet: ADAMIN - praktisk tennsug. 
Begär vidare information. ~ddMtm 
Generalagent: 

AB SIGNALMEKANO 
Box 6141 • Stockholm 6 • Tel. 08/331606 
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toppljud 
från den minsta 
till den 

största 
KEF har de senaste åren presenterat en rad banbry
tande högtalarkonstruktioner, som väckt stort och be
rättigat intresse. Samtliga modeller på det omfattande 
tillverkningsprogrammet ger maximal ljudkvalitet för 
pengarna. 

Cresta: »farlig» konkurrent även till mycket stora högtalare. Effekt 
30 W. Två-vägssystem, bashögtalare med specialmembran. Dimen
sioner 33 x 23 x 18 cm. Priset är endast 275:-, 
Celeste: Liten. , , men naggande god, Två-vägssystem, Effekt max. 
30 W. Dimensioner 46 x 27 x 17 cm, Pris: 425:-, 
Concord: (bilden) Topphögtalare i »normalstorlek», 61 x 38 x 25 cm, 
Max, effekt 30 W, Fullödig bas och överlägsen transparens i diskant
och mellanregistret. Pris: 640:-, 
Carlton: KEF:s största både när det gäller dimensioner (92 x 43 x 
35 cm) och prestanda, Tre-vägssystem med sensationell hög
talare för mellanregistret. Pris: 1 440:-. 
OBS! KEF-högtalarna är inte rundstrålande och därför perfekta 
för stereoåtergivning! 

HARRY THELLMOD AB 
HORNSGATAN 89 STOCKHOLM SV TEL 689020, 693890 

Informationstjänst nr 33 

Ny tennsug - typ T-2 

• oöverträffat gynnsamt förhållande mellan totallängd 
och sugeffekt - kolvmanövrering på sidan 

• oumbärlig vid allt lödningsarbete på tryckta led-
ningskort 

• kompakt - 18 cm kort - lättskött med en hand 
• ofarlig - inbyggt kolvslag 
• effektiv - stark sugförmåga 
• reservdelsgaranti - svensk tillverkning - patent

sökt 
• prisbillig - Kr 47: 50 - utbytesspets teflon Kr 4:50 

Försäljning och distribution till 
tele- elektronisk Industri, statl, och militära förvaltningar, tekn. högsko
lor, universitet m, fl. 

o KA B Box 601 - Hägersten 6. Tel. 08/88 88 30-31 . 

till {adla - TV - elhandel och service, bli e!. verkst. och skolor etc, 

ifab - Box 58 - Vårby Tel. 7100140 och Norrhammarg. 1, Skellefteå, 
Tel. 0910/133 56, 

Informationstjänst nr 34 

BYGG S.lALV! 
TERRATRON kan nu erbjuda Er ett breddat sortiment av lättbyggda 
byggsatser till låga priser, Konstruktionerna är väl provade och inne
håller endast kvalitetskomponenter, vilket garanterar ett gott resultat. 
De populära enheterna i HI Fl serien är utvecklade på SlEMENS och 
ger Er ljud i studioklass, Ni kan lätt bygga kompletta Förförstärkare 
effektförstärkare, mixers etc. Modulsystemet ger Er dessutom möj: 
ligheter att efter hand bygga ut eller disponera om Er HI Fl anläggning. 

15 W si utsteg Kr 73: 80 FörfOrstlrkare FF2 Kr 43: 50 FOrförstirkare FFI Kr 32: 80 

TYP 15W 45W 

UTEFFEKT RMS 15W 45W 
IMPEDANS UT 4 ohm 4 ohm 
KÄNSLIGHET 500 mV 500 mV 
IMPEDANS IN 500 ohm 350 ohm 
FREKV.OMRÄDE ±1,5 dB 5 Hz-42 KHz 
DISTORTION 0,2% 0,2% 
SLUTTRANSIST. 2 X AOl66 4X ~DI67 
DRIVSPÄNNING 30V 50V 
MAX. STRÖM lA I,SSA 
OlM. PC-PLATTA 70X 70 mm 

PRIS NETTO: 73: 80 125: 10 

KYLFLÄNSAR 14: lO 23: 80 

IMPEDANSOMVANDLARE FF3 

FF3 Ar avsedd att föregå TERRATRONS HI Fl 
slutsteg 15 W eller 45 W då dessa akallanslutas 
till förförstärkare med hög utlmpedans och låg· 
utspänning. Den är bestyckad med 2 kisel tran .. 
slstorer.lmpedans In: 1 Kohm-300 Kohm,lmpe
dans ut: 350 ohm, Förstärkning 22dB Drlvspän· 
nlng: 30 V Strömförbrukning: ... mA 
Byggsats med borrat och etsat kort: Kr 18: 60 

TRANSFORMATORER 

TR1, I5VO,5AGermedSTI 8-15VO,5A 19:50 
TR224 VI,OA Germed ST215-24 VI ,O A 27: 00 
TR3 24V2,5A Germed ST220-24VI,7A 36: 00 
TR4 3OVI ,B A Ger med ST225-30VI,7 A 36:00 
TR5 45VI,BA Gormed ST345-50VI,7 A 46: 00 

I TYP FFI FF2 

UTSPÄNNING 350 mV 500mV 
IMPEDANS UT 100 Kohm 350 ohm 
KÄNSLIGHET 2 mV+4,5 mV(RIAA)350 mV 
IMPEDANS IN 47 Kohm 700 Kohm 
SPÄNNING 25V 30V 
STRÖMFÖRBR. 0,85 mA BmA 
DIM.PC-PLATTA 70X70 mm 140X 70 

mm 

PRIS NETTO: 32 : 30 43:50 

POTENTlOMETERSATSER FÖR FF2 
MONO; volym, bas, diskant PRIS: 5: 10 
STEREO; 0:0 dubbel+bal. PRIS: 15: 50 

IMPEDANSOMVANDLARE FF4 

FF4 är en lågbrualg Impedansomvandlare, 80m 
användes för att anpassa högohmlga signal· 
källortillförstårkarlngångar med låg inlmpedans, 
tonkontroller etc. Den är bestyckad med en kisel· 
transistor i GK·koppllng. Impedans in : 0.8 
Mohm-1,5 Mohm, Impedans ut: 10 Kohm-50 
Kohm, Förstärkning: Mindre An 1. 
Byggsats med borrat och etsat kort : Kr 12: 45 

STABILISERINGSENHETER 

TERRATRON kan nu erbjuda 3 olika strömför· 
sörJnlngsenheter för högklassIga HI Fl slutsteg 
och andra ändamål. Byggsatserna levereras 
kompletta med kiselbrygga. 3 transIstorer, zener· 
diod, elektrolyter, etsat och borrat kretskort mm. 
Spänningen är Inställbar Inom nedan angivna 
områden. Vid maxlmaltströmuttagfårdocktrans .. 
formatorns växelspänni ng Inte överstiga önskad 
utspänning med mer än 5 voltl Brum: S mV vId 
max ström: 1,7 A, Inre motstånd : 0,05 ohm, 
Dimension kretskort: S5X 150 mm. 
STI Utspänning: 8-20 volt Pris Kr 69: 45 
ST2 Utspänning: 2G-35 yolt Pris: Kr 71: 95 
ST31Utspännlng : 35-S0 Yolt Pris: Kr 77: SS 

ZW FÖRSTÄRKARE 

2 W är avsedd för universell användning med 
god ljudåtergivning. Den låga vlloatrommen 
17 m A gör att den kan anslutas tfll portabla 
grammofoner och bandspelare där batteridrift 
används. Dis!: 1 % vid 1 W, 55 Hz-I9 KHz ± 
1,5 dB, Ingång: 14 mV över 55 Kohm, Utglng: 
8 ohm, Drlvsp: 12 V. Byggsats med borrat och 
etsat kort (70 X 70 mm). • • • •• Kr 43: 20. 

ALLBANDSKONVERTER 

Denna lättbygggda VHF.konverter har blivit 
mycket uppskattad för sin goda känslighet och 
stabilitet. Den är bestyckad med 3 transistorer 
för separat HF, MF och oscillator. Till denna kon· 
verter kan Ni själv välja HF och MF. I byggnads· 
beskrivningen ges följande exempel på spoldata: 
HF 168, 144, 40 och 2B Mc MF: 90-100, 2~, 
10,7 och 4--6 Mc. Komplett byggsats för 9 V 
drlvsp. med etsat och borrat kort: Kr 48 : 00 

MIKROSÄNDARE 

En hyperkänslig s .k. spionsändare, som upp~ 

fångar en viskning på flera meters håll.Sändaren 
är bestyckad med 2 kiseltranslstorer, tantalelek~ 
trolyter, dynamisk mikrofon, sIlverbatterier mm. 
och levereras fullt färdigbyggd på kretskort med 
tryckt spole. Drivspän ning : 3 volt, Strömför. 
brukning: 2 mA, Frekvensområde : 400 Hz-4000 
Hz, Sändarfrekvens: FM-bandet (88 Mc-104 Mc) 
Dimension: 35X33X 12 mml Pris Inkl. mikrofon 
och batterier : Kr 63: 30 
Pris exkl. mikrofon och batterier: Kr 24 : 50 

OMS tIllkommer på alla priser. Besök OS8 gärna för demonstratIoni] 

TERRATRON 
Skepparg, 21, Stockholm Ö, Tel. 605480 Butiks o. tel. tid : 16.30-18,30 

Informationstjänst nr 35 
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1[: /~ 11:8:1.1 inkllpsregister ~I 
HUVUDREGISTER 

AB Alerma 
Orsavlgen 18, Fack 
Bromma 19 
08125 48 44 
Arbetsfärdiga rItelement för tryckta 
kretsar 

AlIgon Antennspeclallaten AB 
Smedby, Akersberga 
tel 07641201 15, telex 10967 
Agentur: Clark teleskopmaster 
och Granger log-period. antenner 

Almqvlat a WIkaelI 
SkoIavdelningen 
.8. Brogatan 26, Box 159 
STOCKHOLM 1 
08122 9180 
Inlärningsstudior, ljudanläggningar, 
bandkopieringsanläggningar, 
vkleobandspelare. 

PRODU KTREGISTER 
Alarmayatem 

Signaltjänst Alarm AB, Stockholm 
Ing.flrma L G Osterbrant, Jönköping 

Alarmaystem 

Securltas-Alarm AB, Stockholm 

Antenner 

Allgon Antennspeclalleten AB 
antenner alla slag samt tillbehör 
E1dafo, Ing.flrma, Vällingby 

ApparatlAdor 

AB Seltron Teleindustri, Spånga 

Arbeta- och Skyddakilder 

AB Stockholms Tvätt, Solna 

Axelkopplingar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

BaHerler 

Hellesens Svenska AB, StOCkholm 
AB Champion Radio, Stockholm 

BIlantenner 

AB Champion Radio, Stockholm 

Dekader 

Svenska Mätapparater F.A,B. , Farsta 

Dlgltalutruatnlngar 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

DIodbryggor 

AB Elektroholm, Solna 
AB Elektroutenslller, Akers Runö 

GENERALAGENTURER 
Accel 

Pari., Frankrike - AB Gösta Bäck
ström, Stockholm 

AEI Export Ltd 

Bristol, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Alr-Tronlc 

BouloQne-sur-Selne, Frankrike 
AB Goeta Bäckström, StOCkholm 

Amphenol Corp 

USA/England - Firma Johan 
Lagercrantz, Solna 

• 
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Amerikansk Ljudteknik AB 
S:t Erlksg. 54, Stockholm K. 
Tel: 08151 56 26, 52 50 62 
Jemsen högtalare, Chicago. 
Firman etablerad 1939 

AB Bolors 
Bofors 
05861360 20 
Givare för tryck, kraft, Ilg,e 

AB Gösta Blckatröm 
Sysslomansgatan 16 
Stockholm 12 
08/54 03 90 

AB Champion Radio 
Stockholm Rörstrandsg. :rT. 08134 97 55 
Göteborg Cederbourgsg. 9. 031/20 03 25 
Malmö Regementsg. 10. 040/72975 
Sundsvall Vattug. 3. 080/150310 
Elektronikkomponenter en gros 

Dioder 

AB Gösta Bäckström, StOCkholm 
AB Elektroholm, Solna 
AB ElektroutensIlIer, Akera Runö 

Elektronrör 

AB Champion Radio, Stockholm 

Filter 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

FInaAkringer 

Prestoteknlk AB, StoCkholm , 

Flatkabel 

AB Elektroutenslller, Akers Runö 

Flexible Leminat 

AB Elektroutenslller, Akers Runö 

FIlklar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Fördriljnlngalednlngar 

AB Elektroutenslller, Akers Runil 

Filrstlrkare 

AB Transistor, Stockholm 
Förstärkarbolaget 
B Fröllnger & Co AB, Stockholm 

Genomfilringar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Givare 

AB Bofors, Bofors 
AB ElektroutensIlIer, Akers Runö 

Burroughs Corp/Electronlc 
Components Dlv 

USA - Firma Johan Lagercrantz, 
Solna 

Buaaman 

USA - Firma Johan Lagercrantz, 
Solna 

• 
Cannon Electrlc Co 

Australien, England, Frankrike, 
Kanada, USA, Tyskland - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Colllns Radio Co 

USA/England - Firma Johan 
Lagercrantz, Solna 

Eldefo Ingenjörsfirma 
Kvarnhagsgatan 126 
Vällingby 
08/89 65 00, 89 72 00 
Kommunikationsradio - Privatradio 
med alla tillbehör 

AB Elektroholm 
Dalavägen 12 
Solna 1 
08/82 02 80 

AB ElektroutensIlIer 
Akers Runö 
0764/20110 

AB Farad 
Nyborgsgränd 1 
Hägersten 
08/18 66 00, 1950 01 
Kondensatorspecialisten 

Halvledarkomponenter 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 
Fl rma Johan Lagercrantz, Solna 

HF·Dro18lar 

AB ElektroutensIlIer, Akers Runö 

Hallare 

AB Gösta Blckström, Stockholm 

Hilgtalare 

AB Champion Radin, Stockholm 
Amerikansk Ljudteknik AB, 
StOCkholm 
Svenska Högtalarefabriken -
Sinus, Stockholm-Vlrby 

Hilrteleloner 

AB Champion Radio, StOCkholm 

Instrument 

AB Champion Radio, Stockholm 

Integrerade kretsar 

AB Gösta Bäckström, StOCkholm 

Isolatorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

ITV 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Koaxialkabel 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Colvern Ltd 

Romford, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Component Re .. arch Co Inc 

Los Angeles, USA - AB Gösta 
B/ickström, Stockholm 

Contelee SA 

Blel-Bienne, Schweiz - AB Gösta 
B/ickström, Stockholm 

• 
EasterlIne Angus Instrument Co Inc 

USA - F:a Johan Lagercrantz, Solna 

AB Tranalltor 
Svarvarg. 11, Stockholm K. 
Tel: 081541730 

Föratlrkarbolaget B Fr6l1nger a 
Co AB 
Ehrensvlrdsgatan 1 
StOCkholm K 
08153 19 95, 52 25 26 
Förstärkare, mikrofoner högtalare 

Gylling Elektronik-Produkter AB 
Avd. Tryckta ledningar 
Box 440 30 
Stockholm 44 
081180000 

Helleiens SVenska AB 
Artillerigatan 16 
STOCKHOLM O 
O8/ffl 00 65 

Kommunikationaradio 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Komponenter 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Kondensatorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 
AB ElektroutensIlIer, Akers Runö 
AB Farad, Hägersten 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

Kontaktdon 

AB Gösta Bäckström, StOCkholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 
AB ElektroutensIlIer, Akers Runil 
Firma Johan Lagercrantz, Solna 

KopplIngsdon 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 

Kylanordningar 

AB Gösta Bäckström, StOCkholm 

Kyllllnsar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Lampor 

AB Elektroholm, Solnl 

Lamptablhr 

Ing.flrma L G Osterbrant, Jönköping 

Electrothermal Engineering, Ltd 

London, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

EMI Sound Producta Ltd 

Hayes, England - AB Gösta 
Bäckström, StOCkholm 

Erle Res1stors Ltd 

England, Kanada, USA - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 
FairehlId Instrumentation 

USA/England - F:a Johan 
Lagercrantz, Solna 

• 



0101 Klev"tu 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 . 
081830790 
Komponenter 
Mätinstrument 
Radiokommunikation 

Prestoteknlk AB 
Telekomponenter 
Hornsgatan 78 
Stockholm 4 
081840220 

LednIngamaterIeI 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 

Likriktare 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB Saltron Teleindustri , Splnga 

L)udanllggnlngar 

AB Transistor, Stockholm 

Llldutruatnlngsr 

AB Champion Radio, Stockholm 

MIkrofoner 

AB Champion Radio, Stockholm 

MIkrokomponenter 

AB Elektroutenslller, Akers Runö 

Mlkrokretaar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 

Motorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 

MotalAnd 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB ElektroutensIlIer, Akers Runö 
Olof Klevestav AB Okab, Hlgersten 

MotalAndsgivare 

Svenska Mätapparater F.A.B. , Farsta 

Mltbryggor 

Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

General Radio Co 
USA/Schweiz - Firma J6han 
Lagercrsntz, Solna 

• 
HamlJn IncIFlIght ReluelJlng Ltd 

USA/England - F:a Johan 
Lagercrantz, Solna 

A H Hunt (Capaeltors), Ltd 

London, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 
Keyswltch Relays Ltd 

London, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

Svensk tillverkn ing av säkringar och 
säkringshällare 

Securltas-Alarm AB , 
SIbyllegatan 79 
STOCKHOLM C 
08123 33 30 
Generalagent för Grundlg Electronlc 
I Visual Engineerings 

AB Seltron Telelnduatrt 
Egnahemsvägen 15 
Spånga 
081367790 

Slgnalt)lnst Alarm AB 
Scheelegatan 11 
Stockholm K 
08154 48 60-61 , -62 
Agenter för Ademco USA, 
Cerberus Schweiz 

IIltl nstrument 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Nltaggreget 

AB Elektroutenslller, Akers Runö 

Omkopplare 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Champion Radio, Stockholm 
AB ElektroutensIlIer, "kers Runö 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

Panelmltlnetrument 

0101 Klevestav AB Okab, Hägersten 

Potentlometrar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Elektroutenslller, Akers Runö 
Olof Klevestav AB Okab, Hägersten 

Preclslcinspotantlomatrar 

AB Elektroholm, Solna 
Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

PrecisionsmotalAnd 

AB Elektroutenslller, Akers Runö 
Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

RadiokommunikatIon 

Eldafo, IngenJörsfirma, Vällingby 
Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Rattar 

AB Champion Radio , Stockholm 

KIngs Electronlca Co Inc 

Tuckahoe, USA - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 
Pertectlon Mlca Co 

Chicago, USA - AB Gösta 
Bäckström, StOCkholm 

Permsnoid ' Ltd 

Manchester, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

PYE Telecommunlcatlonl Ltd 

England - Firma Johan Lagercrantz, 
Solna 

• 

smCK80~ 
Hyr ut am säljer maderna 

skyddskläder 
i vitt am pastellfärger 

-~ 08/272530. SOLnA C-

Sveneka HlIglalarelabrlken 

Box 10 i@i Stockholm Vårby :fl.1 
0817100110 T'-: 
Tillverkare av SINUS 
högtalare 

Reller 

AB Gösta Bickatröm, Stockholm 
AB ElektroutensIlIer, Akers Runö 
0101 Klevestav AB Okab, Hägersten 

Rltelament 

AB Alerma, Bromma 

RllrtI6lJare 

AB Gösta Bickström, Stockholm 

Servoutruatnlngar 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Skrivare 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Sklrmmelerlel 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

StrllmstllJare 

AB Elektroholm, Solna 

Statiska omlormare 

Ing.flrma L G Csterbrant, Jönköping 

SIkringar 

AB Champion Radio, Stockholm 
Prestoteknlk AB, Stockholm 

SlkrlngahllJare 

Prestoteknlk AB, Stockholm 

Temperaturindikatorer 

AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Temperaturmlt- och reglarutrustnIng 

Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

Ruwel-Werke 

Geldem. Tyskland - AB Gösta 
Bäckström, StOCkholm 

• 
SFIII 

Asnlerea, Frankrike - AB Gösta 
Bäckström, StOCkholm 

S. Smiths Industri" Ltd 

Rugby, England - AB Gösta 
Bäckström, Stockholm 

• 
Informationstiinst nr 36 

SWEMA 

Svenska Mätapparater F.A.B. 
Pepparvägen 27 
Stockholm, Fack 20, Farsta 5 
Växel 08194 00 90 
Ti llverkare av Dekader, Mätbryggor, 
Temperaturmät- och reglerutrust
ningar, Precisionsmotstånd, 
Precisionspotenlometrar m m. 

Ingen)lIreflrma L O tJet8rbr8llt 

Tegelbruksgatan 10 
Box 537, Jönköping 2 
036112 81 96, 11 40 73 
Kontrollutrustning för prOC88l
övervakning 

Termlstorer 

AB ElektroutensIlIer, Akers Run6 

Termostater 

AB Elektroholm, Solna 

Tf8/Islormatorer 

AB ElektroutensIlIer, "kers Run6 

Tr8llslllorer 

AB Gösta Blckström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 

TrimpotentIometrar 

AB Gösta Blekström, Stockholm 
AB Elektroholm, Solna 

Tryckta Krelaar 

Gylling ElektronIk-Produkter AB, 
Stockholm 

TyrIatorer 

AB Elektroholm, Solna 

TV-anllggnlngar 

Securltas-Alarm AB, Stockholm 

TV-kamror 

Securltas-Alarm AB, Stockholm 

TV-bandspelare 

Securltas-Alarm AB, Stockholm 

Undervisningsinstrument 

Firma Johan Lagercrantz, Solna 

Vrldmotatånd 

AB Gösta Bäckström, StOCkholm 

Technlque et Produlta 

Boulollne-sur-Selne, Frankrike -
AB Gosta Bäckström, StOCkholm 

Texas Instrumenta 

England, Frankrike, Tyskland, USA 
AB Gösta Bäckström, StOCkholm 

T exsC8ft Corp 

USA - F:a Johan Lagercrantz, Solna 

Thitrmalloy Co 

Dallas, USA - AB Gösta Bäckström, 
StOCkholm 

UnIon Carblde Kemet 

USA/England - Firma Johan 
Lagercrantz, Solna 
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ELECTROLUBE 
kontaktolja o . . kontaktfett 
Mycket effektivt medel för ren
goring och »konservering» av 
elektriska kontaktytor. 
Okar ledningsförmågan, förhInd
rar gnistbildning och korrosion. 
Utmärkt vid service- och under
hållsarbeten av t. ex. reläer, om
kopplare, potentiometrar, gene
ratorer, omformare, m. m. 
Electrolube är även bra som 
mekaniskt smörjningsmedel. 
Vattenavvisande, torkar ej . Stort 
temp.område : 
- 460 C till + 2400 C. 
Minskade kostnader för under
håll och service, om man redan 
på produktionsstadiet preparerar 
känsliga detaljer med Electrolu
be. 
Typ 1 för ej gnistbiIdande svag
strömskontakter. 
Typ 2 för högre strömmar och 
gnistbildande kontakter. 
Finns i form av service-penna 
om ca 6 mi eller flaska om ca 
60 mi , av plast med »snorkel», 
som avger oljan droppviS. 
Typ 2A-X en praktisk kombina
tion av ovanstående typer I ae
rosol-spray flaska med »snor
kel». Helt eldsäker och påverkar 
ej plast-, gummi- och färgäm
nen. 
Typ 2G och 2GA kontaktfett, be
står till 85 % av kontaktolja typ 
2. 
Nu finns även Electrolube Free
z~r kylmedel I aerosolförpack
ning. 
Begär priser och ytterligare In
formation hos generalagenten 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm Sv. 
Tel. 08/2461 60. 

Informationstjänst nr 37 

STABILISERADE 
LIKRIKTARE 
0-1 S V/0-10 A 
0-1S V/0-20 A 
0-30V/0- SA 
0-30 V/0-1S A 
0-60V/0- 2A 
0-60V/0- SA 
0-60 V/0-10 A 
0-60 V /0-30 A 

SVENSK TILLVERKNING 

Leverans frå~ lager 

Begär dafablad för närmare 

specifi kation 

Ingenjörsfirma 

GUNNAR B-=CKMAN AB 
Kirunaga!an 42, Vällingby 
Tel. 08/386650, 386651 

Informationstjänst nr 40 
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TEMPERATUR· 
REGULATOR 

för proportionell temperaturreglering med tyristorer. Reglerad ström max_ 
10 A, för högre strömmar, separat tyristortillsats 

SWEMA SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 
Pepparvägen 27 - Stockholm· Farsta 5· Telefon 08/940090 

Informationstjänst ni 38 

En 
industri 
lör 
industrin 

.. ~OOl~fm~(pJ~ 
GOTARPS FABRIKS AB Gnosjö 
Telefon Värnamo 0370/91430 växel 

Informationstjänst nr 39 

Sänk 

verkstadskostnaderna 

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-sldiga katalog över mätinstru
menttIll 

Näiiiii.····· .. ·.···· ..... ·.··.··.·· .. ·· .. ·.·········.· 

Adress············································-

Postädi:es-s····_·· __ ··_···· __ ········_···_·
RT 4/68 

Informationstjänst nr 41 

Billiga nya radiodelar 
Efterklangsenhet som kom

plement till mono-- eller 
sterooföTlStä'I1kare mg. ~mp. 
8 ohim, utgångSlimp. 30 
!lrohm sv. kr. 28: 70 

Transistorsortiment beståen
de av 10 hi, 10 in- och 10 
utgångsilransistorer samt 10 
dioder, tillsam;mans 40- st. 

sv. kr. 11: 40 
Effekttransistorsorliment be

stående av 2 GP9/AD136 -
2 GP2J15/TF78/15-2 Gp11/ 
ad139 - 2 GP26/AD143 -
2 GP34/AD150, tillsammans 
10 st. sv. kr. 25:-

Lågvoltselektrolytsortiment 
bestående av 50 st. 1-2000 
uF. sv. kr. 20:

Motståndssortiment beståen
de av 100 st fär~odade 
motstånd, 0,2-2 W. 

sv. 'kr. 6: 60 
Potentiometersortiment be

stående av 50 st enkla, 
dubbla och gängade med 
och utan strömbryta!fe. 

sv. Kr. 23:
Nättransformator. P. 220 V S. 

40 V 2 A. sv. kr. 41:-
Nättransformator_ P . 220 V S. 

31 V 1 A. sv. h. 23:-
Nättransformator. P. 220 V S. 

6 V 1,6 A. sv. kr. 8:-

KJELDGAARD 
Postbox 227 Aalborg - Danmark 

Informationstjänst nr 42 

RADANNONSER 

Radiotelefoner - Walkie-talkie 
Pony CB-36S 1,5 W 2 kanaler 

Det finns 8 olika modeller av 
Pony CB-36. Endast CB-36S fyl
ler Telestyreisens bestämmelser, 
vilket erfordras för att den skall 
få användas. 1 års garanti - 6 
månaders bytesrätt. Leveranstid: 
omgående från generalagenten: 

Speed-IMPORT, Box 5155 
Malmö. Tel. 040/916710 

KOMMUNIKATIONSRADIO 

Walkie-talkie Biltelefoner. Räck
vidd S-SO km. Polisradio, Polis
convertrar, Lafayette, Pony, Ray
theon, Effect kristaller, antenner_ 
Ombud, återförsäljare sökes 

Speed-IMPORT, Box 5155 
Malmö. Tel. 040/91 67 10 

Pony CB-16 och CB-36 gamla mo
dellerna utförsäljes fantastiskt bil
ligt. Begär pris. 

Malmö Technical Import AB 
Köpenhamnsvägen S D, Malmö V 

KOMMUNIKATIONSRADIO 

Sveriges största privatradiokata
log. Landets absolut lägsta priser_ 
Apparater från 43: SO. Katalog
pris 1: -. Högsta rabatten från: 
Malmö Technical Import AB; 
Köpenharnnsvägen S D, Malmö V. 

NY FYNDKATALOG: Philips 
mFI-högtal, TV- och bilant, bil
radio, tonband, batterier, rör, tran
sist, motst, kond, strömbr, osv, 
allt till våra piratpriser !! Beställ 
den idag mot 1: - i frim och över
tyga Er själv!! 

ALL-TEST avd C UDDEVALLA 

HOPPSAN 

Vår förra annons väckte Upp
märksamhet. Mycket tog slut, men 
vi har förnyat lagret. Välkommen 
på nytt. Måndag-Fredag 17-20. 

U-66 Elektronikkomponenter 
Wrangelsg. 4 Göteborg Ö 
Tel. 19 SS 19 

Inbundna ex. av Populär Radio 
årgångarna 1929-1945 säljes. 
Tel. 040/91 52 22 



CHINAGLIA sedan 
1930 MÄTINSTRUMENT 

RÖRVOLTMETER 22 MO=1 MO", V= 20 mV -1500 V I 7 områden 
V.-.20--1500V I 7 områden 

Pris : 345 : - exkLtillbehör o. oms. 

Egenskaper: 
Metallhölje med handtag 
Vridspolei nstrument 200 ~AJKI.1 . 5 
3 färgad spegelskala 

VU 100 mV~OOO V I 7 områden 
n 0,2n.l000Mn I 7 områden 

utomordentlig nollpunkt stabilitet elektroniskt över
be,lastningskydd elektr. nollpunkt-förskjutning till skal mitt 
spänningsmätning positiv och negatlvansl.omkastnlng 
Ing.lmpedans 22 MO vid IIksp./MQ vid v ...... 

(n x l skalmlIt 10 n) 
Kapacitetsmätning (ballistik metod) 
500 pF - 0,5 Farad 
Högspännlngsmätn.30 KV med test· 
kropp 
HF-spännlng med HF-teslkropp 
Noggrannhet: 

42 effektive mälområden 
nätanslutning 110-220 V/so Hl (5,5 VA) 
Storlek 240X 170 X 105 mm,2,1 kg 

CHINAGLIA TRANSISTORPROVARE 630 

UTFÖRANDE: • Portabel 
• hölje av stryktålig melamlnplast 
• Instrument med vridspolesystem stor tydlig 

trefärgad skala med yttre nollstännlngsskruv 
• batteridriven med 1 st 3 V cell 
• Vikt 400 g 

EGENSKAPER : 

• kontrollerar normala o. effekttranslstorer 
• kontrollerar läckning Ice O 
• kontrollerar fram- o. backmotstånd hos haiv

ledardioder 
• visar fl strömförstärkning på direktvisande 

skala ~100 och 0-300 
• provar både PNP. och NPN-Transistorer 

V= + 2,5% 
V+ 3,5 % 
n+2,5 % 

Andra CHINAGLIA INSTRUMENT 

Lab. TRANSISTORPROVARE med 6 frekv, upp 
till 100 MHI 
UNIVERSALINSTRUMENT DInotester 200 kO/V 
0:0 660 B 20 kO/Vo, Laveredo 40 kO/V med och 
utan slgnaflnjektor upp t. 500 MHz, 1 kHz mod. 
MIGNONTESTER 2 kniv 0,20 kO/V 
Portabel RÖRPROVARE och d :o med transIs
torprovare och bIldrörsprovare 
ELEKTROTESTER för Installatörer 
TORRBATTERI- resp. ackumulator provare dl
rektvisande portabel termometer 
VARVTALSMATARE för bilverkstäder 
Volt· och amperemätare prec. o . panelutf. 
OSCILLOSKOP 
m.fl , 

MARKNADENS PRISBILLIGASTE KVALITETSTRANSISTORPROVARE Kronor 119:- ex. oms. 

Begär uppgifter från Generalagenten 

@HEFABJ 

PLATBOCKNINGSMASKIN 
Skruvstycksmodell 
max 45 cm Kr 159: -,60 cm Kr 169: -,90 cm Kr 254:-

Bänkmodell 
max 60 cm Kr 465: -,90 cm Kr 499: -, 120 cm Kr 765:
exkl, oms, o, frakt 

NÖDVÄNDIGT KOMPLEMENT FÖR LAB" KURSER o, 
VERKSTÄDER 

BAUMER-ELECTRIC MICROBRYTARE med 'schweizisk precision 
från lager. TILL EFTA-PRISER. Rekvirera originalprospekt 

Generalagent @HEFAB J 

ffi J HALVLEDARE, RÖR och LIKRIKTARE från 
:;HEFAB levererar: TELEFUNKEN och GENERA .... ELECTRIC 

Brimar, Cosem, Delco, Intermetall, Motorola, Mullard, Newmarket, Philips, RCA, Siemens, Texas, Valvo m, fl. 
samt KOMPONENTPROGRAMMET från Philips Servex (med S-kort) 

F&T FISCHER & TAUSCHE Kondensatorenfabrik 
ELEKTROLYT - miniatyr MET, POLYESTER o. PAPPERS m.fl. kond. 

MIniatyrutförande tub med trådanslutning 

6/8 V 12/15 V 30/35 V SO/50 V 70/80 V 2SO/275 V 450/550 V Bägare m. mutter 

5ILF l: 15 5ILF l : 15 5ILF 
10 l : 15 10 l : 15 10 
16 l : 15 25 l : 15 25 
25 l: 15 50 l: 15 50 
50 l : 15 64 l : 15 64 
64 l: 15 100 l: 15 100 
100 l: 15 160 l : 30 220 
200 l : 20 250 l : 45 2SO 
250 l: 20 500 2: 45 300 
500 l : 95 1000 3: 15 500 
1000 2: 45 2200 5: 60 1000 
2500 3: 75 2500 5: 70 2500 
5000 6: 15 5000 9: 45 5000 
10000 , 9: 75 10000 12 : 25 10000 

l : 15 5ILF l : 15 0,51LF l: 15 32ILF 2: 20" 4ILF l: 60 350/385 V 
l: 15 10 l: 15 l l: 15 SO 2:jso 8 2: 10 8ILF 2:45 
l : 15 16 l : 15 2 l : 15 32+32 3: 40 SO 3: SO 8+8 3: 15 
l: 20 25 l: 15 5 ' l: 15 SO+50 4: 35 8+8 2: 85 16+16 3:60 
l: 25 SO l: 25 10 l:jl5j 350/385 V 16+16 3: 50 32+32 5: 05 
l: 30 64 l : 75 25 l: 50 8ILF 1: 60 25+25 4: SO SO+SO 6: 60 
2: 10 100 l : 90 SO l: 65 32 2 : 25 32+32 5: 25 100+100 8: 30 
2: 15 250 2: 70 100 2: 60 SO 2: 85 SO+SO 7: 80 45/550 V 
2: 90 500 3: 90 250 3:i45 8+8 2: 10 8ILF 2: 60 
3: 10 1000 6: 60 500 4: 90 16+16 '1' 2: 70 5OO/5SO V 25 2: 75 
5: 40 1500 8: 85 1000 8: 40 25+25 3: 45 32+32ILF 6: 30 8+8 3: SO 
8: 85 2200 11:40 2500 17: 40 32+32 4: 05 32+32 6: 60 

13: 30 5000 17: 60 5000 31: 451 5O+SO 5: 2~. 550/600 V SO+SO 9:00 
27: 45 10000 34: 00 10000 61: 20 100+100 7:20 SO+50 ILF 11 : 40 100+100 14: 40 

Begär uppgifter från Generalagenten @HEFABJ 
CIR-KIT SA 8-8 BYGGSATS 

STEREO FÖRSTÄRKARE 
Pris 168:- NätdeI55:- ex, oms, 

CIR-KIT KOPP ARTEJP 
RASTERPLATTOR 

Generalagent AB HEFAB 

B I L D R Ö R STOR SORTERING ÄVEN LAGPRIS M. SKÖNHETSFEL 

SHE FAB} Box 45025, STOCKHOLM 45. Telefon 08/201500. Tegnerg.39, STOCKHOLM C 

TRANSFORMATORER (till RoT beskriv· 
nlngar i lager; på beställning lindas även med 
önskade data. Lev. tid 1-3 veckor) 

N62 GLÖDSTRÖMSTRANSF. Prim.: 

N65 
N68 
N70 

220 V SO Hl Sek, 6,3 V 1,3 A 16: SO 
0:02X3,15V4A,4,5V4A 36:80 
0 :06V8A,6,3V4A 37:75 
Transistor· o. GIÖdstr.transf. Prim . 
220 V SO Hl, Sek.: 4 st 6,3 Vo, 2 st 3,15 V 
0,5 A för parallell / seriekoppling 24: 75 

N71 
N72 
N130 

0:0 med 1 A Ilndn. 29: 50 
0 :0 med 2 A Ilndn. 36: 50 
0 :0, Sek.: 4 st 12,6 V o . 2 st 6,3 V 
0,5A 

N131 
N132 
NI33 

0:0 med 1 A Ilndn. 
0:0 med 2 A Ilndn . 
0:0 med 1,5 A Ilndn . 

TRANSISTORTRANSFORMATORER 
220 V 50 HZ t samtl . för parallell / seriekoppling 

N60 Sek.: 2X 6,3 V å 0,3 A 17: 95 
N69 0:02st7VåO,1 A 14: 95 
N90 0:02 st 9 V å 250 mA 18: 50 
N120 0:02 st 12 V å 0,2 A 18: SO 
N121 0:0 2 st 12 V å 0,4 A 21: 25 
N240 0 :0 2 st 24 V å 5 A 66: 00 
N241 0:01X24Vl0A 72:60 
N243 0:02 st 24 V å 3 A 54: 25 
N300 0:0 2 st 30 V å 5 A 74: 25 
N351 0:0 2X35 V l A 31:25 
N353 0 :0 2X 35 V 1,5 A 36: SO 
N400 0:0 2 st 40 V å 5 A 79: 25 
N421 0:0 2X42 V l A 44: 75 
N422 0:0 2X 42 V 2 A 56: 75 

NÄTTRANSFORMATORER 

N1815 Prim .: 220 V SO Hl, Sek.: 2X 183 V ISO 
mA (= 370 V) 2 st 6,3 V 2,5 A (=12,6 V 
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.lödtorn 49: SO 

N3480 Prim, 0-205·220·235 V Sek.: 2 X 335 V 
(= 670 V) 2X 400 mA 94: SO 

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 . transf. o. drosslar lagerföres 

TRANSISTORER o. DIODER. Pris.x.: 

AC107 
AC122 
AC124 
AC125 
AC126 
AC127 
AC128 
ACI32 
AC151 
AC153 
AC162 
ACI63 
A0139 
A0149 
A0152 
AOI55 
A0161 
A0162 
AF102 
AF105 
AF106 
AF115 
AF116 
AFI17 
AF118 
AF121 
AF124 
AF125 
AF126 
AF127 

5: 15 AF139 6: 25 OC72 2: 95 
2: 40 AF178 3: SO OC74 3: 25 
2: 75 AF179 4: 25 OC75 2: 25 
l: 95 AFI80 5: 95 OC76 5: 25 
2: 00 AF181 5: SO OCP70 11: 95 
2 : 10 AF185 4: 75 AA112 O: 75 
2: 20 ASY26 2: SO AA119 O: 60 
2:00 ASY27 2: 95 BA100 1:75 
l : 95 ASY28 2: 75 BA10l 3: SO 
2: 55 ASY29 2: 95 BA102 2: 85 
1:95 ASY31 3:75 BA114 1:40 
2: 35 ASY32 4: SO BA121 2: 95 
4: 95 ASY67 11: 75 BY100 3: 15 
4: 95 ASY73 10: 90 BZY83 2: 95 
4: 95 ASY74 10: 75 BZY85 2: SO 
4: 65 ASY75 11: 75 OAS 2: 40 
4: 20 ASY76 5: 25 OA7 3: 10 
4: 20 ASY77 6: 25 OA70 O: 55 
3: 75 ASY80 6: SO OA79 O: 55 
4: 95 BC107 l: 95 OA81 O: 55 
2: 95 BC106 l : 75 OA85 O: 70 
2: 95 BC109 l: 75 OA90 O: 55 
2: 95 BF180 5: 25 OA91 O: 60 
2 : 95 BF181 5: 25 OA95 O: 70 
5: 95 OC22 22: SO OA200 3: 75 
3: 25 OC25 8: SO OA202 3: 95 
2: SO OC44 3 : 25 OA210 7: 75 
2: SO OC45 2: 95 OAP12 11: 95 
2: 25 OC70 3: 95 OAZ200 5: 95 
2: 25 OC71 l: 95 OAZ211 4: 95 

övriga europ. o. amerikanska lagerföres 

KATODSTRALERÖR 5' 5UP! RCA I orlgl· 
nalförpacknlng (=OGI3-32) Kr. 64: 75 
För produktion o. motsv. levererar vi fabr.nya 
testpoströr 

AZI 3: 95 EF80 2: 95 P184 3:45 
AZl1 5: 25 EF85 3: 25 PL500 6: 95 
CV68 6: 95 EF86 3: 25 PY81 3:25 
CVllll 4: 95 EF89 2: 95 PY83 3:40 
OY36/37 2: 95 EF183 2: 95 PY88 3: 75 
EAA91=6AL5 EFI84 2: 95 UBC81 3:45 
= 602 2: 95 EFMll 9: 25 UBF89 3: SO 
EABC80 3: 25 EK90 3: SO UC92 2: 95 
EBC21 9: 20 E134 7: 95 UCH21 6: SO 
EBC41 4: SO E183 3: SO UCH81 4:25 
EBC90 3: 20 El84 2:85 UF21 l: 95 
EBF2 9: 25 El86 3: 75 Ul84 3: 75 
EBF80 3: 00 EL95 8: 20 UY41 3:36 
EBF89 3: 25 EM34 3: 95 UY85 2:65 
EBl21 6: 75 EY81 2: 95 OB2 6: 95 
EC92 2: 75 EZ40 3: 25 003ekv 3: 95 
ECC33 9: 20 EZ81 2: 90 lA7GT 2:95 
ECC40 6:45 PABC803: 75 lG4GT l: 95 
ECC81 3: 25 PCC84 4: 50 lH3GT 3: 75 
ECC82 2:60 PCC85 3: SO lQ3GT l: 95 
ECC83 2: 60 PCC88 5: 40 3Q4 3: 95 
ECC85 2: 95 PCC189 4: 75 6BE6 2: 95 
ECC91 6:25 PCF80 3: 40 6ES 4: 80 
ECH4 9: 25 PCF82 3: 95 6J8 5: 95 
ECH21 6: SO PCl82 3:80 6SC7 6:95 
ECH35 5: 95 PC184 4:30 12J5GT 4: 95 
ECH41 4:45 PCl85 4: 40 12Q7GT 2:95 
ECH81 2: 95 PC188 3: 95 12AS7 6:95 
ECH84 3:20 PL36 5: 95 12S7JG 2: 95 
ECLll 3: 75 Pl81 4:25 12SK7G 3: 95 
ECl82 3: 80 P182 3: 80 35Z4GT 3: 75 
EF22 3:95 P183 3: 75 46 1:95 

Under 10 rOr 5: - exp .• vg. El. oms. o. frakt en
dast per postf6r.kott av Inneliggande lager 



Centl;llab 
Välkänd tillverkare av kompo
nenter med tonvikt på keramik. 
För militärt och civilt behov. 
Mycket stort sortiment. Special
katalog för varje komponent
grupp. 
KERAMISKA KONDENSATORER 
av skiv-, rör- och genomförings
typ för olika montagesätt, samt 
trimrar enligt Mll-C-81A m. m. 
Kombination kond.-gnistgap och 
andra special typer. 
POTENT10METRAR, trådlindade 
och kolbana, kapslade och 
okapslade trimtyper, miniatyr
och subminiatyrutföranden för 
pc-montage m. m. 
VRIDOMKOPPLARE I stort ur
val från miniatyr- till effekt-typ, 
även i utförande för tryckt krets 
montage. 
Andra utföranden som skjut-, 
hävarms- och tryckomkopplare 
finns också på programmet. 
I övrigt erbjuder Centralab olika 
detaljer i keramik i en mång
fald utföranden, bl. a. t. ex. me
talliserad keramik o. s. v. 
Integrerade kretsar och s. k. 
Microcircuit Tailoring ingår även 
I Centralabs program. 
Centralab har nu även övertagit 
Hoffmans tillverkning av halvle
dare, och denna del av Centra
labs fabrikation kallas nu Cen
tralab Semiconductors, d. v. s. 
zener-regulatorer, tunneldioder, 
solceller, photo-voltaic detec
tors & readouts m. m. 
Begär kataloger, priser och upp
lysningar hos generalagenten 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, Stockholm Sv, 
Tel. 08/24 61 60. 

Informationstjänst nr 44 

PRECISION COAXIAL 
ATTENUATORS 

SPECIFICATION 
Impedance 

50 or 75 Ohms 
Frequency Range 

D.C.to4G/c 
Resistance Tolerance 

±1% or.1 db 
V.S.W,R. 

Less than 1.05 at 1 G/c 
Less than 1.20 at 4 G/c 

Maximum Power 
1 Watt continuous 

Kan beställas med N-, BNC- eiler 
TNC-kontakt och med dämpnings
värde l, 2, 3, 6, lO, 12 eller 14 dB i an
tingen 50 eller 75 ohms-utförande. 
För närmare upplysningar ring eller 
skriv till oss. 

t:e I e APPARATER 
Skogsbacken 24-26 

Sundbyberg 6 Telefon 08/290335 

Informationstjänst nr 47 

68 RADIO & TElEVISION - NR .. -1968 

Vi har den! 
Dual 1019 
• 22 olika 
utföranden 

pris från 

480:-

firma Jon Idestam -Almquist 
Sandsborgsvägen 49, Enskede. 08 / 599480 

Informationstjänst nr 45 

montera med HELLERMANN 

DISTANSBRICKOR 

KYLFLÄNSAR 

HALLAR E för dioder, tran
sistorer, tyristorer 

Rikhaltigt program 

TELE·1NVEST AKTIEBOLAG 
BOX 2162. GÖTEBORG 2 
031/116101. 131700. 13 515-4 TEAB0 

Informationstjänst nr 46 

TRANSISTORFÖRSTÄRKARE 
FÖR 6, 12 och 24 VOLT 

BATTERIDRIFT 
Kvalitetsbyggda, robust konst
ruktion för bilar och båtar. -4 in
gångar varav 2 mixbara 2000hm, 
övr. 500 kohm 100 mv. Utgångar: 
7,5 ohm, 1Sohm och 100voltlinje. 
Tonkontr. "I modeller: 12 volt 50 
wall. 12 volt 15 wall, /i. volt 20 
watt och 24 volt 30 wall. Aven 120 
och 250 wall modeller för 24 volt. 
Tillbehör kabel och fäst bygel. Be
gär broschyrer och prisuppgifter. 

TRANSISTOROMFORMARE 
FÖR 12 OCH 24 VOLT Till 220 
VOLT SO HZ. 
120 watt 250 watt, 350 watt m. fl. 
Begär broschyr och prisuppg iner. 

"SOUND 1 000» ORKESTER
FÖRSTÄRKARE I BYGGSATS-40 
WATT SINUSEFFEKT, 60 WATT 
MUSIKEFFEKT KISEL-TRANSIS
TORER 20-20000 H%<1 % DIST. 
Mixerpult m. "I ingångar om
kopplingsbara för vanlig 'mikro
fon o. el.·gitarr. vibrator-inkopp
ling, känslighetsinst. 10 mv-1 
volt för varje ingång, sep. bas- o. 
diskantkontr. ± 14 db, transpor
tabel typ med inb. högtalare 2 st. 
bas o. 2 st. diskant, ansl. t. yttre 
högtalare 8-16 ohm, elegant 
högt. Iront o. tvällbar klädsel, 
75 x S6 x 24 cm, vikt ca 25 kg. 
Begär,ytterligare uppgifter. 

HIGH FIDELITY - STEREO 
Marknadens alla välkända fabri
kat. Se våra annonser i föreg. 
nummer av R& TI Skriv till oss o. 
meddela vad som är av intresse 
fabrikat, modeller eller prestan
da och prisklasser. Ni får en of
fer! som Ni finner intressant och 
fördelaktig. 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7, Stockholm V A 

Tel. 359481.320473 

Informationst;änst nr 48 

Principscheman 

Principscheman I RT är ritade enligt 
följande riktlinjer:. 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styck
Iistor. 

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

Således är 100 = 100 ohm. 100 k = 
100 kohm. 2 M = 2 Mohm, 30 p = 
30 pF. 30 n = 30 nF (1 n = 1 000 p). 
3 ,. = 3 ,.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 
dubbelnummer) 40:-
lösnummer 3: 90 
Reservation för ev. prisändringar. 

Prenumeration kan beställas 

direkt från PrenumeratIonsavdelnIng
en, Box 3263, Stockholm 3. i Sverige 
på närmaste postanstalt med postens 
tidningsinbetalningskort postgirokon
to 65 60 07. 

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 205 003. 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. 

ANNONSÖRSREGISTER 

för Radio & Television nr 4 

AEG Elektriska AB 
Ing. f:an leo Bab 
Ing. f :an Gunnar Beckman 
Beva Teknik 
Boliden BaUeri AB 
AB Gösta Bäckström 
Cern 
Cromtryck 
Eia Successors AB 
Ekofon 
Elfa Radio & Television 
General Motors Nordiska 
Gylling & Co 
Götarps Fabriks AB 
Habia 
Hefab 
Firma Bo Hellström 
Idestam-Almqvist 
Inköpsregister 
Kjelgaard Radio 
Olov Klevestav AB 
Helweg Mikkelsen 
N V Philips 
Nordqvist & Berg AB 

58 
62 
66 
47 
8 

60 
8 

11 
44 
68 

53.70 
AB 4 

2 
66 
9 

67 
57 

54,68 
64.65 

66 
63 
10 
52 
60 

Orion Fabrlks- och Försälj
nings AB 

Bo Palmblad AB 
Radio AB Peerlees 

55 
66.68 

50 
Industri AB Reflex 62 
Firma Artur Rydin 43 
Scandia Metric 47 
S~pm 54 
Schlumberger Svenska AB 61 
AB Servex 12 
Signalmekano 62 
Skandinaviska Helkama AB 53 
M Stenhardt 68 
Svenska Deltron AB 58 
Svenska Grundig AB 66 
Svenska Mätapparater 

Fabriks AB 66 
Svenska AB Philips 6, 7 
Svenska Radio AB 5 
Svenska Tokai 69 
Sydimport Handels och 

Importfirma 59 
Teleapparater 68 
Tele-Invest AB 68 
Harry Thellmod AB 63 
Terratron 63 
AB Unital 62 
Westerlunds Electronlc 51 
Videoprodukter 62 

Cossor reduktionssats CAK 100 för 
koaxialkontakter ger valfri övergång 
mellan BNC-, C-, N- och UHF-kon
takter. Består av 8 kontaktdon och "I 
mellanstycken för totalt 28 kombina
tioner. Levereras i tröefui. 
Pris kr 150:-

M. STENHARDT AB 
-e--------------------
Grimstag. 89, Vällingby. 08/8702 "lO 

Informationstjänst nr 49 



RADIOTELEFONER 
2&-SI ' MHz 

Tokai kommunikationsradioanläggningar tillverkas i Japan av Tokai Communication Apparatus Corpo
ration, världens största företag i branschen. Hög kvalitet och utomordentliga prestanda i förening med 
låga priser har gjort Tokai till det mest sålda fabrikatet på den svenska marknaden - bl. a. har landets 
största förbrukare, Statens Vägverk, Vattenfallsstyrelsen, Armeförvaltningen, Marinförvaltningen m. fl., 
efter ingående prov och jämförelser valt Tokai. 

TOKAI TC-912S 
Liten bärbar station med 
200 mW effekt. Storlek 
180x 65x 50 mm, vikt 500 
gram. Räckvidd i skogig 
terräng 3-4 km. 
Pris ex.kl. oms. 245:-
TOKAI TC-130S 
Lågeffektstation på 500 
mW. Storlek 210 x 90 x 40 
mm, vikt 1000 gram. Kan 
även användas som mo
bilstation. Räckvidd i sko
gig terräng 4-8 km. 

Pris ex.kl. oms. 411(-
395:-

TOKAI TC-S02S 
Bärbar tvåkanals hög
effektstation på 1,6 W. 
Storlek 210 x 90 x 40 mm, 
vikt 1100 gram. Kan även 
användas som mobilsta
tion. Räckvidd i skogig 
terräng 5-10 km. 

Pris exkl. oms. 595:-
TOKAI TC-306S 
Bärbar högeffektstation 
på 3 W med 6 kanaler 
och tonanrop. Storlek 
230 x 90 x 45 mm, vikt 1350 
gram. Kan även användas 
som mobilstation. Räck
vidd i skogig terräng 7-15 
km. 
Pris exkl. oms. ·695:-
TOKAI TC-S06S 
Bärbar högeffektstation 
på 5 W med 6 kanaler och 
tonanrop. Storlek 250 x 
80 x 55 mm, vikt 1750gram. 
Kan även användas som 
mobilstation. Räckvidd i 
skogig terräng 10-20 km. 

Pris exkl. oms. 795:-

SÄNKTA PRISER! 
Tack vare den stora försäljningsframgång 
som våra artiklar haft under det senaste 
året har vi kunnat väsentligt sänka våra 
priser, framför allt på mobila stationer, 
kristaller och antennmateriel. 

5 ARS GARANTI! 
Fr. o. m. den 1 september 1967 har vi höjt 
garantitiden till 5 år på alla stationer. 

30 DAGARS RETURRÄTT 
För att kunden skall kunna övertyga sig om 
att kvalitet och prestanda motsvarar hans 
önskemål, lämnar vi 30 dagars returrätt på 
alla leveranser. 

KVANTITETSRABATTER 
Vid köp av 5 stationer lämnas 5% kvantitets
rabatt och vid köp av 10 stationer 10 %. 

NYHET! 
ZODIAC 
Som komplement till Tokai presenterar vi 
nu på den svenska marknaden det ja
panska fabrikatet ZODIAC. Stationerna 
har förnämliga prestanda och är av yp
persta kvalitet, och garantitiden har där
för även för detta fabrikat kunnat sättas 
till 5 år. 

.~ ..........•.... ; .. 
~. 

ZODIAC MB-S012 
5 W bas- eller mobilstation med 12 kanaler. 
Storlek 200 x 155 x 60 mm, vikt 1 850 gram. 
Räckvidd mellan mobil- och basstation i 
skogig terräng 15-30 km. 

Pris exkl. oms 790:-

PORTABLA FM-STATIONER 
Portabla FM-stationer är under 
konstruktion hos Tokai. Produk
tionen beräknas kunna starta 
under år 1968. Redan nu till
verkas emellertid en FM-mo
nitor (mottagare), FM-161, för 
68-174MHz. 
Pris exkl. oms. 595:-

BEGÄR PROSPEKTI Insänd kupongen i fullt frankerat kuvert 
till 

» ~ • 
AB SVENS7 C ...... _j~Jl_( .. :Y ....... I_. 

Atlasgatan 9 • Stockholm Va Tel. 08/349485 

Representant för södra Sverige: S. H. Cato AB, Väderögatan 8-10, Malmö e, tel. 040/937370 
Representant för västra Sverige: AB Sven Fagerberg & Co, Kabelgatan 35-37, Göteborg V. 

tel. 031 /2420 00 
Representant för Gotland: Radioutställningen. Wallers plats 6, Visby, tel. 0498/12230, 13022 
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TOKAI PW-100S 
1,6 W bärbar, mobil eller basstation 
med 2 kanaler. Storlek 150 x 150 x 45 
mm, vikt 1 400 gram. Räckvidd i sko
gig terräng 5-10 km. 

Pris exkl. oms. 445:-

TOKAI PW-404S 
4 W bärbar, mobil eller basstation 
med 4 kanaler. Storlek 150 x 150 x 45 
mm, vikt 1 400 gram. Räckvidd i sko
gig terräng 10-20 km. 

Pris exkl. oms. 595:- 6J5<-

TOKAI PW-S07S 
5 W bas- eller mobilstation med 7 
kanaler. Storlek 150 X 150 x 45 mm, 
vikt 1200 gram. Räckvidd mellan 
mobil- och basstation i skogig ter
räng 15-30 km. 

Pris exkl. oms. 695: - 7DkE-

TOKAI PW-SOOES 
5 W bas- eller mobilstation med 5 
kanaler. Storlek 255 x 140 x 95 mm, 
vikt 2250 gram. Räckvidd mellan mo
bil- och basstation i skogig terräng 
15-30 km. 

Pris exkl. oms. 790: - 8)IC;-
----------------

Till AB SVENSKA TOKAl, Atlasgatan 9, 
Sthlm Va. 

Sänd mig prospekt och prislista över sta
tioner och tillbehör! 

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

Adress: ............. .... .. ............... .. ............... ....... .. 

Postadress: ...... ...... ................. ............ ........... . 
RoT 4/68 



Små dimensioner 
Stor prestation 

Fuktskyddad 
Funktionssäker 
Prisvärd 

Tillverkad efter 
amerikanska 
och europeiska 
normer 

Danotherm 
Keramiska 

vridmotstånd 

4-6-8 -12,5-15 -20-25-30-40-50-75-100 -130-200-300&500 WATT 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

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