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Heltransistoriserad 

GIV ARINDIKATOR 
för mätningar med trådtöjningsgivare 

Givarindikator typ BKI-l är en prisbillig en
kanalig brygga avsedd för mätgivare baserade 
på trådtöjningsgivare. Indikatorn är heItransisto
riserad och kan anslutas direkt till nätet eller ma
tas med batterier, t.ex. vid mobila mätningar. 
Genom att välja lämpliga mätgivare kan stor
heter såsom tryck, kraft, moment, accelerationer 
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m.m. mätas såväl statiskt som dynamiskt upp till 
25.000 Hz. 
I utförande typ BKI-2 är indikatorn försedd med 
en håll krets, som kvarhåller mätningens maxi
malvärde. 
Båda typerna har sto rt vridspoleinstrument och 
förstärkarutgång för skrivare. 

Begär utförligt datablad! Insänd gärna nedanstående kupong. AB BOFORS 69020 BOFORS 
Tel. 0586/360 20 

MÄTSYSTEM LASTCELL 
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Graetz magnetsnurra 
För avmagnetisering av färgtv. Inga ledningar, inga 
soänninQar, högeffektiv. Behövs av varje färgtv-kund. 

TV-anslutningskabel från Stolle 
Den enda på marknaden som passar alla antenn- och 
centralantennsystem. Köp den här och Ni behöver 
inte ha någon annan på lager. Kabeln finns i längder 
från 1112-10 m. Anslutningsdonen är godkända av 
SEMKO. Användbar för såväl P1 som P2. 

~ STV 5, stereo kabel från Stolle 
T Användes för koppling mellan förstärkare, bandspela

re, radio eller grammofon. 5-polig, skärmad, försedd 
med DIN-kontakter och prisbillig. Nödvändig för alla 
ljudälskare! 

M 136, dynamisk mikrofon 
Prisbillig UHER-mikrofon som uppfyller höga krav på 
kvalificerade ljudinspelningar. Kulkaraktäristik. Fre
kvensområde 50-15000 Hz. 

Beställ idag från EIA SUCCESSORS AKTIEBOLAG 
Box 6060 

13231 Stockholm 6 
Informationstjänst nr 2 
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GRAFIT-SPRAY 33 
är en högvärdig produkt med kolloidgrafit som 
kan påsprayas till ett hållbart och ledande skikt 
av valfri tjocklek. GRAFIT-SPRAY 33 avleder sta
tiska uppladdningar tillförlitligt och säkerställer 
en effektiv skärmning. 

KONTAKT 60 
är ett rengörings- och skyd.flsmedel för begagnade 
och nedsmutsade kontakter av alla slag, löser 
oxid- och sulfatskikt, avlägsnar smuts, olja, harts, 
fett och metallföremål samt undanröjer störningar 
som uppstått genom otillåtet höga övergångsmot
stånd eller otillfredsställande kontaktfunktioner. 

KONTAKT 61 
är ett specialmedel, rengörings-, glid- och kor
rosionsskyddsmedel för nya (icke oxiderade) och 
speciellt känsliga kontakter samt för elektrome
kaniska maskindelar. 

KONTAKT WL 
är ett lösningsmedel som är uppbyggt på en 
blandning av universell karaktär. Det har blivit 
ett specialmedel för reparation och service, tvät
tar och avfettar snabbt och effektivt all slags 
elektrisk och elektronisk apparatur och dess 
olika delar. 

PLASTIK-SPRAY 70 
är ett ogenomskinligt acrylhartsskyddslack som 
ger en hög isolerande glasklar yta. Det är okänsligt 
för förtunnade syror, lut, alkohol , m'ineralolja och 
atmosfäriskt inflytande. Dessa egenskaper gör 
PLASTIK-SPRAY 70 lämpligt för de flesta an
vändningsområden. Temperaturbeständigt från 
- 70 till +100·C 

Beställ hos Eder fackgrosshandlare eller direkt av oss: 
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LöDLACK SK 10 
är ett utomordentligt lödhjälpmedel (flux) för alla 
områden inom elektroniken. SK 10 är ett skydds
och täcklack, framställt av renaste råvaror, väl 
anpassat tilllödarbeten av alla slag. SK 10 för
hindrar på ett tillförlitligt sätt att platinorna oxi
derar. 

ISOLER-SPRAY 72 
är en högvärdig, trögflytande Isoleringsolja med 
en genomslagshållfasthet på 20 kV/mm. Det torkar 
inte och används överallt där PLASTIK-SPRAY 70 
ej kan insättas. De kontaktdelar som besprutas 
med ISOLER-SPRAY 72 bibehåller sina funktio
ner, då kontakttrycket vid släpkontakter undan
tränger vätskan. Temperaturbeständigt från - 50 
till +200·C. 

KYL-SPRAY 75 
spårar upp felen. Till de mer lömska felen i 
elektronisk utrustning hör onekligen de tempera
turberoende felen. I de flesta fall uppstår de en
dast tillfälligt, vilket gör det extra besvärligt att 
upptäcka dem. Men har Ni KYL-SPRAY 75 till 
hands är det en bagatell att spåra den här typen 
av defekter. 

POLITYR 80 
tenar och polerar i ett arbetsmoment. Utmärkt 
för alla slags ytor, färger och träslag. POLITYR 80 
ger ett högg länsande, hållbart skikt. 

ANTISTATlK-SPRAY 100 
förhindrar statisk uppladdning hos alla plast
produkter. Förhindrar dammavlagring orsakad av 
statisk uppladdning på plasthöljen. ANTISTATIK
SPRAY 100 är verksamt under lång tid. 

FLUID 101 
hjälper överallt, där fukt skadar. Det kryper in 
under vattnet och slår omedelbart bort den skad
liga fukten . FLUID 101 återställer ögonblickligen 
de genom fukten tidigare förändrade elektriska 
konstanterna och motståndsvärdena. Det är fram
ställt av renaste råvaror och angriper inte plast 
eller andra konstruktionsdetaljer. 

AKTIEBOLAGET 

MAnTINSON& Cn KARLSTAD 

Tel. 054/134 80 - 553 80 Box 530 

Informationstjänst nr 3 
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Talspolen är högta
larens hjärta. Denna 
Peerless talspole 
är lindad på en 

aluminium-hylsa. Det 
låter så enkelt - men det har 
kostat oss år av experiment, 
och det representerar en 
revolution inom högtons
högtalarnas område. 
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Aluminium-talspolehylsan gör d"et möjligt att 
framställa ännu bättre högtonshögtalare 

som kan tåla 5 gånger större effekt, 
på grund av att Al-hylsan leder och avgiver värme 
långt bättre än hittills använda talspolehylsor 

som är väsentligt mycket driftssäkrare 
på grund av att Al-spolen är mer formbeständig ' 
än hittills använda talspolar och genom att aluminiets 
goda värme lednings förmåga tillåter kortvarig 
stor överbelastning utan att spolen brännes av 

som är ca 3 gånger så billiga, 
som andra högtonshögtalartyper med de samma 
belastnings- och ljudmässiga karakteristik, genom 
att Al-talspolen gör det möjligt att utnyttja en 
viktmässig lätt och för övrigt enkel, genomprövad 
konstruktion. 
Speciellt vill vi peka på, att de nya högtalarna har 
osedvanligt jämn frekvensgång, effektiv ljudspridning 
och låg icke-linjär förvrängning. 
De nya högtonshögtalarna tillfredsställer helt tidens 
ökade krav på den moderna avancerade 
ljudåtergivningen både med hänsyn till kvalitet 
och belastningsförmåga. 
Peerless har mer än 20 års erfarenhet i framställning 
av högtonshögtalare och våra laboratorier för oss 
ständigt främst i utvecklingen. 

Informationstjänst nr 4 
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Det här 
med radio
mottagning kan 
norrmännen, man lär 
sig sånt när man bor i ett 
bergigt land. Det är många års 
erfarenheter av svåra mottagnings
förhållanden som ligger till grund för da
gens avancerade radioapparater från Tandbergs. 
På bilden ser Du Tandberg Sölvsuper 10 Stereo, en lång låg 
radio i bokhyllemodell. Den är både en högklassig radio och stereo
förstärkare på en gång. Högtalarna är av tryckkammartyp. Vilken 
ljudåtergivning! Inga oärligheter eller förvanskningar här inte - utan 
bara naturligt ljud precis som det ska låta. . 
5 våglängder och tryckknappar för snabbval. 2 heltransistoriserade 
slutförstärkare, 2 separata volymkontroller. Finns i teak eller pali
sander. - och med eller utan inbyggda högtalare. Se och lyssna till 
Sölvsuper hos Din radiohandlare. 

TAN D B E R G -det är skillnad 
Ett världsmärke i bandspelare, radio. TV. Försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå. 

Informationstjänst nr 5 
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Väg pris/kvalitet och jämför själv! 

PE 48180-35 V,150 mA 
Inställbar automatisk ström
begränsning 10-180 mA. God 
stabilitet 0,2 %. Lågt inre 
motstånd = 0,3 ohm. Kan 
serie- eller parallellkopplas. 
Små -dimensioner 68 X 120 X 
190 mm. 

Pris endast 295 kr. 

PE1500 0-7,5 V,700 mA 
Inställbar konstantström 70-
700 mA. Mycket god spän
nings- och strömstabilitet = 
0,2 % resp. 5 mA. Mycket 
lågt inre motstånd = 0,075 
ohm. Kan serie- eller pa
rallellkopplas. Små dimensio
ner 68X120X190 mm. 

Pris endast 295 kr. 

Fråga alltid Philips om stabilisatorer för såväl 
växel· som likström. Philips kan stabilisatorer -
utvecklingscentra i såväl Solna som Eindhoven. 
Snabba leveranser från lager i Stockholm. 

Begär utförliga data. Ring Mätinstrument, 
Philips Industrielektronik, Fack , 
10250 Stockholm 27. Tel. 08{63 50 00. 

PE 1504 0-15 V,400 mA 
Inställbar konstantström 40-
400 mA. Mycket god spän
nings- och strömstabilitet = 
0,2 % resp. 2,5 mA. -Mycket 
lågt inre motstånd = 0,1 
ohm. Kan serie- eller pa
rallellkopplas. Små dimensio
ner 68X120X190 mm. 

Pris endast 295 kr. 

Informationstjänst nI 6 

PE 4817 0-35 V, 10 A 
Inställbar konstantström lOmA-lO A. 
Mycket god spännings- och strömstabili
tet =0,1 % resp. 20 mA. Fjärrprogram
mering och -avkänning. Extremt lågt inre 
motstånd 0,002 ohm. Kan serie- eller pa
rallellkopplas. Dimensioner 482 X 177 X 
450 mm. 

Pris endast 2 750 kr. 

PHILIPS 
Industrielektronik 



Hade Ni -bara en smula fantasi, 
skulle Ni fråga efter 
För Sony har fantasi. Eller kalla det 
gärna framsynthet. De satsar målmed
vetet på en intensiv forskning, för att 
alltid göra någonting som är bättre än 
allting annat. Se bara på Sony HIFI. 
Se på dom tekniska uppgifterna. 

SONY 
Son y TTS 3000 

Transistorstyrd manuell HIFI/stereo
skivspelare. Sony är ensamma om att 
använda servostyrt drivsystem på skiv
spelare. Skivtallrikens varvtal avkän-
ner och styr en tongenerator kopplad till 
en diskriminator. Likströmmen från 
denna förstärks och matar en likströms
motor vars varvtal endast är 300 v Im. 
Kraftöverföringen sker med gummirem. 
Drivsystemets fördelar är många: Man 
blir oberoende av nätspänningens varia
tioner, varvtalet korrigeras omedelbart 
vid störning och motorns låga varvtal 
bidrar till ringa rumblestörning (enl 
tidskr High-Fidelity uppmätte CBS 
Lab-77dB, det bästa värde som nå
gonsin uppmätts!) Reglage för fin· 
justering av hastighet ±5 %. Kon
trolleras via inbyggt stroboskop 
med belyst skala. Svaj bättre än 
±0,05%. 

Sony TA 1120 
Integrerad HIFI ·stereoförstär

kare, kiseltransistoriserad. Fre
kvensområde 5- 200.000 Hz+OdB 
-2dB vid 50 watts uteffekt! Distor
sion bättre än 0,1 % vid full utef
fekt, 20-15.000 Hz. Uteffekt si
nus 2X 50 watt ±0,5dB (8 ohm). 
Musikeffekt 2X 120 watt (8 ohm). 
Störavstånd 110dB. Dämpnings
faktor bättre än 180 vid 1 kHz (8 ohm). 
Ingångar: mikrofon, tape-head, skiv
spelare 1, skivspelare 2, tuner, bandspe
lare, förstärkare, extra . T onkontroll Bas: 
100 Hz ± 10dB, 11 steg om 2dB. Dis
kant: 10.000 Hz ± lOdB, 11 steg om 2dB. 
Filter: Diskant 12dB per oktav vid 9.000 
Hz. Bas !2dB per oktav vid 50 Hz. 
Snabbval av programkällorna. 

SonySS 3300 
Högtalare med 3-kanalssystem och 

separata ingångar för resp bas-, mellan
och diskantregister. Omkopplingsbart 
tonkorrigeringsfilter. Princip: sluten 
låda. Högtalardiameter: Bas 30, mellan
frekvens 12, diskant 5 cm. Delningsjre
kvenser: 500 Hz och 3000 Hz. Lådans 
inre volym 90 liter. Resonansfrekvens 

Sony HIFI. 

enl DIN 45573: 25 Hz. Frekvensomfång GYLLI NG 
30-20.000 Hz. Belastbarhet 50 watt 
sinus. Impedans 16 ohm. 
Utförande valnöt. Gylling Hem-Elektronik AB. Stockholm, 08 / 98 1600. Göteborg, 031 / 4202 50. Malmö, 040/70720. Sundsvall, 060 / 150420. 

Informationstjänst nr 7 
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630 TRYCK PA 
KNAPPEN. • • 

TEKNISKA DATA: 
e 4-polig asynkron motor 110/220 v.a.c., SO/60 per. e 
Skivtallrikens vikt 2,3 kg e Nåltryck 0--6 steglöst e 
Vow ± 0,06% e Flutter ± 0,07% e Rumble/signal 
> 42 dB e Anti-skating kompensation e Tryck-på
knappen-Automatik e Tracking-kontroll e Tonarms
lift, hydraulisk e Plexiglashuv. 

Begär demonstration hos er fackhandlare. 

ELAC HI-Fl STEREO PICK-UP STS 244-17 
e Frekvensomfång 20 Hz-20 kHz e Stereoseparation 
vid 1000 Hz 22 db e Anslutningsimpedans 47 kohm e 
Rekommenderat nåltryck 1,5-3 g. 

abtelac 
SKOGSBACKEN 24-26· BOX 629 

17206 SUNDBYBERG ' TELEFON 08/290335 

Informationstjänst nr 8 

ROEDERSTEIN - KONDENSATORER 
Marknadens största lagerförda sortiment 

ERO pappers- och foliekon
densatorer från 5 PF till 20,uF 

-===11 
--==ie 

ROE elektrolytkondensatorer 
från 0,1 !iF till 25 000 !iF 

Vi lagerför dessutom COSEM -
SILEC halvledare, panelinstrument 
från 10 ,uA till 100 A, reed - re
läer, sifferindikatorer, omkopplare, 
strömbrytare, tennsugar, verktyg , 
kontaktdon, etc. 

Vår katalog sändes på begäran kostnadsfritt till industrier, återförsäljare, 
samt i lösblad till experimenterande tekniker m. fl. 

Informationstjä nst nr 9 
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ERO - Tantal tantalkondensa
torer från 0,1 ,uF till 330 ,uF 

Clarostat potentiometrar 

Resista ytskiktsmotstånd och 
precisionsmotstånd 

OLOF KLEVESTAV AB 

OKAS 
Box 601 - 12606 Hägersten 6 

Tel. 08/888830 - 888831 



•• ar Ni HiFi intresserad? 

BRA, skicka efter The Fisher Handbook 1968 
FISHER RADIO USA har sedan 1930-talet varit föregångare och nyskapare då det gäller HiFi. I samband med 
höstens HiFi-mässa -:- HOR NU 68 - presenterades årets nyheter, som väckte enormt stort intresse bland 
alla besökare. 
Den överlägsna Fisher-kvaliteten sammanhänger med att bl. a. integrerade kretsar och fälteffekttransistorer 
sedan flera år är standard i alla Fisherenheter. Fishers omfattande sortiment av både förstärkare och högtalare 
erbjuder ett rikligt urval med många kombinationsmöjligheter. 
Ni måste läsa mera om årets Fisher-program i The Fisher Handbook, en 75-sidig ' presentation av hela 
FISHER sortimentet. Boken finnes på engelska och kan rekvireras utan kostnad från Georg Sylwander AB, 
Lidingövägen . 75 11537 Stockholm. 
Fisherprogrammet säljes genom auktoriserade FISHER återförsäljare över hela landet. Ni är alltid välkommen 
att kontakta oss för information. 

GEORG SYLWANDER 
LlDINGOVAGEN75 670700 STOCKHOLM NO 
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radioprognoser 

December 1968 
Prognosen för radioförbindelser 
under december månad är ba
serad på senast kända och be
arbetade jonosfärdata och på 
det av ZOrich-observatoriet för
utsagda solfläckstalet för denna 
månad, R = 102. Solfläckstalen 
för januari, februari och mars 
1969 beräknas till resp 100, 98 
och 97. 

Medelsolfläckstalet för sep
tember har nu framräknats av 
ZOrich-observatoriet som 120,7. 
Uppmätta dagsvärden är ge
nomgående höga· 

Prognosen anger beräknade 
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värden på optimal arbetsfre
kvens (FOT) vid normalkondi
tioner över distanser 0-4000 
km inom Europa samt långdi
stansförbindelser med Ostasien, 
Nord- och Sydamerika, Sydafri
ka och Australien. 

Oftast kan man emellertid 
med gott resultat utnyttja fre
kvenser som ligger upp till fem
ton procent högre än den opti
mala arbetsfrekvensen. 

Under denna månad minskar 
jonosfärabsorptionen och dEm 
atmosfäriska störningsnivån, vil
ket medför betydligt gynnsam
mare mottagningsförhållanden 

Sydafrika , Austro li en 
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på de lägre frekvensbanden. 
Vinterkonditioner råder. 

VHF-utbredning via jonosfä
ren aktualiseras genom ökning
en av de sporadiska E-skikten, 
som under denna årstid når en 
topp, vilken dock är mindre än 
den som nås under sommarmå
naderna. Detta skulle resultera 
i s k »shortskip ••. - Även norr
sken kan förekomma. ganska 
rikligt under denna månad och 
förorsaka samma effekter som 
ovan. 

Följande meteorskurar upp
träder: »Northern Taurids» 17 
oktober till 2 december med 

maximum den 12 november, 
»Geminlds» 7-15 december 
med maximum den 13 decem
ber och »Ursids» 22-23 decem
ber med maximum den 22 de
cember. - Det är i första hand 
»Geminids» som intresserar, då 
det är denna som bedöms som 
kraftigast och därför kan genom 
den extra joniseringen i jono
sfärskikten öka möjligheterna 
till short-skiputbredning på 
VHF-banden. 

Allmänt kan sägas att måna
dens konditioner kan jämföras 
med dem som rådde 1959 och 
1967. T S 
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Bara en telefon ... 
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och Ni har mer än 10.000 
olika komponenter i lager! 
En telefon är faktiskt allt Ni be
höver för att ha tillgång till vårt 
lager, där vi har mer än 10.000 
olika elektronikkomponenter för 
omgående leverans. Ring, sänd 
telex eller skriv Er order vilken 
tid som helst på dygnet (efter 
kontorstid tar vår automatiska 
telefonordermottagare hand om 
Er), eller gör oss ett besök. Vi 
levererar varan samma dag vi får 
ordern. Snabbare kan det inte 
gå! 

Vår katalog visar hela varusortimentet. 
Rekvirera den nu! 

Telefon 08/240280 • Telex 10479 
Box 12086 • Sysslomansgatan 18 
10223 Stockholm 12 

SHT 



SlEM ENS NOTERAR 
VÄXANDE ORDER 
Den internationella Siemens
koncernen redovisade för första 
halvåret 1968 en orderuppgång 
med 29 % enbart i Västtysk
Iand. Exporten ökade 46 %. 
Siffrorna avser jämförelse med 
motsvarande period 1967. 

Omsättningsökningen blev ge
nomsnittligt 10 % och för hela 
1968 räknar man med 11,3 mil
jarder kr i omsättning. 

Antalet anställda i koncernen 
är 244 900. 

BRAUN ELECTRONIC 
REPR AV TRANSFER 
Det västtyska företaget Braun 
Electronic representeras i Sve
rige av AB Transfer, Vällingby. 

Braun Electronic tillverkar 
bl a komponenter, temperatur
mätinstrument, regulatorer samt 
mätomformare för IR-strålning. 

SRT -LEVERANS 
TILL POLISEN 
Rikspolisstyrelsen har beställt 

ett antal datapresentationsen
heter, Alfaskop, från Standard 
Radio & Telefon AB, Barl<arby. 

Alfaskop skall anslutas till 
polisens centrala datamaskin 
och användas för avancerad 
spaning i dataregister· På ett 
bildrör presenteras data som 
matats ut från maskinminnet på 
»order» från enhetens tangent
bord. 

SCANDIA METRIC 
-RELlANCE LTD 
Scandia Metric AB har utsetts 
till svensk representant för Re
liance Controls Ltd, England, 
ett företag i Bowmar-gruppen. 

Reliance tillverkar en- och 
flervarvspotentiometrar, trimpo
tentiometrar för kretskort, m m. 

TELEFUNKEN 
EXPANDERAR 
Kraftig omsättningsökning på 
radio- och TV-mottagarsidan 
rapporteras från Telefunken. 

Man har därför beslutat öka 
ut huvudanläggningen i Celle, 
Västtyskiand , med en 6000 m2 

Ljudbandet som proffsen väljer. 
Framställs med helt ny magnetisk oxid
beläggningsteknik som ger bättre in
och avspelningar än någonsin. 
Finns i fyra typer. 
Pröva - får Ni höra! 

nytt från industri 

monteringshall som skall vara 
klar våren 1969. 

STOR DATAORDER 
FRAN EUROCONTROL 
Europeiska flygsäkerhetsorgani
sationen Eurocontrol har be
ställt datamaskiner och indika
torer för 52 mkr från ett kon
sortium av tre företag: AEG
Telefunken (Västtyskiand), CSF 
(Frankrike) och Plessey Radar 
(England). 

Konsortiet svarar också för 
installation av utrustningarna i 
en central i Maastricht, Hol
land. 

Maastricht-centralen, som blir 
Eurocontrols första helautoma
tiserade, och f ö den mest 
avancerade flygsäkerhetscen
tralen i Europa, skall övervaka 
civilflygets luftrum över Väst
tyskland och Beneluxländerna. 

ANTECO, NYTT NAMN 
IANTENNBRANSCHEN 
Ett nystartat företag, Anteco AB, 
tillverkar och säljer antenner 
och antennsystem. 

Tillverkningsprogrammet om-

och forskning 

fattar alla slags riktantenner, 
speciellt Iogperiodtyper, hel ix
antenner samt vinkelreflektorer 
för frekvenser från 50 MHz och 
uppåt. 

Företaget har tre USA-agen
turer: Alliance Mfg Co (antenn
rotorer) , Sinclair Radio Lab 
(duplexfilter) och Rohn Mfg (an
tenntorn och teleskopmaster 
upp till 500 m). 

Anteeos adress är Järvagatan 
2, Solna. 

XELEX-FÖRSTÄRKARE 
TILL SVERIGES RADIO 
Sveriges Radio har beställt 200 
st 50 W effektförstärkare typ 
Dl-P1 och 10 st 100 W förstär
kare D9-P3 från Ingenjörsfirman 
Xelex, Johanneshov. 

Enheterna är utförda i opera
tionsförstärkarteknik med möj
lighet till mycket hög motkopp
ling och låg distorsion. Fre
kvensgången är rak med max 
0,5 dB awikelse mellan 10 Hz 
och 30 kHz, distorsionen 0,065 
% vid 15 kHz, 0,02 % vid 1 
kHz; allt uppmätt vid full utef
fekt. 

Ert nästa ·band 
Ert bästa band 

~IP~ 
EMITAPE levereras i praktisk, dammtät kas
sett. Tillbehörsask med skarvmaterial. 

Generalagent: lmiiI Electric & Musical Industries Ltd Svenska AB, Stockholm. 
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(naturlig storlek) 

Nästan 

DeHa tonband spelar i två timmar! 
Spelklart på 3 sekunder. 

Philips nya bandkassett C120 ger 1 tim
mas speltid på var sida. Spelklar på 3 
sekunder. Idealiskt för bandning av 
musik, föreläsningar, intervjuer - ja, 
det mesta. Lång speltid är alltid bra. 
Reservtid! 

Philips bandkassetter levereras i ele
gant, praktiskt plastetui. Tillsammans 
med Philips bandhållare ger det ett per
fekt, utbyggbart bandarkiv. 

C12Q kommer från Philips - uppfinna
ren av Compact Cassette systemet 
som nu blivit internationell standard. I 
systemet finns också C6Q, speltid 2 X 

30. minuter och CgQ,speltid 2x45 min. 

~I, I ; l! l' II : I Iii II I I , ~ ; 

il=;; Iii '. -ii ! = 
• ;1 -: =1 ' I ' • .' 1I111 • l ' ! '.' '.'.-• I: il 1.1 . '1_[ '. , . e: • ::1 .il·! • 1 '~I~· 1 I· • !.ll4il1 411' 

,. je. • •• 1 I· i i~!.[ . ....... 1 

Säljes genom landets ledande grossister och 

PHILIPS Original AB SERVEX 

f / Stockholm • Tegeluddsvägen 3 • Tel. 08/635520 
,...0 .... "'ac t Göteborg • Ranängsgatan 9-11 • Tel. 031/192680 
...... , "'''- Malmö • Kosterögatan 5 • Tel. 040/93 61 60 '---- ,.. a sse ffe Norrköping • Finspångsv. 27 • Tel. 011/134360 

...... 111 Sundsvall • Ostermovägen 33 • Tel. 060/15 09 80 

Informationstjänst nr 13 

14 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1968 

• 



BYGG S.JÄLV! 
TERRATRON kan nu erbjuda Er ett breddat sortiment av lättbyggda 
byggsatser till låga priser. Konstruktionerna är väl provade och in
nehåller endast kvalitetskomponenter, vfJket garanterar ett gott resul
tat. De populära enheterna i HI Fl serien är utvecklade på SlEM ENS 
och ger Er ljud i studioklass. Ni kan lätt bygga kompletta Förtörstärk
are, effektförstärkare, mixers etc. Modulsystemet ger Er dessutom 
möjligheter att efter hand bygga ut eller disponera om Er HI Fl an
läggning. 

TYP 15W 50W 

UTEFFEKT RMS 15W 50W 
IMPEDANS UT 4 ohm 4-16 ohm 
KÄNSLIGHET 500 mV 500 mV 
IMPEDANS IN SOO ohm 350 ohm 
FREKV.OMRÄDE ±1.5dB S Hz--60 KHz 
DISTORTION 0.2 % 0,2% 
SLUTTRANSIST. 2 x AD166 2 X2N30SS 
DRIVSPÄNNING 30V 40-70 V 
MAX.STRÖM lA 1-2 A 
DIM .PC-PLATTA 70 x70 mm 70X120 mm 

PRIS NETTO: 73: 80 125: 10 

KYLFLÄNSAR 14: 10 23: 80 

TRANSFORMATORER 

TRI15VO,SAGermedSTl 3-1SVO,5AI9:S0 
TR224 V I,OA Germed ST215-24 V I,OA27: 00 
TR324 V2,SA Germed ST220-24 V 1,7 A36: 00 
TR430 Vl ,8 A Germed ST225-30 V 1,7 A36: 00 
TR5 45 V 1,8 A Ger med ST3 45-50 V 1,7 A46: 00 

TYP FFI FF2 

350 mV 500 mV 
100 Kohm 350 ohm 

2 mV +4,5 mV(RIAA}350 mV 

UTSPÄNNING 
IMPEDANS UT 
KÄNSLIGHET 
IMPEDANS IN 
SPÄNNING 
STRöMFÖRBR. 
DIM .PC-PLATTA 

47 Kohm 700 Kohm 
25 V 30 V 
0,85 mA 8 mA 
70 X 70 mm 140 X70 

PRIS NETTO: 32: 30 43: 50 

POTENTIOMETERSA TSER FÖR FF2 
MONO: volym, bas, diskant PRIS: S: 10 
STEREO: 0 :0 dubbel +bal.PRIS: 15: SO 

50W 

50 W ansluts liksom 15 W direkt till FF2 

LITTERATUR 

Alla konstruktioner är väl provade, både av oss, 
och av våra kunder. Med varje sats fOljer na~ 
turlIgtvis en tydlig byggnadsbeskrivning, men 
dessutom finns att tillgå: Slemans Design 
Examples där 15 W,FF1 och FF2 samt 50 andra 
kopplingar (tid relä, fotorelä, sp. omvandlare, 
FM-tuner mm.) beskrivs Kr. 7: 50 
Samt Techniche Mitteilungen-12S. Diagram 
m.m. om 2 W , FF 2, 15 W och ST2 Kr 4: 50 

STABILISERINGSENHETER 

TERRATRON kan nu erbjuda 3 olika strömför~ 
sörjningsenheter för högklassiga HI Fl slutsteg 
och andra ändamål. Byggsatserna levereras 
kompleUa med kisel brygga, 3 transistorer, zener· 
diod, elektro lyter. etsat och borrat kretskort mm. 
Spänningen är inställbar Inom nedan angivna 
områden . Vid maxJmaltströmuUag får dock trans· 
formatorns växelspänni ng Inte överstiga önskad 
utspänning med mer än 5 volt! Brum: 5 mV vid 
max ström: 1,7 A , Inre motstånd: 0,05 ohm, 
Dimension kretskort: 55 X 150 mm. 

ST1 Utspänning: 8-20 volt Pris: Kr 69: 45 
ST2 Utspänning : 20--35 volt Pris: Kr 71: 95 
ST3 Utspänning: 35-50 volt Pris : Kr 77: 65 

2W FÖRSTÄRKARE 

2 W är avsedd för universell användning med 
god ljudåtergivning . Den låga vIIoströmmen 
17 mA gör att den kan anslutas tJI I portabla 
grammofoner och bandspelare där batteridrift 
används. Dist: 1 % vid 1 W, 55 Hz-19 KHz ± 
1,5 dB, Ingång : 14 mV över 55 Kohm, Utgång : 
8 ohm, Drlvsp: 12 V . Byggsats med borrat och 
etsat kort (70 X 70 mm) Kr 43: 20. 

ALLBANDSKONVERTER 

Denna lättbyggda VHF-konverter har blivit 
mycket uppskattad för sin goda känslighet och 
stabilitet . Den är bestyckad med 3 transistorer 
förseparat HF, MF och oscillator. TIlldenna kon
verter kan Ni själv välja HF och MF.I byggnads
beskrivningen ges följande exempel på spoldata: 
HF 168, 144, 40 och 28 Mc MF: 90-100, 23-30, 
10,7 och 4--6 Mc. Komplett byggsats för 9 V 
drivsp. med etsat och b arrat kort: Kr 48: 00 

TV-P2 KONVERTER 

Inför starten av TV:s program 2 kan TERRA
TRON erbjuda ett antal fabriksnya konvertrar 
(ev. några repor) gjorda för National TV. Dessa 
kan lätt anslutas till andra TV·moUagare; De 
ansluts då till antennuttaget (kanal 4) och batteri· 
drivs med 12 V. De kan också användas till 
experiment på 70 cm amatör band et. Tre transis· 
torer (AF139) för separat HF, MF och Ose. 
Vanligt pris för liknande konvertrar är c:a 100 Kr. 
VI utförsäljer för Kr 39: 50 

OMS tillkommer på alla priser. Besök oss gärna för demonstration! 

TERRATRON 
Skepparg. 21, Stockholm Ö, Tel. 60 5480 Butiks o. tel. tid: 16.30-18.30 

Informationstjänst nr 14 

10 Hz -10 MHz 
RC-oscillator modell 4200 
av fabrikat 
KROHN-HITE CORPORATION 

Modell 4200 är en synnerligen prisvärd oscillator 
för såväl laboratoriebruk som produktionskontroll. 
Oscillatorn levererar sinusvåg inom området 10 Hz 
-10 MHz med 0,5 W uteffekt och mindre än 0,1 % 
distorsion. Frekvensinställningen sker kontinuerligt 
samt i dekadsteg. 

Tack vare den utQ1ärkta frekvensgången är modell 
4200 idealisk för instrumentkalibrering och förstär
karprovning. 

Kalibrering av utsignalens amplitud inom 0,1 dB 
åstadkommes med en dämpsats med 8 kalibrerade 
10 dB-steg. Dessutom finns möjlighet till kontinuer
lig reglering av' utsignalen. Oscillatorn har även en 
fast 1 V-utgång, som kan användas för synkronise
ring av oscilloskop eller som extrautgång. För ex
tremt hög trekvensnoggrannhet kan oscillatorn syn
kroniseras med en noggrann extern signal källa. 

Tekniska data: 
Frekvensområde: 
Uteffekt: 
Max utspänning: 
Fl'ekvensgång : 
Harmonisk distorsion: 
Amplitudstabilitet : 
Amplitudnoggrannhet: 
Frekvensnoggrannhet: 
Impedans: 
Brum och brus: 

10 Hz-10 MHz 
0,5 W 
10 V (rms) 
0,025 dB 
0,1 % 
0,02% 
1% 
2% 
50 ohm 
0,05% 

Begär närmare upplysningar hos generalagenten: 

Box 14 . 16211 Vällingby. Tel. 08-870345 
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Antiigen! 
Kurs i Färg-TY. 

Det är en ren teknikerkurs som be
handlar grundläggande principer för 
färg-TV-transmission och verknings
sätt för kameror, sändare och mot
tagare. 

För att ha riktig behållning av kursen 
bör du redan kunna vanliga svart-vita 
TV-mottagare. 

Kursen består av 8 häften i A4-format, 
som behandlar bl.a. 

• subjektiva faktorers betydelse vid 
färg-TV 

• färg-TV-systemets utveckling 

• grundprinciper för färg-TV-trans-
mission 

• moduleringsprinciper 

• alstring av färgsignalen 

• alstring av färgbärvågssignalen 

• färg-TV-sändare , studioapparater 

• blockschemamässig genomgång 
av färg-TV-mottagaren 

• kretsschemamässig genomgång av 
färg-TV-mottagaren 

Kursen kan beställas hos ordermottagningen , Hermods, 20510 Malmö, telefon 
040176900, eller med nedanstående kupong. 

r--------------------------------~ 
Till Hermods, 20510 Malmö 
Sänd mig kursen i Färg-TV enligt det alternativ jag har kryssat för 

D kontant kr. 158: - D månadsbetalning kr. 173:-

Namn 

Adre ss 

-=--~-------------R-T-12-/68 HERMODS 
Postadress 

L ________________________________ ~ 
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RADIO & 
TELEVISION 

R1D1D. & TELEVISION har - som läsarna säkert erinrar sig - ända sedan projektet med 
tradradIOn blev aktuellt oförtröttligt protesterat mot införandet av detta systern för ljud
radiodistribution under hänvisning till systemets alla nackdelar. Framför allt var det RT:s 
förre chefredaktör, John Schröder, som under åren 1946-1966 energiskt pläderade för en 
vettigare lösning av rundradiodistributionens problem. 

Inför beslutet nyligen att äntligen avveckla det lika föråldrade som i praktiken misslyckade 
systemet har vi bett ingenjör Schröder om en kommentar till den svenska trådradions sorti. 
- Hans förslag till passande epitafium över den famösa trådradioepoken fanns f ö klart redan 
i oktobernumret 1956 av RT: 

»Här vilar det svenska trådradionätet, 
älskat av få -
saknat av ingen.» 

I sakfrågan rörande det svenska FM/FM-systemet förutsätter red. - med tanke på tidigare 
ill/iigg för och emot det på denna sida - att RT:s inställning är känd. 

U.S. 

Exit trådradion 
Televerket kommer inom den närmaste framtiden att upphöra med distribution av 
radioprogram över trådradionätet. Därmed skrivs sista kapitlet i den svenska tråd
radions historia, en i sin helhet föga uppbygglig läsning om hur teknisk fantasilöshet, 
parad med envist prestigetänkande, lett till en felinvestering av monumentala mått. 

En sista kommentar kan i detta skede vara på sin plats: 
Det svenska trådradiosystemet lanserades av Televerket i slutet av 1940-talet och 

presenterades under mycket ståhej som en stor, betydelsefull teknisk landvinning. Enligt 
detta system skulle all rundradioöverföring i detta land ske via distributionskanaler 
knutna till telefonledningarna. Med hjälp av speciella filter skulle man separera de van
liga telefonsamtalen från de radioprogram vilka samtidigt och utan ömsesidiga stör
ningar skulle kunna överföras via samma ledningar. 

Det är enorma summor Telestyrelsen anslagit åt trådradionätet genom åren. Trots att 
utvecklingen redan efter några år gick mot en allt allmännare användning av FM-mot
tagare; mot FM-mottagning i bilar samt användning av bärbara små FM-apparater 
- och trots en allt intensivare kritik från fackfolk utanför Televerket - har man där 
i det längsta hållit på detta sitt trådradiosystem. 

Systemets omöjlighet blev emellertid efterhand så påfallande att en anknytning till 
den internationella utvecklingen framtvingades: Ett snabbt etablerat och relativt billigt 
FM-sändarnät byggdes ut parallellt med trådradionätet. 

Först nu, mot slutet av denna höst, har Televerket äntligen funnit tiden mogen att 
låta avveckla denna besynnerliga trådradioaktivitet. Man motiverar beslutet med att 
endast en ringa bråkdel av de svenska radiolyssnarna använder trådradiosystemet. Det 
märkliga är att detta beslut inte fattades för femton år sedan! 

Trådradions m;dskrotning, som alltså varslats officiellt, kan omöjligen betraktas som 
ett naturligt led i en fortskridande modernisering av rundradiodistributionen i Sverige. 
Trådradion var tekniskt sett totalt passe redan i den stund då de första trådradiodosorna 
började installeras utanför de »omöjliga radioområdena» i Tornedalen och de andra 
trakterna i vårt land som på sin tid erbjöd svårigheter att täcka effektivt med mellan
och långvågssändare. 

Nej, sanningen går inte att dölja. Det är en felinvestering av stora mått som Televerket 
bedrivit under årens lopp. Underhålls- och driftskostnaderna för trådradionätet har 
slukat stora summor som borde gått till förnuftigare ändamål. 

Den enda lärdom som kan dras av den bedrövliga historien med den svenska tråd
radion är att propåer från det svenska televerkets sida rörande det svenska ljudradio
nätets utbyggnad måste betraktas med största misstro. Detta gäller i dag framför allt det 
system för s k kanalklyvning av FM-sändarna som man experimenterar med och vilket 
man vill ha infört i Sverige. Sett mot bakgrunden av vad Televerket presterat av fel
investeringar i sitt trådradiosystem bör nog regering och riksdag ta sig en ordentlig 
funderare innan man släpper till pengar för detta ändamål. 

~.~ 
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Verktyg för elektronikhembygge 

Ett urval specialverktyg för 
monterings- och lödningsarbeten 
presenteras här. Samtidigt 
lämnas exempel på material 
för (tilltalande) lådor, stativ 
och rackar att sätta ihop 
hemma för fullt professionella 
höljen kring~ utrustningarna. 

Bahco introducerar 
elektroniktänger 
En följd av den snabba utvecklingen i 
radio- och TV-industrin är att verktygs
fabrikanterna haft vissa svårigheter att 
hinna få fram specialprodukter för bran
schens behov. När Bahco nu introducerar 
en komplett serie »elektroniktänger», är 
företaget ett av de första i Europa med 
denna verktygskategori. 
• Sortimentet omfattar sid- och ändav
bitare samt spets-, flack- och böjtänger. 
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Sid- och ändavbitarna tar upp till 1,5 mm 
tjock koppartråd och glödgad ståltråd 
upp till 1 mm. Eggarna är specialhär
dade, slipade och brynta för a,tt kunna 
klippa extremt nära och lika väl utefter 
skärets hela längd. De har utformats så 
att de kan klippa silkesomspunnen kop
partråd utan att »tugga». 

Led- och käftpartier är smala för att 
man skall kunna arbeta även i mycket 
trånga utrymmen. 

Ett krav på tänger av detta slag är att 
det skall gå snabbt att arbeta med dem. 
Därför är en returfjäder, som öppnar 
tångkäften, inplacerad mellan skänklarna. 

Ytbehandlingen är flagningsfri. . 

Nya insex
nycklar 
De alltmer förekommande insex-skruvar
na ställer allt högre krav på lämpliga 
verktyg till dessa. Speciellt för de mindre 
dimensionerna har det varit svårt att an
vända de förekommande verktygen, då 
dessa varit små och svåra att hantera. 
• Wareco AB, Lidingö, har därför till
sammans med den amerikanska verktygs
fabriken Xcelite lnc konstruerat ett verk
tygs etui bestående aven verktygshållare 
och raka utbytbara insex-nycklar. 

En speciell fördel är att verktygssatsen 
även innehåller ett 10 cm långt förläng
ningsblad, som underlättar åtkomligheten 
på trånga och djupa ställen. 

Verktygsetuiet innehåller raka insex
nycklar från 1,27 mm till 5 mm eller 
0,05" till 3116", en verktygshållare samt 
ett förlängningsblad. Spår- och st järn
skruvmejslar samt topphylsnycklar finns 
som kompletteringsdetaljer. 

Generalagent är Wareco AB, Tors
vikssvängen 28, Lidingö 5. 

Arrow, verktyg 
för kabelmontering 

Från USA-företaget Arrow Fastener Co 
kommer ett praktiskt verktyg för fast
sättning av ledningar och kabel på t ex 
trä, puts, fiberplattor och lättbetong. 
• Monteringen sker med klammer, som 
»skjuts» fast med verktyget över led
ningen. På verktygets undersida finns ett 
spår som fixerar ledningen i korrekt läge. 
Klammern kan inte drivas in för långt 
så att ledningen skadas. Verktyget laddas 
lika enkelt som en häftapparat. 

Arrow, som är enhandsmanövrerbart, 
tillverkas för 4,7 mm, 6,4 mm och 12,7 
mm kabel diameter. Flera ledningar kan 
»buntas» under en klammer. 

Generalagent: Allhabo, Alströmer
gatan 20, Stockholm 49. 



elektronikservice och -produktion 
I 

Komponentformningsmaskin 
från Elite 
Den engelske firman Elite Engineering 
Ltd tillverkar maskiner för komponent
formning, som kan användas för både 
lösa och bandade komponenter; de auto
matiskt matade maskinerna avverkar ca 
7 000 komponenter i timmen och de 
handmatade ca 1 800. 
• Med utbytbara formbackar kan man 
erhålla de flesta förekommande bock
ningar för liggande eller stående mon
tage. Vid bockning och klippning av 
transistorer och IK, t ex i flatkåpor, måste 
dessa dock plockas in för hand i verk
tyget, varvid avverkningstakten blir ca 
500 i timmen. 

Andra maskiner från Elite är monte
ringsmaskiner för kretskort där samtliga 
komponenter klipps och bockas på kor
tets lödsida i ett moment, kortfixturer; 
pneumatiska handverktyg för klipp och 
bockning; tennbeläggningsmaskiner för 
kretskort. 

Generalagent för Skandinavien är El
metric AB, Box 433, Johanneshov 4. 

Fixtur för 
kretskortmontering 

Kingham Electronics Ltd, England, till
verkar en fixtur som kan användas vid 
montering av kretskort med dimensioner 
upp till 25 X 25 cm. Alternativt kan ett 
antal sättas in geme~samt. Korttjocklek: 
max 3,2 mm. 
• Sedan komponenterna inplockats på 
kortet vrids fixturen ett halvt varv, så att 
lödsidan kommer uppåt. Komponenterna 
fixeras i det höjdläge de skall ha med en 
inställbar gummiplatta. 

Generalagent: Data-Elektronik, Box 
19009, Göteborg. 

Imhof modulchassier 
och miniboxar 

• Passande kretskortsdimension är 121 
X64,3 mm, som används med 16-poliga 
kontaktdon. 

System J-enheterna har följande di
mensioner (b X h X d): 483 X 89 X 
155 mm, plats för 32 kort; 562 X 89 X 
155 mm, plats för 38 kort; 483 X 178 
X 155 mm, plats för 88 kort. 

Miniboxar finns i en ny modell, Visor, 
lämplig för amatörkonstruktioner. Den 
finns i fyra modeller och är utförd i 
0,91 mm aluminium med blå, silverfär
gad eller mörkgrå ytbehandling. 

Imlok byggsystem 
för rackar m m 

• Från Imhof Ltd kommer även det 
universellt användbara Imiok, med vilket 
man kan bygga upp i stort sett vad som 
helst när det gäller apparathöljen, lådor 
och rackar. 

Vad systemet baseras på framgår bäst 
av tig. 

Generalagent för Alfred Imhof Ltd 
är Elektrolund, Fack, Malmö 1. 

Alfred Imhof Ltd, England, har presen- ~ 
ter at ett nytt modulchassisystem J med 
enheter för 32-88 st plug in-kort. 
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Mentor-Strip, eldrivet 
avisoleringsverktyg 
En tysk firma, Mentor, har lanserat ett 
eldrivet verktyg för avisolering av kopp
lingstråd genom uppvärmning av isoler
materialet. 
• Verktyget drivs med 220-240 V nät
spänning, -effekten kan varieras steglöst 
så att temperaturen lätt kan anpassas för 
olika isolermaterials smältpunkter. 

Generalagent: Skandinaviska Elektro
nikcentralen, Fack, Hässleholm 1. 

Widney Dorlecs byggsystem 
för rackar och manöverbord 
Den engelska firman Hallam, Sleigh & 
Cheston Ltd tillverkar ett universellt 
byggsystem, Widney Dorlec. 

Det består av profillister i aluminium 
som kapas till önskad längd samt hörn
stycken i olika vinklar. 

För rack-.konstruktioner finns tillbe
hör som gejdrar, handtag, lås och gång
järn. 

Generalagent: Bo Palmblad AB, Horns
gatan 58, Stockholm SV. 
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Lödverktyg 

Flexibelt program lödkolvar 
från Litesold, England 
• Litesold lödkolvar tillverkas i sju ut
föranden mellan 10 och 55 W och för 
220 V. Samtliga kolvar levereras nu med 
handtag av nylon och med bajonettfatt
ning för spetsarna, vilket ger bättre vär
meöverföring mellan element och spets. 

Samtliga lödkolvar kan förses med ett 
av Litesold patenterat värmeskydd för att 
hindra brännskador (se bild). 
• Light Soldering Developments i Eng
land tillverkar också en typ av lödpen
nor med beteckningen Adamin. Dessa 
finns i sex olika utföranden för effekter 
mellan 5 och 24 W. Upp till 12 W finns 
de endast för 6 V, medan de övriga kan 
fås för 6, 12 ooh 24 V. Spetsarna för 
lödpennorna skjuts här över element
skaftet för att ytterligare förbättra värme
överföringen. 

Ett stort antal typer av spetsar för 
skiftande former av lödningsarbeten finns 
att välja mellan. Standardspetsarna till
verkas av koppar-tellur, som har större 
motståndskraft mot korrosion än ren kop
par. En speciell longlife-spets - perma
tip - är försedd med en hylsa aven 
särskild järnlegering och uppges vara 
praktiskt taget hur länge som helst. 

Generalagent är AB Signalrnekano, 
Box 6142, Stockholm 6. 

Greppvänliga lödkolvar 
från Danotherm Electric 
• Tre nya tYPfi:r av lödkolvar tillverkas 
av Danotherm Electric med effektför
brukning 12, 16 resp 30 W. Samtliga 
levereras för 220 V som standard men 
kan på beställning fås även för andra 
spänningar. 

Handtagen är utförda i synnerligen 
greppvänlig trekantsform. Kolvarna för 

·16 och 30 W med handtag, som tillåter 
att man helt enkelt kan lägga ifrån sig 
lödkolven på arbetsbänken. 

Danotherms spetsar kan erhållas an
tingen raka eller böjda i koppar- eller 
longlife-utförande. Spetsarna till 30 W
versionen är skruvmejselformade medan 
de båda andra är snedskurna. 

På de båda lättare lödkolvarna skjuts 
spetsarna på elementskaftet för att ge 
effektivare värmeöverföring. Alla löd
verktygen levereras med rak kopparspets. 

Danotherm tillverkar också en liten 
instrumentlödpenna (beteckning »Pencil») 
med 12 W effekt för spänningar mellan 
6 och 24 V. 

Generalagent: Ella Radio & Television 
AB, Box 12086, Stockholm 12. 

Wellerlödpenna 
med inbyggd termostat 
• Tyska företaget Weller tillverkar en 
lödkolv med inbyggd termostat, som fun
gerar enl magnetprincipen (se bild). I kallt 
läge ligger magneten dragen till spetsens 
känselkropp och kontakterna är slutna. 
När temperaturen stiger och spetsens 
känselkropp uppnår sin Curie-punkt, 
släpper magneten och kontakterna bryter 
strömmen till lödkolven. Genom att välja 
spetsar med olika avkänningskroppar kan 
man hålla temperaturen konstant vid 260, 
310, 370 eller 400°C. 

Lödpennan finns för spänningar mel
lan 12 och 60 V. En särskild transforma
tor för 220 V och försedd med hållare 
för pennan finns även. Denna är dock ej 
S-märkt ännu men blir det troligen inom 
en nära framtid. 

Spetsar i utförande mejselformad, lång 
mejselformad eller rund snedskuren finns. 
- Weller-kolven har en särskild spiralhål
lare på fundamentet-strömförsörjnings
enheten. 

Generalagent: Ella Radio & Television 
AB, Stockholm 12. 



Komplett lödetui 
från Antex, England 
Antex i England tillverkar en serie löd
pennor för effekter mellan 8 och 40 W. 
Upp till 12 W finns de att få för 6, 12, 
24, 28 och 50 V ooh de övriga för 24 V. 
Spetsar finns i nickel eller longIifeutfö
rande och man kan få dem snedskurna 
eller mejselformade. Samtliga spetsar 
skall skjutas på elementet. För lödpennor 
upp till 15 W finns spetsar med ned till 
0,5 mm diam. 

Antex levererar också en komplett löd
sats i plastetui där etuiet kan tjäna som 
hållare för lödpennan (bilden). Etuiet in
nehåller, förutom en 15 W penna, två 
extra spetsar, en rulle lödtenn och en 
fixeringspincett för kylning av tilledarna. 
I satsen ingår även en instruktionsbok 
om lödning. 

Svensk representant: Telix, Norrbacka
gatan 48, Stockholm Va. 

Erem tillverkar stort 
sorthnentlödverktyg 

, S •• ,= 
Den schweiziska firman Erem tillverkar 
ett stort sortiment verktyg för arbete i 
elektroniska apparater. Förutom en 
mängd sid avbitare, flacktänger m m, till
verkar firman även flera olika pincetter 
lämpliga vid lödningsarbeten. 

Så t ex har man ett par patenterade 
fixeringspincetter för fixering av trådar, 
värmeavledning från känsliga komponen
ter, och motverkan av krympning. 

Pincetterna är rostfria, syrabeständiga, 
antimagnetiska och har huvuden av för
kromad koppar. De finns i ett stort antal 
specialutföranden. 

Generalagent: Telix, Stockholm. 

Aga tillverkar 
komplett lödutrustning 

A G A Transold M2 är en modern löd
och skalutrustning för lödarbete på elek
tronikkomponenter inom laboratorier, 
serviceverkstäder och produktion. 

Nättransformatorn för 220 V har ut
tag för lödpenna för spänningarna 6, 7 
och 8 V med effekter upp till 12 W och 
24 V med effekter upp till 40 W. Uttag 
finns för elektrisk skaltång med effekt 
upp till 55 VA. Lämplig är AGA Stripper 
M3 (bilden) som är försedd med bränn
knivar för speciellt svårskalad teflon
kabel och skalar kabeldimensioner upp 
till 5 mm. 

Transold M2 har även praktisk hållare 
för lödtenn och plats för fyra reserv
spetsar (1-6 mm) för lödpenna .. Nät
strömbrytare och signallampa i fronten , 
automatsäkring baktill. 

AGA Transold-system är utvecklat av 
AGA, Lidingö. Generalagent är AB Nord
qvist & Berg, Box 4125, Stockholm 4. 

Ny tennsug 
från Intronic 
En bra tennsug är ofta oumbärlig, t ex då 
en komponent med många tilledningar 
skall lödas bort från ett kretskort. 

En nykonstruerad effektiv sug har pre-

senterats av lntronic AB med modellbe
teckningen lntro-Vac. Den är enhands
manövrerad och har lätt utbytbar teflon
spets - där tennet inte fastnar, tack vare 
snabb sugförmåga. 

Försäljning genom Ingenjörsfirma Abi
ko AB, Hägerstensvägen 163-173, Hä
gersten 9. 

Adamin-tennsug 
med uppvärmning 

Light Soldering Developments i England 
tillverkar i sin serie Adamin en enhands
manövrerad tennsug med egen uppvärm
ning av tennet. Den finns för 6, 12 och 
24 V och med munstycken med 1,2 och 
2 mm diameter. Ett glasfiberfilter mellan 
munstycket och blåsan samlar upp tennet. 
Filtret är lätt utbytbart. 

Sugen kan lätt monteras bort från 
handtaget och utbytas mot en lödspets. 
Tennsugens effekt 18 W. 

Svensk representant: AB Signalmeka
no, Stockholm. 
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Operationsförstärkaren 
- en faktasammanställning 

* Operationsförstärkaren är direktkopplad (likspänningskopplad) 
och har mycket hög råförstärkning - mellan 10000 och 1000000. 

* Förstärkarens driftdata bestäms aven yttre motkopplingsslinga. 

* Ursprungligen var operationsförstärkaren enbart avsedd för 
analogimaskiner med funktion som t ex integrator • - Den senaste 
generationens förstärkare erbjuder dock sådana fördelar både i 
fråga om pris och dimensioner, att användningsområden finns 
överallt där analoga signaler behandlas. 

* Det följande är avsett som en kort introduktion i ämnet. 
För utförligare definitioner och data hänvisas till kompendier 
och kataloger från tillverkare och generalagenter. Se även separat 
artikel på annan plats i detta nr! 

I~' Utgång 
ngorYJ<l" F- CD 

.. 
Fig 1. 

Fig 2. 

~ivbottf'ling 

Fig 3. 

Fig 4. 

Fig 5. 

Uut 

-10 

Fig 6. 

Fig 7. 

Zin>lOMohm 

Fig 8. 

Fig 9. 

c 
u· ------Ih--,.p... 

,n R 
Q;l00k 

Fig 10. 

XC,R; Xcin'Rin 

vid låg frekvens 

Fig 1-10. Hög råförstärkning, inimpedans och förstärknings-bandbreddsprodukt 
utmärker operationsförstärkaren. 
Här visas elementärt hur motkopplingskomponenter införs för att reglera för
stärkning, impedans och frekvensåtergivning. 
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• • Operationsförstärkaren var tidigare 
något ganska exklusivt och dyrbart, en
bart förbehållet analogimaskiner. 

Dagens halvledarteknik har i hög grad 
krympt dimensionerna och dessutom gjort 
priset överkomligare. Användningsom
råden saknas minst av allt: Operations
förstärkare (i fortsättningen kallade op
förstärkare) kan utnyttjas överallt där 
man arbetar med analoga signaler, t ex 
i mätförstärkare, audioförstärkare, oscil
latorer och stabiliseringskretsar. 

Främsta fördelen med op-förstärkaren 
är flexibiliteten: med yttre passiva och 
relativt billiga komponenter bestämmer 
man själv förstärkarens arbetssätt och 
data. 

Oändlig ingångsimpedans 
och förstärkning 

Tre egenskaper är typiska för op-förstär
karen och oundgängliga att känna till för 
fortsatt studium: 

• Den förstärker såväl likspännings- som 
växelspänningssignaler. 

• Likspänningsförstärkningen i en ideell 
förstärkare är oändlig. 

• Ingångsimpedansen är också oändlig 
i idealfallet. 

En ordinär op-förstärkare består i prin
cip av två direktkopplade differentialsteg; 
det andra steget drivs i mottakt av det 
första. Med en yttre motkopplingsslinga 
bestämmer man till stor del förstärkarens 
prestanda. Ofta är råförstärkningen så 
hög, att förstärkarparametrarna helt be
ror av komponenterna i motkopplings
slingan - det är endast konstruktörens 
uppfinningsrikedom som begränsar möj
ligheterna! 

Common mode rejection 

I de flesta fall har op-förstärkaren två 
ingångar, en inverterande och en· icke
inverterande (jig 1). Det betyder att om 
en positiv signal tillförs minusingången, 
går utsignalen i negativ riktning och vice 
versa. Om samma signalspäiming ansluts 
samtidigt till plus- och minusingång 
(jig 2), kommer utsignalen inte att ändra 
sig utan förblir noll. Detta följer av ekva
tionen: 

l en ideal förstärkare gäller denna ekva-



tion för godtyckligt värde på Uin (+ 
eller -). I datablad för op-förstärkare 
specificeras sambandet som CMR eller 
»common mode rejection» = förhållan
det mellan ändringen i utsignalen och 
en given ändring i insignalen. 

Virtuell jord 

Utsignalen från op-förstärkaren följer 
ekvationen: 

där F är råförstärkningen, Ul signalspän
ningen på plusingången, U2 signalspän
ningen på minusingången. Man drar här 
genast den naturliga slutsatsen att om F 
är stor, t ex 10 000, blir utsignalen ganska 
hög även vid mycket små differenser 
mellan insignalerna. Om t ex (Ul - U2) är 
så liten som + 0,005 V blir utsignalen 
+ 50 V. Eftersom förstärkare i allmänhet 
endast klarar en viss maximal utsignal 
(säg i detta fall ± 10 V) är det tydligt att 
utsignalen blir max 10 V, även om den 
differentiella insignalen överskrider 1 m V 
(jig 3). 

Vad är det då för praktisk nytta med 
en förstärkare som blir mättad redan vid 
1 mV in? Om en op-förstärkare kopplas 
som i fig 4, vad blir signal spänningen ut? 

Observera först att råförstärkningen är 
mycket hög - 100000 - och att R, är 
anslutet mellan rninusingång och utgång. 
Resultatet blir en motkoppling som redu
cerar u till ett mycket litet värde oav
sett utsignalspänningen. Exempel: U ut = 
5 V: u blir endast uuJ F = 5/100000 = 
0,00005V. 

Observera även att ingångsimpedansen 
är hög (Zin = 1 Mohm). Det betyder att 
en mycket ringa ström flyter till rninus
ingången: 

i(-) = 0,05 mV/ l Mohm vid 5 V ut 
= 0,05 nA (nanoampere). 

Den negativa ingången fungerar som 
virtuell jord, d v s spänningsfalIet är så 
gott som O (jord punkt), men något lite 
ström flyter in i den (som i en isolator). 

Kirchhoffs första lag lyder: 

- Summan av aHa strömmar som flyter 
till en knutpunkt är lika med summan 
av aHa strömmar som flyter från denna 
punkt. 

Om alItså - i ideaIfallet - ingen ström 
flyter från knutpunkten till op-förstärka
rens rninusingång, måste 0,1 mA (1 V /1 O 
kohm, se fig 5) flyta från knutpunkten 
genom motståndet R r (50 kohm). Spän
ningsfalIet över R f blir U = 0,1 (mA) X 
50000 (ohm) = 5 V. U = U u t ; U ut = 
- 5 V. - Se fig 6! Spännings förstärkning
en är tydligen (inverterande): F u = R t / 

Rin =-5. 
En viktig slutsats av detta blir, att för

stärkningen i väsentlig grad är beroende 
av de yttre motkopplingsmotstånden. 

Dynamisk nål-
mikrofon eller 
avspelnings- o-----.>--II-..-~~ 
huvud 

1,70 

33p -6Vl 

Fig 11. Audioförförstärkare. 

Från för
förstärkare 

Tonkontroller 

Bas Diskant 

>-------~------~Ut 

+ 

2,2 k 2,2k 

101< (F=5) 

>--"'---0 Ut 

Bas ±20 dB vid 20 Hz 
Diskant !20dB vid 20 kHz 

Fig 12. Tonkontrollsteg, inkopplas efter förförstärkaren. 

lOOk 

3Sp 

Jn o---C::J---, 

Fig 13. Audioslutsteg för 20 W. 

Signalkällans resistans 

l fig 7-10 visas några enkla förstärkar
kopplingar. 

I schemat, fig 7, som visar en inver
terande förstärkare, bör observeras att 
signalkäUans inre resistans R i skall adde
ras till förstärkarens ingångsresistans så 
att man erhåller det faktiska värdet på 
R io; detta värde är nödvändigt att känna 
till för noggrann bestämning av förstärk
ningen. Den inverterande förstärkaren 
används därför endast vid låg inre resi
stans i signalkällan, t ex utgången från 
en förstärkare av samma slag. 

2NI,SOl, 
.....-::~--4--o+ 15V 

Zut=l.ohm 

~:>'----.()-15V 

En annan synpunkt är att utgången 
från förstärkaren skall mata belastningen 
och R r parallelIt; deras resulterande im
pedans skall vara större än 2 000 ohm. 
R har till uppgift att utjämna skillnaden 
mellan ingångsresistanserna: förstär ka
rens temperaturegenskaper förbättras då. 
Om Rio är litet (10 kohm eller mindre) 
kan R utelämnas. 

En icke-inverterande förstärkare, med 
ingång och utgång direkt hopkopplade, 
visas i fig 8. Förstärkningen är + 1, efter- ~ 
som all utspänning matas tillbaka till 
ingången. Ingångsimpedansen är mycket 
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2 1>~It..---<>ouut=+Uin 
..... o 1 
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cl-
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Fig 14. Integrator. 

Rl 
ul_--c:r--, 

Om RI=R2=R3=Rf 

så ör Uut= -(ul+~+u3) 

>-+--oUut 

R 

1 
f ""SRC 

>--+-~Uut 

Rl lOOk 

~YIl"PUls-----l '----<'-IO_k ____ ~ 
Ingong "'------'mn 

R2 lOk 

Fig 19. Vippa för fyrkantvåggenerering. 

R R 
Uin----ic::r-..---i=:J------, 

R 

~---4--<>uut 

Uut= -3dB 

'd f ' l VI Q= 2itRC 

Fig 20. Aktivt lågpassfilter. 

Rin 
Fig IS. Inverterande adderare. uin,c>--c:::J~~ 

>--+--<>uut 

R R 

>-+---OUut 

R 

Fig 16. Koppling för addition och sub
traktion. 

R 

R 

Uz 

>--~-OUut 

O on 
Uut=+Uz om uin<uref 

Uut=-UZ om uin>Uref 

Fig 17. Spänningsjämförande krets. 

Amplitud
begränsore 

UZ 8-IOV 

>-+---oUt (sinusvåg) 

1 
fosc = 2ltRC 

Fig 18. Oscillator i s k Wienbrygga. 

24 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1968 

R R 

2e 

'o 
fO' 2"IRC om Rf»R 

Justeras till något 
mindre ön Pl2 

Fig 21. Aktivt bandpassfilter. 

R 
Uin--C:IO}-k---+~ 

Rl 

lOk 

Uut 
Si 

-V~.Uin 
Fig 22. »Den idealiska dioden». 

Över
styrningsskydd 

Rl 

Fig 23. Högohmig voltmeter. 

hög (50 Mohm eller mer), vilket är vär
defullt i de fall då signalkällan inte får 
belastas, t ex en avstämd krets, voltmeter
ingång eller mikrofon av keramisk typ . 

Förstärkningen i motkopplingsslingan 

Förstärkaren i fig 9 har spänningsdelad 
motkoppling till minusingången och posi
tiv (icke-inverterande) förstärkning. Ut
trycket för ingångs impedansen är föl
jande: 

Zin = A (RinIR f ) (Zin) 

sling- differentielI 
förstärk- ingångs-
ning impedans 

När slingförstärkningen är hög kan Zln 
vara större än 50 Mohm. Typiskt är att 
resulterande förstärkning är . oberoende 
av signalkällans impedans. 

Kretsen kan modifieras för växelspän
ning, se fig 10. När resulterande förstärk
ning är 100 eller mer blir ingångsimpe
dansen min 10Mohm. Vid signalfrekven
sen är reaktansen X C1n så liten att den 
kan försummas. Kretsen överensstämmer 
då med fig 9 med undantag av R som till
kommit. Motkopplingsslingan gör, att en 
signalspänning i övre änden av motstån
det R ligger i fas med den signal som 
då uppstår i samma motstånds nedre 
änd.e. Alltså flyter endast en mycket liten 
signalström genom R vars inverkan blir 
ekvivalent med 10 Mohm eller mer. 

Offset-spänning 
Offset-ström 

Att ingångsimpedansen Zln - som nyss 
visats - har ett ändligt värde (till skillnad 
från idealfallet) sammanhänger bl a med 
oundvikliga differenser i ingångstransis
torernas parametrar. Denna osymmetri 
orsakar på ingången en spänningsobalans, 
offset-spänning. Transistorparametrarnas 
variation ger också en strömobalans, off
set-ström, på ingången. 

Såväl offset-spänning som offset-ström 
kan på de flesta operationsförstärkare 
kompenseras med yttre potentiometrar. 

Tillämpningar 
Fig 11-23 ger exempel på intressanta till
lämpningar med op-förstärkare, använd
bara vid frekvenser från DC och upp till 
några hundra kHz. 

I anslutning till denna artikel presen
teras också några olika typer av op-för
stärkare på den svenska marknaden. 
Översikten kan av naturliga skäl endast 
rymma ett fåtal typer; den som önskar 
utförligare uppgifter om typurval och 
data hänvisas till resp generalagenter. • 

Litteratur: 

JACKSON, C M: Att arbeta med opera
tionsförstärkare, ELEKTRONIK 1967, 
nr 5/6, s 81. 
STENLING, L: Operationsförstärkar
teknik, Scandia Metric AB, 1968. 



Operationsförstärkar 
i svenskt marknadsur 

Philips 

Representativ för Philips integrerade op
förstärkare är den nya monolit-typen 
T AA 241 med nio transistorer (se sche
mat). 

Ingångssteget är en differentialförstär
kare med transistorerna TRI och TR2 på 
gemensamt substrat; detta utförande ger 
mycket låg offset-ström och temperatur
drift. Med transistorn TR3 som ström
källa i den gemensamma emitterledningen 
till TRl-2 uppnås ett högt värde på 
CMR. TR6 är diodkopplad och ingår i 
en spänningsdelarkrets i TR3:s bas för 
att utjämna ev variationer i den senare 
transistorns bas-ernitterspänning. 

Utspänningen från TRI matas genom 
inverteraren TR4 till TR5; från TR2 di
rekt till TR5; av de två insignalerna bil
das här en dijjerentiell signal. Likfasiga 
signaler (common mode signals) utjäm
nar varandra i TR4-5. 

Transistorerna TR7-8-9 bildar ut
gångssteget, som har intern positiv åter
koppling med R1l för att höja förstärk
ning och utspänningssving. Stegets ut
impedans är 200 ohm. 

R3 

-,fl~ 
~ 

Philips. 

view 

Data (typiska värden): Råförstärkning 
70 dB, inimpedans 32 kohm, CMR 92 
dB, offset-spänning 1,5 mY, offset-ström 
0,5 flA, utspänning vid 100 kohms last 
± 5,3 V. Matningsspänningar + 12 och 
- 6V. 

TAA 241 är kapslad i TO-S. 
Generalagent: Försäljnings AB Elcorna, 

Fack, Stock>holm 27. 

Philbrick/Nexus Research 
En ny op-förstärkare i hybrid/tunnfilms
utförande, typ 1402, för batteridrivna ut
rustningar har introducerats av Philbrick 
/ Nexus, USA. 

Ingången är fälteffekttransistoriserad 
och har impedansen 1012 ohm. Råför
stärkningen är 86 dB vid 7 kohms last, 
CMR 76 dB, offset-strömmen 30 pA, 
utspänningen ±14 V (7 kohms last). Mat
ningsspänningen kan varieras från ±4 till 
+24 V. 

Förstärkarmodul 
för mA-instrument 

En op-förstärkare med typbeteckningen 
4101 från Philbrick/Nexus är utformad 

Philbrick/ Nexus. 

för atq fästas baktill på e 
nelinsttw:nent. 

Instfument ~ 50 pA och upp till 
10~ful1Jskå1utslag kan användas. För
stärkare ändrar instrumentet till en syn
nerligen känslig voltmeter. Önskat mät
område, 0-1, 0-10 eller 0-100 V väljs 
med lämpligt yttre motstånd. Upplös
ningen kring skalans noll-läge blir >2 X 
lO's av fullt skalutslag, varför ett instru
ment med »rnittnoIIa» är särskilt lämpligt 
att använda (känslig nollindikator!). 

Förstärkarens temperaturdrift är mind
re än 25 fl V/dag efter 15 min uppvärm
ningstid. Matningsspänningar: ±15 V. 

Generalagent för Philbrick/Nexus Re
search är Sean dia Metrie AB, Fack, Sol
na 3. 

Chopperförstärkare 
från Data Device 
Vid speciella krav på hög förstärkning 
och låg drift tillgriper man den ehopper
stabiliserade operationsförstärkaren. En 
relativt prisbillig sådan tillverkas av Data 
Deviee Corp, USA, med typbeteckningen 
C-45. 

Förstärkningen är 160 dB vid 2 kohms 
last, inimpedansen 250 kohm, spännings
driften 1 ft V / °C och strömdriften 1 
pA/oC. 

C-45, som arbetar inom temperatur
området - 55° C till + 85° C, lämnar full 
utspänning upp till 300 kHz och vid 
3 MHz är förstärkningen 1. 

Utspänning och -ström: ± lOV, ±5 mA. 
Matningsspänning: ±15 V. 

Generalagent: Oltronix AB, Jämtlands
gatan 125, Vällingby. 

Ancom Ltd 
Ur den engelska fabriken Aneom's stora 
sortiment väljer vi »ekonornimodeIIen» 
15A-5 för universell användning: DC
och LF-förstärkare, impedansomvand
lare, aktivt filter m m. 

Råförstärkningen anges till mellan 80 
och 86 dB vid 5 kohms last; max frekvens 
vid full utspänning ±1O V är 25 kHz, in
impedans 300 kohm (diff). Matnings
spänningar ±15 V. 
f 15A-41 är en ny typ med extremt hög 
råförstärkning, 140 dB (107) och inimpe
dansen 8 Mohm (diff). Offset-strömmen. 
är max 2 nA. 

Generalagent: Skandinaviska Elektro- ~ 
nik-eentralen, Fack, Hässleholm 1. ,.. 
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Monolitisk 
SGS-förstärkare 
Från det numera helt europeiska SGS 
(tidigare SGS-Fairchild) kommer en ny 
monolitisk op-förstärkare !lA 741 
TO-99. 

Råförstärkningen är 106 dB vid 2 
kohms last, utspänningen ±10 V, inirnpe
dansen 1 Mohm (diff) , offset-strömmen 
30 nA. Kretsen har inbyggd frekvens
kompensering. 

Tillsammans med en annan nyintrodu
cerad förstärkare, den temperaturkom
penserade p..A 727 kan man lätt kombi
nera fram en op-förstärkare med följande 
data: 146 dB råförstärkning, 300 Mohm 
inimpedans, 2 pA/ oC offset-drift på in
gången. 

Generalagent: SGS Norden AB, 
Märsta. 

Transitron 
En förnyad version av den »diskreta» 
709-typen, TOA7709 i monolitteknik, 
har presenterats av Transitron, USA. 

Med Darlingtonkopplad ingång är Z i Il 
10 Mohm (en variant med 50 Mohm 
kommer också), offset-strömmen 2 nA, 
CMR 90 dB. Råförstärkningen är 94 dB 
vid 10 kohms last. 

TOA8709, en annan monolittyp, har 
Z in 3 Mohm och offset-strömmen 6 nA. 

Båda typerna levereras i TO-S, flat 
kapsel eller D-kapsel. 

Generalagent: Transitron Electronic 
Sweden AB, Bagarfruvägen 94, Farsta. 

Philbrick/ Nexus (instrumentmoduJ). 
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RCA 
Amerikanska RCA presenterar den nya 
CA3033, som består av två kaskadkopp
lade differentialförstärkare och klass B
slutsteg på en och samma monolit-chip. 

Enligt databladet är råförstärkningen 
90 dB, CMR 100 dB, bandbredden vid 
60 dB förstärkning 230 kHz och offset
strömmen 5 nA. lnimpedans 1 Mohm, 
utspänning vid 5 kohms last ±10,5 V. 
Matningsspänningen är ±12 V, i en va
riant CA3033A gäller ± 18 V och den har 
då något högre råförstärkning, 96 dB, 
CMR 108 dB. 

Båda typerna levereras i D-kapsel. 
Generalagent: Erik Ferner AB, Box 56, 

Bromma 1. 

Texas Instruments 
Texas serie 52 är en familj av monoli
tiska operationsförstärkare för universal
bruk. Direkt ur fabrikens datablad åter
ges här 52-ans schema: tvåstegs differen
tialförstärkare och enkel emitterföljar
utgång; på ingångarna NPN-Darlington
par. 

SN524A levereras hermetiskt försluten 
i en flat kapsel med dimensioner enligt 
TO-89. 

Förstärkningen är 63 PB vid 1 kHz, 
inirnpedansen 1 Mohm, utimpedansen 
200 ohm, CMR 55 dB. Utspänningen 
(topp-topp) som funktion av lasten visas 
av kurvan intill kretsens schema. Band
bredd 140 kHz. 

Matningsspänningen är ±12 V. 

Data Device Corp. 

Generalagent: Texas Instruments Swe
den, Timmermansgatan 34, Stockholm 
SÖ. 

Sprague Electric 
Sprague, USA, tillverkar en monolitisk 
op-förstärkare, serie 506, som levereras 
i TO-91 eller TO-lOO. Den har två diffe
rentialsteg med Darlington-par samt klass 
B-slutsteg. 

Råförstärkningen är 86 dB, bandbred
den 500 kHz. Inimpedansen är 200 kohm 
(diff), utirnpedansen 300 ohm, CMR 90 
dB. Offset-strömmen på ingångarna an
ges till 0,3 !lA. Utspänning ±11 V. 

Generalagent: Aero Materiel AB, Grev 
Magnigatan 6, Stockholm ö. 

National Semiconductor Corp 
Bland de prisbilligare monolit-förstärkar
na från NSC märks typ LM709, som kan 
erhållas i TO-S, flatkåpa eller D-kåpa. 

LM709 har 400 kohm inimpedans, 92 
dB råförstärkning och 200 nA offset
ström. Klass B-slutsteg, utspänning ±13 V. 
Matningsspänning ±12 V - ±15 V. 

Generalagent: AB Elektroflex, Träd
gårds gatan 26, Sundbyberg. 

Zeltex 
Det amerikanska företaget Zeltex har ett 
stort urval op-förstärkare. 

En typ med hög inirnpedans och låg 
offset-ström är den FET-bestyckade 
132 A med FET-ingång. Råförstärkning
en är 106 dB, Zin 100 Gohm, bandbred-



den 4,5 MHz och offset-strömmen 20 
pA. Utspänning ±10 V. 

Generalagent: Telemetric Instrument 
AB, Humblegatan 15, Sundbyberg. 

Analog Devices 

Ett amerikanskt företag med huvudsaklig 
inriktning på analoga kretsar - som 
namnet antyder. I företagets kombine
rade katalog/kompendium finner man 
ett femtiotal typer av op-förstärkare samt 
tillämpningar med dessa. 

Modell III »Low cost» har bandbred
den 1,5 MHz vid småsignaler och läm
nar full utsignal upp till 30 kHz. Råför
stärkningen är 90 dB vid lOkohms last, 
utspänningen ± lOV. lnimpedansen är 
200 kohm differentiellt, CMR 80 dB, 
offset-strömmen 200 nA. 

Matningsspänning ±15 V. 
Generalagent: Scantele AB, Tengdahls

gatan 24, Stockholm Sö. 

Philco-Ford 
Philco-Ford Microelectronics Div, USA, 
tillverkar en universell op-förstärkare i 
TO-5 eller flatkåpa, typ P A 7709-39. 
Den har råförstärkningen 92 dB och 
band bredden 500 kHz vid 40 dB för
stärkning. Utspänningen är ±13 V, in
impedansen 250 kohm, offset-spänningen 
2 m V, CMR 90. Matningsspänning 
±18V. 

Generalagent: Elektroholm, Fack, Sol
na 1. 

Motorola 
I det linjära krets-programmet från Mo
torola Semiconductor, USA, ingår en 
lågohmig op-förstärkare MC 1530. Den 
har 25 ohms utimpedans, 20 kohms in
impedans. Råförstärkningen är 74 dB, 
utspänningen ±5 V, vid 1 kohms last, 
CMR 75 dB. Matningsspänning ±6 V. 

Generalagent: Interelko AB, Sands
borgsvägen 50, Enskede. 

Union Carbide 
Operationsförstärkaren UC 709 från 
Union Carbide, USA, tidigare presente
rad i RT (nr 1/68) har 3 Mohm inim
pedans; råförstärkningen är 88 dB vid 2 
kohms last. Matningsspänning ±15-
±18 V. 

Generalagent: Firma Johan Lager
crantz KB, Box 314, Solna 3. 

AmeIco och Westinghouse 
Dessa båda amerikanska tillverkare av 
integrerade kretsar presenteras här under 
en rubrik eftersom den svenska agentu
ren är gemensam. 

Amelco 809C har följande typiska 
data: Råförstärkning 92 dB, inimpedans 
200 kohm, utspänning vid 5 kohms last 
±12 V, CMR 90 dB, offset-ström 50 nA. 

Westinghouse WC 161: Råförstärk
ning 60 dB, inimpedans 300 kohm, utim
pedans 40 ohm, utspänning ±7 V. 

Generalagent: Ingenjörsfirman Nor
disk Elektronik AB, Stureplan 3, Stock
holm 7 .• 
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JOHN de BOER: 

Luftkylning av elektroniska enheter 

Kylning och värmeavledningspro
blem är ganska okända domäner 
ror många konstruktörer. Fläkt
valets möjligheter lämnas alltrör 
ofta därhän, och teorin bakom 
luftkylningstekniken finns bara 
vaga begrepp om ••. 

Förf., verksam hos Rotron Eu
ropa N.V. forskningslaboratorium 
i Breda, Holland, ger här en 
grundläggande orientering om val 
av Oäkttyper och montaget i 
apparathöljena. 

• • Utvecklingen på det elektroniska 
området karakteriseras idag aven långt 
driven miniatyrisering. De kompakta en
heter som arbetas fram ställer stora krav 
på tillverkarna av luftkylningsanordning
ar. Anledningarna är två: dels kräver den 
höga komponenttätheten allt större ka
pacitet hos kylanordningen, och dels vän
tas tillverkarna av luftkylningsanord
ningar följa den allmänna trenden ge
nom att miniatyrisera sina fläktar utan 
att göra avkall på deras prestanda. Re
sultatet av detta är att luftkylningstek
niken håller på att bli mer och mer 
komplicerad. Kraven från konstruktörer
na gör att mycket ingående kunskaper 
om olika fläktars egenskaper fordras för 
att dessa skall optimalt utnyttjas. 

Vid val av fläkttyp är det oftast ett 
av följande fem krav som är det pri
mära: 

<D Stor luftkapacitet 
@ Hög verkningsgrad 

<ID Små dimensioner 
@ Låg bullernivå 

<ID Lång livslängd 

Olyckligtvis innebär ej sällan dessa 
faktorer sinsemellan motstridiga begrepp, 
varför det i praktiken blir fråga om en 
lämplig kompromiss. De flesta stora 
fläkttillverkare kan erbjuda ett sortiment 
om flera hundra olika fläkttyper, ur vil
ket konstruktören har möjlighet att välja 
en passande modell för sitt speciella be
hov. Emellertid medför det stora sorti
mentet att valet av den bästa fläkten 
kan bli ett ganska besvärligt arbete. 
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Interiör från forskningslaboratoriet hos Rotron Europa N.V. i Holland: Aerodynamisk mät
ningsutrustning för specialstudier av luftströmning m m. 

- Till hjälp för alla konstruktörer med 
kylnings- och värmeavledningsproblem 
hos apparaten har bl a Rotron Europa 
N . V . uppfört ett fullt utrustat laborato
rium i anslutning till fläktfabriken i 
Breda, Holland, varifrån vinjettfotot är 
hämtat. 

Många faktorer att beakta 
vid valet av kyIfIäktar 
Vilka faktorer skall nu beaktas vid val 
av kylfläkt? Syftet med luftkylning är i 
första hand att sänka lufttemperaturen 
i apoaratlådan, men också i viss mån att 
minska komponenternas termiska resi
stans. Komponenter är ofta specificerade 
med en -angiven högsta tillåtna omgiv
ningstemperatur och är i allmänhet inte 
så utförda att de medger god värmeav
ledning. Med värmeavgivande kompo
nenter i en sluten låda stiger tempera
turen i lådan till en punkt, där den av 
ytterväggarna avledda värmen är lika 
med värmen alstrad av komponenterna i 
lådan . I många fall är denna temperatur 
för hög för vissa komponenter. Även 
om en komponent är specificerad för en 
hög temperatur, kommer den att upp
visa större livslängd då den får arbeta 
vid lägre temperatur. 

Fallet med s k fri konvektion illu
streras av fig 1 a. Om apparatlådan för-

ses med lämpliga öppningar, kommer 
luften, när den värmts upp, att stiga 
uppåt och strömma ut genom de övre 
öppningarna, medan kall luft sugs in i 
de undre hålen. Även i detta fall, som 
visas i fig 1 b, är det fråga om fri kon
vektion, men man kan här tillåta upp till 
fyra gånger så mycket värmeutveckling 
jämfört med fallet med den helt slutna 
lådan. 

För att ytterligare öka värmeavled
ningen krävs att man ökar luftmängden 
som passerar genom apparatlådan. Här
vid måste man »tvinga» luften att ström
ma med hjälp av fläktar. Fallet kan be
nämnas »styrd konvektion». Det är möj
ligt att tillåta upp till 40 ggr så stor 
värmeutveckling i apparatlådan med 
styrd konvektion, jämfört med det första 
fallet. 

För bestämning av behövligt luftflöde 
för kylning aven viss elektronisk en
het, kan följande formel tillämpas gene
rellt: 

Q 
830· P 

LIT 
Q = Luftflöde i liter per sekund 

(Täthet vid havsnivå 0,0012 kg/ 
dm3) 

P = den effekt som förbrukas i appa
ratlådan i k W 



LIT = luftens temperaturstegring då den 
passerar genom apparat/ådan (Tut 

- Tin ) i ·C. 

Det finns naturligtvis ingen bestämd 
regel för bestämning av det tillåtna tem
peraturintervallet LIT, men vanligen upp
nås tillfredsställande resultat med ett 
LIT på 8-12 cC. 

Försöker man hålla ett för lågt LIT, 
kommer detta att kräva skrymmande 
fläktar med onödigt stora effektbehov 
och därmed också högre bullernivå. 

Impedanskurvan visar 
f1ödesförhållandena 

Då vi genom nämnda formel känner det 
behövliga luftflödet, kan vi gå ett steg 
längre: 

Varje fläkt har förmåga att lämna ett 
visst luftflöde vid ett visst mottryck. Den
na egenskap medger oss att rita en kur
va, där luftflödet visas som funktion 
av mottrycket. På liknande sätt kan en 
kurva ritas för varje apparatlåda, där 
man visar förhållandet mellan olika luft
flöden och motsvarande lufttryck som 
krävs för att driva luften genom lådan. 
Denna kurva, som kallas impedanskur
van, kan allmänt uttryckas med formeln: 

LlP= k · Qn (mm H20) 

Exponenten n i formeln har ett värde 
mellan 1,7 och 2,0, beroende på appa
ratlådans aerodynamiska egenskaper. 

Ovanstående illustreras i fig 2, där de 
två kurvorna har uppritats. I den punkt, 
där fläktens karakteristiska kurva och 
apparatlådans impedanskurva skär var
andra, avläser man flödet Qo och tryc
ket (egentligen tryckskillnaden) LIP o, och 
det är vid dessa värden på tryck och 
flöde som fläkten kommer att arbeta då 
den monteras in i den speciella låda för 
vilken kurvan gäller. Här är nämligen det 
tryck som fordras för att driva luften ge
nom apparatIådan lika med det från 
fläkten tillgängliga trycket. 

Man kan jämföra med den elektriska 
analogin, där en spänningskälla med 
visst inre motstånd lämnar ström till en 
yttre belastning (fig 3). 

Bestämningen av apparatIådans impe
danskurva är en av de mest kritiska 
punkterna vid valet av bästa fläkt. Utan 
hjälp av mätningar är det närmast omöj
ligt att få fram denna synnerligen vikti
ga information, och en felaktig upp
skattning kan lätt leda till en olämplig 
fläktdimensionering. Det kan nämnas att 
Rotron Europa utför uppmätning av im
pedanskurvan antingen vid laboratoriet i 
Breda, Holland, eller hos kunden med 
hjälp av portabel mätutrustning. 

Fig 2 visar att olika fläktar kan upp
visa kurvor som skär varandra i samma 
punkt. Hur skall man i detta fall välja 
den lämpligaste fläkten? Innan vi disku
terar detta, skall vi betrakta några olika 
fläkttyper. Man skiljer främst på fläktar 
som tar in luften axiellt och driver ut den 
axiellt, och fläktar som tar in luften 
axiellt och driver ut den radiellt; de se
nare benämnda centrifugalfläktar. I en 
vidare bemärkelse kan man särskilja 
sju väsentligt olika typer av fläktar. 
Fig 4 visar dessas typiska utseende. Varje 
modell har sin speciella fördel i ett visst 
sammanhang. 

Fläktparametrarna, luftflöde, tryck
skillnad och varvtal ger tillsammans fläk
tens »specifika varvtal» enligt nedanstå
ende formel: 

NVQ .16,6 
Ns = ~p3/' 

(N = varvtalet i varv/min) 
Det specifika varvtalet klassificerar en

dast fläkten som tillhörande en klass lik
formiga fläktar (med samma proportio
ner men ej storlek). Specifika varvtalet 
förblir konstant om man ändrar fläktens 
alla dimensioner i samma proportion. En 
ändring av varvtalet påverkar ej heller 
specifika varvtalet. Denna faktor har stor 
praktisk betydelse för konstruktören. Då 
man bestämmer specifika varvtalet för en 
fläkt, väljer man de värden på tryck och 
flöde som gäller vid max verkningsgrad. 
Fig 5 visar olika fläkttypers specifika 
varvtal. 

Högt varvtal hos fläkten 
ger också hög bullernivå 
Det gäller nu att välja ett lämpligt varv
tal, för att sedan med hjälp av begrep
pet specifikt varvtal välja bästa fläkt. I 
regel gäller att högt varvtal medger små 
dimensioner hos fläkten, men å andra 
sidan medför ett högt varvtal även hög 
bullernivå. Valet av varvtal beror också 
på frekvensen hos den drivspänning man 
har tillgänglig. I dag används oftast mo
torer av induktionstyp framför motorer 
med kolborstar. Anledningen är natur
ligtvis att förstnämnda typ är mer på
litlig, har större livslängd och inte ger 
radiostörningar. Varvtalet hos en induk
tionsmotor är beroende av drivspänning
ens frekvens, och av den anledningen 
kommer hÖga varvtal till användning en
dast där man har tillgång till högre fre
kvenser än den normala 50 Hz. Fig 6 
visar varvtalet för olika motorer vid oli
ka frekvenser. Nu återstår följande fak
torer att beakta vid val av varvtal. 

• Tillgänglig nätfrekvens. 
• Bullernivån har betydelse och/ eller 

speciellt lång livslängd är viktig, vil
ket medför långsamma och stora fläk
tar. 

• Fläktens storlek har betydelse, vilket ~ 
medför att kraven på bullernivå och 
livslängd får sänkas. 
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Fig. 4. Specifika hastigheter för skilda typer av ventilatorer. (Områdena är typiska och 
hänför sig inte till något visst fläktfabrikat.) 

Antal poler 
Nätfrekvens 

I I I I I I 2 4 6 8 10 12 14 

50 "-' 2 750 1 880 920 - - - -

400 "-' 21600 10800 7200 5400 4300 3600 1800 

Tab 1. Nominella hastigheter för induktionsmotorer. (Värdena står för de approximativa 
hastigheterna hos induktionsmotorer och skall användas för bestämning av specifika hastig
heten.) 

Tillsammans med kännedom om olika 
fläktars specifika varvtal leder dessa tre 
hänsynstaganden till den mest lämpliga 
fläkten i en speciell tillämpning. Därefter 
får man naturligtvis bestämma fläktens 
storlek med hjälp aven tillverkares ka
talog. 

En mängd faktorer hindrar oss emel- . 
ler tid från att göra det absolut optimala 
valet. Exempelvis kan nämnas: fläkttyp 
(vi kanske kräver axiellt luftflöde, vilket 
utesluter fläktar av centrifugaltyp), till
gängligt utrymme (en annan än den mest 
effektiva fläkten kanske passar utrym
met bättre), livslängd, bullernivå och 
vikt (ibland är dessa faktorer viktigare 
än god verkningsgrad). Hänsynstagande 
till någon av dessa faktorer medför all
tid att kraven på god verkningsgrad får 
sänkas. Det är dock alltid bäst att utgå 
från tabellen med specifik hastighet för 
att bestämma den mest effektiva fläk
ten. Härigenom erhålles en god utgångs
punkt för vidare kompromisser. 

Luften skall drivas 
in i apparatIådan 

Då fläkten slutligen valts, återstår någ
ra detaljer angående dess montering i den 
aktuella apparatlådan. Första regeln är 
att en kylfläkt skall driva luften in i 
lådan hellre än att suga ut luften. Detta 
är speciellt viktigt då det gäller att hind
ra damm från att tränga in i enheten. 
Monterar man en fläkt i utströmnings
öppningen resulterar detta i ett under
tryck i lådan med påföljd att damm sugs 
in genom alla springor. Dessutom erhålls 
ett onödigt tryckfall över filtret, vilket 
kräver större kapacitet hos fläkten. Ett 
litet filter måste dessutom rengöras oftare 
än ett större. 

Utblåsningsöppningen i apparatIådan 
måste göras minst lika stor som insugs
öppningen. I annat fall erhålls onödigt 
stort tryckfa11 i systemet. 

Då uppvärmd luft stiger uppåt är det 
lämpligt att göra luftintaget nära appa
ratlådans botten och utblåsningshålet vid 

1. Propeller
fläkt 

3. Axiell 
bladfläkt 

5.Centeraxial 
ventilator 

7 .. Högtrycks- vokuum
ventilator (lågvarvig) 

2. Röraxial
fläkt 

Fig. 5. Karakteristiska typer av fläktanordningar och ventilatorer. 
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lådans övre del. Dock bör man lämna 
minst 1/4 fläktdiameter mellan botten 
eller annan vägg och luftintaget. 

Värmekänsliga komponenter bör pla
ceras nära luftintaget, där luften har 
lägst temperatur. A andra sidan bör kom
ponenter som utvecklar mycket värme 
placeras nära utblåsningen i syfte att 
hålla den · inre lufttemperaturen så låg 
som möjligt. 

I vissa fall kan det inträffa att enstaka 
punkter i apparatIådan inte blir tillräck
ligt kylda. Detta uppstår då vissa värme
utvecklande komponenter är avskärmade 
från luftströmmen på grund av sin pla
cering. Detta avhjälps genom omplace
ring av den aktuella komponenten eller 
genom att leda luftströmmen mot kom
ponenten. Om detta inte är tillräckligt 
återstår endast att använda en liten extra 
fläkt, speciellt utformad för punktkyl
ning. 

I praktiken inträffar det tyvärr myc
ket ofta att kylningsproblemen lämnas 
till det sista stadiet vid utveckling aven 
ny elektronisk enhet. Vad som här 
nämnts visar dock att om man önskar ut
nyttja luftkylningstekniken med bästa 
resultat måste man ta hänsyn till dess 
krav på ett tidigt stadium vid konstruk
tion aven ny enhet. 

Att begära hjälp från erfarna fläkt
experter i ett tidigt utvecklingsskede är 
avgjort nyttigt för att förhindra besvikel
ser med olämplig kylning efter det att 
enheten är färdigkonstruerad. Expert
hjälp i god tid eliminerar också i-sista
minuten-beslut, där alla teorier om lämp
ligt fläktval måste åsidosättas för att 
några få oförutsedda graders temperatur
ökning skall bortskaffas. Detta kan låta 
truistiskt, men erfarenheten bekräftar ty
värr att man alltför ofta negligerar des
sa saker. 

lIöghöjdskyLnLng ger 
speciella problem 

Slutligen skall nämnas något om luft
kylning på höga höjder. Höghöjdskylning 
har sina speciella problem, och även om 
fallet är ovanligt så spelar höga höjder 
och i samband därmed luftens täthet en 
viss roll. Formeln som används för att 
bestämma behövligt luftflöde gäller vid 
normalt värde på lufttätheten (1,29 g/ 
dm3

). Likaså anges en fläkts data alltid 
för detta värde av fabrikanten. 

Enheten behöver inte nödvändigtvis 
vara flygburen utan den kan tänkas vara 

1,. Tangentiell 
centrifugal
fläkt. 

~64 

6. Rodial
ventilator 



Bättre radiomottagning 
i bilen och båten 
med effektiv avstörning 

• RT:s tidigare artikelserie om radiostörningar - uppkomst, 
avhjälpande och komponentval härvid - följs här aven aktuell genom
gång av åtgärder för bil- och båtavstörning. 

• Det florerar mycken osaklighet på detta område, och inte minst 
bilägarna kan råka ut för osakkunniga - och dyra! - »avstörnings
specialister» i samband med t ex radioinstallation i fordonet. 

• Båtar är erkänt svåra att få störningsfria - men en hel del kan 
man dock göra själv. 

• • Orsaken till de störningar som gör 
sig hörda i en mobilradio är främst av 
två grundläggande slag: yttre störning
ar och inre störningar. De förstnämnda 
beror bl a på elektriska urladdningar i 
atmosfären, elektriska fält vid kraftled
ningar och störningar från andra fordon 
eller elektriska maskiner. Dessa är i all
mänhet oåtkomliga för avstörning. 

De inre störningarna (från det egna 
fordonet), vilka skall diskuteras här, alst
ras av högspänningen itändsystemet, 
gnistbildning vid elborstarna i elektriska 
motorer och generatorer, gnistbildning i 
regulatorn, gnistbildning vid brytarspet
sarna och övriga strömställare samt elek
trostatisk uppladdning av karossen. Alla 
elektriska gnistor alstrar elektromagne
tiska vågor av varierande styrka över 
hela frekvensområdet. Vågorna utbreder 
sig längs det elektriska ledningssystemet, 
vilket då verkar som antenn. 

Har man endast instaIlerat en konven
tionell radio i bilen och nöjer sig med 
att lyssna till melodiradion när man kör 
till och från jobbet morgon och kväll har 
man fÖrmodligen inga större problem 
med störningar, fast missnöjesyttringar 
över dålig mottagning av P3 inte sällan 
märks. Dagens bilar levereras nämligen 
i många fall med tillräcklig avstörning 
för att eliminera störningar på FM
bandet, i synnerhet när den inkomman
de signalen är stark. 

Det är främst privatradioägare, radio
amatörer och övriga, vilka utnyttjar nå
gon form av kommunikationsradio inom 
HF/VHF-banden, som blir utsatta för 
de mest svårkurerade störningarna. Att 
avstöra fordonet till 100 % är i de flesta 
fall en hel vetenskap och i några fall ty
värr även omöjligt. Man kan tyvärr ej 
heller ge tips på någon patentmedicin 
för att avstöra en viss bil helt eftersom 

störningarnas karakteristik ofta varierar 
från bil till bil med det elektriska syste
mets kondition. 

Vi skall i det följande ge erfarenhets
mässiga rekommendationer för att spåra 
och åtgärda radiostörningar i dels bilar, 
dels även båtar. 

Primäravstörning 
i de flesta bilar 

Tändstörningarna ger sig tillkänna i hög
talaren som ett varvtalsberoende knatter 
som försvinner helt om man slår ifrån 
tändningen vid rusningsvarv på motorn. 

De flesta bilar är redan vid leveransen 
primäravstörda, dvs försedda med stör
ningsskydd för tändsystemet. Om så ej 
är fallet, montera dämpmotstånd på tänd
kablarna, dels vid tändstiften (vanl 1-
10 ko hm) och dels vid fördelaren (1 
kohm) samt även närmast tändspolens 
sekundärsida (1 kohm). 

En avstörd fördelararm (5 kohm) hör 
även till primäravstörningen, och vill 
man vara på säkra sidan bör man pla
cera en koaxiell genomföringskondensa
tor (3 ,uF) på tändspolens primärsida 
närmast spolen (jig 1). 

OBS! Vid montering av dämpmotstånd 
itändkretsen - tändspole, fördelare och 
tändstift - måste man se till så att det 
sammanlagda motståndsvärdet ej översti
ger 20 kohm. I övrigt bör man följa 
bilfabrikanternas rekommendationer när 
det gäller typer och värden på dämpmot
stånd, kondensatorer och drosslar. De 
värden som anges här i texten skall tas 
som riktvärde och gäller inget speciellt 
bilfabrikat. 

Avstörning av generator 
och regulator i bilen 

Varva upp motorn med mottagaren på
slagen och slå därefter av tändningen. 

Dömpmotst~nd 

1k 

löndlås 

_ Batteri 

Dömpmotst4nd 
l-lOk 

'1' randstitt 

Fig 1. Ex på avstörning av tändsystemet. 

Cenomf6rlngskond. 
0,5 JlF 

. 1 

B+ 

Fig 2. Avstörning av likströmsgenerator 
och regulator. 

Fig 3. Sitter tändspolen inte direkt på 
motorblocket utan som här i en Merce
des på motorrumsväggen måste man jor
da den till motorblocket. Det kan enkelt 
göras om kondensatorn på primärsidan liIII... 
är försedd med klämma (ör godsledning. ,.. 
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Hörs i högtalaren ett vinande ljud, som 
varierar i tonhöjd med varvtalet, är det 
dags att avstöra generatorn. Det görs 
lämpligast genom att man kopplar en 
koaxiell genomföringskondensator (0,5 
,uF) i serie med generatorns ankar lind
ning och så nära generatorn som möjligt. 
De flesta generatorer är f ö försedda med 
ett gängat hål för kondensatorn. Rent 
allmänt gäller dessutom att alla jordning
ar av avstörnings komponenter bör göras 
på den enhet som avstöres. 

För att komma ifrån alla generator
störningar på privatradiobandet och 10 
m amatörband kan det vara nödvändigt 
att sätta en parallellresonanskrets i serie 
med generatorns utgång. Spolen lindas ' 
med 8 varv 2,3 mm Cu-tråd och med 
diametern 25 mm. Kondensatorn kan be
stå aven 30 pF trimrner. Kretsen kan 
föravstämmas genom att man placerar 
den i antennledningen till en mottagare, 
avstämd till mitten av bandet, varefter 
man trim.mar till minimum brus. Det 
kan dock vara nödvändigt att eftertrim
ma något, eftersom avstämningen är 
mycket kritisk. 

Ett oregelbundet sprakande som för
svinner vid tomgångsvarv indikerar stör
ningar från laddningsregulatorn. Denna 
avstöres effektivast genom att man gör 
som i fig 2. Vid reläets generator- och 
batterianslutning monterar man genom
föringskondensatorer på 0,5 resp 2,5 
,uF och i serie med generatorns fältlind
ning lägger man ett speciellt filter. För 
att slippa köpa det sistnämnda kan man 
i stället avkoppla regulatorns »b-kontakt 
med hjälp av ett motstånd på 4 ohm och 
en glimmerkondensator på 2000 pF i 
serie. Varning! Anslut aldrig kondensa
torn utan seriemotstånd till denna kon
takt, . då man annars riskerar att regula
torns livslängd förkortas avsevärt. 

Försvinner inte störningarna trots 
ovannämnda åtgärder, måste man skär
ma ledningarna mellan generator och re
gulator och jorda skärmen i ändarna. 

Växelströmsgenerator/regulator är i 
allmänhet betydligt tystare än motsva
rande för likström. Många av de senaste 
bilmodellerna är försedda med generator 
och regulator för växelström, och i flera 
fall är regulatorerna då avstörda vid le
veransen. I annat fall finns särskilda fil
ter avsedda för AC-regulatorer att köpa. 

Elektrostatiska störningar 
vållas av däckens friktion 
På grund av däckens friktion mot vägba
nan vid torrt och dammigt väglag upp
står lätt statiska laddningar på hjulen. 
Från de drivande hjulen, som mestadels 
har god metallisk godsförbindning, av
leds dessa laddningar automatiskt. På de 
icke drivande hjulen däremot är den me
talliska förbindelsen mellan hjul och axel 
mindre god, och de statiska laddningarna 
avleds därför inte till gods på ett till
fredsställande sätt med störningar i ra
dion som följd. 
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För att säkerställa god kontakt mellan 
hjul och axel och motverka denna typ 
av störningar finns en speciell navkon
takt att tillgå, som monteras mellan la
gerkapsel och hjulaxel. 

God metallisk förbindning 
är A och O vid avstörning 
Efter de avstörningar som hittills utförts 
bör störningarna ha avtagit åtskilliga dB 
i styrka men troligen inte försvunnit. 

En av de viktigaste åtgärderna när det 
gäller all sorts avstörning är att se till att 
alla mekaniska delar är ordentligt för
bundna och jordade. Det behövs inte 
många ohms övergångsresistans mellan 
ett par metalldelar, förrän ett kraftigt 
störningsfält utbildas vid de strömmar 
det här är fråga om. 

Först och främst bör mottagarens, an
tennfästets och antennkabelns jordför
bindningar kollas. Drag gärna en jord
förbindning från antennfästet och mot
tagaren till motorblocket, och se till att 
den skärmade antennkabeln är jordad 
både vid mottagaren och antennen. 

Om tändspolen är monterad på mo
torrumsväggen, jorda den vid motorbloc
ket och detta vid batteriets karosserian
slutning. Som avstörningskondensator på 
tändspolens primärledning kan med för
del väljas en med klämma för godsled
ning, avsedd just för icke jordad tänd
spole (tig 3). 

Alla jordförbindningar bör utföras 
omsorgsfullt med kraftig jordfläta, och 
all färg eller olja skrapas bort vid varje 
jordpunkt. Kolla dessutom efter varje 
ingrepp att störningarna minskar i styrka, 
så att det inte är tvärtom. Här kan S
metern vara till god hjälp. 

Ett annat utmärkt hjälpmedel när det 
gäller att lokalisera störningskällor är en 
»pick-up-antenn» tillverkad av ett par 
meter 50 ohm koaxkabel (tig 4). Genom 
att ansluta dess ena ände till mottagaren 
och med den andra »snoka» omkring i 
bilen kan man få en ganska god upp
fattning om var störningstoppar uppstår 
för att på lämpligt sätt åtgärda dem. 

En bra ide är att även jorda avgas
röret vid chassiet samt motorhuv och 
bagagelucka vid karossen (tig 5). De sist
nämnda är nämligen ganska väl isolera
de p g a de oljade gångjärnen. 

För övrigt bör alla mekaniska detaljer 
som är monterade i gummibussningar 
(t ex rattstång, gasarm m m) jordas or
dentligt, och för att vara på den säkra 
sidan mot störningar av det här slaget 
drar man två ordentligt dimensionerade 
(helst skärmade) kablar direkt från bat
teriets plus- och minuspol till stationen. 

A vstöming av elektriska 
instmment och motorer 
Det förekommer åtskilliga elektriska in
strument och motorer i en bil som kan 
göra sig påminda i högtalaren med ett 
obehagligt tickande och brummande. Med 
hjälp av »pick-up-antennen» kan man 

lokalisera dem som stör mest. Bensinmä
taren, hel/halvljusomkopplaren och blink
reläet kan avkopplas med en 0,5 !tF kon
densator. För att avstöra bensinmätaren 
effektivt bör skyddet inkopplas just där 
ledningen kommer ut från tanken - i re
gel i botten på kofferten. 

Motorer som fläktar, vindrutetorkare, 
bränslepumpar m fl har tidigare varit 
svårare att avstöra. Dessa kräver i regel 
- för fullgod avstörning - att man mon
terar störningsskydden innanför motor
kåpan intill kolborstarna. Robert Bosch 
AB, specialist i branschen, har dock ny
ligen presenterat ett filter för avstörning 
av elmotorer vilket avses att placeras 
utanpå motorn i serie med batteriled
ningarna. 

En del bilfabrikanter utrustar sina 
bilar med en bimetallkontakt som skall 
stabilisera instrumentbelysningen. Där
igenom har fordonet fått ytterligare en 
störningskälla som ibland kan höras som 
oregelbundna knäppningar, beroende på 
motorns varvtal. Den kan dock relativt 
enkelt tystas med hjälp aven 1 !tF av
kopplingskondensator. - Ex på monte
ring bakom hastighetsmätare syns i fig 6. 

Man kan hålla på och avstöra i snart 
sagt det oändliga för att få bort alla 
otrevliga ljud till fullo. Det är en avväg
ningsfråga mellan störningarnas storlek 
och den tid och de pengar man har till 
förfogande. För tid tar det verkligen och 
pengar kan det hela kosta också. I sam
manhanget kan nämnas, att det finns 
ingen större anledning att kosta på sig 
avstörning aven sådan detalj som signal
hornet, eftersom detta ju ändå ger ifrån 
sig en ganska kraftig akustisk störning. 
Som sagt en avvägningsfråga. 

Att effektivt avstöra en båt 
om möjligt ändå värre uppgift 
Vad som tidigare sagts om avstörning av 
elektriska apparater, generator och ladd
ningsregul<lltor gäller i första hand bilar 
men är även tillämpligt vid avstörning av 
båtar. 

Fler och fler monterar in privatradio
stationer och KV-radio i sina båtar. Ofta 
nog uppstår stora problem med stör
ningar - i allmänhet större än för bil
ägaren, beroende på problem med or
dentlig jordning och skärmning av de 
störande enheterna. Flertalet nöjesbåtar 
har skrov av trä eller plast. 

För att överhuvud ha möjlighet att 
uppnå något så när hygglig grad av av
störning måste båda dessa typer av båtar 
utrustas med en god metallisk kontakt 
med vattnet. Denna metalliska förbin
delse kan bestå aven kopparplåt (för att 
undvika korrosion av motorn kan man 
använda zinkplåt) med en yta av minst 
1 m2• Den skruvas fast på bordlägg
ningens utsida under vattenlinjen. Anslut
ningen ordnas genom att en kraftig kop
parbult, som skall gå igenom bordlägg
ningen, svetsas fast vid plåten enl fig 7. 
Till denna bult skall sedan motorblocket, 



skärmkåpa över motorrummet och all 
övrig utrustning jordas. 

Den gynnsammaste typen av båt att 
avstöra är . den som är försedd med die
selmotor och generator av växelströms
typ samt avstörd laddningsregulator. Där 
återstår endast s k sekundär elektrisk ut
rustning, d v s fläktar, bränslepump o dyl, 
vilka avstöres enl ovan. 

Inombordsmotorer för bensin- eller 
fotogendrift är svårare att få »tysta». 
Laddningsaggregat och tändsystem av
störes som i en bil. Man bör akta sig 
för skärmade tändledningar och skärm
kåpor på tändstiften, eftersom det vid 
fuktig väderlek lätt blir överslag i dessa 
tändledningar . 

För att dämpa störningarna så effek
tivt som möjligt, kan man klä in motor
rummet med kopparplåt eller ett fin
maskigt kopparnät. Denna Faradays bur 
måste vara metalliskt förbunden dels med 
motor godset och dels med vattnet utan
för båten. Dessutom bör alla reglage, 
som går ut från motorrummet, vara för
bundna med skärmburen. Alla elektriska 
ledningar, som likaledes går ut från mo
torrummet, bör vidare vara skärmade en 
bit utanför rummet och avslutas med 
särskilda filter som finns i handeln 
(jig 8). Filtren skall vara metalliskt för
bundna med varandra och jordade till 
skärmburen. 

Den kanske svåraste avstörningsproce
dur man kan råka ut för gäller båtar 
med utombordsmotor. Att uppställa en 
generell regel för dessa går ej; men några 
tips kan RT förmedla: 

En del av motorfabrikanterna har 
iordningställt avstörningssatser för sina 
motorer för att underlätta arbetet för 
båtägaren. För övriga gäller att dämp
motstånden bör vara av s k delavskärmad 
typ; de vanliga tändstiftsskydden räcker 
i allmänhet inte till. 

För att effektivisera avstörningen kan 
man montera någon form av skärmplåt 
på insidan av motorkåpan. Det finns 
båtägare som har sprutat aluminium på 
kåpans insida och på så sätt lyckats 
dämpa störningarna kraftigt. Detta för
faringssätt är dock förenat med vissa 
risker. Har man otur vid sprutningen av 
smält aluminium på kåpan, kan plasten 
smälta och kåpan deformeras. 

En inte fullt så riskabel metod, som 
använts med framgång av bl a tullen i 
Göteborg, är att helt enkelt spruta en 
metallfärg på insidan av kåpan. Är 
skyddskåpan från början av någon me
tallegering eller har någon skärmning an
bringats i kåpan, måste den vara metal
liskt förbunden med motorgodset. Även 
här gäller att alla utgående reglage skall 
jordas, och alla utgående ledningar skär
mas och avslutas med filter. 

Som vid bilavstörning är det här fråga 
om avvägning mellan störningarnas stor
lek och de resurser man har till sitt för
fogande. Fullständigt nöjd blir man nog 
aldrig! • 

Fig 5. Förbind motorhuv och bagage
lucka med karossen. 

Liten felsökningsguide vid fordonsavstörning 
Typ av störning 

Varvtalsberoende knatter. Försvin
ner direkt om tändningen slås av. 

Varvtalsberoende vinande eller viss
lande. Försvinner inte direkt om 
tändningen slås av vid högvarv. 

Knatter eller sprak över tomgångs
varv. Försvinner ej direkt om tänd
ningen slås av vid högvarv. 

Sprakande som varierar med väg
laget och upphör om bilen stannas. 

Knaster oberoende av hastigheten. 
(Kan fås att variera om bilen gungas 
i stillastående läge.) 

Orsak 

• Tändsystemet 

• Generatorn 

• Regulatorn 

• Statisk uppladdning 
• Dålig metallisk kontakt mellan 

plåtdetaljer 

• Bensinmätaren 
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Färgmönstergenerator 
PM 5508 från Philips 
Uppbyggnad, funktion ... och användning i service 

* Färg-TV -mottagarna ställer nya krav på hjälpmedlen för såväl installation, justering som service. 
Mönstergeneratorer av här beskriven typ har utvecklats för att svara mot krav på t ex konvergens
justeringar. Men inte bara färgrenheten skall gå att kontrollera; för allt felsökningsarbete vid service 
är generatorn ett effektivt hjälpmedel. 

* Ett TV -bildrör, för svart/vit-mottagning eller för färg, är ju en indikator i sig själv på felfunktion. 
Olika färgstegs funktion klarläggs vid tillförsel av de speciella signalerna till mottagaren från generatorn. 

il Här beskrivs dess uppbyggnad, funktion och de skilda mönstren liksom deras användning. Dessa 
presenteras också i färg på ett särskilt uppslag, lämpligt att spara. 
- Artikeln har sammanställts av ingenjör Pill Varszany, Svenska Philips AB (Industrielektronik). 

•• Med färg-TV följer också kravet 
på välutbildade tekniker och god mät
utrustning. En stor del av kretsarna i 
färg-TV-mottagare återfinns också i en 
svart-vit mottagare och kan därför repa
reras på samma sätt och med samma 
testsignaler som gäller för den svart-vita 
TV-mottagaren. Vissa färgkretsar kan 
också justeras och repareras med en en
kel svart-vit signal, t ex konvergens- och 
gråskalejusteringar. 

I det följande kommer endast de delar 
av mottagarna att behandlas som berör 
färgdemodulering och färgseparation. 
Detta är en liten men viktig del av färg
mottagaren, eftersom en korrekt färgåter
givning beror på just dessa kretsar. För 
kontroll av dessa kretsar krävs också en 
färg-TV -signal. 

Hur separerar mottagaren 
färginformationen? 
Som bekant består färginformationen av 
två signalkomponenter, den röda färg
differenssignalen och den blå färgdiffe
renssignalen. Dessa båda komponenter 
är kombinerade till en signal i sändaren 
för att förenkla transmissionen. I motta
garen måste den kombinerade signalen 
separeras på nytt till de två färgdiffe
renssignalerna. 

I en P AL-mottagare sker denna sepa
rering i två skilda kretsar, nämligen i för
dröjningsledningen med P AL-omkoppla
ren och synkrondemodulatorn. 

Fördröjningsledningen och P AL-om
kopplarens funktion baserar sig på en 
jämförelse mellan färg-signalerna i två 
efter varandra följande linjer. 

I synkrondemodulatorn är separering
en beroende av den 90 o-fas-differensen 
mellan de två signalkomponenterna. 
Denna demodulering fungerar korrekt 
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endast om fasförhållandet mellan den 
inkommande signalen och den adderade 
färgbärvågssignalen (från färgbärvågs
oscillatorn) är korrekt. 

P AL-systemet och dess fördelar 
p AL-systemet utgör en kombination av 
linjeföljdsystemet (som t ex SECAM
systemet) och ett fasmultiplex-system 
(som t ex NTSC-systemet). Varje system 
har möjlighet att ge god färgreproduk
tion. I P AL-systemet har båda princi
perna utnyttjats och kombinerats. För
dröjningsledningen med P AL-omkoppla
ren separerar färginformationen i enlig
het med linjeföljdsprincipen och synkron
demodulatorn separerar färgerna enligt 
deras fasförhållande. Var och en av des
sa kretsar är under ideala förhållanden 
tillräcklig för att ge en god färgrepro
duktion. 

Eftersom P AL-mottagaren använder 
en kombination av två olika typer av 
demoduleringar har en stor säkerhets
marginal mot färgfel erhållits i dessa mot
tagare. Även om vi antar att en av de
modulatorerna är feljusterad eller delvis 
felaktig, kommer mottagaren fortfaran
de att fungera. I detta fall kommer den 
andra demodulatorn att ta över en stor 
del av funktionen för korrekt färgåter
givning. 

p AL-systemet har därför klara förde
lar, eftersom praktiska erfarenheter har 
visat att såväl signalen som mottagaren 
ofta ger avvikelser som kan orsaka fel
aktiga färger. Det är därför viktigt att 
både fördröjningsledningen och synkron
demodulatorn i mottagaren fungerar 
korrekt. Endast i detta fall kan P AL
systemets fördelar till fullo utnyttjas. 

Vid service av färg-TV är det därför 
mycket viktigt att servicemannen har 

tillgång till en testsignal med vars hjälp 
han kan kontrollera och justera både 
fördröjningsledningen och synkrondemo
dulatorn. 

Gängse metoder 
för justering 
Den vanligaste metoden vid justering av 
fördröjningsledningen är att mäta färg
differenssignalerna före synkrondemodu
latorerna. Denna mätning innebär an
slutningar till känsliga HF-kretsar i mot
tagaren och måste därför utföras mycket 
försiktigt. Olika mottagartyper använder 
olika kopplingsprinciper, och därför är 
en god kunskap om mottagaren nöd
vändig för att undvika felmätningar. 

Synkrondemodulatorn kan justeras då 
fördröjningsledningen är satt ur funk
tion. I vissa mottagare kan detta göras 
genom en kortslutning antingen av för
dröjningsledningens ingång eller utgång. 
I andra mottagare måste det däremot ske 
på annat sätt. Det är av stor vikt att in
greppet i fördröjningsledningen görs på 
sådant sätt, att kretsens fasläge ej ändras. 

Testsignaler ersätter 
stegbortkopplingsmetod 
Vi har sett att synkrondemodulatorn kan 
justeras då fördröjningsledningen är satt 
ur funktion. På samma sätt kan fördröj
ningsledningen justeras med synkronde
modulatorn satt ur funktion. Dessa 
mätningar kan dock endast ske med 
hjälp av ett oscilloskop. För hemservice, 
där vanligen endast smärre justeringar 
kan utföras, är detta dock en nackdel. I 
stället för fysisk bortkoppling av det ena 
eller andra steget är det nu möjligt att på 
elektrisk väg med passande testsignaler 
erhålla samma resultat. 

Om testsignalen är så utformad, att re-



sultatet kan utläsas på mönstret på TV
skärmen, är ett oscilloskop följaktligen 
överflödigt vid de flesta av dessa mät
ningar. 

Dessa krav är uppfyllda i Philips ser
vicegenerator PM 5508. 

De speciella testsignalerna 
från generatorn PM 5508 

Den nya servicegeneratorn PM 5508 ge
nererar bland annat tre speciella testsig
naler: DELAY, PHASE och MATRIX. 

• Testsignalen DELAY (fördröjning) 
Fördröjningsledningens uppgift i P AL
mottagarna är att separera (R- Y)- och 
(B-Y)-informationerna. Denna separa
tion baserar sig på (R-Y)-modulationens 
alternerande fas från sändaren. Om en 
signal är sänd utan denna 00 /180 0 fas
skiftning i (R- Y)-kanalen, erhålls O-ut
gång på (R-Y)-utgången om fördröj
ningsledningen är korrekt justerad. Ett 
fel i fördröjningsledningens kretsar kom
mer emellertid att resultera i antingen en 
positiv eller negativ utgång, vilket visar 
sig som en persienn effekt (jig 15-16) på 
bildskärmen. För att skilja amplitudfel 
från fas- eller fördröjningsfel innehåller 
delaysignalen en färgsignal (balk 2) i 
(B-Yl-riktningen (balk 3) för amplitud
fel (se också vektordiagrammet i tig 14)! 
Färgsynksignalen alternerar för att und
vika att färgsläckaren sätts i funktion i 
de apparater där dess funktion beror av 
en alternerande färgsynk. 

Då oscilloskop används för mätningar 
an detta kopplas direkt till bildrörets 

styrgaller. 
Inkoppling av oscilloskopet sker på 

samma sätt oavsett om bildröret är R, 
G, B-utstyrt eller utstyrt med färgdiffe-

renssignaler. Fig 17 och 18 visar mönster 
och oscillogram från en korrekt justerad 
mottagare och från en med amplitudfel. 

• Tes/signal PHASE (Fas) 
Då fördröjningsledningen är korrekt jus
terad, har också separering mellan (R
Y)- och (B-Yl-signalerna skett före syn
krondemodulatorn, och färgbärvågsoscil
latorns fas är därför relativt okritisk. För 
att kontrollera synkrondemodulatorer
na används en signal vilken fördröjnings
ledningen ej kan separera i dess två 
färgkomponenter. Denna signal har sam
ma färginformation som DELAY-signa
len men överförs endast för varannan 
linje. Den uteblivna färginformationen 
fylls nu upp av fördröjningsledningen, 
och separeringen mellan (R-Y)- och (B
Yl-informationer beror endast på fas
ningen hos synkrondemodulatorerna. Vid 
korrekt fasförhållande blir också färg
återgivningen korrekt. Detta kontrolleras 
genom att jämföra ovannämnda signal 
med innehåll av samma färginformation 
men kodad som en normal P AL-signal. 
Den första signalen återges på bildskär
mens nedre halva och den andra signa
len på bildskärmens övre halva. 

Om synkrondemodulatorernas fasning 
är felaktig, indikeras felet omedelbart på 
skärmen som en skillnad i färgerna mel
lan den övre och den undre bildhalvan. 
Fig 20 och 22 visar en korrekt, resp en 
feljusterad mottagare, motsvarande oscil
logram visas i tig 25 och 26. 

• Testsignalen MATRIX (Matris) 
I detta omkopplarläge ger generatorn en 
testsignal enligt P AL-standard. I första 
balken är (G-Y)-innehållet O, i den 
andra balken (R-Yl-innehållet O och i 
den tredje balken är (B-Yl-innehållet O. 

Genom mätning med ett oscilloskop vid 
utgångarna på de tre färgdifferensför
stärkarna kan en kontroll av matriskret
sarna lätt ske. Fig 29 visar utgången från 
den gröna förstärkaren. 

Utöver de tre beskrivna testsignalerna 
ger PM 5508 ytterligare 7 andra signaler, 
vilket medger en fullständig kontroll av 
såväl färg-TV-mottagare som svart-vi t
mottagare. 

Beskrivning av blockschemat 
för mönstergeneratorn PM 5508 
För att säkerställa ett konstant förhål
lande mellan linjesynkpulser, bildsynk
pulser och de olika mönstren i genera
torn styrs denna aven huvudoscillator. 
Frekvensen från huvudoscillatorn (312,5 
kHz) delas i ett antal delarsteg. I första 
steget delas signalen 2: l för att erhålla 
pulserna a, vilka kontrollerar horison
tella informationen i mönstret. Detta de
larsteg följs aven annan 2: l-delare och 
en 5: l-delare för att erhålla pulserna 
med linjefrekvens (l b och Is). 

Vidare delas linjefrekvensen succes
sivt med 2, 4, 3 och med 13 för att er
hålla pulser med bildfrekvens (fb och fs). 
Dessa delars teg ger också pulser för att 
kontrollera den vertikala informationen i 
mönstret (241,3121 från vilka erhålls ~ 
b samt 961) . 

Luminanssignalen, det svart-vita mönst
ret, konvergensmönstret och de samman
satta synkroniserings- och släcksignaler
na erhålls från de ovannämnda horison
tal- och vertikalpulserna. De olika sig
nalerna adderas i en luminans-synk-släck
adderare och matas vidare, via fördröj
ningsledningen, till videoförstärkaren där 
den sammansatta luminanssignalen ad
deras till krominanssignalen. Fördröj
ningsledningen 0,375 #s kompenserar 
den tidförskjutning som uppstår vid ko
deringen av färgsignalen. Röd, grön eller 
blå alstras i en färgbalkgenerator och 
matas till ett matrissteg där R-, G- och 
B-signalerna adderas på ett sådant sätt 
att signalerna Y, (R-Y) och (B-Y) upp
står. Trappstegssignalen, gråtrappan, bil
das också i detta matrissteg. 

Färgbärvågsoscillatorn är kristallstyrd 
och tillförs (B-Y)-modulatorn efter fas
vridning 90°. Fasvridningen är nödvän
dig för att erhålla rätt förhållande mel
lan (R-Y) och (B-Y)-vektorerna. (R
Yl-signalen inverteras i P AL-omkoppla
ren efter varje linje. P AL-omkopplaren 
sätts ur funktion då instrumentet skall 
producera en NTSC-koderad signal (DE
LA Y -mönstret). Färgdifferenssignalerna 
(B-Y) och (R-Y) samt färg-synksigna
len (erhållen från Is-pulserna) matas till 
färgdemodulatorerna ur vilka färgsigna
len erhålls. Dessa modulatorer är balan
serade och ger tillsammans färgsignalen 
där bärvågen har blivit undertryckt. Färg
signalen adderas till luminanssignalen i 
videoförstärkaren. På så sätt erhålls den 
kompletta videoinformationen. 

Ljudbärvågen alstras i en 5,5 MHz 
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Fig 2. Felaktig vertikal amplitud och linjäritet 

Fig 5. Mönstret röd bild 

Fig 6. Typiskt färgrenhetsfel 

Fig 7. Gråskala 

Fig 9. Detalj av TV - bild med konvergensfel 

Fig 10. Rutmönster 
Fig 16. "PersienneHekt" i balk l (detalj) 

Faslel ifördröjningsledningen 



Fig 23. (B- y) d emodulatorn i fel fa. läge 

Fig 22 . (R- Y) demodulatorn i fel fa. lä g e Fig 28. BAda dernodulatorerna fe ljuste rade Fig 34. Vektordiagr am av färgbalk.Jn.önstr et 

Moaremönstret i färgiiI. sid. 36- 37 som ev. kan kvarstå beror på 
det elektroniska »raster» - TV-bildens uppbyggnad av linjer - som 

finns i originalen till färgfig . och vilket mer eller mindre inverkar 
vid överföringen till tryck via klichering. 



oscillator som via en omkopplare kan 
frekvensmoduleras med en signal på 1 
kHz. Ljudbärvågen kan kopplas bort 
om så önskas. Ljudsignalen adderas till 
videosignalen, varefter dessa modulerar 
en HF-bärvåg, vilken via en dämpsats 
är matad till HF-utgången. Generatorn 
är även försedd med videoutgång. Mat
ningsspänningarna i instrumentet läm
nas av ett stabiliserat, kortslutningssäkert 
nätaggregat. 

Användning av de olika mönstren 
i färgmönstergeneratom PM 5508 

* Schackmönster 
Schackmönstret (fig 1) är det vanligaste 
mönstret i samband med service av svart
vit TV. Mönstret är också avsett för 
kontroll av färg-TV-mottagarens svart/ 
vita del, och naturligtvis även för svart/ 
vita TV-mottagare. Mönstret är noga 
centrerat i generatorn och kan med för
del användas för centrering av bilden 
i TV-mottagaren. Mönstret, som består 
av 6 X 8 rutor, används även för inställ
ning av TV-bildens höjd och bredd. 

Övriga exempel på användning av 
schackmönstret är: kontroll av bildens 
lutning, amplitud (fig 2), horisontell och 
vertikal linjäritet, MF-förstärkarens band
bredd (svart-vita övergångarna skall va
ra skarpa), översväng i MF eller video
del (de svart-vita övergångarna får ej 
vara dubbla), centrering (fig 3) m m. Ge
nom att koppla till ljudbärvågen kon
trolleras att inga interferenser uppkom
mer i bilden. 

* Vit bild 
Nästa mönster (fig 4) ger en 100 % vit 
signal med P AL-burst (färgsynksignal) . 
Med detta mönster kontrolleras att ljus
intensiteten är konstant över hela bilden. 
I vissa färg-TV-mottagare ändras den 
vita nyansen något vid färgmottagning. 
Den blåvita vit-färgen vid svart-vit sänd
ning kopplas om till en något rödaktig 
vit-färg, s k färgvitt, vid färgmottagning. 
För kontroll av funktionen hos denna 
krets används mönstret »WHITE». Kon
trollen utförs genom att burstsignalen 
kopplas till/från med ratten »BURST 
AMPL». Mönstret används dessutom vid 
justering av TV-mottagarens strålström
begränsning. 

* Röd bild 
Mönstret »RED» (fig 5) består aven 
fullt mättad, röd signal med P AL-burst, 
vilken används vid justering av färgren
heten i färg-TV-mottagaren. Fig 6 visar 
ett typiskt färgrenhetsfel. För att kon
trollera att en svartjvit-TV-mottagare in
te störs av interferenser med färgbärvå
gen är detta mönster lämpligt. 

* Gråskala 
Mönstret »GREYSCALE» (fig 7) består 
aven linjär »trappstegssignal», där väns
ter balk är vit. Balkarna övergår där-
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efter successivt i mörkare, grå nyanser 
i lika stora steg. Den sista, åttonde bal
ken är svart. 

Med hjälp av detta mönster undersöks 
kontrastkontrollens funktion i mottaga
ren liksom färg-TV-mottagarens gråska
leåtergivning. Med hjälp av ett oscillo
skop kan dessutom videoförstärkarens 
linjäritet undersökas. Enklast utförs detta 
med ett dubbelstråleoscilloskop, där sig
nalen i videostegets utgång direkt kan 
jämföras med signalen i generatorns vi
deouttag. 

* Punktmönster 
Punktmönstret (fig 8) används vid kon
troll och inställning av färg-TV-motta
garens statiska konvergens . Fig 9 visar 
ett typiskt konvergensfel. 

* Rutmönster 
Med rutmönstret (fig 10) kontrolleras 
och justeras färg-TV-mottagarens am pli
tudkarakteristik. De vertikala linjerna 
har en bredd av 200 ns. Om dessa linjer 
syns oskarpa och har en avsevärt lägre 
ljusintensitet än de horisontella kan mot
tagarens amplitudkarakteristik vara fel
aktig. Kontroll av justering av TV-bil
dens geometriska distorsion (kuddistor
sion) görs också med rutmönstret. 

Fig 11 visar ett dynamiskt konvergens
fel , tig 12 detalj av tig 11. 

* Fördröjning 
Fig 13 visar fördröjningsmönstret (»DE
LAY»). Detta mönster är speciellt fram
taget för kontroll av PAL-mottagarens 
fördröjningskretsar. Då mönstret återges 
i en färg-TV -mottagare skall de två första 
balkarna vara gulgröna medan de övriga 
två skall vara grå. En del mottagare kan 
återge en av de två grå balkarna i en blå
aktig nyans, detta har emellertid ingen 
betydelse för mätningen. 

Färgdifferenssignalerna i mönstret är 
NTSC-koderade, vilket innebär att (R
Y)-signalen inte växlar riktning efter var
je linje. Burstsignalen är emellertid P AL
koderad ; den växlar alltså mellan 135° 
och 225 ° för varje linje, se vektordia
grammet i tig 14/ 

Balkarna 1 och 2 innehåler (B-Y)
information av samma storlek. Balkarna 
1 och 3 innehåller samma storlekar (R 
- Y)-information. Eftersom signalen är 
NTSC-koderad kommer adderingsnätet i 
mottagarens fördröjningskrets att elimi
nera all (R-Y)-information under bal
karna 1 och 3. Därför har balkarna l 
och 2 samma färg (180°) och balk 3 är 
grå liksom balk 4. Om fördröjningsled
ningens amplitud och faskontroller är 
fel justerade elimineras inte (R-Y)-in
formationen i mottagaren, utan (R-Y)
demodulatorn kommer att ge en utspän
ning, som på grund av P AL-omkoppla
ren växlar riktning (färg) efter varje 
linje. Varannan linje kommer alltså att 
ha en annan Järgton än de övriga på 
TV-skärmen, detta fenomen kallas »per-

sienn-effekt»_ Fig 15 visar persienn-effekt 
i balk 3 (detalj), tig 16 persienn-effekt i 
balk 2 (detalj). 

Om »persienn-effekten» uppträder i 
balkarna 1 och 3 kan orsaken endast 
vara amplitudfel i mottagarens fördröj
ningskretsar. Uppträder däremot »per
sienn-effekten» i balk 2, beror detta på 
ett fasfel i fördröjningskretsarna, efter
som endast ett fasfel kan ge någon (R
Y)-signal i balk 2. 

Justeringar med TV-skärmen som indi
kator: 
Om färgen i balk 3 avsevärt skiljer sig 
från balk 4 måste först en grovjustering 
av färgbärvågens fas till (B-Y)-demo
dulatorn göras. 

Detta beror på att färgsignalen i balk 
3 representerar (B-Y) = O, och endast 
innehåller + (R-Y)-information. Om 
(B-Y)-demodulatorn lämnar någon ut
spänning under denna balk måste detta 
således bero på att färgbärvågen till de
modulatorn har fel fasläge . 

Fördröjningskretsarna behöver justeras 
om varannan linje skiljer i färg från 
de övriga, och »persienn-effekter» har 
uppstått. 

Amplitudkontrollen i fördröjningskret
sarna justeras för minimum »persienn
effekt» i balk 3 (se tig 15). Faskontrol
len i fördröjningskretsarna justeras för 
minimum »persienn-effekt» i balk 2 (se 
tig 16). 

Justering med hjälp av oscilloskop: 

Bästa resultat erhålls om man använder 
ett dubbelstråleoscilloskop. 

• Oscilloskopets ingång YA ansluts till 
»rött» galler på bildröret via en dämp
prob. 

• Oscilloskopets ingång YB ansluts till 
»blått» galler i bildröret via en dämp
prob. 

• Oscilloskopet triggas externt med synk
pulser från generatorns utgång 
»SYNC» (med omkopplaren »SYNC» 
i läge »LINE»). 

• Oscilloskopets tidaxelgenerator ställs 
in så, att 2 % linjeperioder blir 
synliga på skärmen, varvid två efter 
varann kommande linjer sammanfal
ler. En ev feljustering syns därvid 
tydligast. 

Med tangenten »DELAY» intryckt 
justeras amplitud och fas så, att signalen 
till »rött» galler blir noll, se tig 17, övre 
kurvan (R-Y), undre (B-Y). Går det 
inte att få den röda signalen till noll 
beror detta på överhörning mellan (R
Y)- och (B-Y)-kanalerna i mottagaren. 
Fig 18 och 19 visar oscillogrammen vid 
feltrimmad fördröjningskrets. 

* Fasmönstret 
Fasmönstret »PHASE» (fig 20) har till
kommit för att en färg-TV-mottagares 
färgdemodulatorer skall kunna justeras 
på ett enkelt men noggrant sätt. Färgen 



i den första balken är orange, balk 2 är 
grönaktig, balk 3 är rosa och balk 4 är 
grå. Detta mönster består av samma fyra 
vertikala balkar som det föregående. Den 
övre hälften av mönstret är P AL-kode
rad, medan den undre hälften endast 
innehåller information under de positiva 
p AL-linjerna. Detta innebär att det en
dast finns färgIDformation då burs ten har 
fasläget .135 0

• Bursten är P AL-koderad 
under hela mönstret, se tig 21. För att 
övre och undre bildhalvorna skall kun
na ge intryck av samma färginformation 
genereras den övre hälften med halv 
färgamplitud. 

Mottagaren arbetar enligt »P AL
simple»-principen under den undre bild
halvan. Eftersom fördröjningskretsen in
te arbetar på grund av den tillförda sig
naltypen kommer inte eventuella fasfel 
att neutraliseras. Den övre hälften av 

mönstret används som referens, eftersom 
fasfelen inte syns i denna del av bilden. 
Det enda som händer är att färgerna blir 
något mindre mättade vid feljustering av 
färgdemodulatorerna, såvida inte alltför 
stor feljustering föreligger. , 

Exempel: Ett färgfel i den undre hälf
ten av balk 2, vilken endast innehåller 
(B-Y)-information, kan endast orsakas 
av feljusterad (R-Y)-demodulator som 
alltså är »öppen» i fel tidsögonblick. 

Justering med TV-skärmen som indika
tor: 
Innan justeringarna av färgdemodulato
rerna påbörjas bör färgbärvågsoscilla
torn vara korrekt intrimmad, vilket görs 
enligt serviceinstruktionerna för motta
garen. Om övre och undre bildhalvan 
skiljer i färg behöver färgdemodulaorer
na justeras. 

Blockschema för mönstergenerator PM 5508 

En färgskillnad mellan övre och undre 
hälften i balk 2 (R-Y)=O indikerar 
att (R-Y)-demodulatorn arbetar i fel fas
läge. Se tig 22/ (R-Y)-demodulatorn 
justeras alltså tills färgdifferensen är eli
minerad. En färgskillnad mellan övre 
och undre hälften i balk 3 (tig 23), där 
(B-Y) = 0, indikerar att (B-Y)-demo
dulatorn arbetar i fel fas och skall juste
ras. - Fig 24 visar när båda demodula
torerna är felinstälIda. 

Justering med oscilloskop som indikator: 

Oscilloskopet ansluts och ställs in på 
samma sätt som vid fördröjningsmönstret. 

Båda demodulatorerna justeras däref
ter så att oscilloskopet visar en bild i 
enlighet med tig 25. 

Exempel på felaktiga inställningar vi
sas i följande figurer: Fig 26 felaktigt 
inställd (R-Y)-demodulator, tig 27 fel-
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UHER 4200 REPORT 
stereobandspelare 

Uher Report har vunnit erkännande och stor spridning som en i 
pris överkomlig, portabel bandspelare för främst reportageupptag
ningar och dokumentation. Maskinen har undan för undan för
bättrats och finns numera i såväl två- som fyrspårsversion. 

Som liten, flexibel bandspelare för många ändamål är den ett 
bra val, men en »stor» maskin ersätter den inte. 

•• Filmamatörer med intresse av ljud
upptagning jämte aktivare naturvänner 
är två kategorier som väl kan sägas ha 
berett vägen för den portabla bandspe
laren, aktuell nu på många sätt. 

Att ta upp ljud till sin film, med syn
kronteknik eller icke, är något för åt
minstone 16-mm-nyttjarna lockande och 
eftersträvansvärt, och ornitologerna har 
sina goda skäl att vilja dokumentera sina 
upptäckter. »Miljöreportern» som band
spelartillverkarna gärna tar till i sin re
klam - typ bandspelarbehängd tuff gos
se i präktig regnrock »on location» med 

mikrofonen i högsta hugg - torde dock 
inte vara vidare allmän i vårt land där 
amatörerna inte synes roade av att vare 
sig göra features, hörspel eller leka radio
reporter med de bärbara utrustningar 
som finns att tillgå. Det är inom paren
tes sagt att beklaga; åtminstone n å g o t 
värdefullt borde komma ur en verksam
het med bandamatörer ute på gator och 
torg, på arbetsplatser och andra, dagliga 
miljöer. Nu lämnar man detta rika fält 
tämligen ensamt åt de fotograferande 
amatörerna, vilka som känt frenetiskt 
ägnar sig åt demonstrationer och klotter-

Fig 1. Uher Report i sitt senaste utförande, som två- resp fyrspårsmaskin med beteckning
arnl! 2200/4~OO Ste~eo uppvisa~ tiD det yttre föga skiljaktiga. drag jämfört med tidigare 
versIOner. Pa den val bekanta, nagot dekorlastade fronten, har l huvudsak tillkommit ännu 
en ~tstr.rningsindi~ator, en nivå~~ntroll och en mikrofoningång. Mikrofonen (standardtill
behor) ar en bra sadan. Man anvander bl a Beyer och Sennheiser som mikrofonleverantörer 
Via Iniken kan start/ stopp ske. • 
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plank å det mest engagerade. Utomlands 
ägnar audiotidskrifterna årligen tämligen 
stort utrymme åt råd om utemiljöupp
tagningar, att inte tala om tipsen för 
semestern med bandspelaren igång ... 

Givetvis har önskemålen från smalfil
mare och naturvänner inte ensamma be
stämt utbudet av bärbara bandspelare. 
Sådana har man inte ringa glädje av i 
många andra sammanhang. Ett självfal
let område är naturligtvis osökta och tek
niskt okomplicerade upptagningar av 
sammankomster, konferenser o dyl, lik
som rent kontorsbruk - appaTater som 
den här provade Uher har ofta en rik 
samling tillbehör där det ingår telefon
adapter, hörtelefoner, pedal för fram
matning/backning av bandet och, inte 
minst, kapacitet att registrera upp till 16 
timmar (fyrspår, hastighet 2,4 cm/s)! 

Vi har också den bestämda känslan 
av att många bandamatörer med »stora» 
maskiner efterhand köper en »andrama
skin» att spela över på eller av från; det 
ter sig då ofta intressant och nytt med 
en bärbar apparat som kan räcka för 
de flesta behov utom kvalificerad musik-
inspelning. . 

Tidigare var marknaden för små, por
tabla maskiner nästan enbart begränsad 
till yrkesavnämarna - radio- och TV
företagen, filmbolagen och vissa indu
strier med kommentarkrävande prov
ningar som rutin. I Europa var den 

'_0 klassiska, fjäderdrivna Maihaken, använd 
av t ex Sveriges Radio, vanlig jämte ett 
par engelska maskiner. En av både ama
törer och reporters uppskattad liten ma
skin var Stellavox som hade goda data, 
och Fi-Cord, för att ta några »pionjä
rer» på den semiprofessionella sidan. Den 
schweiziska Perfectone-utrustningen blev 
senare vida spridd på kontinenten. Nagra 
blev dock dominerande i alla yrkessam
manhang. Då som nu en för amatörer 
ganska ouppnåelig maskin med grund
priset 5500-10 000 kr, beroende på ut
rustning (Se RT 1968 nr 10 bl a). För
sök till konkurrens på denna kvalitetsin
riktade produktion har RT också tidigare 
rapporterat - främst från Ampex i Eng
land och japanska Sony med goda (och 
dyra) maskiner. Engelska HMV gör ock
så en. 

I populärare prisklasser, om ett så svä
vande begrepp tillåts, finns nu många 
portabla och behändiga apparater - Te-



Fig 2. Här ses Uher Stereo Report med av
taget bottenstycke och kretskortet med bl a 
förstärkaren uppvikt. Märk batteriernas pla
cering! 

Fig 3. Vid nätdrift används batterielimi
natorn Z 116 S, som via medlevererad DIN
kontaktförsedd kabel pluggas in i den 
triangelmärkta anslutningen. Det finns ock
så en laddningsbar ackumulator i tillbehörs
serien till Uber Report. 

Fig 4. Uber Report är en till dimensionerna 
liten maskin, som framgår av fotot. Den 
är lätt och bekväm att manövrera genom 
att reglagen samlats inom »greppbåll» och 
är till större delen möjliga att sköta också 
med behandskade händer - undantag: Vo
lym- och nivåkontrollerna. Vid »mobilt» 
bruk av bandspelaren gäller allmänt att 
man bör söka ställa upp eller lägga den 
snarare än att ha den i handen eller över 
axeln, också om det senare alternativet ger 
godtagbart svaj. Men alla häftiga rörel
ser eller onormala lägen påverkar inspel
ningen ofördelaktigt. 

le/unken, Grundig, den nya Tandberg, 
Philips, Akai och Luxor är några till
verkare med typen på programmet. 

Förbättrad maskin som nu finns 
i både två- och fyrspårsupplaga 

Den Mlinchentillverkade Uher intar tra
ditionellt en prismässig mellanställning 
och har blivit en genom åren mycket 
köpt och välkänd bandspelare, till det 
yttre nästan oförändrad. Den har funnit 
vägen inte bara till rena amatörer utan 
används även av flera bekanta filmare. 
SR »godkänner» den, och i t ex USA an
vänds bandspelaren ofta av radiostatio
nerna. 

Beteckningarna 4200 resp 4400 avser 
två- och fyrspårsversionerna av Report
maskinen. En stereomodell av de dåtida 
L- (senare S)-modellerna debuterade vis
serligen redan 1960, men den sedan nå
got år omgjorda konstruktionen har un
dergått väsentliga inre förbättringar. Till 
det yttre har blott smärre, av utveck
lingen betingade ändringar gjorts på 
reglagepanelen där en mikrofoningång 
och en nivåkontroll tillkommit liksom 
ännu ett utstyrningsinstrument samt om
kopplaren för kanal l och 2. Utform
ningen av manöverorganen är annars 
densamma med stora trycktangenter upp
till och den originella »skjutväxelm> för 
hastigheterna. 

Den största inre förändringen är om
konstruktionen av motorn. Denna är nu 
en kollektorlös, elektroniskt styrd (tran
sistorövervakad) likströmsmotor med 
konstant varvtal så att man vid batte
ridrift också mot slutet av batteriernas 
livslängd har fullgod funktion. - Tyvärr 
bullrar motorn ännu lite väl högt. - Mer 
härom längre fram. 

Kiseltransistorbestyckning i förstärkar
na m fl förändringar har även vidtagits. 
Förstärkarnas effekt är 2 X l W. 

På tal om förbättringar bör nämnas 
att av allt att döma effektiva åtgärder 
satts in då det gäller maskinens avstör
ning - tidigare upplagor kunde störa 
radiomottagningen rejält, också FM. 

Som förut har Report fyra hastigheter, 
19, 9,5, 4) och 2,4 cm/s. Hastighets
omkopplingen - och till/frånslaget -
sker med den gängse »växeln», en väljare 
som löper i ett spår och där väljararmen 
har en vridbar tangent för låsning. 

Under locket får maximalt femtums
spolar plats. Det finns ett tresiffrigt räk
neverk, kopplat till vänster spoltallrik, 
och nollställbart med en tangent intill 
indikatorfönstret. 

Kanalväljarna ger stereo/mono kanal 
l eller 2 resp l + 2. 

På bandspelarens gavlar sitter anslut
ningarna av DIN-typ för radio/grammo
fon/mixer, yttre högtalare eller hörtele
foner samt strömförsörjning från yttre 
källa och fjärrkontroll av start/stopp. På 
fronten finns, som nämnts, mikrofonin
gångarna (2). 

Uher Report går att driva, utom med 

batterier, från nätet via en batterielimi
nator - kabel medföljer - eller med en 
laddningsbar strömkälla, ackumulatorn 
Z 211. Ackumulatorn läggs in i batte
rifacket. Bandspelaren kan också matas 
med ström från bilbatterier om 6 eller 
12 V via en särskild anslutningskabel, 
K 711 resp K 712. Det finns ett ladd
ningsaggregat för laddning av ackumu
latorn över bilbatterierna. 

Kritik har i andra sammanhang rik
tats mot bruksanvisningen. Denna är en 
svensk översättning av det som ingår fyra 
gånger i fabrikens större handledning på 
tyska, engelska, franska och spanska. Det 
rör sig om en ren betjäningsanvisning 
med ett minimum av tekniska data och 
som tyvärr är ganska rörigt disponerad. 
Bättre typografi och layout skulle under
lätta betydligt. För tekniska uppgifter är 
man hänvisad helt till det som tryckts 
på det medföljande schemats baksida, 
men där står i gengäld så utförliga data 
man kan begära. 

Tillverkardata, se tab 1! 

Utstyrningsindikatom 
används för battericheck 

Apparaten som provats var slumputvald 
hos generalagenten. Den hade då haft 
en föregångare som återlämnats p g a 
uppenbart onormalt svaj. Indirekt har 
flera Report-maskiner kunnat jämföras, 
då en annan inköpts privat kort tid in
nan, och ytterligare ett exemplar fanns 
också aktuellt. 

Mätningarna har genomgående skett 
med bandet Ag/a PE 31 på femtumsspo
lar, ett EP-band. Några anvisningar om 
önskvärt band och bandtyp finns . inte 
någonstans i instruktionerna. Men i den 
separata serviceboken - som alltså inte 
hör till bandspelaren - anges att den 
injusterats som standard för BASF-ban
det LGS 26 som håller den önskade 
tjockleken 26 fl. 

Erforderlig ny batterisats insattes fö
re provningen. Batteriernas tillstånd över
vakades kontinuerligt. Bandspelaren har 
efter mätningarna provats i praktisk drift 
med såväl batterier som nätanslutning. 
• Bandtransport: Frammatningen av 
bandet vid spelning sker under jämn 
upprullning på högerspolen under jämn 
och mjuk rörelse. För anliggning mot 
huvudena - det finns två, ett kombine
rat in/avspelningshuvud och ett för ra
deringen - svarar filtkuddar. 

. • Snabbspolning: Eftersom det primärt 
är fråga om en batteridriven bandspelare 
återverkar batteriernas tillstånd på t ex 
snabbspolningen. Snabbspolningen krä-
ver ca l 1/ 2 minut - noga räknat l 
minut och 36 sek - för 600 fot band, 
se tab! Detta gäller vid användning av 
fullgoda batterier. Då dessas kapacitet 
är på upphällningen går det åt drygt 3 
minuter för spolning av samma band
längd. Batteriernas tillstånd kontrolleras ~ 
genom att högra nivåkontrollen drages 
ut: Utstyrningsindikatorn över denna vi-
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sar utslag inne på det röda fältet vid full 
uppladdning, vid slutet av batteriernas 
livslängd når visaren bara till det röda 
fältets gräns. Spänningen uppgår då till 
4,9 V. - Normalt sker uppspolningen 
inte över sig jämnt och stramt, men givet
vis godtagbart. Vid batterier i slutstadiet 
försämras upprullningen märkbart. Har 
man omsorg om sina tonband bör dessa 
därför inte förvaras upprullade efter 
snabbspolning utan genom spelning. 
• Svaj: Mätning har skett av svaj vid 
samtliga fyra hastigheter. Som framgår 
av tab 2 har mätningen skett på tre 
ställen på bandet, i början, i mitten och 
i slutet. Två femtumsspolar användes. 
Någon skillnad vid användning av batte
rier resp nätdrift kunde inte märkas. 

Rörlighet vid inspelning 
ökar svajet märkbart 
• Svaj vid mobil drift: Reportmaskinen 
är bärbar, men man får ändå akta sig 
för alltför stor rörlighet under inspel
ning. Proven visade, att det räcker med 
att låta maskinen »pendla», låt vara kraf
tigt, antingen hand hållen eller också från 
axeln, för att svajet skall stiga upp till 
1 % vid 19 cm/s-hastigheten. Det är så
ledes väsentligt att bandspelaren i gör
ligaste mån får vara stilla under inspel
ning. Då den hänger över axeln håller 
sig svajet inom acceptabla värden, nota 
bene om bandspelaren inte tillåts kom
ma i gungning häftigt. Man kan här till
lämpa en modifiering av det knep press
fotografer använder: För att inte själva 
bli mörbultade och få kamerahus resp 
objektiv repade och sönderslagna medan 
den - ofta tungt behängde - bäraren 
flyttar sig fram och åter på reportage
platsen kopplar man de »beredskapsfär
diga» kamerorna på bröstet och över 
axeln · nedåt med en karbinhake i en 
kort rem eller länk till bältet, skärpet 
eller hyskorna i rocken. Då gungar inte 
utrustning och väskorna i otakt fullt 
så mycket medan man springer av och 
an. 
• Hastighetsändringen för bandet kon
staterades ändrad från spolens (5 tum) 
början till slutet med genomsnittligt 
0,8 % för alla hastigheterna. - Vid 19 
cm/s uppgick värdet till mellan 0,8 och 
1 % för bandets början resp. slut . 
• Drifttid för batterisatsen: De fem 1,5 
V cellerna har en varaktighet om mellan 
3 och 4 timmar vid kontinuerlig drift. 
De förmår hålla hastighet och svaj täm
ligen konstanta, som framgår av mät
värdena, till dess kapaciteten närmar sig 
slutet. Då energin håller på att uttöm
mas går det inte att starta bandspelaren. 
Man märker det också på att hastigheten 
snabbt börjar sjunka. 

Samtliga mätningar utförda före slut
steget. 

Andratonsdistorsionen hög, 
förstärkaren ger dynamikgräns 

• Avspelning: För denna mätning an-



vändes ett enligt DIN 45513 inspelat 
testband med 70 p,s karakteristik från 
BASF. Vid hastigheten 19 cm/s fick 
frekvenskurvan utseendet som framgår 
av 'tig 5. Kurvan håller sig rak inom 3 
dB för tonområdets viktigaste avsnitt. 
Skillnaden mellan de båda kanalerna 
uppgick till mindre än 1 dB. 
• In/avspelning: Härvid erhölls fre
kvenskurvor enligt tig 6. Inspelningen 
skedde med 20 dB under full utstyrning 
- frekvens 330 Hz, indikatorvisaren tan- · 
gerande instrumentets röda fält. Kana
lernas frekvensgång uppvisar god över
ensstämmelse med en avvikelse sinsemel
lan om ± 1 dB högst. - Någon reserva
tion kan göras härvidlag för hastigheten 
9,5 cm/s, där kurvorna har ett skiljak
tigt förlopp särskilt mot tonområdets yt
terändar, mest påtagligt i övre registret 
där kanal 1 får en topp över 12 kHz in
nan fallet ned blir markant. 
• Klirr: För signal-brusavståndet vid de 
olika hastigheterna, se redovisning i tab 
3/ Mätningen gjord vid 320 Hz med 
utstyrning till O-nivå på instrumentet. 
Klirret uppgick till 5 %. (U tstyrnings
kontrollen fullt uppvriden och ca 50 mV 
på grammofoningången). 
• Intermodulationsdistorsion: Modul a
tionsbruset vid in/avspelning undersök
tes med smalbandsanalys. Tonen - 2 
kHz - var utstyrd till 1 % tredjetonsdis
torsion på bandet. Hastighet: 19 cm/s. 
Analysen utförd med Rohde & Schwarz 
FNA-spektrometer. En granskning av 
analysen över frekvensområdet 0-20 000 
Hz med bandbredden 200 Hz, se tig 7, 
påvisar en andratonsdistorsion om ca 
0,5 %. 

Detta värde måste anses för högt. 
Normalt skall andratonsdistorsionen va
ra försumbar, men då även de andra 
exemplaren av bandspelaren, vilka un
dersökts, uppvisar en lika hög eller ännu 
högre, ca 2 %, andratonsdistorsion blir 
slutsatsen att inspelningsförstärkaren är 
behäftad med distorsion och/ eller bris
tande symmetri och hög distorsion finns 
hos förmagnetiseringsströmmen. Här rå
der alltså inte förhållandet att tonbandet 
begränsar dynamik- och distorsionsvär
dena hos bandspelaren utan de egna för
stärkarna. 

Lågt modulatlonsbrus 
hos Uher Report 4200 

Analysen med 10Hz bandbredd över 
området upp till 4 kHz ger vid handen 
att modulationsbruset är synnerligen lågt. 
Detta brus, vållat av vibrationer hos 
bandet och friktionen mot tonhuvude
na, kan uppträda besvärande högt också 
hos annars goda maskiner hos vilka de 
höga frekvenserna förvanskas. Brus
trumpeten har sin början 50 dB un
der O-nivån, ett gott värde. Inga spår av 
kritiska resonanser. Att modulationsbru
set kunnat hållas så lågt hos Uher Report 
4200 kan med säkerhet gottskrivas det 
kompakta montaget av tonhuvuden, 

band styrning och kapstanaxel (frånvaro 
av längre, fria bandsträckor) liksom att 
motorvibrationer inte i någon högre 
grad överförs till tonhuvudena. Motorn 
är, som framhållits, likströmsdriven, var
för heller inget svaj med frekvenser som 
är multiplar av nätfrekvensen uppträder 
och vilket skulle kunna vålla modula
tionsprodukter till förfång för tonens 
renhet. 
. Överhörning: Vid stereo bättre än 30 
dB. I mellanregistret ca 40 dB. 

1 kHz 40 dB 
10 kHz 30 dB 

• Radering: Inget skäl till anmärk-

Bandhastigheter: 19, 9,5, 4,7 och 
2,4 cm/s 

Frekvensomfång : 40 Hz-20 kHz, 
40 Hz- 16 kHz, 40 Hz- lO kHz resp 
40 Hz-4 500 Hz. 

Frekvensgång för 19 cm/ s: ±5 dB 
40 Hz- 20 kHz, ±3 dB 60 Hz-14 
kHz. 

D:o 9,5 cm/ s: ±5 dB 40 Hz-16 
kHz, ±3 dB 60 Hz-lO kHz. 

D:o 4,7 cm/ s: ±5 dB 40 Hz-lO 
kHz, ± 3 dB 60 Hz-6 kHz. 

D:o 2,4 cm/ s: ±5 dB 40 Hz-4,5 
kHz, ±3 dB 60 Hz- 3 kHz. 
Dynamik: 19 em/ s ~53 dB 

9,5 em/ s ~51 dB 
4,7 em/ s ~47 dB 
2,4 em/ s ~43 dB 

Svaj: 19 em/ s ±0,20 % 
9,5 em/ s ±0,25 % 
4,7 em/ s ±0,35 % 
2,4 em/ s ±0,5 % 

Effektförbrukning: 3 W 
Uteffekt: 2Xl W 
Vikt: 3 kg. 

Tab l. Tillverkarens data för Uher 4200 
Report Stereo. 

Hastighet Bandets början I 
19 cm/ s Toppvärde, linjärt 0,16 % 

Toppvärde, vägt (A) 0,09 % 
9,5 cm/ s Lin 0,18 % 

Vägt 0,1 % 
4,7 em/ s Lin 0,25 % 

Vägt 0,15 % 
2,4 em/ s Lin 0,27 % 

Vägt 0,16 % 

ningar. En ton med frekvensen 2 kHz 
med utstyrning till 1 % tredjetonsdis
torsion på bandet - hastighet 19 em/s 
- raderades 65 dB. 

Sammanfattning 
och utvärdering 

Uher 4200 Report får anses vara en i 
flera avseenden kompromisstyrd kon
struktion, men en avgjord god kompro
miss. En jämförelse med stora, stationära 
maskiner anser vi meningslös att anställa, 
då de huvudsakliga områdena för en 
bärbar bandspelare ju skall vara repor
tage och dokumentation utom studio
sammanhangen. En elektriskt och meka
niskt »professionellt» dimensionerad por
tabel maskin för batteridrift, lämpad 
också för kvalificerade musiktagningar 
och som utförts med stor omsorg, t ex 
med tanke på upphängning o s v, ställer 
sig som känt mycket dyr i tillverkning. 
För det pris Uher-apparaten betingar får 
man en kompakt, lättbetjänad liten ma
skin med låg vikt och med i de flesta 
fall tillräckliga data. Steget till bättre 
data och fler finesser betyder avsevärt 
högre pris och man får då gå närmast 
till proffsutrustningarna. 

~59 

* Radering: 65 dB. (2 kHz, 1 % 
tred jetonsdist.) 

* Snabbspolning : 600 fot på fem
tumsspole med batterispännings
mätaren på röda visarfältet : 1 
min 36 sek. 

* Överhörning: 1 kHz 40 dB 
30 dB 10 kHz 

Tab 4. Värden för radering, snabbspolning 
resp överhörning hos Uher 4200 Report. 

Bandets mitt I Bandets slut 

0,17 % 0,17 % 
0,09 % 0,09 % 
0,19 % 0,19 % 
0,1 % 0,11 % 
0,26 % 0,26 % 
0,15 % 0,15 % 
0,3 % 0,3 % 
0,16 % 0,17 % 

Tab 2. Svajvärden, uppmätta hos Uher 4200 Report, vid maskinens fyra hastigheter och vid 
tre avsnitt hos bandet (pE 31) resp liggande maskin. 

Hastighet Kanal 1 I Kanal 2 

19 em/ s Toppvärde, linjärt: 53 dB 52 dB 
9,5 em/ s Toppvärde, vägt (A): 61 dB 60 dB 

9,5 em/ s Lin: 48 dB 48 dB 
Vägt: 52 dB 52 dB 

4,7 em/ s Lin: 47 dB 47 dB 
Vägt: 52 dB 51 dB 

2,4 em/ s Lin: 46 dB 46 dB 
Vägt: 51 dB 51 dB 

Tab 3. Signal/brusavstånd - tillgänglig dynamik - för Uher 420~ vid d,; fyra ~astigh!terna. 
Använt band Agfa PE 31. Mätn~ngen rela:iv 320 .kIIz o~h ut~tyrnlDgen till O-ruvå på lDstru
menten vilket motsvarade ett klirr om 5 % (tredjetonsdistorsIOn). 
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Liten lödkurs : 

Så löder man! 

RT:s läsare är inte sällan hängivna hembyggare och motser 
byggbeskrivningarna i RT med omvittnat intresse. Tyvärr händer 
det att man drabbas av felfunktioner, trots att byggaren noga följt 
beskrivningen och använt otadliga komponenter. 

Detta beror ofta nog på att hembyggaren inte är tillräckligt 
förtrogen med lödningsarbete. Omedvetet har det slarvats med 
detta högst väsentliga arbetsmoment - och då har man genast . 
avbrotten och funktionsstörningarna där. 

RT ger därför här en koncentrerad »kurs» i lödning - bildinstruk
tionen har utarbetats av världens förmodligen erfarnaste specialister 
då det gäller amatörbygge och lödteknik, elektronik, byggsats
experterna hos Heath Co. i USA - och med de enkla reglerna för 
ögonen bör man framdeles kunna undvika förargliga missar i 
lödjobbet. 

• • Det finns i marknaden en mängd 
lödkolvar av olika fabrikat för skiftande 
former av lödningsarbete. (Se översikten.) 
Om man skall välja en lödpistol eller en 
lödkolv med konstant uppvärmning får 
avgöras av hur pass mycket man sysslar 
med lödning. En lödpistol måste slås på 
varje gång man löder och är därför 
lämplig vid mindre lödarbete. Behöver 
man löda mycket och ofta är en lödkolv 
med konstant uppvärmning att föredra. 
. Vid lödning i eller på elektronisk ap
paratur behöver man i allmänhet två 
lödkolvar av olika storlek. En liten s k 
lödpenna är lämplig vid lödning på 
tryckta kretsar och annan lättare löd
ning. Den bör inte ha större effekt än 
ca 40 W, och det är en fördel om man 
har flera olika typer av spetsar som 
man lätt kan skifta mellan. 

För mer värmekrävande lödningar, 
som t ex på chassi och rörhållare, behö
ver man en större lödkolv med ca 100 W 
effekt. 

Använd rätt lödtenn! 
Det är viktigt att man väljer rätt sorts 

Fig 1. Fig 2. 

lödtenn! Använd alltid en legering med 
60 % tenn och 40 % bly (60/40) och med 
harts som flussmedel! Flussmedlet lig
ger i regel som strängar inne i tennet 
och skall flyta före tennet och rengöra 
de ytor som skall lödas. . 

För att man skall få en god värme
överföring från lödkolven till de ytor 
som skall lödas måste nya spetsar för
tennas; man värmer spetsen och låter 
tennet flyta ut på spetsen varefter man 
torkar av den med t ex en tygtrasa tills 
en klar och blank beläggning uppstår. 

Det är mycket viktigt att man håller 
spetsen ren om man vill uppnå en god 
lödning. När det har samlats för myc
ket tenn på spetsen bildas lätt slagg, som 
har en kraftigt värmeisolerande inverkan. 
Torka därför av spetsen med en tygtrasa 
eller speciell svamp så fort den fått en 
matt beläggning. Det är inte att rekom
mendera att använda sig aven stålborste 
vid rengöringen! 

Kallödning vanlig felkälla 

Det viktigaste vid alla slags lödnings ar
beten är att alla delar som skall sam-

Fig 3. 

SERVICE 
och HOBBYBYGGE 

manfogas har uppnått en temperatur som 
är högre än tennets smältpunkt (ca 190°). 
Om bara en av anslutningarna har upp
nått denna temperatur, kommer tennet 
endast att fästa vid denna. Även om 
tennet har smält och fördelat sig kring 
de övriga anslutningarna har det inte bli
vit någon fast förbindelse och man får 
en mycket dålig lödning - kallödning -
som senare med säkerhet uppträder som 
en felkälla i apparaten. 

Man måste alltså vara mycket noga 
med att få en snabb och jämn uppvärm
ning av de delar som skall lödas, vilket 
innebär att man måste se till att lödkol
ven ligger ordentligt an mot samtliga an
slutningar (inkl kopparlaminat om det 
gäller lödning på kretskort). 

En av de vanligaste orsakerna till kall
lödningar är urgröpta eller olämpligt ut
formade lödspetsar ,som endast ger punkt
vis beröring och därigenom sämre vär
meöverföring till det som skall lödas. Av 
tig 1 kan man se att en dålig lödspets 
inte kan överföra tillräcklig värme till -
i det här fallet - kretskort och lednings
tråd. Genom att uppvärmningen tar lång 
tid, är det många som sätter tennet till 
lödkolven för att smälta det. Det är 
helt felaktigt. 

Sätt aldrig tennet direkt mot lödkol
ven! 

Att sätta tennet mot lödkolven medför 
speciellt tre nackdelar: 
• Flussmedlet i tennet bränns upp och 
förlorar sin rengörande verkan. 
• Kallödning uppstår. 
• Ytterligare urholkning av spetsen blir 
följden. 

När tennet har smälts direkt på löd
kolven flyter det inte ut riktigt, varför 
lödningen ofta får ett utseende som i 
tig 2. Detta är typiskt för en kallödning. 

Fig 3 och 4 visar förfaringssättet vid 
två olika lödningar. När lödkolven fått 
värma upp lödställena tillräckligt an-

Fig 1. Dålig lödspets. Genom att spetsen är urgröpt får man endast punktvis beröring med dålig värmeöverföring som resultat. 
Fig 2. Typiska kaIIödningar. En kallödning kännetecknas främst av den kristalliska strukturen och den matta ytan. 
Fig 3. Det riktiga förfaringssättet vid lödning. Spetsen skall vidröra båda de delar som skall sammanfogas. Sätt lödtennet mot lödstället 
och inte mot lödkolven! En god lödning skall se ut som till höger - jämn och blank; tel81et skall liksom smyga sig längs lödytorna. 
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bringar man så mycket tenn som behövs 
för att åstadkomma en god förbindning. 
Hela proceduren bör i allmänhet inte ta 
mer tid än ett par sekunder. 

På en god lödning kan man se hur 
tennet liksom smyger sig längs anligg
ningsytorna. Tyvärr tror många, att ju 
mer tenn man använder desto starkare 
blir lödningen. Förutom att för mycket 
lödtenn kan förorsaka kortslutning mellan 
olika lödpunkter är likheten med en 
kallödning många gånger stor. För att 
vara på säkra sidan bör man göra om 
lödningen. 

Anslutning och kylning 

För att få tennet att fästa ordentligt 

Fig 4. 

kan det vara nödvändigt att rengöra eller 
fila på vissa anslutningstrådar för att ta 
bort smuts och oxid. 

Tidigare var det regel vid lödning att 
snurra trådändarna runt lödstöden flera 
varv för att öka styrkan i förbindningen. 
Det är mestadels inte alls nödvändigt. 
Det räcker att föra ledningen genom löd
örat, eller, på sin höjd, böja den 90 gra
der för att hålla den på plats. Det hän
der ju dessutom att man kan behöva 
löda loss någon komponent senare -
och då är det inte roligt om man har 
gjort anslutningen tör noggrant! 

Vid lödningar på tilledningar ,till halv
ledare och andra ömtåliga komponenter 
- samt då det krävs stark värme - bör 

Undervisning 
i lödning med 
bildbandsprojektor 

Ett nytt AV-hjälpmedel, Supervisor, 
tillverkas av Plessey, England, och har 
nyligen introducerats i Sverige. 

Supervisor är speciellt lämpad för 
individuell information och instruk
tion. Apparaten är uppbyggd kring en 
enda kassett som innehåller både bild
och ljudband. Programmen kan bestå 
av upp till 100 bilder med tillhöran
de ljudinformation på max 30 min. 
Tiden för den till varje bild hörande 
ljudinformationen är valfri inom ra
men för hela programtiden. Bilden 
projiceras på en mattskiva med di
mensionerna 20 x 14 cm eller - alter
nativt - på en ordinär projektions
duk. Ljudet kan avlyssnas i hörtele
fon eller högtalare. 

Fig, som visar lödinstruktion, har 
valts som i detta sammanhang intres
sant exempel på tillämpningar. 

Generalagent är Decca Navigator 
& Radar AB, Sandhamnsgatan 65, 
Stockholm NO. 

man använda sig av någon form av kyl
ning för komponenterna. Det är inte 
nöjsamt att behöva löda loss och byta 
en komponent om man för övrigt gjort 
ett snyggt arbete. Det enklaste är att an
vända en flacktång eller en pincett som 
man håller mellan lödstället och den öm
tåliga komponenten. 

En fixeringspincett är f ö bra att ha 
när man behöver båda händerna fria. 
Man kan i enklare fall använda sig av 
en vanlig pincett om man snurrar ett 
gummiband runt dess skänklar för att 
hålla den på plats. Är det många an
slutningstrådar som behöver kylas, kan 
man t ex fästa krokodilklämmor på trå
darna. • 

Fig 5. 

Fig 4. Det riktiga förfaringssättet vid lödning på kretskort: Samma regler gäller som för föregående. Använd inte för mycket tenn, och 
klipp av ledaren alldeles invid lödpunkten. 
Fig 5. Se upp med sådana här överbryggningar beroende på för mycket tenn. Värm försiktigt upp lödstäUet och torka snabbt bort överflödigt 
tenn med en tygtrasa. 
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RT-special för konstruktörer: 

Termometer med termistor 

En. enkel termometer med termistorer plus ett l mA-instrument, 
lämpad att använda för bestämning av yttemperaturen hos kyldon 
m m inom området +20°C - +90°C, beskrivs i denna artikel. 

• • I den elektroniska termometer som 
beskrivs häi: ingår endast en termistor, 
ett litet batteri, ett variabelt motstånd 
och ett 1 mA-instrument. Kalibreringen 
är linjär och noggrannheten för appa
raturen är bättre än ±2°C. 

Orsaken till att ett 1 mA-instrument valts 
för termometern är att ett sådant instru
ment dels är relativt billigt i inköp och 
dels i allmänhet är robust. Mätkretsen 
är dimensionerad så att 1 mA erhålls när 
termistorns temperatur är + 90°C. Med 
en max ström av 1 mA genom termistorn 
förorsakar denna ström endast ringa upp
värmning; genom att en speciell metod 
används för kalibreringen betyder f ö 
denna uppvärmning nästan ingenting. 

Kvicksilverceller rekommenderas 
Vanliga torrbattericeller kan inte använ
das då de uppvisar ett markerat ökande 
inre spänningsfall under urladdningsför
loppet. Kvicksilverceller är ett bättre al
ternativeftersom de har nästan konstant 
polspänning under praktiskt taget hela 
sin livstid. 

Valet av kvicksilverceller begränsar 
batterispänningen till multiplar av 1,35 
V. Det befanns att två kvicksilverceller 
kopplade i serie gav bästa resultat: i 
praktiken fås linjär kalibreringskurva 
med två sådana celler. 

2,7 V 

Is ~ 
r----o--r--~I ~I----' 

t R 

M 

Val av termistor 
Valet av termistor skedde med följande 
utgångspunkter. 

• Den skulle ha liten termisk massa och 
därmed uppvisa snabb »följsamhet» 
med temperaturen. 

• Den skulle ha hög temperaturkoeffi
cient. 

• Resistansen för termistorn vid + 90°C 
skulle inte överstiga 2,7 kohm, då 
batterispänningen 2,7 V annars inte 
skulle ge fullt utslag på 1 mA-instru
mentet vid +90°C. 

Som termistor valdes en av Philips 
fabrikat med resistansen 6,8 kohm 
±20 % vid +25°C och ca 700 ohm vid 
+ 90°C. Denna termistor, som har en 
mycket hög temperaturkoefficient, har 
mycket ringa termisk massa och följer 
snabbt med vid temperaturväxlingar. 

Termistorhöljet 
Fig 2 visar hur man kan montera ter
mistorn och isolera dess tilledningstrådar. 
Denna senare omständighet är viktig, ef
tersom en kortslutning av termistorns 
tilledningstrådar betyder att man spo
lierar vridspoleinstrumentet. 

Tilledningstrådarna från termistorn 
löds in till böjliga tilledningstrådat. Där
efter isoleras dessa trådar omsorgsfullt 

från varandra med hjälp av lämpligt 
isolationsmaterial, exempelvis systoflex
rör. Termistorn placeras därefter i ett 
plaströr så att endast toppen av termis
torn sticker ut ca 1,5 cm utanför ena än
den av röret. Diametern på plaströret 
väljs så att det sluter tätt till omkring 
glashöljet för termistorn. 

Kalibrering av termometern 
Det variabla motståndet sätts på maxi
mum resistans och termistorn sänks ned 
helt i ett oljebad med en temperatur av 
+ 90°C. Det variabla motståndet juste
ras sedan till dess att mA-metern indi
kerar fullt utslag. Man kalibrerar instru
mentet i 5 0 -steg ner till +20°C. Det 
variabla motståndet skall härvid stå 
oförändrat läge. 

Kalibreringskurvan visas i tig 3. 

Felkällor 
I praktiken visar det sig att även om ter
mometern kalibreras på ett sätt (genom 
nedsänkning i oljebad) och därefter an
vänds på annat sätt (t ex för mätning av 
ytternperaturer hos ett kyldon) får 
man tämligen rättvisande mätresultat 
ändå. 

Olika termistorexemplar har sällan 
identiska karakteristikor, varför varje 
mätkrets måste kalibreras separat. Man 
kan inte kalibrera en mätkrets och se
dan använda samma serieresiståns för 
andra mätkretsar med samma termistor
typ. 

Den streckade kurvan tig 3 är en 

~---~-r------~ Systoflexrör Böjliga trådar 
1mA 

Fig 1. Principschema för »termistorter
mometer». R = trimmotstånd 0-5 kohm, 
t = termistor, Philips E20SCE P / 6K8S. _ Fig 2. På detta sätt kan termistorn monteras i ett skyddande plaströr. 
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Fig 3. Kalibreringskurvor som bar uppnåtts 
med den termistoranordning som beskrives 
i artikeln. Heldragen kurva avser batteri
spänning = 2,7 V, stre~kad kurva = 2,6 V. 

kalibreringskurva, som erhållits med en 
batterispänning av 2,6 volt. Det är uppen
bart, att om man gör kalibreringen vid 
2,7 volt och sedan batterispänningen fal
ler från 2,7 till 2,6 volt man får ett 
visst fel. - Dock blir inte avvikelsen 
större än ca 1-1 ,5° från den riktiga 
temperaturen. 

Genom att ström flyter genom ter
mistorn uppstår en viss upphettning av 
termistorn genom strömmens inverkan. 
Den resistansändring som uppträder på 
grund av denna ström är emellertid av 
mindre betydelse, om termistorenheten 
antar samma temperatur som omgivning
en såväl under temperaturmätnings- som 
kalibreringsförloppet. 

Det är därför viktigt, att termistorn 
är i god termisk kontakt med den yta, 
vars temperatur skall mätas. Detta kan 
åstadkommas genom att man anbringar 
olja av silikontyp på mätstället. 

För att minska självupphettningeffek
ten har förlusteffekten i termistorn hål- -
lits låg. Den uppgår inte vid någon tem
peratur till mer än 1,5 mW. Då den 
använda termistorn har en förlusteffekt 
av 1 m W per °C betyder det, att det 
fel som orsakas genom otillräcklig ter
misk kontakt med mätobjektet kan upp
gå till högst 2°C. 

Noggrannheten bättre än ± r 
Om apparaten används på det sätt som 
angivits kan man uppnå en noggrann
het som är bättre än ±2 0 . Den största 
sannolika källan till felaktigheter är emel
lertid att man inte ser upp med batteri
spänningen. Om den faller alltför mycket 
kan betydande felvisning uppstå. • 

HlFI-EXPON I TEKNORAMA 
SÅGS AV 16500 BESÖKARE 

•• Arrangörerna av utställningen Hör
nu, Svenska High Fidelity-Institutet - i 
den deltog dock såväl Sveriges Radio som 
ett antal institutet utanförstående firmor 
- är tillfreds med utfallet av expon, om
talar för R T mässkommissarien, direktör 
Jan Steinman, som var ansvarig för 
arrangemangen och produktionen: 

- Under dagarna 13-22 september 
sågs utställningen och åhördes ljudde
monstrationerna ute i Teknoramahallen 
av inalles 16500 personer. Detta är fem 
gånger så många som den genomsnittliga 
besökssiffran uppgått till under tidigare 
år, då high fidel ity-expon ägt rum på 
Gillet. 

(Till detta får väl sägas, att satsningen 
i år också var ca fem gånger större än 
något annat år.) 

Omkring 1 200 yrkesljudtekniker och 
fackfolk på ljudsidan, inklusive firma-

RT-TÄVLINGEN: 
NU MÄTETAPPEN! 

Andra etappen i RADIO & TELE
VISIONS och Svenska Schlumberger 
AB:s elektronikkonstruktionstävling 
pågår! 

Är Du född 1943 eller senare har 
Du chans få Ditt konstruktionsför
slag bedömt i tävlingen om USA-re
san till Heath Company m m och 
etappriserna; elektroJ;likinstrument. 

Satsa på Din, ide - bli med i täv
lingen! 
• Regler och anvisnm.gar för denna 
har tidigare publicer:;tts. Se RT för 
september, oktober och november. I 
nr 9 står allt om behörighet, jury, 
bestämmelser m m. 
• Den nu pågående etappen avser 
MÄTTEKNIK och MÄTINSTRU
MENT - fältet är fritt för nyheter, 
förbättringar och tillbehör! 
• Etappen pågår december månad 
ut. 
• Konstruktionsförslagen - ritning-

intressenter, besökte Hörnu. Ett antal ut
ländska gäster noterades, främst sådana 
från exportsidan hos Braun, Heco m fl 
företag i -Tyskland. Också från USA 
hade representanterna inbjudit företräda
re för bolagen. En del affärer diskutera
des, men i vad mån nya agenturer upp
rättas får framtiden utvisa. 

RADIO & TELEVISION deltog med 
en monter där bl a ett större fotomontage 
visade glimtar från tidningens audiomate
rielprovningar och den mättekniska ut
rustning som används. 

Boken »Välj rätt High Fidelity/Stereo 
68-69; med köpråd och katalogdel sål
des bra på mässan, och en större upp
laga är under distribution, eller har ut
sänts redan, till ledande radiofackhand
lar:e på större orter för försäljning. Bo
ken kostar tio kr. inkl oms. • 

ar, skisser, foton och ev. prototyper 
- sänds till RT-red. Adress: se sid 3/ 
• Etappvinnaren presenteras i RT för 
april 1969. 

Ett förtydligande: Varje tävlings
deltagare har rätt att sända in flera 
förslag till elektronikkonstruktioner. 
Ingen begränsning gäller. 

På mångas förfrågan meddelas, att 
de olika etapperna från början var 
tänkta för samtidig utlysning. Detta 
skulle dock, som lätt inses, ha otill
börligt gynnat dem som tävlade i den 
sista eller näst sista etappen genom 
att de då fått 3-4 ggr så lång tid 
på sig, jämfört med tävlande i förs
ta etappen (hemelektronik utom 
audio), där deadline ju måste sättas 
till 31 oktober. 
• Ta fram ideerna, förverkliga de 
gamla projekten eller tänk nytt! Det 
kan ge Dig rik belöning. 
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Förslag och modifieringar 
till FM-mottagaren i RT ,9 

•• Den i RT nr 9 publicerade bygg
beskrivningen över en FM-tuner med 
diodavstämning har rönt ett mycket stort 
intresse hos läsekretsen att döma av de 
brev och telefonpåringningar som har 
inkommit till redaktionen. Här publice
rar vi ett brev från en läsare i Gävle med 
en del intressanta synpunkter på förbätt
ringar: 

»Den i mottagaren använda integrera
de kretsen av typ T AA121 kostar enligt 
Deltrons katalog 34 kr (kostar numera 
end. 19 kr - red) under det att typ 
T AA263, med snarlika och ev något 
bättre data kostar 9 kr enl samma in
köpskälla. TAA263 har två integrerade 
motstånd mindre men har å andra sidan 
mindre kåpa och färre anslutningstrå
dar, vilket bör göra det enklare att till
verka kretskortet», skriver han och fort
sätter: 

»Antenningången anges till 75 ohm 
obalanserad. AF139 har enl datablad vid 
100 MHz och Ic= 1,5 mA i GB-koppling 
en ingångsimpedans på ca 20 ohm, 'f = 
20°, alltså ungefär 20 ohm parallellt 
med 100 nR. För anpassning bör ' en 
transformator användas, med tanke på 
att kretsen har och bör ha mycket lågt 
Q-värde. Med en transformator med om
sättning ca 3,5: 1 kunde då anpassning 
direkt till 300 ohms bandkabel erhållas. 
Anpassning på ingången torde vara vik
tigt med tanke på brusegenskaperna med 
så stor MF-bandbredd som konstruktio
nen har. :n--filtret före MF-förstärkaren 

Kollektor T5 

r------,---+ ........ 12V 
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verkar f ö ha väl hög gränsfrekvens, 710 
kHz. En bandbredd på ca 300 kHz bor
de vara tillräcklig med en väl dimen
sionerad AFC. 

Iden med återfjädrande kontakter i 
stationsinställningen och AFC-Iåsning på 
inställd station verkar god men torde 
med den aktuella utformningen ge en 
mindre önskvärd effekt ; mellanfrekven
sen blir beroende av den inställda sän
darens frekvens. För att minska detta 
beroende kan en likspänningsförstärkare 
inkopplas mellan pulsräknaren och kapa
citansdioden. J ag vill därför presentera 
en koppling som provats tillsammans 
med den FM-tillsats som beskrivits i 
RT nr 12/64 och som visat sig ha goda 
data (jig 1). 

R5C2 ;,:. R1//R2C1 för att erhålla 
små översvängar i stegsvaret i AFC-regle
ringen. U2 väljes så stor som möjligt för 
kapacitansdioden. 

3 R3· U2 
U - R3 + R4 + Ucesat 

U4 _ R1 +R2 
R2 . Ube 

För mottagning av TV-ljudet på band 
I eller III anges en koppling med två 
HF-delar och omkoppling mellan dessa. 
Denna omkoppling kan ske med lik
ström, varvid man ej behöver dra skär
made kablar. Samtidigt kan bägge HF
delarna monteras i samma skärm burk, 

BCl08B 

lF till rör
förstör kar. 

då i detta fallet en oscillator i taget 
svänger. 

En praktisk koppling visas i tig 2. 
Kopplingen är ej provad men bör kunna 
fungera tillfredsställande. Diodsträckor
na emitter-bas i transistorerna BC108 ut
nyttjas för omkopplingen mellan HF-ste
gen. Samtidigt erhålls sänkt impedans, 
vilket ökar signaleffekten och gör det 
lättare att anpassa :n--filtret som har 
gräns frekvensen 320 kHz. 1 kohm-mot
ståndet i serie med ingången till T3 hind
rar uppladdning av 2,2 nF kondensatorn 
och ringning i LC-filtret, vilket kan ge 
upphov till dubbla nollgenomgångar och 
kraftiga störningar vid överstyrning (Bas
emitter-sträckan i första transistorn i T3 
klipper signalen). 

Man skulle även kunna använda om
koppling mellan två spolar med hjälp av 
dioder, varvid dubbel uppsättning HF
transistorer undviks, men detta kan ge 
upphov till praktiska svårigheter, då spo
len är försedd med mittuttag. 

Vidare bör' drosseln Dr2, som är en 
relativt stor och dyrbar komponent, kun
na ersättas med RC-filter. De tillfällen 
då man kan få besvär med dåligt filtre
rad MF är i första hand vid inspelning 
på band, då man kan få interferens med 
förmagnetiseringen. Drosseln bör då ut
nyttjas i ett anpassat :n--filter med en 
gränsfrekvens på ca 20 kHz.» 

Uut 

1ng Kurt Söderström 
Gävle 

U3+-----r---~------

'------f---------Uin 
U4 

Fig 1. AFC-förstärkare. 



INsÄNT och 
KOMMENTERAT 

Författaren svarar: 

Först några allmänna synpunkter på 
gör-det-själv-beskrivningar: 

Som konstruktör är man »moraliskt 
ansvarig» för att den som följer bygg
beskrivningen verkligen får sin apparat 
att fungera . Om bygget misslyckas på 
grund av komponentfel (även nya kom
ponenter kan ju vara felaktiga) så bÖr 
konstruktionen vara så enkel att det inte 
är alltför svårt att hitta felet. Självfallet 
bör också eventuellt trimningsarbete vara 
lätt att uföra. Om apparaten skall an
vändas tillsammans med annan utrust
ning, får den naturligtvis varken störa 
eller störas av denna. Till detta kommer 
att apparaten skall vara billig. Här får 
man dock ofta kompromissa. En kretslös
ning med fler komponenter kan ibland 
vara att föredra, även om priset blir 
högre. Ibland är det lämpligt att välja en 
stor och dyr komponent för att få ett en
kelt och lättförståeligt schema, men ofta 
är den -enklaste och billigaste lösningen 
också den tekniskt bästa. 

Huvudsaken är att man inte glömmer 
att det ibland dem som följer byggbe
skrivningen finns åtskilliga, som inte har 
tillgång till annat än mycket enkla instru
ment och verktyg samt saknar kunskap 
och erfarenhet nog att hitta felet om 
apparaten inte uppför sig som den ska 
(detta sagt utan minsta spår av ring
aktning). 

Nu över till ing. Söderströms in
tressanta synpunkter på FM-mottagaren: 

Att jag valde T AA 121 berodde helt 
enkelt på att den fanns i marknaden 
när jag började arbeta med konstruktio
nen för ett par år sedan. En bidragande 
orsak var också att jag hade data för 
den. Det finns säkert andra integrerade 
kretsar som duger lika bra, men om 
Philipskretsen T AA 263 hör dit har jag 
i skrivande stund tyvärr inte haft till
fälle att prova. 

Jag beklagar att avsnittet om antenn
ingången och dess impedans fick en nå
got olycklig formulering. Det jag avsåg 
var, att det är lämpligt att använda en 
koaxialkabel och en dipolantenn i stället 
för 300 ohm bandkabel och en vikt di
pol, eftersom det förra ger en bättre, 
om än inte perfekt anpassning. Jag ville 
nämligen undvika att använda en trans
formator i ingångssteget, eftersom en 
sådan kan öka risken för självsvängning-

R7/2 ~DlI 

R6 
BAND hl III esI 

FM-HF-del R7/2 

RS 
T2 

T 

TV-Ijud-HF-del 

Fig 2. Omkoppling mellan HF-stegen med hjälp av emitter-bas-dioderna transistorerna 
BCI08. 

ar. (Genom koppling till oscillatorspo
len). 

Pi-filtret mellan blandaren och MF
förstärkaren är inte till för att begränsa 
MF-bandbredden, det gör den integrera
de kretsen själv genom sin inte alltför 
höga övre gränsfrekvens. (Dock ej T AA 
263, vars övre gränsfrekvens är 600 kHz. 
- Reds anm.) Den är till för att oscilla
torsignalen - som visserligen är ca tre 
tiopotenser högre i frekvens än mellan
frekvensen men har mycket högre am
plitud - inte skall ställa till förtret i 
MF-förstärkaren. Filtret bidrar också till 
att hindra störningar från detektorn (pul
ser!) att nå blandaren och interferera 
med den önskade signalen. 

Det är riktigt, att om man utnyttjar 
AFC-Iåsning till inställd station, blir 
mellanfrekvensen beroende av stationens 
frekvens. Det har dock ingen praktisk 
betydelse, så länge mellanfrekvensen 
inte blir så hög, att förstärkningen sjun
ker för mycket. I stället för att använda 
en AFC-förstärkare, vilket i och för sig 
är en bra lösning, har jag valt att dimen
sionera C14 så att pulserna på T6 emitter 
börjar flyta ihop vid ca 500 kHz. Spän
ningen på T6 kollektor har då sjunkit till 
ungefär halva batterispänningen, och det 
spänningsområdet (från ungefår + 5 till 
+ 9 V) räcker väl till för att ändra 
avstämningen från PI till P3. Vid jäm
förelse med tidigare beskrivna mottagare 
av denna typ, som försetts med AFC, får 
man inte glömma bort att oscillatorkret
sens strökapacitanser då varit högre ge
nom trimkondensatorer och omkopplare, 
varför en större spänningsändring hos 
AFC-dioden förmodligen varit nödvän
dig. 

AFC-förstärkning kan naturligtvis va
ra till nytta i en del fall, men det kom
plicerar apparaten - och servosystem, 
det är svårt det! 

Omkoppling mellan skilda HF-delar . 
för TV-ljudet och FM-radio kan natur
ligtvis göras med dioder eller transisto
rer. Vilket system man väljer får väl be
ro på om kostnaden för dioderna är hög
re eller lägre än prisskillnaden mellan 
skärmad och oskärmad ledning. 

Det är riktigt, att man kan byta spole 
med hjälp av dioder. Det förekommer 
ju i tuners för TV-apparater. Jag gjor
de en del experiment med detta. Spolen 
för det lägsta frekvensområdet fick då 
vara permanent inkopplad och sedan 
kopplades en spole in parallellt med den
na med hjälp aven diod. J ag fann dock 
att Q-värdet hos kretsen blev alltför 
lågt för att blandaren skulle fungera till
fredsställande och trimningen blev något 
besvärligare, varför jag avstod från den
na - i och för sig eleganta - lösning. 

Som påpekades i artikeln kan Dr2 i 
en del fall utelämnas. Om man har en 
förstärkare vars försteg har hög övre 
gränsfrekvens är den nog nödvändig -
det är lätt att överst yra en transistor
förstärkare! Om man använder RC-filter 
bör det i så fall bestå av flera länkar. 
6 dB/oktav som man får aven länk 
torde inte räcka till. 

Gösta Klint 

Beriktigande till Bygg-själv-art i nr 9: 
I komponentförteckningen uppgavs 
det att motstånden är 1/4 W av Phi
lips fabrikat. Dessa passar inte på det 
visade kretskortet. Motstånden bör 
bara 1/8 W, Philips beställningsnr: 
B803104NB. R17 1 Mohm, 
1/4W. 

Som säkert de flesta redan upp
märksammat, bör det inte stå L3 
texten mitt på sidan 50 utan Dr2. 
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nya produkter 
mätinstrument 

H-P STORBILDSOSCILLOSKOP HP 143 A 
Det nya oscilloskopet HP 143A 
från Hewlett-Packard har 20 X 
25 cm skärm - en fördel i sam
band med undervisning eller 
vid detalj observation av kurvor. 

Till modell 143A passar samt
liga 19 insticksenheter för de 
tidigare HP-oscilloskopen 140A 
/141A. Det nya oscilloskopet är 
alltså mycket universellt, det 
kan t ex användas för frekvens
mätning upp till 15 MHz i reell 
tid, eller med sampling upp till 
12,4 GHz. 

Med HP:s nya spektrumana
lysatorenheter 8552A/8553A kan 
mod 143 användas som spekt
rumanalysator för 1 kHz-110 
MHz. Svensk repr: HP Instru
ment AB, Solna. 

ELEKTRONIK GMBH: BYGGBARA RÄKNARE 

Elektronik GmbH, Västberlin, 
tillverkar en serie räknare för 
olika frekvensområden och med 
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stora variationsmöjligheter i an
tal dekader. 

Räknarna byggs på ett kort 
med en kretsmodul för varje de
kad. Integrerade kretsar an
vänds genomgående. 

I kombination med en ana
Iogdigitalomvandlare från sam
ma tillverkare kan räknarna an
vändas som digitalvoltmetrar 
för nivåer ner till 1 mV eller 
som digitala Ajohm-metrar. 

Ett exempel på instrument 
byggda enligt den beskrivna 
principen är universal räknaren 
8050 med nio siffror. Den mäter 
frekvens upp till 50 MHz, tid 
Qch frekvenskvot. Ingångsimpe
dansen är 1 Mohm parallellt 
med 25 pF, presentationstiden 
0,1-10 s. Som tid bas används 
en 1 MHz kvartskristalloscilla
tor. 

Elektronik GmbH levererar 
också lösa räknardekader i ett 
stort antal varianter tör den som 
själv vill bygga ett digitalt mät
instrument. Dekaderna, som är 
färdigmonterade på kretskort, 
är försedda med integrerade 
kretsar och fullt kompletta med 
sifferrör. 

Svensk representant: Skandi-
naviska Elektronikcentralen, 
Fack, Hässleholm 1. 

PHILBRICK/ NEXUS 
OP-f-PROVARE 

Philbrick/Nexus Research till
verkar ett halvautomatiskt prov
instrument för operationsför
stärkare, modell 5102. 

Instrumentet provar statiska 
och dynamiska parametrar på 
de flesta förekommande opför
stärkare - både av typen med 
IK och »diskreta». 

Förstärkning mäts i området 
60-120 dB, CMR 60-120 dB, 
max utspänning upp till ± 30 V. 

Svensk representant: Scandia 
Metric AB, Södra Långgatan 22, 
Solna. 

fREKVENSDELARE 
FRÄN SELTRON 
Seltron Teleindustri, Alvesta, 
tillverkar en frekvensdelare SF 
21 för 1-50 MHz. Inmatad fre
kvens kan tas ut delad med 10 
eller 100. Känsligheten är 500 
mV och utspänningen min 500 
mV vilket räcker väl för efter
följande räknare· Inimpedansen 
är 50 ohm. 

Instrumentet är byggt med in
teg rerade kretsar. 

Försäljning genom företagets 
kontor med adress Box 823, 
Solna 8. 

NORDMENDE SINUS
FYRKANTGENERATOR 

Från den västtyska firman Nord
mende kommer en ny genera
tor för sinus- och fyrkantvåg, 
modellbeteckning SRG 398. 

Frekvensområdet är 3 Hz-3 
MHz. Utsignalen är 2,5 V (eff) , 
sinus, 5 V (t-t) fyrkantvåg över 
impedansen 50, 60, 75, 200 eller 
600 ohm (väljs med omkoppla
re). Dämpsats: sju 10 dB-steg, 
tio 1 dB-steg. 

Fyrkantvågens stig- och falltid 
är 25 ns och 35 ns. 

Generalagent: Gyllingföreta
gen, Box 11070, Bromma 11. 

SNABB IC-TESTER 
NYTT FRÄN METRIX 

Metrix i Frankrike introducerar 
en kombinerad programmerad 
snabbtester och analysator (TX 
935 A) för logiska integrerade 
kretsar, som provar enligt töl
jande tre metoder: 
• Helautomatiskt programme
rad provar den kretsar med 
upp till 9 ingångar och 6 ut
gångar med GO-NO GO på 
mindre än 1 sek/enhet. 
• Halvautomatiskt programme
rad stoppar den provet när ford
ringarna ej uppfylls, varvid den 
felaktiga parametern utpekas. 
• Steg tör steg funktion med 
analys av varje parameternivå 
och samtidig kontroll av övriga 
kombinationer. 

Instrumentet kan kontrollera 
dels varje logisk funktion inklu
sive grindar, flip-flops och de
kader, dels tröskelvärden av 
ingångsnivåer samt utspänning
ar och strömmar. 

Låg kostnad för programme
ring medges genom att endast 
ett kort erfordras per typ. Prov
kretshållaren går att flytta och 
via förbindningskabel placeras 
i köld- eller värmeskåp vid tem
peraturprov. 

Svensk representant: Scandia 
Metric AB, Solna 3. 



komponenter 

NYA SPRAGUE·KONDENSATORER 

En serie miniatyrkondensatorer 
415P med metalliserad poIyster
film har presenterats av Spra
gue Electric, USA. Kondensato
rerna är kapslade i glasfiberar
merad epoxy. 

Serien omfattar kapacitans-

SNABB SÄKRING 
FRÄN WICKMANN 
Wickmann-Werke AG, Västtysk
Iand, har konstruerat en serie 
ultrasnabba säkringar för halv
ledarkretsar. 

Säkringarna tillverkas i olika 
utföranden för 1,6, 2, 2,5, 3,15, 
4, 5, 6,3, 8 och 10 A (märk
ström). 

Svensk representant: Wilh 
Carl Jacobsen AB, Box 140, 
Stockholm 1· 

NYA MOTSTAND 
FRÄN IRC,USA 
International Resistance Co, 
IRC, USA, har kommit ut med 
en ny serie tjockfilmmotstånd 
typ RG42. Det är en MIL-variant 
av RG2 som tidigare introduce
rats. 

Resistansområdet är 10 ohm 
till 470 kohm, toleransen 2 eller 
5 %, max belastning 2 W. 

Svensk representant: Forslid 
& Co, Gyllenstiernsgatan 8, 
Stockholm NO. 

VITROHM-MOTSTÄND 
I K-SERIEN 
Vitrohm, Danmark, har utvecklat 
ett nytt 2 W motstånd i K-serien. 

Typbeteckningen är 04.024, 
dimensionerna (d X I) 4 X 24 
mm. 

Motståndet kan levereras 
med värden från 0,2 ohm till 
14 kohm. 

.Svensk representant: Forslid 
& Co, Stockholm NO. 

värden från 1 000 pF till 0,24 
Il-F, arbetsspänningen 80 V DC, 
temperafurområdet - 55 till 
+ 85° C. 

Svensk representant: Aero 
Materiel AB, Grev Magnigatan 
6, Stockholm Ö. 

SlEMENS MODUL
KONDENSATORER 

Siemens tillverkar en serie mo
dulkondensatorer B 32234 för 
kretskortmontage. De är utför
da i metalliserad polyester. 
Märkspänningar 100, 250, 400 
och 630 V, kapacitansvärden 
från 0,01 till 6,8 Il-F i 24 steg. 

Svensk representant: Svenska 
Siemens AB, sektion TK, Fack, 
Stockholm 23. 

KEMET TANTAL
KONDENSATORER 

Från Union Carbide, USA, kom
mer en ny serie tantalkonden
satorer med beteckningen Ke
met E. De är avsedda för - 55 

hemelektronik och audio 

till + 85° C arbetstemperatur, 
toleransen är ± 20 %, arbets
spänningen 3-35 V· 

Kapacitansvärden från 0,1 till 
100 Il-F. 

Svensk representant: Firma 
Johan Lagercrantz KB, Box 314, 
Solna 3. 

TRANSISTORLAMPA 
FRÄN OXLEY DEV. 

En indikatorlampa för 6 V med 
inbyggd switchtransistor har 
presenterats av Oxley Develop
ments, England. 

Transistorn sluter 6 V till 
glödlampan vid 2 mA drivning. 

Indikatorlampan tilverkas för 
insticksmontage, utförande 
»Barb». , 

Svensk representant: Ingen
jörsfirma LlF Produkter, Box 
1192, Huddinge 1. 

En annan nyhet från Oxley är 
högstabila spolar där induktan
sen kan trimmas inom ± 10 % 
av nominellt värde. 

Spolarna finns för kretskort
montage eller chassimontage 
med induktansvärden från 0,03 
Il-H till 1,5 Il-H. Q-värdet är, t ex 
vid 0,04 Il-H och 180 MHz, 250. 

Svensk representant: Ingen
jörsfirma LlF Produkter, Hud
dinge. 

ASTROLITE 
NY HÖRTELEFON 
Amplivox, England, introducerar 
en ny hörtelefon Astrolite i ver
sioner för audioanläggningar 
och för kommunikationsanlägg
ningar (tex kontrollrum/studio). 
Den levereras med eller utan 
mikrofon. 

Astrolite-telefonen för audio 
finns i monoutförande med 100 
eller 400 ohms impedans, i ste
reoutförande med 200 ohms im
pedans. Frekvensområdet är 50 
-15000 Hz, känsligheten 0,1 
mW för 90 dB lyssningsnivå. 

Den enklare versionen, för 
kommunikation, tillverkas med 
impedansvärden från 150 ohm 
till 12000 ohm. Frekvensområ
det är 200-5000 Hz, känslighe
ten 1 mW för 100 dB lyssnings
nivå. 

Svensk representant: Bo 
Palmblad AB, Hornsgatan 58, 
Stockholm SV. 

AKKORD BILRADIO
KASETTBANDSPELARE 
Akkord-fabriken i Västtyskiand 
har presenterat sin nya Combi
phon, en kombinerad bärbar 
mottagare-bilmottagare-kas
settbandspelare. 

Mottagaren har fyra frekvens
band: UKV 87-104 MHz, KV 
5,95-6,2 MHz (Europabandet), 
MV 510-1 620 kHz och LV 150-
400 kHz· 

Kassettsystemet är »kompakt 
C" med halvautomatisk kassett
inläggning och bandhastighet 
4,75 cm/s. Bandspelaren har vi
dare fjärrmanövrering med start 
och ' stopp från mikrofonen, 
trickinspelningstangent och vi
sarinstrument för utstyrnings
och batteri kontroll. 

Uteffekten är 2 W, vid instal
lation i bilen 4-6 W. Apparaten 52 ~ 
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kan monteras stöldsäkert i bi
len. 

Svensk representant: Eia Suc
cessors AB, Stockholm 6. 

Bland höstens Grundig-nyheter 
finns en intressant kombina
tion av fyrspårsbandspelare och 
UKV-mottagare i portabel mo
dell. Typbeteckningen är TK 
2400 FM Automatic. 

Utstyrningen av bandet sköts 
manuellt eller automatiskt. 
Bandhastigheterna är 4,75 och 
9,5 cm/s och med 360 m DP
band kan man få JJpp till 8 
timmars speltid. 

Med tre tangenter väljs UKV
radio, bandspår 1-2 eller 3-4. 
Automatisk finavstämning i mot
tagaren. 

Svensk representant : Svenska 
Grundig AB, Nobelvägen 23, 
Malmö S. 

TEAC-AGENTUREN 
ÄNNU HOS AUDIO 
NIKE/QUALI-FI LUND 
Något förhastat uppgavs i 
RT:s oktobernummer att den 
japanska bandspelaren Teac 
hör till de märken vilka inte 
längre importeras hit. En 
formell agentur har dock he
la tiden funnits och det är 
firma Audio Nike i Lund. 
Därifrån uppgavs våren 1967 
att man stod i begrepp att 
aweckla agenturen p g a le
veranssvårigheter. Så sked
de dock inte, även om im
porten i det följande blev 
sporadisk. 

Nu meddelas emellertid att 
Audio Nike i det kommande 
skall ägna sig i ökad omfatt
ning åt det nya Teac-pro
grammet, som omfattar 
bandspelare i olika storleks
klasser. 
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DX-spalten 

Ar 1968 lider mot sitt slut. Jul
helgen har många gånger med
fört intressanta och glädjande 
händelser för DX-aren· Det är 
med en viss förväntan som 
många lyssnare ser fram mot 
just december månad: Då bru
kar det hända att avlägsna och 
exotiska radiostationer, som ti
digare varit omöjliga att få veri
fikation från, plötsligt börjar 
sända svar i form av trevliga 
jul- och nyårshälsningar. Frå
gan kan diskuteras, huruvida 
dessa hälsningar kan räknas 
som verifikation eller inte. För 
DX-aren är själva bekräftelsen 
på hans rapport det väsentliga 
i en verifikation , men dessa jul
och nyårskort innehåller sällan 
eller aldrig någon text. Dessa 
stationers tack för uppmärk
samheten är många gånger det 
enda rapportsvar man får. 

Förutom dessa hälsningar 
från radiostationerna kan jul
och nyårshelgen även medföra 
en del intressanta "hörigheter" 
på radions olika band. På mel
lanvåg kan veckan före jul 
många av de spanska radiosta
tionerna höras om nätterna. 
Man sänder då t ex med ut
sträckt sändningstid insamlings
program, där lyssnare får ringa 
och önska skivor eller fram
trädanden av artister samtidigt 
som de skänker pengar. På jul
dagens morgon brukar många 
sydamerikanska kortvågsstatio
ner utsträcka sin sändningstid 
och därigenom vara hörbara i 
vårt land långt fram på julda
gens förmiddag. 

Detta gäller även nyårsda
gens morgon, då stora festlig
heter förekommer i de latin
amerikanska länderna. Främst 
är det i 49-60 och 90-meters
banden dessa stationer hörs. 
På mellanvåg kan också många 
intressanta stationer höras om 
konditionerna så medger, och 
särskilt de amerikanska statio
nernas julprogram brukar vara 
trivsamma och lättrapporterade. 

• Den tidigare omtalade och 
planerade radiostationen Radio 
Oatar i staden Doha vid per
siska golfen är nu verksam på 
kortvåg 9570 kHz med en effekt 
av 100 kW. Programmen sänds 
för närvarande endast på ara
biska och stationen är hörbar 
på eftermiddagarna. 

• Israel Defence Forces an
vänder lågeffektssändare i Tel 
Aviv, Jerusalem och Haifa på 
1 286, 1 304 och 1 367 kHz samt 
en kortvågssändare på 2442 
kHz för sändningar till sina 
trupper som befinner sig i den 
från Egypten ockuperade Sinai
halvön. Programmen sänds 
dagligen 1030-1310 och 1630 
-2230 med program på hebre-

Ett julkort från Radio Santa Fe, Colombia. 

iska och med nyheter reläade 
från den nationella radion Kol 
Israel. 

• Radio Pakistan har startat 
en 100 kW kortvågssändare i 
Rawalpindi som reläar stadens 
mellanvågsstation. Stationen 
har bra hörbarhet på frekven
sen 21 715 kHz. 

I Tyskland pågår ganska om
fattande utbyggnadsarbeten på 
sändarsidan vid de olika radio
bolagen· Deutsche Welle har 
under hösten tagit två nya 100 
kW kortvågssändare i bruk i Ju
lich. Sammanlagt tio 100 kW 
sändare finns nu i Julich, varav 
nio används i sändningarna och 
en står i reserv. Under 1969 
kommer även en 250 kW sän
dare att byggas i Julich, och 
inom ett till två år skall även 
Deutsche Welle ha två 250 kW 
reläsändare i Portugal. - Tills 
vidare vilar dock planerna på 
en reläsändare i Syd- eller Cen
tralamerika. 

• Bayrische Rundfunk i MGnch
en kommer i början av 1969 att 
utbyta sina fem mellanvågssän
dare på 1 602 kHz mot en sän
dare på 400 kW som under 
kvällstid planeras täcka hela 
Europa. Bolagets sändare i 
Nurnberg på 800 kHz kommer 
samtidigt att få en effekt av 
100 kW. 

• I slutet av detta år kommer 
Westdeutscher Rundfunks Lan
gen berg-sändare att få en ef
fekt av 800 kW på frekvensen 
1586 kHz. 

Sändaren på 1 421 kHz till
hörande EuropaweIle Saar skall 
inom kort höja effekten från 
400 till 600 kW. 

• Siiddeutscher Rundfunk har 
under hösten startat ett pro
gram för DX-are, vilket utgör 
ett insla.g i programmet »Der 
Sudfunk in Gespräch mit seinen 
Hörerern». Programmet sänds 
varje söndag kl 1230-1250 på 
mellanvåg 575, 998 och 1169 
kHz samt kortvåg 6 030 kHz. 

• Deutsches Hyrdrographlsches 
Institut är intresserat av att er
hålla lyssnarrapporter på de 
tidsignalsändningar som man 
har kl 0055-0106 från Nord
deich Radio på 2614 kHz, Kiel 
Radio på 2 775 kHz och Elms
horn Radio på 4 265, 6 475,5, 
8 638,5 och 12 763,5 kHz. Ad
ressen är: Box 220, 2 Hamburg 
4, Västtyskiand. 

Till sist ber RT att få önska 
alla DX-spaltens läsare en GOD 
JUL och ETT GOTT NYTT AR 
och tacka för all uppmärksam
het under det gångna jubile
umsåret. 

Börge Eriksson 

HÄR ÄR VINNARNA I DX JUBEL TÄVLAN! 
DX-tävlingen som RT:s DX
spalt arrangerade i samband 
med tioårsjubileet blev lyckad, 
inte minst för de många delta
garna. Tyvärr missades uppgif
ten om när rapporterna skulle 
insändas till spalten - vi be
klagar detta - och i en större 
DX-tidning "glömdes" info.rma
tionen om tävlingen bort. 

Bland de deltagande statio
nerna var det endast Polens 
Radio som råkade ut för en 
fadäs. Man hade gjort en fre
kvensändring, vilket medförde 
att många deltagare ej hörde 
sändningen, och på de övriga 

frekvenserna var stationen 
dränkt i störningar. Dessutom 
flyttade man den utlovade sänd
ningen kl 2100 till 2230. Radio 
Universidad i Chile lyckades 
ingen höra! (Programmet där 
bestod av svensk folkmusik) · 

Kvaliteten på lyssnarrappor
terna var till stor del mycket 
god. Pristagarnas rapporter står 
dock i en klass för sig. 

Resultat: 
1. Börje Andersson, Hällestad 
2. Roger Sjölin, Västerås 
3. Sture Edström, Karlskoga 
4. Christer Forsblad, Längjum 
5. Ulf Sundberg, Sundsvall 



6. Olle överby, Stockholm 
De två första pristagarna er

håller gratis helårsprenumera
tion för 1969 på Radio & Te
levision, trean får nationalkläd
da dockor från Polens Radio, 
fyran ett bildband skänkt av Ra
dio-Berlin-International, samt 
femte och sjätte pristagarna 
bokverk från Radio Australia. 

Nya sändningtider 
från Polens Radio 
Från och med första oktober 
ändrade Polens Radio en 
del i sina svenska sändning
ar. Fram till april nästa år 
gäller följande sändnings
schema: 

kl 0900-0930 på 11 955', 
9540, 7125, 5995 och 1 502 
kHz: 

kl 1200-1230 på samma 
frekvenser. 

kl 1630-1655 på 955å och 
7285 kHz. 

kl 1900-1930 på 11955, 
9540, 7125, 5995 och 1 502 
kHz. 

kl 2300-2330 på samma 
frekvens som 1900. 

I de svenska programmen 
ingår en hel del specialin
slag. På söndagarna sänds 
brevlådan med önskeskivor 
och svar på lyssnarfrågor. 
Specialprogram för nordiska 
DX-are och filatelister sänds 
på torsdagarna, sport via 
etern på måndagarna. På 
lördagarna sänds program
met »Veckan i Polen» och 
dessutom förekommer några 
av de övriga programmen i 
repris. 

Stationen är tacksam för 
lyssnarnas synpunkter på 
programmen till innehåll och 
form samt hörbarhet, och 
rapporterna skall sändas till 
Polens Radio, Box 46, War
szawa 1, Polen. 

SUS ser på: 

Det mångomtalade s k tekno
logiska gapet (efter fältstudier 
vid KTH, Chalmers och LTH). 

NY INTEGRERAD 
.SPÄNNINGSREGULATOR 

UNDER 30 KR/ST 
WC 109 T är en monolitisk integrerad spänningsregulator i TO-5 
kapsel med inbyggt temperaturkompenserat referenselement. 
Reglerad utspänning 4 volt till 16 volt. Serieregulatorns utströ m 
är max 150 mA .Reglering 0,1 %, ut impedans 50 milli Ohm. Inställ
bar strömbegränsning. Inbyggd tyristor för överbelastningsskydd. 
Reglerar 5 Amp med yttre transistor. Pris 1-99 st 42:50 kr/ st, 
100 st 29:50 kr/st. 

'NORDISK ELEKTRONIK AB 
Stureplan 3, Fack 10380 Stockholm 7, telefon 08/248340, telex 10547 

als nordisk elektronik Danasvej 2, Köpenhamn, telefon EVA 8285-8238, telex 559219 

In~ormationsliänst nr 17 

-ett Johnson 
företag 
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Multimeter med 50 mätområden 
patenterad Nu också 40.000 n/V 

LIkspänning 

20'000 n/v= 

Type TS.t4O (20.000 0 IV) 
100mV -1 V -3 V -10V -30V-100V -30V 
100V 

Växelspänning 1.5 V - 15 V-50 V - 1SO V - 500 V - 1500 V 

Likström 
Växelström 
Ohm 
Impedans 
Frekvens 
Volt output 
Decibel 
Kapacitans 

- 2500 V 
50 ILA - 0.5 mA - 5 mA - 50 mA 500 mA - S A 
250 ILA - 50 mA - 500 mA 5 A 
(l x O.1 . (l x 1. (l x 10. O x 100. O x 1000 
0-10 MO 
0-50 Hz och 0-500 Hz 
1.S V.15 V. 50 V.150 V. 500 V.1S00 V. 2S00 V 
från -10 dB .iII + 70 dB 
0-0.05 ILF. 0-50 ILF. 0-500 ILF. 0-5000 ILF. 

• Mätsystemet ärförsett med elektronisk överbelastnings· 
skydd, är stötsäkert upphängt och har ett stort vrid· 
ningsmoment. 

• Apparaten har inbyggda batterier 
• Lång skala (115 mm) i förhållande till instrumentets 

storlek (150 x 110 x 46 mm). Delstreck och siffror i 4 fär· 
ger. 

• Framsidan utgöres aven transparent slagtålig platta av 
akryl plast. Anti·chock·botten. 

• Speciella anslutningsdon ger god kontakt vid alla mät
områden. 

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

• Instrumentet levereras i väska med utförlig bruksanvis
ning i locket samt ledningar. 

TS-140: Kr. 130 
exkl. varuskatt 

TS-160: Kr. 150 
exkl . varuskatt 

fritt lager I Hälsingborg 
men beställningar 
sändes till Köpenhamn 

4'000 o IV'" 

Type TS.160 (40.000 (lIV) 
Likspänning 0.15 V -1 V -1.5 V -S V -30 V - SOV -250 V 

-1000V 
Växelspänning 1.5 V - 15 V - SO V - 300 V - 500 V - 2 500 V 
Likström 25 ILA - 50 ,..A -0.5 mA-SO mA -500 mA -SA 
Växelström 250 ILA - 50 mA 500 mA - 5 A 
Ohm Ox O.1. (l x 1. O x 10. (l x 100. O x 1000 
Impedans 0-10 MO 
Frekvens O-SO Hz och 0-500 Hz 
Volt output 1.5 V. lS V. 50 V. 150 V. 500 V. 1500 V. 2500 V 
Decibel från -10 dB till + 70 dB 
Kapacitans 0-0.05 ILF. 0-50 ILF. 0-500 ILF. 0-5000 ILF. 

EXTRA TILLBEHÖR 
Separata shuntar från 30 A till 150 A DC 
Transformator med 4 mätområden: 25 A, 50 A, 100 A 
och 200 A 
Högspänningsmätkropp 25000 V DC (bl. a. för TV· 
sändare etc.) 
Snabbt reagerande termometerelement från _250 till 
+ 2500 C! 
Fotocell för mätning av belysning från Otill 20000 Ivx. 

Utförlig beskrivning av extra tillbehör 
kan tillsändas 

Instrumen
tet i väska 
(stängd) 

Instrumen
tet I väska 
(öppen) 

HELWEG - MIKKELSEN 
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FABRIK FÖR ELEKTRISKA MÄTINSTRUMENT 
Carolinevej 15, 2900 H ellerup (Köpenhamn) telefon: Helrup 9333, telex: 9168 

Informationstjänst nr 18 



MARCONI TF 2604 är en ny rörvoltmeter,som genom Sitt 
ornfattande mätområde, sin höga noggrannhet ocn sin utom
ordentligt goda stabilitet har ett vidsträckt användningsområde. 

Den möjliggör noggranna mätningar inom frekvensområdet 
20 Hz-1500 MHz och inkluderar även mätmöjligheter inom 
ett stort område för likspärming och resistans. 

Stabiliteten hos en rörvoltmeter påverkas framför allt av nät
aggregatet och största hänsyn har därför tagits vid konstruk· 
tionen av detta i TF 2604. Nätspänningsvariationer upp till 
±10% förorsakar ej större ändring än 4 mY vid fullt skalutslag 
inom alla områden. 

Begär närmare data och informationer .om detta och andra 
MI-instrument från 

1330 -. -

SRA SVENSKA RADIO AB 
FACK, 102 20 STOCKHOLM 12, TELEFON 08-22 31 40 
STOCKHOLM· GÖTEBORG · MALMÖ· VÄXJÖ · NORRKÖPING· KUMLA· SUNDSVALL · LULEA 

Informationstjänst nr 19 
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rymdradionytt 
forskning och framsteg 

SJÖNAVIGERING 
MED SATELLIT 
Amerikanska flottans satellitna
vi,geringssystem som varit i 
bruk sedan 1964 har nu blivit 
tillgängligt även för den civila 
sjöfarten. 

Med satellitnavigeringsutrust
ning ombord kan ett fartyg be
stämma sin position var som 
helst på världshaven med 150 
meters noggrannhet. Utrust
ningen har utvecklats inom In
ternational Telephone & Tele
graph Corp (ITT) på basis av 
erfarenheter från utrustningar . 
som ITT konstruerat för mili
tärt bruk. 

, Systemet bygger p,å fyra na
vigationssatelliter med om
loppsbanor över nord- och syd
polerna. • Satelliterna sänder 
fortlöpande informationer om 
sina aktuella positioner. Två 
g~nger varje dygn matas nya 
informationer in i satelliternas 
sändarutrustningar. Värdena be
räknas med hjälp av fyra 
spårningsstationer, vilkas ob
servationer bearbetas i en land
baserad dataanläggning och 
d~refter överförs' t i ll satelliterna 
genom två inmatningsstationer. 

Satelliterna sänder på två 
mycket stabila frekvenser ; mot
tagande fartyg kan beräkna sin 
position i förhållande till satel
li1!ernas kända positioner ge
nom den s k Doppler-effekten 
- variationer i den ,mottagna 
fr~kvensen beroende på sän
darens rörelse i förhållande till 
mottagaren. 

Beräkningen ombord sker i 
en datamaskin med dimensio
ner som en resväskas. 

Anläggningen består vidare 
av navigationsmottagaren, en 
skriven het som ger position di
rekt i klartext samt en kon
formad antenn, 125 cm hög. 

En av de stora fördelarna 
med anläggningen (modellbe
teckning 4007AB) är att den ger 
exakta resultat oberoende av 
väderförhållanden. I motsats till 

mottagare för landbaserade ra
diofyrar och kustnavigationssy
stem kan den användas mitt 
ute på världshaven. 

4007 AB har redan inköpts av 
oljebolag, geofysiska undersök
ningsföretag och forskningsin
stitutioner i USA och Kanada. 
Vid oljeletning till sjöss ger den 
undersökningsfartygen möjlig
het att återvända exakt till ti
digare positioner utan utlägg
ning av bojar. Vid fraktfart kan 
fartygen genom mera exakta 
positionsbestämningar med 
större säkerhet beräkna an
komsttider till hamn. 

Representant i Sverige för 
anläggningen är ITT-företaget 
Standard Radio & Telefon AB. 

RYMDMILJÖ
PROV BESTÄTT 
" VärldsrymdslämplighetsP,fovet» 
för kvalifikationsmodeller och 
prototyper av de sändar/mot
tagar-utrustningar AEG-Tele
funken utvecklat för den tyska 
forskningssatelliten AZUR kun
de avslutas med gott resultat. 
Utvecklingsarbetena beställdes 
av Förbundsministeriet för ve
tenskaplig forskning, Västtysk
Iand, genom Sällskapet för 
världsrymdsforskning. 

Provningen av två apparat
satser utfördes i miljölaborato
riet hos AEG-Telefunken i Ulm 
och tog åtta veckor i anspråk· 
Totalt blev sändarna underkas
tade 397, mottagarna 334 prov. 
Dessa omfattade högvakuum-, 
temperatur- och vibrationstes
ter, observation i magnetiska 
och elektromagnetiska störfält, 
kontinuerliga accelerationer 
samt till sist funktionsprov. 

Genom de positiva resulta
ten kan nu prototyperna leve
reras till systemledaren för 
AZUR-projektet, Bölkow GmbH, 
där de byggs in i satellitproto
typen. 

Publikationer 
kataloger och broschyrer 

Scantele AB, Tengdahlsgatan 
24, Stockholm SÖ : . 

Kombinerad katalog och 
handbok över operationsför
stärkare från Analog Devices, 
USA. 

With Carl Jacobsen AB, Box 
140, Stockholm 1: 

Broschyr med utförlig speci
fikation över snabba säkring-
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ar från Wickmann-Werke, 
Västtyskiand. 

SGS Norden AB, Märsta: 
Ny prislista över kiseltransis
torer och integrerade kretsar. 

Elektronlund, Fack, Malmö 1: 
Kataloger över Imhofs modul
chassisystem och Imlok bygg
system för lådor och rackar. 

TV-PROGRAM DIREKT FRÄN SATELLITER 

Siemens, BBC och Interatom 
håller på att utveckla en ny 
energikälla för rymdfärder en
ligt uppgift från Svenska Sie
mens AB. 

Utvecklingsobjektet är ett 
kraftverk i miniatyr med s k In
core-Thermionik-Reaktor (ITR). 
Den har varken turbin eller ge
nerator, men skall kunna leve
rera dels värme, dels elenergi 
med 20 kW effekt. 

Effekten lär räcka för att ra
dio- och TV-sändningar från en 
satellit blir så starka att man 

Svenska Siemens AB, sektion 
TK, Fack, Stockholm 23: 

Nya prislistor över selen- och 
kisellikriktare, tyristorer och 
peltierelement. 

Kathrein, Västtyskiand : 
Katalog över VHF- och UHF
antenner, kompakta antenn
förstärkare, kabel, kontaktdon 
m m (Svensk representant : 
AB Telac, Box 629, Sundby
berg 6). 

kan ta emot program direkt i 
sin hem-mottagare. 

Reaktorn är mindre än ett 
ordinärt kylskåp eller elspis, di
mensionerna är endast 35 cm 
(diameter) x 45 cm. 

Den nya energikällan är av
sedd för bemannade rymdsta
tioner, rymdsonder, rymdbaser 
på månen och för stationära 
satelliter. 

I en genomskärning av mo
dellen (se foto) syns bränsle
stavarna i reaktorn och i ytter
höljet ett segment för effekt
reglering . 

AB Elektroholm, Dalvägen 12, 
Solna 1: 

Katalog över Frako elektro
lytkondensatorer· 

Electronics Center AB, Fersens 
Väg 7, Malmö C: 

Broschyr och prislista över 
transistoriserade multi metrar, 
digitalvoltmetrar, oscilloskop, 
stabiliserade likspännings
aggregat mm. 
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20 viktiga skäl som talar för Dual 1019 HI - Fl 
1. Motvikt för tonarmen. 
2. Fästskruv för motvikten. 
3. Justeringsskruv för vertikal styrning 
av tonarmen. 
4. Inställningsratt för nåltryck graderad 
från 0:-5 p. 
5. Inställningsratt för antiskating, grade-
rad. fr(m 0-5. -
6;; Juste~ingsskruv för tonarmens höjd 
över skivtallriken. Regleringsområde ca 
6mm. 
7. Reglerspak för det silikondämpade 
tonarmsnedlägget. Vid manuell eller au
tomatisk avspelning, kan nålen med 
hjälp av tonarmsnedlägget placeras i 
rätt spår utan skakningar eller rasp. Rö
relsen är mjukt dämpad. Vid automatisk 
start utlöses nedläggets funktion auto
matiskt. 
8. Tona~men av vridningsstyv Dural/Alu
minium med egen resonans endast ca 7 
Hz. 
9. Tonarmsstöd och lås. 
10. Reglage för tre skivstorlekar, 17, 25, 
30 cm. 
11. Pick-up-grepp för manuell tonarms
nedläggning. Dessutom låsning för pick
up-hållaren. 

12. Tonarmshuvud av vridningsstyv 
magnesiumlegering med internationell 
fattning för picupen. Levereras som 
standard med Shure pick-up M 75 M-G. 

13. Reglage för start/stopp/växling samt 
manuell spelning. 

14. Justeringsskruv för horisontal styr
ning av tonarmen, samt för korrekt ned
läggningspunkt. 

15. Transportsäkringsskruv. 

16. Gjuten skivtallrik framställd av icke
magnetisk metall. Dynamiskt avbalan
serad såväl vertikalt som horisontellt. 
Vikt 3,4 kg. 

17. Medroterande centrumpinne för en
kelspelning. Ingen friktion mellan gram
mofonskivan och skivtallriken. 

18. Dual asynkronmotor, dragelastiskt 
upphängd. ytterst ringa störfält tack 
vare ringkärnebleck. 

19. Ratt för finjustering av hastigheten 
intill ±3%. 
20. Reglage för inställning av 4 olika 
hastigheter, 16 213, 33 1/3, 45, 78 varv/ 
min. 

Informationstjänst nr 20 

Dual 1019. Den första skivspela
ren i världen med kontinuerligt 
reglerbar antiskating. 

Vid avspelning är tonarmen utsatt för 
en sidkraft »skating», riktad mot ski
vans centrum. När man spelar en ste
reoskiva blir nålens anliggningskratt 
därför större mot skivspårets inre vägg. 
»Antiskating» innebär att denna sid
kraft jämnas utså att trycket fördelas 
jämt på de båda spårsidorna. Den mins
kade friktionen betyder bl. a. att man 
slipper den SR~cifillla typ av distortion 
(ljudförvrängning) . som sidkraften ger. 
Vidare slipper ' man det extra slitage, 
som sidkraften orsakar, i skivspårets 
innerdel och på motsvarande del av 
nålspetsen. 

Distributör till fackhandeln : 

Gylling Hemelektronik. 

III Generalagent: 
Bo Knutsson AB, 
Sommarvägen 2, Solna 
tel. vx 830680 
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Er nya lödutrustning 

Nu ~-märktl 

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

• Väldimensionerad fulltransformator - skild från nätet 

• Lågspänningsuttag för moderna, snabba löd pennor 

• 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 fronten, automatsäkring baktill 

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

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

AGA TRANSOLD M2 

DATA: 

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

Ring oss! Vi sänder Er elI komplett dalablad. ~~~!.~~~!lv~~~~~;~~eKb~~~·HO:~~: ::1: ~J~: 
AB NORDQVIST & BERG Box 4125·10262 Stockholm 4· Tel. 08/449980 

Informationstjänst nr 21 

PH I LBRICK/N EXUS RESEARCH 
operationsförstärkare 

nu till ytterligare sänkta priser 

T-52 
Integrerad operationsförstärkare som är lätt att stabilisera. Den kräver bara 
en tredjedel av externa komponenter jämfört med övriga typer och behöver ej 
avkopplingskondensatorer för drivspänningarna. Fri från självsvängning över 
hela temperaturområdet. In- och utgångar thelt skyddade. Varje förstärkare är 
100 % testad. T 52 är i TO-5 kåpa, S 52 oi »dual in line» utförande för lättare 
montering. 

Pris: 39:90 

5Q-10a, »best sellen. bland operationsförstärkarna, nu endast 84: -Ist. Komplett program 
av kraftaggregat från 98: -. 
Operationsförstärkarprogrammet täcker hela området från enkla prisbilliga typer till de mest 
avancerade chopperstabiliserade- och parametriska förstärkare. 

»Operationsförstärkarteknlk» 20-sidigt svenskt kompendium i operationsförstärkarteknik med applikationsexempel och 
laborationer. Beställ Ert exemplar redan i dag - Ni får det gratis. 

08/820410 • SCANDIA M ETRI C AB • FACK • SOLNA 3 

Informationstjänsf nr 22 
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publikationer 
ny litteratur 

BERGHOLTZ, ARNE & SCHRÖ
DER, JOHN: Så använder man 
oscilloskopet. Norstedt, Sthlm 
1968. Pris 12 kr. 
Denna lilla bok finns utgiven i 
fackbokserien Praktisk elektro
nik från Norstedts/Ebab Elec
tronics som en särutgåva av 
den skrift Philips ger ut i sam
band med sitt oscilloskoppro
gram. FotoiII är också relate
rade till Philipsprodukterna. 

nyttja oscilloskopets utomor
dentliga möjligheter till obser
vation av tidberoende elektriska 
och andra fysikaliska förlopp 
som med lämplig hjälpappara
tur kan omvandlas till elektriska 
storheter". 

lagan förslår. Utan tvivel har en 
skrift som denna, utgiven kol
lektivt av SH Fl-medlemmarna 
men med också andra, sam
manslutningen utanförstående 
firmors produkter medtagna, en 
viktig uppgift i brist på ett lö
digare och fylligare, modernt 
bokverk. Textdelen ..,. som har 
en enkel "ordlista» med be
greppsförklaringar i korthet -
är det i sammanhanget vanliga 
småpratet med den tilltänkte 
apparatspekulanten om watt 
och dB, ljud och komponenter 
med de vanliga figurerna illu
strerande tonomfång, instru
ment, spårning o dyl; välkända 
från tillverkarbroschyrerna. Som 
nästan all framställning av detta 
slag - det gäller också tyvärr 
det som står i RT ibland - blir 
det hela på sina håll pedago
giskt överstyrt och på andra 
för kryptiskt. Detta är inget att 
ta allvarligt; det ä r svårt att 
popularisera från noll nivå (lä
sarens, nota bene!). Kritik kan 
däremot riktas mot den kryc
kiga svenskan. Ex i rubrik: Vad 
med hemlån? (??) Ävenså mot 

en märkbar strävan till välför
hållande till alla ... 

Produktkatalogen är som hel
het bra. Skada bara att i alltför 
många fall data anges som 
okända! ("Ingen uppgift».) Plats 
för kompletterande mätningar! 
- I RT:s ex har tyvärr kliche
erna tryckt igenom för tydligt 
på arken, så att en del bilder 
förstörts på omstående sidor. 

Utom denna handbok finns 
på svenska dels Hantverksinsti
tutets stora utgåva och dels 
Glas oscilloskopbok. Utgivarna 
av föreliggande bok tar fasta 
på två saker, nämligen att »sko
pet» på många håll får stå out
nyttjat som ett slags statussym
bol, medan man samtidigt (dyrt) 
köper instrument med vilka den 
aktuella mätningen eller under
sökningen skall ske - i stället 
för att med ofta enkel tillsats
apparatur i oscilloskopet låta 
detta klara uppgiften lika bra 
eller t o m bättre! 

Boken fyller alla rimliga krav 
på en behändig och lättfattlig 
vägledning vad avser val av 
oscilloskop, olika mätuppkopp
lingar och fakta om apparatu
ren liksom bedömningsgrunder
na för olika oscilloskops an
vändbarhet för olika uppgifter. 
Antalet diagram och fig är stort, 
vilket ger praktikern en god 
vägledning i olika situationer 
som mätningar, prov och upp
tagningar. 

HIGH FIDELITY STEREO 68/69, 
VÄW RÄTT. Svensk produktre
dovisning och information från 
Svenska High Fidelity Institutet. 
Sthlm 1969, 10 kr. 

Vidare har det hittills "sak
nats någon handledning som 
tar sikte på hur man skall ut-

Den 176-sidiga sammanställ
ningen gavs ut till Hörnu-expon 
i höstas, och säljs nu genom 
radiofackhandeln så långt upp-

~ 43 RT har provat ... 

• Fördelarna ligger inte minst i band
spelarens flexibilitet - dess många drift
möjligheter och raden av goda tillbehör. 
(Man får t ex en hygglig mikrofon och 
inte en leksak som standard till band
spelaren.) 
• En bra sak är att utstyrningsinstru
mentet är inkopplat efter inspelningsför
stärkarens frekvenskorrigering, vilket är 
det önskvärda. 
• Frekvensgången, tidigare lite »ormi!p>, 
har förbättrats särskilt i basen, jämfört 
med föregående modeller (där kurvans 
övre del angavs till 22 kHz). - Men 
andratonsdistorsionen är betänklig. Dy
namiken kan inte mäta sig med den hos 
större Hi-Fi-bandspelare. 
• Driftsäkerheten har förbättrats och 
det tidigare svåra svajet (balanshjulet!) 
nedbringats. Men under provningen rå
kade maskinen dock ut för motorfel 
och vägrade starta till följd av att något 
»hoppat snett». Den kunde vara oöm
mare. 
• Tidigare tendenser till inre kortslut
ningar i bandspelaren märks nu inget 
av. (Kablaget förbättrat, bl. a.) Men: 
• Bandspelaren anser vi vara under
säkrad. Flera driftavbrott inträffade un
der körning med nätdrift. Normalt skall 
en 160 mA säkring användas, men vi an
ser att man bör »uppsäkra» maskinen. 
Det är tydligt, att samma säkring avses 
räcka för drift på såväl 110 V som för 
220. Tidigare modeller hade ej nätspän-

ningsomkopplare, och en del Uher-ägare 
satte in t ex 400 mA (trafons primär
sida). Det är vidare så, att man är med
veten hos generalagenten om att fabri
ken använt det äldre nätaggregatet -
avsett för monomaskinerna - också till 
den mer strömkrävande stereornaskinen. 
Av denna anledning kommer inom kort 
ett nytt, på sekundärsidan kraftigare di
mensionerat nätaggregat, Z 126 benämnt, 
i marknaden. Man håller f n på med s
märkningen av det. Nätdelen skall nu 
vara på 6 W mot det tidigare 4 W-vär
det. I nuläget råder man därför Report
ägarna att helst driva maskinen på bat
terier eller också använda det hittills
varande nätaggregatet enbart för ladd
ning av ackumulator. 

Några besvär med 160 mA-säkringen 
känner man dock inte till hos general
agenten EIA. Däremot har under vissa 
ogynnsamma omständigheter vid an
vändning av nätaggregatet av den äldre 
typen maskinens 630 mA-säkring smält 
och kortslutning har uppstått. Det är en 
högohmig säkring som ligger i en låg
ohmig strömkrets. 

Vid nätdrift av apparaten får man be
akta att ettektivvärdesspänningen inte 
är för hög! 
• Motorbullret är ännu något för högt; 
men skillnaden mot de allra första serier
na är himmelsvid - då kunde man 
knappt ha mikrofonen i samma rum som 
(den med kuddar) avskärmade bandspe-

laren . . . 

SHFI är värt all framgång 
med Välj rätt. En utvidgad, år 
för år kompletterad och ajour
förd produktkatalog bör ligga i 
Institutets välförstådda intresse 
att producera efter upptakten 
nu. 

Farbfernsehtechnik 1. Telefun
ken Fachbuch-Reihe Ulm 1967. 
Som PAL-systemets huvudman 
har Telefunken som ingen an
nan erfarenhet på färg-TV-om
rådet. Flera utmärkta skrifter 
har utgivits, och till raden säl
lar sig föreliggande bok. Den 
är tänkt som referensverk för 
"Labor, Werkstatt und Unter
richt» och, naturligtvis, som all- ~ 

Ett önskemål: Man drar sig för att 
använda bandspelaren för automatisk in
spelning från telefon 'eller radio, i det 
senare fallet med impulsstart via klocka, 
eftersom kapstanrullen då snart blir platt 
om maskinen får stå med starttangenten 
nertryckt för bekväm beredskap och! 
eller automatstart. Rullen borde kunna 
brytas bort och inte som nu ligga an 
kontinuerligt. Ingen bandspelare har vis
serligen skiljaktig konstruktion på den 
punkten, men Uher är ju tänkt för bl a 
användning med telefon- och registre
ringstillbehör. 

Rekommenderat pris: 1 450 kr plus 
oms. 

Generalagent: EIA Successors AB, 
Sthlm 6. • 

Beriktigande till art. Digital 
frekvensräknare i nov. nr: 
Som säkert de flesta redan insett 
skall logikschernorna i tig 2 och 3 
på sid 44 byta plats. 
I räknarkortets komponentförteck
ning står att T1 och T2 = Be178. De 
bör ersättas med 2N1303 . 

Kondensatorn el i likriktarens 
komponentförteckning bör tåla 15 V 
i stället för 10 V samt kondensato
rerna e3 och C4 bör vara av tantal
typ lOV. 
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~ män informations- och bruks· 
hjälp om PAL· Viktigare av
snitt belyses med goda färg
illustrationer och den klara dis
positionen har Farbfernsehtech
nik 1 gemensam med övriga 
Telefunken-böcker. SECAM
och NTSC-systemen bestås 
kretsteknisk granskning, och ett 
alfabetiskt begreppsregister är 
det inte minst värdefulla. - Sid 
67-73, allmän överblick av 
färg-TV-koder och -mottagare, 
är en ypperlig introduktion till 
denna del av tekniken. 

International Relay Glossary, 
utgivet av ITT. Bryssel 1967. 
ITT Components-Europa har gi
vit ut denna reläordlista på 12 
språk, däribland svenska. Bo
ken är företrädesvis avsedd för 
de teknikergrupper vilka sysslar 
med reläer och elektromekanis
ka anordningar. Hundratals 
gängse termer är medtagna på 
alla språken (som också inne
fattar ryska). 

Häftet kan beställas från ITT 
Standard Corporation, Nyboda
gatan 2, Solna 1. 

u.s. 

kort rapport 
om ... 

FÄRGMOTTAGAR
BESTANDET I SVERIGE 
ÖKAR SNABBT 
En 100-procentig ökning av ap
paratbeståndet på färg-TV-si
dan förutsättes ha skett till års
skiftet, jämfört med antalet färg
TV-mottagare i bruk vid må
nadsskiftet september-oktober, 
som uppgick till ca 15000 st. 
I runt tal skulle alltså till nyåret 
minst 30000 färgtelevisionsap
parater ha sålts, antagligen av
sevärt flera. En talesman för 
Sveriges Radioleverantörer har 
presenterat dessa prognossiff
ror, och enligt pressuppgifterna 
under hösten väntas slutresul
tatet för året bli att tidigare 
beräkningar överträffats med 
omkring 5000 apparater. -
Prognoserna gjordes dock i 
juni, och man visste då inte 
omfattningen av t ex olympiad
sändningarna i färg från SR. 

En viss apparatbrist gjorde 
sig märkbar under förhösten. 
Orsaken synes främst ha be
rott på ängslan hos radiohan
deln, trots den optimism som 
SRR-kongressen i Tylösand an
dades med bedömningen att 

30~50 000 försålda färg-TV 
ingalunda vore orealistisk. Ut
talanden från Sveriges Radio
handlares Riksförbund gav se
nare vid handen att man på 
många håll i alla fall hållit lag
ren nere och aktat sig för en 
alltför aktiv försäljning. Men det 
torde vara klart att tillkomsten 
av de något prisbilligare 19-
och 22-tums-mottagarna på 
senhösten lockat till köp i 
många fall. 

September, t ex, blev en god 
månad från försäljningssyn
punkt då det kommande OS i 
Mexico tilldrog sig intresset. 
Därefter har man tydligen 
rutschat vidare på »färg-vå
gen». Julhandeln torde också 
inverka positivt; inte minst har 
intresset för nya svart-vittmot
tagare ökat påtagligt. Slutresul
tatet bör bli tillfredsställande. 

Installationstekniska svårig
heter resp antenn- och mottag
ningsproblem har anförts här 
och var som en bromsande fak
tor, liksom att varken import 
till eller sammansättning av ap
parater i Sverige kunnat ske 
obehindrat - fortfarande är all 
bildrörstillverkning för färg mot-

tagare en angelägenhet för 
några få storkoncerner, från 
vilka alla måste köpa: Philips 
med Valvo/Mullard, resp Tele
funken och ITT. 

På prisfronten kan - som an
tytts - noteras intressanta un
dantag från den tidigare all
männa låsningen omkring 3700 
-4500 kr (Körting/Luma är 
fortfarande ett »Iågprisundan
tag») och därutöver i det att 
man nu också kan tillgå 19-
tumsmottagare för 2 600-3 000 
kr samt 22-tumsmottagarna för 
några hundra kr därtill. Av na
turliga skäl som komponentan
talet, den krävande tillverkning
en, långa frakter m m, men ock
så kostnadsutvecklingen I stort, 
kan mottagarna inte ännu bli 
så mycket billigare, åtminstone 
inte vid försäljning genom »re
guljära» kanaler och så länge 
IK-tekniken inte används all
männare i mottagarna. 

Enligt uppgift skall bl a KF 
i framtiden bygga upp elektro
nikserviceavdelningar i varje 
varuhus med skolat folk, och 
resultatet bör ju bli en ännu 
hårdare priskonkurrens med ra
diofackhandeln, som givetvis 

V ad kan Ni om färg-TV? 
När Ni läst dom här Gylling-böckerna 
kan Ni i alla fall det mesta. 

F ärg-TV 1 Allmänna grunder. 
116 sidor text och bilder med TV-historik och utvecklingen 
till idag, populärt skrivet. Grundläggande principer för TV
tekniken, både färg och svart-vitt. En bra vägledning för 
alla kategorier läsare. Lättläst, fri från invecklade teoretiska 
resonemang. 

Färg-TV 2 Mottagaren. 
Ger en ingående redovisning av ett modernt mottagarchassi 
med komplett schema och delschemor över vitala enheter. 
Den teoretiska genomgången åtföljs hela tiden aven förkla
rande praktisk del , vilket gör det lätt för läsare av Färg
TV l att följa med. Ett komplett felsökningsprogram ingår. 
Materialet i boken är hämtat från utbildningskurs för TV
tekniker vid Nordmende-fabriken i VästtyskIand. 

GYLLING 

Bägge utgåvorna är rikt illustrerade i färg 
och svart-vitt. 

-------------------• • I Skicka in kupongen till I 
I GYLLING HEM-ELEKTRONIK AB. I 

Reklamavd. Box 11070. 16111 Bromma 
I så kommer boken/böckerna mot postförskott. I 
I I 
I ... . .. . . ex Färg-TV l a15 kr I 
I I ....... . ex Färg-TV 2 a 15 kr 
I I 
I I 
I Namn I 
I I 
I Adress I 
I Postnr o postadress RoT 12/68 I 
• • '------------------------------ ,. ------------------

Informationstjänst nr 23 
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kommer att möta denna situa
tion på enad front. Vissa s k 
lågprisföretag torde även um
gås med planer på chassiim
port - japansk pirat-PAL? -
som lockande framtidsalterna
tiv. S k " folk-PAL» har också 
nämnts, d v s förenklade kon
struktioner utan fördröjnings
ledningar. 

Kretstekniska nyheter kom
mer givetvis efterhand. De är 
under febril utveckling idag, 
främst i de tyska laboratorie
avdeln ingarna, och då vill man 
gärna nämna Siemens. Som 
man där nyligen framhållit för 
RT: Mycket färre eller annor
lunda komponenter på chassi
erna för 1970 blir det väl inte, 
utan vinsterna kommer närmast 
att ligga i en viss »prefabrice
ring» av kopplingsdetaljer och 
i förenklat montagearbete. 

Så är det bara att önska en 
uppjustering av antalet färg
sändningstimmar här hemma! 

TV PA 42 GHz i USA, 
PA 12 GHz i TYSKLAND 
Efter mycket debatt i USA om 
nya överföringssystem för TV 
i storstäderna, främst kabel
TV, GATV, är man nu i färd 
med att undersöka förutsätt
ningarna för något nytt : »re
läad» kabel-TV. 

Luften i USA är som känt 
tjqck av olika mediers etersig
naler, om uttrycket tillåts. Stora . 
svårigheter existerar att bereda 
alla plats i de tillgängliga ban
den. Informationsspektrum är 
välfyllt av AM, FM, TV, privat
radio, kommunikationsradio, 
amatörverksamhet osv. Att sän
da TV per kabel över kontinen
ten har man diskuterat länge. 
Men att gräva ner kabel under 
de »signaltäta» storstäderna för 
att förbinda alla hyreshusen blir 
en också med USA-perspektiv 
på tingen och pengarna minst 
sagt dyr historia. Två företag, 
Chromalloy American och Laser 
Link Corp, har' nu föreslagit 
FGG att låta prova i Brooklyn, 
New York, ett förfarande via de 
högsta frekvenserna, varvid ett 
mycket brett informationsspekt
rum om 10-12 kanaler skulle 
sändas på dessa. De ligger i 
mikrovågsområdet, i eller över 
X-bandet. Den aktuella frekven
sen skulle vara 42 GHz, alltså 
under infrarött. Här håller ingen 
t ill, inte ännu i varje fall . .. 

»Quasi-Laser» kallas det nya 
systemet. En ny metod för mo
dulering ligger bakom det, och 
det hävdas att det är möjligt 
att rikta bredbandig information ' 
med låg effektförbrukning över 
vida områden i alla slags vä
derlek, nota bene om det hela 
får stråla ut från en högt be
lägen punkt. Okompl icerade 
mottagarantenner på höga 
byggnaders tak skulle motta 
signalerna, vilka därpå trans-

poneras till TV-bärfrekvenser. 
Lägre byggnaders hyresgäster 
skulle få sina signaler via höga 
metallreflektorer i omgivningen. 
Alltså ett slags reläande. 

Som synes är dessa specifikt 
amerikanska problem och inte 
riktigt relevanta i Sverige, där 
sändarna får och skall vara 
starka nog att täcka hela stor
städer och landsändar regions
vis och där ingen konkurrens 
får förekomma i etern. Men då 
monopolsituationen väl inte kan 
bestå i evighet får vi, då den 
tiden kommer, se till att UHF
kanalerna blir använda på vet
tigt sätt. Det finns 12 kanaler 
ovanför 860 MHz som väntar. 
Och i Tyskland skall TV snart 
börja sändas på frekvensen 12 
GHz i vissa trakter. 

RT återkommer med en spe
ciålrapport om detta experi
menterande i tidens fullbordan. 

RADIO I OXEL
TÄNDERNA, M M! 
har vi hört om tidigare; klas
siska historier om järnspisar 
som envist återsänt radiopro
gram och om ihåliga kindtänder 
som »reläat» diverse musik un
der vissa förhållanden . Nå, nu 
har spionelektroniken återigen 
tagit stora utvecklingssteg, jäm
fört med de tingens tillstånd 
vi beskrev i RT nr 5 1967. 

Vi har nu möjligheter att gö
ra natten till dag - visserligen 
grönskimrande, säger soldater
na i Vietnam - men ändå! De 
nya militära bildförstärkarfoto
rören ser fienden som på ljusa 
dagen också i nattsvart tät 
djungel. Foton tagna via dessa 
fotoförstärkarrör ger en när
mast fantastisk föreställning om 
omöjligheten att dölja sig. Ock
så i kolmörkret syns en man 
- eller en tank - som på en 
scen mot en belyst bakgrund. 

Fantastisk är också spion
elektroniken man kan tillhand
la sig i den nu miljoner dollars 
omsättande avlyssningsutrust
ningsbranschen! Sedan vi syss
lade med saken har tekniken 
förfinats till den grad att man 
har svårt att hänga med: Nya 
mikroelektroniska anordningar 
reducerar den berömda oliven/ 
sändaren i cocktailglaset (RT 
1967 nr 5) till rena stenålders
klumpen . En fullständig sändare 
kan nu byggas på ett chip bara 
lite större än en maskinskriven 
punkt! Installerad i en telefon 
återger den samtalet i båda 
riktningarna »several hund reds 
of feet away» rapporterar Elec
tronies World, som också kom
mer med sensationella uppgif
ter om en mikrosändare som 
anbringas i en tandkavitet -
rotfyllning bör ha skett, väl? -
och därpå får sin strömförsörj
ning genom ett kemiskt ämne 
som alstrar ström vid kontakt 
med saliven! 

Universalinstrument 

Japans största tillverkare av universalinstrument 

Modell U·50D 

PRIS 75 Kr 
0-50~A DC 

lägsta strömområde 

20000 n/V 
vid likspänningar upp till 1000 V 

Mätverket överbelastningsskyddat 

FlodIjusbelyst spegelskala 

~ 
BERGMAN & BEVING AB 

KLIPP HÄR OCH SÄND IN KUPONGEN TILL 

-------------------~-----
BERGMAN & BEVING AB 

Fack, 10055 Stockholm 10. Tel. 246040 

D Jag beställer .............. st SANWA MODELL U·50D å 75:-

D Jag beställer ............... st U·50D med väska å 89:-
(väska separat Kr 20: -) 

Allmän varuskatt tillkommer 

Till privatpersoner mot postförskott 

D Jag vIII veta mer om samtliga SANWA instrument 

Namn ............................................................................................................................ , 

Firma ........................................................................................................................... .. 

Gatuadress ... , ............................................................... , ............................................ .. 

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

-------------------------
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Laboratoriekontakter med helt avfjädrade stift 
ger den absolut bästa kontakten. PERENA 

Massivt stift avsedd för hylsor med avfjädring 

Data 4 mm 
Ström = 8A 
Reslstans=0,OOO3 
Spänningsfall 
vid 1,5A=0,0002V 

Avfjädrat stift 

Samtliga typer lagerföres I olika längder och redovisas 
i TELKO-Huvudkatalog Del K 

Data 2mm 
Ström = 5A 
Resistans=O,OOO2 
Spänningsfall 
vid 1,5A=0,00014V 

TELKO AB TELEKOMPONENTER S:t Eriksgatan 15, Box 12011, Stockholm 12 
Tel. 523334-5234 33 Butik 538020 

PC2, 3 och 4 i 
naturlig storlek 

DATA och SPEC: 
Uteffekt (UMS) 
Känslighet (max. ut) 
Impedans (in) 
Impedans (ut) 
Driftspänning 
Frekvensområde 

Dimensioner (mm) 

Höjdt (mm) 
Nettopris per st 
fritt vårt lager 

Informationstjänst nr 25 

TRANSFORMATORLÖSA 
KOMPAKTA 

m iniförsfärkare från 

NEWMARK[T 
TRANSISTORS Nätagg regat 

PCl PC2 PC3 PC4 PC5+ PC7+ 
150m W 400mW400m W 400 m W3W l W 
l00mV 2 mV 10 mV 200 m V 5mV 5 mV 
1,5 kO l kO 2,5 kO 220 kO l kO l kO 
400 150 150 150 30 SO 
9V 9V 9V 9V 12V 9V 
330 H~-2 00 Hz- 200 Hz- 200 Hz- 50 Hz- 50 Hz-
15 KHz 12 KHz 12 KHz 12 KHz 15 KHz 15 KHz 
I x b 

PC7+/12 
1W 
5mV 
l kO 
150 
12 V 
50 Hz-
15 KHz 

50 x 25 65 x 37 65 x 37 65 x 37 140 x 45 75 x 45 75x45 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
26:- 28: - 2S:- 28:- 59:50 41:50 41:50 
Oms. tillkommer 

Nätaggregat byggsatser för 9 V eller 12 V /12 
PC101 220 Vr-J/9 V = 100 mA 17: 50 
PC106 220 Vr-J/ 12 V = 500 m A 25:-
PC102 220 V r-J/21 V = och 21 V r-J 320 mA 30:-

OBS! Nu även förförstärkare till 
PC5 + och PC7 + typ PC9F. 

Samtliga typer flnns I lager för omedelbar leverans. 

PC9F levereras som byggsats, Byggsatsen 
innehåller platta med tryckt ledningsdragning, 
transistorer, kondensatorer, motstånd och 
potentiometrar däremot ej omkopplare eller 
kontakter. Pris per st 43:-. 

Begär datablad på den typ av förstärkare som intresserar Er. 

mRRlID &mm Gyllenstiernsgatan 8, 11526 Stockholm, tel. 248855 

Informationstjänst nr 26 



Under höstsäsongen 1968 presenterade SINUS en helt 
ny serie högtalariådor SINUS 1 000. Dessa lådor pre
miärvisades på de stora Hi-Fi-utställningarna i Stock
holm och Dusseldorf. 

SINUS 1000 är utvecklad med huvudmålsättningen att 
ligga inom ramen för hi-fi enligt DIN norm nr 45500 
och att ge möjligast naturtrogna ljudåtergivning utan 
eftergifter åt distorsionsrika effekter i diskant- och 
basområdena. 

I :e [;] 
SINUS 1035 SINUS 1025 

De tre större lådorna i SINUS 1000-serien innehåller 3 
helt nyutvecklade högtalare. 

Två 8" -bashögtalare lTIed kraftigt dimensionerade tal
spolar, gummikant och dessut.om - som ren nyhet -
radiella slitsar i membrankroppen för att eliminera 
kantreflektioner och förbättra transientåtergivningen. 

En bredbandig 4" tweeter som ger distorsionsfattig 
diskant med god spridning. 

SINUS 1000 har alla de egenskaper som gjort SINUS
namnet känt för högsta kvalitet: stort frekvensområde 
- låg egenresonans - jämn ljudtryckskurva - låg 
distorsion - hög märkeffekt - ljudriktig design. 

;] 00 l] 
SINUS 1017 SINUS 1007 SINUS 1003 

Uppfyller Hi-Fi normen Uppfyller Hi-Fl-normen Uppfyller Hi-Fi-normen 
DIN 45500 

Märkeffekt W DIN 45573 .. ... . ....• ..• 35 
Gränseffekt W DIN 45573 .......••.•• 50 
Känslighet W DIN 45573 ......... ...•• 2 
Frekvensområde HZ DIN 45570 ..•••• 32-20000 
Impedans ohm. ........ ... ..... . .... .. 5 
Bestyckning . . . . . .. . • . . .. .. . . . . . . ..••• 2 st 8" U-8294ZS 

2 st 4" U-4472 
2 st 2" U-2275 

Filter ........ . ... .. ... . ....... .. ..•• . Le 
Delningsfrekvens(er) Hz ...... . .....• . 2000 och 8000 
Distorsion '/, DIN 45403 ....... . ...... 0,8 

Mått 
höjd x bredd x djup mm ................ 580 x 412 x 225 
Lådvolym I .... .. .. .. .... ..... . ...... 38 
Vikt kg ................................ 15,5 
Träslag ...... .. ... ... .... .. ... . ...... Teak och Jak. 

DIN 45500 

18 
25 
3 
38-20000 
5 
1 st 8" U-8294ZS 
1 st 4" U-4472 
1 st 2" U-2275 
Le 
2000 och 8000 
1,5 

510x308x220 
23 
10 
Teak och Jak. 

DIN 45500 

16 15 15 
22 20 20 
6 3 4 
42-18000 50-18000 65-15000 
5 5 5 
1 st 8" U-8293ZS 1 st 5" H-5099Z 1 st 4"x6" 
1 st 4" U-4472 1 st 2" U-2275 0-4799ZK 

e Le 
2000 8000 
1,5 2,5 

460 x 282 x 220 270 x 170x190 225X110x245 
19 5 3,5 
7,2 3 2,3 
Teak och Jak. Teak och Jak. Teak och Jak. 

Samtliga högtalare i 1000-serien är försedda 
med 6 m kabel och DI N kontakt. Kan anslutas 
till alla förstärkare med 4-8 ohms utgångs
impedans. 

Sinuse Svenska Högtalarefabriken AB - Stockholm-Vårby 08/7100110 
Specialiserad på hi-fi - underleverantör till ledande nordisk radioindustri. 

Informationstjänst nr 27 
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Färgmönstergenerator ... 
aktigt inställd (B-Y)-demodulator och 
jig 28, felaktigt inställda (R-Y)- och 
(B-Y)-demodulatorer. 

* Matrismönstret 
Detta mönster, jig 29, ger samma färger 
som de två föregående, men färgerna 
är nu mera mättade. Mönstret är avsett 
för kontroll av bl a färg-TY-mottagarens 
matrissteg. Mönstret och bursten är P AL
koderade (se tig 30). 

Justering med TV-skärmen som indikd
tor: 
De blå och röda färgkanonerna i bild
röret kopplas bort, varvid 4 gröna balkar 
är synliga. Balk 1 och 4 skall ha samma 
ljusintensitet, medan balk 2 är ljusare 
och balk 3 är mörkare. Balk 1 och 4 
skall alltså försvinna samtidigt då ljuset 
i mottagaren minskas. I annat fall är 
(G-Y)-signalen från matrisen felaktig. 

Justering med oscilloskop som indikator: 

Oscilloskopet, som triggas externt med 
synkpulser från generatorns utgång 
»SYNC» (omkopplaren i läge »LINE»), 
ansluts till grönt »färggaller» i bildröret. 

Tidsvepet ställs in så att en linjeperiod 
blir synlig. Nivån på balk 1 (G-Y) = O 
skall vara noll, liksom nivån på balk 4 
(grå), se jig 31. I motsatt fall kan matris
kretsen vara felaktig. Felet kan också 

orsakas av felaktigt förhållande mellan 
signalerna (R-Y) och (B-Y) från för
dröjningskretsen och/eller färgdemodu
latorerna. Om nollnivån för grönt varie
rar med kontrast och mättnadskontroller
na beror detta på för hög färgförstärk
ning (felaktig färg-AFR), så att (R-Y)
och/eller (B-Y)-signalerna klipps och re
sulterar i en felaktig · (G-Y)-signal. -
Fig 32. 

* Färgbalken 
Det tionde mönstret som generatorn läm
nar är det välkända färgbalkmönstret 
(tig 33), med 75 % kontrast. Vektordia
grammet för signalen visas i jig 34. Fär
gerna i mönstret är vitt, gult, cyan, grönt, 
magenta, rött, blått och svart. Mönstret 
används för att ställa in mottagarens 
yttre kontroller. 

Det kan naturligtvis användas även 
för andra kontroller som beskrivs i mot
tagarens service instruktioner, t ex 
- kontroll av burst 
- kontroll av färg-AFR och färgsläcka-

re, genom att burstens amplitud kan 
varieras med ratten »BURST AMPL» 

- kontroll av färgbärvågsoscillatorns 
reaktanskrets 

- kontroll av färgbärvågsoscillatorns 
synkronisering 

- kontroll av identifieringssteget 

Vid felsökningsarbeten i färg-TV-mot
tagare, då signalen skall följas genom 
mottagarens olika steg med ett oscillo-

skop, rekommenderas emellertid använ
dande av ett enklare mönster, t ex matris
mönstret (»MATRIX»). • 

~30 

Luftkylning . .. 
avsedd att användas på någon högt be
lägen plats, kanske i kombination med 
hög omgivningstemperatur. Exempelvis 
ger en höjd av 750 m och en omgivande 
temperatur på 35°C en lufttäthet på en
dast 1,12 g/ dm3 • I sådana här fall måste 
man räkna med luftflöde- i viktsenheter 
i stället för volymsenheter som tidigare. 
Kylningen beror nämligen snarare av 
passerad luftmassa än av luftens volym 
per tidsenhet oberoende av luftens tät
het. Luftmassan per tidsenhet är däremot 
helt beroende av tätheten. Som exempel 
kan nämnas att om en korrekt vald fläkt 
skall lämna SO liter/sek för att kyla en 
viss enhet vid normal lufttäthet så krävs 
det 

1,29 . 50=58 liter/sek 
1,12 

vid den höjd och temperatur som nämn
des tidigare. 

Problemet blir särskilt påtagligt då det 
gäller flygburna enheter, vilket dOCk ej 
skall diskuteras här. I sådana fall är det 
avgjort lämpligast att utnyttja den hjälp 
som fläkttillverkarnas experter kan er
~u~. • 

- märket som lockar kunderna! 

Ingenting säljer bättre än ett bra pris! Det vet 
varenda radiohandlare idag. aRiaN-appara
terna, TV, radio och bandspelare i olika model 
ler, har just de tilltalande priser som lockar 
kunderna. Därför vill radiohandlare över hela 
landet ha våra modeller som dragplåster- Tack 
vare oerhört stora serier möjliggörs både hög 
teknisk standard, elegant design och låga pri
ser. Pröva med aRiaN-apparaterna - Ni får 
succe direkt! 
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FABRIKS- & FÖRSÄLJNINGS AB 

FACK - STOCKHOLM 42 - TEL. 08/4529 10 
FILIALER: GÖTEBORG - MALMÖ - LULEÅ 
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HiFi skivspelare i toppklass. Till ett förnuftigt pris. 
4 kg omagnetisk skivtallrik ger endast 0,06 % svaj och 
-60 db rumble. Individuell finjustering av alla hastighet
erna. Perfekt balanserad tonarm. Nåltryck ned till 0,5 p. 
Hydrauliskt dämpad nedläggning av högsta klass. 
Antiskating. Snygg sockel i palisander eller teak. 
Lenco B 52 är något enklare men mycket billigare. 
Uppfyller trots det alla HiFi krav. 
Sen tillverkar Lenco enkla grammofoner, kompletta 
anläggningar och stereoförstärkare. 

Fråga Er fackhandlare ! 

Lenco 
Schweizisk kvalitet 

Informationstjänst nr 29 
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helkama stereo 

------

helkama stereo är en ny stereoförstärkare kombinerad med radio 
för FM, MV och LV. Förstärkaren är heltransistoriserad och har en 
uteffekt av 2 X 10 watt. Den har ingångar för skivspelare och band
spelare samt uttag för hörlurar. Dessutom finns inbyggd förstärkare 
för 'dynamisk Dick-UD. helkama stereo inbyggt i ett elegant och stil
rent hölje av teak eller palisander. 

SKANDINAVISKA 

helkama ab 
STOCKHOLM - TELEFON 180808, 187000 

In formationstjänst nr 30 

Intressant tillökning i Siemens 
fackboksfamilj. - Vi har den på lager nu! 

Ring eller skriv till 

»Fackböcker för praktiskt bruk» har 
varit målsättningen vid utarbetandet 
av Siemens halvledarböcker. 

I »Schaltungen mit Halbleiterbauele
menten» band 3 har man tagit speciell 
hänsyn till den kraftigt ökande an
vändningen av kiseltransistorer. Boken 
innehåller dessutom utförliga beskriv
ningar av nya halvledarkomponenter 
såsom integrerade kretsar, tyrskikts
halvledare och fältplattor. Samman
lagt 150 kopplingsexempel behandlas 
överskådligt indelade i tolv grupper. 

340 sidor, 202 bilder, 150 kopplings
exempel, pris 22: 50. 

Boken kan beställas på kupongen här 
intill eller direkt per telefon. 

Informationstjinst nr 31 

Till Ratelek 
Box 4022 
58004 Linköping 4 

Undertecknad beställer härmed 
D ex Siemens Schaltungen mit 

Halbleiterbauelementen band 3 

D vi har konto 
D sänds mot postförskott 

företag 

namn: \ 

adress 

postadress 

1- - - - - - - - - - - - - - - -

Rundelsgatan 20, 58244 Linköping 
Tfn 013/136330 



WESTERSTRJlND 
nyhet~ed färg! 

WESTERSTRAND FÄRG-TV 22" 
Elegant färg-TV med benställning och hjul för bekväm 
flyttning av apparaten. Tryck-knappskanalväljare. Fram
åtriktad högtalare och frontbetjäning. Bildrör av genom
stickstyp. Träslag: Teak eller Jakaranda. 

Storlek: Bredd, 740 mm. Höjd med ben 855 mm. 
Djup, 326 mm. Höjd utan ben 486 mm. 
Djup, totalt 505 mm. Vikt, 45 kilo. 
Rek.nr. Teak 503695 
Rek.nr. Jakaranda 505695 

WESTERSTRJlND 
ELECTRONIC TÖREBODA . TEL. 0506-11675 

Informationstiänst nr 32 

AVD. KONTOR . STOCKHOLM· TEL. 08-31 5830 
AVD.KONTOR . SIMRISHAMN· 0414-12670 
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Klein & Hummel ES 20 

ES 20 är en högmodern 2 X 30 W 
stereoförstärkare av mycket god kva
litet helt bestyckad med kiseltransi
storer. Den är mycket robust och 
driftsäker; bl. a. är utgångarna kort
slutningssäkra. 
ES 20 har ingångar för magnetisk 
pickup, radio och band. NåIraspfil
ter, omkoppling för låg lyssningsni
vå, kontrollavlyssning efter band och 
hörlursuttag med frånkopplingsbara 
högtalare. 
Frekvensregistret är 20-20000 Hz 
± 0,5 db, distorsionen vid full ut
effekt endast 0,1 % och dynamiken 
60 db. 
Modern, elegant formgivning med 
hölje i palisander eller teak. 
ES 20 kostar endast 1 385: - (rikt
pris) 

ARTHUR RYDIN 161 35 Bromma 08/802880 

Storlek 110 x 160x55 mm 

Gä ej miste om tillfället att fä detta förnäm
liga precisionsinstrument till marknadens 
lägsta pris. Prova instrumentet i 8 dagar och 
övertyga Er själv utan kostnad för Er. 

50NELCO 
Box 43008 STOCKHOLM SV Ordertel. 08}18 96 79 

Uteffekt: 2 X 30 W kontinuerlig sinuseffekt. 2 X 45.w musikeffekt mätt vid 4 
ohm, båda kanalerna utstyrda. Distorsion: 0,1 % vid 1 kHz, 2 X 30 W. Inter
modulation: 1 % vid 2 X 30 W. Frekvensområde: 20-20000 Hz ± 0,5 db 
10-40000 Hz - 2 db. Ingångar: Magnetisk pickup 2,4 mV/47 ohm, kristallpick
up 200 mV/100 .kohm, radio 250 mV/100 kohm, band · 250 mVI100 kohm. Ton
kontroller: Bas ± 14 db/30 Hz, diskant ± 16 db/20 kHz. Balanskontroll: Reg
lerar vardera kanalen till noll. 'Dynamik: Högnivå 85 db, pickup 60 db; mätt 
med öppen ingång. överhörriing: 50 db vid 1 kH, 45-10000 Hz. Dämpfaktor: 
100. Utgångar: Högtalare 4-16 ohm 4 ohm optimalt. Hörlurar 2 X 400 ohm, 
Automatisk frånkoppling av högtalarna. Band 25 mV/47 kohm. Bestyckning: 
20 kiseltransistorer, 6 dioder, 1 kisellikriktare. Nätanslutning: 220/110 V, 50/ 
60 Hz, 100 W. Nålraspfllter: 10 db/oktav från 6 kHz. Må": 110 X 412 X 265 
mm. 

Informationstjänst nr 33 

SO N E Le o PRESENTERAR 

UNIVERSALlN'STRUME'NT TMK 500 
Sensationellt erbjudande till er som önskar ett förstklassigt univer
salinstrument. TMK-500 är ett instrument för Radio-TV service, 
Laboratorier och skolor, 
NOGGRANNHET: Likspänning ± 2 %. Växelspänning ± 4 %. 
KÄNSLIGHET: Likspänning 30000 n/V. Växelspänning 15000 n/V. 
Likspänning: 0-0,25-1-2,5-10-25-100-250-500-1000 Volt. 
Växelspänning: 0-2,5-10-25-100-250-500-1000 Volt. 
Likström: 0-0,05-5-50-500 mA, 0-12 Amp. 
Resistans: 0-60 k, 0-6 MO.. 0-60 MO.. 
Decibel: -20 dB till + 56 dEr'lägen O dB = 1 mW, 600 0.. 
Kortslutningstest: INBYGGD SUMMER 
Levereras komplett med testsladdar och batterier. 
Fullständig service med reservdelar garanteras. 
Väska av läder pris 27 kr. 

9B:-1 
o 

ARS 
GARANTI PRIS 

HANDPENNING 35 KR. PROVA INSTRUMENT 8 DAGAR GRATIS. 
Större antal offereras på begäran. 

Till SONELCO, BOX 43008, Stockholm SV. 

D Sänd omg ............. st. TMK-500. Jag betalar 35 kr. vid lev. och 
15 kr. per mån. tills 110 kr. erlagts. Äganderättsförbehåll. 

D Sänd omg ............ st. TMK-500 t ill kontantpris 98 kr. 

D Sänd omg ............. st. Väska till kontantpris 27 kr. 

D Sänd ytterligare upplysningar om TMK 500 

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

Adress ................................................................................................... .. 

Postadress .......................................................................................... .. 
Informationstjänst nr 34 

Oms+ porto tillkommer. 

Full returrätt inom 8 dagar 
varvid samtliga utlägg inkl. 
returporto ersättes. 
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TELEFUNKEN M 17-11 

Ett nytt katodstrålerör 
för industriell TV 
och specialoscilloskopi 

Plan skärm 
Diagonal 17 . cm 
Magnetisk avböjning 
Liten avböjningseffekt 
Liten glödeffekt 

En ny TELEFUNKEN-produkt 
tillförlitlig och 'av högsta precision 

B,egär närmare upplysningar och tekniska data! 

SATT 
SVENSKA AB TRÄDLÖS TELEGRAFI 

Röravdelningen . Fack· 17120 Solna 1 

Informationstjänst nr 35 



Allt under ett tak 

och 

Vi är åteiförsäljare för: 

SlEMENS • ELCOMA ~ PHILIPS· TELEFUNKEN • ROE • INGELEN • ERIE • TCC 
MULLARD • RCA· TEXAS· MOTOROLA • DELCO· GE· NEWMARKET MM. 
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Vi innehar generalagenturerna för: 

KW ELECTRONICS LTD 
SWAN ELECTRONIC COMP 
THE TURNER COMPANY 

Ny komponentkatalog utkom I.'a November 

Firma BO HELLSTRÖM 
Hamngatan 5 • 76t 00 Norrtälje . Ordertel. 0176/126.90 

Informationstjänst nr 36 



Sonab inforDl 

Carlssons 

Beteckningen OA-S står för "Ortoakustisk J 

talarelement". Ett för bas- och mellanregistr 
för diskantregistret. Dessa fyra är arranger; 
och riktade något uppåt. Det gör att hele 
området hörs lika starkt i alla riktningal 
ljudet har annars sOm bekant föga spridning. 
"strålformat" . 
Konsekvensen av bI.a. diskanthögtalarnas J 

ring är att - om högtalarna ställs intill en 1 

de är konstruerade för - väggen förvan( 
"akustisk spegel". Detta fenomen är en ( 
klaringen till Carlssonhögtalarnas förmåga 
"plastisk" ljudbild. En annan del är de 
patenterade basreflexhöljet. 
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De konventionella högtalarna, till vänster, 
diskantljudet i strålar mot en skarpt aygrän 
zon. Ljudet tycks komma ur hål i väggen, 
varierar i styrka när lyssnaren vrider ht 
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TIC 
STEREO 

Högre kvalitet än pris! 

Skivspelare HF 173 
Extra tung skivtallrik med direkt
drift. Magnetisk alt. keramisk pickup. 
2 hastigheter. Sockel av ädelträ. 

Förstärkare 3848 
Uteffekt 2 x 20 W. Frekvensomfång 
20-20.000 Hz. Sep. bas- och dis
kantkontroller. FM-del med Preo-

Högtalare KH 820 S 
Kompakthögtalare. Ineffekt 20 W. 
Frekvensomfång 40-18.000 Hz. 
Välj anläggningen i teak, jakaranda 
eller valnöt. 

Kvalitetsstereo behöver inte vara dyrt. 
Skantic förenar driftsäkerhet, kvalitet och höga tekniska prestanda med en 

konsumentvänlig prissättning. 
Ovan visar vi ett exempel på en högklassig kombination av Skantic-produkter. 

Lägg bl. a. märke till den höga effekten, 2 x 20 W_ 

Fler produkter och kombinationsmöjligheter väntar Er hos Skantic-återför
säljaren, som gärna demonstrerar hela Skantic's produktprogram för Er. 

SKANTIC 
HÖG SVENSK KVALITET 

Informationstjänst nr 151 



I HÖR HIATH (~·f!,.'if&QJ) GOTT fOLK II 
PAKET 1· PRIS: 1295:- Ordinarie riktpris: '-80 

(94:-/mån .15 mån) 

I d·etta paket får Ni en utvald kombination av tre kvalitetsproduk
ter - Heathkit Stereoförstärkare AA-14 E på 2 X 15 W komplett 
med hölje, Lenco skivspelare L 75 med antiskating och plexiglas
lock, försedd med dynamisk pick-up typ ADC-660 och två mp-
6 högtalare. Levereras i teak eller jakaranda till samma pris. 
Förstärkaren levereras i förarbetad byggsats med utförlig mon-

teringsanvisning på svenska - övriga delar helt färdiga och 
klara för anslutning. Förstärkarpaket kr 1.295 :-, exkl. oms, av
bet. 94:-/mån., 15 månader. 
Ni kan även få paketet med Heathkits kombinerade förstärkare 
- FM-mottagare AR 14 E. Förstärkarpaket med FM·del, kr 
1.580:- exkl. oms, avbet. 115:-/mån., 15 månader. 

PAKET 2 · PRIS: 895:- ,Ordinarie riktpris: "0 
(65:-/mån .15 mån) 

Detta paket är uppbyggt kring Heathkits Stereoförstärkare .AA 
32E·på 2Xl0 W - en förarbetad byggsats som . ~fter en mon· 
teringstid av ca 10 t immar kommer att uppfylla Era högt- ställda 
krav på god ljudåtergivning. . 
Skivspelaren Lenco B 52 H med plexiglaslock och dynamisk 

pick-up typ ADC 220 är en mycket elegant skivspelare som helt 
uppfyller HI Fl-teknikens krav. . . ' 
I paketet ingår även två mp-1S högtalare - ett kompakt högta
larsystem, väl avvägt till de övriga produkterna i paketet. 
Förstärkarpaket kr 895:- exkl. oms, avbet. 65:-/mån., 15 mån. 

---------------------------.- - - - - - - - - - - - - - - - -

S:8 Schlumberger 
Vesslevägen 2-4 . Lidingö SVENSKA AB Box 944, 181 09 Lidingö 9 · Tel. 765 28 55 

Sänd' mig datablad på : 

O Paket 1 O Paket 2 , O Heathkit katalog 

Namn 
HEATH-AGENTER I SKANDINAVIEN 

Bostad 
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VRIDTRANSFORMATORER 

Typ 

RSD 1,5C 
RSD 2,5C 
RSD 5C 

Kapslade vridtransformatorer 
från lager till låga priser 

Spänning V Effekt Dimensioner 

In I Ut VA Höjd I 0 

200 0-240 300 127 115 
200 0-240 500 127 115 
200 0-240 1000 136 145 

På programmet finns även ett flertal typer 

för inbyggnad vilka dock ej lagerföres f. n. 

BO PALMBLAD AB tel.: 08/24 61 60 
Box 17081 • 10462 Stockholm 17 

Kontor: Hornsgatan 58 Lager: Torkel Knutsonsgatan 29 

Informationstjänst nr 38 

Ny adress för utställning och service 

Pris 

Exkl. skatt 

126:-
135:-
196:-

INGENJÖRSFIRMA H O LM E N C O Erstagatan 29 11636 Stockholm:Sö 

Tel. 08/432840 

Informationstjänst nr 39 
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DELTRON-AKTUELLT 
.. 

ROR-REA REA 
Nedanstående rör realiseras till 3: -Ist netto Realisation av oljekondensatorer 3: 50/st netto 

A40 E114S TTll 106 6COS 906 34M 4683 3 pF 1 000 volt AC 15pF 660 volt AC 
ABl EA50 UAF42 lRl 602 10Y 35B5 4687 6 pF 330 volt AC 18 pF 250 volt AC 
AB2 EAA91 UBC41 lR4 607 12A6 35C5 4690 '7 pF 360 volt AC 18 pF 300 volt AC 
ABCl EB4 UFll lR5 60T6 12AS 35S 5632 10 pF 600 volt AC 3 x 20 pF 230 volt AC 
ABll EB41 UFSO IS4 6E5 12AU6 35Z5 5644 15 pF 330 volt AC 25 pF 330 volt AC 
ACHl EBC3 UFS5 lT1 6E7 12AV6 35W4 5670 15pF 500 volt AC 
AF3 EBC90 UFS9 lT4 6F5 12AX4 35Y4 5686 
Af7 EBF32 UM4 lU6 6F6 12BA6 37 5687 
All EBL21 UM80 lY 6FS 12BA7 38P39 5725 

Fabriksnya lME-kabel typ. MKNVB vilken är en mycket hög-AL2 EC2 UYl l lY5 6Fl l 12BE6 39 5726 
Al4 EC54 UY42 lW5 . 6F12 12BK5 40 5727 klass ig PVC isolerad kopplingstråd utförsäljes till n€dan-
AZ12 ECC31 VF3 ' IXl 6F13 12C5 40ZS 5749 stående mycket reducerade priser : 
AZ21 ECC32 VR53 lYl 6F14 lZCS 41 5804X Area mm2 1 mtr hel rulle 
BKXllBJ ECC33 VR54 lZI 6F15 12El 42 5814 0,25 0.10/mtr 0.06/mtr 
CS ECCSl VR55 2A3 6F17 12ECS 43 5844 0,50 0.13 /mtr O.OS/mtr 
CC2 ECCS3 VR56 2A4 6F32 12F5 46 5963 0,75 0.16/mtr 0.10/mtr 
CF3 ECH3 VR66 2A5 6FMS 12H6 47 5998 1,50 0.30/mtr 0.19/mtr 
CF7 ECHS4 VR91 2A7 6GK5 12J5 4S 6057T 2,50 0.45/mtr 0.25/mtr 
Cl6 ECLS6 VR116 2AF4 6H6 12J7 50AB 6058T 

Färger på ovanstående kabel. ClP13 EOOll VRI35 2B7 6J7 12K7 5OB5 6063T 
CV6 EF9 VR137 2C26 6J9 12KS 5Ol6 6067T 0,5 Blå, brun. brun/grå, svart. grå, röd/vit samt orange 
CV51 EF22 VRI50 2C34 6K4 1207 53 6080 0,75 Svart, röd, grå, brun, gul, brun/gul, grön/röd 
CV54 EF80 VT2S 2021 6K5 12SA7 55 6350 1,5 Röd, brun/gul, brun/vit, grön/röd, brun, blå, gul, grå 
CV66 EF83 VT65 2E5 6K7 12SC7 56A5 6919 2,5 Svart. 
CV73 EF65 VT116 2S/45 6KS 125F5 57 7036 
CVI38 EF94 VT120 2V3 617 12SG7 57A5 7581 
CVI90 EFI83 VT209 2Z2 6l1S 125H7 58A5 9004 
CV276 EK2 VT2SS 3 6L34 125J7 58E 9006 
CV289 EllC VT501 A 3-40 6P7 125K7 59 55392. 
CV982 EL2A VUlll 3A4 6R7 12Sl7 71 
CVI256 EL3J X63 3B7 607 12507 71A 
CV2240 ELS OlA 3B24 657 12SW7 75 
CYl El32 OA2WA 3B25 65A7 12SX7 77 

cn ELS4 OA4G 3BUS 65C7 12SY7 7S 
OAC21 El90 OC3 3C23 6SG7 12U5 80 
OAC25 ElC6J lAl 306 65H7 12Z3 SI 
OAFll EM4 lAS 3021 6SK7 14A4 S5 
OAF41 EY82 lA6 3ES 6SU7 14AS S5A2 
OAF96 EYS7 lA7 3E6 6T5 14A7 asAS 
OCll EZ81 lAB5 304 6TS 14B6 115N04S Kopplade kretskort 100x65 mm 
OC25 GOSl lAFS 354 6U7 14BS 117P7 Lågprofilfläkt fabrikat PAPST med transistorer, dioder, motstånd, 
OC90 G3S3 lBl 35/9 6V7 14C5 117Z6 (axialfläkt), med hölje och rotor av kondensatorer m. m. säljes I satser 
OC96 G3S7 lB4 35/21 6W4 14C7 182B metall, 100 m'/tim. 220 volt 0,16 om 10 st kort. Varje sats innehåller 
OCHll G451 B lBS 4 6W7 14E6 210T Amp 50 per. med startkondensa- 4(}-50 halvledare (data på transis-
OET19 GllS51 lB22 4CS6 6X4 14E7 354V tor 2pF. Mått : 113x113 x 50 mm . torerna medföljer) . Pris 15:-. 
OF21 HBC90 lCl 40T6 6XS 14F7 .364 Pris 25:-. Pris för 2 satser 20:-. 
OF22 HF93 lC7 4R-HH2 6YS 14FS 388A 
OF2S HF94 lCS 4S/10 7 14H7 393A 
OF91 HK90 101 5 7A4 14J7 446A 

HÖGTALARE FABR. PHILIPS OF97 Hl41 102 55/1 B 7AS 14N7 485 

OF904 Kl4 105 SR4 7A6 1407 672A 
OH30 Kl7S 106 SU4 7AS 14R7 703A Typ 0 Effekl Imp. Frekvensområde Pris 
OH42 KT33 107 SY3 7AG7 14W7 70SA ,' I 
OK21 KT41 1013 6 7B4 14Y4 717A AOI300Z-C6 3' 2W 30 240,.. 7 000 e/s 12:-
OK91 l4 lEl 6A3 7BS IS 721 A A02300CZ 3' 2W 1500 240- 7000 e/s 15:-
OLll lG71 lE2 6A4 7B6 ISC51 864 A023195Y S" lW sO 5800-11000 e/s 12:80 
0L22 lSI80 lE5 6A07 7BS 19J6 S74 A02400Z-06 4' 3W 30 180-12000 e/s 13:75 
Ol91 lVI lFl 6AGS 7C4 20 9S6 A03500AM-C6 S' 3W sooO 180-19000 e/s 20:-
Ol92 PCFS2 lFS 6AH6 7CS 2OA2 l00S A03500M-C6 S' 3W 50 180-19000 e/s 12:50 
Ol93 PClS4 lGl 6AJ5 7C6 2001 1207 A03514X S' 6W 50 1011-11000 e/s 12:50 
OlL21 PCLSS lG4 6AJ7 7C7 2Ol1 1231 A02700M-C6 6,5' 3W 50 180-1S 000 e/s 15:75 
OlS16 PCLS6 lG6 6AlS 707 20Pl 1294 A03700AM-C6 6,5' 3W 8000 80-19000 e/s 19:80 
OM70 PL21 lH5 6ANS 7E5 21A7 1616 A03701M 6.5' 10W 50 45-19000 e/s 37:30 
ON~ PLSl lH6 6AOS 7E6 22 1619 A03701AM 6,5' 10W 8000 45-19000 e/s 41 :-
OPI3-2 PM7 lJl 6A07 7E7 24A 1624 A03706RM 6,S' 4W 40 80-19000 e/s 13:-
OS310 PMS lJ6 6AS6 7FS 2SA6 1638 A03800AM S' 6W 800 fl 8O-1S 000 e/s 21:20 
05311 PM9 lKl 6ASS 7G7 25A7 1665 A03806RM S" 6W 50 8O-1S 000 e/s 14:50 
OYS7 PV200 Il6 6AU6 7H7 25B06 1680 9710M-Ql S,S" 10W 70 40-19000 e/s 75:-
ESOl PV4100 IlA4 6AV6 7J7 2SC6 1684 9710AM-Ql S.S" 10W 8000 40-19000 e/s 7S:-
ES1CC PY88 IlA6 6B7 7N7 2Sl6 1788 A04000M lO" 10W 70 45-1S 000 e/s 7S:-
E88CC RG3-250 IlB4 6BS 707 25YS IS05 A04200M 12" 20W 70 35-17 000 e/s S2: -
E90CC RL2P3 IlCS 6BA6 757 2SZS ISSI A04201M 12" 10W sO 35-16000 e/s S2:-
E91H Rl12P3S IlC6 6BFS 7V7 26 1852 AOS200M 12" 20W 70 35-17 000 e/s 127:-
E92CC RKR72 Il0S 6BHS 7W 7 26A7 2032 AOS201S/77 12" 2SW sO 25- 1000 e/s 190: -
E95F R5242 IlEa 6BNS 7Z4 27 2051 A03466RM 4 x 6'" 4W 40 1011-19000 e/s 12:50 
EI80CC RV IlG5 6BSS S 2S07 3554 A03466RX 4 X6" SW 40 1011-19000 e/s 12:50 
E1S1CC 12P2000 IlN5 6BX4 SBNS 31 4648-01 A04680X 4 X6" 4W 50 105-18000 e/s 12:50 
E1S2CC 5329A lNS 6C5 8J9 33530B 4654-02 A02690M-C6 6 x g'" 6W 50 65-18000 e/s 16:50 
EI86F T20 lPS 6CS 9Al 34 4670 A03696RM 6 x g'" 6W 50 65-1S 000 e/s 16:50 
EI88CC T51 IOS 6CGS 9ClS 35 4682 Ko",plet! sals höglalare 1111 »KOlBOXEN •• beslående av l si 9710M-Ql 

samt 4 si diskanthögtalare SEAS STV-HF_ PrI8125:- nto. 

Dessutom lagerföres ett mycket stort sortiment av ReA, Siemens Höglonshöglalare (dlskanlhöglalare) 5EA5 S TV-HF. Impedans S O. 
frekvensområde 2500-20 000 e/s. effekl I,S W (sln.-.ff.) Måt!: S2,SX 

och Philips standard- och special rör till ordinarie priser. 52.5 mm, dir..p 3S mm. Pris 15:- nto. 

SVENSKA DELTRON AB 
NY KATALOG UTKOMMER UNDER 

$ Fack, 16302 Spånga. Ordertelefon 08/366957, 366978 
DECEMBER MANAD. PRIS 2: 50 

Butik: ValhalJav. 67, 11427 Stockholm. Telefon 345705 

Informationstjänst nr 40 
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Kvalificerad 
facklitteratur 
. 
Inom 

elektronik - radio - television 

E. J. Diebold 
TYRISTORN 
Inb. 28:-
Behandlar uttömmande tyris
torns uppbyggnad och ver.k
ningssätt samt de elektriska 
och termiska egenskaper och 
data som bestämmer dess be
teende i olika kopplingar. 

G. Markesjö 
TRANSISTORPULS
KRETSAR 
Inb. del 1 48: -, del 2 
40: -, del 3 48: -, del 4, 
Exempel och laboratio
ner, inb. 29: -
Behandlar transistorns an
vändning i digitalkretsar. In
nehå"et är ti"gängligt för dem 
som känner till de fundamen
tala sambanden från elektri
citetsläran och hlilr elemen
tära matematiska förkunska
per. 

E. T. Glas 
-ELEKTRONISKA 
TILLÄMPNINGAR 
Inb. 43:-
Framför allt tillämpningar av 
allmänt intresse som förstärk
ning, likriktning och module
ring behandlas. Räkneexem
pel och laboratorieuppgifter 
ingår. 

G. Markesjö 
ELEKTRONRÖRS
FÖRSTÄRKARE 
Inb. 32:-
Om elektronrörs användning 
i olika förstärkare. Ger den 
teoretiska grunden för de 
många praktiska problem tek
niker inom radio- och TV-om
rådet ställs inför. 

J. Schröder 
ELEKTRONIKENS 
GRUNDER 
Del 1 Inb. 30: -
För den som med ett mini
mum av matematiska förkun
skaper vill skaffa grundläg
gande kunskaper i radiotek
nik och elektronik. 

Del 2. Inb. 35: -
Ansluter till föregående del 
- behandlar de vanligaste va
rianterna av elektronröret 
samt halvledarkomponenter 
av typen aktiva komponen
ter. 

E. T. Glas 
ELEKTRONISKA 
HJÄLPMEDEL 
Inb. 41:-
En klar och lättfattlig fram
ställning av elektronikens 
grunder och tillämpningar 
inom gränsområdet mellan 
radioteknik och elektronfysik. 

E. T. Glas 
LEDNINGAR OCH 
ANTENNER 
Inb. 30:-
Behandlar den allmänna led
ningsteorins grunder, parled
ningar, vågledare, konstled
ningar samt antenner. 

J. Schröder 
RADIO- OCH ELEKTRO
NIKDATABOKEN 

-Inb. 48:-
Innehåller de flesta formler, 
fakta, data och bestämmelser 
som konstruktörer på radio
tekniska eller elektroniska om
rådet behöver. Intressant och 
givande också för studerande 
och experimenterande radio-
amatörer. ' 

K. Jeppsson 
PRAKTISK 
TRANSISTORTEKNIK 
Inb. 28:-
Praktiska synpunkter på an
vändningen av dioder och 
transistorer. 

R. Forshufvud 
DET ÄR HAL I 
TRANSISTORN 
Inb. 26: -, Räkneexem
pel hft 8:-
Om halvledartrioder' och de
ras användning. 

J. Brophy 
HALVLEDAR
ELEKTRONIK 
Hft 14: 50 
Lättfattlig orientering om halv
ledarkomponenternas princi
per och olika användnings
områden. Fordrar inga större 
matematiska kunskaper. 

M. Boman-P. Jessen 
ELEKTRONIK
NOMOGRAM 
Hft 15: -
Ett 40-tal nomogram för den 
som i samband med analyser 
och experiment vill utföra 
snabba överslagsberäkningar. 

Henly, H. R.
Werner, Janos 
SEKVENS KRETSAR 
Hft 17: 50 
Visar hur man med enkla och 
lätthanterliga metoder själv 
konstruerar kopplingskretsar. 
Särskilt avsnitt med ti"ämp
ningsexempel och lösningar. 

H. R. Henly-G. Kjellberg 
LOGISK ALGEBRA 
Hft 13: -
För den som vill skaffa all
männa kunskaper om Boole'sk 
algebra men också en lämp
lig introduktion för den som 
vill tränga djupare in i ämnet. 



MIKROELEKTRONIK 
Hft 16:-
Koncentrerad presentation av 
de f. n. mest aktuell!! och kom
mersiellt mest utvecklade 
mikroelektroniska enheterna, 
integrerade kretsar av tunn
films- och halvledartyp. 

T. Rösnes m. fl. 
MEDICINSK 
ELEKTRONIK 
Hft 15: -
Ger en inblick i hur man 
inom praktisk sjukvård och 
medicinsk forskning tagit 
elektroniken till hjälp för att 
förebygga, diagnostisera och 
behandla sjukdomar. 

S. Leinwoll 
LASER OCH MASER 
Princip-funktion-användning 

Hft 17: 50 
En lättfattlig bok som i sin 
svenska upplaga komplette
rats med en kortfattad redo
görelse för de viktigaste ny
tillskotten bland lasermaterial 
och lasertillämpningar. 

J. Bellander 
TELEVISIONS
MOTTAGAREN 
Inb. 34:-
En grundligt omarbetad och 
helt moderniserad upplaga. 
Beskriver bl. a. de nyaste 
televisionsapparaterna och 
orienterar om färgtelevisio
nen. 

L. Brandqvist 
POPULÄR MATEMATIK 
FÖR RADIOTEKNIKER 
Inb. 27:-
I komprimerad men ändå lätt
läst form ges en inblick i den 
betydelsefulla »vardagsmate
matiken» - tillämpad inom 
bl. a. radio- och teletekniken. 

B. Hallert 
ELEMENTÄR FELTEORI 
FÖR MÄTNINGAR 
Inb. 32:-

J. Schröder
A. Bergholtz 
SA ANVÄNDER MAN 
OSCILLOSKOPET 
Hft 12: -
Stort antal exempel på mät
uppkopplingar - visar hur 
man utnyttjar oscilloskopet 
till observation, mätning eller 
registrering av elektriska och 
andra fysikaliska förlopp. 

S. Weinstein-A. Keim 
BLI BEKANT MED 
DATAMASKINEN 
Hft 24: 50 
Orienterar om datamaskinens 
princip och uppbyggnad. 

T. Rösnes 
HI-Fl FÖR MUSIK
ÄLSKARE 
Hft 13: 50 
Populär vägledning med fina 
tips för den som tänker skaffa 
hi-fi-anläggning. 

J . Schröder-W. Ahs 
ELEKTRONIKBYGG
BOKEN 
Inb. 36:-
»Bygg-själv»-bok med lätt
fattliga beskrivningar av enk
la och nyttiga elektroniska 
hjälpmedel. Utmärkt bok för 
experimentlystna ungdomar. 

G. Möller 
VI BYGGER LARM
APPARATER OCH 
LOKALTELEFONER 
Hft 10: 50 
En bok för ungdom. Beskriv
ning av roliga och praktiskt 
användbara apparater, lätta 
att bygga. 

Informationstjänst nr 42 

G. Möller 
VI BYGGER 
ELEKTRISKA 
MÄTINSTRUMENT 
Hft 10: 50 
Lättfattliga anvisningar om 
hur man själv gör enklare 
mätinstrument. 

J. Lloyd 
ALLT OM BAND
SPELNING 
Hft 13: 50 
Instruktiv vägledning vid val 
och användning av bandspe
lare. 

J. Schröder 
RADIOBYGGBOKEN 
Stimulerande kurs I radiotek
nik, baserad på praktiskt ap
paratbyggande. 
del 1 »Nybörjardelen» 

inb 20:-
. del 2 »Fortsättningsdelen» 

inb 22:-
del 3 »Mättekniska delen» 

inb 22:-



låt högtalaren bli 
den starka länken 
-----I C-EII-------II o o o 011---
Ingen kedja är starkåre än den svagaste länken, och i ljudåter
givningskedjan har högtalaren alltid fått gälla för att vara den 
svagaste. Vi kan emellertid erbjuda högtalare, som väl fyller sin 
plats även i den mest kvalificerade musikanläggning. 

Bäst i test! 
Att mp-högtalarna verkligen håller måttet framgick med all önskvärd tydlighet 
vid en blind-fold-test, som anordnades av LJUDTEKNISKA SÄLLSKAPET. I 
mycket fint sällskap placerade sig nämligen vår högtalare mp-5 på första plats. 

mp-5 är en basreflexhögtalare bestyckad med en bas- och fyra diskanthögtalare. 

mp-5 är valet för den som fordrar yppersta kvalitet - och dessutom till ett 
mycket förmånligt pris l 

INGENJÖRSFIRMA MARTIN PERSSON AB 
Norr Mälarstrand 64, 11220 Stockholm, Telefon 08/505544 
Lager : Ehrensvärdsgatan 5, Stockholm, Telefon 08/54 98 88 

TEKNISKA DATA 

Frekvensområde 
Max. belastning 
Impedans 
Dimensioner 

35-18000 Hz 
25 W (musikeffekt) 
70Jlm 
620 X 410 X 265 mm 

STABILISERADE 
LIKRIKTARE 
0-15 V/O-10 A 
0-15 V/0-20 A 
0-3OV/0- SA 
0-30 V/O-15 A 
0--60 V 10- 2 A 
O-6OV/O- SA 
0-60 V/0-10 A 
0-60 V 10-30 A 

SVENSK TILLVERKNING 

Leverans från lager 

Begär datablad för närmare 
specifikation 

Ingeniörsfirma 

GUNNAR BECKMAN AB 
Kirunagatcan 42. VaJlingby 
Tel. 08/38 66 SO, 38 66 51 

Informationst jänst nr 44 
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Informationstjänst nr 43 

~fIex 

REFLEX kopplingsurförveckoprogram 
Bevakar alla rad ioprogram under hela 
veckan 
Kopplar bandspelaren och spelar in 
program nör Ni inte ör hemma 
Kopplar vörmen i sommarstugan .4 att 
dct ör varmt nör Ni kommer dit 
Kopplar belysningen nör Ni ör bortrest 
för alt ge sken av all n4gon ör hemma 
Vöcker Er med musik p4 morgonen 
Är dessutom en vacker prydnadsklocka 
med exakt g4ng 

Begär br ... chflr fr"'n 

INDUSTRI AB 
REFLEX 

Flysta grönd 3--7, Sp4nga 
Tel. 364642, 364638 

Info rmationstjänst nr 45 

SABA 
ställer stora krav 
på ton-, bild- och 

färgkvalitet ! 
G" N"? or I. 

RADIO· TV 

HI-Fl " STEREO 

BANDSPELARE 

Begär prospek.t! 

AB Harald Wållgren 
11638 Stockholm tel. 08/4ll 1085 

Malmgårdsvägen 63 B 

40313 Göteborg 2 tel. 031/174980 
Box 2124 

Informationstjänst nr 46 

NEW TAPE BOOKS 

Maslerlape, del välkända kvali
tetslonbandel från England - nu 
även i Sverige! 
Kan Ni låta bli att köpa hem 
Mastertape, när Ni sett det ele
ganta plastetuiet av boktyp? 
Storlekar 5", 6" och 7", 
Fråga efter Mastertape tonband 
hos Er radiohandlare! 

masterta~e 
Transie Radio, Generalagent, 
FaCk, Bromma 14. tel. 08/26 7268 
AB Radeleo, Radiomtrl, en gros, 
Fack 11062, Sthlm 11, tel. 08/42 78 ,00 

Informationst jänst nr 47 



Kristallstyrd sidbandsväljare och ytter
ligt påkostad avstämningsanordning med 
kugghjulsväxel. Trippelsuper med 17 
rörfunktioner 1:a MF 3,4-4 MC, 2:a 
MF 455 KC, 3:e MF SO KC. Frekvens
område: band 1: 3,4-4 MC, 2: 7-7,6, 
3: 14-14,6, 4: 21 - 21 ,6, S: 28-28,6 6: 
28,5-29,1, 7: 29,1-29,7 MC. Kan dess
utom utrustas med S valfria band mellan 
4 och 30 MC. Känslighet : 0,5 I'V vid 10 
dB signal/brus 0,1 I'V vid SO mV utef
fekt. Selektivitet: 4 KC till 250 p/s vari
abel i fy ra steg. Notch Filter, dämpning 
mer än 60 dB. Spegelfrekvensförhållande 
mer än 60 dB. Alla interferenstoner 
under brusnivån. Frekvensstabilitet bättre 
än 0,5 KC. Inställn ingsnoggrannhet : 
± 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, fin in
ställningsskala med delstreck för varje 
KC. 

DUBBELSUPER SR-550 Pris 725: -
Utomordentlig amatör- och DX-mottaga
re till resonabelt pris. 1,8 MC-SO MC på 
7 band om 500 KC vardera. 28 och SO 
MC-banden 2 MC resp. 4 MC breda. 
Känslighet 1 I'V 10 dB signal/brus 0,2 I'V 
vid 50 mW. Selektivitet variabel i 4 steg 
från 0,5-4 KC. Kristallkalibrator. Ut
effekt 1 W. Kontroller : RF Gain, AF Gain, 
Selektivitet, BFO, AVC, ANL, S-meter. 15 
rörfunktione r. S pegelfrekvensundertryck
ning bättre än 60 dB. 

IMPEDANSBRYGGA TE-46 
2 pF-5 000 pF, 0.002-0,5 I'F , 0,2-50 I'F 
50-2000 I'F . 20-500 O, 200-50000 O 
20 KO-5 MO-200 MO. 
Effektfaktor: 0-75 %. Noggrannhet: 5 % 
193 x 26S x1 50 mm. Vik'" kg . 

Pris 230: -

380-Jtr 
Känslighet: 50·000 
O/V 1,5 %. DC: 
0,5, 10, SO, 250, 
500, 1000 V. 25 
I'A, 2,5 25, 250 
mA. AC, 10, SO, 
250,1000 V. 
OHM: R x l, x 10, 
x 100, x 1000.10 
-10M O. dB: Otill 
+ 62. 1 SO x 99 x 66 
mm. Specialskalor 
f ör diod och tran
sistorprovn. 

Pris 109:-

1T1-2 
Känslighet: 20000 
O/V, DC: S, 25, 
250, 500. 2500 V. 
SO I'A, 25, 250 mA. 
AC. 10, SO, 500, 
1 000 V. OHM: 
0-60K, 0-6MO, 
I'F: 0.01-0,3I'F. 
DB: -20 till + 22. 
120 x 85 x 35 mm. 

SIGNALGENERATOR SO-108 Kr 325:-
300x215x165 mm. Vikt 3,5 kg. Frek
vensnoggrannhet ± 1 %. 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. 

Sydimport modell MB-5, 5 Watt Dubbel
super av absolut högsta klass. 11 kana
ler, 18 transistorer. Känslighet O,41'V vid 
10 dB S/N. 1:a MF 6,5 MC garanterar fri
het från spegelfrekvenser. Spänning 12 V. 
Antenn imp. 50 O. Enastående mottag
ningsförmåga och elegant utförande. 
Praktiskt taget obegränsad mottagnings
förmåga. Med väl avpassad basantenn 
kan Ni höra såväl engelsmän som tyskar 
och ryssar. 

Passande bilantenn 
Pris 600: -

70:-

TILLFÄLLE: 
Modell 16W-3C. Bärbar 1,6-wattsta
tion, transistorer, 3 kanaler, brusspärr. 

batteriindikator. Räckvidd 
ca 1 mil. Känslighet: 11'V/l0 
dB. S/N. Högklassig dyna
misk mikrofon garanterar 
kristallklar återgivning. 
OBS! Högtalaren användes 
ej som mikrofon vilket 
annars är brukligt för 
att göra apparaterna billi
gare. Denna apparat repre
senterardet bästa som någon
sin gjorts ifråga om bärbar 
privatradio. 

Pris 265 : -

TRR-7 180x80x50 mm. 
Vikt 700 gr. En högef
fektiv och prisbillig sän
dare och mottagare för 
medborgarbandet. Obsl 
0,4 W. Räckvidd över 
öppet vatten 4-8 km. 
10 transistorer. Inbyggd 
mätare för batterispän
ningen. Påmonterad bär
rem. Standardbatterier 
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 155 : -

M-350 
Känslighet: SO 000 
O/V. DC: 0,6, 6, 
30, 120, 600, 
1 200, 3 000, 6 000 
V. 60 I'A. 6, 60 

·600 mA. AC. 6, 
30, 120, 600, 1 200 
V.OHM:Rxl,x10, 
x 100, X 1 000. 10 
60MO.160 x 100x 
SO mm. 

Pris 79:-
Pris SS: - Spegelskala' 

OSCILLOGRAF TO-3 
Rör 3 KP-1 3 tum. 
Ing.-imp. 2 MO/20 
pF, med prob 2 
MO/7 pF. Band
bredd : 2 p/s-2,5 
MC. Stigtid: 0,15 
I'S. Känslighet: 100 
mY/cm. Direktka
librerad i V/cm. 
Dämpning : x1, 
X 10, X 100. 

Svepfrekvens: 5 p/s-200 Kc/s uppdelat 
på 4 områden med finjustering. Special
svep för TV märkt TVH. Kontroller: 
Intensitet, fokus, astigmatism, vert. o. hor. 
pas., synk. o. svep, exf. o. inte Fasjustering 
för TV-svepning. Stabiliserad anodspän
ning. Nätspänning : 220 V SO 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
rattarAa X 21 S X 170 mm. 

Pris 215 : -

SIGNALGENERA
TOR TE-20 D 
Frekvensområde : 
120 KC till 500 MC 
uppbyggda på 7 
band. Inbyggd kri
stallka!. (krist. med
följer ej). Int. och ex!. 
modulation. 800 p/s. 
Uttagbar tonfrek
vens. 140 X 215 X 170 
mm. Pris 175 : -

RÖRPROV ARE 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. 
ProvQr emission, avbrott, kortslutning och 
läckning . Inställningstabell och utförlig 
beskrivning medföljer. Pris 155:-

TRANSISTORPROVARE HT-70 
Mäter PNP- och NPN-transistorer. Tran
sistorerna kan ej förstö ras genom fel
koppling. leo: 0,5-45 I'A. iX : 0,883-
0,995. {J : 0-200. Mäter även effekttran
sistorer. Pris 125 : -

TRANSISTORISERAD 
GRIDDIPMETER TE-15 

Pris 155 :-

Frekvensområde : A 440-1 300 KC, B 
1,3-4,3 MC, C 4-14 MC, D 14-40 MC 
E 40-140 MC, 1120-280 MC. 

U n i ve rsoli n st ru me nt 

av 

HT-l00 B 
Känsligh.: 100000 
O/V 1,5 %. Luxuöst 
un i ve rsal i nstru
ment med extra 
stor 9,5 I'V spegel
skalegalvanome
ter. DC : 0,5, 2,5, 
10, SO, 250, 500, 
1 000, 2500 V. lO, 
250 I'A. 2,5, 25, 
250 mA. 10 A. 
AC: 2,5, 10, SO, 
250,1000V.OHM 
Rx1, x 10, x100 

xl 000. 1 0-20 MO. dB: -20 till +62. 
180x134x79 mm. Pris 165:-

300-Wtr 
DC: 2,5, lO, SO, 
250, 1 000,5 000 V. 
SO I'A. 2,5, 25, 250 
mA. 10 A. AC : 2,5, 
10, SO, 250, 1 000, 
5000 V. OHM: 
RX1, xl0, xl00, 
xl 000. 1 O till 10 

MO. dB: -20 till 
+10, -10 till +22. 

Pris 125 : -

AC och DC: 1,5, S, 
SO, 1 SO, 500, l 500 
V. OHM: RX1,O, 
x100, x1 000, 
x10K, xIOOK, 
x1M, x10M, 0,2 
0-1 000 MO. In
gångsimp. 11 MO. 
dB : -10 till +65. 
P/P skala. Storlek: 
140x215x150 
mm. 

Pris 225: -

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

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

ISOLATIONSPROVARE/MO-METER 
HMG-500 

Testspänning : 500 
V. Känsligh.: 2000 
MO. Inbyggd Iik
spänningsomvand
lare. Inkl. batteri 
250 V o. 500 V /200 
Mo. 509 M. 
170 X 116x 96 mm. 
Vikt 1,6 kg. 

Pris 225:-

Komp/ett försä/jningsprogram mot Kr. 1: - i frimärken 

6 månaders garanti för fabrikationsfel och transportskad~r. Fullständigt r<:ser~dels
lager och perfekt service. Full bytesrätt inom 8 dagar. Far NI så mycket for sa lotet 
någon annanstans! Oms och porto tillkommer. 

SYDIMPORT 
Vansövägen 1 ÄLVSJÖ 2 • Sweden • Tel. 476184. Postgiro 45 34 53 

Informationstjänst nr .48 



eBS tonband 
- kvalitetsband till lågt pris-

• 
amerikanska CBS lonband lör bandspelare Irön direklimporlör 

7"/1800' 12:45 
7"/2400' 16:95 
7"/3600' 25:95 

6"/1200' 11 :95 5"/900' 9 :.95 4"/450' 8:45 
6"/1800' 16:25 5"/1200' 13:25 3"/600' .10:70 
6"/2400' 20:80 5"/1800' 15:60 

exkL oms + porto - rabatt vid merköp 

INTE R PLANNING Lovisel undsv'gen 9, A, 16235 V'III ngby 3 
Kungstensgatan 61 .• 11329 Stockholm Va 

Tel. 08/8956 59 

08/344009 

Informationstjänst nr 49 

@@@@@ 
ETT KOMPLETT PROGRAM 
ANALOGA KOMPONENTER 
* Operationsförstärkare * Chopperförstärkare * Diff. förstärkare * Log. förstärkare * Kvadreringsenheter * DivIderarenheter * Multipi. enheter m. m. 
• Nya datoblad utkomna] 

Op. först typ 15A-5 Pris kr. 55:-

Skandinaviska ELEKTRONIK-centralen S.E.C. Fock, 281 01 Hässleholm 1 Tel 0451/151 39 

Informationstiänst nr SO 

AT nålmikrofoner 
hög kval itativa, 
robusta och 
prisbilliga! 

• SUPEREX 

Audio-Technica nålmikrofoner är en högintressant 
nyhet på vårt försäljningsprogram av högklassig hifi
utrustning. Det finns typer för alla kvalitetskrav. Där
till kommer att de tål hårdare behandling än vad som 
är vanligt för dynamiska nålmikrofoner. Nålbyte göres 
sekundsnabbt! 

Typ 

Fjädringsmjukhet I I I I I 
(n x 10-6 cm/dyn) 20 30 23 30 23 

Kanalseparation(dB) I 25 I 25 I 27 I 30 I 30 

CKEF)II Kanallikhet(dB) I ± 1 I ± 1 I ± 1 I ±O,5 I ±O,5 

Optimaltnåltryck(g) I 1,5 I 0,5 I 0,5 I 0,5 I 0.5 

Ferrograph Utspänning (mY) I 5 I 4 I 5 I 4 I 3 

liPA 
systern 

Cirkapris 170:-185: -1115: -1195: -1300:-

Anm: Tilläggsbeleckn. X anger elliptisk nålspets. AT -21 och 
-35 kon fås med sfärisk nålspets, och AT-6 med elliptisk. 

Audio-Technica nålmikrofoner ger mer för pengarna. 
Begär fullständiga informationer från den svenska 
generalagenten. 

HARRY THELLMOD AB 
HORNSGATAN 89 11721 STOCKHOLM TEL 689020 693890 

Informationstjänst nr 51 
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~ 
AVSTÖRNINGSMATERIAL 

Ett komplett avstörningsprogram för samtliga 
elektriska system 

Stiftskydd Fördelarskydd 
Rotorskydd Kondensatorer 

Generalagent: 

TOMAS TESCH AB 
Brantingsgatan 2211534 Sthlm Tel. 08/634256-65 

Informationstjänst nr 52 

FRAMSIDA måll i mm SIDA 

T 
ULTRA-TUNN 
HÖGTALARE 

för nya installationsideer! 

• effekt 5 W 
• frekvensomr. 60 Hz-

t

·. 216 20 kHz 
. • impedans 8 ohm 

1 
· helt okänslig för fukt 

I • god spridning vid höga 
. . frekvenser 

I Ring redan Idog för utförligt 
I datab/ad/ 

~~==~~ SVENSKA AB PAINT8N 

l+- 114 --t 4 -~ 
Informationstjänst nr 53 

ÄNTLIGEN 

Erik Tegels väg 35 
SPÅNGA Tel 08/362850 

EN HÖRTELEFON SOM PASSAR ALLA! 

Med SENNHEISER HD 
414 har det otroliga 
lyckats - en hörtele
fon passar över 90 Ofo 
av alla hem band spe
lare och praktiskt ta
get alla förstärkare 
med hörtelefonutgång. 
Detta möjliggjordes 
genom konstruktionen 
av högohmiga men 
mycket lättdrivna ele
ment. Tidigare fanns 
det endast magnetiSka 
hörtelefoner (med de
ras begränsade ton
omfång) som hade så 
hög verkningsgrad. 

AKTIEBOLAGET EL TRON 
Box 420 49 • 12612 STOCKHOLM· Telefon 199555 (vx) • Telex 108 82 

Informationstjänst nr 54 



SVENSKTILLVERKADE 

F INSÄKRI NGAR 
TRÖGA SNABBA 
MINIATYR
HÖGSPÄNNINGS
S-MÄRKTA 
ELEKTRISKA DATA: 
enl.följande normer: IEC publikation 
127/CEE publikation nr 4; SEMKO 
24-1949, 24-1963, 15-1959; SEK nr 
SEN 280515. Amerikansk, brittisk el. 
tysk norm. 

MEKANISK STABILITET: 
Typprov m. belastning 1,2 X In: Vi
brationsprov i 2 riktningar, 2 svep i 
varje riktning: 10-50 Hz konstant 
amplitud 1 mm, 50-2000 Hz kon
stant acceleration 10 g. Skakprov i 
maskin enl. KATF ritning 2-2267: 
acceleration 50 g, 2000 fall i vardera 
2 riktningar. 

S!KRINGSHÄLLARE - SÄKRINGAR MED HÖG BRYTFÖRMÄGA. 

PRESTOTEKN I K AB 
Kontor och expedition: Tel. 840220 
Hornsgatan 78, 11721 Stockholm 

,morm.llon",.,,,, nr 55 

.. 
Experterna väljer 
M B mikrofoner 
och hörtelefoner! 
FÖRSTÄRKARBOLAGET 
B. Frölinger & Co AB 
Ehrensvärdsgatan 1-3 

11235 Stockholm 
Tel. 08/522528, 531995 

Informationstjänst nr 56 

lödpennan 
AP.~QDLE\ 

(Ragd, T,.lda M,,, .. ) 

för fackmannen 
och amatören •• 

Hos ledande Järn- och 
verktygsaffärer. 

Gen.agent SKANDINAVISKA 
TELEKOMPANIET AB, Sthlm 

Informationstjänst nr 57 

Ol8EL 

Denna populära elorgel aV västtysk 
toppkvalItet finns i flera olika modeller 
med en, två eller tre manualer-samt
liga med stort klangfärgsregister och 
utomordentligt god klang. Färdig mö
bel, tryckta kretsar. byggbeskrivning 
på svenska osv gör byggandet enkelt 
och trevligt. Begär broschyr! -IS-varvs 
provskiva kostar kr 5:- plus porto. 

Informationstjänst nr 58 

COLVER 
TRÄDLINDAD TRIMPOTENTIOMETER 

Typ TP 1 

Colvern har med sin trim potentiometer TP 1 visat att man tack vare sin 
mångåriga erfarenhet inom potentiometertillverkningen kan förena stor 
tillförlitlighet med ett lågt pris. 

Material: 
~ 
Ledskruv . 
Ändanslutningar 
Vridmekanism 

Specifikation : 
Effekt 
Resistansområde 
Resistanstolerans 
Isolationsspänning 
Temperaturområde 
Antal varv 
Mi n imumresistans 
Ekvivalent brus 
Isolationsresistans 

glasfylld nylon 
rostfritt stål, isolerad 
svetsade 
med slirkoppling 

1 W vid 70°C 
10.Q -20 K.Q 
±10% 
300 V dc 
_40° + 125° C 

22 
0.1 % dock min. 0,5 .Q 
100.Q max 
1.000 M.Q 

AB OtJSTA ·aXCKsTRtiM 
TELEFON 540390 
BOX 12089 
STOCKHOLM 12 

- ledande i elektronik 

Informationstjänst nr 59 

SURPLUS 
RA 100 (WS 31) 38.5-47 Mc 18 rör VFO Brusspärr Känslighet 0,4 
uV. Genomgångna och i gott skick eller fabriksnya. Komplett 
med rör o schema. Pris 126:-
BC 1000 samma som ovanstående men i Natos senaste utförande. 
Pris 169:-
Nätaggregat för ovanstående BC 1000 och WS 31 RA 100 lämnar 
erforderliga spänningar Stab. Ej Surplus. Pris 95 : -
Sändare Mottagare BC 659 27-39 MHz 2 xtalstyrda kanaler brus
spärr inb högtalare 14 rör. Kompletta med schema Pris 135:
Omformare för dito 12/24 Volt. Omkopplingsbar. Pris 38:-
ARC 1 UKW-Sändare mottagare 100-156 MHz 8 W Kristallstyrd 
28 rör inbyggd omformare för 24 Volt. Genomgångna med 
schema Pris 336: -
Katalogblad över surplus sändes mot 3: - på vårt postgiro 
374511 

RADIOTELEFONER 27 Mc 

Vi har sänkt våra tidigare låga priser ytterligare. 
ZODIAK MB 5012 Netto 650: - Laffayette HE 20 T Netto 825:
"T:okai PW 507 S Netto 575: - Lafayette Micro 6 Netto 665 : -
Tokai PW 500 ES Netto 660: - Lafayette HB 625 Netto 1 495:-
Pony CB 26 Netto 125: - Effect 500 Netto 610: -
Kommunikationsmottagare AMECO R 5 0.54-54 MH 

Netto 650 : -

Kristaller för 27 Mc-bandet 9: -Ist Fabrikat Effect 
Selektivanrop tillbehör o dyl till PR-apparater till Nettopriser 
Kataloger och nettoprislista sändes mot 3: - på vårt postgiro 
374511 

HECUR AB 
Box 13008 25013 HÄLSINGBORG Ordertel 042-153968 

Informationstjänst nr 60 
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HUVUDREGISTER 

AB Alerma 
Orsavägen 18, Fack 
161 19 BROMMA 19 
081254844 
Arbetsfärdiga ritelement för tryckta 
kretsar 

Allgon Antennspeclallaten AB 
184 00 AKERSBERGA 
0784/201 15, telex 109 67 
Agentur: Clark teleskopmaster och 
Granger log-period. antenner 

Almqvist " Wiksell 
Skolavdelningen 
G. ·Brogatan ' 26, Box ' 159 
101 22 STOCKHOLM 1 
081229180 

PRODU KTREGISTER 

Alarmsystem 
Signaltjänst Alarm AB, Stockholm 

Antenner 
Allgon AntennspecialIster, an
tenner för alla slag samt tillbehör 
AB SIgnalrnekano, Stockholm 

Apparatlådor 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, Stockholm 

Arbets- och Skyddskilder 
AB Stockholms Tvätt, Solna 

Axelkopplingar 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Batlerler 
Hellesens Svenska AB, StOCkholm 

BIlantenner 
AB SIgnalrnekano, Stockholm 

Chassln 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, StOCkholm 

Dekader 
Svenska Mätapparater F.A.B., Farsta 

DIodbryggor 
MultIkomponent, Solna 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

GENERALAGENTURER 

Accel 
Paris, Frankrike - AB Gösta 
Bäckström, StOCkholm 

Alr-Tronlc 
Boulogne-Sur-Seine, Frankrike 
AB Gösta Bäckström, StOCkholm 

AVO Ltd., LONDON, England _ 
SRA Svenska Radio AB, Stockholm 

Blesslng Etra, Belgien 
AB Signalrnekano, StOCkholm 
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Inlärningsstudior, lJudanläggningar, 
bandkopieringsanläggningar, 
videobandspelare 

Amerikansk LJudteknik AB 
S:t Eriksg. 54, Stockholm K 
Tel: 08151 56 28, 525062 
Jemsen högtalare, Chicago 
Firman etablerad 1939 

AB Bofors 
690 20 BOFORS 
05861360 20 
Givare för tryck, kraft, läge 

AB Göata Blckström 
Sysslomansgatan 16 
11241 STOCKHOLM 12 
08154 03 90 

Dioder 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

Drosslar 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, Stockholm 
Multikomponent, Solna 

Elektronrör 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, StOCkholm 
G Kullbom AB, Stockholm 
Multikomponent, Solna 

Filter 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Sv. Elektronik - Apparater, 
Enskede 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

FInsikringar 
MultIkomponent, Solna 
Prestoteknik AB, StOCkholm 

FIlktar 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna 
AB Signalrnekano, Stockholm 

Förstlrkare 
Förstärkarbolaget 
B Fröllnger & Co AB, StOCkholm 
Sv. Elektronik - Apparater, Enskede 
AB Transistor, Stockholm 

Burgot Automatlc Alarms Ltd 
England 
Signaltjänst Alarm AB, Stockholm 

Cannona Electrlc Co. 
Australien, England, Frankrike, 
Kanada, USA, Tyskland - AB 
Gösta BlIckström, Stockholm 

Colvern Ltd 
Romford, England 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

ELEK Radlo- " Elektronik
komponenter AB 
Box 19043 
104 32 STOCKHOLM 19 
Tel: 08/34 09 20 
Apparatlådor I plåt och bakelit. 
Tryckknappsomkopplare och vlpp
strömställare. Potentiometrar, kol 
och trådlindade 

AB Emplro 
Orsavägen 18, Fack 
16119 BROMMA 19 
08/2551 92 
Mikromanipulatorer 

Genomföringar 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
AB Signalrnekano, Stockholm 

Givare 

AB Bofors, Bofors 

Grammofoninspelningsutrustning 
Sv. Elektronik - Apparater, Enskede 

Halvledarkomponenter 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, Stockholm 
AB Gösta Bäckström, StOCkholm 
G Kullman AB, StOCkholm 
Multikomponent, Solna 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

Hållare 
AB Gösta Bäckström, StOCkholm 

Högtalare 
Almqvist & Wiksell. Stockholm 
Amerikansk Ljudteknik AB, 
StOCkholm 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, Stockholm 
Förstärkarbolaget 
B Fröllnger " Co AB, Stockholm 
Sv. Elektronik - Apparater, 
StOCkholm 
Svenska Högtalarlabriken Sinus, 
Stockholm-Värby 

Component Research Co Inc. 
Los Angeles, USA 
AB Gösta Bäckström, StOCkholm 

Dleckmann " Klapper 
Väst-Tyskland 
AB Signalrnekano, Stockholm 

Electrothermal Enginering Ltd 
London, England 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

The English Electrlc Co. Ltd., 
STAFFORD, England -
SRA Svenska Radio AB, Stockhoim 

Förstlrkarbolaget B Fröllnger " 
Co AB 
Ehrensvärdsgatan 1-3 
11235 STOCKHOLM 
08/53 19 95, 52 25 28 
Förstärkare, mikrofoner, högtalare, 
hörtelefoner, tryckknappsom
kopplare och pick-ups 

Helleaena Svenska AB 
Artillerigatan 16 
11451 STOCKHOLM 
08/67 00 65 

G Kullbom AB 
Klippgatan 11 
116 35 STOCKHOLM 
08/445728, 44 57 29 

Hörtelefoner 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, StOCkholm 
Förstlrkarbolaget 
B Fröllnger & Co AB, Stockholm 

Inlärningsstudior 
Almqvist & Wiksell, Stockholm 

Integrerade kretsar 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
G Kullbom AB, StOCkholm 
Multikomponent, Solna 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

Isolatorer 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

ITY 
Almqvist & Wiksell, Stockholm 

Koaxialkabel 
Multikomponent, Solna 

Komponenter 
Multikomponent, Solna 
AB Signalrnekano, Stockholm 

Kondensatorer 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, Stockholm 
Multikomponent, Solna 
Transitron Electronlc Sweden AB, 
Farsta 

English Electrlc Val". Co., 
CHELMSFORD, England -
SRA Svenska Radio AB, StOCkholm 

EMI Sound Producta Ltd 
Hayes, England 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Erle Res1stors Ltd England 
Kanada, USA, - AB Gösta 
Bäckström, StockhOlm 

Falrchlld Controls 
New York, USA 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 



MultIkomponent 
Nybodagatan 2, Fack 
17120 SOLNA 
08183 00 20 ordertel. 83 51 50 
Lagerförsäljnlng av komponenter 
En division av ITT Standard Corp. 

Prestoteknlk AB 
Telekomponenter 
Hornsgatan 78 
11721 STOCKHOLM 
08184 02 20 
Svensk tillverkning av säkringar och 
säkringshållare 

SRA Svenska Radio AB 
Alströmergatan 12-14, Fack 
102 20 STOCKHOLM 
Tel : 08122 31 40 

Kontaktdon 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Förstärkarbolaget 
B Fröllnger & Co AB, Stockholm 
Multikomponent, Solna 
AB Signalrnekano, Stockholm 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

Koppllng.don 
Multikomponent, Solna 
AB SIgnalrnekano, Stockholm 

Kristaller 
Transitron Electronlc Sweden AB, 
Farsta 

Kylanordningar 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Kylflänsar 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna 

Lampor 
Multikomponent, Solna 

Ledningsmateriei 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, Stockholm 

Likriktare 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
MultIkomponent, Solna 
AB Signalrnekano, Stockholm 

Fiskars Fabriker 
Finland 
AB SIgnalrnekano, Stockholm 

Theodor Friedrichs 
Väst-Tyskland 
AB SIgnalrnekano, Stockholm 

Fracarro Radioindustri. Italien 
AB SIgnalrnekano, Stockholm 

Geroh Apparatebau 
Väst-Tyskland 
AB Signalrnekano, StOCkholm 

Svenska Elektronik-Apparater 
Gubbängstorget 119 
12206 ENSKEDE 
OSI94 02 70 
Professionell LJudteknik 

AB SIgnalrnekano 
Box 6142, Västmannag. 74 
102 33 STOCKHOLM 6 
OSI33 20 OS, 33 26 06 
LIfesold Geroh 

SignaltJänst Alarm AB 
Scheelegatan 11 
11228 STOCKHOLM 
08154 48 60, -61 ,-62 
Agenter för Ademco, USA, Cerberus 

LJudanläggningar 
Almqvist & Wiksell. Stockholm 
Förstärkarbolaget 
B Fröllnger & Co AB, Stockholm 
Sv. Elektronik - Apparater, 
Stockholm 
AB Transistor, Stockholm 

L6dutrustnlngar 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, Stockholm 
Multikomponent. Stockholm 
AB SIgnalrnekano, Stockholm 

Megafoner 
Förstärkarbolaget 
B Fröllnger & Co AB, Stockholm 

Mikrofoner 
Förstärkarbolaget 
B Fröllnger & Co AB, Stockholm 
Sv. Elektronik - Apparater. 
Stockholm 

MIkromanipulatorer 
AB Emplro, Bromma 

MIkrokomponenter 
Transitron Electronlc Sweden AB, 
Farsta 

MIkrokretsar 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
G Kullbom AB, Stockholm 
Transitron Electronlc Sweden AB, 
Farsta 

Goodman. Londspeakers Ltd 
Wembley, England 
Svenska Elektronik - Apparater AB, 
Enskede 

Hein. Lehmann & Co AG 
Väst-Tyskland 
AB Signalrnekano, Stockholm 

A H Hunt (Capacltors) Ltd 
London, England 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Keyswitch Relays Ltd 
London, England 
AB Gösta Båckström, Stockholm 

Schweiz samt Burgot AutomatIc 
Alarms Ltd, England 
Elektroniska alarmsystem för bank
och Industrianläggningar 

SWEMA 
Svenska Mätapparater F.A.B. 
Pepparvägen 27, Fack 20 
123 05 FARSTA 5 
Växel 08194 00 90 
Tillverkare av Dekader, Mätbryggor, 
Temp.mät- och reglerutrustningar, 
Precisionsmotstånd, Preclsions
potentiometrar, Ventilations-
rnätare m.m. 

Motorer 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna 

Motstånd 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, Stockholm 
Multikomponent. Solna 

Motståndsgivare 
Sv. Mätapparater F.A.B., 
Stockholm 

Mltbryggor 
Sv. Mätapparater F.A.B., 
Stockholm 

Mätinstrument 
SRA Svenska Radio AB, Stockholm 

Omkopplare 
AB Gösta Bäckström. Stockholm 
Elek Radlo- & Elektronikkomponenter 
AB, Stockholm 
Förstärkarbolaget 
B Fröllnger & Co AB, Stockholm 
MultIkomponent, Solna 

PaneimitInstrument 
Multikomponent, Solna 

Potentlometrar 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Elek Radlo- & Elektronikkomponenter 
-AB, Stockholm 
Multikomponent, Solna 

Kings Electronlcs Co Inc. 
Tuckahoe, USA 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Klein & Hummel 
Kemnat, Väst-Tyskland 
Svenska Elektronik - Apparater AB, 
Enskede 

KI6ckner 
Väst-Tyskland 
AB Signalrnekano, Stockholm 

Lemco 
London Electrical Manufacturlng 
Co Ltd, England 

Skyddskläder 
i dacron/bomull i vitt och moderna pa· 
stellfärger, Hot Box·behandlade där
för överlägset hygieniska och fräscha. 
KOP ELLER HYR PÅ FORDELAKTIGT 
SERVICEKONTRAKT för regelbun. 
den tvätt oc:h plaggbyte. 

m&U'~ 08/272530 

Preclslonspotentlometrar 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna. 
Sv. Mätapparater F.A.B .. , 
Stockholm 

Preclslon.motstånd 
Multikomponent, Solna 
Sv. Mätapparater F.A.B., Stockholm 

Rattar 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB. Stockholm 
MultIkomponent, Solna 

Reläer 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
MultIkomponent, Solna 
Transitron Electronlc Sweden AB, 
Farsta 

RItelement 
AB Alerma, Bromma 

Räknare 
MultIkomponent, Solna 

R6rhållare 
AB Gösta Biickström. Stockholm 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, Stockholm 

Servoutrustning 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Sklrmmaterlel 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Transitron Electronlc Sweden AB, 
Farsta 

L1fesold 
England 
AB Signalrnekano, Stockholm 

The Marcon Co. Ltd" 
CHELMSFORD, England -
SRA Svenska Radio AB, Stockholm 

Marconi Instruments Ltd., 
ST. ALBANS, England -
SRA Svenska Radio AB, Stockholm 
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inköpsregister 
HUVU DREGISTER 
Svenska H6gtalarfabrlken 

Box 10 I@?~ I 140 11 VAR BY T'-: 
0817100110 
Tillverkare av högtalare SINUS 

AB Transistor 
Svarvargatan 11 
11249 STOCKHOLM 
081541730 

PRODUKTREGISTER 
Statistiska Omformare 
AB SIgnaimekano, StOCkholm 

Stativ 
Förstärkarbolaget 
B Fröllnger & Co AB, StOCkholm 

Str6mstlllare 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, Stockholm 
Förstlrkarbolaget 
B Fröllnger & Co AB, StOCkholm 
Multikomponent, Solna 

SIkringar 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, Stockholm 
Multikomponent, Solna 
AB Prestoteknlk, Stockholm 
Transitron Electronlc Sweden AB, 
Farsta 

SIkrlngsh611are 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, StOCkhOlm 
Multikomponent, Solna 
AB Prestoteknlk, Stockholm 

Temperaturindikatorer 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

TemperaturmiL och reglerutrustning 
Sv. Mätapparater F.A.B., Stockholm 

Termlstorer 
Multikomponent, Solna 

GENERALAGENTURER 
Mldland Wright Corporation 
USA 
Transitron Electronlc Sweden AB, 
Farsta 

George Neumann 
Berlin, Väst-Tyskland 
Svenska Elektronik - Apparater AB, 
Enskede 

Perfectlon Mlca Co 
Chicago, USA 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Permanold Ltd 
Manchester, England 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Ruwel-Werke 
Geldern, TYSkland 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

SFMI 
Asnieres, Frankrike 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Transitron Electronlc SWeden AB 
Bagarfruvägen 94 
123 55 FARSTA 
081937373 
Danmark: Hans Buch & Co AlS, 
KOPENHAMN 
Notge: Brlltlsh Imports AlS, OSLO 
Finland: Per G Thömte, 
HELSINGFORS 

Transformatorer 
Multikomponent, Solna 

Transistorer 
AB Gösta Bäckström. Stockholm 
Elek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, StOCkholm 
Multikomponent, Solna 
Transitron Electronlc Sweden AB, 
Farsta 

Trlmpotentlometrar 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
El ek Radio- & Elektronikkomponenter 
AB, StOCkholm 
Multikomponent. Solna 

Tyristorer 
Multikomponent, Solna 
Transitron Electronlc Sweden AB, 
Farsta 

TV-anllggnlngar 
Almqvist & Wiksell, Stockholm 

TV-kameror 
Almqvist & Wiksell , Stockholm 

TV-bandspelare 
Almqvist & Wiksell, StOCkholm 

VentIlatIonsmitare 
Sv. Mätapparater F.A.B., Stockholm 

Vrldmotst6nd 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
Multikomponent, Solna 

S Smiths Industrles Ltd 
Rugby, England 
AB Gösta Bäckström, StockhOlm 

Taylor Electrlcal Instruments Ltd., 
SLOUGH, England -
SRA Svenska Radio AB, StOCkholm 

Technlque et Prodults 
Boulogne-sur-Selne, Frankrike 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Texas Instruments 
England, Frankrike, Tyskland, USA 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 

Thermalloy Co 
Dallas, USA 
AB Gösta Bäckström, StOCkholm 

Trans1Iron Electronlc Corp., USA 
England, Frankrike, Mexico 
Transitron Electronic Sweden AB, 
Farsta 

W Wlnter 
Väst-Tyskland 
AB SIgnaimekano, Stockholm 
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RADANNONSER 

TILL SALU: 23 st. insp. stereo
band. Prislista m. 90 öre i frim. 
till L. Jobannesson Pilåkersgatan 
13 E. 26141 Landskrona 

Ny fyndkatalog! Köp rör, tran
sist, dioder, motst, kond, kabel, 
batterier, omkoppl, rattar, kon
takter, säkringar, antenner, ton
band, bögtal osv t fyndpriser! 
Beställ vår nya fyndkat i dag 
mot l: 50 i frim ocb övertyga Er 
själv!! Alltest-Post, avd R-Z 45101 
U-valla 

"Önska köpa" 
BIRD Tbruline HF - Wattmeter 
40--100 W 0660/11611 

I GöTEBORG 
köper man transistorer, dioder 
och övriga komponenter hos 
U-66 Elektronikkomponenter 
Wrangelsgatan 4. Tel 1955 19 
Öppet: Måndag-Fredag 17-20 
Styrkristaller 35.0 och 38.5 MHz 
till VHF-konverter i RoT 9/67 

KOMMUNIKATIONSRADIO! 
SAAB Pocket (marknadens mins
ta walkie-tail.kie) 100 mW, inkI. 
ett par kristaller, fodral, ladd
ningsbart batteri samt örtelefon 
och strupmikrofon 

285:-

CB 1000, 1000 mW, en avance
rad yrkesstation för hårda på
frestningar, 2 kanalsutförande 

komplett 300: -
CB 500, exakt lika CB 
1000 men 500 mW 225:-

RADIOKOMMUNIKATION 
AB 
Karl Staaffsgatan 18 A 
41727 GöTEBORG 
Tel: 031/234900, 51 78 55 

ID-Fl-FÖRSTÄRKARE 12 W 
8 ohm vid 0,7 % dist. 10 Hz-
100 kHz (3 dB) Byggsats med 
PC-platta och kylplåtar 79:-. 
Förförstärkare för d:o 69:-. 
Högtalarsats för »Kolboxen» 
ink!. deln.-filter 140:-. 
F:a MINIC Box 462 Uppsala 1 

• BiIsdlmann 
BILANTENNER 

Det finns billigare - men inte bättre 
Automatantenner Toppantenner 

Torpedantenner Sidoantenner 

Hirschmann ger den rätta kontakten med sändaren 

Generalagent: 

TOMAS TESCH AB 
Brantingsgatan 22 11534 Sthlm TEL. 08/634256-65 

Informationstjänst nr 62 

PLASTKLAVIATURER 
FÖR ELORGLAR 

Kontaktsystem ('or max. 5 vlxI. 

Lösa tangenter, kontakter eller 
kompletta klaviaturer på aluminiumcbassie 

Begär prospekt eller offert 
QbKI."W~ 
Box 70 57080 VIRSERUM 
0495/30600 Sverige 

Informationstjänst nr 63 



TRANSISTORER o. DIODER Prisex. 

ACI07 5: IS AFI39 5: 05 OC72 
ACI22 2: 40 AF178 3: SO OC74 
ACI24 2: 75 AF179 4: 25 OC75 
ACI25 I : 60 AFI80 5: 95 OC76 
ACI26 I: 60 AFI81 5: SO OCP70 
ACI27 I: 80 AFI85 4: 80 AAI12 
ACI28 2: 00 ASY26 2: 90 AAI19 
ACI32 I : 80 ASY27 3: IS BA 100 
ACI51 2: lO ASY28 2: 90 BAIOI 
ACI53 2: 65 ASY29 3: 15 BAI02 
ACI62 2: 15 ASY31 4: 25 BAI14 
ACI63 2: 40 ASY32 4: SO BAI21 
AOl39 4: SO ASY67 12: 00 BYlOO 
AOl49 4: 85 ASY73 9: 35 BZY83 
AOl52 4: 95 ASY74 II: 00 BZY88 
AOl55 4: 65 ASY75 II: SO OA5 
AOl61 4: 15 ASY76 5: 30 OA7 
AOl62 4: IS ASY77 6: 30 OA70 
AFI02 3: 75 ASY80 6: 65 OA79 
AFI05 4:95 BCI07 1: 80 OA81 
AFI06 4: 00 BCI08 l : 60 OA85 
AFI15 2: 95 BCI09 I: 70 OA90 
AFI16 2: 95 BFI80 5: 20 OA91 
AFI17 2: 95 BFI81 5: 20 OA95 
AF118 6: 40 OC22 20: 00 0A200 
AFI21 2: 45 OC28 14: SO 0A202 
AFI24 2: IS OC44 3: 90 0A210 
AFI25 2: lO OC45 3: 90 OAPI2 
AFI26 2: 00 OC70 4 : 05 OAZ200 
AFI27 2: 35 OC71 2: IS OAZ211 
40233 3: 40 40362 8: 50 40430 
40246 4: 00 40363 13: 50 40431 
40312 6: 00 40406 8: 00 40432 
40314 4: 50 40407 4: 80 40467 
40317 4: 50 40408 6: 30 40468 
40318 12: 20 40409 6: 70 4OS08 
40319 7: 60 40410 9: 60 40512 
40361 6: lO 40411 27: 90 40559 

3:SO 
3:40 
2:25 
5:30 

12: SO 
O: 75 
O: 45 
1:70 
3: 50 
1:80 
1:80 
2: 95 
2: 60 
3: 30 
2: 70 
2: SO 
3 : 25 
O: 60 
O: 60 
O: 60 
O: 70 
O: SO 
0: 60 
O: 70 
3:80 
3: 95 
7: 75 

IS: 50 
6: 20 
4: 95 

19:10 
17:30 
22:00 
9: 50 
4: 30 

12: 70 
22: 80 
4: 50 

Endast per postförskott exkl. oms och frakt under10 st. 
5: 00 expeditionsavgift. 

För produktion och motsvarande levererar vi 
fabriksnya restpostr6r: 

AZI 3: 95 
AZII 5: 25 
CV66 6: 95 
CVIIII 4: 95 
OAC21 6: 95 
OAF96 3: 95 
OK96 3: 95 
OY86/87 2: 95 
EAA91 2: 45 
EABCSO 3: 25 
EBC4 6: 95 
EBC21 9: 20 
EBC41 4: 50 
EBF2 9: 25 
EBF80 3: lO 
EBF89 3: 35 
EBl21 6: 75 
EC92 2: 75 
ECC33 9:25 
ECC81 3:25 
ECC82 2: 65 
ECC83 2: 65 
ECC84 4: 75 
ECC85 3: 00 
ECC91 6:25 
ECF82 4: SO 
ECH4 9: 25 
ECH21 6: 50 
ECH35 5: 95 
ECH41 4: 45 
ECH81 2: 95 
ECH84 3: 25 
EClII 3:75 
ECLa2 3: 60 
ECL84 4: 35 
ECL85 4: 45 
ECL86 3: 95 
EF22 3: 95 
EF80 2: 95 
EF85 3: 25 

KTII 

EF86 
EF89 
EFI83 
EFI84 
EFMII 
EK90 
EL84 
ELaI 
EL83 
EL84 
EL86 
EM84 
El95 
EM80 
EM84 
EY81 
EY86/87 
EZ40 
EZ81 
PABC80 
PCC84 
PCC85 
PCC88 
PCCI89 
PCF80 
PCF82 
PCLa2 
PCL84 
PCLa5 
PCL86 
Pl36 
PLaI 
PLa2 
PL83 
PLa4 
l'LSOO 
PY81 
PY83 
PY88 
UBC81 
11:15 

3: 25 
2: 95 
3: SO 
3: SO 
9: 25 
3: 50 
7 : 95 
4 : 95 
3: 95 
2: 85 
3: 85 
3: 95 
3: 25 
4: 50 
4: 25 
2: 95 
3: 00 
3: 25 
2: 95 
3: 75 
4 : 75 
3 : 75 
5: 40 
4: 75 
3:40 
3: 95 
3 : 60 
4: 30 
4: 40 
3: 95 
5: 95 
4: 25 
3: 75 
3: 75 
3: 45 
6: 95 
3 : 25 
3: 50 
3: 75 
3: 45 
KT8I 

UBF80 
UC92 
UCH21 
UCH81 
UF21 
UL84 
OB2 
003ekv. 
IA7GT 
IG4GT 
IH5GT 
IlE3 
IlC6 
IlH4 
IQ5GT 
354 
6A7 
6A8 
6BE6 
6E5 
6F6G 
6SC7 
7A8 
7H7 
7Y4 
12J5GT 
12Q7GT 
12SA7 
12SC7 
12SJ7G 
12SF7G 
12SK7G 
35Z4GT 
SOA5 
SOC5 
43 
46 
75 
83V 
1804 

2A:95 

3: 75 
2: 95 
6: 50 
4: 25 
l : 95 
3: 75 
6: 95 
3: 95 
2: 95 
l: 95 
3: 75 
9: 95 
9: 95 
9: 95 
l: 95 
5: 25 
8: 95 
9: 25 
2:95 
4: 80 
9: 95 
6:95 
9: 75 
9: 25 
9: 95 
4: 95 
2: 95 
6: 95 
9: 95 
2: 95 
9: 95 
2: 95 
3: 75 
9: 95 
5: 95 
9: 95 
l: 95' 
9:90 
8: 90 
8 : 95 

Endast per postförskott av Inneliggande lager exkl . 
oms. skatt och frakt. Under 10 rör 5: 00 expeditions .. 
avgil1. 

KATODSTRÅLERÖR S" 5UPI RCA i originalförpack· 
ning (=OGI3-32) Kr. 84: 75 

SA 8-8 Mil Se RT.II(68) 

STEREOFöRSTÅRKARE 
81/2 +81/2W BYGGSATS 20-20000 Hz ± 3db. 
disl. 0,9 % KänslIghel 180 mW över 1 MO 
Kompi. m. byggbeskrlvn. Kr. 149: 00 
Näldei I. d:o 49: 00 
låda Teak/S.artlack. mel. 44: 75 

NYHETI NOLDES JÄMFÖRELSELISTA 
'Senaste upplagan mellan europeiska - amerikanska 
-japanska TRANSISTORER o. DIODER för service
verkst., Industrier, amatörer etc. 
Prlslnkl. oms o. porto Kr. 9:90(vld materialbestälI· 
nlng endast Kr. 7: 90) Aven för återförs. 

Universalinstrument 
Lavaredo: 

• Robusla. alagf.al plaslhölje 

• Vrldspolelnslrument 17,5 pA/5KO 

• Åven med signalInjektor 

• 40 oooO/V både lik.· o. vAxelsp. 

• Tvåfärgad spe;elskala 

• 52 mätområden 

• HF-spänn. upp 1111 500kHz 

• Växelslrömsmäln. 1111 3A 

• Molst.mäln. 1111 200 MO 

• Batterlbyle ulan höljedemont. 

Vall = 250 mV 1,2 V 3 V 12 V 30 V 120 V 300 VI 200 V (3000 V) (30000V) 

Voll~ 1,2V 3 VI2V 30V 120V 300 V I 200 V (3000 V) 

Ampere =30pA 300pA 3mA 30mA 0,3A 3A 

Ampere 300pA 3mA aomA 0,3A 3A 

Decibel -20 +10 -8 +220 +30 +12 +42 +20 +SO +32 +62 

lF. Vall 1,2V 3V 12V 30V 120V 300V 1200V 

iJ SkalAnde 20 K!.! 200KiJ 2M{} 2OM{} 200MiJ 

iJSkalmll1 75iJ 750{} 7.5KiJ 75KiJ 7SOK{} 

Endasl Kr . 169: - exkl. 
Oms. o . lIIlbehör PrislIIIägg 
för signalInjeklor Kr 21: - ' 

• Funkl.omk. AV =V~/{}/A~/pF 

• Kond.mäln . lOOpF-lOOOpF 

• ö.erbelasln . o. fellnk.skydd. 

pF SO 000 pF 500000 pF 

pF (ballist. metod) 10pF lOOpF l ooopF 

TRANSFORMATORER (1111 RoT beskriv. N74 
nlngar I lager, på beställning lindas även med NI28 
önskade data. lev.tid 1-3 veckor) NI29 

NI30 

NÄTTRANSFORMATORER 
NI31 

PLATBOCKNINGSMASKIN, Skruvstycksmodell 
max 45 cm/l,6 mm Fe, 2-2,5 mm Al.pl. Kr. 144: -,60 cm/l,2 mm Fe, 
2-2,5imm Al.pl. Kr. 169: -, 90 cm/ 1,2 mm Fe, 2-2,5 mm Al.pl. Kr. 
254:-. BÄNKMODELL max 60 cm/l,6 mm, 2 mm AI.pl. Kr. 465:-, 
90cm/l,2 mm Fe,2 mm Al.pl . Kr. 506: -, 120 cm/, 1,2 mm Fe,2 mm AI.pl. 
Kr. 765: - exkl. o. frakt 

NÖDVÄNDIGT KOMPLEMENT FöR LAB., KURSER OCH 
VERKSTÄDER 

0:0 med 4,5 A Ilndn. 56: 75 N446 0 :0 med 0,6 A Ilndn . 
S.: 4 si. 12,6 V och 2 si 6,3 V 0,15A 28: 25 N447 0 :0 med O,SAllndn. 
0 :0 med 0,25 AlJndn. 29: 75 N448 0:0 med 1,25 A Ilndn. 
0:0 med 0,5 A Ilndn. 33: 75 N449 0:0 med 1,6 A Ilndn. 
0:0 med 1 A Ilndn. 42: 75 N450 0:0 med2,OAllndn. 

59:25 
69: 75 
84: 00 

109:00 
149:75 

N1815 Prim.: 220V SO Hz, Sek.: 2 XI83V ISO mA/ 
NI33 0:0 med 1,5 A Ilndn. 49: 75 N451 0:0 med 2,6 AlIndn. 169: 00 
N132 0 :0 med 2 A Ilndn. 56: 75 N452 0:0 med 3,OAJlndn. 199:00 

(370 V) 2s1 6,3 V 2,5 A(12.5 V 2,5 A) 54: 75 NI84 0:0 med 3 A Ilndn. 68:25 
N2030 P.: 117-220 V.S.: 220 V 300 mA 6,3 VI A. NI35 0:0 med 4,5Allndn. 79: 75 TRANSISTORTRANSFORMATORER 

6,3 V 4 A kapsi. m. lödlorn 49: SO N270 P.: 220 V, S.: 4 si 27,5 V 0,15 A för P.: 220 V samtliga för parallell/seriekoppling N8480 P. : 0-205-220-235 V, S.: 2 X 335 V parallell/seriekoppling 26: 25 N60 S.: 2 si 6,3V 60,3A 17:95 ( =670 V) 2 X400mA 94: SO N271 0:0 med 0,2 A Ilndn. 29: 00 N69 S.: 2 sl7V 1I0,2A 14:95 
N6212 P.: 0-205-220-235 V, S.: 240 V 200 mA, N272 0:0 med 0,3 A Ilndn. 31:50 N90 S.: 2 sl8 V 6 0,25 A 18:50 375 V 125mA 53:50 N273 0:0 med 0,6 A Ilndn. 43:00 NI20 S .: 2s112V60,2A 18:50 

N274 0:0 med 0,9 A Ilndn. 45: 50 N121 S .: 2 si 12V 1I0,4A 21:25 
GLÖDSTRÖMSTRANSFORMATORER N275 0:0 med 1,25 Allndn. 55: 25 N240 S.: 2 si 24 V 65A 86:00 
N62 P.: 117-220 V, S .: 6,3 V 1,3 A 16: SO N276 0:0 med 1,75 A IIndn 66: SO N241 5.:1 sl24VIOA 72:60 
N65 0:02 X3,15V 4A. 4,5 V 4A 38:80 N277 0 :0 med 2,6 A Ilndn . 79: 75 N243 S.: 2 si 24 V Ii 3A 54:25 
N68 0:06 V 3A, 6,3V4A 37: 75 N278 0:0 med 3,4 A Ilndn. 105:00 N300 S.: 2 al 30 V Ii 5 A 74:25 
N75 Translstor-o. GIÖdstr.transf. P. 220 V, N440 P.: 200-220-240 V, S. : 4 si 44 V och N351 S.: 2 X35V =1 A 31:25 

S. : 4 si 6,3 V och 2 si 3,15 V 0,3 A för 2 si 22 V 0,04 A för parallell/serie- ,N353 S .: 2 X35 V =1,5 A 36:50 
parallell/seriekoppling 27: 75 koppling 28:50 N400 S .: 2 al40V å5A 79:25 

N70 0:0 med 0,5 A Ilndn. 29: 75 N441 0 :0 med 0,075 A IIn,dn. 31:50 N241 S .: 2 s142V II 1 A 44:75 
N76 0 :0 med 0,75 A Ilndn. 30: 75 N442 0 :0 med 0,1 A Ilndn. 32:50 N422 S.: 2 0142 V li2A 58:75 
N71 0:0 med 1 A Ilndn. 33: 75 N443 0:0 med 0,14 A Ilndn. 35: 00 N700 S.:lsI70V3A 89:00 
N72 0:0 med 2 A Ilndn. 41 : 75 N444 0:0 med 0,3Allndn. 46:25 Andra nAt- och utg. transf. o. drosslar lager-
N73 0 :0 med 3 A Ilndn . _ 47: 25 N445 0:0 med 0,4 A Ilndn. 49:00 föres. 

ELEKTROLYTKONDENSATORER F & T Miniatyrutförande tub med trådanslutning BAgar. m. fl 

6/8V 12/15V 
5pF l: 15 5pF 
10 l : IS lO 
16 l : 15 25 
25 l : IS SO 
50 l : IS 64 
84 l: 15 100 
100 l : IS 160 
200 1:20 2SO 
250 l: 20 500 
500 l : 95 1000 
1000 2: 45 2200 
2500 3: 75 2500 
5000 6: IS 5000 
10000 9:;75 10000 

HöGTALARE Philips 

Olm. Ohm 
0 5' 5 
05- 800 
08- 5 
0 8,5' 7 
08,5" 800 
0 12" 7 
0 12" 800 
0 12" 7 
0 12" bas 8 

3O/asV SO/60V 
l: IS 5pF l : IS 5pF l: IS 
l: IS lO l : IS lO l : IS 
l: IS 25 l : IS 16 l: IS 
l: IS 50 l: 20 25 l: IS 
l: IS 84 l: 25 SO 1:25 
1: 15 100 1:30 64 l : 75 
1:30 220 2: lO 100 1: 90 
l: 45 2SO 2: 70 250 2: 70 
2: 45 300 2:90 500 3:90 
3: 15 500 3: lO 1000 6: 60 
5: 60 1000 5: 40 1500 8: 85 
5: 70 2500 8: 85 2200 II: 40 
9: 45 5000 13: 30 5000 17:60 

12: 25 10000 27: 45 10000 34: 00 

Watt 
3 
3 
6 
10 
10 
20 
20 
20 
25 

NYHETJKOMPAKTBOXAR 
OCH HÖGTALARLADOR 
I leak o. leak/ek för PEERLESS -
Kilaystem enl. orig. utf. Klt 2-8, 
3-15, 3-25, 4-30 samtliga Peerles 
- Kits och högtalare I 3.2, S, 16.0 
Imp, lagerföres. 

Begar Information 

Endasl Kr. 119: - exkl. 
Oms. o. tillbehör 

Goodman 3,2 {} 

Pris Typ Olm. 
16: 90 T24-201 2,5" 
19:80 T24-3,5 3,5' 
14: 90 T24-4 4" 
75: 00 T22-5 5-
75:00 T27-5 5' 
81: 00 T27-6 6.5' 
88: SO T22-470 7 X4-

125: 00 T27-470 7 x4" 
190:00 T22-380 3X8" 

70/80 
0,5pF l: IS 
1 l: IS 
2 l: 15 
5 l: IS 
lO l: IS 
25 l: 50 
50 1:65 
100 2: 60 
250 3:45 
500 4: 90 
1000 8:40 
2500 17: ~O 
5000 31:45 
10000 61: 20 

Watt Pris 
1/2 
1/2 
11/2 
2 
21/2 
3 
4 
41/2 
4 

250/275V 450/550V mutter ... 
32pF 2: 20 4pF 1:60 350/385V 
50 2: 50 8 2: lO 8pF 2:45 
32+32 3: 40 SO 3: SO 8+8 3:15 
5O+SO 4: as 8+8 2:85 16+16 3: 50 
350/385V 16+16 3:50 32+32 5:05 
8pF l: 60 25+25 4: SO 50+50 6:60 
32 2: 25 32+32 5: 25 100 +100 8: 30 
50 2: 85 50+50 7:80 450/SSOV 
8+8 2: lO 8pF 2:60 
16+16 2: 70 5OO/SSOV 25 2:75 
25+25 3: 45 32 +32pF 7: 95 8+8 3: 50 
32+32 4: 05 82+32 6:60 
50+50 5: 20 550/600V SO +50 8:00 
100 +100 7: 25 50 +50pF II : 40 100 +100 14: 40 

12: 95 
12: 95 
II: 50 
10: 95 
12: 75 
12: 75 
10: 75 
11 : 50 
lO: 95 

TRANSISTORPROVARE 130 
UTFÖRANDE: • Portabel 

• hölje av slryklållg melamlnpl.st 
• Instrument med vridspolesystem stor tydlig 

trefArgad skala med yttre nolIstAllningsskruv 
• batteridriven med 1 st 3V cell 
• vlkl400 g 

EGENSKAPER 
• kontrollerar normala o. effekttranslstorer . 
• kontrollerar lAckning lee O 
• kontrollerar fram- o. backmotstånd hoa halv ... 

ledardioder 
• visar fJ strömförstärkning på direktvisande 

skala 0-100 och G-3OO 
• provar både PNP ... och NPN- Transistorer 

Slnu. 
Typ Olm. Ohm Watt PrIs 
HS054 5' 4 3,5 20: 40 
H6060 6" 4 6 32: 80 
H6060 8" 8 '6, 44:00 
HI063 10" 16 lO 38:00 
54041 4' 4 2 14:40 
58059 8" 3,2 6 ' 2S: 60 
UI015Z lO' 8 15 140:00 
U2275 2" 16 1 22: 75 
04654Y 4X6" 4 22: 00 

VI ÖNSKAR VARA KUNDER EN GOD JUL 
OCH ETT GOTT NYTT AR 

ffi H E FABI Box 45025, 10430 STOCKHOLM. 
Tel. 08/201500. Tegnerg. 39, STOCKHOLM C 
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KINSEKISHA 
Styrkristailer för privatradioban
det, pris 33: - till 36: -Ipar. 
Lågfrekvenskristaller för tonsig
nalering, 400 Hz-loo kHz. 

PC-KIT 
Kemlkaliesatser för tillverkning 
av kretskort från 9: -. 

TRANSFORMATORER 
Alla transformatorer för appara
ter enligt byggbeskrivningar 
RT. 

FtlRFORSTÄRKARE 
Byggsats med 5 Ingångar, 1 V 
utgång. för transistorslutsteg. 

EFFEKTFtlRSTÄRKARE 
Byggsatser till transistorförstär
kare 2, 3, 18, 35, 50, 75 och 
100 W. Pris 40-250 kronor. 

HtlGTALARSATSER 
Komp'letta satser med halvsek
tlonfllter, för uteffekter (sinusef
fekt) 15-150 W. 

VIDEOPRODUKTER 
Olbersgatan 6 A 
41655 GOTEBORG 
Tel 21 37 66, 25 76 66 

Sänd katalog över rör, transisto
rer, transformator och övrig ra
diomateriei (rabatter Intill 52 0/0). 
D Kronor 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 

Postnummer 

Postadress 

Informationstjänst nr 6S 

STEREO HI-Fl 
VI LEVERERAR MARKNA
DENS ALLA VÄLKÄNDA FA
BRIKAT. BESTÄLL PER TELE
FON ELLLER BREV. NETTO
PRISER UTAN TILLÄGG. ÖN
SKAR NI FÖRSLAG BÖR NI 
MEDDELA ÖNSKVÄRDA 
PRESTANDA , OCH PRISLÄ
GEN. 
FÖRSTÄRKARE, TUNERS OCH 
RECEIVERS: ACOUSTICAL 
(QAUD), AR, ADC, B&O, BRAUN, 
DYNACO (byggsatser), FISCHER, 
GRUNDIG, J. B. LANSING, LEAK , 
PIONEER med flera. Lyxreceiver 
2x36 wall musikeff., kiseltrans. 
FET-ingeing, kr. 1 200: -. D:02x85 
wall musikef!. kr. 2130:-. Förstör
kare 2x28 wallmusikeff.kr. 650:-
HÖGT ALAR E: 3-vögs system frein 
CELESTlON (Dillon 25), GOOD
MANS (Magnum-Kl och KEF (-Con
certo) under 800 kronor. Även 3-
vögs system med 12' bas till400k ro
nor. 
SKIVSPELARE: BRAUN, DUAL, 
ELAC, ERA, LENCO, SONY. THO
RENS. PERPETUUM-EBNER i olika 
modeller. Lenco L75 kompi. m. huv 
o. Shure M75-G kr. 585 : -. Neil
mikrofoner frein ADC, ELAC, OR
TOFON, PICKERING o. SHURE. 
(~15/11 kr.450:-~ M75-E.k:.260,:;;-) 
BANDSPELARE: En nyhet bland 3-
motoriga (3 st Pabst) ör NORD
MENDE 8001 T. sep. huvud, 3 hast. 
Data för 19 cm/sek: 40-18000 Hz, 
54 db dyn., 0,1 % svaj (DIN) fjörr. 
styrbar, mixer med skj utpot. , kr. 
1640 :-. Även RE VOX och FERRO
GRAPH samt enmotoriga stereo
bandsp. frlln kr.87S :-

Ingeniörsfirman 
EKOFON 

Vidargatan 7 Tel . 30 58 75 
11327 STOCKHOLM 320473 

Informationstjänst nr 66 
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(l 

och mönsterkorfen från 

CROMTRYCK I AVD, STROMTRYCK 

08/372640 

~h~'~~ 
i'j I: j : r 

Verifierad kvalite oberoende av utfö
rande - metallerade hål - tenn pläterat 
mönster eller kantkontakter med nickel 
och guld, 

~5~i~i~ 
- ••• D • , ........... 
1I.O •• D. 
: •••• D I 

CAOITRYCK/lYD, STlIIImVCK • JIlmJIDS&, 151, VILUI68Y 

Informationstjänst nr 67 

montera med HELLERMANN 
- den enda special

tången med utbytbara 

spetsar för påsättning 

av märk- och kabel-

hylsor' 

TEABe 
Informationstjänst nr 68 

EIAl 

ELAC:s nya nålmikrofoner be
hövs för att återge de svåraste 
passagerna på Era grammofon
skivor felfritt. 
Med bara 0,75-1,5 grams nålvikt 
har exempelvis STS 444 E ett 
frekvensområde på båda kanaler
na inom 1(}-24000 ps med en 
Compliance av 33 x 10-' och en 
massavikt mindre än 0,4 gram! 

För vjdare information kontakta 

abte'ac 
Skogsbacken 24-26 

Sundbyberg 6 Telefon 08/290335 

Informationstjänst nr 69 

PrenumeratIonsavdelningen 
Postadress: Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon: 34 07 90 
Postgirokonto: 65 60 07 
Prenumerationspris: Helår 12 nr 
42: - kr 
Reservation för prisändringar 

Prenumerationer kan beställas 

direkt till PrenumerationsavdelnIng
en, Box 3263, 103 65 StOCkholm 3, I 
Sverige på närmaste postanstalt med 
postens tidningsinbetalningskort 
postgirokonto 65 60 07. 

Definitiv adressändring, som måste 
vara förlaget tillhanda senast 3 vec
kor Innan den skall träda I kraft, 
görs skriftligt antingen på av förla
get utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050.03. 

Nuvarande adress anges genom 
att adresslappen på senast mottag
na tidning eller dess omslag klist
ras på adressändringsblanketten. 

Adressändring på utländskt post
abonnemang verkställes på posten I 
respektive land. 

Principscheman 
Principscheman I RT är ritade enligt 
följantle riktlinjer: 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styck
listor. 

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 /lo = 3 /IoF osv. Alla motstånd 0,5 W, 
alla kondensatorer 250 V provsp om 
ej annat anges I stycklista. 

ANNONSÖRSREGISTER 

AEG , Elektriska AB 69 
Beckman AB, Gunnar 78 
Bergman & Beving AB 61 
Bofors Elektronik AB · 2 
Bäckström, AB Gösta 81 
Cromtryck AB 86 
EIA Successors AB 4 
Ekofon, Ingenjörsfirma 86 
Elektron MusiK 81 
Ella Radio & TV AB 12, 90 
Eltron AB 80 
EMI 13 
Forslid & Co AB 62 
Förstärkarbolaget 81 
Gylling & Co 9, 60, 89 
Hecur AB 81 
Hefab 85 
Hellström, Firma Bo 70 
Hermods 16 
Holmenco, Ingenjörsfirma 74 
Inköpsregister 82, 83 , 84 
Klav-Teknik AB 84 
Knutsson AB, Bo 57 
Mikkelsen, Helweg 54 
Mårtensson & Co AB 5 
Nordisk Elektronik AB 53 
Norsted! 76, 77 
Nordqvist & Berg AB 58 
Orion Fabriks & Försälj-

nings AB 
Palmblad AB, Bo 
Peerless, Radio AB 
Perman-Modeller 
Persson, Martin 
Prestoteknik AB 
Radelco AB 
Ratelek 
Reflex, Industri AB 
Rydin, Firma Arthur 
Scandia Metric AB 
Schlumberger Svenska AB 
Servex AB 
Skandinaviska Elektronik

centralen 
Skandinaviska Helkama AB 
Skandinaviska Telekompa-

niet 
Skantic Radio 
Sonab AB 
Sonelco, Ingenjörsfirman 
Stenhardt AB, M 
Svenska Deltron AB 
Svenska Högtalarefabriken 
Svenska Painton AB 
Svenska AB Philips 
Svenska Radio AB 
Sydimport Handels & Im-

portfirma 
Sylwander, Georg 
Tandbergs Radio AB 
telac ab 
Teleinstrument 
Tele-Invest AB 
Telko Telekomponenter 
Terratron AB 
Tesch AB, Tomas 
Thellmod, Harry 
Westersirand Electronic AB 
Videoprodukter 
Wållgren, AB Harald 

COSSOR 

64 
74 

6 
80 
78 
81 
78 
86 
78 

65,68 
58 
i3 
14 

80 
66 

81 
72 
71 
68 
86 
75 
63 
80 
8 

55 

79 
11 
7 

lO, 86 
15 
86 
62 
15 

80, 84 
80 
67 
86 
78 

batferioscilloskop CDU 130 
CDU 130 ör helt transistoriserat 
och drives frein nöt eller inbyggda 
NiCd ackumulatorer med ca 6tim. 
drifttid. Frekvensomr.: 0-15 MHz. 
Könslighet: 5 mV -SO V/skaldel. 
Vikt med ackum.: ca 7 kg. 
Pris 3800: - Inkl. ackum. 
Begör demonstration. 

M. STENHARDT AB 
-e---------
Grimstag.89, Völlingby.08/870240 

Informationstjänst nr 70 



REGISTER för RADIO & TELEVISION 1968 
Första siffran anger tidskriftens nummer (1 =jan., 2=febr., etc). 

LEDARE 
Radio & Television 40 år ...• . 
»Rätten till egen antenn» .•.. 
Piratkomponenter. Kontakt 

med läsarna ..... ••• ... •.. 
Debatt om stereosystem .• . • 
Om färgtelevision .......... . 
Satellitöverföring av radio/TV 
Fuskstereon saneras ut? .•• 
Televerket och tvåkanals-

sändningarna .•.•••••.•.• 
Om integration ....... .• ..• • 
Elektronikjättar i miljonfejd .. 
Trådradion försvinner äntli-

gen .................... .. 

ALLMÄNNA ARTIKLAR 
Radiofartyg räddar i nöd •. .•. 
Praktisk jämförelse mellan 

FM/FM-kompandersyste
met och pilottonsystemet . . 

Marinelektronik 1968 ...•.... 
Diana - livräddaren som 

försvann ................ . 
Färg-TV -mottagare 1968 .••.. 
Televerkets nya organisation 
Swan - en radioindustri med 

»svenska» anor .......... . 
I satellitteknikens spår: 

Legala problemenIstora vid 
direktsänd TV-radio .. .•.. 

Svensk bränsleforskning in-
tresserar NASA ......... . 

Det keramiska filtret, piezo
elektrisk komponent i 
många varianter ..•.•..••. 

Nätspänningsstabilisatorn .. 
Schlumberger och RT utlyser 

konstruktionstävling .....• 
Hör Nu 68, en förhandspre-

sentation ........... . .... . 
, Färg-TV-mottagare 1968 .• • .• 
VHF-tuners med nya kompo

nenter och ny kretsteknik .. 
Kaknästornet - ett teletek

niskt program centrum ..... 
Oro i USA: FM-programmen 

slår ut grammofonskivan? 

1/13 
2/13 

3/13 
4/13 
5/13 
6/13 

7-8/13 

9/17 
10/23 
11/25 

12/17 

1/41 

2/48 
3/14 

3/27 
4/18 
5/11 

5/28 

6/21 

6/41 

7-8/32 
7-8/38 -.. 

9/18 

9/20 
9/24 

9/26 

9/40 

9/46 

Vad är en Hertz? .... .. .... . 
Elektro n i kkon stru ktio nstäv

lin gen med USA-resa i pris 
RT:s internationella band

spelarmarknad 1968 ..... . • 
Ändlöst processande i USA 
RT -översikten : Rörvoltmet

rar, universalinstrument, 
transistorvoltmetrar ..... . • 

Nyt! TV-hus för Sveriges 
Radio .•.....•...... ..... . 

AEL, hårdspecialiserad elek
tronisk mångsysslare •... • 

Voiceprint, »akustiskt finger-
avtryck» ................. . 

Kiselmaterial för inkapsling .. 
RT -översikten: Verktyg för 

elektronikhembygge, elek
tronikservice och -produk-
tion ..... • .••.. . .......... 

Så löder man ..... ......... . 
Audioexpon Hör nu ..••...•. 

AV-TEKNIK, ALLMÄNT 
RT -översikten: Videoband

spelare och STV-tillbehör i 
marknadsurval . . •... .. •. . . 

Bevakning, information, un
dervisning med special-TV 

RT:s internationella band
spelarmarknad 1968 .••. •. . 

GRUNDLÄGGANDE TEORI, 
BERÄKNINGSMETODER 
Nu kommer S-parametrarna . 
Tyristorn med induktiv belast-

ning ... . ... . ...•.••.•.... 
Hybridteknik - ny metod för 

tekniska beräkningar och 

9/62 

10/23 

10/28 
lO/56 

11/26 

11/34 

Il/52 

Il /58 
11 /60 

12/18 
12/44 
12/47 

7-8/14 

7-8/2 

10/28 

1/18 

1/24 

simuleringar.. . .. . . . .•. . •• 1/28 
Vad är antennförstärkning . . • 2/19 
Vad är temperatur?.. . . .... 2/26 
Radiostörningar ...• 3/18,4/31,5/38 
Hur man använder s-paramet-

rarna .. ....... .. ......... . 
Läckströmmar i halvledar-

komponenter .. . . . ....... . 
Mätning av VHF- och UHF

utstrålning från radio- och 

3/34 
~ 

4/38 

TV-mottagare • ...•.... •.. 
Vad är en Hertz? ...... .... . 
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HAR NI 
KOMMUNIKATIONS

PROBLEM? 
Inom alla branscher i olika typer av företag har man 
behov av snabb kommunikation - en kommunika
tion som inte alltid går att upprätthålla med telefon 
eller telex. 
Alla dessa apparater går att kombinera med var
andra. Hur de bör kombineras och kompletteras 
med antenner och övriga tillbehör beror på Ert be-

hov av kommunikation. Gylling har en kår av åter
försäljare runt om i landet som kan privatradio -
de hjälper Er med val av apparater och med själva 
i nsta Ilationsarbetet. 

Gyllings utvalda privatradioprogram ger Er alterna
tiv som täcker alla behov! 

JOHNSON MESSENGER 300 
5 W radiostation. 
Räckvidd 25-30 km. 30-60 km över 

vatten. 12 kanaler. Selektivitet inom 

6 Kc vid - 6 dB. 12 V batteri eller 

220 V växelström (med extra 

tillsats). 

Beställningsnummer 90504. 

Rek. pris* kr 1.465:-

MESSENGER 110 
Amerikansk S Watt privatradio 
med prestanda som Ni endast 
finner hos betydligt dyrare ap
parater. S kanaler. Heltransisto
riserad . Räckvidd 20-30 km. 
Mått 155X223X6S mm. Körs på 
12 Volt batteri eller 220 V nät 
via S-märkt batterieliminator. 
Endast 78S'kr. Rek. pris 

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

SHARP 
CBT55 
KOMBI 
3-5 W 
radio
station. 

Informationstjänst nr 71 

Räckvidd 
1S-20 km över 
land. 25-30 km 
över vatten. 
12 kanaler. 
3 W ineffekt 
med batterier. 
S W vid 138 V. 
Beställnings
nummer 90300. 
Rek. pris' 
kr 780:-

SHARP 
CBT50 
200mW 
radio
station. 



~ -- S ' 

RE.Vox RT 12 ~ 
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Andra tillverkare skulle utan vidare 
betrakta den nya REVOX A77 som en studiobandspelare. 
Det skulle även vi kunna göra, för vi vet exakt 
vad denna nya bandspelare kan prestera. 
Sedan 20 år tillbaka tillverkar Studer-fabriken 
ju också studiobandspelare, som numera 
används i radio- och skivinspelningsstudios i 
hela världen. Vi är med andra ord medvetna 
om vad som krävs aven studiobandspelare 
och vad den kan kosta . Det vore kanske ändå 
inte helt rättvist att placera denna A77 band
spelare på samma nivå som dessa studio
bandspelare - men Ni kan lugnt jämföra den 
med vilken annan bandspelare som helst i 
samma eller högre prisklass. Ni kommer 
knappast att finna någon bandspelare, som kan 
uppvisa samma konstruktiva fördelar som 
REVOX A77, och som uppfyller kravet på bästa 
upptagnings- och återgivningskvalitet. 

• Sprutgjutet chassi för motorplattan, tonhuvudplattan och chassiramens sido
stycken ger högsta mÖjliga mekaniska stabilitet. 

• 3 motorer med elektrisk bandbroms och servo-snabbstopp-broms. Urkopp
lingsbara snabbspolningsmotorer. 

• Elektroniskt styrd kapstanmotor med drivaxeln fäst direkt på motoraxeln ger 
mycket jämn gång. Elektron isk hastighetsomkoppling mellan 9,5 cm/s och 
19 cm/s. 

• In- och avspelnings huvuden i helmetall och professionellt utförande. Rader
och förmagnetiseringsfrekvens 120 kHz. 

• Kisel-planar-transistorer i samtliga förstärkarsteg. 
• Förstärkare av " plug-in" -typ och i "Solid-State"-teknik., Professionellt upp

byggd och med stor "service-vänlighet". Kablarna mellan enheterna kan lätt 
lossas. 

• Relästyrning. Samtliga funktioner är relästyrda och manövreras med ett lätt 
tryck. 

• Fjärrmanövrering kan ske av samtliga funktioner. 
• Hörtelefonutgång med lågohmig anpassning. 
• Fotoelektriskt bandstopp. 
• 4-siffrigt räkneverk som är lätt nollställbart. 
• Elektroniskt stabiliserad nätspänningsdel förser A77 med jämn spänn ing. 

In formationstjänst nr 72 ESSELTE AB. STHLII .. 
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