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Från Amerikas största tillverkare av privatradio 

MESSENGER 300 
5 watt ·12 kanaler· dubbelsuper 
· kristallfilter · PA, mm. 

En av de förnämsta PR-apparater 
som hitt ills t illverkats. 
Den är ett exempel på hur en mo
dern teoretisk konstruktion prak
tiskt kan tillämpas och byggas en
ligt de senaste rönen som fram
kommit efter många års erfarenhet 
inom PR hos Amerikas största och 
modernaste fabrik för privatradio. 

JOHNSON marknadsföres av 

GYLLING 

TEKNISKA DATA 
Allmänt : Effektförbrukning, Mottag
ning 0,2 Amp, Sändning 0,7 Amp. 
12 volt, 18 transistorer, 10 dioder, 
temperaturområde _300 till +60 0 

SÄNDARE 
I neffekt : 5 watt vid 13,8 volt 
Uteffekt : 3,5 watt vid 13,8 volt 
Modulering : AM 100 %, class B 
med talkompressor, klippning och 
LF-filtrering 
Tonfrekvens : 400-3000 Hz 
Kristalltolerans : 0,001 % 
Mi.krofon : dynamisk lågimpediv 

MOTTAGARE 
Känslighet : 0,4 ,N vid 10 dB S/N 
30 % modulation 
Selektivitet : 7 KHz ± 6 dB 
60 dB till närliggande kanal 
Mellanfrekvens: 4,3 Mc och 455 Kc 
Kristalltolerans : 0,001 % o 

Brusspärr : variabel 0,3-15 flV 
Brusspärrens känslighet : 1 dB el
ler mindre vid 40 dB dämpning och 
1 flV 
Störn ingsbegränsare : serieimpuls, 
automatisk inställn ing och 
MF-klippn ing 

Gylling Hem-Elektronik AB Stockholm 08/98 1600 • Göteborg 031/420250. Malmö 040/94 65 30. Sundsvall 060/150420 
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AU-555 

En verkligt fordrande entusiast som 
är på jakt efter en anläggning med 
professionellt ljud är ofta svår att till
fred ställa. Sansui - Japans äldsta och 
välrenommerade ljudspecialist - är 
stolta över att kunna erbjuda sådan 
utrustning .. 
AU-555 inrymmer avancerat ljud
ingenjörsarbete av idag. Högre dyna
mik. Lägre distorsion. Större fre
kvensomfång och kanalseparation. 

AU-555 har bl a dubbla högtalar
system, avskiljbara for-/slutsteg plus 
7 ingångar och 4 utgångar. Effekt: 
2 X25 W Sinus 4 Ohm. Dynamik: 
bättre än 100 dB (IHF). Distorsion: 
lägre än 0,5 % full effekt. Kanal-

. separation: bättre än 50 dB. 
Frekvensområde: 2~80 000 ± l dB. 

Som radiodel väljer man matchande 
TU-S S 5 med FM/ AM och klar for 
stereomottagning enligt pilotton
systemet. 

TU-555 

Förstärkare AU-SS5 och radiodel 
TU -55 S. Svåra att slå. 
Inte svårt att fotstå varfor. 

De kommer från Sansui. 

S-märkta 

" 

Generalagent i Sverige: MAGNETON, Sveavägen 61, 11359 Stockholm, Sweden. Tel. 08-34 H Il / Denmark: QUALI-FJ INGENIORFJRMA. 
Christiansholms Parkvej26, Klampenborg / Norge: FRIGO NORSK A/ S, Eilen Sundsgt. 40, Oslo 3 / SANSUI ELEcTRIC CO., L TO fRANKfURT 
OFFICE, S~hillerstrasse 31, 6 Frankfurt am Main, West" Germany / SANSUI ELECTRIC CO., L TO. 14-1 , 2-c;home, Izumi, Suginami-ku, To","o, Japan. 
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Unik digital-multimeter PM 2421 

digital- mulUmeter 'M ... , 

HF-SPÄNNING RESISTANS 

mV V n ko. 

2mV O,2V 10 mo. 100. 

1,4 V 140 V 1.4 ko. 1.4Mo. 

Välj 
mätstorhet 

·PM 2421 
sköter resten 

PHILIPS INDUSTRIELEKTRONIK 
Mätinstrument 
Fack, 10250 Stockholm 27. Tel. Oa/635000 

Mo. 

10 ko. 

1,4Go. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 

OYEILOAO POWIR ON 

STROM SPÄNNING 

nA !lA mA mV V 

10 pA 10 nA 10 ,uA 10 ,uV 10 mV 

1,4 !tA 1,4 mA 1,4A · 1,4 V 

Automatiskt decimalkomma 
PHILIPS e 

Automatiskt områdesval 

Upplösning 10 .uV/1 O pA/10 milliohm 

Analog utgång som standard 

Digital utgång .som extra tillbehör 

Bandbredd 0-1 MHz 

HF 700 MHz, 2 mV -140 V med prob 

DC noggrannhet 0,1 % ± 1 siffra 

Sensationspris : '4 250 kr 

Snabb leverans 

För ytterligare uppgifter, 
ring vår ing. Lars-Erik Björkhem. 

PHILIPS 
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ERAMK3 

Vad skiljer ERA MK3 från ERA MK4? 
Först kan vi tala om vad som är lika . Yttre chassi. 24-polig syn
kronmotor. remdrift. tallrik och tonarm är identiska. Modellerna 
har också samma data vad beträffar svaj och rumble om mät
ningarna sker enligt de tyska DI N-normerna . Man frågar sig då 
vad som erbjuds ytterligare på den ·dyrare varianten MK3. De två 
viktigaste skillnaderna är : 

1. Inre separat chassi fjädrande upphängt i det yttre. På det 
inre sitter tallrik och tonarm monterade och tack vare den 
låga resonansfrekvensen för detta system. omkring 2 Hz. blir 
skivspelaren mycket okänslig för akustisk återkoppling. Dess
utom fortplantar sig inte vibrationer och stötar lika lätt till 
pick-upen då både tallriken och tonarmen är lika väl isolerade 
mot ytterchassit. Fjädringen utgörs av 3 st. spiralfj ädrar. 
alltså ej gummibussningar. 

2 . Tonarmen har en finare lagring i det att den hänger fritt i fyra 
fjädrar som parvis balanserar ut varandra . Det finns ingen 
glidfriktion i vanlig mening . d.v.s. yta mot yta . endast molekyl 
rörelser i de fjädrar armen hänger i. Prakti skt innebär detta 
att pick-upen kan följa icke plana skivor utan att bromsas av 
lagerfriktion . Upphängningen är också intressant ur den syn
punkten att armen blir tOtaibalanserad . Det är inte gravita
tionskraften som ger nåltrycket utan fj ädrarnas inbördes 
spänn"ingsförhållande. Detta är väsentligt om anti-skating 
skall kunna. utnyttjas utan inverkan av andra yttre krafter. En 
tonarm vars nåltryck är beroende av jordens dragningskraft 
får också en sidokraft om inte skivspelaren är absolut parallell 
med jordytan . 

.RADIO & TELE;VISION - NR 9 -1970 
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Fig J. De första 8 TV 2-sändar
na i den nya beställningen från 
Televerket skall placeras i Bo
den, Sollefteå, Sveg, Arvidsjaur, 
Tåsjö, Storuman, Pajala och 
Hörby. De beräknas samtliga 
vara i drift i mitten av 1971. 

TV 2-SÄNDARNÄ T 
I NORR AVTALAT 

Philips Teleindustri AB, har fått 
nya beställningar på TV 2-sän
dare, dels från Televerkets 
centralförvaltning, dels OY 
Yleisradio AB i Finland. Totalt 
gäller det 14 sändare till ett vär
de av omkring 10 mkr. Optio
ner för ca l mkr tillkommer. 

Beställningarna har erhållits 
i stark internationell konkurrens 
och innebär att Philips Tele
industri AB blir den största 
leverantören av TV 2-sändare 
till såväl Televerket som till 
OY Yleisradio AB. 

De av Televerket nu beställda 
sändarna är avsedda för den 
fortsatta utbyggnaden av TV 2-
nätet och de första åtta sändarna 
i denna nya beställning kommer 
att installeras på följande sta
tioner: 

Boden, Sollefteå, Sveg, Ar
vidsjaur, Tåsjö, Storuman, Paja
la och Hörby. 

Samtliga dessa sändare be
räknas vara i drift senast i mitten 
av 1971. Sändarna är helt 
svenskbyggda. De är av den 
större typen med 40 kW uteffekt 
som medger l 000 kW utstrålad 
effekt från antenn. 

ARENA BYGGS UPP 
I RANK-SAMARBETE 
Rank Bush Murphy Ltd, en av
delning under den engelska 
" Rank Organisation", London, 
och Hede Nielsen AS, Horsens, 
Danmark, har beslutat sig för 
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att gå tillsammans i aktiebolaget 
Rank-Arena AS som skall fort
sätta och vidareutveckla verk
samheten som Hede Nielsen A/S 
har drivit under varunamnet 
ARENA med tillverkning av 
ljudapparater, stereoradio och 
TV -mottagare. 

Rank Bush Murphy blir hu
vudaktionär i det nya bolaget, 
som får sin hemvist i och drives 
från Horsens. Planerna för och 
återuppbyggandet av den fabrik, 
som den 16 maj i år blev öde
lagd av brand, kommer att på
skyndas. Under återuppbygg
nadsperioden kommer fabrika
tionen att starta igen i fabriks
lokaler som Hede Nielsen AS 
ställer till förfogande , och två 
av de mest populära ARENA 
Hi-Fi produkterna, T 2600 och 
T 2700, kommer åter att vara i 
produktion under september 
månad, liksom Garrarads verk 
SP 25 och vissa högtalare. 

Rank Bush Murphy Ltd, som 
i England har 4 500 anställda, 
säljer under varumärket "Bush 
och Murphy TV-mottagare, så
väl farg som svart-vita, radio, 
skivspelare, radiogrammofoner 
och stereoanläggningar. Bolagets 
största fabrik ligger i Plymouth, 
Devonshire, England, med en 
stab på 2 500 personer. Bolaget 
har också fabriker i Skegness 
och i Redruth i England, samt 
fabrike'r i Dublin, Irland, och 
i Bombay i Indien. 

Aktiekapitalet om 10 mkr 
skall tillskjutas av båda parter. 

Den nya anläggningens grund
areal blir 12 000 kvm. Kostnad 
inkl maskiner belöper sig till 
14,5 mkr, och man räknar med 
att 800 anställda skall få sin 
utkomst där i framtiden . 

Det stort tillkännagivna sam
arbetet med den japanska Hita
chi-koncernen som inleddes med 
ingången av 1970 nämnes inte 
i pressinformationen, men tyd
ligen skall det återupptagas . i 
framtiden - som känt har Hede 
Nielsen generalagenturen i Dan
mark för det japanska märket. 
Avtalet synes ha inneburit li
censtillverkning samt forskning 
och utvecklingsarbeten i dansk 
regi. 

Den förödande brandkatastro
fen behöver alltså inte innebära 
att nåmnet Arena försvinner ur 
historien. 

Eldsvådan och driftnedläggel
sen har hilft återverkningar i 
Sverige också då Arena TV AB 
fått ny direktionssammansätt
ning i sommar. 

TEKTRONIX AB 
NYTT BOLAG 
Tektronix har över hela världen 
gjort organisat.oriska föränd
ringar i marknadsföringsledet. 
För Sverige betyder det att man 
bildat ett nytt företag med 
namnet Tektronix AB. Förb in
delsen har dock inte avbrutits 
med hittillsvarande represen

.tanten: 
Ing Erik Ferner kommer att 

vid sidan av .sitt eget företag ha 

en ledande befattning i Tektro
nix AB, som för övrigt kommer 
att inrymmas i en del av den 
Fernerska fastigheten . Det nya 
företaget är verksamt sedan den 
I juli 1970. 

ELF A JUBILERAR I HÖST: 
25 ÅR MED ELEKTRONIKEN 
" Allt mellan antenn och jord" 
har ID ODD-tals elektronikama
törer genom åren kommit att 
förknippa med ELF A Radio & 
Television AB i Stockholm som 
för 25 år sedan tog detta motto 
- och också praktiskt lyckades 
leva upp till det! 

Det idag jubilerande företa
get inledde sin verksamhet myc
ket blygsamt 1945, då Niels E 
Jensen och en kompanjon etab
lerade sig ute i Åkesiund . Efter
krigstiden medförde ett väld
samt behov av komponenter och 
apparater, och då den förutseen
de Jensen skaffat sig USA-kon
takter i tid , kunde hans företag 
snabbt komma igång: Det var 
elektronrör, trafo, motstånd och 
dylik materiel. Man förvärvade 
så firman National i Stockholm, 
och efter fem år var det dags 
för utvidgning och inflyttning 
till de sedan under 15 år för 
många så vä1kända lokalerna 
vid Holländargatan inne i City . 

Det året redovisades en om
sättning av 125000 kr, och de 
följande åren innebar lanseran
det av nyheter i accelererande 
tempo. Sålunda bör man ha varit 
först med att erbjuda transisto
rer! Dessa tidiga germanium
typer kostade uppåt hundra
lappen och hade högst begrän
sade användningsområden . 

- Vi var nog med säkerhet 
först att komma med bl a PC
plattor, erinrar sig också vete
ranen ing Gunnar Roth i direk
tionen. Han har jämte ing Bernth 
Sjöqvist varit med firman nästan 
ända från starten och upplevt 
expansionens alla faser (obs! inte 
fasor!). Ekonomisk ryggrad var 
under flera år på 1950-talet de 
riksbekanta TV -apparatbyggsat
ser 'man så framsynt satsade på 
(redan 1947 togs initiativ i den 
riktningen) i ett skede då det var 
tångt kvar till reguljära .program. 
l själva verket var firman från 
början inte inriktad så mycket 
på amatörförsäljning som and
ra avnämare, och TV -byggsat
serna blev den första stora fram
gången på den då rätt nya ama
törsidan. KTH inledde sina 
provsändningar på kanal 5, och 
den prototyp ELF A skaffat 
1949 från ReA hade till tiden 
för provsändningsstarten 1951 
modifierats av det berömda tek
nikefj~äng som lade grunden till 
svenSK television, och i vilket in
gick Olle Franzen och Hans 
Werthen. Det jobbet skedde ute 
hos AGA. År 1951 distribuera
des också första byggsatsserien, 
och byggrupper bildades runt 
om i landet, bl a i ABF:s regi . 
NKI m fl institut tog också upp 
TV-teknik med chassiet som ut
gångspunkt. En ny modell kom 

efter något år, och ännu senare 
ändrades bildrörsstorlek samt 
infördes t ex kanalväljare. Ca 
9600 byggsatser såldes! Då 
hade sådana nymodigheter som 
t ex tryckt ledningsdragning in
förts - detta för att en del 
byggare bl a råkade ut för själv
svängning i ljuddelens mf-steg. 

Under de här åren av pionjär
skap använde många nyblivna 
apparat äga re sina mottagare för 
DX-ing, och goda resultat nåd
des. Utan tvivel betydde också 
ELFA-byggsatsen "första ste
get" för många på elektronikens 
väg - . För att avsluta TV
byggets historia så lades pro
jektet slutligt ned 1958 , och så 
sent som 1959 såldes de sista 
apparaterna man gjort satser till. 
- Många lär vara i drift än i 
dag! 

På 1950-talet kom ju High 
Fidelity, och i likhet med un
dertecknad måste åtskilliga ha 
gjort den "praktiska" första be
kantskapen med . fenomenet i 
den trivsamt röriga butiken vid 
Holländargatan på 50 kvm. 
D v s detta föregicks av studiet 
av ELF A:s då 'så kända special
kataloger; stora 'blad 'där aukto
riteter och innefarbröder av för
krossande magistral kompetens 
utlade det nya; lagen och evange
liet om Ljud ... 

ELFA:s första katalog var 
en stencilsamiing. Man övergick 
sedan till tryck, och otaliga torde 
minnas t ex Eicobladen, amatör
radiosammanställningarna, ljud
katalogerna med Mullards 10-
wattare och Stentorian-högtalar
na; dessa remarkabla tonarmar 
och pick uper o s v som var s in 
tids topprodukter. Att inte tala 
om de första Thoren-verken, 
Revoxens C-modell . . . De 
grejorna blev historia! 
• Trots diverse lokalförvärv in
ne i Centralbadets hus blev . till 
slut stugan definitivt urvuxen, 
och på hösten 1965 skedde ut
flyttningen till Sysslomansgatan. 
D är har man ca 3 000 kvm, 
samtidigt som lager och service 
på I 300 kvm ligger ute i Årsta
(lal, där man bl a förfogar över 
teinperaturreglering o s v för 
miljökontroll. Antalet anställda 
är uppe i ett hundratal f n, och 
omsättningen har stigit i takt 
med elektronikens oerhörda ex
pansion till mellan 15 'och 20 
mkr per år, varvid ljudavdel
ningen - både Hi Fi-sidans 
och den professionella - svarar 
för ca tredjedelen. 
• Under en toppmånad på våren 
eller vintern kan ca 500 paket 
per dag lämna företagets "egen" 
postanstalt f v b till väntande 
kunder. 
• - Den nu flera hundra sidor 
tjocka katalogen går ut i 30 000 
ex och' utgör ett talande vittnes
börd om de många tusen kom
ponenter och 'artiklar firman la
gerhåller, från banankontakter 
till systemrackar. Och, naturligt
vis , antenner! 
• Under senare år har ELFA 
mer och mer fått förtroende att 

~S7 



Tålig! 
TEFLONC:isolerad I'edningstråd 
Hög temperaturbeständ ighet. 
Skad as ej vid lödning , 
Utomordentlig isolationsresistens, 
Låg förlustfaktor. 
Tillverkas och kontrolleras 
enligt US Mil -W -16878 och 
andra specifikationer. 
Ledningstråd från 0,03 mm2 till kablar 
på 50 mm2. 

Med ell er utan skärm och jacka , 
Även koax ialkablar och värmekablar. 

Fyll i kupongen så får Ni utförliga data. 

Nyhet! Habia Kapton®-Iedning 
vald av SAAB för Viggen 
Kapton-Iedningen har inte ba ra utomordent
liga elektri ska, mekaniska och term iska egen
skaper. Den är dessutom beständig mot jo
niserande ' strålning och den mest vikt- och 
utrymmesbesparande av nu kända el- led
ningar. 

rr;" :=I;::m=di:;:g;:nt:::;-Kn::a - -, 

Sänd broschyren 1 
" TEFLON PRODU CTS FOR THE ELECTRONIC INDUSTRY" 

Namn ................................................. .. .............. .. ...... ........................................... 1 
Företag I 

® Regi stered T~ade M ark, DU PONT 
Ldr

.:: .~ ... _ = ........ .. : .. = ... _ .. _ .= .... =-. .:J 
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r bättre radiokommunikation 
n TV-motuig,nlng: 

ITTER® 
ostagade 
antenn
master 

, I standard längder mellan 13 och 46 m. 

Smäckra och stabi.la. sektionsvis hel
svetsade fackverksmaster i va'rmgalva- :J 
niserat rundstål. De är enkla att montera 
och mycket "lättklättrade". 

Antennröret kan sänkas ned i masterna 
för antennmontage och tillsyn. 

'För gjutning av 'fundament tillhandahål
les ritning och byggnadsanvisning. ' In
gjutningsb,ultar och bultfixtur finns ~vån. . , 

Obs I Levereras nu från svenskt lager . 
.'Ring eller skriv för härmare upplys-

AB VÄG BE L YSN I NG Box 31QO·Stockholm 3.08/233840·Telex 10675 Lintra 

Informationstjänst 4 
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PHIUPs 
. ~C VAl • ...".. 

ON~~A 
3°.4A 300 II 

roa II 
lAlA 30 II 

Polaritetsindikerande multimeter 
Philips PM 2400 ger Er universalinstrumentets 

och rörvoltmeterns egenskaper i ett och samma instrument 

Philips PM 2400 är ett transistori
serat, kompakt. un iversalinstrument 
med automatisk omkoppling mellan 
lik- och växelspänning respektive 
-·ström. Aven polar iteten indikeras 
automatiskt. 
Instrumentet har 42 mätområden . Så
väl lik- som växelström kan mätas 

PHILIPS INDUSTRIELEKTRONIK 
M ätinstrument • 
Fack, 10250 Stockholm 27. Tel. 08/635000 

från 1 uA fsu till 3 A samt lik- och 
växelspänning från 100 mV fsu till 
1 000 V. Resistanser kan mätas från 
0,5 ohm till 50 Mohm. Ingångsimpe
dansen är 10 Mohm över lOV. In
byggd kalibreringsspänning och 
spännbandsupphängt vr idspolesys
tem. Drifttiden är ca 1 000 timmar 

med vanliga standardbatterier. 
D imensioner: 170 X 150 X 66 mm. 
Vikt: 1 kg. 
Beställ Ert instrument redan i dag . 
Utförl igt datablad från 
Ph il ips Industri elektronik. 

Pris 595 kr. 

PHILIPS 
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The Latest Big-Screen Attraction f@ 
The new SM111 dual-channel Oscilloscope. It 's 
not the smallest scope sold , but, thanks to an SE 
breakthrough , gives you a full 10x8 cm . display, 
easily the highest screen-to-instrument ratio ever 
achieved in the world . The specification is of a 
good laboratory scope - 18MHz bandwidth, 
20mV sensitiv ity - increased in X10 mode to 

2mV on both channels, d.c. trigger facility and a 
dc coupled X-amplifier. l1's portable; a.c. or d.c. 
powered , the rugged performance is guaranteed 
in all environments. It's a star-studded SE Pr.o
duction, on general release NOW. We bet it costs 
much less than you think. Write or ring today for 
full details or for an immediate demonstration. 

[I~~~R~~~ SE Laboratories (Engineering) Limited. North Feltham Trading Estate. Feltham. Middlesex. 

L Telephooe,01 -890·1166 &5246(sales),Ol 890·5876(works).Telegrams, Selab. Fel tham. Telex, 23995 

Northern Sales Office . . BesselI Lane. Stapleford. Nottingham. Telephone, Sandiacre 3255. 

fiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiil ELECTRIC & MUSICAL INDUSTRIES LTD SVENSKA AB 
SANDHAMNSGATAN 39· BOX 27053 ·10251 STOCKHOLM 27· TEL 224580 
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med lovordad teknik och kvalitet 

Luxor färg-TV har vid tester fått mycket goda värden. 
Mottagarna har lovordats för hög kvalitet 
och god färg-bild . Det är jngen tillfällighet. 

Samtliga Luxor färg-TV-mottagare är av mycket hög klass. 

Luxor Colorama 
Ny 26" färg-TV . PT-rör i det moderna bildformatet 3: 4. 

Små. dimensioner. Framåtriktade manöverorgan. 
Dubbla Brjljant-högtalare, varav en framåtriktad. 

Elektronisk kanalväljare med snabbinställning mellan 
TVI och TV2. Fullalltomatik. ]0 rör, 42 transistorer, 
65 dioder. Mottagningsområden: band I kanal 2-4, 
band III kanal 5-12, band IV / V kanal 21-68. 

Fondljlls. Benställning med länkrullar. 
Fjnns i teak, valnöt och jakaranda. 

för svenska kvalitetskrav 

I 
I 
I 
I 

Vill Du lära mer 
om färg-TV? 
Luxor ger Dig här ett 

förmånserbjudande 

färg-TV 

Luxor Industri AB har i samarbete 
med ing. John Schröder, välkänd för
fa tta re aven rad art iklar och böcker 
i elektronik, utarbetat en bok. Den 
ger lättfattlig information om den 
grundl äggande tekniken bakom färg
television . Boken som vänder sig till 
servicemän och andra tekniskt 
intresserade, får Du för endast 11: -
(ink\. moms) - ord . pris 22: - . 

Ja , jag önskar .......... ex. av Luxors bok "färg-TV". 

·Nä·iii·n··· .. ·· .. ········································ ......................... -.... .. ... ................. . 

Adress 

·Pöstilummec··ödi·· pösi·ädress ·················· ···· · · · ······R&· T ::·NÄ··9 ~7Ö 

Luxor Industri AB 591 00 Motala 
Informltionstjänst 5 

I 
I 
I 
I 
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Astroelektronik 
satelliter och rymdradio 

"ÖRA MOT V ÄRLDS
RYMDEN" FÖR NORDISK 
TELETRAFIK 
I slutet av 1971 kommer här av
bildade parabolantenn med 30 
m diameter att stå i Tanum på 
den svenska västkusten med hu
vuduppgift att förmedla tele
fonsamtal från de nordiska län
derna till i första hand USA och 
Kanada via det globala satellit
systemet INTELSAT . Senare 
skall denna markstation för sa
tellitkommunikation förses med 
kompletterande utrustning, som 
möjliggör utväxling av telefon
samtal med ett stort antal län
der i Sydamerika, Afrika och 
Mellanöstern. Den är dimensio
nerad med tanke på framtiden. 
Då anläggningen tas i drift , be
räknas behovet vara ca 60 sam-

PARAMETRISKA FÖRSTÄR
KARE FÖR RADIOASTRO
NOMISKT BRUK 
Dr R Davies m fl vid MulIard 
Research Laboratories har ut
vecklat en para metrisk för
stärkare för Royal Radar Est
ablishment, Defford, England. 

Två av dessa förstärkare har 
ersatt masrar som tidigare leve
rerats av Mull ard . De paramet
riska förstärkarna ingår i en 
2,695 GHz-interferometer med 
vilken man mäter svaga radio
bruskällor. 

Interferometern kan bl a an
vändas för undersökning av de 
diskreta radiobruskällor som 
finns i universum. Nyligen har 
samarbetet mellan optisk astro
nomi och radioastronomi lett till 
upptäckten av en ny typ av 
astronomiska objekt, de s k kvasi
stellära galaxerna eller kvasa
rerna. De upptäcktes tack vare 
att vissa av dem - de kva
sistell ära radiokällorna - har 
starkare radiostrålning än några 
tidigare kända objekt. När man 
därefter med lednin av de 

tidiga telefonförbindelser. 
Den nya stationens tekniska 

kapacitet räcker för överföring 
av fl era hundra samtidiga tele
fonsamtal. Enligt överenskom
melse mellan radio- och te\e
cheferna i Norden skall T anum
sta tionen få ut~ustning även för 
sändning och mottagning av 
TV -program - såväl i svart! 
vitt som i färg. 

Beslutet om detta nordiska 
projekt fattades för ca två år 
sedan av teleförvaltningarna i 
Danmark., Finland, Norge och 
Sverige, och det bestämdes att 
det svenska televerket skall vara 

. verkställande organ. 
Kontrakt gällande leverans 

av stationsutrustningen teckna
des nyligen mellan det svenska 
televerket och ett italienskt kon-

radioastrologiska mätningarna 
lyckades identifiera dem på fo
tografier tagna genom spegel 
teleskop, fann man att de när
mast har punktformigt utseende, 
alldeles som stjärnorna . 

Interferometern består i hu
vudsak av två antenner, som bå
da ta r emot bruset från brus
källan. Korrelationen mellan 
bruset från de två antennerna 
mäts. Genom att avståndet mel
lan antennerna är flera våg
längder, erhåller man stor pre
cision i mätningarna och genom 
att mäta korrelationen som 
funktion av detta avstånd kan 
man bestämma bruskällans dia
meter. 

För att kunna undersöka svar 
ga bruskällor måste det brus 
som alstras i den mottagande 
enheten vara försumbart. Dess
utom måste man ha ett distor
sionsfritt och. högstabilt system 
för att kunna göra korrel ations
mätningarna. 

D etta har man uppnått med 
en parametrisk förstärkare, i vil 
ken en stor högfrekvent pump-
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sortium , STS SpA, Consorzio 
per Sisterni di TeLecommunica
zioni via Satelliti . I detta ingår 
Societa Italiana T elecomuni
cazioni Siemens (SIT Siemens), 
Societa Italiana Reti T elefo
niche Interurbane (SIRTI) . och 
Societa Generale di Tel efoni a 
et Elettronica (SGTE). 

Kontraktsuminan uppgår till 
ca 14,5 mkr. 

Överföringen från T anum
stationer via sate Il iter sker med 
fyra sändare vardera ca I kilo
watts effekt. Den 30 m vida 
parabolantennen inriktas auto
matiskt med hjälp av ett kom
plicerat styrsystem mot den sa
tellit , som används för över
föringen. Satelliten går i en bana 
på en höjd av ca 36000 km 
över jordytan, och dess hastig-

signal blandas med den svaga 
mottagna signalen i en icke
linjär kapacitans (varaktordiod) 
som är anpassad till den in
kommande signalens frekvens. 

På detta sätt överförs energi 
från pumpsignalen till den mot
tagna signalen utan någon stör
re förstärkning av bruset. För att 
kunna separera den inkomman
de och den förstärkta signalen 
används en cirkula tor. 

Mullards parametriska för-

NY SOVJETISK 
VÄDERSATELLIT 
Sovjetunionen ·sände den 23 
juni i år upp ett nytt slags vä
dersatellit , Meteor 5, som för
modl igen medför ett automa

·tiskt bildsändningsystem lik
nande det som finns ombord på 
de amerikanska vädersatelliter
na . Den nya satelliten har 102 
minuters omloppstid och går i 
en bana över polerna på ungefär 
l 000 rkm:s höjd. Enligt sov-

het anpassas så, att den kon
stant befinner sig på samma 
plats över jordytan, trots jord
klotets rotation. 

De korta radiovågorna, som 
används för telekommunika
tionerna, dämpas och når ej 
långt när de följ er jordens rund
ning. Genom att i stället "skjuta 
prick" på en av de globala sa
telliterna som ingår i systemet 
INTELSAT kan radi ovågorna 
därifrån sändas tillbaka i sned 
vinkel mot jorden och på så 
sätt med tillräcklig styrka nå 
fram till liknande markstatio
ner med parabolantenner för 
satellitmottagning i andra världs
delar. För att förstärka de yt
terst svaga signalerna, som tas 
emot via satelliten, får statio
nen i T anum en s k lågbrus
förstärkare. Denna kyls av 
heliumgas till en temperatu r, 
som ligger ca 250" under noll 
punkten. 

Installa tionen av den radio
tekniska utrustningen utföres 
också av konsortiet som Siemens 
representerar, och beräknas va
ra avslutad i maj 1971 . Däref
ter återstår mätningar och om
fattande finjusteringar av sta
tionen. 

Uppförandet av stationsbygg
naderna sker i T eleverkets regi 
och har redan påbörjats. 

Totalkostnaden beräknas bli 
ca 25 mkr. Danmark och Nor
ge bidrar vardera med 24 % , 
Finland med 10 % och Sverige' 
svarar för 42 % . Kostnads
andelarna står i proportion till 
hur mycket respektive länder be
räknas komma att utnyttja den 
nya anläggningen . 

Markterminalen med parabol 
antenn för satellitkommunika
tion på fotot är levererad till 
Argentina av samma konsor
tium, som fått beställning på 
den nordiska anläggningen. 

stärkare monteras bakom an
tennreflektorn och utgör det 
första förstärkarsteget i mot
tagaren. På detta sätt uppnår 
man den erforderliga känslig
heten. Förstärkaren kyls billigt 
och enkelt med flytande kväve. 
En fyllning räcker för tre da
gars funktion. Förstärkaren kan 
också förses med en automatisk 
påfyllningsanordning som till 
låter kontinuerlig drift. 

j etiska förhandsuppgifter till 
den internationell a teleunionen 
i Geneve sänder satelliten bil 
der på frekvenserna 46 1.5 , 464, 
466.5 och 469 MH z. 

Det ä r möjligt att bilder sänds 
kontinuerligt på någon av dessa 
frekvenser. Sovjetiska mynd ig
heter har lovat publicera full 
ständiga deta ljer om det auto
matiska bildsändningssystemet 
så att det kan utnyttja av me
teorologer i a lla länder. 



BRRun 

............. 

I Till: Braun Electric Svenska AB, 1 hifi-avd. Box 134, 421 22 V. Frölunda 1. 

1 
1 
1 
1 
I 

Sänd mig mera data om regie 500 
och adressen 
till närmaste Braun-återförsäljare. 

N!'mn .................. .................................................................. 1 
~:;~:; :::::::::: :: :: : : ::::::::::::::::: : ::::::::::: : :::: ::~:~:!':: 'N 'Ä" ii ': '7o 1 
Postadress ... ....... .... .................... I ---_ ..... _------

regie 500, hifi-stereo 
tuner/förstärkare 
Braun regie 500 är en ny, kombinerad tuner/förstärkare 
som vida överträffar de för hifi-stereo fastställda DIN
normerna. Med varje apparat följer ett individuellt 
testprotokoll. Detta är en garanti för att de data som anges 
i prospekten uppfylls eller överträffas av den apparat man 
köper. Testprotokollet utskrives vid slutkontrollen på 
fabriken och är den bästa försäkringen för hög kvalitet. 
Provlyssna regie 500 och be att få se testprotokollet hos 
vår närmaste återförsäljare. (Skicka in svarskupongen 
så får du en förteckning över dem.) 
Men tekniska data är bara en vägledning vid val aven 
hifi-stereo-anläggning. Varje öra uppfattar ljudet på sitt 
eget sätt. Den ende som kan avgöra hur din anläggning 
skall låta är du själv. Lyssna och välj! 

Il 
" '----------. 

,~'------.. 

-~~ ----=--_......,..~~'"L"'\.r~ 

Tekniska data 

Förstärkare: 

n • 

Frekvensomfång : 30-30000 Hz 
Sinuseffekt: 2 X 30 W 
Musikeffekt: 2 X 50 W 
Distorsion: 0,5 % 
Effektbandbredd : 30-30 000 Hz 
vid 4 Ohm 
Intermodulation : 0,7 % 
överhörningsdämpning : > 60 dB 
Signal-stärförhållande : > 70 dB 

Tuner: 
FM-område : 87-108 MHz 
Mellanfrekvens : 10,7 MHz 
Distorsion : 0,5 % 
överhörningsdämpning : 35 dB 
AM-områden : MV 512-1640 kHz 

LV 145-350 kHz 

, J 
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Med en Ticonal XX-magnet 10 gånger lättare än ett frimärke är Philips GP 412 
en av världens förnämsta nålmikrofoner. 
Den har ett nåltryck som ligger mellan 0,75 och 1,5 g. Det betyder att skivspå
ret inte utsätts för någon nötning. Och själva nålen är en diamant, formad som 
en ellips. 
Resultatet av Philips avancerade mikrotekni!?ka kunnande har blivit GP 412. 
Nålmikrofonen som ger så gott som helt brus- och brumfri återgivning av Hi-Fi
skivornas hela frekvensomfång. 

Fråga efter broschyren om Philips G P 412. Och be radiofackhandlaren om en 
demonstration. Då kan ni höra skillnaden. Den mest underbara skillnad. 

PHILIPS 
Info,mltion.tjänstll 
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FTV-70 
är intern benämningen för 1970 års fårg-TV -undersökning, utförd i regi av Statens 
institut för f öretagsutveckling, förutvarande SH/o Nu i september uppnår de 220 
provmottagarna sin I 500:e dri fttimme efter ett intensivprov motsvarande ett och ett 
halvt års normalbruk. Den beteendevetenskapliga gruppens fåltarbete avseende den 
andra undersökningsdelens kvalitetsgruppering avslutas<lockså troligtvis i mitten av 
månaden . 

De tekniska mätningarna har avsett att utröna mottaga rnas prestanda, manövrerbar
het, " servicevänlighet" och graden av hanterbarhet för ägaren/konsumenten. 
* Till mitten av nästa månad har totalresultatet av undersökninge n av ise rats. Det åter
står dock att se hur publiceringsfrågan skall lösas - hur köpråden, mera konkret, 
skall utformas o ch vem som skall ansva ra för detta . Vid den presskonfe rens som mitt i 
högsommaren sammankall ades till SIFU för möte med testledarna lämnades den 
frågan öppen. Men det är att förmoda att underlaget denna gång skall erbjuda en 
helt annan grad av konkretion och faktagrundade mätvärden än det föregående testet 
1969. Farhågorna från 1969 bör alltså kunna dämpas. 
* Man instämmer gärna i testledningens förmodan att långtidsprovningen blir den 
för allmänheten kanske intressantaste delen av undersökningen: Den kommer att ge 
en total redovisning av de utgifter och problem vilka innehav av en modern fårg
televisionsmottagare med stor sannolikhet medför. 

- Det är känt att just fe lvä rderingen blivit föremål för något ski ljaktiga meningar 
bland testarna . Skall man klassa fel av viss typ som oföränderligt ett och samma, trots 
högst olika verkningar? T yp: Säkring går, apparaten lider ingen skada. Säkringsfel som 
vållar att kretsa rna brinner upp . Av allt att döma ha r man ställts inför känsliga av
vägningar här. 
* Den öppenhet som man möter beträffande undersökningens uppläggning, dess 
medel och metoder, är sympatisk. Det är mycket tillfredsställande att man bemödat 
sig, som skett, att agera öppet , att såväl för de rent tekniska mätningarna som för 
tillförlitlighetsproven samt bild-ljudbedömningarna, där perceptionstest nu kommit 
till användning - något RT förordade redan förra gången - kla rgöra sina prov
ningsgrunder. Givetvis är det omöjligt att genomföra och avsluta en undersökning 
till omfattningen så stor som denna utan att möta kritik från något håll. Men den 
här gången bör man kunna bemötFi kritiken med helt andra föruts ättningar än vid 
det tidigare, av andra gjorda testet. SIFU-utvärderingen baseras på grundlighet och 
kompetens. Den är ägnad inge respekt , då den genomgående utgår från både inter
nationellt vedertagna normer och en helt förutsättningslös test- och analysmetodik . 
Man har dessutom, som framhållits, till stor del grundat undersökningen på ut
låtanden från testpaneler, där den rent subjektiva uppfattningen ingår som ett vik
tigt element i total värderingen . 
* Sammansättningen av provningsgruppen inger förtroende. Man ha r lierat sig med 
den förmodligen mest initierade specialistgrupp som någonsin kommit samman i vårt 
land för . en dylik uppgift: Det är vetenskapsmän och tekniker från KTH , flera 
universitet , FOA, Provningsanstalten, Asea, Saab, SeB, Sifo samt ett antal frist å
ende institutioner och företag , utom SIFU:s egna elektroniker och administratörer. 
* Kan man bara på ett för såväl branschen som för den stora köpande allmänheten 
godtagbart sätt betygsätta apparaternas bedömda prestanda och tillförlitlighetsgrad 
i mera relevanta och nyanserade begrepp än de alltför vaga och mångtydiga " till
fredsställande" , " mindre tillfredsställande" o s v, om man egentligen menar något 
mera positivt, bör vi slutligen ha fått den vägledande orientering som skulle funnits 
för ett år sedan . Att, som skett , ondgöra sig över kostnaden , 0,8 mkr, och som DN 
(Iib) högdraget tala om " färg-TV, Mallorcaresor och dylikt av samma sociala 
angelägenhetsgrad" är förfelat - de många människor som realiter anser det aktuella 
konsumtionsområdet som väsentligt för dem i olika avseenden har inte mindre rätt än 
andra att få vägledning inför ett så stort köp. 
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Nya 
BANDSPELARE 

* Bandspelarna har fått en mycket kännbar konkurrens i de nu tal
rika kassettspelarna. * Tillverkarna av bandspelare kan i stort sägas ha mött den konkur
rensen på två sätt: Dels genom att i sina prisbilligare produkter, 
vilka bl a siktar på en ungdomlig köparkader , införa förenklingar 
överlag; i handhavande och i apparatuppbyggnad. Dels går man åt 
motsatt håll och förlänar de dyrare maskinerna en så "teknisk" appa
ration man bara är mäktig. * Det är mycket automatik, mycket kontroller och knappar att sköta. 
Man kan jämföra med trenden på förstärkarsidan, se den stora prov
ningsartikeln i detta nummer av RT! * Men faktum är annars att en "proffsmaskin" för studiobruk är till 
det yttre starkt förenklad och koncentrerad intill det renskalade. . . * Här följer ett urval bandspelare, maskiner mellan 150 000 och un
der tusenlappen! 

18 RADIO & TELEVISION - NR 9-1970 

* AKAI 
som främst tagit sikte på den stora USA
marknaden men som även säljer bra i 
England och Tyskland fortsätter att ut
veckla sina största apparater. 

Av dem har X-360 beståtts presenta
tion i RT 1969 nr 5 i stora drag. Denna 
maskin finns även som " däck" och kal
las då X-360 D . En nyhet som debute
rar i Sverige i slutet av oktober är X-
200 D. Denna maskin , vilken i likhet 
med 360-serien har det extra s k kors
fåltsmagnetiseringshuvudet, skall mark
nadsföras i S-märkt utförande och har 
också tre motorer samt är mäktig av
spelning under reversering. 

För att i korthet rekapitulera de väsent
ligaste data för X -360 är det en fyrspårs
maskin som har den intressanta fördelen 
av '38 cm/s-hastigheten t r o t s crossfield
huvudet ! Svajet anges till mindre än . 
0,04 % vid 19 cm/s. Frekvensomfånget 
är uppgivet vid 9,5 cm/s och då grän
serna 30 Hz-18 kHz ± 3 dB anges 
bör vårdet relateras till användningen ' 
av korsfålttekniken . Distorsionen skall 
vara inom 1,5 % vid O VU och 1 kHz. 
Signal-brusförhållande 50 dB eller bättre . 
Då maskinen har egna slutförstärkare för
fogar mari över 2 X 20 W sinuseffekt. . 
Två VU-metrar och en 3-speedsmotor 
för kapstandrivning samt två spolmo
torer. Magnetbromsar. 

Reverseringsmöjligheten kan ske ma
nuellt , med folieavkänning eller med 
maskinens automatik. Denna " back-

. slagsanordning" kan ställas in ungefår 
som en timer och backar bandet. Regla
get syns mellan bandspolarna på fig. För 
beläggning på tonhuvudena finns en sär
skild indikator, omskriven tidigare. För 
kontroll av inspelningssignalen har man 
en s~rvomekanism för nivåhållning av 
den . 

Vikt: 28 kg. 
" Däcket" X-200 D har skjutpotentio

metrar för manövreringen och kan bl a 
reversera - ett specialområde Akai 
" mutat in" och slår hårt på - i likhet 
med 360, både med automatik och ma
nuellt . Tre hastigheter, klirr mindre än 
2 % vid ovan angivna nivå och i övrigt 
samma fyrsp årssystem med crossfield
huvud . För playback får dock anslutas 
extra yttre slutsteg och högtalare då det 
rör sig om en slutförstärkarlös maskin . 
- Två le ingår i halvledarbestyckningen. 

G eneralagent: Svenska Eref AB, Göte
borg. 

* BRAUN 
fortsätter att inom sitt program utveckla 
de apparattyper man länge och fram
gångsrikt marknadsfört. Den så ofta 
prisbelönta designen består och har bara 
" mjukats upp" litet. - N y i bandspelar
serien är den TG 1000 som avlöser de 
tidigare, stora maskinerna. 

Den görs i tvåspårsupplaga och för 
tre hastigheter, 4,75, 9,5 och 19 cm/s . 
TG 1000 har 22 cm-spolar och har tre 
motorer där en är en halvledarstyrd 
("elektronisk"), kollektorlös banddrags
motor. Tonhuvudena är som sig bör tre 
och av allt att döma anbragta i s k fjä
rilsteknik; V-form . Man ha r ingångs
känsligheterna 5 m V för förstärkare, 
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grammofon-pick up 100 mV och 100 fL V 
för mikrofon. - Utgångar: Förstärkare 
l V och hörtelefoner för olika impedan
ser - man kan reglera lasten mellan 
5 ohm och 2 kohm. . 

Utstyrningsinstrumenten anges vara 
toppvärdeskännande. Det rör sig om 
dubbelvridspoleinstrument med topp
indikering och skilda tidskonstanter för 
in- och utsvängningsförloppen. SignaI
brusavstånd, mätt enligt DIN 455 J I 
är för 19 cm/s 70 dB och den för sam
ma hastighet tillgängliga dynamiken upp
ges till 55 dB,ovägt DIN~värde - alltså 
lite över 60 dB A-vägt. 

Raderförmågan ("dämpningen") skall 
vara-70 dB för alla tre hastigheterna. 

Frekvensomfång uppges till 20 Hz-
25 kHz som störst. 

Svajet är mindre än 0,06 % vid 19 
cm . - Maskinen kan fjärrkontrolleras 
med en särskild anslutning och ett nytt 
elektromekaniskt bromssystem har . till
kommit. Automatbandstopp, givetvis. 
Ingångarnas mixbarhet är tuner och ph 0-

no med mikrofon. Multiplay-möjlighet 
finnes. Dragomkopplare för olika funk
tioner och fotoelektrisk bandkontroll för 
dragpåkänning på bandet för båda spol
riktningarna. Alla huvudfunktioner re
läst yrda med mikrobrytaie på välkänt 
Braun-maner. 

TG 1000 kan drivas stående eller lig
gande , dimensionerna är 450 X 140 X 320 
mm och vikten ca 20 kg. 

Generalagent: Braun Electric Svenska 
AB, Västra Frölunda . 

* GRUNDIG 

gör utom sina stora bandspelare några 
prisbilligare maskiner. En nyhet där är 
TK 1400: Det rör sig om en fyrspårsma
skin för portabelt bruk och, får man väl 
anta , som siktar på en ungdomlig publik . 
Max spolstorlek är 13 cm och hastighe
ten är endast en, 9,5 cm/s. 

Bandspelaren har försetts med viss 
automatik för utstyrningen och för be
tjäningen har flera funktioner samman
förts i ett vred . - Strömförsörjningen 
sker efter val med sex battericeller, med 
en ackumulator eller från nätet, då nät
aggregat finns som tillbehör. Bärbygeln 

tjänar även som bas då maskinen körs 
stående. Som framgår av fig kapslar det 
transparenta höljet in apparaten. 

Generalagent: Svenska Grundig AB, 
Malmö . 

* JVCNIVICO 

företräds på bandspelarsidan i vårt land 
av TD 344 U resp den snarlika TD 694 U . 
- Den förra är en fyrspårsmaskin. Fyr
spårsteknik, sjutumsspolar, tre bandha -
tigheter gäller för båda liksom att båda 
saknar egna slutförstärkare och alltså 
måste anslutas till . befintlig effektför
stär~are. Båda har stora utstyrningsin
strument av VU-metertyp samt fyrstäl
liga räkneverk . Gemensamt är också vis
sa data , som svaj (mindre än 0, 15 %, 
enligt data) och signal-brusförhållande 
bättre än 52 dB, liksom kanaIöverhör
ningen , separation mer än 50 dB. - Hör
telefonuttag på båda. 

694 U har volymkontroller i form av 
individuella skjutpotentiometrar för ka
nalerna . Vissa mixmöjligheter och Ijud
överlagringar med båda maskinerna , som 
också har gemensamt att drift kan ske i 
stående eller liggande läge. 

Generalagent: Ingenjörsfirma Arthur 
Rydin, Spånga. 

* LUXOR 
har kommit med två nya maskiner. MP 
813 och M P 823, lika så när som på att 
den senare görs utan slutförstärkardel. 
I de nya fyrspårsbandspelarna finns två 
le i den övriga halvledarbestyckningen . 
- Som tillbehör levereras en Beyer
mikrofon , M 81. Effekten hos MP 813 , 
som skall behandlas här - se fig - är 
2 X ·10 W sinus. Frekvensområdet för 
slutförstärkarna anges till 20 Hz-20 kHz 
± I dB och distorsionen till bättre än 
0,9 % till 12,5 kHz. Överhörningsdämp
ningen är bättre än ca 60 dB vid 1kHz 
och signal-brusavstånd bättre än 60 dB . 
Slutstegets dämpfaktor är vidare 1 I . 

För hela bandspelaren gäller frekvens
området 40 Hz-18 kHz vid 19 cm/s 
- tre hastigheter finns - och vid högsta 
hastighet uppges svajet till bättre än 
± O, 1% .Signal-störningsavståndärdåmer 
än 55 dB med hastighetsavvikelsen ± l % . 
Radering av signal bättre än 70 dB, över
hörningsdämpning vid stereo samma vär
de. De båda bandspelarna tar 18- cm
spolar, och fyrsiffrigt räkneverk ingår 
liksom två VU-metrar. Volymkontrollerna 
utgörs av separata skjutpotentiometrar och 
klangfärgen regleras av skilda bas- och 
diskantrattar på en sidopanel. Man har 
enligt spec . + 18 dB - 14 dB vid 20 Hz 
och + 15 dB-19 dB vid 20 kHz. 

Automatstopp finns , och motorn är en 
fyrpolig hysteresis synkronmotor. De två 
huvudena är av Bogens välkända fabri
kat . Hörtelefonutgång (3,5 kohm) för 
avlyssning under inspelning. För vanlig 
lyssning går hörtelefoner med upp till 
100 ohms impedans att anslutas. 

Ingång mikrofon = 0,2 mY/lO kohm, 
för tuner = 2,5 mV/50 kohm och mag
netisk p u = 1,5 mV/500 kohm. Käns
ligheten på förstärkarutgång anges ti1I3 ,3 
kohm och I V utspänning i 10 kohm . 
- Högtalarimpedans 4 ohm. Två par 
högtalare går att ansluta samtidigt. 

Tillverkare: Luxor Industri AB, Mo
tala. 

=: 

(\ 
I 
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* STELLAVOX 

som pryder omslaget till detta RT-nr är. 
en sedan 1968 i fackkretsar omtalad ma
skin för yrkesändamål - det var på Pa
risutställningen (Salon de Composants) 
det året som M . Georges Quellet visade 
prototypen för bl aRT-red. - 1960 
och några år framåt fanns en liten, myc
ket uppskattad maskin , Stellavox Sm 5, 
som vann vidsträckt användning för bl a 
radiobruk. Svagheten låg bl a i de små 
spolarna, och Quellet, som hade visst 
samarbete med Nagra-konstruktören 
S. Kudelski , beslöt göra en ny maskin . 
p g a av olika omständigheter lät detta 
vänta på sig, men under 1969 gick en 
första version i produktion i en ny fabrik 
i Colombier/Ne, Schweiz. SP 7, som 
maskinen heter, är ett smärre underve rk 
med sitt elektronikspäckade inre - och 
vikten är blott 3,3 kg. (M ått: 2l X 27 
X 7,8 cm:) Radioföretagen i såväl Dan
mark, Norge som Sverige har eller har 
haft maskinen till värdering, och den är 
attraktiv från många synpunkter. Främst 
har mal1 tydligen velat ha en reportage
maskin, kapabel till allt Nagran kan 
men lättare än den att hänga på sina 
kvinnliga reporters i stället för den tyngre 
" Iandsmannen" från Schweiz. Men gäller 
det vikt och enkelhet i betjäning har man 
redan insett att kassettmaskinerna är 
oslagbara - ett antal sådana har också 
prövats . Då det " bara" rör sig om tal
inslag, intervjuer och enklare nyhets
features - som ofta nog överförs per 
tråd till studion - behövs ju ingen mera 
kvalificerad apparatur.. Maskiner som 
Stellavox. SP 7 (a ca 7000 kr) får väl 
först som sist ses som ljudfilmsapparatur 
för TV- och nyhetsfilmanvändning eller 
spelfilmupptagning under vissa omstän
digheter. SP 7 kommer nämligen i sina 
båda versioner med full synkutrustning: 
Vid mono och fullspår har man Neopilot
systemet och vid stereospecifikation 
Sy nchrotone (trespår med " middle track"). 

J a, Quellet kom före Kudelski med 
en stereobandspelare i miniatyr, också 
om en sådan Nagra är i antågande. 
- SP 7 är uppbyggd med två chassier, 
vilkas moduler består av specia lmetall , 
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ungefär som ett modernt flygplans bä
rande lätta konstruktion , och på ställen 
med särskilt starka påkänningar finns 
U-profiler i speciallegeringar. l sig själv 
kommer maskinen med hastigheterna 
9,5 19,05, 38, L och 76,2 cmls, men man 
får bara användning för en, då " modulen" 
med utbytbar huvudsats bestämmer den 
enda hastighet man kan få per tonhuvud
sats. Detta modultänkande går igen i 
elektroniken som är epoxykapslad och 
speciallagrad mot chocker och vibra
tioner. Det finns ca 100 halvledare, 160 
motstånd , 70 kondensatorer och ca L 500 
anslutningar. Strömförsörjningen är 12-
20 V DC, batterier eller nätaggregat , 
och audiokretsarna drivs med 10 V medan 
motorkontrollerna drar 8 V. Skilda kret
sar för in- och avspelningskretsarna och 
för motorn . 

Hastigheternas konstanthållning sker 
med hjälp av patenterade mekanismer, 
vari ingår fotoelektriska e1elment med hög 
precision i stället för induktionskretsar, 
då de förra har högre tillförlitlighet -
ned till O Hz, säger spec. . .. Servoför
stärkare är länkade till motordrivning 
och elektronisk övervakning sörjer för 
exaktheten. Överlag har bara s k militär
specificerade komponenter använts. De 
två kanalerna har vardera tre ingång
ar: balanserade för dynamisk eller 
kondensatormikrofon, ror mixern med 
400 mV inspänning och en " diodingång" 
- 400 m V vid O dB . Den senare jämför
bar med linjeingång som har en känslig
het av 80 mV till 8 V. 

Två " modulometrar" eller utstyrnings
instrument finns med inbyggd ·ljuskälla. 
Trots apparatens litenhet finns en god 
inbyggd högtalare! 

Samma "moduler" som kontrollerar 
instrumenten, utgångarna och inspelnings
huvudena korrigerar även för playback
funktionen. - Det finns ett antal kretsar 
till med mycket speciella funktioner. Samt
liga är " packade" på måtten 16 X 35 X 
40mm. 

"Hjärtat" i SP 7 är motorn , anser 
konstruktören, och fas tän den , enligt 

vad RT erfa rit , är under omkonstruktion 
f n för att få flera kol och starkare fjäd
rar, är den väl värd en presentation . 

Quellet har utgått från den erkända 
svårigheten med motorns hastighetskon
stans hos en bärbar bandspelare . Mo
torn utsätts för ytterligt hårda påfrest
ningar, och temperaturväxlingar, fuktig
het o s v motverkar effektivt alla kva
litetssträvanden . Han har därför gjort 
rent hus med gängse konstruktionsideer 
och skapat en ny, patenterad motor som 
är bara 16 mm hög men med en 90-
procentig verkningsgrad, konstant vrid
moment och ringa vikt. Kapstan är en del 
av motorbyggnaden ; koncentriciteten 

uppgår till en tusendels mm . Stroboskop
hjulet är också en del av motorn och 
optiskt mycket precisionsbetonat . Mo
torns acceleration beskrivs som "ultra
snabb" , vilket innebär uppnående av 
rätt varv på en tiondels sekund efte r 
start! Mycket goda värden för svaj redo
visas också. Anordningen som påve rkar 
hjulet vilket sörjer för anliggning mot 
tapen för tryck mot kapstanrullen är 
även den ny . Elektromagnetiska krafter 
reglerar detta med mycket ringa effekt
förbrukning. 

Spolnaven bilda r en egen skruven het , 
och Stellavoxen använder en ny princip 
för återspolning med hög fart , varvid 
bara 100 mA åtgår för 13 fotIs. Tryck
armarna som slakar resp spänner bandet 
är två, före resp efter huvudsatsen. Ge
nom ext rahållare kan 10,5-tumsspolar 
användas utanför höljet, och armarna, 
som är helt mekaniska anordningar, sör
jer för bandets jämna anlopp. (Normalt 
femtumsspolar.) 

Panelernas organ torde framgå av 
fig . 

En tidig specifikation för SP 7, in
trimmad för Scotch 203 Dynarange-tape 
innehåller' bl a dessa uppgifter: 

Hastighetshållning inom ett brett tem
peraturregister< O, L % ,"schlupf ' < O, 1 % , 
svaj < ± O, L %, starttid < O, L s, frekvens
gång30Hz-16kHz < ± 2dB,klirr<2 % , 
radering vid 1kHz 200 mMx > 75 dB, 
signal-brusförhållande, vägt med 20Q 
mMx på bandet > 55 dB stereo och > 
60 dB fullspår mono, överhörning > 40 dB , 
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toppvoltmetrarnas t - t < o, I s för 
- I dB, stereo - kompressorns stigtid 
< 0,01 s. 

Nivåkontroll för pilottonen. Alla lager 
är av precisionstyp och självsmörjande. 

Importör: K Åke Persson & Co, 
Johanneshov. 

* UH ER 
släppte 1969 ut en specialversion för 
film- och TV -bruk som skulle vara kom
patibel med Nagra, enligt uppgift. Nu 
finns en förbättrad version på markna
den - den betingar i vårt land 3 200 kr 
utan moms och ser till det yttre näs
tan ut som syskonen i den välkända 
Repon-serien . 

Fronten . skvallrar dock om de tänkta 
profess ionell a an vändn ingsområdena. M an 
har här reportageupptagningarnas kon
troller för pilottonsynkroniseringen med 
bild enligt mottaktregistreringsprincipen 
(Neopilotsystemet). I Uhern sitter nu 
fotoelektronisk nivåautomatik , och vi
dare ha r filmaren vissa filtermöjligheter. 
Medhörningskontroll och utstyrnings
visning före och efter band ingår liksom 
stroboskopkontroll på däcket av band
hastigheten. Bandföringen är automati
serad, och elektriskt märks omkopplings
bar karakteristik fö r CCJ R eller 
NA RTB-kurva . - Kontakterna annor
lunda mot Report. 

Utstyrningsinstrumentet är en topp
voltmeter som, liksom tidigare, indikerar 
batterispänning. Nu har också tillkommit 
kontroll av pilottonens frekvensnivå . 

Det rör sig om en monomaskin fö r full
spårsregist rering och motorn är elektro
nikövervakad med " temperaturkompen
serad" hastighetsreglering. Strömförsörj
ningen uppges även den elekt ron iskt sta
biliserad. Elektromagnetisk fjärrstyrning 
möjlig . Drift genom battericeller e ller 
ackumulator eller nätet. Det går också 
bra med anslutningtill bilbatteri 6--24 v. 

Data tar noga fas ta på att man mätt 
enligt klimatnormer och allt vad DIN 
föreskriver fö r batteridrift. Sålunda: En 
hast ighet; 19 ,05 cm/s, 13 cm-spolar, frek
vensområde 40 Hz-20 kHz, avvikelse 
vid viss punkt på bandet från " börvär-

det" ~ ± 0,5 % tonhöjdsva riationer 
~ ± 0,2 % , signal-brusavstånd för 
200 mM enligt olika tyska begrepp och 
CCIR-korrektion ~ 52 dB. Radering ~ 
70 dB vid I kHz och överhörningsdämp: 
ning vid nyttoregistrering i pilottonupptag
ningen ~ 14 dB. Nivåförlust därvid ~ I 
dB Klirr, totalt ~ 2 % , tredjetonsbildni;:;g 
~ l % , mätt vid ledningsutgång vid 600 
ohms· avslutning och 4,4 V ~+ 15 dBm 
nivå. 

200 ohms symmetrisk mikrofoningång 
med 0,2 mY max 15 mY = full utstyr
ning. Ingång 22 mY max 40 mY i 47 
kohm ; ingång 340 mY och max 450 
mY i lmohm. 

Utgångar 4,4 V i 600 ohm symmetrisk 
jordfri samt 450 mY i 4 ,7 kohm. Pilot : 
~ 600 fl.v i 100 ohm . 
- G eneralagent : AB Eia Radio, Stock
holm . 

* STUDER 
har med sin nya A 80 givit sig in i " kanal
konkurrensen" med främst Scully och 
Ampex, ehuru ett flertal andra studio
mask iner finns för upp till 24 kanaler. 
Den nya Studern är en .l6-kanalsband
spelare för stereo eller mono. Den besit
ter förnämliga data och är uppbyggd med 
tanke på lättåtkomlighet och enkel se r
vice. ·De flesta komponenter ä r snabbt 
utbytbara för konvertering av maskinen 
till önskad operation. Allt sitter på in
stickskort i stativ, och i elektroniken ingår 
ett antal IC-minneskretsar och räkneen
heter fö r exakt band- och inspelnings
tidskontroll. Logiksystemet för bandstyr
ning m m är mycket utvecklat, och ett 
antal avkännande organ - bland dem 
optoelektroniska element - "vet" när 
tapen rör sig åt något håll eller står still 
på viss punkt. En detalj ä r t ex att opto
elektronik scannar rotationen hos högra 
tapespolens länk rulle och avger två kant
vågsspänningar vilka ligger i 90° motfas 
för att nyttjas i en " riktningsdetektor" 
för tapen och avge signal för dennas rö
relser. Samtidigt används en av kantvågs
spänningarna som en klocksignal för steg
motorn vilken i sin tur mottar informa
tioner från olika håll vilket påverkar 
tapens räknekretsar att registrera " upp" 
eller " ned". För bl a övervakning av in
spelningsförloppet, tapens ostörda flöde 
o s v används en serie digitala pulse r. 
Vid felindikering någonstans blockeras 
spolmotorerna. 

Varje förstärkarmoduI är en plug in
enhet och tämligen komplett för resp 
kanals elektronik. Varje modul innehål
ler sålunda kretsar för inspelning, av
spelning, synk - selektiv inspelningssyn
kronisering -, Iinjeförstärkare , VU
meter, kontrollerande logikkretsar och 

spänningsstabilisering . 
Inspelningsenheterna för resp kanal 

består aven förförstärkare, en kontroll
enhet och en utförstärkare. 

Utom kiseltransistorer, FET och IC in
går också ett antal hybridkretsar i elektro
niken. 

Några nyckeldata är: Frekvensgång 
för både 38 , I och 19,05 cm/s 30 Hz
J8 kHz + 1- 2 dB ; 60 Hz-1 2 kHz ± 
0,75 dB. Svaj , mätt med EMT 420 enligt 
DIN 45 507 , toppvärde: ± 0,05 % (vägt) 
vid 38 cm/s . Klirr över band vid 1kHz 
< 2 % vid 51,4 mM/mm . Signal-brusav
stånd med Agfa PER 525 över band 
och nivån vid 5 1,4 mM/mm är för 38 
cm effektivvärde 62 dB. 

(Priserna varierar beroende på ut
rustning: Ca 180 000 kr för 16 kan och 
2-tumstape till ca 20000 kr = kva rts
tumsband och mono.) 

Generalagent : EIJa Radio & Television , 
Stockholm . 

Mera ljudnytt 

kommer i nästa nr av RADIO &TE
LEVISlON då bl a ett pa r nya hög
talartyper presenteras samt - om det 
är tekniskt möjligt - en ny svensk 
förstärkare/FM -tuner. Svenskt är 
också provningsobjektet, en f örstär
kare med radiodel. 

Audionyheter med produktnytt 
och teoria rtiklar kommer i varje nr 
av RT under hösten - missa inget 
av dessa intressanta nummer ! 
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Hur man väljer näiaggregat 

Mueller, D A och Braverman, R C*: 

EffektIikriktning med halvledare 

* Behovet av likströmseffekt inom industrin världen över har inte som 
man möjligen skulle kunna misstänka, avtagit på något sätt. Sålunda 
omvandlas ca femtedelen av all växelström som alstras i USA till lik
ström. * I denna artikel kommer ett par specialister till tals - verksamma 
inom Westinghouse-koncernen - som granskar effektlikriktning med 
halvledarteknik på grundval av dess förutsättningar och arbetssätt. * Genomgången, som bör vara värdefull för många kategorier elektro
niker, tar också fasta på metoder för bestämning aven belastnings 
nominella effektförbrukning liksom metoder för matning av enkla, 
multipla resp tretrådsbelastningar samt några speciella typer av likrik
taraggregat. 

Anod"", - - Backriktn. 

~I" Framriktn.- - Katod 

ACinspPu% 

r r 
r r n : 

Fig I. Kiseldioder finns i många storlekar 
och former, frå n miniatyrdioder i storleks
ordningen en tändstickas tändsats till stora 
effektdioder för skruymontage som visas i 
(a). Alla kiseldioder fungerar på samma 
sätt - när anoden är positiv (b), flyter 
ström till katoden. När anoden är negativ, 
spärras strömmen. En krets med en diod 
ger halvvågslikriktning ay en yäxelspänning. 
Endast den positiva halyperioden hos sinus
vågen passerar genom kiseldioden till den 
positiva polen och till belastningen. 

• • Halvledarbegreppet har fört med sig 
många förändringar inom elektrisk dis
tribution och reglering, speciellt ifråga 
om effektomvandling. Elektroniska sys
tem - med transistorer, kiseldioder, ty
ristorer (si licon-controlled rectifiers) och 
tetrod tyristorer (si licon-controlled switch
es) - ersätter efter hand många typer av 
omvandlare med elektronrör och meka
niska metoder. Halvledarsystem kan an
vändas för att omvandla växelström till 
likström med fasta eller variabla spän
ningar, en likspänning till en annan lik
spänning, likspänning till växelspänning 
med fast eller varierbar frekvens samt 
växelspänning aven frekvens till en annan 
frekvens. Denna artikel kommer huvud
sakligen att behandla omvandling av 
växelspänning till likspänning för in
du triella anläggningar. 

Omvandlingsutrustning med ha lvleda
re har många stora fördelar jämfört med 
an nan utrustn ing för effektomvandling. 
Dessa fördela r har visat sig vara pålit
lighet , lång livstid , minskat underhåll, 
mi ndre storlek och lägre vikt, ökad verk
ningsgrad, lägre installationskostnader, 
god inre spänningsreglering , utmärkt 
effektfaktor och 1åga initialkostnader. 

Enfas likriktning 
Fig 2 a visar kopplingen och utspän-

MATERIAL 
ochMEIDDER 

SYMBOLERNA I FIG: 
Då delsjlg till denna arti
kel i original uppvisar 
ski ljaktigheter i symbol
märkning o s v gentemot 
RT:s gängse ritningsstan
dard skall här förklaras 
några symboler: J jlg 5 
och 7 t ex, anger (M) resp 
® som i det fillet är 
kontaktorspolar, att de 
aktiverar kontakterna -11-
märkta med M och R. 

Ol 
-ryj--

R 
---1~ 

M 
---1~ 

Ma 
---1~ 

Ol 
Jr 

En mormalt öppen kon- R 
takt anges av -11-, och en ;jf 
normalt sluten som-'R-. 

aL betyder Over Load, överbelast· 
ningsskydd. Kontakten Ma (Auxiliary) 
är en hjälpkontakt på kontaktor M, som 
förhindrar att en kortslutning i den fläkt
kontakt vilken ligger i luftströmmen kan 
aktivera kontaktorspole @ Den sym
bol som ser ut som två " krokar" i ingrepp 
mot varandra anges av konsulterad ex
pert is inom Westinghouse Electric Inter
national som ett termiskt överbelastnings
skydd . Red 

* General Controi Division, Westing
house Electric Corp., Buffalo, New York . 

Spänningsstabilisering~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



ningens vågform för en enfas halvvågs
likriktare. En enfas helvågslikriktare kan 
anordnas genom att man använder två 
dioder och en växelströmstransformator 
med mittuttag på sekundärsidan som visas 
i fig 2 b. När anoden hos diod l i denna 
koppling är positiv och släpper fram 
ström till utgångens pluspol, · är anoden 
i diod 2 negativ och spärrar strömmen. 
När den sinusformade växelspänningen 
passerar noll, blir anoden hos diod l ne
gativ och diod 2:s anod positiv. Därför 
flyter den negativa halvperioden (nedre 
halvan) av sinusspänningen genom diod 
2 till pluspolen. Varje helperiod hos 
växelspänningen ger två halva vågor av 
pulserande likström, vilket innebär hel
vågslikriktning. 

Enfas pulserande helvågslikström kan 
också fås med en bryggkoppling med 
fyra dioder enligt fig 2 c. Strömmen från 
transformatorns sekundärlindning flyter 
till diodbryggan i punkterna A och B. 
Under den halvperiod av växelspänningen 
då punkt A är positiv jämfört med punkt 
B, flyter ström till diod l, som spärrar och 
till diod 2, som släpper fram ström till 
utgångens pluspol. Från denna pol passe
rar strömmen genom belastningen och 
tillbaka till bryggans Il'linuspol, genom 
diod 3 och till punkt B i bryggan. Under 
växelspänningens andra halvperiod blir 
punkt B positiv jämfört med punkt A , 
så att ström flyter genom diod 4 till 
pluspolen, genom belastningen och till
baka till minuspolen och genom diod l 
till punkt A . Under en helperiod erhålls 
två halva vågor av pulserande likström. 

Enfas helvågslikriktning begränsas i 
allmänhet till anläggningar med lägre 
effektbehov , eftersom ström med pulse
rande vågform inte är öpskvärd för 
många slag av belastningar. Typiska till
lämpningar skulle vara några varianter 
av styrkretsar, likspänningsaggregat för 
radio- och televisionsbruk samt styran
ordningar för elektromagneter och mind
re likströmsmotorer. Förbrukare av stora 
enfas effekter är inte betjänta av många 
elektriska användningsområden, vilket 
blir dyrbart. Där behovet av likspännings
effekt är stort, används därför vanligen 
trefasIikriktning. 

Trefas likriktning 
De flesta industrianläggningar har till
gång till trefas växelström. Den enklaste 
metoden att få likströmseffekt från trefas 
växelström visas i fig 2 d. Här används 
tre dioder för att likrikta strömmen som 
flyter genom sekundärlindningarna hos 
en DN -kopplad trefastransformator. 

Den inmatade växelströmmen består 
av tre sinusvågor; den första startar 
vid O grader, den andra vid 120 grader 
och den sista vid 240 grader. Trediods
likriktaren släpper bara fram den positiva 
halvperioden hos varje sinusvåg. Den diod 
blir ledande för den halvvåg, som har 
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Fig 2. Kiseldioder kan användas i olika 
kopplingar for att ge omvandling från växel
spänning till likspänning. Enfaskretsar kan 
använda en ensam diod för halvvågslikrikt
ning (a), två dioder för helvågslikriktning 
(b) eller fyra dioder i en bryggkoppling 
för helvågslikriktning (c). Två metoder for 
likriktning av trefas växelström är kretsen 
med tre dioder (d) och bryggan med sex 
dioder (e). Intill varje krets visas utspän
ningen for en helperiod hos den inmatade 
växelspänningen. 

den högsta spänningen för ögonblicket. 
Så snart som en haLv våg överskrider den 
föregåendes spänning, börjar nästa diod 
leda, och den förra stryps. Den resulte
rande utspänningen innehåller tre partiel
la halvvågor för varje helperiod hos in
späriningen. 

I ideal form är ett spänningsreglerat 
kraftaggregat en spänningskälla utan rip
pel (överlagrad växelspänning), med inre 
resistansen noll och med en exakt definie
rad utspänning som är konstant under 
alla förhållanden. 

Eftersom idealet sällan uppnås till · ett 
rimligt pris måste man acceptera en 
kompromiss - t ex är ripplet (uttryckt 
i graden av fluktuation hos en likspän
ning kring dess medelvärde) hos en halv
vågslikriktare omkring 121 procent. 

Enfas helvågslikriktning reducerar 
ripplet till ungefär 48 procent. 

DC UTSPÄNNING 
o 60 120 180 21.0 300 o 
l I I I I I I 
eo~ 

Positiv yta 

H,----f-----''r-_f_-.:..--f'---+Neutral yta 

Negativ yta 
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Fig 3. Diagram och tabell som illustrerar 
tekniken for likriktning av trefas växel
spänning med en brygga med sex dioder 
(Fig 2e). Vid början av växelströmsperio
den (a), är fas A positiv, fas B negativ och 
fas C neutral. Därfor flyter ström genom 
diod 2 till den positiva utpolen enligt ta
bellen (b). Strömmen hindras från att flyta 
till den negativa utpolen av dioderna 1, 4 
och 6. Den enda öppna vägen for strömmen 
är genom diod 3. Detta förlopp upprepas 
sex gånger per hel period med olika fas
och diodkombinationer for att ge en lik
spänning på utgången med kunformen enligt 
(a). 

Tab (3 b). Ström flyter genom diod 2 till 
den positiva ut polen. Här visas forhärskan
de faser och tecken: 

Fas: 
6~ 12~ 18~ 24~ 300 

~O 120 180 240 300 -O 

FasA + + N - - N 

Fas B - N + + N -
Fas C N - - N + + 

Vid ledande tillst nd hos dioden: 

A 
D·I C C 

D-2 C C 

D-3 C C 
B 

D·4 C C 

D-5 C C 
C 

D-6 C C 

Trefas likriktning med tre dioder 
sänker ripplet till ungefär Il procent. 
Genom att använda sex dioder i en trefas 
bryggkoppling, kan man reducera ripp
let till cirka 4,5 procent. 

En trefas helvågsbrygga visas i fig 2 e. 
I denna krets utnyttjar man både den 
positiva och den negativa halvperioden av 
sinusspänningen hos varje fas. Liksom i 
kopplingen med tre dioder börjar den 
diod leda, som får det högsta spännings
värdet i ett givet ögonblick. Eftersom 
en helperiod innehåller sex halva vågor, 
får likströmmen en vågform med sex 
partiella vågor per växelströmsperiod. 
Vi skall i det följande se hur likspänning
ens vågform alstras i bryggkopplingen 
med sex dioder. 

De Y -kopplade sekundärlindningarna 
hos transformatorn ger trefasvågformenlll.. 
som visas i fig 3 a. Varje spänning är'" 

----------------------Strömförsörjning 



fasförskjuten 120 grader relativt de två 
andra. Inom en växelspänningsperiod på 
360 grader når varje spänning sitt topp
värde två gånger - en gång positivt 
och en gång negativt. 

Observera i fig 2 e, att varje fas på 
sekundärsidan är ansluten mellan två 
dioder: fas A är kopplad till katoden på 
diod l och anoden på diod 2, fas B till 
diod 3:s katod och diod 4:s anod och fas 
C till katoden på diod 5 och anoden på 
diod 6. En diod är ledande när spän
ningen hos en fas blir högre än spänning
en hos en annan fas i respektive positiv 
eller negativ riktning. 

I fig 3 a, i punkten O grader, ökar fas 
A (heldragen) i positiv riktning, samtidigt 
som fas C (streckprickad) minskar från en 
positiv topp. När de två spänningarna 
korsar varandra i punkten O grader, upp
hör därför diod 6 att vara ledande för 
fas C, och diod 2 börjar bli ledande 
för fas A. Vid samma tidpunkt når fas B 
(streckad) sitt toppvärde i negativ riktning 
och får diod 3 att bli ledande. 

Den krets, som matar ström till utgång
en vid denna tidpunkt och fram till 60-
graderspunkten , är lindning A genom 
diod 2 till pluspolen, genom belastningen 
till minuspolen och genom diod 3 och 
lindning B till den gemensamma kopp
Iingspunkten. När punkten 60 grader 
har nåtts får fas A sitt positiva toppvär
de, fas B minskar, och fas C blir den 
dominerande negativa spänningen . Fast
än diod 2 fortsätter att vara ledande till 
utgångens pluspol, växlar strömmens väg 
från minuspolen momentant från diod 3 
till diod 5. Nu bildar fas A och fas C 
den totala kretsen. Förloppet fortsätter 
genom hela 360-gradersperioden med 
omkoppling av diod och fas var 60:e 
grad. 

Fig 3 b visar en tabell över dessa om
kopplingar: Märk, att varje fas är ledande 
i 120 grader, eller en tredjedels hel period 
i två på varandra följande 60-graders
perioder! 

Element i ett statiskt .likriktaraggregat 
Ett typiskt likriktaraggregat är upp
byggt av följande element: inkommande 
ledningsskydd, isoleringstransformator, 
bryggkopplingar med kiseldioder, skydds
kretsar mot fel , kylanordningar samt mät
och indikeringsapp~ratur. 

• Inkommande lecfningsskydd 
Den vanliga metoden att slå till och från 
likriktarenheten i ett likspänningsaggre
gat är att använda en startkopplare eller 
en effektbrytare över den inkommande 
växelströmslinjen. Då en magnetisk start
kopplare används, innefattar den normalt 
ett underspänningsskydd. När en effekt
brytare föredras, är dess primära funktion 
att tillhandahålla en manuell brytmöjlig-' 
het, att skydda mot kortslutning hos 
växelspänningen och att skydda den in-

kommande ledningen. - Eftersom många 
system har en yttre effektbrytare för den 
matande linjen, som ger detta skydd, har 
de flesta kraftaggregat inte någon inre 
brytare. 

• Isoleringstransformator 
Transformatorn tjänar två syften i alla 
likriktaraggregat: likströmsisolering och 
justering till ledningens växelspänning. 
Transformatorn isolerar den inkommande 
ledningen så, att likströmskretsen kan 
jordas om så önskas. En del system 
konstrueras för att jordas till skydd för 
betjänande personal. Justeringsmöjlighet 
ges genom olika uttag på transformatorns 
primärlinuning. Dessa uttag gör att pri
märsidan kan anpassas till den inkom
mande linjens spänning, eftersom de ger 
möjlighet att öka eller minska några pro
cent på den spänning transformatorn 
konstruerats för, så att den kan användas 
i det aktuella fallet. 

• Likriktarbryggan 
Likriktarbryggan med kiseldioder om
vandlar växelström till likström. Efter
som det alstras värme under effektom
vandlingen, monteras kiseldioderna indi
viduellt på kylflänsar som leder bort 
värmet. Vid större belastningar kan två 
eller flera dioder parallellkopplas för att 
klara av stora strömmar. I sådana fall an
vänds en reaktor i serie med dioderna 
så, att strömmen fördelar sig lika mellan 
paralIeHkopplade dioder. Om reaktor 
inte används, är dioderna speciellt matcha
de för att ge strömdelning. 

• Skyddskretsar 
Likriktarkretsar med kiseldioder är van
ligen till fullo skyddade mot alla fel, som 
kan uppstå. Varje diod är utvald och in
kopplad så att den kan tåla 3 till 4 gånger 
den normala växelspänningen under drift . 
Ström begränsande säkringar med snabb
utlösning skyddar dioderna ifall utgången 
skulle bli kortsluten. 

Vanligen kopplar säkringarna bort lik
riktaren från kortslutningsstället inom 
1f4 hel period eller omkring 4 till 5 milli
sekunder. För att fi;rhindra skador, för
orsakade av de spänningssprång Som upp
står vid högspänningsomkopplingar, är 
I ikriktarna vanligen försedda med över
spänningsskydd av selentyp. Som ett yt
terligare skydd mot snabba överspänning
ar kan en enkel kondensator-motstånds
krets kopplas över likströmsutgången. 

• Kylning 
Kylning i mindre kraftaggregat uppnås 
vanligen med naturlig konvektion (luft
strömning). Större aggregat använder 
luftkylning med hjälp av motordriven 
fläkt. 

Konvektionskylning används vanligen 
i aggregat på 115-125 V likspänning 

för upp till 50 kW och på 230--250 V 
likspänning för upp till 100 kW. 

Fläktkylning används i enheter för 40 
kW och högre vid antingen 125 eller 
250 V likspänning. I fläktkylda aggregat 
bör omkopplare som styrs av luftflödet 
användas , så att belastningen kopplas 
ifrån kraftaggregatet om det kylande 
luftflödet upphör. 

• Mätning och indikering 
Bland de instrument som kan användas 
för övervakning av driften hos likriktar
aggregat finns likströmsamperemeter med 
shunt, likspänningsvoltmeter, röd TILL
indikeringslampa och en neonlampa som 
övervakar säkringen över varje diod. 

De ovan be\1andlade elementen kan 
kombineras på olika sätt till många typer 
av kraftaggregat med halvledare, dimensio
nerade för en uteffekt från några kW 
till omkring I 000 kW. 

I huvudsak används fyra typer av kraft
aggregat: konvektionskylda aggregat, 
fläktkylda aggregat, fläktkylda aggregat 
med extradioder samt fläktkylda aggregat 
med samarbetande säkring och automa
tisk brytare. 

Dessa typer skiljer sig huvudsakligen 
åt vad beträffar brygg- och säkringsar
rangemangen för att" ge skydd mot fel 
hos antingen belastningen eller dioderna . 

Den enklaste och pålitligaste typen av 
omvandlarenhet är det konvektionskylda 
kraftaggregatet som visas i fig 4. Kret
sen innehåller de sex nödvändiga dioder
na för trefas likriktning, säkringar på 
transformatorns sekundärsida och över
spänningsskydd. Om ett fel skulle uppstå 
i belastningen eller i en diod ; utlöses den 
strömbegränsande säkringen vilket skyd
dar aggregatet men avbryter matningen 
av likström. Denna typ av aggregat är 
idealisk för användningsområden som 
kräver omvandling " på fläcken" för 
att mata enkla eller multipla belastningar, 
i vilka fel sällan förekommer . 

Komplettering med fläkt för kylningen 
komplicerar kopplingen , som framgår av 
fig 5 . Luft som sätts i rörelse tillåter dock 
ett mer effektivt tillvaratagande av diod
kapaciteten och är nödvändig i aggregat 
för mer än 50 kW. 

Förutom fläkten , start- och stoppkon
takter och luftflödeskontakt, kan kopp
lingen ha en startkopplare med överbe
lastningsrelä på växelströmssidan, en lik
strömsamperemeter med shunt samt en 
Jikspänningsvoltmeter. 

Avbrott i likströmsmatningen på grund 
av diodfel kan elimineras genom att 
man använder en fläktkyld omvandlar
enhet med extradioder, se fig 61 Varje 
gren i kiseldiodbryggan innehåller en ex
tra diod . Alla dioder är individuellt av
säkrade och försedda med övervaknings
lampa för lokalisering av felaktig diod. 
Utgången är också försedd med Iikströms
säkringar som skydd för omvandlaren
heten mot fel i belastningen och mot över-
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Fig 4. Koppling som iIIusterar en enkel statisk likriktare som är 
konvektionskyld. 

F!.g 5. Fläktkylning av diodbryggor behövs 
vanligen i likriktare för effekter över 50 
kW. Hjälpkretsar används för att skydda 
likriktaren och för att kontrollera att fläk
ten fungerar. 

Fig 6. När det krävs större pålitlighet blir likriktarkretsarna mer 
invecklade. I denna fläktkylda likriktare med extradioder är ytter
ligare en diod placerad i varje gren hos bryggan for att ge en al
ternativ väg för strömmen vid diodfeI. Dessutom skyddas dioderna 
av säkringar. Varje diodsäkring övervakas med en neonlampa, 
som visar säkringens tillstånd. 
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Fig 7. Om likriktarenhetens utgång kommer att utsättas fOr många belastningsfel, är det 
rekommendabelt att använda en enhet med samarbetande säkring och automatisk brytare. 
Denna koppling visar de automatiska brytarna på varje gren av likströmsutgången. När 
internt larm eller fjärrsignal önskas vid diodfel kan triggersäkringar installeras parallellt 
med varje diodsäkring som figuren visar. Triggersäkringen har en fjäderbelastad kontakt 
som utlöses när säkringen utlöses och sluter en kontakt i larmkretsen. 

belastning. Dessutom hindrar dessa säk
ringar att diodsäkringarna utlöses vid 
belastningsfel. 

Aggregat med extradioder är idea liska, 
där multipla likströmsbelastningar matas 
och fel i någon belastningskrets klaras 
av med strömbegränsare i varje matad 
krets . Med denna typ ·av aggregat är det 
möjligt att samordna utgångssäkringarna 
med de individuella belastningssäkring
arna så, att fel i en krets isoleras utan 
matningsavbrott i andra kretsar. 

Till undvikande av att en säkring ut
löses vid belastningsfel kan en koppling 
med samarbetande smältsäkring och auto
matisk brytare användas, se fig 7. Detta 
slag av aggregat innehåller en kiseldiod
brygga som tål tänkbar ström vid ett 
fel , tills en automatisk brytare på ut
gången kan klara av detta. 

Beroende på belastningen kan likriktar
enheten innehålla ända upp till 20 dio
der per fas. Strömbalanserande reaktorer 
används för att dela strömmen lika 
mellan dioderna. Dioderna kan kopplas 
som extradioder med individuella säkring
ar och säkringslampor, som visats i före
gående typ av aggregat. 

En annan metod för säkringsövervak
ning med triggersäkringar visas också 
ifig 7. Ifall en diodsäkring utlöses, påver
kar triggersäkringen kontakter, vilka 
starta r en alarmklocka eller ger fjärr
signal. 

Enheter med samarbetande säkring 
och automatisk brytare byggs vanligen 
utan startkopplare på den inkommande 
växeiströmslinjen, eftersom de normalt 
är avsedda för högre effekter. ] de flesta 
installationer är dessa funktioner samla
de i separata kopplingsenheter. 

Emellertid kan , om så önskas, en växel
strömskontaktor, frånskiljare , likströms-II!... 
säkringar och andra anordningar levere- '" 
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ras som en integrerad del av omvandlar
enheten. 

Vid val av speciell typ av, statisk ef
fektomvandlarenhet för en given tillämp
ning måste följande faktorer tas i be
traktande: den nominella effektförbruk
ningen hos den enkla eller multipla 
belastningen, typen av omvandla rut
rustning som är nödvändig för att till
fredsställande tillgodose belastningens 
krav och de likströmssystemparametrar 
som påverkar belastningen. 

För att förenkla denna' genomgång 
kommer förf att lägga huvudvikte'n på 
kraftaggregat med fasta, ej reglerade 
spänningar för industriella tillämpningar. 
- Emellertid är aggregat för speciella 
spänningar, enheter för justerbara spän
ningar och för reglerade spänningar tänk
bara, om man tar liknande typfaktorer i 
betraktande. 

När man väljer ut en omvandlarenhet 
för en given belastning, måste dimensio
neringen vara riktig för belastningen. 
Om den nominella effektförbrukningen 
sätts för lågt, kommer extra underhåll att 
behövas för att sätta i nya säkringar 
eller återställa utlösta automatiska bryta
re. Om märkeffekten sätts för stor, in
vesteras kapital i outnyttjad kapacitet. 

Fyra vanliga metoder används för att 
bestämma den korrekta effektförbruk
ningen för en likriktarenhet: 

Den exaktaste metoden är att installe
ra en amperemeter med skrivare i de 
ledningar eller skenor som nu matar be
lastningen och registrera strömförbruk
ningen över en typisk driftsperiod. Tids
perioden bör vara så lång, att man kan 
bestämma den genomsnittliga kontinuer
liga belastningen och de periodiska över
belastningar som omvandlarenheten ut
sätts för. När den nominella effektför
brukningen har bestämts, bör man lägga 
till en säkerhetsfaktor på 10 till 15 pro
cent för oförutsedda händelser. 

I några fall är det inte möjligt att mäta 
belastningen, t ex i en nyanläggning 
eller där den nya belastningen är större 
än den förutvarande . Om effektförbruk
ningen hos de enskilda utrustningarna i 
belastningen är känd, är det möjligt att 
räkna ut det totala strömbehovet. 

Då man använder denna metod måste 
man medräkna smärre belastningar så
som blixt- och kontroll reläer, om de ut
gör en betydande del av den totala be
lastningen. 

Denna metod kräver en utnyttjande
faktor (diversity factor - uppskattning 
av hur stor del av belastningen som maxi
malt är igång, dividerat med hela den an
slutna belastningen). Emellertid skall man 
vara försiktig då man bestämmer denna 
faktor! Om den sätts för stor , blir om
vandlarenheten överdimensionerad och 
binder investerat kapital i outnyttjad ka
pacitet. Om en för liten faktor används, 
kommer omvandlarenheten att vara un
derdimensionerad och få talrika säkrings
brott och utlösning av automatiska bry ta-

. , 

re . En korrekt beräknad faktor kan hålla 
kapitalinvesteringen vid ett minimum och 
ge fullt utnyttjande av den omvandla
de effekten. 

Ett befintligt likspänningssystem kan 
för närvarande matas t ex aven motor
generator , roterande omformare eller via 
abonnerat skenuttag med mätare. Därför 
bör en omvandlarenhet med samma märk
effekt ersätta den , gamla. Om det existe
rande systemet har fungerat tillfredsstäl
lande är tydligen effektkapaciteten riktig. 
Då belastningen kan ha ökat - eller 
minskat - sedan den befintliga enheten 
togs i bruk, kan emellertid effektbehovet 
ha ökat eller minskat . Att ersätta' det exi
sterande kapacitetstalet med samma ka
pacitetstal är ingen korrekt metod för att 
fastställa den nominella förbrukningen. 

Den minst noggranna metoden att 
bestämma den nominella effektförbruk
ningen kan klassificeras som en grov 
tumregel: använd en kilowatt av tillförd 
effekt per hästkraft i belastningen. Den
na metod förutsätter att all utrustning är 
i drift 100 procent av tiden, så vida inte 
en utnyttjandefaktor tas med. 

En omvandlarenhet som dimensione
rats på en sådan basis kommer att ha 
riktig kapacitet men kan visa sig dyr, 
eftersom en enhet med mycket lägre 
märkeffekt förmodligen skulle klara av 
samma belastning tillfredsställande. 

Matning av enkla belastningar 
Vid val av lämplig likriktarenhet är det 
av betydelse vilken typ av belastning 
som skall matas. En enkel belastning, t ex 
en likströmsmotor som ansluts över en 
startkopplare som i fig 8 a, kan matas 
med en standardenhet. Denna enhet kan 
antingen vara konvektions- eller fläkt
kyld, beroende på belastningens storlek. 

Eftersom pålitligheten hos dessa två 
typer av enhet är större än pålitligheten 
hos likströmsapparaten - och i vissa 
fall större än hos själva växelströmskäl
lan - skulle ringa eller ingen yt~erligare 
pålitlighet vinnas genom användning av 
en enhet med extra dioder eller samar
betande säkring - automatisk brytare. 

Även om tillfälliga fel uppstår i en be
lastning, skulle en standardenhet för lik
riktning vara tillfredsställande, eftersom 
den har ett eget skydd genom strömbe
gränsande säkringar på transformatorns 
sekundärsida. Om det ofta förekommer 
fel i belastningen, så är emellertid en 
enhet . med samarbetande säkring och 
automatisk brytare önskvärd och bör an
vändas, om detta är ekonomiskt försvar
bart. Ett sådant arrangemang visas i fig 
8 b. Då man överväger vilken typ av 
enhet som skall användas bör man inte 
förbise kostnaden för insättning av nya 
säkringar i en standardenhet som inte 
skyddas med automatiska brytare. 

Många tillämpningar för matning av 
enkla likströmsbelastningar för med sig 
kritiska tillstånd där en process eller pro-

dukt skadas om likströmsmatningen skul
le upphöra. Pålitligheten hos växelströms
kälIan bör ägnas stor uppmärksamhet, 
eftersom likriktarenhetens pålitlighet inte 
kan bli bättre än källans. 

Om växelströmskällan är opålitlig, är 
flera tillvägagångssätt möjliga. När ef
fektbehovet är relativt litet, kan man an
vända reservkällor som t ex batterier eller 
generatorer drivna med förbränningsmo
torer. Dessa källor är dock inte lämpliga 
där effektbehovet är stort, vilket är fallet 
hos genomsnittet av tillämpningarna. 

I några fall kan effektleverantören 
förbättra , växelströmskällan så, att den 
blir pålitlig. Skulle denna åtgärd visa sig 
vara omöjlig eller opraktisk, kan likrik
tarenheten matas från två oberoende 
växelströmskällor . 

Om dessa två källor. har samma spän
ning, kan man använda ett mekaniskt 
förreglerat omkopplingssystem, se fig 8 c, 
för att koppla om likriktarenheten från en 
felaktig källa till en alternativ källa. 

Medan omkopplingen äger I;um känner 
belastningen ett kortvarigt avbrott i lik
strömsmatningen. En likriktarenhet av 
standardtyp kan användas med detta 
system, men en enhet med extradioder 
eller samarbetande säkring och automa
tisk brytare rekommenderas. 

Ibland finns inte tillgäng till ytterligare 
en växelströmskälla med samma spän
ning som den ordinarie. I detta fall kan 
två likriktarenheter användas enligtfig 8 d. 
Varje enhet är stor nog att ensam mata 
hela likströmsbelastningen. Vid normal 
drift matar båda enheterna lasten samti
digt. Om då en växelströmskälla bryts, 
tar den andra källan automatiskt över 
hela belastningen utan att det sker nä got 
avbrott i strömmatningen. Likriktaren
heter med extradioder eller med samarbe
tande säkring och automatisk brytare re
kommenderas för en tillämpning av den
na typ. 

Förutom att ge pålitlighet vid matning 
av kritiska belastningar, kan tvä eller 
flera likriktarenheter kopplas parallellt 
för att uppnä den erforderliga märkeffek
ten. Två regler bör följas vid parallell
koppling av likriktarenheter: 

I. Använd identiska enheter med 
samma regleringskurva och samma spän
ning vid full belastning. 

2. Använd samma växelströmskälla 
för alla enheter. 

En enhet som drivs i parallellkoppling 
kan kopplas till och frän på växelströms
sidan, medan likströmssidan fortfarande 
är ansluten till likströmsskenan. Kisel
dioder är gjorda för att tåla likspänning
en, även om diodernas växelströmssida 
är spänningslös. Vid sådan drift är 
läckströmmen i kiseldioderna så liten 
att effektförlusten är försumbar. 

Normalt finns urkopplingsmöjlighet 
pä likströmssidan, sä att en enhet kan 
isoleras från belastningen för underhåll 
eller inspektion. 

Spänningsstabilisering~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



Matning av multipla belastningar 
När endast en likriktarenhet behövs för 
att mata multipla belastningar, bör syste
met konstrueras på ett sådant sätt, att 
ett fel i en delbelastning inte utlöser 
skyddande säkringar eller automatiska 
brytare i likriktardelen och därmed för
orsakar avbrott i likströmsmatningen till 
samtliga belastningar. 

l system som skyddas med säkringar 
och där de olika delbelastningarna är 
ungefär lika stora, se fig 9 a, kan iso
lering av ett fel åstadkommas genom 
att man väljer belastningssäkringar som 
utlöses snabbare än de strömbegränsan
de smältsäkringarna i likriktarenheten. 

Obalanserade belastningar kan också 
behandlas på detta sätt, så länse som den 
största av de enskilda belastningarna inte 
är större än en tredjedel av den nominel
la belastningen för likriktarenheten. 

När en av belastningarna är större än 
en tredjedel av den totala belastningen, 
är det vanligtvis inte möjligt att finna 
säkringar kapabla att isolera den stora 
belastningen utan att huvudsäkringarna 
utlöses på samma gång. Därför avsäkras 
inte den stora belastningen, fig 9 b, utan 
skyddas endast av huvudsäkringarna. 
De mindre belastningarna är dock avsäk
rade. 

Ett fel hos en av de mindre belast
ningarna utlöser dess individuella säk
ringar men kommer inte att bryta ström
men till de andra belastningarna. Men 
om det uppstår ett fel i den större belast
ningen, bryts matningen till hela syste
met. 

Vid matning av multipla belastningar 
som skyddas med automatiska brytare, 
skall brytarna för de individuella belast
ningarna dimensioneras på grundval 
av de beräknade strömmarna vid fel. En 
enhet med samarbetande säkring och au
tomatisk brytare erfordras vanligen om 
en automatisk brytare skall väntas klara 
av ett fel utan att utlösa en säkring. 

När denna enhet används i ett system, 
se fig 9 c, behövs ingen huvudbrytare så 
länge som summan av de ögonblickliga 
utlösningsströmmarna för samtliga be
lastningsbrytare är lika med eller mindre 
än 200 procent av likriktarens utström. 

När summan av belastningarnas ut
lösningsströmmar är större än 200 pro
cent av utströmmen, bör en automatisk 
brytare användas på huvudutgången för 
att skydda likriktarenheten, sefig 9 d. 

Matning av tretråds belastningar 
I en del befintliga system krävs det att 
likriktaraggregatet skall mata likströms
effekt till tretråds belastningar. Likrikt
ning för detta slags matning kan åstad
kommas på flera sätt som visas ifig 10. 

Metoden i fig 10 a använder en D{Y
kopplad isolerande transformator för att 
mata växelspänning till likriktarbryggan. 

3-fas AC r----, 

AC/DC 
Omv. 

(o) 

:----------+----------1 

(e) 

3-fas AC 

Fig 8. Beräknad felfrekvens och pålitlig~ 

heten hos växelströmskällan bör tas i be
traktande innan man ansluter en likriktare 
till en enkel växelströmsbelastning. .För 
belastningar där felfrekvensen väntas bli 
låg, t ex likströmsmotorer (a), kan man 
använda en standard likriktare med smält
säkringar. Om felen väntas bli talrika bör 
man använda en enhet som skyddas med 
en automatisk brytare (b) för att komma 
ifrån kostnaderna för ofta förekommande 
säkringsbyte. Vid kritiska belastningar bör 
växelspänningen tas ut från två separata 
källor. Likriktarenheten kan kopplas om 
mekaniskt mellan två källor som visas i (c). 
För att uppnå största pålitlighet kan en 
likriktarenhet kopplas till vardera källan 
(d), så att det inte uppstår något avbrott 
i matningen av likströmseffekt om ett fel 
uppstår hos den ena källan. 

Varje lindning på transformatorns Y
kopplade sekundärsida matar via säkring
ar ström till dioderna i en normal trefas 
helvågsbrygga. Dessutom används det 
neutrala mittuttaget på Y -kopplingen 
som ett likströmsuttag, och genom an
slutning till utgången erhålls på detta sätt 
tretråds likström. 

När korrekt trefas växelspänning ma
tas till diodbryggan, blir spänningen mel
lan den positiva 'och den negativa utpolen 
250 V likspänning. Likspänningen mel
lan den positiva och den neutrala polen, 
eller den negativa och den neutrala po
len , blir emellertid endast 125 V. Dess
utom alstras denna spänning av bryggan 
som två trefas halvvågslikriktare, och 
ripplet är omkring 18 procent . Dock 
alstras 250 V -spänningen mellan den po-

(e) 

(d) 

I~ 

~ 
L-_.....;~ 

Fig 9. Fyra sätt att koppla en likriktarenhet 
till en multipel belastning. Om alla del be
lastningarna är ungefår lika stora, kan varje 
belastning avsäkras individuellt enligt (a). 
Men om en av delbelastningarna är större 
än en tredjedel av hela belastningen, avsäkras 
inte den större belastningen individuellt, 
utan skyddas av huvudsäkringarna. När 
automatiska brytare används kravs det ingen 
huvudbrytare om den totala utlösnings
strömmen hos belastningen är mindre än 
200 procent av den utmatade likströmmen 
(c). En automatisk huvudbrytare används 
(d), när summan av lastens utlösningsström
mar är större än 200 procent. 

sltlva och negativa polen fortfarande 
med helvågslikriktning, och dess rippel 
är endast omkring 4,5 procent. 

Normalt är den verkan som detta 18 
procents rippel har på en tretråds be
lastning försumbar. Detta måste dock 
tas i betraktande innan man använder ett 
sådant system. Systemet fungerar till
fredsställande med en strömobalans på 
100 procent, förutsatt att transformatorn 
är konstruerad för 100 procents obalans. 

Detta innebär, att ett av uttagen för 
den lägre spänningen kan belastas till ag
gregatets fulla märkström, eller halva den 
nominella effekten, medan det andra 
uttaget för den lägre spänningen är obe
lastat. 

Om helvågslikriktning önskas hos båda .... 
uttagen för den lägre' spänningen kan ~ 
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man använda kopplingen enligt fig 10 b. 
I detta fall har den isolerande Y/D
kopplade transformatorn dubbla D-kopp
lade sekundärlindningar. Varje sekundär
lindning matar en trefasbrygga för hel
vågslikriktni ng. Bryggorna är kopplade 
i serie med ett mittuttag som neutral ut
pol. 

Därför är den lägre utspänningen 
125 V, som i föregående exempel, men 
är helvågslikriktad med endast 4,5 pro
cents rippel. Detta system tål 100 procents 
strömobalans och kan kopplas om för pa
rallelldrift om så önskas. 

Ett dyrare sätt att mata tretråds be
lastningar med helvågslikriktad likström 
är att koppla två separata likriktarenhe
ter i serie som visas i fig 10 c . Funktionen 
är densamma som vid användning av 
transformator med dubbla sekundär
lindningar. 

. Andra typer av likriktarenheter 
Hittills har endast icke reglerade likrik
tarenheter med fasta spänningar behand
lats. Dessa enheter är likriktare för all 
männa användningsområden och har vid
sträckt tillämpning inom industrin. Det 
fi nns dock inom industrin ett stort antal 
tillämpningar där speciell a likriktarenhe
ter måste användas. N ågra ski lda typer 
beskrivs här. 

• Låg spänning - stor ström 
Denna typ av likriktare används för 
plätering, upphettning och andra till
lämpningar som kräver mycket stora 
strömmar vid mycket låga likspänningar. 
Kraftaggregatet skiljer sig från konven
tionella typer i det att en speciell kopp
ling för likriktarbryggan används. Dio
derna är vanligen försedda med indivi
duella säkringar, normalt är vattenkylning 
av likriktarenheten nödvändig, och aggre
gatet har ingen kopplingsmöjlighet på 
likströmssidan . De erfo rderliga skydde n 
mot överbelastning och fe l är van ligen 

{+} 

125V L1 
Halvvåg 

N L2 
250V 

125V L3 Halvvåg 

{-} 

placerade på växelströmssidan av lik-
riktarbryggan på transformatorns pri
märsida. 

• Hög spänning - liten ström 
Denna likriktartyp erbjuder ett något 
annorlunda problem vid konstruktion och 
tillämpning. Ovanför en viss likspänning 
måste man seriekoppla dioder för att er
hålla den önskade märkspänninge n. En
heter för höga spänningar används i 
speciell utrustning som stoft- och rök
avskiljare , röntgenapparatur och radarut
rustning. 

Som sådana är lik riktarna vanligen 
del av ett komplett fu nktionspaket och 
specificeras och säljs sällan som oberoen
de enheter. 

• Justerbar likspänning 
I många tillämpningar krävs en justerbar 
likspänning. Anordningen för att variera 
spänningen kan vara placerad på bryg
gans växelströmssida, i själva bryggan 
eller på dess likströmssida. Valet av 
metod beror på växel- och likspän ning
arnas respektive växel- och likströmmar
nas speciella värden, fu nktionen hos he
la aggregatet liksom andra begränsningar 
vilka förorsakas av den belastning som 
skall anslutas . 

Vanliga metoder för variering av spän
ningen är variabla spartransformatorer, 
reaktorer med mättningsbara järnkärnor, 
induktionsregulatorer, tyristorer för sty r
ning aven proportionell växelspänning 
inuti bryggkopplingen eller på likspänc 
ningsutgången samt flera arrangemang 
med omkopplare mellan olika lindnings
uttag . 

• Reglerade aggregat 
En icke reglerad likriktarenhet har en 
inre reglering som är en funkt ion av 
diodspänningsfa\let, transformatorregle
ri ngen och spänningsförluster i enheten. 

L1 L2 L3 

I- AC/DC + 
f- Omv. 
I- 1 

f- AC/DC + 
f- Omv. 
f- 2 

3-fas InSp. 
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Fig 10. Tretråds likströmsbelastningar kan 
matas genom att man erhåller en neutral 
pol på ett av följande sätt: (a) genom ett 
uttag på sekundärlindningen hos en D/Y
kopplad transformator, (b) genom att låta 
dubbla sekundärlindningar hos en Y/D
kopplad transformator mata två seriekopp
lade likriktarbryggor och (c) genom ' att 
installera två oberoende likriktarenheter i 
serie . 

Dessutom varierar likspänningen direkt 
proportionellt mot växelspänningens änd
ringar: om växelspänni ngen varierar med 
± 5 procent, varierar också likspänningen 
med ± 5 procent, oberoende av hur stor 
belastningen är för tillfå llet. I de flesta 
industriella tillämpningar förorsakar den
na variation inget besvär. 

Men ·om variationen måste elimineras 
krävs det ett reglerat spänningsaggregat. 
Som en allmän regel kan sägas att en 
enhet, som är kontinuerligt justerbar 
med en elektrisk anordning över åtmins
tone ett område, kan förses med ' regle
ring genom tillägg aven kontrollenhet. 
Denna kontrollenhet skall avkänna den 
utmatade likspänningen och använda 
varje avvikelse från önskat spän nings
värde till att reglera växelspänningen på 
ingången, likriktarbryggan eller likspän
ningen på utgången. • 



CHRISTER CAVALLIN: 

Transistor i stället för zenerdiod 
i stabiliserade spänningsaggregat 

Gängse uppbyggnad av spän
ningsaggregat är ju med en zener
diod i andra stegets emitterkrets. 
Ersätts den med en transistor, 
som här diskuteras, vinner man 
flera fördelar, inte minst då stora 
spänningsvariationer önskas. 

• • Det är ofta man har behov av varie
rad utspänning från en spänningskälla 
eller ett aggregat. l den här beskrivna 
kretsen krävs bara ersättning av ett enda 
motstånd också för betydande spänni ngs
ändringar utom i spänningsdelarkretsen . 

Kopplingen har även ett par andra 
fördelar, som senare skaI\ påvisas i tex
ten. 

Fig 1 visar ett gängse, stabiliserat ag
gregat. Denna typ använder en zener
diod i andra stegets emitterkrets . Om 
utspänningen önskas förändrad mer än 
n ågra procent måste värdena för R7, R 8 
och D2 ändras. Prestanda för den här 
kopplingen är, med en inspänning om 
35 V och 24 V ut , följande: 

En ändring av utströmmen från O till 
1 A ger en ändring av utspänningen om 
0,25 mV. Resistansen ut är alltså 0,25 
10-3 ohm. Vid en ändring av inspänningen 
med ± 15 % blir variationen i utspänning 
± 1 mV (belastningsström l A). 

En modifierad version av detta schema 
yisas i fig 2. 

I denna koppling ersätts D2 aven 
transistor. Andra steget utgörs nu av ett 
komplementärt par i differentialkoppling. 
Här fås ca 10 ggr högre inimpedans än 
det motsvarande steget i schemat i fig 1. 
Följaktligen har spän ningsförstärkningen 
hos det första steget ökat och totala 
förstärkningen fördubblats. 

I den aktuella kopplingen har fö lj ande 
prestanda uppnåtts med samma in- och 
utspänningar som i föregående fall: 

En ändring av utströmmen från O till 
1 A ger en förändring av utspänningen 
med 0,10 mV. Uppenbart har utresistan
sen minskat till O, l O' 10-3 ohm. 

Vid en ändring av inspänningen med 
± 15 % är variationen ± 0,95 mV 
(lastström l A). 

Fem fördelar med transistorer 
i stället för zenerdiodkrets 
Slutledningen blir den , att i jämförelse 
med kopplingen där zenerdioder ingår, 

uppvisar den här kopplingen följande 
fördelar: 

l . Totala förstärkningsvinsten är hög
re, varvid utimpedansen är lägre. 

2. Viloströmmen är lägre, vilket har be
tydelse för batteridriven utrustning. 

3. Lägre kostnad. 
4 . Transistorvalet är mindre kritiskt 

än motsvarande för zenerdioden. 
5. Ä ven när stora ändringar i utspän

ningen önskas räcker det med utbyte 
av ett motstånd (utom för spänn ingsde

. larkretsen). 
Att inkludera ett ström begränsnings

steg i anordningen är enkelt. Exempel 
på detta ges med den streckade kretsen i 
fig 2. För max I A ut skall R s vara 0,6 
ohm . Detta resistansvärde - dividerat 
med totala förstärkningen , som i detta 

fall belöper sig till 5000, - tilläggs ut
resistansen. Resulterande ingångsresi
stansvärde är ändå lågt. 

D å utgången kortsluts , ökar st römmen 
till ett värde ca 15 % högre än det vid 
vilket begränsningen sätter in. 

D enna variant av spänningsaggregat 
har av förf kunnat förverkligas tack 
vare värdefull hjälp av assistent H H å
kansson och professor S Berglund, Insti
tutionen för fysik vid L TH. • 

LITTERATUR: 
Transistor and Zener protect seri es 

regulator. Electronics 1968, July 8 , p 
92-93. 

Power Supplies. Electronics World, 
1968, april; p 37-60. 
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Överspänningsskydd - skall det 

behövas i stabiliserade likspänningsaggregat? 

• Ja, under vissa omständighe
ter, blir svaret på rubrikens fråga. 
• Uppstår felfunktion hos reg
lerkretsarna kan energin kvadda 
lasten - och speciellt om den 
består av dagens digitalkretsar 
och/eller le. 
• Vid Philips Industrielektronik 
har utvecklats ett skydd med ty
ristorbestyckning för överspän
ning vilket beskrivs här. 

• • Stabiliserade likspänningsaggregat 
är konstruerade för att inte kunna skada 
de kretsar som matas . Nästan alla lik
spänningsaggregat lagrar dock mycket 
energi i sina stora kondensatorer. 

Så länge likspänningsaggregatets reg
lerkretsar fungerar normalt förorsakar 
denna energi inga problem. Men om det 
blir något fel i reglerkre~sarna kan den 
lagrade energin mycket snabbt vålla 
haveri hos lasten. Detta gäller speciellt 
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10 

när lasten består av moderna digital
kretsar, och/eller där integrerade kret
sar (IC) ingår. 

I likspänningsaggregat med serieregu
lator kan bl a följande fel förorsaka 
skadliga överspänningar 
• Nät- eller lasttransienter, som är så 
snabba att reglerkretsarna inte hinner 
med 
• Fel i reglerkretsarna, t ex kortslutning 
i serietransistorii, vilket medför att den 
råa, oreglerade 'likspänningen når lasten 
• Fel handhavande, t ex inställning av 
för hög referensspänning eller genom att 
låta programmeringsmotståndet stå öppet 

En vanlig serieregulator kan bara till
föra utgångskondensatorerna energi, inte 
ta bort den: Det är bara lasten som kan 
det. Det bästa sättet att snabbt få bort 
en överspänning är därför att koppla 
bort lasten. 

En Re-krets med normal zenerdiod och 
snabb säkring har den nackdelen, förut
satt att säkringen löser ut, att inte kun
na avleda energin i kondensatorerna. 
En zenerdiod som kan ta hand om de 

Spänning om 
transient inte 
stoppas 

aktuella effekterna blir alltför dyr för 
gängse bruk. 

"Crowbar-skyddet" 
nyhet från Philips 
Ett mycket tillförlitligt system är det av 
Philips utvecklade "«rowbar"-skyddet. 
Se fig l för verkningssättet! Detta över
spänningsskydd utnyttjar en tyristor, 
som triggas aven lågspänningspuls. Reg
lertiden för tyristorn är ca 10 mikrosek. 
När tyristorn leder, kan den kortvarigt 
överbelastas .ca 20 gånger. 

För att inte påverkas av fel i likspän
ningsaggregatet måste överspänningsskyd
det (crowbar) vara en separat krets med 
egen inställning av reglerpunkt och egen 
differentialförstärkare. Triggspänningen 
kan ställas in mellan 5 och 35 V med 
hjälp av två potentiometrar, R8 (grov-) 
och R9 (fininställning). 

Vid anVändning av t ex 5 V TTL
logikkretsar skall Överspänningsskyddet 
ställas in på ca 6,5 V. 

Överspänningsskyddet är förinställt å 

Spänning om SCR och pass
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6,5 V + 5 - O % . Detta innebär att små
variationer inte behöver lösa ut skyddet, 
samtidigt som skyddet får tid att lösa 
före TIL-Iogikens maxspänning som är 
8V. 

Tyristorn måste minst kunna ta hand 
om kortslutningsströmmen från utgångs
kondensatorn, Co. "Då även ett motstånd 
av storleksordningen milli ohm i serie 
me'd tyristorns inre motstånd försämrar 
resuttatet måste överspänningsskyddet 
monteras så nara kondensatorn som möj
ligt. Den använda tyristorn kan kontinuer
ligt ta hand om min 5 A vid + 60° C , 
varför överspänningsskyddet lämpar sig 
för bl a aggregaten PE 1200-1212 , 
PE 4862, PE 4867 och PE 4875 . 

När överspänningsskyddet träder i 
funktion, känner aggregatet det som en 
spänningssänkning på utgången och se
rieregulatorn reglerar ut (bottnar). 

För att skydda serieregulatorn och ty
ristorn måste likspänningsaggregatet för
ses med en säkring. Denna skall placeras 
på likspänningssidan mellan likriktare 
och serieregulator. Om säkringen place
ras på växelspänningssidan skulle man 
på grund av nättransformatorn bli 
tvungen att dimensionera säkringen så 
att den kom att utlösa vid nättillslag, be
roende på till- resp frånslagstransienter. 

Ett principschema över en likspännings
modul med överspänningsskydd visas i 
fig 2 . Tyristorn klarar en strömrusning 
på 200 A (under ca 10msek) med ak-

Snobb vörrre-
~ö~~ 

seR 

Fig2. 

tuell kylkropp. Önskar man använda en 
kraftigare tyristor måste en större kyl
kropp utnyttjas. Säkringen är på 16 A. 

När det gäller aggregatet PE 4876 
måste överspänningsskyddet placeras di
rekt efter den snabba säkringen via ett 

F ör konstruktörer: 

Så beräknas 
•• 

Belastning 

TTL-grlndar 

motstånd (R) , då inre motståndet på ut
gången är för stort för att säkringen 
skall lösa ut vid en kortslutning där. En 
diod måste också inläggas mellan plus
uttaget och tyristorns anod för att skyd
da serietransistorn mot kortslutningen . • 

SERVICE och 
HOBBYBYGGE 

NATTRANSFORMATORER 
• Några svårigheter att komma över för radio- och elektronikappara
tur gängse nättransformatorer råder inte, men behov uppstår ibland 
av transformatorer för speciella spänningar och strömmar, vilket många 
brevförfrågningar till RT vittnar om. 
• För de konstruktivt lagda elektroniker och experimenterande service
män vilka behöver transformatorer utöver standardtyperna lämnas 
här några råd för beräkningen. 

• • l denna artikel skall beskrivas 
hur man kan utnyttja kärnan för en 
begagnad eller trasig nättransformator 
och hur man dimensionerar nya lind
ningar för att få önskade data . Med hän
syn till att dagens transistorkopplingar 
ställer speciella krav på arbetsspänningar 
och -strömmar, kan anvisningarna säker
ligen . vara till glädje för många experi
menterande elektroniker och försöksin
tresserade byggare 'av materiel. 

Anta att vi behöver en nättransforma
tor enligt följande specifikation (se fig 1): 

Primärspänning: 220 V, 50 Hz 
Sekundärspänning: 2 X 280 V (en 560 

V-lindning med mittuttag) 

6,3 V , 4A 
4v, I A 

Lindningen för 2 X 280 V skall ge 
likspänning 300 V över en brygglikriktare , 
uttagen likström skall vara I ÖO mA. 

Beräkning av uttagen effekt 
Med utgångspunkt i dessa data kan vi 
nu beräkna den effekt som tas upp från 
transformatorns sekundärsida. Därvid 
måste man ta hänsyn till följande: 
• Uttagen effekt från lindningar, som 

inte skall anslutas till likriktare ' är 
= spänning ' ström . 

• Uttagen effekt från lindningar som 
skall anslutas till likriktare är utta
gen likspänning' uttagen likström 
. en speciell formfaktor F. Denna 
faktor F är i genomsnitt J,5 för brygg
likriktare och för 2-vägs likriktare . 
Den är 2,4 för l-vägs likriktare. 

Effekten, som uttas från sekundärsi-
dan kan alltså beräknas på följande sätt: 

300 X O, I . 1,5 = 45 VA 
6,3 ' 4 = 25,2 VA 

4· l = 4 VA 
Total sekundäreffekt 74,2 VA 

----------------------Strömförsörjning 



Transformatorförlusterna 
Vid transformeringen från primärlind
ning till sekundärlindning uppträder för
luster i transformatorn, vilka för transfor
matorer av denna storleksklass är av 
storleksordningen 15-20 %. Med andra 
ord: transformatorns effektivitet är unge
fär 80 %. 

Den effekt, som måste tillföras pri
märsidan , blir därför 
Pprim= 74 ,2/0,80~95 VA 

Strömmen Iprim genom primärlindning
en är då 
Iprim= 95/220~0,4 A 

Strömmen genom 6,3 V- och 4 V-lind
ningarna är 4 A och I A resp . . 

Effektivvärdet av strömmen 1180 ge
nom 2 X 280 V -lindningen kan beräknas 
ur 
uttagen likspän ningseffekt = 1280 

växelspänningen över lindningen = (300' 
0, 1)/280 = 107 mA. 

Beräkning av kärnarean 
Fig 2 visar en kärna uppbyggd av EI
klipp . I fig 2 betecknar b = bredden av 
kärnan omkring vilken spolen lindas, 
d = plåtpaketets tjocklek. 

Kärnarean Aj bestäms av den effekt 
som skall tillföras primärsidan, denna er
hålls ur ekvationen 
A = b x d = 125· · ~ J ' V~ prim .. . (I) 

= 1,25 · J95~ 12,3 cm2 

Vi kan nu mäta upp b och d för den 
transformatorkärna vi ämnar använda. 
Om kärnarean är mindre än 12,3 cm2 går 
den inte att använda . Om den är större 
än 12,3 cm2 kan ett antal av de olika klip
pen avlägsnas, och man kan då reducera 
kärntjockleken till dess man får den öns
kade dimensionen hos kärnan . 

Antalet lindningsvarv per V - N/V 
Innan vi kan bestämma antalet lind
ningsvarv på primär- resp sekundärsidan 
måste vi bestämma den faktor som ger 
antal lindningsvarv per volt. Vid nätfre
kvensen 50 H z kan antalet lindningsvarv 
per volt N/V erhållas ur följande ekva
tion : 
N/ V= 50Bmax ·A (2) 
där Bmax = den magnetiska flödestäthe
ten . 

För små nättransformatorer är Bmax 
ungefar 1,2 Weber/m2 . 

Spänningsfallet i koppartråden måste 
nu beräknas för att man skall få fram 
antalet lindningsvarv per volt. Kopparför
lusterna brukar vara ca 2/3 av totala 
transformatorförlusterna, som enligt vad 
som nämnts tidigare uppgår till ca 20 % . 
Kopparförlusterna blir sålunda ca 14 % 
av totala transformatorförlusterna . 

För att den magnetiska flödestätheten 
i kärnan skall bli av lämplig storlek när 
transformatorn är fullt belastad , bör lind
ningsvarvtalet per volt för primärlind
ningen reduceras med en procentsats = 
hälften av kopparförlusterna . Samtidigt 

Prim Tr Sek 

H 01A= 1 

~ 
300V 

QV,4A 
G1A 

Fig l. Lindningarna i den transformator 
vars beräkning genomgås i artikeln. 

bör lindningsvarvtalet per volt för se
kundärlindningen ökas med samma pro
centuella belopp. 

Medelvärdet av lindningsvarvta l pe r 
volt , N!V, är enligt ekv (2) 
N/ V= 50/ 1,2.11,8 = 3,53 

Vi få r alltså för primär- resp sekundär
lindningen 
(NlV)prim = 3,53 - 7% = 3,28 
(N/ V)"k = 3,53 + 7%= 3,78 

Antalet varv N beräknas nu ur följande 
ekvationer: 
Nprim = Vprim ' N/ Vprim 
N sek = Vsek • N / Vsek 

Vi får nu följande : 
Nprim 220· 3,28 

N sek =2'280'3,78 

N sek = 6,3 ' 3,78 

N sek =4 '3,78 

= 722 

= 2· 106O 

24 

= 15 

(3) 
(4) 

varv 

varv 

varv 

varv 

Beräkning av tråddiametern 
Tråddiametern är beroende av vi lken 
ström täthet, som kan till åtas för vår 
transformator. Lämpligt värde på till
låten ström täthet är 2,5 A/m m 2. 

Vi får då följande tråddiametrar för de 
olika lindningarna: 
Nprim = . 722 varv (/= 0,4 A) 

N "k (280) = 2 X I 060 varv (/ = 107mA) 

N sek (6,3) 24 varv (/ = 4A) 

N sek (4) = 15 varv (/= lA) 

Tråddiameter (mm) 
blank tråd lackerad tråd 

0,45 0,54 
0,25 0,32 
1,40 1,55 
0,75 0,86 

Nödvändigt lindningsutrymme 
Vi får nu räkna ut det utrymme som 
fin~s tillgängligt för findningarna på kär
nan . Erforderligt lindningsutrymme kan 
beräknas med utgångspunkt i antalet 

1-
y 

J 

Fig 2. De viktigaste måtten hos en EI-kär
naj svensk standard omfattar fOJjande kär
nor (mått i m m). 

varv multiplicerat med kvadraten på 
diametern på den lackerade tråden . 75 % 
läggs därefter till för extra isolering mel
lan lindningslagren och för en " fyllfaktor" 
för ledningstråden. Därefter läggs ytter
ligare 15 % till med hänsyn till det ut
rymme, som själva spolstommen upptar. 

Vi får då följande sammanstä llning 
av nödvändigt lindningsutrymme: 

722 . 0,542 21 I mm2 

2 . I 060 . 0,322 217 mm2 

24 ' 1,552 58 mm\< 
15 · 0,862 Il mm2 

497 mm2 

Tillägg för isolering 75 % 373 mm2 
Tillägg för spolstommen 15 % 75 mm2 

Totalt: 945 mm2 

En kärna , som har ett lindningsutrym
me h X y, se fig 2, större än 945 mm2 , 

kan tydligen utnyttjas. 

Spolbobin av papp 
Skulle transformatorn , som vi tänker 
bygga om, inte ha en användbar spol
stomme, kan vi tillverka en sådan av 
hård papp. - M ått, se fig 3! De önska
de dimensionerna blir beroende av trans
formatorkärnans dimensioner. Gavlarna 
limmas fast vid översidan och undersi 
dan av spolbobinen. 

Lindning med borrmaskin 
Lindningen placeras på spolformen 
över en träklots, som sätts fast i en borr
maskin , svarv eller liknande, om man inte 
förfogar över en lindningsmaskin . Först 
lindar vi på primädindningen . Ändarna 
på denna förs ut genom små hål i gav
larna . Över primärlindningen anbringas 
sedan sekundärlindningen , varvid man 
börjar med den lindning, som har högsta 
spänningen. 

Mellan varje lindning anbringas ett an
tal lager av isolerande papper. Om vi har 
tillräckligt lindningsutrymme är det till-
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Kärna b h Y 
rådligt att anbringa ett lager isolerande 
papper mellan varje lindningslager. På 

EI 30 S 10 5 15 gavlarnas utsida anbringas lödstift, till 
El 38 S 12,8 6,4 19,2 vilka man sedan löder in de olika till-
El 42 S 14 7 21 ledningstrådarna till resp lindningar. • El 48 S 16 8 24 
EI54S 18 9 27 
El 60S 20 10 30 
EI66S 22 II 33 
El 75 S 25 12,5 37,5 
El 78 S 26 13 39 
EI84S 28 14 42 
El 90S 30 15 45 
El 105 S 35 17,5 52,5 
El 120 S 40 20 60 
El 135 S 45 22,5 67,5 Fig 3. En spolbo-
El 150 S 50 25 75 bin kan lätt tillver-
El 180 S 60 30 90 kas av styv kartong 

på detta sätt. 

Största halvledartillverkaren 
i Storbritannien SO-årsjubilerar 
• Mullard Ltd är ett an rikt namn, och firman är tillika Englands 
största halvledartillverkare och den ledande när det gäller framställning 
av alla slags elektronikkomponenter. 
• Till årets SO-årsjubileum hos Mullard har RT:s utsände gjort ett 
besök vid anläggningarna. Här redovisas några intryck av främst forsk
ningssidans aktiviteter. 

• • Året var 1920 då Stanley Mul
lard grundade Mullard Radio Valve Com
pany Ltd genom att hyra några kvadrat
meter golvyta av sin förre arbetsgivare 
och börja tillverkning av radiorör. Stan
ley Mullard är nu 87 år men alltjämt 
medlem av styrelsen och aktiv inom före
taget. 

Idag är Mullard Ltd Englands största 
tillverkare av elektroniska komponenter 
och sysselsätter 17000 personer, av vil
ka drygt I 200 är högkvalificerade ve
tenskapsmän och ingenjörer vid 14 olika 
produktionscentraler, laboratorier, ser
viceverkstäder och andra anläggningar . 
Jubileet 1970 firas bl a med en avsevärd 
utökning av produktionskapaciteten: tre 
nya fabriker invigs under året i Thornaby, 
Stockport och Bolton . 

I mer än 30 år har Mullard tillhört 
Philipskoncernen , och man svarar nu för 
en betydande del av Elcoma-divisionens 
resurser. Genom den internationella sam
ordningen av forsknings- och utvecklings
projekt kan Mullard koncentrera sig på 
sådana områden för vilka de tekniska 
och marknadsmässiga förutsättningarna 
är särskilt gynnsamma i England. 

Mullards huvudfabrik ligger 
i Southampton 
I Southampton ligger Mullards huvud

.anläggning för halvledartillverkning -

den första fabrik i England som byggts 
speciellt för tillverkning av halvledare. 
Den är nu inte bara den största själv
ständiga anläggningen för halvledartill
verkning i England utan sannolikt i hela 
Europa: Den totala fabriksytan uppgår 
till 34000 m2 . 

Tillverkningen i Southampton startade 
1956. Produktionen bestod till en början 
av germanium transistorer och legerade 
kiseltransistorer. Idag tillverkas huvud
sakligen planartransistorer, zenerdioder 
samt, i alltmer ökad omfattning, inte
grerade kretsar. Investeringarna i an
läggningarna är mycket stora och dessa 
måste utnyttjas maximalt för att priserna 
skall bli konkurrenskraftiga. Arbetskost
naden motsvarar endast 10 % av den 
totala tillverkningskostnaden. Upp till 
100 olika typer av integrerade klretsar 
kan vara i produktion samtidigt i South
ampton. En del processer är gemensam
ma för samtliga, andra är mer speciella. 
Huvuddelen av produktionen omfattar 
TTL-kretsar och vissa typer av linjära 
kretsar. MOS- och CM L-kretsar tillverkas 
också . 

Konstruktion med datorer 
hjälp vid masktillverkning 
Mullard har i Southampton tillgång till l l 
datorer, varav nio finns på platsen och 
de andra två är terminal utrustningar med 

direkta ledningar till en datacentral i 
London. Datorerna används för produk
tionsplanering, processtyrning, mätdata
registrering för kvalitetskontroll samt för 
många olika avancerade konstruktions
problem . Ett av dessa är masktillverkning, 
vilken kan underlättas väsentligt om man 
har tillgång till en dator (" Computer 
Aided Design" ). Med en ljuspenna kan 
konstruktören föra in ändringar i kon
struktionen på en grafisk bildskärm. 

I fig 2 visas en sådan bildskärm som 
installerats i Southampton . X- och Y
koordinaterna högst upp på skärmen vi
sar läget av korset (beläget i mitten på 
skärmen). 

Genom att flytta korset med hjälp av 
ijuspennan kan konstruktören göra flera 
mycket noggranna mätningar på krets
layouten . Ett flertal olika mätningar kan 
också göras med hjälp av omkopplarna 
under mannens vänstra hand . Detta ger 
stora besparingar av konstruktionstid , 
samtidigt som precisionen ökar. 

I en annan dator kan konstruktions
regierna för ett antal diffusionsproces
ser lagras in i en föreslagen krets, var
efter datorn kan beräkna och ge en 
beskrivning av kretsens egenskaper. 

Många processer helautomatiska 
Kontroll , sortering och förpackning 
av plastkapslade integrerade kretsar sker 
automatiskt med hjälp aven av Mullards 
egna tekniker konstruerad utrustning, 
som inte bara minskar hanteringen vid 
tillverkningen utan också ger kunden en 
lätthanterlig förpackning av stränggjuten 
aluminium, kallad "Track-Pack" . 400 
kretsar kan förvaras liggande i rad efter 
varandra i fem kanaler . 

Utrustningen, som visas i fig 3. kan ~ 
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Fig l. Framställning av masker fOr IC
tillverkning sker här med datorns l\iälp-

sortera upp till sex olika typer av inte
grerade kretsar eller klassificera en krets
typ i sju olika grupper. Kontrollen ut
förs aven liten industridator, som sam~ 
tidigt kan användas för andra uppgifter. 
Resultaten av de utförda provningarna 
registreras och ger tillsammans med and
ra data underlag för en bedömning av 
produktionens kvalitet. 

Nya dopningsmetoder utvecklas inom 
Mullards forskningslaboratorie 

I Salfords utanför London ligger Mul
Jards största forskningscenter - Mullard 
Research Laboratories. Här koncentrerar 
man i huvudsak arbetet till utveckling 
av nya principer, ideer och system och 
sysselsätter över 600 personer, varav 200 
kvalificerade forskare och ingenjörer. 

Mullard Research Lab har rönt in
ternationellt erkännande, bl a genom si
na insatser vid utveckling av s k mör
kervision, vilket omfattar t ex ljusför
stärkarrör och elektronkamilmultiplikato
rer. En annan uppmärksammad kon
struktion, som sett dagens ljus hos 
Mullard, är vandringsvågmasern . 

Ett av de senaste projekten på labo
ratoriets avdelning för halvledarforsk
ning är utveckling av nya och bättre 
dopningsmetoder . Det vanliga sättet att 
diffundera in störatomer i kristallen har 
sina nackdelar och är framför allt rela
ti vt svårhanterligt. 

Som bekant utförs ju en vanlig diffu
sion genom att gasatomer får diffundera 
in i kiselkristallen genom hål i oxidskik
tet - vid epitaxiförfarandet får i stället 
kiselskivan tillväxa på ytan genom · tillför
sel av gasformig kiselförening med till
sats av lämplig koncentration störämne. 
Båda förfarandena sker i en ugn under 
stark värme. 

Genom s k joninplantering (eng: ion 
imp/antation) kan man dopa kristaller 
med betydligt större noggrannhet än 
med konventionella metoder. Med den 
nya metoden skickas joner från ett plasma 
av önskad störtyp (t ex bor eller fosfor) 
iväg med hög hastighet, se fig 4 , och 
bombarderar kiselskivan med en energi 

. a v mellan 40 000 och 300 000 e V. 
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Fig 2. Design aven kretslaouyt med l\iälp 
av ljuspenna plus grafisk display. 

Plasma 

Fokusering 

1 Astigmatism 

0~ 

Fig 4. Utrustning för joninplantering vid 
Mullard Research Labs. 

Jonernas inträngningsdjup i skivan 
bestäms av den energi de har när de träf
far skivan. Där jonerna inte skall tränga 
in i kislet, kan detta täckas av ett tunt 
skikt aluminium eller oxid. 

Varierad störkoncentration 
avgörande forskningsframsteg 

Anläggningen . kommer att ha två ob
jektkammare. Standardkammaren, som 
nu används, tar upp till sex skivor för 
inplantering vid rumstemperatur. En al
ternativ kammare, som snart kommer 
att användas, tar enstaka skivor för in
plantering vid temperaturer ner till - 180 
och upp till + 600 0 c . 

Syftet med arbetet är att möjliggöra 
inplantering med en mängd ämnen och 
vid olika energi nivåer över varierande 
infallsvinklar med avsevärda möjlighe
ter till val av temperaturer. Accelera
torn är primärt avsedd för halvledar
forskning under laboratorieförhållan
den . Ytterligare utvidgningar är planera-

Fig 3. Automatisk provnings-, sorterings
och förpackningsmaskin. 64 parametrar 
kan mätas med hastigheten två per sek. 

Fig 5. Mullards lab har tillgång till en 
speciell testbil, med vars l\iälp man under
söker nya möjligheter att utnytqa elek
troniken i fordon. 

de och arbetet kommer möjligen att pre
senteras vid "The European Conference 
on lon Implantation" i september i år. 

Den främsta fördelen med joninplan
teringen framför andra metoder uppges 
av forskarna vara att man har större möj
lighet att variera störkoncentrationen och 
inträngningsdjupet , vilket gör det lättare 
att bestämma dopningsprofilen Dessa 
fördelar leder direkt eller indirekt till 
följande förbättrade egenskaper ·hos 
transistorer eller kretsar tillverkade en
ligt detta förfarande: 

• Lättare förutsäga halvledarens 
egenskaper 

• Mindre spridning mellan exempla
ren 

• Bättre högfrekvensegenskaper 
• Enklare att tillverka komplemen

tära MOS-kretsar. I konventionell 
diffusionsteknik är det .svårt att 
kombinera p- och n-kanals transisto
rer i samma substrat. • 

GV 
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Fig 1. I drift upplyses' fronten hos denna 
stora Pioneer-"receiver" av olikfärgade 
lampors sken. Märk att mikrofonen i bil
den inte är original, det är en ('ör prov
ningen använd Shure-mik. Hur den med
fOljande mikrofonen skaU se ut framgår 
aven följande iii. 

PIONEER SX~1500 TD 
stereoförstärkare 
med FM/AM-mottagare 
och mikrofonmixsteg 
"* Månadens testobjekt, som ägnas en mycket omfattande provning, 
är en japansk stereoförstärkare med dubbla radiodelar och, som spe
ciellt särdrag, användningsmöjlighet för mikrofon. "* Provningsresultatet tar fasta på det senare, då apparaten mer än 
för hem bruk lämpar sig för t ex små diskotek, P A-användning o dyl 
offentliga sammanhang, med vissa reservationer. * Mest vägande kritik kan riktas mot uteffektdata som inte uppfylls 
samt höga distorsionsvärden. 
"'* I en speciell granskning utreds begreppet övergångsdistorsion i slut
steg av klass B. 

Tillverkarens specifikationer 
Pioneer SX-lS00 TD, effektdelen: 
• TransformatorI öst, mottaktkopplat slut
steg. 
• " Musikeffekf ' i 8 ohms last 145 W, i 4 
ohm 180 W. 
• Sinuseffekt i 8 ohms last 2 X 58 W vid 
samtidig drift av båda kanalerna. - Effekt i 4 
ohm 2 X 70 W, samma betingelser. 
• Klirr mindre än 0,5 % vid l Khz och kon
tinuerligt effekluttag. 
• Dämpfaktor för 8 ohm 50 ( I kHz.) 
("Effektbandbredd "l) 15 Hz-40 kHz (Aux 
och enligt IHF). 
• Frekvensgång 10 Hz- IOO kHz ± 3 dB 
(gäller hela förstärkaren). 

Förförstärkaren: 
• Brum och brus vid kontinuerlig effekt 
(vilken anges ej); bättre än 80 dB för Mag 
och bä ttre än 100 dB för Aux. 
• Inimpedanser och känslighet vid 1 k.Hz 
och "continuous power output'· : 

Magnetisk p u kohm och 2,7 mY , 
keramisk p u 100 kohm och 60 mY, 
mikrofon 30 kohm och 3,2 mY, 
Tape monitor 100 kohm och 200 mY, 
Aux-ingången 100 kohm och 200 mY samt 
" Main in" 80 kohm och 480 mY. 

• Utgångar och uttag - för 6 högtalare 
samt stereohörtelefoner (v ia propp). För 
bandspelaranslutning finns också tape moni
tor-omkopplare. Flerfaldig anslutning möj
lig. DIN-kontakt för Tape recording/play
back-funktionen. Centerkanal. Utgångar 
från förförstärkaren. 

• Högtalarimpedanse'r 4-16 ohm. 
• Ko(rektionskurvan för pick up: RIA A. 
• Tonkontrollerna påverkar resp kanal i 

basen med ett lyft om II dB och sänker 16 
dB vid 50 'Hz; i diskanten är lyftet 10 dB 
resp sänkningen 9 dB vid 10kHz. 

• Filter: Low-Iäget skär 8 dB/oktav vid 
50 Hz och i läge Hi 6 dB/oktav vid 
10 kHz. 

• Hörnivån: Loudness-Iyft med 12 dB vid 
50 Hz och 9 dB vid JO kHz då vo!ymratten 
står i - 40 dB. 

FM-delen av tunern: 
Kretsuppbyggnad med ingångssteg med 

FET och fyrgangskondensator för avstäm
ning. 
• Mf-förstärkaren har 4 lC 
• FM-område 87,5-108 MH z 
• Känsl ighet 1,7 IL Y 

• • Yid anblicken aven nutida japansk 
stereoreceiver, alltså en kombinerad för
stärkare-FM/AM-mottagare av den typ 
som RT-provningen gäller denna gång, 
upplever nog många både förundran och 
fascination inför den för varje årsmodell 
ökande mängden rattar, knappar och reg
lage med vilka välljudet skall framkallas 
och formas. Det sista har blivit allt vik
tigare! 
.I Att det finns två konstruktions- och 
designskolor bland världens hifi-materiel
konstruktörer är uppenbart (jfr f ö kom-

l Tidigare har ifrågasatts egentligheten av 
detta u'ttryck som till verkarna synes varmt 
fästa vid: " EJfektbandbredd" finns egent
li/?en in/?et som heter, m en .väl " Ha/j:power 
bandwidth" som anger frekvensomfånget 
över vilket slutsteget lämnar minst halva 
märkeffekten ut. Benämningen synes ha upp
stått genom förväxling m ed att " band bred
den" anges relativt undre gränsfrekvensen 
- 3 dB eller effektområdets halverings
gräns. US. 

• lnfångningsindex 0,7 dB vid 98 MHz 
• Spegelfrekvensundertryckning 72 dB vid 
98 MHz 
• Selektivitet 40 dB 
• Signal/brusförhå llande 60 dB 
• Antenningång 300 ohm balanserad 
• l mpx-sektionen används en. IC- upp
byggd demodulator av 
• Automatisk omkoppling för mono/ste
reosignal. 
• Kanalseparation: 42 dB vid 1 kHz 

AM-delen: 
Superheterodynmottagare. 
• Frekvensområde 525-1 605 kHz 
• Känsl ighet 18 fLY 
• Spegelfrekvensundertryckning 77 dB 
vid J 000 kHz 
• Antenn: Inbygga ferrit. 

Allmänt: 
Pioneer SX- J 500 TD är bestyckad med 

28 transistorer samt 8 dioder i förstärkar
delen. Radiodelen . innehåller l FET, Il 
transistorer , 12 dioder och 5 st integrerade 
kretsar. 
• Effektförbrukning 250 YA, 230 watt max. 
• Spänningsmatning Il 0--240 Y, 50 eller 
60 Hz (omställbart). • 
• Dimensioner 459 X 369 X J45 mm. .... 
• Vikt 11 ,4 kg. . ,.. 
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mentarerna till provningen av Sansui i 
majnumret!): Dels finns den puristisk
asketiska riktningen som strängt begrän
sar utformningen till den rakaste funk
tionalism och reducerar knappsatsen till 
högst fem samt har T-Forden som ideal 
i sin avhållsamhet från alla utsvävningar 
i det vederbörande anser kvasitekniskt. 
Amerikanska AR kan stå som typexem
pel här med sin ytterligt förenklade för
stärkare, vilken också finns som "receiver" 
med en (knappt märkbar) FM-radioskala: 
en dogmatisk designfilosofis uttryck. 

Dels har vi, som antytts, japanerna. 
Deras apparater verkar - ibland - till
komna lika mycket med tanke på gamle 
Freuds skrifter som på det egentliga 
ändamålet och speglar därvid troget 
trender som länge varit rådande på t ex 
bilsidan i USA: Ty, vilka komplex och 
frustreringar låter sig icke kompenseras 
med befål över alla dessa lockande tek
nik- och kontrollorgan? Faktiskt skrev 
för några månader sedan en tacksam lä
sare och bragte i erinran hurusom han, 
mest aven slump, börjat läsa RT och 
efter vissa impulser numera uppvägde 
ett olyckligt hemliv med en större hi fi
apparat. Han helt enkelt u t ö vad e ljud 
(mäktigt, wattmättat sådant) med den: 
detta ger onekligen branschens strävan
den en ny dimension. Ordet för dagen 
där är annars "säljsug". Denna egenskap · 
måste en apparat besitta, och är av allt 
att döma proportionell till antalet mo
jänger på fronten enligt den uttolkning 
av begreppet som sker i s k vida kretsar. 

En värdig exponent för den tunga 
säljsugklassen är tvivelsutan Pioneer. 
Märket, som debuterade på svensk mark
nad i mitten av 1960-talet, har tidigare 
presenterats i RT (se bl 1969 nr 5 och 9). 
Firman bakom namnet är stor och till
verkar utom förstärkare i olika storleks
och effektklasser som t ex apparaterna i 
400-, 700-, 900-serien och LX 300/800 
bl a skivspelare, radioenheter, högtalare 
och hörtelefoner. - En intressant appa
rat i sortimentet är en efterklangsför
stärkare enligt "double scatter" -principen, 
erinrande om Hammonds. Den är till
kommen med tanke på inspelningsentu
siasterna och möjliggör kontrollerade ef
terklangsbilder i ljudet, om originalet 
uppvisar för torr eller "död" klang. (Två 
kanaler blandas till en sammansat( sig
nal. Direktsignalen matas genom förför
stärkaren och efterklangen, som bildats 
genom samr:-:anslagning och överlagring, 
förenas med den till ett "integrerat" ljud 
som tillverkaren kallar "reflected sound" 
eller "ekoljud" . Två fördröjningskretsar 
eliminerar ojämnheter som peakar eller 
dalar i efterklangen och sörjer för jämn
het och balans i utsignalen. 

Man ansluter efterklangsförstärkaren 
till sin vanliga förstärkare genom tape 
monitor-kontakten, varigenom man kan 
få special klan gen att gå ut genom hög
talarna eller ingå i inspelningen, eller. 
båda.) 

Pioneer marknadsföres internationellt 
på karakteristiskt sätt i likhet med den 
kanske främste konkurrenten, Sansui. 
Den svenske importören, Ingenjörsfirma 
Holmenco AB, ägnar sig uteslutande åt 
import av märket, och enligt uppgift upp
gick omsättningen 1969 till ca 1,5 mkr, 
vilken siffra trots bristen på jämförelser 
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är intressant som marknadsfaktor. 

Många anslutningsmöjligheter 
Högtalanorbindning av ny typ 
SX-1500 TD är störst i serien (dvs en 
ännu större utveckling säljs nu i USA, 
SX 1700) och har fått "USA-modul", 
se dimensionerna i tabell- och analysde
len! Från. firmans övriga apparater kän
ner man igen de typiska kontrollernas 
utformning, och åtminstone red tilltalas 
av utseendet och rattarnas form, som 
är särpräglad. Den i rikt måtto utrusta-

,de apparaten uppvisar följande organ på 
panelen: 

Längst t v till/frånslag i kombination 
med högtalarväljare. Sex högtalare är 
möjligt att driva, A- och B-system jämte 
två mittkanaler. Lägena heter A, B och 
C plus A + B och A + C. - Impedans
matchningen får man se upp med: 4--16 
ohm anges nominellt, men drivs 2-3 par 
högtalare är 8 ohms last, ev 16, att beakta. 

Bredvid denna omkopplare sitter hör
telefonjacken. Så följer bas- och diskant
kontrollerna. "Flat"-positionen är ut
märkt överst och i övrigt finns min
resp max-läge. Det rör sig om dubbla 
rattar i friktionskoppling, och båda 
kanalerna påverkas samtidigt. Den inre 
ratten påverkar annars vänster kanal, 
vilket framgår aven symbol på panelen. 

"Lo" och "Hi"-filter följer så; det är 
tryckknappar som alltså skall eliminera 
eller dämpa rumble resp brus. 

Det som väl gör SX-1500 TD mest 
särpräglad är mikrofonmixersteget den 
innehåller. Ja, mixer kanske är preten
tiöst uttryckt. En nivåkontrolL för mikro
fonbruk och en :volym- och balansratt 
för hela förstärkaren sitter som en grupp, 
varvid den sistnämnda på gängse sätt ger 
stereobalansen visavi högtalarna till 
höger och vänster. 

En tryckknapp finns för loudness eller 
hörnivåreglering; funktionen har berörts 
flera . gånger tidigare i RT:s förstärkar
provningar, varför denna s k fysiologiska 
volymkontroll inte närmare torde behöva 
beskrivas. Knappsatsen påverkar vidare 
brus nivån vid FM -stationsinställning. 
Denna muting switch skall inte aktiveras 
under mottagning i område där signal
styrkan är låg, då programmet också 
undertrycks av kretsen! 

Efter Tape monitor-knappen ligger 
"mode"-väljaren med de nu vanliga 
lägena Omvänd stereo, Normal do, Väns
ter resp Höger (för monoåtergivning med 
bara resp kanals signal inmatad i båda 
högtalarna) och L + R, mono med båda 
signalerna mixade och påförda båda hög
talarna. 

Mikrofon kan inpluggas längst t h. Den 
tidigare nämnda nivåkontrollen reglerar 
användningen, som sker utan hänsyn 
till andra kontrollorgans påverkan. 

Pioneer SX-1500 TD är utförd i 
" black light"-teknik, en mycket verk
ningsfull "mörkläggning" av radiode
lens skalor och indikatorer då apparaten 
inte är i drift. Påslagen lyser den med 
blått och grönt sken. Överst t v ligger 
avstämningsindikatorerna för signalen. 
Den översta "metern" är för AM-sta
tionsinställning, den undre för FM, var
vid är att märka, att för FM-användning 
skall båda avstämningsinstrumenten ge 
utslag - överst skall man ha visaren i 

centrum och nedtill skall utslag fås åt 
höger vid optimal inställning. Något till
krånglat. 

Den kombinerade FM/AM-skalan är 
lång och tydligt markerad, 88-108 MHz 
resp 55-160 (X 10) kHz. Inställningsrat
ten finns t h om radioskalorna, och 
längst ut återfinns programväljaren, 
"selektorn" för AM, FM, mono, FM 
auto - automatisk selektering sker av 
stereo- eller monosändning -, två gram
mofoningångar och en Aux-väljare. In
dikatorlampor svarar mot inställd pro
gramkälla. 

Som framgår av fig är bakstycket 
rikligt försett med terminaler och anslut
ningar. Den i dessa ting oinitierade kan 
f ö genom en blick i den 28-sidiga ägar
handledningen, "manualen", som är 
utförlig och bra med bl a komponent
förteckning få klargjort för sig att för
stärkaren - som mycket riktigt benämns 
" general purpose stereo amplifier" -
inte bara kan kopplas upp med de förut
nämnda · sex ljudvägarna utan också kan 
anslutas till t v å separata ski vspelare p I u s 
en kassettspelare, t ex, samt en bandspe
lare. För förklaring hur de olika ingång
arna grupperats, se fig . Bakpanelen skil
jer sig i stort inte från andra japanska 
förstärkares , och som numera vanligt 
är har tillverkaren använt både kon
taktdon av DIN-typ (för bandspelar
anslutningen) och av s k phonopluggtyp. 
- Utom två magnetiska pick uper kan 
en keramisk do anslutas. För högtalar
anslutningarna får man ta ett grepp i 
den med apparaten följande påsen små
detaljer och fästa högtalarkabelskon i 
en genomföring som pluggas fast i de tre 
kontaktuttagen i panelen, vilka märkts 
med R och L. Det är ett slags skruv
och stiftanordnirig man trycker in, varvid 
man får beakta att polariseringen av 
högtalarna sker korrekt. 

I likhet med flera rikt utrustade för
stärkare kan också denna Pioneer använ
das som separat förförstärkare resp slut
steg, i det att en switch bekvämt kan fö
ras mellan två lägen, "separated" resp 
" intercoupled" . Detta är tacknämligt 
och innebär en förenkling mot använd
ningen av fyra kontakter som måste för
bindas i läge som t ex på LUX. 

Uttag för mittkanal sitter bredvid 
switchen("Centerkanal"," 3-D-koppling' '). 
- För sådan ljuddistribution krävs ett 
extra slutsteg och ett lågpassfilter för 
150--250 Hz. - Utöver gängse övriga 
organ finns en FM-ferritantenn på bak
sidan. 

I anslutning till ovanstående konsta
terande av förstärkarens möjliga uppdel
ning på två enheter tack vare separations
kretsen skall framhållas, att RT:s prov
ning tar fasta på förstärkarens använd
ning som helhet; man får anse det som 
helt osannolikt att någon. skaffar en appa
rat som denna för att driva den t ex en
bart som förförstärkare - i all synner
het som det skulle innebära en stor be
gränsning. Försteget tål inte att lastas 
ned , o s v, som skedde med Sansuis 
A U-555 , bl a. Mätningarna är alltså, 
där inte annat uttryckligen anges, gjorda 
" rakt igenom" förstärkaren. 

Höljet har god passning och inget finns 
att anmärka mot. Lossar man det, fram
går uppbyggnaden över chassiet. Allt -



Fig 2. Chassiets ovansida hos Pioneer SX-ISOO TD. Märk skalsnörets vägar och kablaget. 
Sluttransistorerna syns intill bakpanelen i sin kylfläns. 

Fig 3. Undersidan av chassiet med resten 3Y kretskorten. Märk de stora elektrolytkondensa
torerna. 

ett IS-tal kretsfunktioner - är samman
fört på och kring fem kretskort. Hur 
över- resp undersida ser ut framgår av 
fig: 

Ostabila arbetspunkter 
påverkade testmätningar 
U ppbyggnaden erbjuder inget nytt eller 
tidigare oprövat. Den är högst konven
tionellt gjord. Chassiets ram känns vek 
och utan större stadga. Utan att vilja 
påstå att den inre byggnaden är direkt 
risig måste den få betyget onödigt rörig. 
Någon större omsorg vittnar inte vissa 
detaljer om; t ex FM-delens kablage -
antennen! - och skalsnörets trissor och 
dragning. Då det finns rätt mycket 
" luft" i lådan, har väl konstruktörerna inte 
bekymrat sig om någon striktare kabel
dragning utan låtit wirarna löpa bekvä
mast möjligt från tillverkningssynpunkt 

med "byngel" som följd. 
Vad som är värre med detta är att mät

ningarna påverkades: Vid en hel mängd 
mätningar blev det nödvändigt att ordna 
med elektrisk avskärmning för att inte 
I?.na kanalen skulle påverka den andra. 
Overhörningen om 26 dB är typiskt 
för detta! 

Konstruktionen uppvisar en hög grad 
av motkoppling. De fyra stora sluttransis
torerna av NPN-typ sitter längst bak, 
monterade på rejält dimensionerade kyl
element. (Man kan fundera över vad 
ett specialverktyg för gjutning av den 
profilen kan kosta - förmodligen . tio
tusentals kronor!) Det är, förstås, ja
panska · halvledare. Förstärkarens ar
betspunkter uppvisar förekomst av tre 
dioder som kan " tagas över" med po
teritiometer. Tyvärr visade sig det hela 
högst ostabilt trots motkopplingsslingorna. 

Variationerna blev så stora att tveksam
het uppstod om den aktuella mätningen: 
Efter varje inställning fick därför 60 sek 
förflyta innan mätningen kunde anses 
säkerställd p g a kretsarnas ostabilitet. 
Detta har inte behövts tidigare, också 
om tendenser i den här riktningen gjort 
sig gällande. 

Eftersom man världen · över numera 
är klar över den s k övergångsdistorsio
nens dominerande betydelse för lyssnings
trötthet skall vi förs.~ av allt ägna upp
märksamhet åt den . Overgångsdistorsion , 
eller cross over distorsion, är mer eller 
mindre ofrånkomlig i klass B-slutsteg och 
emanerar, mycket förenklat uttryckt , 
från olinearitet i transistorerna. Hörbart 
yttrar det sig kanske främst som en 
metalliskhet i klangen från förstärkaren, 
en viss råhet i ljudåtergivningen som 
är svår att definiera men som tröttar 
starkt och inverkar negativt på vissa 
människors uppfattning om apparaten. 
Specialstudier har utförts både i USA 
och i England med lärda redovisningar 
av försök och analyser, men det finns 
ingen officiell, normerad metod - vare 
sig enligt DIN eller IHF - att mäta över
gångsdistorsion enligt. Därför kan , som 
i detta fall, bara redovisas det aktuella 
förfarandet. Mätningen har skett med l V 
ut över 8 ohm och vid 10kHz. (Det 
ser nästan likadant ut vid I kHz och för 
Pioneer SX-ISOO TD blev resultatet 
för andra kanalen sämre än det här fram
tagna ; se fig a av oscilloskopfotot!) Man 
får ha ett bredbandigt skop - RT har 
använt ett 50 MHz från Tektronix -
och vidare har nyttjats en ny, amerikansk 
dekadisk precisionsgenerator (a 13000 
kr) samt en H ewlett-Packard distorsions
analysator. 

Övergångsdistorsionen bör justeras 
Effektangivelsen ej möjlig bekräfta 
Den påvisade övergångsdistorsionen är 
överlag ganska kraftig. Arbetspunkter
na för transistorerna är fel inställda 
eller i varje fall onödigt ogynnsamt in
ställda. - Vid I kHz är värdet snarlikt 
det vid 10 kHz men amplituden dock 
ej riktigt lika hög. Då förhållandet drar 
ned betyget för den provade förstärkaren 
överlämnas som tips åt importören att 
låta justera in cross over till ett så mini
malt värde som möjligt. - Se art inom 
ramen härintill! 

Referenser till utländska mätningar och 
provningar brukar vanligen inte ske i 
dessa spalter. Emellertid avvek på en 
rad väsentliga punkter RT:s testresultat 
så mycket från tillverkarens data att ett 
jämförande studium aven provning, 
publicerad i den amerikanska Hi Fi 
Stereo R eview, gjordes. På vitala punkter 
sammanfaller kritiken, vilket inte kan 
innebära annat än ett rätt kraftigt un
derkännande av tillverkarspecifikationen. 
(Jämförelsen inleddes efter våra rutin
mätningar !) 

Först effektangivelserna: Max utef
fekt uppmättes vid frekvensen 1kHz 
med samtidig drift av båda kanalerna. 
Förstärkaren styrdes ut så, att tendens 
till klippning av vågformen kunde iakt
tagas på oscilloskopet. Alla mätningar 
skedde med 8 ohms belastningsimpe
dans. Vid indikering av 35,3 W uppgick ... 
klirret till 013 % för ena kanalen och ,... 
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till 0,14 % för den andra. Mätningen 
gjordes en minut "efter inställning, detta 
p g a ovan berörda ostabila arbets
punkter. Signalen togs in på Aux-ingång
en och leddes genom hela förstärkaren. 
Max effekt gick inte att få högre än 
dessa 35,3 W - jfr tillverkarsiffrans 
"continuous power output'" om 58 WI 
kanal med båda kanalerna drivna . Hur 
man kan få ut 58 W av 35 är höljt i 
dunkel, bortsett från att det fmns van
sinnesexempel i USA på reklamsiffror 
med sexfaldigande av sinuseffekterna 
under olika namn som music power, peak 
power, possible peak power eller MAP, 
maximum ·available power . .. Också om 
man tar en kanal åt gången, vilket RT 
gjort, så stämmer inte effektangivelserna. 
De amerikanska provarna kom fram till 42 
W som toppvärde, men med deras sätt 
att mäta blir det omräknat likafullt ca 
35 W, så god överensstämmelse finns. 
Det rör sig om kontinuerlig effekt i sam
ma last. Misstanken att något gått sön
der eller ej fungerade i provexempla
ret infann sig, men nej . Så de 180/145-
58/58-70/70 W som tillverkaren anger 
i olika last kan lämnas därhän. Nätag
gregatet undersöktes i sammanhanget. 
Det rör sig om på bakpanelen . omkopp
lingsbar spänning för nätet via en välja
re, och man upplyses om att apparaten 
kommer för 240 V vid leveransen, en
ligt text på handboken. (Det torde inte 
bli lätt få igenom S-märkning med den 
spänningsväljaren ! Men det är kanske 
inte nödvändigt.) Apparaten var ·nämli
gen original från tillverkaren. Men plus 
eller minus lOV skall hur som helst 
inte inverka till den grad på uteffekten , 
vare sig det rör sig om över- eller under
spänning. - Alla mätningar skedde vid 
220 V, skall påpekas. 

Nätdelen uppvisar inga konstruktiva 
djärvheter. Det är ett stabiliserat nätaggre
gat med stabspänningar för både förstär
keriet och . radiodelen med halvledare . 
Ett enkelt nätaggregat kan inverka något 
på effektnivåerna, men det här får frias 
i sammanhanget. 

Tonkurvans 3 dB-punkter ligger en
ligt mätresultaten på 13 Hz resp 85 kHz. 
Mätningen gjord via Aux-ingången och 
genom hela förstärkaren. Volymkontrol
len var ställd i max- och tonkontroller
nit i neutralläge, sådant detta utmätts då 
kontrollerna inte är stegade. Alltså 
mekaniskt mittiäge. Tonkurvan ej rak 
trots detta. 

Höga klirrvärden i Pioneer, 
f"orforstärkaren bidrar mest 
Klirret: Mätningen utförd med Hew
lett-Packard-amilysator. Det skall från 
början påpekas, att distorsionen visade 
sig så hög att anledning knappast fanns 
ta till FRA-3-instrumentet (Radiometer)
för närmare analys av deltonerna, då 
det är övervägande intermodulations
produkter, tredjetonsbildning, som upp
träder, karakteristiskt för det använda 
slutsteget. Lasten 8 ohm, mät.ningarna 
gjorda l minut efter inställning p g a 
ostabilitet. Båda kanalerna inkopplade. 
Vänster kanal uppvisade genomgående 
högre värden , varför mätningens resul
tat redovisas från högerkanalen som 
den bättre. 

Det hos m~nga klass B-slutsteg vanliga 
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felet, ökande distorsion mot låga nivåer, 
uppträdde här. Vid de tre mätfrekven
serna - se tab· i sammanställningarna! 
- märktes en ökning från 0,08 % vid 
100 Hz vid effektnivåerna 30--35 W 
till 0,34 % vid 250 mW. Det är tredje
tonen som ökar. Det här fenomenet 
är vanligt vid okomplicerade japanska 
kopplingar. Vid 1 kHz har vi 0,13 % 
vid högsta uteffekt - ett värde som. vid 
10kHz har stigit till 0,36 % . Men vid 
den lägsta effektnivån fås 0,34 resp 0,6 % , 
alltså över en halv procent! Här avses 
ändå den bättre kanalen. Mätningen rela
tivt hela förstärkaren. Kron Hite-genera
torn använd. 

Klirrvärdena för slutsteget avser den 
totala harmoniska distorsionen för höger 
.kanal, driven i 8 ohms last. Signalen har 
här tagits in direkt till slutförstärkaren. 
(Separationsomkopplarenanvänd.) Vid 
35 W framgår då att klirret är nere i 
0,04 % i stf 0,08 % vid 250 mW. 
Tendensen är alltså uppåtgående: Har 
man 0,08 % från slutsteget jämfört 
med 0,34 '%, enligt föregående referens 
till mätprotokollet, över förförstärkaren 
så står det fullt klart att det är denna 
som tillför förstärkaren som helhet den 
huvudsakliga distorsionert . Den adderar 
sig givetvis . Vid 10 kHz är det dock fråga 
om genomgångsdistorsion: Klirret uppgår 
här till 0,25 % i slutsteget mot 0,36 % 
och 0,15 % för det senare vid 250 mW-

nivån ; här går distorsionen ned. 
Summerat: Det är förförstärkaren som 

ensam vållar en halv procents distorsion 
vid låga nivåer! Detta är betänkligt då
ligt. 

Uppmätta IM-distorsionen 
graverande ror rorsteget 
Intermodulationsdistorsionen hos Pio
neer SX-1500 TD: För uppmätning av 
denna har disponerats apparatur från 
KTH i form aven IM-distorsionsanalysa
tor typ Audio Instruments , USA. IM 
har mätts vid tre impedanser, 3, 8 och 
15 ohms last. Båda kanalerna i drift, men 
mätvärdena härrör från den bättre -
genomgående blev det högre värden i 
den andra. Två värden har angivits 
hela tiden , dels för hela apparaten och 
dels för slutsteget enbart. Frekvenserna 
7 kHz och 50 kHz har styrts ut på gängse 
sätt i förhållande 4: 1 enligt " tvåsvep
metoden" . Jfr RT:s mätning av Good
man-tunern 1968 nr 9, bl a! 

Se tab i sammanställningarna! I fig 
12-13 framgår kurvorna; den ena ger 
IM för hela förstärkaren och den andra 
för slutsteget enbart . För båda gäller att 
alla tre lasterna markerats. 

Förförstärkaren uppvisar en · hög grad 
av intermodulationsdistorsion. Vid en 
halv watt finner man 0,24 % - för 
slutsteget enbart uppgår värdet till 0,12 % . 
IM -distorsionen sätter in tidigt men 

Fig 4. Bakre panelen. Högtalarna - sex st går att ansluta - förbinds med ett slags special
kontakter via "uttag" i tre grupper. Centerkanaluttag bredvid t v. I likhet med t ex Lux går 
flera grammofonverk att ansluta, se uppe t v. 

Fig 5: Närbild ' av ingångarna på bakpanelen, men bilden har främst tillkommit för att visa 
f"örekomsten av omkopplaren rör anslutning resp separering av för- och slutsteg, "pre & main 
intercoupling". En bra detalj. 



sjunker sedan mot mitten - vid S W 
har man som lägst, 0,14 %, där råder 
nästan likartat förhållande för både för
och slutsteg. En utjämning har skett. Vid 
33 W har man en halv procent (förste
get/hela förstärkaren), respektive 0,93 %, 
nära nog en hel procent! Vid 33-34 W 
inträder klippning, varvid kurvan avviker 
störtbrant uppåt och man får börja räkna 
i ett antal hela procent. - Se siffersam
manställningen för de olika lasterna, ut
effekterna och nivån för klippnings inträ
dande. 

Den välvilligaste skrivning man kan 
göra på den här punkten är att konsta
tera att mätvärdena visar mycket höga 
siffror som står på gränsen till det oaccep
tabla, tagna i och för sig. Insatta i ett 
pris- och kvalitetssammanhang kali. de 
knappast försvaras. 

"Dämpfaktorn vid 8 ohms last är lika 
med 49, alltså god överensstämmelse 
med offentliggjort värde (SO). 

Signal-störningsförhållanden 
värden att jämföra kritiskt! 
"Störnivån" "som det brukar heta på 
labslang, eller signal-störningsförhållan
det, skall så ägnas en betraktelse. Nivån 
relativt full utstyrning i 8 ohms last för 
vänster kanal avseende enbart slutsteget 
(kortsluten ingång med kortslutnings
propp) fastställdes till 98 dB linjärt värde 
och l 16 dBA, d v s vägt värde enligt 
I EC:s kurva A, den s k fysiologisk -hör
riktiga. Det ser ju högt och bra ut, men 
man får komma ihåg att enbart slut
stegsdelen avses, relativt full utstyrning, 
d v s våra 3S W ungefär. 
" För hela förstärkaren - med volym

kontrollen i minimunläge - uppmättes 
79 dB linjärt och 91 ,S dB enligt A-kur
van. Samma resultat erhölls vid mätning 
över extraingången, liksom över phono
ingång. (Värdena kan verka höga men 
är som nämnts tagna rel full utstyrning.) 

Alltså: Tonkontrollerna än en gång. 
De brusar vida mer än förstegens övriga 
kretsar ("head amplifier unit" ). 

De höga värden man får vid dB-angi
velse vid den nivå som styr ut stegen 
för fullt måste uttydas med urskillning. 
Man får bl a fråga sig vad slags ton
kontroll koppling man har, om den är av 
" aktiv" typ, eller vad? Sammanhanget 
avgör siffrornas relevans, liksom signal
layoutens utformning. Hos Pioneer lig
ger bruset så, att maskering inträder 
i vissa lägen, apparaten är nämligen 
ganska tyst i alla fall. - En förstärkare 
som Sonab-Cainbridge har ju bättre dyna
mik , men den hörs ju faktiskt ändå, som 
påpekats, trots att volymkontrollratten 
är i botten. Volymkontrollen ligger där 
på ett helt annat ställe i kretsen . Denna 
förstärkare representerar ju mot alla 
andra något annorlunda och avvikande. 

Om siffervärdena för Pioneer m fl 
egentligen är bättre eller sämre är skäligen 
meningslöst att diskutera, man får ta fasta 
på praktikfallet. För jämförelse kan ju 
nämnas, att Sansui är berömvärt tyst 
och Lux märks överhuvud inte. Länge har 
vidare gällt som det säkra i en osäker 
värld att Marantz är "helt tyst", om 
den semantiska och logiska ofullkom
ligheten tillåts: Mäter man den över ett 47 
kohms motstånd på ingången är det ute
slutande det termiska bruset man hör . . . 

För att fortsätta resonemangen kring 
dynamiksiffrorna för Pioneer skulle det 
alltså vara tacknämligt med mera kritisk 
sans vid de oftast reservationslösa jäm
förelser vilka både ljudamatörer och 
radiohandlare förleds till att anställa 
då man, med utgångspunkt i diverse 
pappersdata, utan vidare väger den ena 
apparatens signal-störningsnivå mot den 
andra. I fallet Cambridge, t ex, sökte 
provningen i RT förmedla just det annor
lunda hos konstruktionen och bl a då 
att hela brusnivån ju ändras med förstärk
ningens variationer! Det är högst väsent
ligt vid varje jämförelse förstärkare emel
lan att beakta dylika faktorer. 

- Beträffande de japanska förstärkar
na jämförs de överlag på SIN vid full 
utstyrning, detta givetvis i den välför
ståeliga meningen att värdet av förhål
landet signal-störningsnivå (eller bruset) 
är avhängigt styrkan hos signalen. Den 
traditionen på tillverkarsidan beläggs 
t ex genom en blick i Pioneer-specifika
tionen: "Hum and noise ratio at conti
nuous power output" ; något annat anges 
inte någonstans. Men i USA anger man 
numera inte sällan i mätlaboratorierna 
signal-störnings förhållandet relativt 10 W 
ut , vilka effekter man än kan tänkas ha 
förborgade i apparaturen. 

Utan att förkasta mer eller mindre 
normerade metoder kunde man väl ock
så tänka sig att jämföra SIN relativt den 
brusspänning om ett par mV som slut
förstärkaren ger, typiskt ca S mV, som 
då antingen kan relateras till full utstyr
ning eller till 10 wattnivån i effekthän
seende. Omvandling till spänning föregår 
en uträkning av det faktiska dB-talet. 
På så vis kunde en god grund läggas för 
bra mycket mera rättvisande , direkta jäm
förelser förstärkare emellan . SIN kan 
till sist också tänkas angivet i dBm, var
vid en tekniskt sinnad person kan räkna 
mot full utstyrning för korrekt relation. 

Man kan alltså (återigen) svårligen 
jämföra olika apparater okritiskt hur som 
helst, olikheterna i uppgifterna från till
verkarhåll och mätförfarandet måste ta
gas hänsyn till. Vi har citerat vad Pi 0-

neer Electronic Corp . säger om sinus
effektvärde. I firmans spec står vidare 
att SIN för grammofoningång - "Mag" 
- är bättre än 80, medan Aux anges 
som bättre än 100 dB . Om vägt värde 
avses eller ej framgår inte . RT:s mät
ningar har inte givit vid handen någon 
som helst skillnad ingångarna emellan; 
det gick ej, se testresultat! Man kan ju 
tänka sig att tillverkaren avsett A-vägt 
värde, och i så fall får det i specifikatio
nerna uppgivna ena värdet godtagas på 
ett ungefär (man skulle då ha ca 100 dB 
på slutsteget). För linje stämmer det 
ändå inte, då man uppger 100 dB där, 
så bra är det faktiskt inte (79 dB linjärt , 
91 ,S dBA) . Det är dock hyggliga vär
den som sådana. 

Överhörningen mellan kanalerna 
vid mätning genom r6rstärkaren 
Mätningen avseende max inspänning 
på "phono input" vid klippning på tape 
output vid l kHz visade 66 mV, kanske 
lite lågt men ett värde som kunde varit 
sämre. Vi brukar anse 100 mV som myc" 
ket gott resultat. - I amerikanskt, jämfö-

relsematerjel hade angivits 70 mV, vilket 
med största säkerhet beror på spridning 
exemplaren emellan, något som inte alls 
är ovanligt. 

I nedanstående hänvisningar till upp
tagna frekvenskurvor o dyl skall erinras 
om att skrivarens SO dB-potentiometer 
använts som vid t ex phono input/tape 
output. 

Här har vänster kanal registrerats, som 
synes, och avvikelsen från RIAA:s nor
merade frekvensgång är högst ± 1 dB" 
något som i sammanhanget är försumbart . 

Då det gäller tonkontrollernas fre
kvenskarakteristik (regleringsområdet) vi
sas mekaniskt mittläge resp max-inställ
ning. De är av gängse Baxandall-typ. 
Märk att kurvan inte är "rak" i mittiäget. 
Det skall vara utmätt rakt mellan 20 Hz 
och 20 kHz, vilket vanligen varit fallet 
vid tidigare mätningar. Mekaniskt mittläge 
har angivits . Läget är satt efter rattarnas 
position i rakt uppläge. För tonkurvans 
frekvensförlopp gäller även märkbar 
cross over-distorsion vid l kHz, lite 
ovanom och nedan den nivån . Dock ej 
exceptionellt mycket. - Sefig a. 

Intryckta hi- och low-filter ger med 
tonkontrollerna i mittläge enligt ovan 
tonkurvan som framgår av fig 10. 

Loudnesskontrollen och dess beroende 
av volymkontrollen: Diskanten påverkas 
vid intryckt low-filter enligt ovan. Loud
ness sätter in vid läge under " kl l O" 
hos volymen då knappen aktiveras . Un
der l O-läget sker i frekvenshänseende 
att diskanten undergår ett mindre lyft, 
som sig bör. Kopplingen är av enkel, 
passiv typ och förstärkningen sker upp
efter. Vid redan 200 Hz har man en 
kraftig bashöjning. Därpå planar kur
van ut. En rejäl baslyftare om ca 8 dB 
av den typ japanska konstruktörer fa
voriserar, m a o. 

Överhörningen framstår inte som lika 
lyckad. Vid l kHz har man 40 dB , vid 
10kHz bara 26 dB. Då avses sämsta 
förhållandet kanalerna emellan och vid 
mätning genom hela förstärkaren. (Ett par 
brittiska förstärkare är dock ligaledare 
här med ännu klenare värden!) N ågot 
inträffar i förförstärkaren, och vid sämsta 
punkten där " når man alltså ett värde 
sämre än det för t ex Shure-pick upen och 
ännu sämre än för Ortofon, som har den 
troligen överlägsnaste kanalseparationen 
av alla jämförbara system. 

Cross over-distorsionen 
utförligt i separat artikel. 
sammanfattningen för dess 
ljudrnässiga betydelse. 

behandlas 
Se också 

praktisk-

Några känslighetsdata sådana de upp
mätts för full utstyrning, vänster kanal: 
Enbart slutsteget 480 mV. På Aux-in
gången vid hoppkopplade för- och slut
steg: 200 mV . (Obs vad som anförts ti
digare i provningstexten om förstärkarens 
användning som helhet.) God överens
stämmelse med tillverkardata synes före
ligga. 

Mikrofonmixf"orstärkare 
ett användbart särdrag 
Med den här förstärkaren har man 
alltså möjlighet mixa in en mikrofon i 
programmaterialet man låter gå ut . Det 
okomplicerade, med tre transistorer upp- ~ 
byggda mikrofonsteget ligger efter ton-
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kontrollerna och, märk väl, före effekt
delen. - Det är till utfö randet snarlikt 
förstegets " head amplifier unit " på sitt 
kretskort, eller rättare, ena halvan. En 
viss If-avskärning fås i mikrofonkretsen . 
Man kan, när så önskas, göra kommenta
rer ti ll all t som spelas ut via fö rstärkaren, 
också det program som återges via tape 
playback . Reklamen i olika länder för 
märket tar fasta på att " man kan 'sjunga 
till sin favoritorkester" , och det ter sig 
säkert tilltalande för mången med vokala 
aspirationer. Att anordningen kan ha be
tydande intresse i andra sammanhang 
skall beröras längre fram. - I stort sett 

erbjuder mikrofonsteget både för- och 
nackdelar som helhet betraktat: Den avgö
rande nackdelen är att det är ofullgånget 
och inte idealiskt placerat. BI a har det 
hoppkopplats med tonkontrolldelens 
lowcutfilter, mikrofonsteget är alltså 
hopmixat med tonkontrollerna, varvid 
mixpunkten kommit att få en ogynnsam 
position, då det ju är i försteget som 
uppenbart all dynamikbegränsning inträf
fa r och huvudparten av allt brus genere
ras. Hopmixningen gör sig gällande som 
sådan också vid monokoppling av stereo
~ignalen. Mixningen försiggår på båda 
kanalerna via ett vanligt mixrnotstånd 

Övergångsdistorsion 

~ ~!!~ ]":~~!~~tt uppträder den s k övergång» 
distorsionen, av vilken två huvudformer kan urskiljas. Då det är ström
kopplingen av halvledarna i slutsteget som avgör rörekomsten av över
gångsdistorsion uppräder den inte i klass A, men däremot i klass B, 
vilken koppling av transistoremaju är "standard" rör dagens rörstärkar
bestånd. 
•• Övergångsdistorsion uppträder allt
så mer eller mindre uttalat i alla klllss B
slutsteg. De olinjära produkter som blir 
följden av ofullkomligheter som t ex 
switchtransienterna hos sluttransistorer
na är störande och har länge diskredi
terat transistorförstärkare i en fordrande 
publiks ögon (eller, snarare, öron), i 
synnerhet sådana i lägre prisklasser. De 
cxperimentbegivna engelsmännen har, 
för att tillföra debatten praktiska argu
ment, fört ut pA marknaden nAgra klass 
A-kopplade slutsteg (Sugden, Allon m fl). 
RT hoppas bli i tillfålle att anställa en 
provning med ett Sugden-slutsteg i det 
kommande. 

Man kan nog göra gällande, att ganska 
f A transistorförstärkare utanför klass A 
och givetvis samtliga rörbestyckade ap
parater uppvisar godtagbar övergångs
distorsion. VAra egna erfarenheter är att 
den gamla Marantl. modell 15, Lansing 
och Sonab-Cambridge är stjärnorna här, 
i nAgon mån följda av vissa av Lux mo
deller (SQ 1220, o s v) 

För att fortsätta jämförelSerna från en 
del Ars mättekniskt studium och den prak
tiskt provande verksamhet som främst 
Ingemar Ohlsson, AB LjudAtergivning, 
bedrivit i olika sammanhang, kan man 
göra gällande, att det bästa som hittills 
framkommit är Marantl. koppling av tran
sistorerna och, med stor säkerhet, J B 
Lansings SX 600-modells s k T -krets. Ty
värr uppvisar Marantz nya modeller en 
synbar cross over vid 10 kHz (et tu, 
Brute .. . !) 

Den genomgående förträffliga Acous
tical Quad, som grundligt prov'ades i 
RT:s majnummer 1968, utan att vi då 
var så initierade på det nyupptäckta om
rådet cross over d., har en synbar cross 
over vid 10 kHz men däremot inte vid 
1kHz! Det tycks förhålla sig rätt olika 
med "Quadarna " f ö; tre exemplar har 
mätts med avseende på övergångsdistor
sionen. Den varierar påtagligt. (För sche
ma över de komplementära effekttransisto
rerna i slutsteget, se 1968 nr 5J) En upp-
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visade mycket bra utseende för ena ka
nalen, en visade övergångsdistorsion bara 
vid 10 kHz i ena kanalen, och en hade 
c o vid den frekvensen i bAda kanalerna, 
men bara tämligen obetydligt! 

''TransistorQud'' kan vara 
bög överpnpdistonion 
Alltsedan man i laboratorierna blev 
klar över cross overdistorsionens natur 
- det var i huvudsak i USA man bör
jade bli misstänksam mot det sega och 
diskrediterande pratet om "transistor
ljud", nAgot som man ansåg borde ha 
försvunnit · med de äldsta, rörscbemako
pierade germaniumtransistorkopplingar
na - har den gamla debatten om rörf"ör
stärkare kontra halvledarslutstegen tagit 
ny fart . 

Ja, det är inte utan att man till en del 
förstAr kritikerna. Är man mycket käns
lig, med ett lättpAverkat hörselsinne i 
förening med andra faktorer, låter inte 
osannolikt en hel del enklare förstärkare 
en aning illa. Det finns drivna kännare 
.och musikälskare också här hemma som 
på dessa grunder håller sig till gamla 
Dynaco, rör-Quadar o dy~. Vi vet också 
yrkesmusiker - som annars sannerligen 
icke brukar vara kritiska ifråga om Ijud
reproduktion - vilka återgått till rören . 
Till följd av dessa tidens tecken har un
dertecknad också synts (stundtals) ägna 
sig åt sin gamla hem byggda Scott med 
sin tids förnämsta rör, Telefunkens . . . 
utan att för den skull vilja önska tran
sistorerna oupptäckta; några så avgöran
de ofullkomligheter hos dessa - om de 
alltså sitter i en omsorgsfullt gjord kvali
tetsförstärkare - är svåra att ta fasta 
på också vid förutsättningslösa jämförel
ser och kritisk lyssning. Däremot finns 
faktorer som är till klar nackdel för den 
äldre, rörbestyckade apparaturen, hur 
god den än är i sig, och det gäller tran
sientåtergivningen liksom återhämtnings
förmåga . Där kan rörkopplingarna inte 
mäta sig med de moderna transistorför
stärkarna. 

på gängse sätt. Mikförstärkaren går in 
före 10w-fiItret, som kan kopplas in före 
slutsteget, uttaget ligger före preamp out. 
Man kan, om så önskas, ta ut signalen 
där och spela in på band, t ex, Low
cutfi lt ret används då om något skall 
registreras. Det går ju bra att plugga 
in "phonoproppar" på nämnda förför
stärkarutgång för att ta ut signalen f v b 
in i en bandspelare och mixa både kom
mentarer och programrnateriaI den 
vägen. H ärvid beror förstås allt på vilka 
volyminställningar man gjort ! Man kan 
ha delade meningar om klokskapen i det 
hela - men man kan i alla fa ll koppla 

De förblir avgjort överlägsna på de 
allra flesta områden, och det är knappast 
meningsfullt att idag på nytt dra upp den 
gamla diskussionen rör kontra halvledare 
på andra grunder än just övergångsdis
torsionen - vi bortser naturligtvis från 
rena effektfall : Hundratals watt kan än 
så länge bara elektronrör leverera (om 
vi skall hålla oss till realistiska priser på 
komponenterna). 

Nackdelar med klass A-drift 
Klirr okritiskt i jämförelse 
Om man av anförda skäl inte vill godta 
klass B-slutstegen (och finner nackdelar
na med A besvärande = stora effekt
förluster, dålig verkningsgrad och ter
miska problem med varma halvledare, 
t ex), finns ju kopplingar i klass AB, 
d v s A som övergår i B. Man använder 
då en strömkoppling enligt klass A vid 
låga nivåer och klass B vid höga effekter, 

Fia a. ÖverPapclistorsioaen bos den pr0-
vade Pioneer.rörstirkareas sluCstea. Fre
kveasen är bär 10 ldIz. Vid l kHz är den 
aästan lika uttalad, eburu amplituden är 
aålot mindre. - Se texten. 

V' 
Fil b. ÖverPnpdigorslon av den primära 
typen är f"örbanden I Idass B-slutstq, och 
vålformen får detta utseende. Det uppstår 
en tlclsfordröjning i eft"ekttransigoremas 
arbetssätt, d v s under momentet då en 
transistor I kretsen bottnar medan eo ao
nan är strypt. Strömrorslärkninlen sker Inte 
likformigt. Under en del av rorloppet (halv
perioden) Ryter Inlen ström fram. Det in
verkar på signalen, och ror att i någon 
mån avlVälpa bristen kan man öka blas så 
att transigorema kan kompensera varandra 
i arbetssättet. 



in lowcutfiltret så, att man får viss dia-
10gfilterverkan ; man bör alltid använda 
ett dialogfilter vid tal och riktade mikro
foner! Enligt kurvorna sätter skärningen 
här in vid ca 200 Hz och påverkar sedan 
allt med ett fall nedåt om 6 dB/oktav. 
Det är väl inte alldeles nöjaktigt, ett pro
fess ionellt dialogfilter vill man ha aktivt 
mera eftertryckligt under 100 Hz och ha 
brantare lutning på. Frågan är om man 
nu inte oavsiktligt "får in det" i musiken , 
varvid programmaterialet påverkas allt
eftersom det mixas ut. Idealet vore' om 
fi ltret hade legat så, att mikrofonför
stärkaren gjorts selektiv och givit en 

om nu "crossen "ligger lågt nog i frekvens . 
Men då c.o. distorsion övervägande synes 
vara frekvensselektiv till sin natur ökar 
den sannolikt med tilltagande frekvens. 

Man kan ju till detta göra reflexionen , 
att absolut ren klass B är sällan före
kommande i praktiken: Transistorerna ar
betar i någon mån alltid i klass AB, då 
man för signalens symmetri (transisto
rerna är ju hopparade) får ha en viss 
viloström just med tanke på övergångs
distorsionen. I klass A är ju transistorn 
oavbrutet ledande, i klass B är signalens 
positiva och negativa halvperioder upp-o 

. 
: . . " .... 

Fil c. Vader det alt prImir önrPaP
d"'onloa ler sIpaIförIust UDder ett kort 
moment, u,påiider deD .. Inre formeD 
sekUDdir öYe ... ' ....... onloa tOl fiiQd late 
ay detta bortfall utaa , I a ofIaIIkomUt
beter I swltcllqealkaperaa ....... YIedamå, 
YIIka . YlDar tnUII1eDter odI kapacltlYa effek
ter. ' "SpIlaraa" YId priIIIirformeD SYDS I 
Yllformeas mlttdel. Vid sekuDdir öyer
pDpd"'onloa u,påiider de höpt ~
Da mot perIferIa. I lit MS dlformen rör 
eII ......... 01'1 ström ... feta 11Iden. Den 
.... eckade IIIVeD represeaterar en ....... 
traDSIIItOl' I lIUIUIIIl ko"...... A ir I strypt 
tIIIstlDd, B &DIer ledande tIllståDd. 

~ , 

Fil d. Efter ett amerikanskt arbete (BoD
glomo, J: Crossoyer D"'ortloD ID Tran
sistor AmplInen) Aterges bir forstoriDgar 
ay de kritiska tIIlstADdeD I Og c. MaD ser 
alt A:s "spik" är mycket större än B:s. 
Nollaxeln stAr for ldau AIB ener A Yld 
lAga nlYAer. 

1\ /\ 
FIK e. Vid ökning av blas fAs delta ..for
lopp, rast det bir Aterges överdrivet. Okas 
blas tillräckligt mycket nar man klass A i 
drlftbäoseende. 

k raftig basavskärning i sig själv innan 
mixningen ut skedde. - Men huvudsa
ken är dock att man har någon möjlighet 
alls skära av vid låga nivåer för att få 
bort blåsljud, vindstörningar o s v. 

Mikrofonförstärkaren är väl nu i och 
för sig godtagbar, den är i stort sett ' som 
andra i klassen och klipper för ca 70 mV. 
H ar man en Shure-mikrofon, t ex, och 
hojtar, så infi nner sig sagda klippning. 
RT har inte kunnat mäta utspänningen 
f rån den mikrofon som skall medfölja 
P ioneer SX-I 500 TD då mik av misstag 
inte kom att åtfölja vårt provexemplar. 
Vi har använt en befintlig mikrofon, 

delade förstärkningsmässigt på två halv
ledare (amplituden halveras) och man 
räknar med att förloppet försiggår halva 
tiden, för att i AB-fallet, slutligen, mer än 
halva tiden åtgår för strömledning i 
transistorn. De hittills gängse metoderna 
för att begränsa övergångsdistorsion har 
begränsats till "utjämning" med hjälp av 
viloströmmen. Detta är dock otillräckligt. 

Det ter sig i ljuset av nyare rön täm
ligen förfelat att, som nästan undantags
löst alla tillverkare gör, slå på reklam
trumman för produkternas frihet från 
kvadratisk distorsion nu, då man är skärpt 
medveten om den tidigare tämligen negli
gerade faktorn övergångsdistorsion. Forsk
ning vid såväl KTH som Institutionen 
för klinisk audiologi vid Karolinska sjuk
huset (Håkan Sjögren el al) har påvisat, 
att man kan gl upp tiD hela 40 % (!) 
k.vadratisk distorsion i viss musik utan 
att försökspersonerna reagerade märkbart 

Fil f. SIrökapacItanser kan typiskt rorvän
tas uppträda I ett kYaslkomplementärt kopp
lat slutstel ay oyaaståeDde typ, och intint 
ses den karakteristiska vAgformeo som al
stras ay halYledarna (efter Boollomo). 

Shure 545 Unidyne 111, i stället. Fig visar 
dock hur originalmiken med sin brytare 
ser ut, och den är ju elegant i svart och 
krom. 

Under sysslandet med apparatens mik
rofondel infann sig undran: Varför har 
inte en såpass dyr förstärkare ett presens
fiI ter? Apparaten är ju gjord med sido
blickar på P A-användning (publikanrop , 
kommandomikrofon) och ganska säkert 
diskotekbruk? Den frekvenshöjning som 
sker vid inkopplad "presens" medger ju 
glansfullare återgivning vid vokalistbruk , 
t ex. Men givetvis kan man ha tänkt att 
sådana ingrepp nästan är standard i de 

negativt. Men redan efter en kort stund 
inträdde irritation över intermodulations
produkterna. Örat är, på hittills ej all
deles klarlagda grunder, uttahit känsligt 
för dessa. Den kvadratiska distorsionen 
kan mätas hur ingående som helst, över
gångsdistorsionen kommer man inte åt 
för det. 

"Cross over' kan justeras 
in tiD acceptablare värde 
Men den finns där, och transistorernas 
olinearitet i arbetssättet är syndaren. Det 
går dock i allmänhet att justera in cross 
over till ett mindre störande värde, och i 
synnerhet har detta visat sig möjligt att 
utföra med japanska slutsteg, vilka ty
piskt är uppbyggda som klass B il la 
P;oneer, Sansu; m fl och vilka schema
mässigt och konstruktivt är snarlika. Man 
ändrar lägena på trimpotama, påverkar 
och trimmar slIunda arbetspunktema 
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FIK g. Här är eblYaleldscbemat rOr den 
kl_1ska MlU"IUltz modell 15. 
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Fig h. A är transferfunktion och B distor
sionens kurnorm sådan den uppträder i 
fOl'stårkaren i ni I då denna berövats 
dioderna Dl OCh Dl. I C resp D samma 

~5. 

sak men med dioderna pi plats. En be- ~ 
tydande sklnnad! ~ 
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mikrofoner som blir aktuella för estrad-, 
diskotek- och PA-bruk, d~ är vanligen 
frekvenshöjda i mellanregistret. 

Men något slags diskantfilter - in
kopplingsbart över mikrofonknappen 
på förstärkaren - skulle man nog vilja 
efterlysa, då erfarenheter av praktiska 
prov med SX-1500 TD visat, att man 
inte alldeles obehindrat kan "dra på" 
och spela på hög nivå: i en sal medan man 
samtidigt gör "annonser" , om man vill 
undvika återkoppling (och om man inte 
förfogar över en mycket hårt riktad mik
rofon). En begränsarkrets för lite krafti
gare avskärning vore önskvärt! Tonkur
vans förlopp är dock acceptabelt som 
det nu förhåller sig, utan tendenser hos 
den att "åka upp". 

Vid praktiskt arbete och handhavande 
av apparaten märks framför allt två sa
ker: Dels den nämnda återkopplingsbe
nägenheten vid användning som sam
tidig tal- och musikkälla (mik plus pro
gram). Dels volymkontrollens verknings
sätt. 

Den första svagheten har att göra 
med att frekvenskurvan, som nämnts, 
inte påverkas av lowfiltret. Det ligger 
alltså inmixat precis vid slutsteget. Då 
det inte finns någon "presens" o dyl i 
det blir tonkurvan rak . Men för att råda 
bot på återkopplingstendenserna in i dis
kantornrådet borde filtret i frekvenshän
seende i stället beskrivit en " bulle", d v s 
haft den efterlysta möjligheten till dis
kantpåverkan = avskärning. Det hade 
underlättat i olika sammanhang. 

Volymkontrollen : Aktiveringen av den 
sker oerhört hastigt. Detta är osmidigt 
för den som skall använda den här appa
raten i professionella eller nyttobetonade 
sammanhang. Volymen är ju alltid på, f ö, 
så man måste minnas att slå av mikrofo
nen genom den inbyggda brytaren då 
man lägger miken ifrån sig. Ty man är 
tvungen dra ner volymen hårt innan 
man kommer upp med sin annonsering 
för att vrida upp den motsvarande efteråt. 
Mikrofoningångskänsligheten är så hög 
som 3,2 mV och volymkontrollen i den 
här tretransistorkopplingen (före slutste
get, som sagt) ligger mellan första och 
andra transistorn . Man behöver bara lätta 
på poten för volymen så dånar budskapet 
ut mot det övriga programmet, man 
"kommer loss" så till den grad att det 
hela slår över. 

Naturligtvis kan göras gällande, att 
kritiken mot apparatens mikrofonsteg 
och användningen av . förstärkaren lite 
är beroende av den aktuella högtalar
placering man har i lokalen och ljudni
vån man avser hålla . Behoven är ju inte 
osannolikt differentierade, beroende på 
om man är verksam i ett diskotek eller 
har köpt apparaten till ett pensionärs
hem, en skola o dyl. Som P A-förstär
kare och för användning i mera publika 
sammanhang (samlingslokaler o dyl) 
är SX-1500 TD nog ett alternativ till 
specialutrustningar. Detta sagt också 
med beaktande av föregående resone
mang. Man får vidare ta fasta på vad 
tillverkaren anför i handboken - där 
rekommenderas just för antydda ändamål 
att man kopplar ihop "severai power 
systems" med förstärkaren om den skall 
användas "in a large place". 

Med små ingrepp i oe här diskuterade 
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Fig 6. Den dynamiska mikrofonen är av 
kardioidtyp och har brytare på mikrofon
höljet som är i svart finish med kromtopp. 

Fig 7. Kantvågssvaret ror Pioneer-ror
stärkaren som helhet. Höger kanal, ton
kontrollerna i mekaniskt mittiäge, signa
len på Auxingången. Effekt l W ut över 
lasten 8 ohm. a) vid 100 Hz, b) vid l kHz 
och c) vid 10 kHz. Som synes inte över 
sig vacker form i basen (a). 

kretsarna till en kostnad av några tior 
skulle man kunna förbättra Pioneern 
med verksammare filter o s v. Men på 
pluskontot står oföränderligt att förstär
karen är den veterligt enda på markna-

den som erbjuder den här kombinationen 
som standard . . 

(Rent allmänt . bör den bäst lämpade 
p A-konstruktionen vara en kombina
tion av "hojtbar" mikrofon och ett rätt 
känsligt förstärkeri, vilket samtidigt är 
robust utformat och tål transport eller 
ovarsam rattning.) 

Känslighetsmätningarna: Se fullständig 
uppställning i resultatdelen: Hyggliga 
värden, som t ex för phono: 2,3 mV 
rel 66 mV före klippning. 

Konventionell FM-del, 
gott känslighetsvärde 
Då det gäller apparatens FM -del får den 
reservationen uttalas, att viss osäkerhet 
vidlåder mätresultaten. De är dock, så
dana de föreligger, på inget sätt dåliga: 
FM -delen är i stort sett välgjord. 

Det skall också framhållas att några 
försök att prova radiodelens stereo för
måga inte skett, då RT ännu inte förfo
gar över någon (tillförlitlig) mätsändare 
för stereo eller mpx-generator. Den in
tresserade kan hänvisas tii! tyska och ame
rikanska mätningar. Apparaten är ju f ö 
avsedd för pilottonsstereo, som bara 
försökssänts i vårt land korta tider. Alla 
mätvärden avser således monomot
tagning. - Mätsändaren från Rodhe & 
Schwarz. 

Vi har alltså dragit upp kurvor och 
fas tlagt punkter för att jämföra med till
verkarspecifikationen. Denna är synner
ligen mager på: fakta; bl a anges varken 
klirr eller IM, varken överhörningsdämp
ning eller begränsningsdata som AM
undertryckning, mm. 

Den här FM -delen är uppbyggd på 
sätt som liknar en mängd andra kon
struktioner, i vissa kretsar överensstäm
mer den ganska bra med en del USA-tun
ers som Scott m fl och, givetvis, en stor 
mängd övriga japanska apparater . In
gångssteget har en FET och i övrigt 
två transistorer. Mf-delen är uppbyggd 
kring fyra integrerade kretsar, !LA 703 E, 
i kaskadkoppling. Dessa används ju ofta 
som "modul" i kaskaden, och kopplingen 
är snarlik t ex H H Scotts för några år 
sedan använda:!? !L A 703 är en Fairchild
krets. (Den intresserade kan ta del av 
principschema över kretsen i RADIO & 
TELEVISION 1969 nr 9 s 39.) I multi
plexdelen är demodulatorn från Motor
ola och utgörs aven MC 1304, en mono
litkrets som numera utvecklats till 1305 
- det är en specialkrets som många 
tillverkare köper för dessa ändamål. Nu 
har tillkommit en extra inställningskon
troll. Den är byggd som en enhet, och 
man tillhandahåller själv spolar etc. 

Ser vi till det yttre och det som den 
genomsnittlige köparen torde intressera 
sig mera för, nämligen skalan, så är den 
gemensam för FM - och AM -inställning
en. Den bör som lång och relativt tydlig 
få gott betyg med rimliga möjligheter 
till noggrann inställning: Ca ± 0,5 MHz, 
vilket förslår med tanke på kanalav
stånd mm. 

Däremot har man hos tuners beklag
ligt sällan anledning att glädjas åt ~ut
växling, gång och "feeling" hos inställ
ningsratten ; så icke heller här. Men den 
svagheten delar apparaten med bra 
många, tyvärr. 

Uppgiven känslighet är 1,7 jJ. V. ("IHF 



usa bl e sensitivity"). Att mäta enligt IHF 
är krångligt, men det har skett för bästa 
överensstämmelse med tillverkardata. 
Bättre än 1,9 1.1. V kunde inte registreras; 
för mono, nota bene. De amerikanska 
jämförelserna anger dock 2 1.1. V, så fjär
ran från något slags sanning kan vi inte 
vara. Värdet relativt full begränsning och 
30 dB signal-brusförhållande - samma 
som DIN föreskriver - med den skill
naden att deviationen (frekvenssvinget) 
skall vara 40 kHz. (6.1). 

Signal-brusförhållandet 63 dBA 
Diskanthöjningen USA-normerad 
Tunerns signal-störningsfOrhållande är 
av tillverkaren mätt "enligt IHF" utan 
närmare angivelser till aktuella relationer. 
RT:s mätning gjord vid avstämningen 
100 MHz och modulationsfrekvensen I 
kHz samt deviation 75kHz. Resultatet 
relaterat till fullt utslag på fåltstyrkevi
sarens skala. - Fältstyrkan var inte 
över sig, skall framhållas. Vid mättillfål
let disponerades inga specialantennero. 
Alltså kan ingen angivelse ges aven väl 
definierad signalspänning på antennin
gången och inget säkert mått på begräns
ningen, detta då den direkta strålningen 
från generatorn använts. Härav de tidiga
re reservationerna om tänkbar osäkerhet 
för vissa resultat. Men registrerat värde 
blev 58-60 dB som signal-brusavstånd, 
således god överensstämmelse med till
verkardata. Vi godtar som eget resultat 
59 dB linjärt värde och 63 dBA vid fullt 
utstyrd dynamik . Vid övergång till stereo 
får man räkna med en försämring av ca 
20 dB mot monovärdet vid små insigna
ler, f ö. - Se vidare mätresultaten. 

Då apparaten i första hand är avsedd 
för USA är deemphasis 75 I.I. s mot den 
i Europa brukade, 50 I.I.s. Till detta förhål
lande hl>r inte någon hänsyn tagits. 

Tonkurvan - för mono, åter - är 
" rak" inom ett frekvensområde 20 Hz-
20 kHz med avvikelsen I dB . Vid stereo 
kan man misstänka ett nivåfall om ca 3 
dB, p g a inverkan från den till 19 kHz 
avstämda sugkrets som har till ändamål 
att undertrycka störningar från pilot
tonen. Någon större praktisk betydelse 
har saken inte . 

Den harmoniska distorsionen mättes 
med Hewlett-Packard-analysator och 
efter fullt utslag på avstämningsinstru
mentet i tunern . Svinget 75 resp JOO kHz 
(± ) och tre frekvenser, 100 Hz, 1kHz 
samt 10kHz. Tillverkaren har utelämnat 
alla data här. Värdena som uppmätts 
ej särskilt låga men skall ej föranleda 
kritik . Se sammanställningen! 

Intermodulationsdistorsionen: Man 
får relatera IM till klirret , då direkt av
hängighet ju föreligger. Vid de två devia
tionsfrekvenserna som anges, analogt med 
tidigare, har man 2,3 resp 2,9 % IM
distorsion . Värdena går alltså upp mot 
högre frekvenser. Det kan väl anföras 
klander mot dem, men för jämförelsens 
skull bör nämnas att för inte länge se
dan var de tämligen vanliga också tör 
bättre USA-tuners som Seotts och Fishers. 
bl a . Det hela kan vara en trimningsfrå
ga, men då det är le i mf-delen är det 
okänt hur man trimmar dylika ting. Vi
dare kan ju viss spridning exemplaren 
emellan förekomma, som förmodats i 
resonemangen kring förstärkardelen . Då 

Meosuring ObJect 
Pion .. r 
SX-1500 TO 

Vänst.r ka no L, 
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Rec . No. -
Dote. jun i 1970 
Sign. US 
Rec L 

50 25 
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40 20 
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Zero l..... la 5 
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Fig 8. Grammofonkorrektionen, phono l, vänster kanal. Obetydlig avvikelse från RIAA· 
kurvan, i praktiken ingen alls. 

Measuring Obj ect 
Pion •• r 
SX-1500 TO 

TonkontroU. r nos 
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ou t put , me kon is kt 
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Fig 9. Tonkontrollernas reglerområde. Maxinställning med rattarna i mekaniskt, utmätt 
mittIäge. EJ rak tonkurva ändå. 

Me osuring Objed 
Pion .. r 
SX -1500TD 

Fil t .r Hi/low 
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Fig 10. Hi/Low-filtrens inverkan. Se texten! 

Measuring ObJect 
Plonetr 
SX- 1500TD 

loud nus 
akt i ... ering : 
sö th r in under 
" kl l0"- lög t hos 
pot . 

Rec. No. -
Dote. jun i 1970 
Sign. US 
Red. rms 
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Fig Il. Hörnivåknappens verkan: Aktiveras under"kI lO-läge" hos volymkontrollratten. 
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Fig 12. Intermodulationsdistorsionen sådan den uppmätts för enbart 
slutsteget. (Enbart höger kanal). Tre lastvärden, 3, 15 och 8 ohm. 

Fig 13. IM-distorsionen uppmätt vid tre högtalarimpedanser for hela 
förstärkaren med signalen på lil\ieingången. Höger kanal. 
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Fig 14. FM-delens mf-steg är uppbyggt 
av fyra integrerade kretsar i denna kopp
ling. 

förstärks ju verkan av detektorns olinea
ritet och ofullkomligheter i första stegets 
uppbyggnad. 

Överhörningsdämpning och spegelfre
kvenskänslighet m m ej uppmätt . Det 
senare värdet anges till 72 dB, bra om 
det står sig . (De flesta tuners har 58--
70 dB där.) Infångningsindex -- motta
garens förmåga att skilja närliggande 
stationer åt -- anges till goda 0,7 dB , 
vilket skulle tyda på utmärkta selekte
ringsegenskaper. Selektiviteten anges 
annars till 40 dB, ett ej särskilt högt 
värde! 

Tillfredsställande AM -undertryckning 
synes föreligga och frekvensstabiliteten 
verkar god. AFC finnes dock ej . 

AM-delen av tunern saknar egentligt 
intresse i testsammanhang då högklassig 
musikåtergivning hos oss ju inte sker via 
mellanvågssändare. Den innehåller en 
kvotdetektor av gängse typ och känslig
heten uppges till 18 fLY utan närmare 
angivelser av frekvens , o s v. 

Sammanfattning 
och utvärdering 
Med tillgång till alla essentiella mät
värden -- avsaknaden av ett par special
mätningar på FM-delen betyder då 
mindre -- kan följande omdöme om 
Pioneer SX-1500 TD ges: 

44 RADIO & TELEVISION - NR 1970 

5 
MUl 

R., 33 

> 

~ 
~ 

CD 
Ö CD 

E 

• De elektriska och konstruktiva svag
heter som gör sig märkbara här och var 
i kretsarna inverkar ogynnsamt på hel
heten (ostabilitet, o s v) . 
• Den bristande överensstämmelsen på 
väsentliga punkter med tillverkardata 
är betänklig. Främst avses då den fak
tiskt tillgängliga uteffekten som, också 
om avvikelser exemplaren emellan kan 
tänkas uppträda, inte rimligen kan avvi
ka så mycket som hela 20 W /kanal 
från apparat till apparat. 
• Den avgjort svaga punkten är förför
stärkardelen som har ringa dymanik och 
alstrar ett besvärande brus genom ton
kontrollerna, vilket återverkar på helhe
ten, som nämnts. 
• De anförda kritiska synpunkterna gör 
att SX-1500 TD väl knappast kan anses 
motsvara de högsta kraven på återgiv
ningsapparatur för hem bruk eller i mu
sikanläggningar av kvalificerat slag. Dis
torsionsvärdena t ex kan inte försvaras 
i det sammanhanget. 
• Den, som är tilltalad av Pioneer och 
märkets image eller mera påtagligt lik
som undertecknad gillar utformningen 
och de särpräglade och snygga betjä
ningsorganen på fronten, rekommenderas 
hellre att titta på apparaterna i 500- , 700-
och 900-serierna, vilka lämpar sig bättre 
för hembruk och är identiskt formgivna 

o, ,uA103E 
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CD 

E 
å 
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över rattar o s v. 
• Detta för över till positivare aspekter 
på SX-1500 TD: Det är i andra miljöer 
än hemma den skulle kunna vara ett 
alternativ, enligt vår mening. Man bör 
avgjort ta fasta på de många möjlig
heterna med apparaten, som t ex mikro
fonanslutningen , uppkopplingen av flera 
grammofonverk samtidigt med bandspe
lare och kassettmaskin samt, sist men 
inte minst, möjligheterna med multihög
talararrangemang. Här bör man dock an
sluta flera effektsteg, då ju det befintliga 
slutsteget inte kan förväntas orka driva 
flera högtalare och allra minst då "på 
diskoteknivå " . Men just som "central
anläggning" i det lilla diskotetet t ex , 
erbjuder SX-1500 TD vissa möjligheter 
för ett tämligen modest pris och där allt
så mikrofonmixningen i före'ning med 
de kontrollmöjligheter som finns i övrigt 
får föras på pluskontot. FM/AM-pro
gram källan är heller inte oväsentligt i 
sammanhanget. FM-delen hör f ö till det 
klart bästa i apparaten . 

u.s. 

Pris: Ca 2 400 kr inklusive moms. 
Generalagent: Ingenjörsfirma Holmen

co AB, Samaritgränd 8, 11653 Stock
h~m . • 



Mätresultat och testdata 
Effektdelen och förförstärkaren: 
Max uteffekt, uppmätt vid 1 kHz och samtidig drift av båda 
kanalerna. Förstärkaren utstyrd till dess tendens till klippning 
iakttagbar på oscilloskap. Belastning 8 ohm: 
Vänster kanal Höger kanal 
35,3 W Klirr 0, 13 % 35,0 W Klirr 0,14 % 
Mätningarna utförda 60 sek. efter inställning p g a ostabil 
arbetspunkt . Signalen införd på Aux-ingång. 

Frekvensgång: - 3 dB - punkterna ligger på frekvenserna 
13 Hz resp 85 kHz på tonkurvan, mätt på Aux input. Mät
ningen gjord genom hela förstärkaren med volymkontrollen 
på max och tonkontrollerna i neutralläge - utmätt raka mellan 
20 Hz och 20 kHz, nota bene. 

Harmonisk distorsion (klirr), mätt med Hewlett-Packard-ana
lysator och utmätt på tiöger kanal genom Aux-ingången . Be
lastning 8 ohm. Ostabiliteten i förstärkaren krävde 60 sek 
väntan efter inställning. Samtidig drift av båda kanalerna. För 
vänster kanal genomgående högre värden. Tongenerator Kron
Hite , dekadisk. 
Elfekt 35 W 30 W 5 W 250 mW 
Frekv . 
100 Hz 0,08 % 0,08 % 0,09 % 0,15 % 0,34 % 
1kHz 0, 13 % 0, 13 % 0, 15 % 0,17 % 0,34 % 
10 kHz 0,36 % 0,36 % 0,40 % 0,41 % 0,60 % 

Effektdelens högerkanal enbart driven. Last 8 ohm och sig
nalen införd direkt till slutsteget. 
Elfekt 35 W 30 W 5 W J W 250mW 
Frekv. 
100 Hz 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,06 % 0,08 % 
I kHz 0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,08 % 
10 Khz 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 

IM-distorsionen, mätt genom hela förstärkaren : 

Spänning Effekt Distors. 
i volt i watt i proc. 

2 
2,83 
4,0 
6,3 
8,0 
8,95 

12,6 
15,5 
16,2 

2,75 
3,9 
5,5 
8,7 

12,3 
17 ,4 

1,22 
1,73 
2,45 
3,87 
5,5 
7,75 
9,5 

lAst 8 ohm 

0,5 
1,0 
2,0 
5,0 
8,0 

10 
20 
30 
33 
35 

0,24 
0,20 
0,17 
0, 15 
0,15 
0,15 
0,19 
0,38 
0,93 

> 5,0 

Last J5 ohm 

0,5 
1,0 
2,0 
5,0 

0, 15 
0, 13 
0, 11 
0, 10 
0, 10 10 

20 0,25 
klippning 

Last 3 ohm 

0,5 0,52 
1,0 0,47 
2,0 0,44 
5,0 0,43 

10 0,64 
20 0,85 
30 1,00 
35 1,50 

klippning 

0,12 
0,09 
0,10 
0,14 
0,14 
0,14 
0,19 
0,24 
0,50 

> 5,0 
klippning 

0,07 
0,06 
0,05 
0,07 
0,10 
0, 15 

klippning 

0, 16 
0,12 
0, 12 
0, 19 
0,30 
0,45 
0,75 
1,20 

Vid mätning av intermodulationsdistorsionen för hela för
stärkaren har signalen införts på Aux-ingången och frekven
serna 7 kHz resp 50 Hz utstyrts i förhållandet 4: I , s k SMPTE
standard. Mätinstrumentet en I M-distorsionsanalysator från 
KTH av fabrikat Audio Instruments . Anges inte annat avses 
vänster kanal. 

Övergångsdistorsionen hos Pioneer SX-1500 TD relativt l V 
ut över 8 ohms last vid frekvensen 10 kHz - se foto och 
kommentarer i texten . 

Kantvågssvar vid 10 W i 8 ohms last , se figl 

Dämpfaktor vid I kHz och 8 ohm: 49 
Ingångskänslighet för full utstyrning I V. 

Signal-störningsavstånd rel. full utstyrning över 8 ohm, vänster 
kan~l , enbart slutsteget med kortsluten ingång: 
Linjärt 98 dB Vägt (A) I 16 dB 
Motsvarande mätning för hela förstärkaren med volymkontrol
len på minimumläge gav: 
Linjärt 79 dB Vägt (A) 91 ,5 dB, varvid ton-
kontrollernas brus är som märkbarast. 
Aux-ingången: 
Linjärt 79 dB Vägt (A) 91 ,5 dB 
Phono: 
Linjärt 79 dB Vägt (A) 91,5 dB 
Blockeringstid vid överstyrning och 100 % klippning, 2 V på 
ingången vid I kHz: I praktiken omedelbar, mindre än 5 1.1. s. 

Max inspänning på pic up-ingången (phono) vid inträdande 
klippning på tape out , frekvens 1kHz: 66 mV. 

Frekvensgång uppmätt för phonoingång/tape out: Se figl 

Kurva över frekvenskarakteristik för tonkontrollsteg och filter, 
se resp figl 

Överhörning, kanal A-B. Aux-ingången . 
Vid J kHz 40 dB 
Vid JO kHz 26 dB 

Känslighet för full utstyrning. Vänster kanal , volymkontroll. 
i maxposition, last 8 ohm och frekvens 1kHz: 
Enbart slutsteget 480 mV 
Aux-ingången 200 mV 
Tape 2,3 mV 
Phono 3,3 mV 
Mic 200 mV 

FM-tunerdelen: 
Uppmätt känslighet enligt IHF: 1,9-2 !AV 

Signal-brusavstånd. Mätningen utförd vid 100 MHz: 
Linjärt 58-60 dB Vägt (A) 63 dB då fåltstyrkemetern på 
tunern visade fullt utslag. - Vid " mittvisning" på instrumentet 
var signal-brusavståndet 
Linjärt 58 dB Vägt (A) 60 dB 

Klirr vid fullt utslag på fåltstyrkemetern uppgick vid tre skilda 
frekvenser och nedanstående frekvenssving till: 
FREKVENS 75 kHz resp 100 kHl. 
JOO Hl. 0,7 % 0,8 % 
1kHz 0,7 % 0,8 % 
10 kHz 2,6 % 3,0 % 

Intermodulationsdistorsionen för tunens FM-del , mätt enligt 
SMPTE-förfarande och vid fullt utslag på fåltstyrkeriletern : 
För 75 kHl. sving 2,3 % 
För JOO kHl. sving 2,9 % 

• Klirrmätningarna gjorda med en H-P-distorsionsanalysator. 
• Deemphasis för tunern: 75 I.I. s. (USA-standard) 
• Samtliga mätningar, gällande såväl förstärkaren som dess 

tunerdel , har skett vid en omgivningstemperatur av + 20"C. 
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Ljudkontrollteknik idag 

STEN HAGBERG*: 

Moderna kontrollbord 
och deras användning 

* Ljudkontrollteknik är idag något aven vetenskap, och de tidigare 
tämligen åtskilda specialiteterna inom mixning av resp film- och radio
ljud, t ex, har idag ingått förening i mångt och mycket. * Förf., som gjort sig känd både som konstruktör av avancerad mix
apparatur och som aktiv inspelningstekniker och handledare inom den 
svenska film- och programproduktionen, belyser här den snabba ut
vecklingen som skett på mixbordsidan. * I artikeln korrigeras också gängse missuppfattningar om mikrofon
frekvenskurvor - de är aldrig definitiva! * Dagens aktuella operatorförstärkarteknik innebär en hög grad av ut
veckling och denna instruktiva artikel avslutas med en genomgång av 
op-audioteknik. 

• • Inför den varje år instundande semes
tern känner herr Svensson en önskan 
att föreviga fru och barn vid badstran
den . Han innandiar därför en enkel, 
billig och lättskött amatörkamera. I fo
tohandlarens monter ser han dock en 
modern system kamera, och han undrar 
lite tvivlande om denna kamera verkli
gen tar så mycket bättre bilder än hans 
egen 75-kronorskamera, att ett hundra 
gånger högre pris är motiverat? 

Svensson gör rätt i att tvivla, för det 
är ytterst tvivelaktigt om resultatet skulle 
bli tillnärmelsevis lika bra med en yr
keskamera i händerna på honom som 
med den lilla amatörkameran . Herr 
Svensson har helt enkelt inte så avan
cerade behov eller för den delen kun
nande som fordras för att helt utnyttja 
en modern systemkamera. Han knäpper 
alltså med sin 75-kronorskamera och 
är nöjd med sina bilder. 

Svensson är emellertid ambitiös, och 
eftersom han äger såväl en bandspelare 
som en grammofon tycker han att det 
skulle lätta upp höstens bildvisningar 
med lite bakgrundsmusik och inspelade 
kommentarer till bilderna, och varför 
inte en och annan ljudeffekt? 

För att möjliggöra en dylik inspel
ning uppsöker vår vän Svensson radio
handlaren och inköper en "professio
nell" s k ljudmixer för några hundra 
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kronor. (Enligt radiohandlaren är mixern 
"professionell" , för den innehåller ju 
kiselplanartransistorer. /eke namngiven 
radiohandlare i Stockholms city.) 

Herr Svensson mixar sin bakgrunds
musik och blir även nu nöjd med re
sultatet, för enligt fru Svensson så "låter 
det lika bra som på bio" . 

- Här måste emellertid förf. gå in i 
handlingen för att protestera och påpe
ka att omdömet är i högsta grad subjek
tivt : En yrkesmässigt arbetande ljudtek
niker skulle med all säkerhet ha en av
vikande mening. En yrkesfotograf skul
le få det mycket svårt om han tvingades 
att arbeta endast med en 75-kronors
kamera , och lika besvärligt, att inte säga 
omöj ligt , skulle det bli för en profes
sionell film-ljudtekniker att klara sitt jobb 
med herr Svenssons mixer. 

Där krav ställs att alla situationer 
skall kunna bemästras, där ställs också 
stora krav på arbetsverktygen, på red
skapen för levebrödet, och "verktygspri
serna" blir också därefter! Ett modernt 
20-kanalers kontrollbord för t ex fil m
mixning kan kosta upp emot 300000 kr, 
men i ett sådant bord kan också tekni
kern bearbeta sitt programrnateriai näs
tan utan annan begränsning än sin fa n
tasi och armarnas räckvidd . Sefig I af 

Kontrollbord av denna storleksordning 
blir ofta flera meter långa och måste 

ibland betjänas av flera tekniker sam
tidigt. Moderna kontrollbord visar en 
tendens att växa ifrån. teknikernas för
måga att hinna med att betjäna dem . 
Antalet linjer och kanaler ökar ständigt. 
Ett rekord så gott som något tycks inne
has av Kongresshallen i Kreml, där scen
utrymmet upptar 100 mikrofonlinjer och 
orkesterdiket 20. Program distribueras, 
förutom till en mängd inspelningsmaski
ner, även till 7000 (sjutusen) högtalare 
inom samma lokal. Enligt uppgift är 
kontrollbordet som betjänar denna in
stallation under ytterligare utbyggnad, 
då det anses vara för litet! 

Förf. kan garantera att den tjänst
görande teknikern i en direktsänd TV
show av t ex typ " Hörnan" har det minst 
sagt stressat, då han förutom alla pro
gramlinjer - bortåt 20 st - kanske 
dessutom har lika många till för intern 
kommunikation att hålla ordning på. Det 
är både förståeligt (och förl åtligt) med 
en eller annan miss i sådana samman
hang. 

Man kan således acceptera ' en ljud
miss i ett TV -program, men däremot 
aldrig i en film . Det ljud som når bio
publiken har gått lång väg innan det 
släpps ut i biografhögtalaren. Kontroller
na har varit många, och alla missar har 
stoppats på vägen . (Jfr. Essen , S: Ljudet 
i filmen , RT 1969 nr 10. -Red). 

Programmaterialet utsänt " rakt" 
TV -epoken framtvang nytänkandet 
Låt oss emellertid gå tillbaka i tiden 
några år, till ljudfilmens barndom i bör
jan på 1930-talet: 

Vid denna tid var det en mindre sen
sation att få höra synkrona repliker från 
aktörerna på duken. Ljudupptagningarna 
i ateljen gick ibland till så, att man häng
de en mikrofon i block och talja i atel
jetaket. Då en skådespelare rörde sig 
över govet, manövrerades mikrofonen 
av fem man i höjd- och sidled med rep 

* SELA :s 
Stockholm 

utvecklingslaboratorium , 



Fig l a. I.Judkontrollbord för fIlmmixning. Bavaria Atelier, Munchen, A·studion. Kontroll
bordet används för slutmix. 

Fig l b. I.Judkontrollutrustning i Sveriges Radios fårg-TV -studio nr 1. Kontrollbord.en upp
byggda enligt Sveriges Radios regel blocksystem. 

Fig 2. Principlösning för efJektmixer. Samtliga filter inkopplas parallellt eIler i serie via 
jackfålt. Filtren är från vänster: högpassfIlter, FK-variator, universalfIIter, bandpassfilter, 
distorderare, ringmodulator, separat förstärkare, volymkontroII, lågpassfilter, limiter, kom
pressor, ton- och brusgenerator. 

spända från mikrofonen till rummets fyra 
hörn . Man upptäckte dock ganska snart 
nackdelen med en mikrofon som dansade 
runt som en klockpendel över hela atel
jen (betänk att dåtida mikrofoner kunde 
väga flera kilo). I stället placerade man 
ut olika mikrofoner på strategiska punk
ter och kopplade in dem då aktörerna 
kom i närheten av dem . Steget var sedan 
inte långt till att blanda ihop mikrofon
signalerna elektriskt, och därmed var 
den första filmmixern född. 

Redan från början utrustades film
mixrarna med filter av olika slag. Då
tida filmemulsioner tillät inte att några 
högre frekvenser fastnade på filmen , och 
om de trots allt gjorde detta blev resul
tatet för det mesta hög distorsion. Med 
hjälp av bas- och diskantfilter krökte 
man till frekvenskurvorna så att slut
resultatet, dvs ljudet i biografhögtalarna, 
blev något så när uppfattbart 

Kontrollbord för rundradiobruk upp
visade emellertid stora olikheter mot 
filmbord. Frånvaron av alla filter i ra
dioborden kompenserades i stället med 
mängder av kontrollorgan för program
distribution och intern kommunikation. 
Principen att "köra allting rakt" var 
vägledande även för arbetet hos AB Ra
diotjänst ända in på 50-talet. 

I och med TV -ålderns inträde fördes 
filminspelningsproblem in i radiomiljö, 
vilket drog med sig nykonstruktioner av 
kontrollbord med alla de möjligheter 
som återfinns hos filt:nmixbord tillsam
mans med radiobordens kommunikations
system. En tredje grupp av kontrollbord 
som ganska mycket avvek från tidigare 
konstruktioner började också tagas i 
bruk i musikstudios. Här gällde det fler
kanaliga stereobord med mängder av ti
digare icke använda kombinationsmöj
ligheter. Det är numera sällsynt att pro
gram för distribution på skivor eller 
bandkassetter spelas in i mono. Origi
nalinspelningarna sker på 4, 8, 16 eller 
32 kanalers bandspelare.· Detta är i vissa 
fall ett mycket ekonomiskt förfarande, 
då -musikteknikerna inte behöver tänka 
på den musikaliska balansen vid inspel- ~ 
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ningstillfållet, utan balanseringen kan ske 
senare, i lugn och ro då den dyrbara 
(gagerna!) orkestern har lämnat studion. 

Hos större studios förekommer också 
s k nermixningsrum, där musikprodu
centen och en tekniker tillsammans fin
putsar balans och klangfårg. Där sker 
också den slutgiltiga överföringen av den 
flerkanaliga inspelningen till 2- eller 4-
kanal-stereomasterband. För närvarande 
kan grammofonskivor endast graveras 
med max 2 kanaler, men bandkassetter 
för 4-kanal-stereo har redan börjat mark
nadsföras i USA. (Den fyrkanaliga ski
van experimenteras dock med) . 

Ett musikkontrollbord för flerkanaI
stereo är till sin principiella uppbyggnad 
mer likt ett filmbord än ett radio bord. 
Här skall möjlighet finnas att i varje 
kanal lägga in branta filter, FK-varia
torer, presensfilter, såväl positiva som 
negativa, samt inte minst limitrar och 
kompressorer. 

En relativt ny variant av systemet 
kompression-expansion för erhållande 
av ett bättre signal-brusförhållande hos 
masterbandet börjar också alltmer vinna 
inträde i professionella sammanhang. 
Dolby-systemet medger en dynamikök
ning av ca 10 dB där det är inkopplat. 
(Se RT 1968- 1969.) 

Det diskuteras ibland i tekniker- och 
musikerkretsar vilken metod som är lämp
ligast, multimikrofonteknik eller enkel
mikrofonteknik . En del hävdar bestämt 
att seriös musik mår bäst av att inspelas 
med max två mikrofoner, om det gäller 
stereo, eller en mikrofon i mono. Andra 
åter menar att endast multimikrofon
teknik medger inspelning av musikar
ral1gemang som annars skulle vara "omöj
liga" att spela in med en eller två mik
rofoner. 

Operatorförstärkarteknik, datorer för 
kontrollborden 
Musikborden fortsätter emellertid att 
växa, och i och med införandet av opera
tionsförstärkartekniken i audiosamman
hang kan man vänta sig musikkontroll
bord där man till och med har data

·mask iner till hjälp för att hålla reda på 
alla knappar. Elektronmusikstudios an
vänder redan datorer för klangsyntes, 
och kontrollbord och mixrar i dessa 
sammanhang liknar mer dataprogram
meringspaneler än programmixrar. 

Som hittills har framgått av texten så 
finns det inget kontrollbord som ensamt 
klarar av alla tänkbara uppgifter, utan 
de flesta kontrollbord är mer eller mindre 
specialiserade. Arbetsmetodiken varierar 
från uppgift till uppgift , men det finns 
dock fler likheter än olikheter mellan 
de olika mixertyperna. 

Låt oss t ex följa arbetsrutinen vid en 
ljudinspelning för en film och se vilka 
fordringar vi måste ställa på vår utrust
ning. 

De första ljud som skall spelas in 
kommer oftast i samband med filmupp-
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Fig 3. 6-kanaligt kontrollbord för eftersynkroniseringsarbeten (se text). 

tagningen. Det kan gälla såväl en skå
despelares repliker som synkrona ljud" 
effekter. Huvudsaken är dock att det 
råder synkronitet mellan bild och ljud. 
Upptagning av originalljudet ställer vissa 
speciella krav på den utrustning som an
vänds, d v s i detta fall mixern . 

Då filmljudet skall vandra lång väg 
innan det hamnar på biografkopian, skall 
det således redan från början behandlas 
med största varsamhet. Mixern får inte 
tillföra något extra brus till mikrofon
signalen . Detta är det viktigaste kravet, 
som också är svårast att uppfylla. Brus 
kan inte undvikas i de efterföljande pro
cesserna, varför det från början måste 
hållas vid sitt absoluta minimum (ca 

126 dBm). Distorsion kan inte ' heller 
tolereras (max ca 0, I % ). - Ett distor
derat program kan inte i efterhand räd
das med några filter! 

Om en inspelning sker utomhus kan 
blåst ställa till obehag i mikrofonen. 
Vindljud kan till stor del skäras bort 
med branta högpassfilter i kombination 
'med vindskydd på mikrofonen. Det är 
därför ett kravatt mixern innehåller 
dessa branta filter , även kallade dialog
filter , som fyller det dubbla syftet att 
dels minska vindkänsligheten och dels 
ge klarare dialogkaraktär. 

MiXerns frekvensgång i " rakt läge" är 
däremot strängt taget av mindre betydel
se. En elektriskt mätt frekvenskurva kan 
fås att falla inom tiondelar av dB i en 
förstärkare. Vid en sådan mätning ar
betar förstärkaren mellan specificerade 
impedanser och noga angivna nivåer. 

~ikrofonfrekvenskurvorna 

med praktikfallet 
skiftar 

Men hur ser det ut i praktiken då en 
mikrofon matar förstärkaren ? En mycket 
utbredd och allvarlig missuppfattning är, 
att om en mikrofon av dynamisk typ 
kopplas till en förstärkare, vilken som 
helst, så har mikrofonen alltid den frek
venskurva som fabrikanten uppger. Detta 
är grundläggande fe laktigt. 

Databladets uppgifter om frekvens
kurvan gäller endast under de betingelser 
vid vilka den uppmätts. 

En och samma dynamiska mikrofon 
kan låta på många olika sätt, om den 
kopplas till olika typer av mikrofon
förstärkare, även om desssa är konstrue
rade för att matas från dynamiska mikro
foner. Förstärkarnas ingångsimpedans är, 
om de har transformatoringång, aldrig 
konstant vid alla frekvenser . 

Detta betyder, att mikrofonen ger olika 
typer av belastningskurvor, då den kopp
las till olika förstärkartyper, och i och 
med detta ändras också mikrofonens 
frekvenskurva. Moderna dynamiska mik
rofoner är i detta avseende mycket käns
liga. 

Det är alltså lika fel att tro, att mikro
fonfabrikantens frekvenskurva gäller 
i alla lägen, som att hoppas på att kur
van hos den högtalare vi lyssnar på 
hemma i vardagsrummet har någon som 
helst likhet · med den kurva som fabri
kanten har mätt upp i sitt lab. Sorgligt, 
men sant. 

Med tanke på ytterligare felkällor i 
fQrm av okända frekvenskurvor i kon-



trollyssningskedjan, så är en eller annan 
dB:s avvikelse från den raka linjen fÖr
sumbar i praktiskt arbete. Däremot skall 
en mixer för originalinspelning vara ut
rustad med alla filtermöjligReter tekni
kern behöver för att ställa in den akus
tiska och elektriska balans som han er
farenhetsmässigt vet kommer att ge rik
tigt slutresultat. Därmed har han också 
kompenserat de felkällor som ligger i 
okända kontrollyssningskurvor. Obser
vera att ovan~tående resonemang endast 
gäller dynamiska mikrofoner! Konden
satormikrofoner med egna förstärkare 
är däremot för det mesta okänsliga för 
alla belastningsvariationer. 

Mixern bör till sist ha filtermöjlig
heter för begränsning av övre delen av 
frekvensområdet till ca 12-15 kHz för 
att möjliggöra så kraftig inspelning på 
bandet som möjligt utan diskantinter
modulation. 

Originalljudet, behandlat på detta sätt , 
går därefter vidare till kopiering från 
1/4"\ band med styrton till perforerad 
synkron magnetfilm. Här uppstår den 
första försämringen av originalljudets 
brusnivå, som dock fortfarande är myc
ket låg (dynamik ca 55 dB). 
Ljudet spelar en stor roll som stämnings
skapande element i en film. Det behöver 
inte nödvändigtvis vara tonfallet hos 
en skådespelare som anger karaktären, 
utan ljudets egen karaktär kan accentu
era - eller helt förstöra - stämningen 
i en scen. För att erhålla en effekt i 
precis det skick som teknikern eller regis
sören avser kan ljudet tillverkas i en s k 
effektmixer. Se jig 2. 

En originalljudeffekt kan i en dylik 
mixer förvanskas till oigenkännlighet ge
nom att blandas med andra effekter, 
förändras i avseende på frekvensgång 
eller änd ra karaktär genom att den av
siktligt distorderas. En effekt kan t ex 
fås att modulera en annan i en ring mo
dulator, ljudet aven fallande vatten
droppe kan modulera effekten av ett 
skrik i en mardrömssekvens, o s v. Allt 
detta och mera till är möjligt i en mo
dern effektmixer. H är har vi nu två 
typer av ljud som så småningom skall 
uppträda tillsammans i filmen, dialog 
och effekter. 

Vi får då skilja på originaldialog och 
s k eftersynkroniserad dialog. Om orig i
naldialogen av någon anledning inte kan 
användas i sitt ursprungliga skick, så kan 
den i stället användas till att ange tempo 
och tonfall hos en ny dialog, som korrek"t 
inspelad kan användas i stället för ori
ginaIdialogen. Originaldialogen degrade
ras alltså till stödljud, och vid en efter
synkning i studion körs original bild på en 
duk, skådespelaren ser bilden och hör 
stöd ljudet i ett par hörtelefoner och fram
säger så sina repliker med dramatisk nerv 
i takt med stödljudet och om möjligt 
med samma munrörelser som på bilden. 
Ljudteknikern i kontrollrummet hör så
väl stödljudet som det nya direktljudet 

Fig 4. 20-kanaligt kontrollbord för slutmix (se text). 
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Fig 5. Principuppbyggnad för hybridtrans
formator för mixändamål. Samtliga lind
ningar på en och samma kärna. 
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Fig 6. Resistivt mixnätverk, obalanserat. 

Fig. 7. Principiell uppbyggnad av balanserat resistivt mix nätverk. 

samtidigt som han ser bilden. Då såväl 
stödljud som eftersynkdialog klaffar till 
eventuella munrörelser på bilden, god
känns tagningen och skådespelaren får 
samla ihop sina nerver igen. 

Mycket rutinerade skådespelare får 
ibland stora skälvan framför en synk
mikrofon, medan däremot (till och med 
mycket små) barn ofta har en fantastisk 
förmåga att få perfekt synk med bilden 
utan några som helst problem. 

För att genomföra en korrekt efter
synkronisering där synkbanden skall kun
na varvas med originaltagningar i slut
mixningen gäller det också att ge synk
tagningarna samma akustiska karaktär 
som originaldialogen. Detta hör till de 

svårare övningarna och lyckas sällan 
hundraprocentigt. 

En god bit på väg kan man emeller-
tid komma med en metod som utarbe
tades ti ll Bergman-filmen "Skammen" 
Tvärtemot vanlig metodik placerades 
mikrofonen så nära skådespelaren som 
möjligt (det rör sig om centimetrar ibland). 
Detta gjordes för att få största möjliga 
kvot mellan direktljud till mikrofonen 
och reflexljud från studions väggar. Den 
således helt " torra" dialogen kördes 
sedan genom ett specialberäknat filter 
som simulerade avstånd, d v s Ijud
karaktären kom att överensstämma med 
bildens intryck av avstånds bild eller ~ 
närbild. ,.. 
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Den mixer som används vid Filmtek
niks studio för eftersynkningar visas i 
jig 3. 

Denna mixer har konstruerats för en
bart eftersynk och speakertagningar, och 
har därför en del finesser . som inte 
återfinns hos andra mixertyper, bl a 
flera lyssningsvägar, möjlighet att lyssna 
på flera olika program samtidigt, tids
förskjutning vid lyssning på inspelad 
synkslinga, m m. 

Filmen görs . "levande" i slutmixbe
handlingen 

Då filmen skall slutrnixas, d v s 
dialog, effekter och musikband skall 
sammanföras till det slutgiltiga master
bandet , körs samtliga band från syn
krona bandspelare synkront med en 
färdigklippt bild-arbets-kopia. 

Det är vid denna slutrnix som filmen 
får liv: 

En och samma scen kan köras tiotals 
gånger för att småjusteringar skall kunna 
göras i .balansen mellan de olika kanaler
na . (Som kuriosum kan nämnas, att in
nan den elektroniska slutmixningen in
fördes , och på den tiden då filmens 
ljudregistrering skedde enligt intensitets
principen, gjordes ibland en rent optisk 
mixning av t ex ett dialogband och ett 
musikband genom att de bägge ljud
banden helt enkelt kopierades över var
andra vid positivkopieringen. Då lät det 
illa.) 

Den slutgiltiga balanskontrollen fordrar 
ett vaket öra hos teknikern , men natur
ligtvis också alla tekniska möjligheter 
att finjustera nivåer och frekvenskurvor. 
l en stereomixning kan det också bli 
tal om att simulera stereoeffekter med 
monoeffekter. En monoeffekt kan t ex 
fås att vandra från ena sidan av ljudbil
den till den andra medan en annan mono
effekt samtidigt går åt motsatt håll. För 
detta ändamål används s k Pan-poten
tiometrar (panorerings-). Denna typ av 
reglerorgan återfinns också i stereomu
sikbord, där de används till att placera 
in en artist eller ett visst instrument på 
en bestämd plats i den stereofoniska 
ljudbilden . 

Fig 4 visar AB Filmtekniks slutrnix
bord . Bordet konstruerades hos SELA , 
byggdes hos N eumann i Berlin och leve
rerades 1967. Detta kontrollbord tillsam
mans med den tidigare nämnda efter
synkmixern får för närvarande anses vara 
de modernaste och mest flexibla kontroll
borden inom den svenska filmbranschen . 

Borden är uppbyggda med modultek
nik, och samma förstärkartyper återfinns 
i båda kontrollborden i olika applika
tioner. Systemlösningarna är i vissa fall 
mycket okonventionella och medger att 
praktiskt taget varje punkt av intresse 
inom mixerkedjan kan nås via ett yttre 
snörjackfålt. 

Var och en av de 36 inkommande lin
jerna i den 20-kanaliga bordet kan för
delas på valfri ingångskanal. Var och en 
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Fig 8. Operationsförstärkare kopplad som 
inverterande forstärkare. 

av de fyra utgångskanalerna kan sedan 
erhålla program från valfri underregel. 

Systemet medger i princip att fyra oli
ka program samtidigt kan distribueras 
genom bordet till olika mottagande sta
tioner. Flexibiliteten visas kanske bäst av 
att en hel studioinstallation i grannstu
dion kan läggas in på nästan vilken punkt 
som helst i kontrollbordet, t ex mitt i 
en kanal. En separat s k "B-skuff ' in
nehåller ett snörjackfält samt special
filter , extra reglar , extra förstärkare av 
olika slag samt impedansanpassnings
steg i flera utföranden. 

Slutmixningen ger som resultat ett 
masterband som sedan överförs till ett 
optiskt filmnegativ. Ljudnegativet sam
kopieras slutligen tillsammans med bild
negativet till biograf- eller visningsko
pian. 

Under hela denna långa bearbetnings
kedja har mycket omsorg lagts ned på 
att hålla så hög dynamik ·som möjligt 
och att inte i någon punkt göra avkall 
på den tekniska kvaliteten. Här hand
lar det om HiFi. 

Men här - om någonstans! - gäller 
reglen att om det skall till en försämring 
någonstans i en ljudkedja så skall den 
komma i sista steget. 

Distorsion, brus och frekvensgång har 
hela tiden hållits på topp, men vid den 
optiska överföringen blir det en mar-
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kant försämring av både brus och dis
torsion . En transient som uppträder efter 
en tyst paus blir effektivare bortklippt 
under ca 20 millisekunder på grund av 
noiselessmaskens tröghet eller en noll
linjeförskjutnings insvängningsförlopp. 

Filmemulsionens kornighet höjer grund
bruset ; och högdiskant råkar ut för Iik
riktareffekt på grund av upplösnings
och skärpebegränsningar hos emulsionen . 
Allt detta kan tolereras, men riktigt 
dåligt blir det först" vid uppkörningen på 
biograferna, som känt. 

Biografljudet uruselt, men upprust-
ning inledd 
Den akustiska frekvenskurvan, mätt 
från testfilm i projektorn till ljudtrycks
kurvan i salongen , är hos de flesta bio
grafer urusel. Man finner ofta, även hos 
de största och mest påkostade premiär
biograferna, häpnadsväckande dåliga 
återgivningskurvor . Diskantfall på 20--
30 dB vid 6 kHz, " basbullar" på 10;-1 5 
dB i lågregistret, total avsaknad av låg
bas under 100 Hz samt distorsioner på 
över 20 % i mellanregistret är inte ovan
liga mätresultat. En sanering av i varje 
fall några av Stockholms större biografer 
är dock påbörjad, vilket kanske kan vara 
en liten tröst. 

Vår bekant fru Svensson har kanske 
trots allt inte så fel när hon säger att 
herr Svenssons mixning " Iåter lika bra 
som på bio ... " 

Teknik och principlösningar för växel
spänningars mixning 

Efter denna utvikning i periferin av 
ljudarbetet skall vi ta oss en titt på några 
principlösningar för mixning av växel
spänningar. 

Trots att 1970 års mixerkonstruktio
ner ytligt sett många gånger kan före
falla att ha endast namnet gemensamt 
med si.na föregångare är de grundläggan
de principerna fortfarande desamma. 
Metoderna att blanda olika växelspän
ningar i en punkt har varit få, och i t ex 
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Fig 9. Operationsförstärkare kopplad for 20-kanalig mixning (summationsförstärkare). 



Neumann-borden av relativt sent datum 
används samma metodik som i ur-mix
rarna från 30-talet. Det är först sedan 
de s k operationsförstärkarna introdu
cerats inom audiotekniken som mari kan 
anse att något grundläggande nytt införts 
i mixertekniken, men mera därom längre 
fram. 

Låt oss först se hur ur-mixern blandar 
sina spänningar. Mixning kan ske an
tingen induktivt via transformator eller 
re,sistivt med enkla motstånd. 

Fig 5 ' visar en metod att mixa fyra 
kanaler i en s k hybridtransformator. 
Utmärkande för denna transformatortyp 
är att en signal i någon av primärled
ningarna endast överförs till transforma
torsekundären och ej till grannprimä
rerna. 

Storleken av balans erings om rådet Rb 
är ungefår hälften av primärimpedansen. 
För att erhålla god isolation mellan ka
nal l och 2 måste -Rb balanseras ut myc
ket noga. Nackdelen med denna mixer
typ är i första hand att ransformatorerna 
måste utföras med mycket hög precision, 
och de blir därför förhållandevis dyra 
om hög kvalitet eftersträvas. Vi har även 
vikt och storlek att ta hänsyn till. 

Den utan tvivel vanligaste mixerme
toden visas i fig 6. Signalerna överförs 
här via en resistiv spänningsdelare till 
mixförstärkaren, vars funktion är att 
kompensera för spänningsförlusten i 
.mixpunkten. För att största möjliga isola
tion skall erhållas mellan kanalerna .skall 
förhållandet Ri/Rmix vara så stort som 
möjligt. 

Rmix bör helst vara = O, men då blir 
det ju ingen spänning kvar att förstärka. 
Ju mindre Rmix är, desto mer måste 
förstärkningen i mixförstärkaren ökas, 
med högre brus som följd . Vid beräk
ning aven dylik mixpunkt måste således 
alla' värden på motstånd, nivåer och iso
lationsönskemål bli en kompromiss, där 
i första hand brusnivån måste beaktas. 

Ett vanligt dämpningsvärde i en 20-
kanalig mixpunkt är ca 40 dB. Ingångs
nivån hålls omkring + 6 dB och Rmix 
till ca 50---100 ohm. Om spänningsde
laren utförs symmetriskt kan en kanali
sation på ca 80. dB" uppnås. Detta för
utsättter att Ri matas från en symme
trisk potentiometer med konstant im
pedans. 

Fig 7 visar mixpunktsystemet i Film
tekr.iks Neumann-bord. Som synes hålls 

. Rmix lågt, och det dubbla syftet som 
hög isolation och kompen~iering av mix
förstärkarens basfall i transformatorn er
nås. 

A v ovan sagda skall således den ideala 
mixpunkten ge oändligt hög isolation 
mellan kanalerna, förlustfri mixning och 
inget brustillskott . Därtill skall frekvens
området vara större än den normalt på
förda signalens. Distorsion . får ej heller 
införas i systemet. 

Ett krav som måste uppfyllas om 
ovannämnda egenskaper skall erhållas är 

Fig 10. SELA ljudkontrollbord, typ 3600, uppbyggt med operationsförstärkarteknik. 

att Rmix måste vara O ohm, varför tidi
gare kända mixmetoder är heltotillräck
liga. 

Det är här operationsförstärkaren gör 
entre. En ' bland operationsförstärkarens 
många goda egenskaper är att den kan 
motkopplas till 100% med yttre kompo
nenter . Den har dessutom differensingång 
och kan användas från likström till långt 
in i MHz-området. Vidare har den ideala 
operationsförstärkaren O ohms utgångs
impedans, oändligt hög förstärkning och 
ingen temperaturdrift. 

Idealet uppnås naturligtvis inte i prak
tiken, men operationsförstärkarnas egen
skaper är ändå så attraktiva att de har fått 
definitivt fotfåste inom audiotekniken. 

En egenskap som är av största in
tresse är möjligheten att motkoppla för
stärkaren till önskad in- och utgångs
impedans. 

Fig 8 visar en inverterande förstärkare, 
d v s utgångssignalen ligger 180 0 ur fas 
med ingångssignalen. 

Förhållandet Rm/Ri bestämmer för
stärkningsgradens ingång till utgång (Rm: 
motkopplingsmotståndet, Ri: ingångs
motståndet). Om Rm och Ri görs lika 
stora, kommer motkopplingsströmmar atf 
helt upphäva ingångsströmmen i mixpunk
ten. Den inverterande ingången ( - ) får då 
samma potential som utgången, och 
impedansen går mot O. V -ut blir lika stor 
som V -in, och den icke inverterande 
ingången (-) går ' mot Z = = . Då 
minusingången har jordpotential (även 
kallad virtuell jord) är således kretsens 
ingångsimpedans lika med Ri . 

En 20-kanalig krets kopplad enligt 
jig 9 visar den mixkoppling som kommer 
idealet mycket nära. 

Operationsförstärkaren är kopplad som 
summaförstärkare. Detta innebär att V-ut 
är summan· av Y-in l + Y-in 2 . . .. 
+ V-in 20. Mixpunkten är den inverte
rande ingången (-) som har jordpo-

tential, dvs Z-in = O ohm (Rmix i fig 7 
är 26 ohm). 
. Tack vare hög motkoppling är distor

sionen försumbar (normalt värde ca 
0,0 l % ). Frekvensområdet går från lik
ström till Mc-området. Ingångsmotstån-

_det Ri kortsluts till virtuell jord i mix
punkten, varför inverkan på en grann
kanal är i det närmaste obefintlig. Brus
nivån är försumbar, om Rm görs lika 
stor som Ri , då ju ingen förstärkning 
förekommer. Som synes har vi här en 
mixförstärkare utan distorsion, utan för
luster, med hög separation och till ett 
pris av ca kr 20:-. Kretsen enligt fig 7 
(Neumann) kostar ca kr 600:- . . 

Det är inte att undra över att det 
vattnas i munnen på en mixerkonstruk
tör då han ser en dylik krets. Kretsen 
fungerar utmärkt i teorin och efter en 
del möda även i praktiken. 

Mödan består mest i att få opera
tionsförstärkaren faskompenserad, så att 
den inte självsvänger, samt att få den 
belastbar till ca + 20 dBm inom audio
området. 

Korskopplingsfålt ersatta av behändi
ga kretsplattor 
Att använda operationsförstärkarteknik 
i en mixpunkt ger alltså obestridliga för
delar framför tidigare system, men det är 
inte bara där som "Op-amparna" gör 
det lättare för mixerkonstruktörerna. På 
praktiskt taget alla ställen i en mixer 
där signaler förstärks och mycket mått
liga effekter uttas , gör en integrerad 
linjär OP-förstärkare ett bättre jobb än' 
tidigare förstärkartyper. Kanske inte så 
mycket i avseende på driftsdata, men 
desto mer tack vare ökad livslängd hos ' 
förstärkarna, minskade kostnader (ty 
OP-förstärkare är billiga) och inte minst ~ 
storleken hos OP-förstärkaren: ,.. 
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Fig Il. [Judkontrollbord från USA 200 000 kr-klassen för musikupptagning, uppbyggt 
med le-teknik. 

Fig 13. Det här 24-kanalig~ bordet återfinns hos ett brittiskt inspelningsföretag och bar sä
kert sina för(jänster, men det torde stå helt klart att ergonomi är något konstruktören aldrig 
besvärat sig med att studera - förf. avundas inte den tekniker som förväntas begäna detta 
gytter av reglage och hålla uppsikt över hela raden utstyrningsinstrument och utföra allt an
nat som blir aktuellt. Ett skräckexempel på oöverskådliga kontrollarrangemang. 

På samma utrymme som förut upp
togs aven förstärkare av konventionell 
typ får med OP-förstärkarteknik nu
me ra plats 100 förstärkare! 

Marknaden för manuellt byggda för
stärkare med diskreta komponenter kom
mer troligen inom kort att endast om
fatta effektförstärkare och specialför
stärkare, där någon speciell parameter 
måste optimeras, t ex ett brusfri tt in
gångssteg eller liknande. 

Fig 10 visar den första och f n enda 
svenskbyggda proffessionella mixer som 
helt uppbyggts med OP-teknik. 

De i mixern ingående standardmodu
lerna har tidigare beskrivits i RADIO & 
TELEVISlON. Mixern har beteckningen 
SELA 3600 och är en S-kanalers mono
mixer med stereokompatibilitet, vilket 
innebär att ett S-kanalers monoprogram 
och ett 2 + 2-kanalers stereoprogram 
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samtidigt kan distribueras. 
Varje kanal är utrustad med ett fler

tal eko - förlyssnings - och filter
möjligheter, bl a såväl positiv som ne
gativ presens, och mixern uppfyller alla 
de fordringar som tidigare uppställts för 
en mixer för inspelning av originalljud 
för såväl film som musik. 

Fig 11 visar ett amerikanskt kontroll
bord i 200000-kronorsklassen, av fab
rikat Electrodyne, även detta helt upp
byggt med le-teknik. - Bordet har 16 
kanaler in och 8 kanaler ut och är fullt 
utrustat att behandla all förekommande 
musikmixning fram till masterband. 
Halvledartekniken har inte bara slagit 
igenom i förstärkartekniken, utan även 
i switchutrustningarna i de nya borden. 

I stället för klumpiga korskopplings
fält används små kretsplattor, ca I dm 
i fyrkant, fyllda med diodswitchar som 
kan programmeras med enkla likspän-

2Mn 

in ut 

R= 50Mn. -JOOn. 

Fig 12. Principuppbyggnad av elektronisk 
potentiometer. Fig visar en enkel samman
koppling av två från varandra skilda 
dämpsystem som regleras från samma re
gel. 

ningar. Dessa kan utföra de flesta om
kopplingar som tidigare gjordes med 
snörjackfålt. 

l stora kontrollbord är det ibland 
svårt att få fingrarna att räcka till att 
samtidigt dra i ett tiotal reglar för att 
ändra nivåer. l en modern typ av vo
lymkontroll utnyttjas halvledarfotoele
men t tillsammans med små glödlampor 
som aktiva delar i spänningsdelare. 

Fig 12 visar principen för en s k 
elektronisk potentiometer, där man kan 
sammankoppla funktionerna hos ett näs
tan obegränsat antal spänningsdelare bara 
genom att reglera samtliga lampspän
ningar från en enda regel. 

En annan fördel med denna poten
tiometertyp är att signalspänningarna 
aldrig behöver dras fram till regeln, utan 
endast manöverspänningarna till lampan . 
En dylik pot blir givetvis också helt 
skrapfri och arbetar tyst. 

Utvecklingen på den professionella 
mixers idan har alltså satt ordentlig fart, 
och vi kan vänta oss att när som helst 
finna vår nyinköpta 200000 kr mixer 
hopplöst omodern - alltså en utveck
ling på både gott och ont, där både fa
brikant och kund sitter i samma båt. • 
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hos dessa likartat utformade effekttran
sistorkopplingar. 

Det jobbet borde leverantörerna för
söka gripa sig an med, om tillverkarna i 
Japan i sin högautomatiserade och snabba 
produktion med tämligen enkla och bil
liga komponenter inte anser det mödan 
lönt enligt den kända filosofin " ingen 
har klagat tidigare ... " - Vad som 
behövs är ett kritiskt öra, en god distor
sionsanalysator, ett oscilloskop med 
hygglig bandbredd och, givetvis, en hög
klassig tongenerator som i sig själv inte 
är behäftad med ofullkomligheter och 
distorsion. • 



för radioamatörer: 
information och debatt 

GAMMAL MOTTAGARE SOM NY 
MED PRODUKTDETEKTOR, AGC 
FÖR GOD SSB-ÅTERGIVNING 

'H~ _ _ lF-steg 
i SSB 

i I 
I r--1--.. : I 
L ___ .lProdukt- ~ __________ J 

I detektor I L _____ .J 

r------- ... 
: AGC- ! Till AVe --- - -l~~~:~ __ J i mottagaren 

Red:SMODMY 

r---------,r-- •• 27 v 
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Fig 2. Produktdetektorns principschema. 
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SSB
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t--'\-__ --,l.~5-in ~ LF 

l330 p 1330p 
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15k 
27 V __ -+----c:::J---.+ 150V 

Dl lN971 

Fig l. Blockschema över en typisk trafikmottagare av äldre datum. Fig 3. AGC-systemets principschema. 
De streckade blocken visar var de nya kretsarna skall anslutas i 
mottagaren. 

Många, både sändaramatörer 
och andra, har skrivit till RT 
och frågat hur de skall gå till
väga för att deras gamla radio
mottagare skall ge god SSB
återgivning. 

Det finns ingen anledning att 
kassera en trafikrnottagare bara 
för att den är gammal, förut
satt att den är i något så när 
god kondition . Det finns många 
exempel på hur gamla appa
rater har blivit som nya efter 
omtrimning och komplettering 
av ' ett par HF-steg och produkt
detektor. 

Vi har hittat en broschyr från 
RCA vid namn " Ham Tips", 
vari en enkel produktdetektor 
och ·AGC-krets finns presente
rade. 

Båda kretsarna är uppbyggda 
kring 3N128, en mycket vanlig 
och rel billig MOS-FET. Pro
duktdetektorn . kräver avsevärt 
mindre BFO-spänning (några få 
mV) än konventionella med t ex 
dioder. 

AGC-systemet har snabbt till 
slag och tillräcklig fördröjning 
för att ge god SSB-mottagning. 
En an nan fördel är att kretsen 
tar signalen i mottagarens LF
del , efter störningsbegränsaren, 
så att störspikar hindras att 
trigga AGC-kretsen . Fig l visar 
hur kretsarna skall anslutas i 
en befintlig mottagare. 

• Produktdetektorn 
Fig 2 visar principschema med 
komponentvärden för produkt
detektorn. En extra MF-trans
formator (T r) används för att 
koppla SSB-MF-signalen från 
gallret på tredje MF-stegets rör 
till fålteffekttransistorn . Konden
sator C I eliminerar kapacitiv 

belastning av MF-steget, och gör 
det också möjligt att avstäm
ma transformatorns primärlind
ning. C2, som kan utgöras av 
en trådkondensator, d v s ett par 
kopplingstrådar snodda runt 
varandra, kopplar BFO-spän
ningen till detektorn . För hög 
BFO-spänning blockerar SSB
signalen och reducerar utsigna
len. 

• AGC-kretsen 
AGC-kretsen i fig 3 består av 
en tvåstegs LF-förstärkare, en 
AGC-diod och en MOS-FET 
för kontroll av AGC-fördröj
ningen. På AGC-diodens ut
gång ligger ett RC-nät, beståen
de av R l och C3. MOS-tran
sistorn ligger över AGC-ut
gången och är spärrad när in
signal finns . När transistorn 
skall leda, bestäms av HF
potentiometerns (P2) inställning. 
Potentiometern är isolerad från 
AGC-utgången av dioden 03 . 

AGC-kretsen har snabbt till
slag och lång hålltid, den se
nare helt bestämd av RC-nätet 
RIC3 . Detta urladdas med nor
mal tidskonstant tills MOS
transistorns gate-spänning får ' 
transistorn att leda, varvid AGC
hålln ingen upphör. AGC-kret
sens hålltid kan varieras genom 
att C3 ändras, t ex med hjälp 
aven omkopplare som kopplar 
in olika kondensatorer. 

AGC-spänningen för lägsta 
förstärkning i mottagaren är ca 
-7 V P g a mättning av LF
förstärkarens transistorer. Den
na spänn ing kan dock höjas, 
om så önskas, med hjälp av 
potentiometern P I på ingången . 

Det är mycket viktigt att AGC
linjen i mottagaren är helt iso-

lerad från jord! Även några 
Mohms läckage inverkar på 
kretsens fu nktion. En voltme
ter kan t ex vara tillräckligt 
för att ändra tidskonstanten i 
RC-kretsen och påverka håll
tiden . 

Spänningarna tas ut på lämp
lig plats i den gamla mottaga
garen. + 27 V till AGC-kret
sen får man genom att ans luta 
denna till produktdetektorn , där 
27 V finns markerat i schemat. 

• Vid SSB-mottagning kopplas 
den vanliga AM-detektorns ut-

Ny UPPLAGA A \\ "G~UND
LAGGANDE AMATORRA
DIOTEKNIK" UTGIVEN 
Andra upplgan av boken Grund
läggande Amatörradioteknik, 
som ges ut nu i höst av SSA, 
är en omarbetning och utökning 
av 1965 års upplaga - säkert 
välbekant för många. 

Målsättningen med boken är 
densamma som tidigare, d v s 
den avser att ge läsaren de kun
skaper som erfordras för er
hållande av B-certifikat, och 
den är i övrigt upplagd enligt 
i stort sett samma mönster som 
sin föregångare . Den är syn
nerligen pedagogiskt upplagd -
på sina håll nästan överambi
tiöst pedagogisk - och är mycket 
väl lämpad som första ,bok för 
den oinvigde i ämnet radiotek
nik . 

Boken inleds, som sig bör, 
med en allmän introduktion till 
amatörrad ion och en lektion i 
grundläggande matematik med 
anknytning till elektricitetslä
ran . 

gång bort från volymkontrollen 
i mottagaren, vilken i stället 
förbinds med produktdetektorns 
utgång. BFO:n slås samtidigt på 
och man övergår till manuell 
A VC, varvid förstärkningen kon
trolleras med hjälp av HF
potentiometern . 

För bästa SSB-mottagning: 
ställ in volymkontrollen på ung 
3/4 av full volym och variera 
känsligheten med HF-potentio
metern . SSB-signalen kan fin 
inställas med BFO:ns frekvens
kontroll (pitch control) . 

Pass iva och aktiva kompo
nenter jämte deras mest ele
mentära tillämpningar behand
las liksom konstruktionsprinci 
per för sändare och mottagare. 
Glädjande är att ett rel ativt om
fattande kapitel om VHF- och 
U HF-banden tillkommit och 
SSB behandlas också nu. Tyvärr 
berörs dock H Fl , TVI och and
ra störningar orsakade av a ma
törradioutrustning yttert sum
mariskt. 

"Grundläggande Amatörra-
dioteknik" är en mycket ele
mentär bok, och som sagt myc
ket lättfattlig, varför den varmt 
kan rekommenderas till den 
som vill erhålla sina första, 
grundläggande kunskaper i ' ra
dioteknik för att kanske där
efter bli lycklig innehavare av 
ett artlatörradiotillstånd. 

Boken kan beställas från 
SSA, Fack, 122 07 Enskede, 
och kostar ca 30 kronor. 

SM(JDMY 
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X-360 
ger 
professionell 
perfektion 

AKAI X-360 låter er få 
alla fördelarna hos en 
professionell bandspelare 
... och mycket mera. Varför 
skulle ni önska ~n 
"professionell" band
spelare? Idag ligger ton
vikten inom stereo på den 
tekniska helheten. 
Den kvalitet från början 
till slut som särskiljer en 
stereomaskin i varje 
detalj. AKAls X-360 med 
magnetbroms, capstan
motor för tre hastigheter, 
CROSSFIELD tonhuvud 
och automatisk volym
kontroll (Comput-O
matic) är ett instrument 
som är specialiserat för 
stereoteknik. 

Nöj er inte med det näst 
bästa. Kräv AKAI för 
professionell perfektion. 

Bevisa det med ljudet! 
. . . . . bevisa det med 

Generalagenter: Sverige : Svenska Eref AB. Järntorgsgatan 12- 14. 41301 Göteborg. Tel. 031 -17 5335. Norge : Norsk Eref AS. Enebakkvn 226. Oslo ·11 . Tel. : 
291626. Danmark : Electrolyd. Harrestrupvej 5. Skovlunde. Tel. : (01) 91 1 B 26. Finland : Kaukomarkkinat Ov. Fabianinkatu 9. Box 13005. Helsinki 13. Tel. : 13215. 

Informat ionstjänst 8 
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I M,"RC;ONI INSTRUMENTS LIMITED 

• 
4 :. -,' 4 ,p, L 

TF 2401 A 
HÖGKLASSIG RÄKNARE 

Frekvensmätning direkt till 110 MHz 
Frekvensmätning med PluQ:- in converter upp till 3,3 GHz 
Tidintervallmätning med upplösning 10 ns 
Kristallstabilitet 2 x 10-g 

TF 2414 
UNIVERSELL LAGPRISRÄKNARE 

Frekvensmätning till 12,5 MHz 
Frekvensmätning med tillsats TF 2400 till 110, eller 
med TF 2400/1 till 500 MHz 
Periodtid- och Multiperiodtidmätning 
Tidintervallmätning med upplö.sning 1 JJS 
Kvotmätning 
Insignal 75 mV - 250 V 
Mätvärdeslagring (minnesfunktioni 
BCD 1248- utgAng som option 

TF 2410 
NYHET TI LL LAGT PRIS 

Frekvensmätning direkt till 120 MHz 
Plug- in converter till 600 MHz och 3,3 GHz 
Plug- in förstärkare med känslighet 1 mV till 100 MHz 
Plug- in logiken het för pes. eller neg. BCD 1248- utgång 
Programmerbar som option 
Mycket enkel att handha 

Det finns en 

MARCONI
RAKNARE 
för varje behov 

• ~" '." " "" ~. ~ ,.,. , 

TF 2400 
FREKVENScdNVERTER 

TF 24oon: · 10 ~ 510 MHz 
TF 2400: 10 ..:. 110 MHz 
Känslighet 10 mV 20 KHz - 110 MHz 

100 mV 100 MHz - 510 MHz 
Manuellt avstämbar förstärkare för undertryckning 
av ej önskade frekvenskompon'enter . 

TF 2415 
UN I VE RSA LRÄKNA R E 

Frekvensmätning till 20 MHz 
Frekvensmätning med tillsats TF 2400 till 110, eller 
med TF 2400/1 till 500 MHz . 
Periodtid: och .Multiperi09tidmätning. 
Tidintervallmätning rned Ul?plösn!ng 1 ps 
Kvotmätning 
Mätvärdeslag~ing (niinnes~unktion) 
Hög stabilitet: 3 'x 10 -g Ipng term' 
BCD 1248- utgång, pos. eller neg. logik som option 

SRA SVENSKA RADIO AB 
AGENTURAVDELN INGEN 
FACK · 10220 STOCKHOLM 12· TEL. 08-22 31 40 

Informationstjänst 9 
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nya produkter 
strömförsörjning 

() I 
q -r O · -~-

LIKSPÄNNINGSAGGREGAT 
FÖR 300 V FRÅN H-P 
Hewlett-Packard's nya likspän
ningsaggregat modell 6186B är 
ett konstant strömaggregat som 
läfllnar noggrant stabiliserade 
strömmar från I f.L A till 
100 mA vid spänningar upp till 
300 V. Liksom HP:s tidigare 
aggregat för lägre spänningar, 
hålls strömmen konstant inom 
25 ppm (± 5 ppm av det in
ställda området) vid en belast
ningsvariation som ändrar ut
spänningen från noll till maxi
mum. 

Aggregat med denna grad av 
stabilisering kan med fördel an
vändas t ex för bestämning av 
genomslagsspänningen i back
riktningen och ström-spännings
karaktäristiken i framriktningen 
för PN-övergångar. Andra lämp
liga användningsområden är 
noggranna 4-pols resistans mät
ningar, t ex mätning av ytresisti
viteten hos integrerade kretsar 
o testning och sortering av mot
stånd, reläer och visarinstru
ment, matning av belastningar 
med negativ resistanskaraktäri
stik, för noggrann elektro-plä
tering, matning av små elektro
magneter som fordrar stabila 
och noggranna magnetflilt och 
vid analysprov, t ex kolometrisk 
titrering. 

6186B har flytande utgång 
och kan därför användas både 
som posit iv och negativ ström
källa. Såväl utström som be
lastningsspänning är kontinuer
ligt inställbara, och båda kan 
ställas in innan belastningen an
sluts. 

För användning i system 
finns möjligheter för program
mering med yttre spänning eller 
resistans. Ut impedansen är 
100--10000 Mohm, beroende 
på använt strömområde. Tack 
vare regulering mep hög för
stärkning och noggrann inre 
skärmning är både ripple och 
brus mindre än 50 ppm av det 
inställda området (topp-till-topp
värdet är mindre än 500 ppm). 

NYHETER FRÅN S.E.C. 
Skandinaviska Elektronik-cen
tralen, Hässleholm, har kommit 
med några nyheter inom ström
försörjningsområdet från de 

engelska företagen Ancom och 
Miles Hivolt Ltd. 
• Från Ancom kommer ett 
nätaggregat, typ OPS-25, som 
ger 2 X 15 V, 25 mA och är 
avsett att lödas in direkt på 
kretskort. Aggregatet har ytter
dimensionerna 50 X 64 X 25 
mm, jig l . Spänningsstabiliteten 
vid belastningsvariation från 
tomgång till full last är bättre 

Fig l. Ancom OPS-25. 

än I % och vid 10 % nätspän
ningsvariation bättre än O, I %. 
• Miles Hivolt Ltd tillverkar 
högspänningsaggregaten TH20, 
TH25 och TH50 som ger max 
20, 25 resp 50 kV utspänning. 
20 kV-aggregatet kan belastas 
med I mA, de övriga två med 
0,5 mA. Stabiliteten vid belast
ningsvariation från tomgång 
till fullast är för alla tre typerna 
bättre än 0,0 I % . På jig 2 ses 
aggregatet TH 25 .i bänkversion. 

Ytterligare upplysningar kan 
erhållas från Skandinaviska 
Elektronik-centralen, Box 23 , 
281 O I Hässleholm. 

Fig 2. Miles Hivolt TH 25. 

MODULUPPBYGGDA 
LIKSPÄNNINGSAGGREGAT 
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En ny serie kompakta likspän
ningsaggregat, omfattande II 
enheter, har introducerats av 
Philips under samlingsbeteck
ningen PE 1200. 

Aggregaten, som är avsedda 
för inbyggnad i elektroniksystem 
eller montering i 19" stativ, är 
genomgående bestyckade med 
kiseltransistorer och kan arbeta i 
omgivningstemperaturer från 
- 10°C till + 65 °C. Spän
ningsområdet är 4,5--15 V för 
enheterna PE 1200--1203 och 
4,5--30 V för PE 1204-1208. 
Max uttagbar ström är I, 3, 5 
eller lO A för enheterna PE 
1200--1207, medan PE 1208 
har utgångar för I och 5 A. 

Samtliga har seriereglering 
med återmatning över diffe
rentialförstärkare. Elektronisk 
strömbegränsning och kortslut
ningsskydd ingår. 

Max variation i utspänningen 
för lO % ändring av nätspän
ningen är O, I %, och brumspän
ningen är mindre än I mVeff 

PE 1211-1212 är "mini
moduler" med i stort sett samma 
möjligheter som de större aggre
gaten. PE 1211 lämnar 0,5-
lOV och 20--200 mA och PE 
1212 (bilden) 10--30 V och 
100 mA. 

Aggregaten marknadsförs av 
Philips Industrielektronik, Fack, 
10250 Stockholm. 

KONSTANTSPÄNNINGSDON 
FÖR V ÄXELSTRÖMSNÄ T 
The Zenith Electric Company 
Ltd, England, introducerar en 
ny serie automatiska spännings
stabilisatorer för en- och tre
fasiga växelspänningsnät. Aggre
gaten, som går under namnet 
"Powerstay" finns för effekter 
från 2,4 till 93,4 V A per fas och 
är avsedda för nätfrekvenser 
från 45 till 65 Hz. Utspänning
ens vågform påverkas inte av 
belastnings-, effektfaktor- eller 
frekvensvariationer. 

Aggregaten, som levererar 
konstant spänning med nog
grannheten ± 0,3 % , arbetar 
enligt principen varierbar spar
transformator. Effektivvärdet 
hos utspänningen övervakas med 
hjälp aven mätbrygga, och en 
eventuell felsignal från bryggan 
förstärks i en transistorbestyckad 
förstärkare som påverkar en mo
tor, vilken i sin tur förskjuter 
det rörliga uttaget på en varier
bar spartransformator. Utspän
ningen från denna överlagras, 
via en hjälptransformator, in
spänningen till aggregatet. 

The Zenith Electric Co Ltd 
har adressen Cranfield Road, 
Wavendon, Bletchley, Bucks ., 
England. 

25 WATTS BÄNKAGGREGAT 
FRÅN MARCONI 
INSTRUMENTS 
Marconi Instruments Ltd har 
presenterat en strömkälla i bänk
modell , typ TF 2150, med 
spänningsområdet 0--30 V och 
max. effekt 25 W. Aggregatet, 
som väger endast 2,3 kg, kan 
användas som pulsströmkälla, 
linjär likströmsförstärkare, trös
kel kontakt eller temperaturre
gulator beroende på hur man 
utför förbindningarna på en 
stift platta. 

Reglerprecisionen är bättre än 
0,05 % , brumspänningen mind
re än 400 f.L V och precisionen 
i förhållande till instrument
skaians max . spänningsvärde är 
± 2 % . Största uttagbara 
strömstyrka är 1,25 A. 

Svensk representant: Svenska 
Radio AB, Fack, 10220 Stock
holm 12. 

VRIDTRANSFORMATORER 
FRÅN GENERAL RADIO 
General Radio har som nyhet 
en ny serie vridtransformatorer 
under varumärket "Variac". 
Transformatorerna uppges tack 
vare en ny silverlegering, "Ou
ratrak", i kontaktytan ha en livs
längd som närmar sig den för 
fasta transformatorer. 

Variac-transformatorerna kan 
levereras med märkström från 
0,6 till 150 A, med eller utan 
motordrift och kapslade eller 
okapslade. 

Svensk representant: Johan 



Lagercrantz KB, Box 314, 
171 03 Solna. 

STORT URVAL 
lIT-AGGREGAT 
lIT Components Group Europe 
har presenterat serie MP, stabi
liserade likspänningsaggregat för 
inbyggnad. De tillverkas för 
spänningsområdena 0--16, O--
30 och 0--50 V med strömuttag 
0,5, 1,2, 3, 5 eller 10 A. 

Varje enhet finns i en version 
för industrielektronik och en för 
kvalificerade laboratorieutrust
ningar. Stabiliteten är i det förra 
fallet I 000: I ovanför 6 V 
(250: I under 6 V) i det senare 
fallet 10000: I på alla områden. 
Brumspänningen är 500 resp 
200 !LV. 

Samtliga enheter levereras i 
standarddimensioner lämpade 
för stativmontage. 

Svensk representant: lIT 
Komponent , Fack, 171 20 
Solna. 

OLTRONIX FÖRLÄNGER 
"BLÅ LINJEN" 
Oltronix har utökat sitt sorti 
ment av spänningsaggregat med 
ett högspänningsd ito, Highpac 
A2,5 K- IOHR, som lämnar 
2 500 V med max strömuttag 
lOmA. Aggregatet har inställ
bar strömbegränsning mellan 2 
och 12 mA . Omkoppling av po
laritet görs inuti aggregatet och 
utspänningen tas ut på baksidan. 
På panelen indikeras automatiskt 
om aggregatet fungerar som 
strömbegränsat sådant eller som 
konstantspänningskälla. 

Stabiliteten vid 10 % änd
ring av nätspänni ngen är 0,002 % 
eller 50 mV och vid 100 % 
belastningsändring 100 mV 
Brumspänningen underst iger 
250 !L Veff. Aggregatet väger 
4,6 kg. 

Oltronix A B har adressen 
Jämtlandsgatan 125, 162 29 
Vällingby. 

DX-spalten 

DX-NYHETER 
I KORTHET: 
Den korta svenska sommaren 
går mot sitt slut. För DX-aren 
betyder det att ställa om sig till 
nya avlyssningtider och -områ
den . Med den mörka årstiden 
återkommer goda konditioner 
på mellanvågsbandet, och de 
första höstmånaderna brukar 
kunna bjuda på många trevliga 
stationer i Nord- och Sydame
rika nattetid. 

På kortvåg avtar de latiname
rikanska konditioner som varit 
rådande under sommaren ; och 
under hösten börjar de asiatiska 
stationerna att allt mer dominera. 
• Radio Nordsee Internatio
nal, piratradiostationen som 
startade med pukor och trum
peter i vintras, fick senare lägga 
ned sin verksamhet efter allt för 
många motgångar. Stationen 
hade bra hörbarhet över så gott 
som hela Europa, och lyssnar
breven strömmade in i tusental. 
Första stora motgången blev en 
storm under påsken som för
störde fartygets sändarantenn, 
och sedan började såväl brittiska 
som norska myndigheter med 
störningssändningar på statio
nens frekvenser samtidigt som 
schweiziska myndigheterna för
bjöd pirat radioverksamhet. (Ra
dio Nordsee hade sitt högkvar
ter där.) Tyvärr hann stationen 
ej heller verifiera alla de Iyss
narrapporter som inkom. 

Stationen har dock, enligt 
just inkommet meddelande haft 
nya testsändningar på I 232 
kHz mellanvåg, medan kort
vågssändaren väntar på en ny 
utrustning från USA. 
• Den första kinesiska satel
liten bl ev föremål för intresse 
även från DX-arnas sida . Sig
nalerna från dess radiosändare 
hade tidvis god hörbarhet på 
20009 kHz. Huruvida de kine
siska rymdforskningsmyndighe
terna kommer att verifiera rap
porterna är dock i sk rivande 
stund okänt. 
• Radio Pakistan tog under 
sommaren två nya kortvågssän
dare i bruk på vardera 250 kW. 
Sändarna är belägna ilslamabad, 
Bolaget planerar vidare att låta 
bygga en I 000 kW sändare 
på samma plats avsedd för 
kortvåg samt två l 000 kW 
sändare för mellanvåg och 
tre 250 kW kortvågssändare 
iDaeca . 
• Den tidigare omnämnda och 
planerade kommersiella radio
stationen i San Marino planeras 
komma i gäng med sändning
arna på l 184 kH z under som
maren eller hösten. 

<III 8 ELF A JUBILERAR 
betjäna storindustrin, som drar 
nytta av mångsidigheten i sorti
mentet och de stora lagerresur
serna . LM Ericsson, ASEA och 
ESAB är .några av de fasta kun
derna på den sidan liksom SR, 

• Radio Nacional Espana starta
de i våras en ny mellanvågssta
tion i Bilbao som sänder på 
998 kHz med 10 kW effekt. Bo
laget önskar rapporter på sänd
ningarna 07 .00--02.00 under 
adress Calle Ercill a 20, Bil
bao, Spanien. 
• ORTF, Frankrikes radio-TV 
pl anerar att bygga fyra 300 kW 
kortvågssändare i Allouis. Bola
get disponerar tidigare 20 sända
re om 100 kW vardera. 
• Ett litet häfte som heter " Listen
ing to London" har utgetts av 
BBC och behandlar kortvågs
lyssning. Häftet kan erhållas 
från BBC Publications, 35 
Marylebolle High Street, Lon
dOll W l M 4 A A , England. 
• Den lyssnare som är mtresse
rad av att höra en radiostation 
i Tibet bör försöka med den 
lokala stationen i Lhasa som 
tidvis har god hörbarhet på 
5935 kHz under eftermiddagar
na. Programmen är inhemska 
och mestadels på kinesiska. Att 
erhålla verifikation direkt lär 
vara svårt , men är kanske möj
ligt via huvudstationen i Peking. 
• Ett mycket attraktivt QSL-kort 

DX-PARLAMENTET 
1970 års DX-Parlament arran
gerades i somras av Riksför
bundet DX-AIliansen sj älvt, då 
ingen klubb hade anmält sitt 
intresse. 

Parlamentet var förlagt till 
Vaxholm, och ca 120 deltagare 
från II nationer hade infunnit 
sig till förhandlingarna. 

Från utländska radiostatio
ner fanns som vanligt ett flertal 
deltagare, bl a Helen Persson, 
just hemkommen från Radio
station HCJB i Ecuador. För
utom de sedvanliga förh and
lingarna ingick i programmet 
en utställning av vimplar från 
radiostationer samt ett arkiv
bibliotek över gamla årgångar 
av svenska DX-tidningar. 

Förhandlingarna blev lång
variga och, tyvärr, tidvis intres
selösa. Det hade ju varit Riks
förbundets första verksamhets
år, och organisationen hade väl 
inte helt skötts som den skulle 
under detta första år. Den av
gående styrelsen kunde ej heller 
beviljas ansvarsfrihet. 

Efter nattmangling kunde föl
jande nya styrelse väljas: Förste 
generalsekreterare blev Pär 
Mattison, Växjö, med John Ek
wall , Ronneby, som andre ge
neralsekreterare. 

Övriga styrelsemedlemmar 
blev Owe Nordin, Solna, Tho
mas Carlsson, Uppsala, och 

filmbolagen, landets bibliotek 
(ljudinstallationer) och skolor 
m m. Den kundkretsen är nu
mera, trots mängden amatör
byggare, helt dominerande. 

RT, som under många år haft 
glädjen av ett förtroendefullt 

kan man få om man rapporterar 
tidstationen Observatoric Ca,d
gal i Caracas, Venezuela. Statio
nen sänder dygnet runt på bl a 
6 100 kH z och anropar på 
spanska var femte minut. 
• Deutsche Welle planerar att 
installera sin tredje 250 kW kort
vågssändare vid relästationen i 
Rwanda i Afrika. Vidare pla
nerar bolaget att 1973 kunna 
ha den planerade relästationen 
på Malta med en 600 kW mellan
vågssändare och tre 250 kW 
kortvågssändare klart. Ett nytt 
radiohus skall också byggas i 
Köln . 
• De tyska stationerna Radio 
Bremen och Bayerischer Rund
funk svarar nu båda med nya 
QSL-kort, och den sistnämnda 
stationen är speciellt intresserad 
av rapporter om den nya 10 kW 
sändaren på 6 08 5 kH z. 
• Siidwestfunk i Baden-Baden 
har höjt sin effekt på sändaren 
1016 kHz från 300 till 500 kW. 
Med dessa tyska nyhetsglimtar 
stänger vi aktualitetsavdelningen 
för den här månaden. 

Börge Eriksson 

Håkan MörtselI , Stockholm. Till 
huvudredaktör för tidningen 
Eter-Aktuellt återvaldes Lars 
Paulsson, Boden. Till ny distri
butionschef valdes Lennart Ry
lander, Malmö. 

Bertil Carlsson, Vimmerby, 
valdes till registrator medan 
Claes W Englund, Stockholm, 
blev ny internationell sekretera
re. Rolf Olsson, Kalix, utsågs 
till rikskontaktman och till stu
dioinstruktör och representant i 
Statens Ungdomsråds Represen
tantskap valdes Lars Stenkil, 
Lund, med Hugo Gustafsson, 
Stockholm, som personlig supp
leant. 

Bland de beslut som fattades 
vid Parlamentet kan nämnas att 
Riksförbundet tänker utträda ur 
European DX-Council för att i 
stället ha en. observatörspost. 
På så vis undvikes onödigt dub
belrepresentantskap, då många 
svenska klubbar är medlemmar 
i rådet. 

Owe Nordin, Solna, och Björn 
Fransson, Visby, tilldelades för
bundets hedersplakett i silver 
för framstående insatser på det 
nationella planet. Nils IngeI
ström, Solna, erhöll vandrings
pokalen som pris för sin seger 
i 1969 års DX-S MM . 

Som arrangör av nästa års 
DX-Parlament visade klubbar i 
Boden, Sundsvall och Hälsing
borg intresse. BE 

samarbete med ELF A, sällar 
sig till raden av lyckönskande 
gratulanter och tackar för de 
gångna åren. Framtiden te r sig, 
med utvecklingen över gångna 
25-årsepoken som bakgrund, 
mycket löftesrik . US 
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KIBEl OCH SLING 
Soflex egenskaper 
D hög smidighet 
D god temperaturbeständighet 
D mycket ljusbeständ ig 
D genomgjuten färgm ärkning 
D mycket liten t illbakakrympn ing vid lödning 

Standardprogram av ledare: 

(PYC) 

1-trådiga , flexibla, högflex ibia (normal och värmebeständig kvaL). Linjeväljar
k~bel och mång ledare. Sili flexledare (- 70 ti ll + 220' ). Skärmade ledare 
(aven med Thermoplastskärm). 

Speclaltillverknlng 
utföres enL Era egna specifikationer. 

Isola-programmet upptar dessutom bl. a.: 
ISO LER· ISO LER- LACKTRAD 
LACKER MATERIAL OCH HF-LITS 
Trådlack 
Kitt 
Gjutmassor 

Generalagent 

Fasta och 
flexibla 
eU- laminat 

Även omspunnen 
resp. löd bar och 

.Polyimidband isol 

HIMM IR & CD IB Avd.ledare - Isolermatr. 

Strandvägen 5 B. 11451 Stockholm. Telefon 08/631655 

GenReed 
nuiSverige . 
General Reed Compåny ett dotterbolag till Sigmp 
Instruments har egen tillverkning av ~eed-element. 
Där ing6r en växlings-reed som inte kräver oogon 
förmagnetisering. Tre serier av Reed Reläer tillverkas, 

. tv6 slycken plastkapslade. och den tredje i metolJ.. 
kanna, vilken uppfyller MIL -R57 57 /29. Tack \/Ole 
egen tillve.rkning av kapslar kan General Reed 

. Company lä.tt bygga reläer eRer Er egen soe!Citil«l . . " 

STEGMÖTORER. Stegmotorer omvandlar digitala pulser tiU 
analog axelvridning. Exempel p6 anvöndningsolTlf'6den ör 
fjärrkontroll, h6lremsstans, lögesinstöllning för ver/dygsmo
skiner och kameror. 
Sigmas serie 20 har Stegvinkel 1,8" med noggrannhet ± 3% 
.e; ackumulerot. Maximala steghastigheten är 700 steg/ 
sekund och maximala vridmomentet 7,92 kg.cm. 

". TJI Sigmas stegmotorer linns färdiga drivlcretsar: 

SiGMA DATACEL Sigma datace/, en optisk-elektronisk 
omkopplare 1,2 eller 4-polig. Den best6r av en lampo och 
fotoceller. Spönning p6 lampan f6r resistansen i fotocellen 
p6 ca 5QO Q ändras till ca 1CY Q ufon transienter eller 
studseffekter. 

Ad. Auriema. Ioc. 
USA Stoclcholm Filial: 
Box 326, : 17203 Sundbyberg 3 . Tel. 081289275 
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Scan-Dyna.Receiver och högtalare. 
Då hör Ni vad HiFi är. 
Sean-Dyna 3000. Stereo receiver med 
FM- och AM-tuner. 2 x 50 W sinuseffekt, 
frekvensområde 20-20.000 Hz ± 1,5 
dB och distorsion mindre än 0,8 % vid 
max. uteffekt. Omkopplare för diskant
och rumblefilter, loudnesskompensa
tian , tape monitor, stereofilter och AFC. 
Instrument som anger hur många watt 
Ni spelar med, avstämningsinstrument 
för FM/AM , ingångar för nålmikrofon, 
och bandspelare, tape monitor samt 
extra ingång. Utgångar för 2 par hög-

>talare, hörtelefon och tape monitor. 
FM-delen har en känslighet på 1 ,2 ~V 
i mona läge och distorsion mindre än 
0,2 % vid 75 kHz modu lation. FM-delen 
är utrustad med stereo koder för pilot
ton. AM-delens känslighet är 4~V och 
distorsion mindre än 0,4% vid 90% 
modulation . 

Högtalare A-25. 1 st 10" bashögtalare 
med gumlTliupphängd lättrörlig kon 
monterad i separat box med aperi 0-

diskt impedanssystem.* 1 st Dame 
Tweeter med mycket god diskantsprid
ning. Max. effekt (DIN) : 35 W. Musik
effekt : 90 w. Impedans : 4 alt. 8n. Mått : 
51 x 29 x 25,5 cm. Frekvensområde : 
32-20.000 Hz. Verkningsgrad : 88 dB 
vid 1 W. 

Högtalare M-10. 1 st 6'12" bashögtala
re med lättrörlig kon , 1 st Dame Tweeter 
med mycket god diskantspridning. 
Max. effekt (DIN) : 15 W. Musikeffekt : 
30 W. Impedans : 4 alt. 8n. Mått: 33,5 X 
21 X 23 cm. Frekvensområde :45-20.000 
Hz. Verkningsgrad : 91 dB vid 1 W. 

* Aperiodiskt system, " akustisk ventil", 
bidrar till ett hitintills okänt utnyttjan
de av förstärkarens dämpningsfaktor, 
vilket medför en väsentligt bredare ur
skiljning av basen på de enskilda in
strumenten, som tex trummor, bas och 
orgel. 

-'. 
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Högtalare A-45. 2 st 8" bashögtalare 
med gummiupphängd lättrörlig kon 
monterad i separat box med aperio
diskt impedanssystem.* 1 st Dame 
Tweeter med mycket god diskantsprid
ning. Max. effekt (DIN): 60 W. Musik
effekt : 120 W. Impedans. 4 alt. 8n. Mått : 
58,5 x 35 x 35,5 cm. Frekvensområde : 
25-20.000 Hz. Verkningsgrad : 90 dB 
vid 1 W. 

~ ~ELFA 
JRADlO & TELEVISION AB 

LJUDAVDELNINGEN 
SYSSLOMANSGATAN 18 BOX 12086 ~ 102 23 STOCKHOLM 12 TEL 08/240280 
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radioprognoser 
september 1970 

Prognosen är baserad på senast 
kända och bearbetade jono
sfårdata och på det av Ziirich
observatoriet förutsagda sol
fläcks talet för denna månad, 
R =92. 

Solfläckstalen för oktober, 
november och december beräk
nas till resp 90, 88 och 86. 

Prognosen anger beräknade 
värden på optimal arbets
frekvens (FOT) vid normala 
kondiiioner och avser radiokom
munikation 0--4000 km inom 
Europa samt långdistansför
bindelser med Ostasien, Nord
och Sydamerika, Sydafrika och 
Australien . 

Oftast kan man med gott 
resultat utnyttja frekvenser som 

ligger upp till 15 % högre än 
den optimala arbetsfrekvensen . 

Med normala konditioner i 
detta fall menas, att prognosen 
för långdistant radiokommuni
kation via jonosfåren är baserad 
på jonosfårundersökningar, så
väl mättekniska som teoretiska, 
utförda vid jonosfårobservato
rier världen över. 

Dessa rutinmätningar ger bl a 
information om: skenbar höjd, 
maximal frekvens, (elektrontät
het) vid vertikalt infall för de 
olika skikten och dämpningen i 
jonosfåren. Mätningarna ger 
dessutom variationen över dyg
net, över året och över solfläcks
cykeln, varefter man med rela
tivt god säkerhet kan förutsäga ... , Europa ... , S domeril«l ... , Nordomenka 

JO 1 JO 1 JO 1 

" ~ b " " k-: 'o 

~ \~ 
'o 

/ 
' o f--

/" i\ If \ 
" 
~ 'K\ " \ " 

1'-- ~ / / \ /' .. " .. .. • • • 
: 1'- • • 

~ 
1 1 

• • • , _L V \ 
, '\1} / \ 

, , 

,~'J 
, , 

00 04 oa 12 16 'O " '00 O, O. 12 16 'O " '00 04 O. 12 16 'O " SHT SNT 

ENSAMREPRESENTATION 
FÖR SVERIGE 
VAKANT 

OMRADE: 
HiFi-Högtalarboxar 

"I SQIVC:D _ En på fonomarknaden 
V I '1,~n _ erfaren representant 

VI ERBJUDER: i;;'e";:::t~ukrativ 
uppgift med alla förutsättningar för utvidgning: 

Nyintroduktion av WIGO-HiFi-Högtalarboxar 
på svenska marknaden 

"I A""R-I Tyskland en av de tre största producenter 
V I _ av högtalare. Vårt program har blivit till ett 

begrepp för kvalitet och prestationsförmåga . Detta gäller 
också för WIGO-HiFi-Högtalarboxar. 

Den ständigt stigande efterfrågan är ett slående bevis. 
Vårt bredspåriga erbjudande för de olika önskningarnas 

tillfredställande är den bästa förutsättningen för bestående 
framgång. Det är därför vi nu vill införa WIGO-HiFi

Högtalarboxarna också i Sverige. 

Har Ni intresse för vårt erbjudande? I så fall skriv till: 
WIGO acustic 

Gottlob Widmann + Söhne GmbH 

SNT 

0 - 7911 Burlafingen bei Neu-Ulm 
VästtyskIand 

c:nD O"", IDI~-r_ Viställe~ utpå HiFi 70 rvn V nlu I _ Massan IDusseldorf, 
Halle F, Stand 6215. Ett gott tillfälle för 

'*ill(f'·J 
utförliga samtal. Tid: 21 .08.70 - 30.08.70. Välkommen! 

IFusticl1 
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t ex MUF och FOT. 
Under månaden övergår som

markonditionerna till s k höst 
konditioner (september, oktober 
och november), vilket innebär 
att den optimala arbetsfrekven
sen (FOT) ökar under dagen 
och minskar under natten . . 

Vidare börjar den atmosfåris
ka störningsnivån att avta. Det 
blir därför lugnare och jämnare 
konditioner på samtliga band. 
Aven jonosfårabsorptionen av
tar, vilket innebär starkare 
signaler. 

Förekomsten av sporadiska 
E-skikt är mycket ringa. Meteor
skurar under denna månad 
förekommer också, men i rela
tivt obetydlig omfattning. Där-

emot kommer norrskensaktivi
teten att öka, vilket kan ge upp
hov till kommunikation på de 
högre frekvensbanden . Distans
förbindelser på dessa band an
ses ju i allmänhet som attrak
tiva. 

Medelsolfläckstalet för maj 
har nu beräknats av Ziirichob
servatoriet till 131,1. Höga dags
värden - över 100 - hela 
månaden . 

Allmänt kan sägas att må
nadens konditioner kan jämföras 
med dem som rådde under 
september 1955, 1966 och 1967. 
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RADIO & 
TELEVISION 
är ett problembarn. 
Tidningen köpes och prenumereras 
för mycket. 
Vi hinner nästan inte följa med med tryckupplagan . 

Detta nummer tryckes i 35.000 exemplar och läses 
av företagsledare inom Radio & TV industri, tekniker, 
forskare, radiohandlare och radioamatörer. 

Telefonnummer till prenumerationstjänst är 34 07 90. 
När det gäller annonser tala med Charlie Sch an k 
340080. 

En tidning från Fackpressförlaget. 
Sveriges största utgivare av facktidningar. 
Box 3177,10363 STOCKHOLM 3 

" SNT 
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Helsingfors : 
Schlumberger AB 

• 
Mät och jämför, se på priserna så förstår Du varför Heath 
är den ledande leverantören till skolor, serviceverkstäder 
och till den kvalificerade hemmareparatören. 
Heath nya instrumentlinje med bl a ny, sober panel design 
ger Dig många valmöjligheter både vad beträffar pris och 
prestanda. 

1. IM-17 Universalmeter 
Transistoriserad volt-ohmmeter för AG, DG och resistansmätningar. 
FET-ingång med 11 Mohm ingångsimpedans på alla områden vid DG 
och 1 Mohm vid AG. Levereras i oöm väska . Batteridrift. Svensk 
monteringsanvisn ing . 
Pris monterad 245 :-, byggsats 175 :-. 

2. OS-2E Oscilloskop 
litet behändigt serviceoscilloskop med bandbredd 2 Hz-3 MHz. 
Automatisk synkroniseringskrets . Mymetallskärmat katodstrålerör. 
Tryckt kretsplatta. 
Pris monterad 620 :- , byggsats 445 :-. 

3. IM-18 Rörvoltmeter 
Världens mest sålda rörvoltmeter. Robust och praktisk. En prob gör 
alla mätningar, DG och AG , RMS och topp till topp samt resistans
mätningar. Byggd på kretskort - enkel montering . 
Pris monterad 345 :- , byggsats 245 :-. 

4. AW-1U Wattmeter 
Audiowattmeter med fem mätområden. Mäter effekter upp till 50 W 
vid impedanserna 3, 8, 15 och 600 ohm. 
Pris monterad 425 ,-, byggsats 310 :-. 

5. IG-18 Funktionsgenerator 
Transistoriserad sinus-fyrkantsgenerator med dekadinställning av 
frekvensen ner till 1 Hz. Stigtid bättre än 50 ns och distorsion 
mindre än 0,1 %. Flytande utgångar och visarinstrument för indike
ring av utsignalen . 
Pris monterad 745 :- , byggsats 525 :-. 

6. IM-25 Multimeter 
Transistoriserad volt-ohm-milliamperemeter med samma höga in
impedans som en rörvoltmeter. Konstruerad för mätningar på tran
sistorkretsar. Mycket låga ström- och spänn ingsområden . Mäter 
även växe lström. Stort, lättavläst visarinstrument. Nät- eller batteri
drift. 
Pris monterad 890 :-, byggsats 645 :- . 

7. IP-27 Kraftaggregat 
likspänningsaggregat för 0,5-50 V, 1 V2 A med strömbegränsning . 
Visarinstrumentet indikerar både ström och spänning . Flera aggregat 
kan parallell- eller seriekopplas . Utgången isolerad från jord. 
Pr is monterad 830 :- , byggsats 595 :- . 

Schlumberger 

Schlumberger AB Vesslevägen 2-4 Box 944 181 09 Lidingö 9 Tel 0817652855 

1 
I 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - R.&T':"NR 9'":'701 
I Heathkits 300-sidiga 4-färgskatalog kan Du läsa mera om dessa och 
Heathkits övriga byggsatser. Du får den om Du sänder in svars
ku pongen till 

Schlumberger AB 
Box 944, 181 09 Lidingö 9 

I Namn 

I Adress . 
1 
I Postnr och adress 
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Nordens största HiFi - Stereo utställning 
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HörNu'70 
18 -27 september 
Kronprinshallarna, Malmö 
Öppet vardagar 12.00 - 20.00 
lördagar, söndagar 11.00 -18.00 



Aldrig i Hi-Fidelityns 
h istoria har en produkt 
fått så enhälliga lovord 
från alla kritiker som 
har lyssnat på den. 

Namnet ärBOSE 901 
High Ftdelity, USA, augusti 1968 HiFi Stereophonie, VästtyskIand, maj 1970 
" . .. den är oöverträffad . .. för dess klarhet. bandbredd, stora sprid
ning, öppna och naturliga ljud av allt jag har hört." 

" ... denna högtalare kan med säkerhet räknas som tillhörande de 
absolut bästa bland högtalare och saknar i sitt slag konkurrens. " 

Stareo & HiFi Timas, USA. vintar/vår 1970 Stereo Review, USA, september 1 968 
" ... men det viktigaste är ljudet. Och det är här som Bose 901 står i 
en klass för sig." 

" .. , jag säger att jag aldrig har hört ett högtalarsystem i mitt eget 
hem som har överträffat eller ens varit likvärdigt Bose 901 för dess 
realiStiska ljudåtergivning. " Teknikens Värld, Sverige, nr 7 1 970 

' : . . . ljudet är magnifikt ... det låter verkligen som om musikerna är i 
rummet där man lyssnar." 

American Record Guide, USA. december 1969 
" ... Bose har i ett enda stort steg tillverkat ett av de bästa högtalar
system som någonsin gjorts." Audio, USA, december 1968 

" .. . det är ingen tvekan att den mycket missbrukade termen "ban
brytare" passar på Bose 901 och dess helt nya ide '" 

Radio & TV, Sverige, april 1970 

HiFi Buyers Guide, USA, höst/vinter 1969 

" ... den kan utan vidare klassas bland de bästa högtalare i dag rent 
Ijudmässigt .. . " 

" . . . ljudet? Bose 901 är antagligen det enda högtalarsystem som till 
dagsdatum kan återge konsertljud som är anmärkningsvärt i sin rea
lism." 

Elementary Electronics, USA, september 1969 
" .. . det. är vår åsikt att detta är högtalaren som man skall äga oavsett 
priset om man vill ha det bästa." 

BESTÄLL FULLSTÄNDIGA TESTRAPPOaTER 

När Ni lyssnar på Bose 901 kommer Ni omedelbart att lägga märke till dess vida överlägsenhet över alla 
andra högtalare. 
Orsaken till denna överlägsenhet beror på det flertal tekniska framsteg som har använ'ts i denna tekniska 
och Ijudmässiga banbrytare. 
I själva verket finns det mer ny teknik såväl som fullkomnande av kända men förkastade principer i denna· 
högtalare iln i nllgon annan högtalare aom har tlllverketa. 
Dessa tekniska egenskaper resulterar i tydligt hörbara fördelar vilka endast fordrar ett par sekunders lyss
ning för att uppskattas - även för ett otränat öra. 

TEKNISKA EGENSKAPER --oef 
1 Nio bredbandshögtalare . akustiskt samman

kopplade i en gemensam kammare. 

2 Direkt/Reflekterande 
En fronthögtalare och åtta högtalare på bak
sidan placerade på beräknade vinklar mot den 
bakre väggen. 

3 Rak tonkurva över hela återgivningsområdet 
och vid varje effektnivå. 

4 Aktiv Utjämning 
Elektronisk utjämning för att på ett rätt sätt 
avpassa den signal som levereras till Bose 
901 . 

KONSEKVENS • 
1 Eli minerar färgning av ljudet orsakad av olika 

stora högtalare med "crossovers". 

Den akustiska sammankopplingen skiljer 
högtalarelementernas resonanser från var
andra och gör dem ohörbara . 

2 Ökar de faktorer som bidrar till konsertsalsljud . 

3 Vid en konsert lyssnar man på balansen av 
den akustiska energin från ett instrument. 
inte dess ljud vid 'några axlar. Bose 901 är 
gjord för att reproducera den akustiska ener
gins balans. 

4 Medför en exakt kontroll av den akustiska 
strålningen på Bose 901 vid alla hörbara 
frekvenser. 

HÖRBART RESULTAT 
1 Ökad tydlighet och klarhet. 

Instrumentens timbre reproduceras med en 
större exakthet. 

2 En större känsla av närhet och realism. 

3 Man kan höra plötsliga och kraftiga toner 
från instrument utan det överdrivna skrikiga 
ljud som sedan lång tid tillbaka förknippats 
med HiFi - även när den varit som bäst. 

4 Naturtrogen klangfärg . 

Specialdemonstrationer kommer att hållas under tiden för Hör Nu i Malmö, 18-28 september,hos HiFi Specialisten, Malmö, 
Tel. 040/791 92. Lyssna på direkt jämförelser mellan Bose 901 och AR-3a, före Bose den högtalaresom av musiker, dirigenter 
och musikälskare ansetts som den allra bästa. Hör på NYA BOSE 501 som kostar hälften av 901. 

Generalagent Stevco AcousticsAB ~i1bx~~9;!~~k~~'lm . 
AUKTORISERADE Tel 08/609006 ATERFÖRSAWARE 

Sthlll),JJlusik Center 
OS/6<rt9-90 
Stockholm 

Gbg HiFi Center 
031/119451 
Gö~eborg 

HiFi Specialisten 
040/79192 
Malmö 

Audio Tronic 
018/148821 
Uppsala 

Audio Produkter 
0586/32430 
Karlskoga 

Audio Center 
021/115232 
Västerås 

Ljud Center 
0660/14410 
Örnsköldsvik 

Informationstjänst 15 
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privatradio 
teknik och trafik 

Strömstadspolisens PR-statioll, 
en Kaar 335, sitter bekvämt till
gänglig på väggen bakom vakt
havande polismans plats. På bil
den ses polisman Jan Fendrik, 
för sommaren utlånad till Ström
stad från Karlstadspolisen, göra 
förbindelseprov med en båt på 
Kosterfjorden. 

STRÖMSTAD 
- EN MÄRKLIG PR-STAD 
•• En från pri va tradiosyn
punkt märklig tra kt ä r Ström· 
stad i nordligaste hörnet av Bo
huslän. Inte nog med att sta
dens polissta ti on torde vara den 
enda i landet som regulj ärt skö
ter bevakninge n av kanal II A 
- en uppgift so m på de fl esta 
and ra o rter åligger lotsarna ell er 
tull en - utan Strömstad tyc ks 
oc kså vara en av de tyvärr allt
för få orter där man verkligen 
kommit underfund med hu r pri 
vatradion ska ll användas. 

Under de juliveckor då RT:s 
vid kaoti ska Stockholmsförh ål
landen vande utsände hade till 
fa ll e att följa trafik en på kana l 
16 i Strömstadstrakten var det 
för det mesta tyst på ka nalen. 
Inget kaffesnack , inga långdrag
na d iskussioner om tekniska 
ting, ingen stö rsändning, inga 
gapiga ' "Kings of the Band" med 
tummen fastväxt på mikrofon
knappen. De sa mtal som då och 
då kunde höras va r mestadels 
korta meddelanden om hurdan 
fi skelyckan varit eller va rt man 
tänkte ta vägen med båten. 

"PRATSJUKAN HAR GÅTT 
ÖVER" 

- Det ä r nog så att vi ha r 
hunnit pra ta ifrån oss det mesta 
vid det här laget, säger Olle 
Skärström, so m är o rdförande i 
den lokala pri va tradioförening
en Strömstads BiI- och Båt
klubb. 

- Det är väl lite mer odi
sciplinerad trafik i början, när 
det här med att prata i radio 
var nytt fö r de fl esta, men nu 
mera har nog de "gamla" pri 
vatradioinnehavarna så att sä-

En modern räktrålare är inte 
bara det pittoreskt dunkande 
inslag i den bohuslänska skär
gårdsbilden som badgästen upp
fattar (dunkandet är f ö på av
skrivning, eftersom allt fler skaf
fat dieselmotor i stället för den 
gamla tändkulan) utan ett effek
tivt utrustat arbetsredskap. An
tennskogen på räktrålaren Zee
lands styrhyttstak vittnar om 
detta - här finns antenner för 
radar, radiopejl, gränsvågstele
foni , privatradio och rundradio. 

ga börjat använda mottaga ren 
mer än sändaren, och nyk om
lingarna verkar ta seden dit man 
ko mmer. 

Klubbordföranden uppskatta r 
anta let priva tradiostationer i 
Strömstadstrakten till omkring 
100, av vilk a ett sto rt ant al är 
monte rade i båta r - ganska 
naturligt i en stad där va r och 
varannan människa på ett elle r 
annat sätt har anknytning till 
sjön. Klubben har 89 medl em
mar och har a lltså lyckats sa ml a 
en mycket stor procent av PR
innehavarna under sina vingars 
skugga. 

- De fl esta störningarna på 
sjökanalern a kommer faktiskt 
från Norge, fo rtsätter Olle 
Skärström. Norrm ännen använ
der kanalerna på ett lite an
norlunda sätt än vi , och i syn
nerhet ha r de mer trafik på ka
nal Il A än vi är vana vid i 
Sverige, men man kan ändå int e 
säga att den norska t rafik en ä r 
d irekt besvärande. 

NÖDLARMEN FÅTALIGA 
Hos polisen i Strömstad be

kräft ar man att det fö r det a llra 
mesta går lugnt och städat till 
på bandet. På po liss tationen i 
det högt belägna rådhuset be
rätta r pol isass istent Karl Arne 
Axelsson fö r RT att priva tra
di on - en Kaar 335 - mest 
används fö r att uppmana små
bå tar att håll a utkik eft er se mest
ra nde båtfa ra re , som polisen av 
en ell er ann an anl edning har 
meddel ande till. Antal et direkt a 
nödl arm har lyckligtvis va rit 
ganska litet, även om det då och 
då hänt att man fått radiol a rm 
om olyckshändelser eller sjuk-
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I förnämt sällskap av radiopejlens manöverdon och ekolodet ha 
privatradiostationen fått plats i styrhytten på trålaren Zeeland av 
Seläter. 

domsfa ll ute bland skären. Po
lisen la rmar då i sin tur Tull en, 
so m med sin a snabba båta r ka n 
komma till ass istans. 

- Radioutrustningen ha r 
fungerat bra , även om vi med 
vårt läge mitt i stan då och då 
få r en del stö rningar från den 
privata trafik en på grann kanalen 
12 , säger polisass istent Axels
so n. 

KOMPLEMENT TILL 
RADIOTELEFONEN 
I styrhytten på räktrålaren Zee
land (från Sel äter utanför Ström
stad) hänger en privatradiosta
tion i förn ämt sä llskap med 
radi opejlutrustning och ekolod. 
Appara ten är nog en av de i bok
stavlig mening mera saltstänkt a 
man kan få se, och en de l 
rostfl äckar här och där skvallra r 
o m att den japanska tillverkaren 
kanske hade tänkt sig en var
mare och to rra re miljö för sitt 
verk. 

Vi anvä nder privatradion 
nästan uteslut ande fö r att håll a 
kontakt med andra Strömstads
trålare när vi ligger ute, berät
ta r fi skeskeppare Knut Eriksson 

PRIV ATRADlOFÖRBUNDET 
KAN GÖRA PR-INSATSER 
" Pratradio ombord -;" status 
och säkerhet" löd rubriken på 
en på det hela taget intressant 
men bitvis väl oinitierad artike l 
i Dagens Nyheter söndagen den 
12juliiår. 

Bland korrekta uppgifter om 
användningen av privatradio 
hade insmugit sig felaktigheter 
rörande bl a fördelning av ka 
naler, sannolikt antal apparater 

i Seläter. 
- Visse rlige n har V I JU den 

"stora" rad iotelefonen, so m ar
beta r på de särskilda fi skevåg
längderna, men där är ofta så 
upptaget att det för det mesta 
går snabbare att få kontakt över 
korta re distanser med priva t
radion. Nu i so mmar har den 
tyvärr va rit besvärlig - så fort 
man kommit ut en bit till havs 
blir det ett ovä en av utl ändska 
stationer så att det är svårt att 
uppfatta någonting, till och med 
på ganska nära hå ll , omtala r 
hr Er iksson. 

Fenomenet ä r ju tyvärr inte 
obekant för andra PR-brukare 
hell er. Till glädje fö r sändar
amatörerna men t ill fö ra rgelse 
för privatradiobrukarna har sol 
fl äcksaktiviteten varit sådan att 
radiovågorna på de aktuell a fre
kvenserna "studsat" mot elek
triskt laddade skikt uppe i strato
sfaren och träffat jordytan igen 
på mycket långt avstånd från 
sändaren. En bättring är emel
lertid på väg, även om det ta r 
ett pa r å r till innan förh ållan
dena blir riktigt idea liska igen. 

• 
i landet, sändareffekter och 
priser. 

Del borde vara en angelägen 
uppgift för det nybildade Pri 
vatradioförbundet att informera 
massmedierna om vad privat 
radio är och kan användas till, 
samt inte minst au det finns ett 
privatradioförbund som verkar 
för en riktig användning av pri
vatradio. Tipset vidarebeford
ras härmed till förbundets sty
relse. • 



iLEAKi • Flexibel. praktisk 

••• 

• robust - snygg 
• distorsionsfri 
• PDWERFUL ~~) 
ILEAK I STEREO 70 
STEREO 70 - 2 x 35 Watt HIFI förstärkare 
Komplett HIFI förstärkare 2 X35 Watt vid 8 ohm och max O 5 total 'distorsion vid ALLA effekt
nivåer up p till 35 W/kanal. 

ILEAK I STEREO 30 PLUS 
STEREO 30 PLUS - 2 X 15 Watt HIFI förstärkare 
Komplett HIFI förstärkare 2 X 15 Watt vid 8 ohm och max 0,5 total distorsion vid ALLA effekt 
nivåer. 

ILEAK I STEREOFETIC 
STEREOFETIC - stereotuner 
Stereotuner i professionell klass med bl.a. fälteffekttransistorer , integrerade kretsar, kera
miska filter' och många andra konstruktionsfinesser. 

Tu nern kan kombineras med någon 
av förstärkarna i en kombiiåda, som 
har dimensionerna 654 X121 X248 
mm . Även separata lådor finns till 
tuner och förstärkare . Finns i teak , 
valnöt och palisander. 

NY högtalarserie från LEAK 
ILEAK I SANDWICH 200 
Ny trevägs högtalare, tål 18 Watt med hög verkningsgrad . Skönt ljud och elegant dansk 
design . 

ILEAK I SANDWICH 300 
Tekniska data som ovanstående , med större volym och större bashög talare för bättre bas
återgivning. 

De omtyckta LEAK mln lsandwlch och sandwich-högtalare ingår fortfarande i programmet. 

(
••• Ge oss ett kraftfullt svenskt reklamord för POWERFUL - sänd in förslaget och ni har chans 
I~ att vinna en Stereo 70. 

FYLL l! ~ 
SÄND IN! , 

r -------------, Till Audiosonic AB, Stationsvägen 13, 18265 Djursholm 

Namn 

Adress 

I 
~ I 
a: 
z 

, ____ AUDIOSONIC AB 

I 
I 
I Sänd information om följande produkter : . . . .. . .. .. . . . . .. . ~ I 

.18265 DJURSHOLM. TEl. 08/7552840 I CJ Jag önskar ti llhöra Ert adressreg ister för Hifi nyheter 
I C Jag önskar ej t illhöra Ert adressreg ister för Hifi nyheter I ---------------Informationstjänst 16 
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ElAl MIRACORD SO H 
DEN TOPPRANKADE SKIVSPELAREN 

• Hysteresis synkronmotor 

• 30 cm precisionsbalanse-

rad tallrik 

• Justerbart nålöverhäng 

• Välbalanserad, lättgående 

tonarm 

• Bekväm tangentmanöv-

rering 

• Synnerligen lågt rumble 

• Hydrauliskt dämpad ned-

läggning 

• Effektiv antiskating 

abtelac Esplanaden 10 . 
Box 141 
17224 Sundbyberg 1 

Telefon 08-290335 

Informationstjänst 17 

Vi som jobbar med CAMBION 
dagligen och försöker hålla 22000 detaljer (se. kat. 700) i huvudet, undrar ibland var det skall sluta. 
Nu har dom gläntat. på dörren till morgondagen igen och kommer ut med ett par .nya DIP-socklar, 
denna gång avsedda för de nya DIPs, som berömdheterna i IC-gamet kallar MSI-kretsar med 24 
och 36' ledare. 

"En sockel till?" 

CAMBION tycker att sådana djärva gossar skall 
ha någonstans att vända sig i nödens stund 
och därför erbjuder dom 703-3896 DIP sockel för 
24-led. och 703-3893 för 36-led. Naturligtvis med 
Wire-Wrap. Ni kanske tror att det här är skoj , 
men det är det inte. Dom finns att köpa idag! 
Som en jättelycklig kille sa, här han fick sin 
första leverans av 24-ledaren : »Det var snabbt. 
Nu kanske Ni kan köra på min IC-Ieverantör, så 
att jag får kretsarna också?» 

AB RECTRONIC INC 
Tel. 976000 

Bisittargatan 24, 126· 59 Hägersten 

Informationstjänst 18 
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En av 
marknadsledarna i USA 
när det gäller 
högklassigHiFi 
har nu kommit till Sverige. 

Kenwood! 
Ur Kenwoods stora HiFi-program presenterar vi KR-4140, en 
stereoreceiver 2 X 21 W sinus med AM och FM. KR-4140 har 
bland annat följande fördelar : Högkänslig ingång med 2 st 
fälteffekttransistorer och 4-gangad avstämningskondensator. 
2 integrerande kretsar med mekaniska filter i mellanfrekvens
stegen för högsta selektivitet. Steggraderad tonkontroll. Ut
g~lng för 2 par stereohögtalare och omkopplare på frontpane
len (OFF, A, B, A + B) . Mikrofoningång på frontpanelen och 
hörtelefonutgång. 

~KENwaaD 

Informationstjänst 19 

Stereoreceiver KR-4140 är bara en av 
Kenwoods HiFi-produkter. Vill Ni 
veta mer om KR-4140 eller om Ken
woods övriga produkter, kontakta 
generalagenten 

r- ~ELFA 
] 

RADIO & TELEVISION AB 
LJUDAVDELNINGEN 

SYSSLOMANSGATAN 18 BOX 12086 ~ 10223 STOCKHOLM 12. TEL 08/240 280 
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publikationer 
kataloger och broschyrer 

Erik Ferner AB, Box 56, 161 26 
Bromma: 

SammanstäUningskataloger 
över tyristorer/triacs, likriktar
dioder och bryggor, HF-transis
torer RFf-700F och MOS/ 
FET-transistorer, samtliga från 
RCA; datablad över tyristorer 
i plastkåpa' och i "press-fit" -ut
förande , effekttransistorer i se
rierna 2N578 1- 83, 2N5784-
86, 2N 5838-48, TA7006/7 
och TA 7134/7739/77 40, över 
overlaytransistorer för VHF/ 
UHF och mikrovågs'området 
samt över NANO-grindar, allt 
från RCA; rättelse till datablad 
över integrerade kretsen CA3060 
samt appl ikatio{lsrapporter för 
kretsarna ICAN-6176, -62 18 och 
-6267 från RCA. 

Siemens AB, Fack, 104 35 
Stockholm: 

Oatabok över halvledare av 
standardtyp 1970--71, katalog
blad över selen- och kisellik
riktare, programöversikt över 

kisellikr(ktare och över elektro
nik komponenter samt prislistor 
för kisellikriktare och ty~istorer, 
avstörningsmateriel , elektrolyt
kondensatorer, fol ,iekondensa
torer, motstånd och potentio
metrar samt kompletteringsblad 
till prislistan över kondensa
torer. 

SATT Elektronik AB, Box 
32006, 126 II Stockholm: 

Fickdatabok över AEG-Te
lefunkenrör och databok över 
lTL-kretsar från samma före
tag. 

AB Elcoma, Fack, 102 50 Stock
holm: 

Översikt över MIL-specifice
rade halvledare, integrerade kret
sar, passiva komponenter och 
rör; översiktskataloger över halv
ledare, motstånd och potentio
metrar från Philips samt ,över 
halvledare för industriellt bruk 
från Mullard; datahäften över 
integrerade MOS-kretsar och 

över modulenheter för 60-seriens 
NORbit-system, 

ITT Komponent, Fack , 171 20 
Solna: 

" Klang in VoIlendung" , hand
bok om HiFi-högtalare; kata
loger över högtalare och bildrör 
från SEL samt över rör från 
Brimar. 

Svenska Disa AB, Visättravägen 
41 , 14149 Huddinge: 

Katalog över instrument för 
vetenSkap och forskning, 

Texas Instruments Sweden AB, 
Box 14066, 10440 Stockholm: 

Sammanställningskatalog över 
linjära integrerade kretsar. 

Nordisk 'Elektronik AB, Fack, 
10380 Stockholm: 

Oatablad över bipolära ROM 
minnen, MOS:LSI-minnen och 
MOS-skiftregister från Intel 
Corp, USA. 

Johan Lagercrantz KB, Box 314, 

171 03 Solna: 
Huvudkatalog U från General 

Rad io, USA. 

Ingef\iörsfirma Terco AB, Box 
4083 , 12704 Skärholmen: 

Katalogblad över likspän
ningsaggregat, digitalt bygg
system TA 80 och trådtöjnings
mätutrustning 9083 . 

Minic Teleprodukter, Box 12035, 
75012 Uppsala: 

Katalog över högtalare, kom
ponenter och antennmateriel. 

Ingef\iörsfirman Bo Knutsson 
AB, Sommarvägen 2- 4, 171 40 
Solna: 

Komponentguide med för
teckni ng över företagets agen
turer. 

Schlumberger AB, Box 944, 
181 09 Lidingö: 

Katalog över Heathkitbygg
satser 1970. 

Uher Hi Fi-förstärkare 
ev 140 

För Dig som vet att utnyttja 2 X 70 
watt musikeffekt,2 X 35 watt sinus
effekt och sex separata ingångar. 

Separata ingångar med 
anpassning till olika tonkällors 
signalnivå. Du kan ansluta sex 
programkällor samtidigt. Och 
ha dom förjusterade, så att Du 
automatisktfår rättvolym. Tre 
av ingångarna är avsedda 

En stabil, men ändå smidig förstär
kare som Du kan ha både fristående 
och inbyggd. Liggande ellerstående. 

ev 140 ä r konstruerad med lösa 
förförstärkare. Så Du betalar bara 
för det Du verkligen behöver, och får 
ändå ett ljud på UHER-nivå. 
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Uher ev 140 kan finjusteras 
till det perfekta ljudet : 

rumblefilter, nålraspfilter, 
medhörning, programväljare 

ochj usteri ng av frekvens
kurvans mitt. Det är sådana 

detaljer som ger Dig 
ljud på UHER-nivå. 

för separata förförstärkare. 

lyssna på UHER -nivå 
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Arbeta under säkerhet 

VARIVOLT det nya nätaggregatet 
med skiljetransformator. 

Pris:.498:-

För radio och TV även färg TV service samt laboratorier. 
Isolerar det anslutna objektet helt från nätet varför arbeten utan 
risk kan utföras på spänningsför.ande delar och ur störnings
synpunkt kan jordning göras i egna utrustningen i bästa punkt. 
Levereras med kåpa och bärhandtag. Som extra tillbehör kan 
vinklar levereras för montering i rack. 
Dimensioner: höjd 180 mm, bredd 210 mm, djup 230 mm. 
Vikt: ca 17 kg 

• Provspänning "mellan isolertransformatorns lindningar 
4000 V eff. 50 Hz. 

• Statisk skärm mellan lindningarna. 

• Utspänningen kontinuerlig inställbar 0-250 V. 
• Max. ström 2,75 A räcker även till färg TV. 

• Volt och amperemeter 72 X 72 mm klass 1,5. 

• A-meter med två mätområden 0-0.6/0-3 A. 
• Termisk/magnetisk automatsäkring. 

• Endast en funktionsomkopplare. 

• % 19" rack i bredd, för bord eller inbyggnad. 

·'niversalräknare 

TC11 
TC12 
TC9A 

( - ' 
- ;- r ', -- II I 
~; :: ; '-.1 '-r , 

( 

• 
4it. "" ~"" ... 
.V MA~ .~ ..... ... 

15 .MHz 
15 MHz 
32 MHz 

4 siffror 
5 siffror 
6 siffror 

1.980:-
2.290:-
3.380:-

• Frekvens/Tidmätning 

• Period eller multipelperiod 

• Räkning 

• Kvotmätning 

• 10 mV K'änsJighet 

• Inimp. 1 Mohm (anp. tör osc.probe) 

• BDC-utgång Option . 

TC9A är även försedd med: 
Klockpulsutgång med kristall noggrann
het 1 o" s-10 s, Omkopplingsbara start-, 
stop-ingångar för pOl!, eller neg. trigg
flank (vid ex. pulsbreddmätning). 

Oslagbart, prisvärt program av räk
nare - 20 olika typer fabr. Advance 
och Eldorado - från 0,001Hz-
18GHz. 

FACK 17103 SOLNA ~©LiJ[/][D)OLiJMETRICLiJ[l3 TEL.08/820410 
• se METRICA/S Köpenhamn tel. 80 42 00 • METRIC AS Oslo tel. 28 2624 • ANN METRICOY Helsingforstel460844 
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Ett komplett program av 

Elektrolyt
kondensatorer 

Vid-.rautveckling av F'RAKO elekt.-olytkondensator ger dessa fördelar: 

• Utökat temperaturområde - 55°C till + 85°C. 

• Mindre dimensioner 
.. Kapacitetsvärde enl. I EC, 

• Lägre förlustfaktor - lägre läckström 

• Större upp-o och urladdningstålighet 

• Större livslängd 
::>nkurrenskraftiga priser och kort leveranstid - Iageri Solna . 

Begär vidare informationer 



INFORMATION OM 

~ 
1I1111elettronica 

MODELL41 
miniatyr 

• Tätare - tål sköljbad 

• Smalare - spar yta 15-40 % 

• Lägre - tätare stackning 

• Billigare - spar pengar 

• 1 5-varvig 10 r! - 1 M r! 

• Bättre H F-egenskaper 
p.g.a. special-trimskruv 

• Populära - "Pinplaceringar " 

7:25 kr/st. 100-pris 

MODELL62 
miniatyr 

• Tätare - tål sköljbad 

• Längre Cermetbana 

• Lägre - tätare stackning 

• Billigare - spar pengar 

• l -varvig 10 r! - 1 Mr! 

• Bättre H F-egenskaper 
p.g.a. special-trimskruv 

• Topptrim - två typer 

• Sidotrim - kubisk TO-5 utf. 

6 :30 kr/st. 100-pris 

N YA prisbilliga 

TRIMMERS 
- som dessutom har många tekniska fördelar - se nedan. 

41-4-1- 103 
tOK ~OOL 

Flera populära bendelningar 

TYP 62-1,-1 
för färdiga krets lös
ningar - hög kvalite 
- lågt pris 

Nyhet 
TYP 62-3-1 
Bendelningen ger för
enklad kretskortspla 
nering 

Nyhet 
TYP 62-2-1 
Miniatyrutförande för 
tätare kortstackning 

Vi levererar båda runda typerna och den kubiska med sidotrim 

B 08/820280 - o~gående leve.ans f.ån lag ... 

ELEKTRDHDLM Box 305,171 03 SOLNA 3. Tel. 08/820280 



SKANDINAVISKA TELEKOMPANIET AB NY TRANSISTORISERAD 

LF -GENERATOR 

guide -DEN MINSTANISElI 
ger några tips 

ur det stora sorti mentet 
VART FÖRSÄUNINGSPROGRAM OMFATTAR : 

o ADeOlA lödpennor, lödspetster-
rnometrar 

OIONNELlA vippströmställare, mik-
robrytare 

Oe.G.s. trådlindade motstånd 

o CHERRY mikrobrytare, tumhjuls-
omkopplare, program-
rTiering~mkopplare 

OeORREX vAgar för mätning av 
fjädertryck 

OeRAITREE automatslikringar, nivå-
brytare, startapparater 

OG.P. vrid magneter, rundgå-
·ende stegreläer ' 

OHEN.RY P.T.F.E.-isolerade 

& THOMAS ko·pplingsstöd och 
genomföringar 

OHIVAe neonindikatorlampor, 
signallampor, sifferrör , 
dekatJ'oner 

CMAGNETle reläer, dragmagneter, 

DEVleES programverk 

G) QUIK-SHOT patrondrivna lödkolvar 

~THOMAS flexibla värmeband för 
defrostersystem eller 

FRENeH för uppvärmning av 
rörledningar 

Av egen tillverkning: 
e ESSTE 

~STlREX 

I)STIRON 

~STlRONOl 

teflonisolerade kopp
lingsstöd och genom
föringar 

komponentverktyg, av
bitare, saxar och täng
er med återfjädrande 
handtag 

lödpennor, lödkolvar 
och spetsar för pro
duktionslödning 

plastupplösningsmedel 
för expoxy- och 
polyesterplaster 

a-IIr • 

i 
• (~ 

BRA ATT VETA 
ST har egen ut
vecldingsavdel
ning. 

Kontakta för närmare informationer : 

1---------------------I SKANDINAVISKA TElEKOMPANIET AB I 
• Veddestavägen 14, 17023 Barkarby, Tel. 08/760 0255 • 

• Jag önskar närmare informationer om följande produkter nr : . • 

• Namn.. . .... . ... . . . .. . ... • 

I • • Kontaktman . .... .. ... . .. Tel. . • 

• Gata/fack ... ... .. ..... ... . . • 

I Postnr!postadress .... . . .. .. . ....... . .... O • 
R&T-NR9-7 1----__ ---------------. - Informllionstjiinst 24 
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Den japanska firman SANSEl 
ELECTRONICS CORP tillverkar, 
förutom spänningsaggregat, 
också en heltransistoriserad 
LF-generator typ 6803. Denna är 
tack vare det oslagbart lilla 
formatet 19 x 9,5 x 10 cm 
speciellt lämpad som service- och 
Jaboratorieinstrument. 

Några tekniska data: 

Frekvensområde: 10 Hz-100 kHz i fyra områden 
Frekvensnoggrannhet: ± 2% 
Vågform: Sinus och kantvåg . 
Uteffekt: (600 ohm belastning) + 9 dBm konti
nuerligt variabel 
Utgångsimpedans: 600 ohm ± 100 chm obalan
serat 
Frekvensgång: ± 1 dB vid 1 kHz 
Distorsion: 
0 ,3% vid 200 Hz-100 kHz 

. 0 ,8% vid 10 Hz-200 Hz 
Stigtid på kantvågen : 0 ,2 ,uS 
Nätspänning: 110 Veller 220 V, 50 Hz 

För ytterligare information kontakta 

Informltionstjiinst 25 



............ LÄR ER RADIO 
VARFÖR INTE ANVÄNDA EN 
LITEN DEL AV FRITIDEN TILL 
ATT KVALIFICERA ER FÖR NÄ
GOT AV DAGENS OCH FRAM
TIDENS GIVANDE YRKEN INOM 

RADIO-TV-ELEKTRONIK 

MATEMATIKKURS 
En snabbkurs i matematik för radio
tekniker. Kursen ger en repetition av 
aritmetiken från folkskolan samt den 
inblick i algebra, som är nödvändig 
för studium av elementära radiokur
ser. 3 lärobrev A4-format med 
svarsuppgifter. 
Bes!.nr MA I Kon!. Kr.· 36:75 

RADIOTEKNIK och 
RADIOBYGGE 
En kurs för den nybörjare, som vill 
bli en skicklig radioamatör. 9 rikt 
illustrerade lärobrev. 
Ur innehållet : Morsetelegrafering. 
Elektricitetslära. Likström och växel
ström. Bärvåg och modulering . 
Svängningskretsar, spolar och spol
system. Elektronrör. Beskrivning av 
förstärkare, enkla och kompl icerade 
mottagare, antenner m. m. 
Bes!.nr RA I Kont . Kr. '68: -

Avb. Kr. 86:-

RADIOTEKNIK I 
Utan förkunskaper kan Du efter ge
nomgången kurs själv bygga, trim
ma och felsöka samt reparera olika 
apparater. Du har även fått en stabil 
grund för vidare utbildning . Ur de 26 
kursbrevens innehåll: Motstånd. Spo
lar. Kondensatorer. Transformatorer. 
Svängningskretsar. Elektronrör. Sän
dare. De olika stegen i en mottagare 
genomgås noggrann!. Rak mottagare. 
Superheterodyn. Mätteknik. Repara
tionsteknik. Trimning . Högfrekvens
teknikens randområden . 
Bes!.nr RK I Kont. Kr. 145:-

Avb. Kr. 184:-

TRANSISTORTEKNIK 
En noggrann genomgång av denna 
kurs ger Er möjlighet att obehindrat 
läsa och förstå transistorkopplingar, 
även mera komplicerade sådana. 
Kursen behandlar alla viktigare 
transistorkopplingar. Förkunskaper: 
Grundläggande kunskaper i elektro
och radioteknik. Ur innehållet: Tran
sistorns teori och arbetssätt . Låg
frekvens- och effektförstärkare. Oscil
latorer. Pulskretsar med transisto
rer. Likspänningsomvandlare. Geiger
Muller-räknare. HF-kretsar. Mellan
frekvens- och blandarsteg . 4 läro-' 
brev i A4-format med svarsuppgifter. 
Bes!.nr TR I Kont. Kr. 62:-

TELEVISIONSKURS 
Omfattar televis ionstekn ikens grun
der samt noggrann genomgång av 
alla kretsar i en modern TV-mot
tagare. Efter genomgången kurs kan 
Ni räkna Er till de kvalificerade TV
teknikerna. Kursen förutsätter goda 
kunskaper i radioteknik . Brevens in
nehåll : Allmänna grunder. HF- och 
blandarsteg. MF-förstärkning och de
modulation. Bildförstärkn ing, synkse
parering etc. Ljuddel, rör, nätdel. 
Vippgeneratorer, linjeavböjning, L1n
jeslutsteg, Bi ldoscillator. Bildröret. 
Mät- och provn ingsteknik. TV-repara
tionsteknik . 12 tryckta lärobrev med 
svarsuppg"itter. 
Best.nr TV I Kont. Kr. 94: 

Avb. Kr. 118:-

HANDBÖCKER 
för alla konstruktörer, 
servicemän och amatörer. 

KOPPLINGSHANDBOKEN 
Radio Tubes 
Innehåller full
ständiga anslut
ningscheman 
och sockel
kopplingar för 
flertalet före
kommande 
amerikanska 
och europeiska 
rör. Obs! Med 
anvisningar 
tryckta även på 
svenska. 
Best.nr 9800 Kr. 19: 80 + moms 

Nyhet 
KOPPUNGSHANDBOKEN 
Radio-TV-Transistors 

Upplagt enligt samma vederhäftiga 
system, som RADIO TUBES. Upp
tar praktiska kretsdiagram och vik
tigare komponent- och spänn .data 
för de flesta förekommande transisto
rer för radio-TV. 160 sidor. En oum
bärlig handbok för alla, som sysslar 
med radio-TV. 
Best.nr 9801 Kr 21: 70 + moms 

RCA TRANSISTOR MANUAL 
beskriver Olika material, tillverkn.
sätt och typkoppI. för transi~torer, 
dioder, tunneldioder, m. m. Data och 
diagram över hela RCA :s plogram 
samt ca 50 kopplingsbeskrivningar. 
Ses!.nr SC-14 Kr . 22: 50 + moms 

RCA RECEIVING TUBE 
MANUAL 
en handbok för alla som sysslar med 
elektronrör. Behandlar elektronrör 
och kopplingar i teori och praktik. 
Data och kurvor samt 40 sidor olika 
kopplingsexempel. 575 sidor. 
Bes!.nr RC-26 Kr. 11: 25 + moms 

RCA TRANSMITTING TUBES 
innehåller data och diagram över 
sändarrör upp till 4 kW. 85 sidor 
teori och 23 scheman över sändare. 
320 sidor. 
Best.nr TT-S Kr. 10: SO + moms 

RCA LINEAR INTEGRATED 
CIRCUIT FUNDAMENTALS 
ca 100 sidor teori och praktik om 
d ifferential- och operati onsförst. I 
integrerad form. lto sidor DC-, LF-, 
MF-, Video-, HF- och VHF-förstärk. 
med kretsexempel och data. 
Bes!.nr IC-14 Kr. 18: - + moms 

ANTENN FÖRSTÄRKARE 
Finnes nu I 
två olika 
utföranden. 
Båda har 
frekv.områ
det 150-
545 kels, 
51S-1840 
kr:l s och 
5,65-20,2 
Mcl s. Förvandlar den enklaste 
radiomottagare till en effektiv lång
distansmottagare. Lovordåd av DX
jägare, sändaramatörer, m. fl. 
Bes!.nr BS-l Kr. 57 : 80 + moms 

Liknande BS-l men med ferritantenn 
och cascodekoppling . Ger enaståen
de resulta!. 
Bes!.nr BS-6 Kr. 68: SO + moms 

Nyhet 
R. F. PRESELECTOR 

En antennförstärkare i absolut topp
klass för den kräsne DX-aren och 
radioamatören . Galleravstämd R. F. 
förs!. 20 dB förstärkning . Effek!. spe
gelfrekv . d~mpning och högt signal! 
brus förhåll. Grad. ska la, utväxl. 1 : 6. 
Förs!. kontroll. Omk. dipollenkel an
tenn. Coax. uigång. 
Levereras helt färdigbyggd' I vacker 
grålackerad låda. Inkl. ansl.sladdar 
samt instruktion och tekn. data. 
Exklus. nätdel. 
Frekv.omr. 1,S-30 Mc. 3 Band. 
Spänn. 220 V/1 2 mA, 6,3 V'O,3 A. 
Bes!.nr P. R. 30 Kr 139: SO + moms 

- bygg själv······ .. • ... 
Nyhet 
VHF FM RADIO TUNER 
En högklassig FM Tuner , som lätt kan komplette ras 
för Stereo-mottagn . med sep. Decodare . Byggsat,en 
lever. komplett med alla komponenter inkl. färdig
borrade folieplattor samt frontplatta med skala och 
ratt , Utväxl. 1 :6. Yttre dimens . ca 75 x 55 x l 00 mm. 
Tekn . data : Avst . område 87- 108 Mc. Känsl. 2- 3 
mV LF vid l uV antennsign . Signal/ Brus förh . min . 
50 dB . Bandbredd ca 300 KHz. LF-response 30 Hz 
- 18 KHz±3 dB. Drivspänning 9 V19- 10 mA fr ån 
batteri eller näten het BS-9 . Fullständig teknisk be
skrivning och instruktion medföljer. 
Bes!.nr BS-l l 

Pris (exkl. låda och batteri) Kr 146:50 + moms. 

Nyhet Nyhet 
FM·TUNER STABIL. NÄTAGGREGAT 
med Integrerad krets för transistorapparater 

Byggsatsen innehåller alla kompo
nenter plus ~CA integrerad krets . 
Obs! 14 transistorer. Mönster till 
folieplatta med marker. kompon. 
symboler. Detalj . tekn. beskrivn. ca 
6 A4-sidor. Med några kvällars ar
bete har Ni möjl ighet, att få en 
FM-tuner av högsta klass till ett 
ytterst lågt pris. 
FM 87-108 Mc. IF 10,7 Mc. Bandbr. 
250 Kc. 
Best .nr BS-8 Kr 96: 25 + moms 

Nyhet 
ETSNINGSSATS 
för tryckta kretsar 

Även i de flesta amatörbyggen an
vändes numera folieplaltor. Att be
ställa en enstaka platta bl ir tidskrä
vande och dyr!. Med denna etsnings
sats kan Ni på någon timma till
verka egna foliekort av hög kvalitet. 
Innehåller 5 olika kemikalier, folie
platta 100 x 150 mm plus mindre öv
ningsplatta, specialkniv och celluloid
malI , m. m. Noggrann arbetsbeskriv
ning . Allt förpackat i trevlig plast
låda. 
Bes!.nr PK-3 Kr 39: 70 + moms 

UKV·TILLSATS 
Med HF-steg . Täcker FM-bandet 86-
102 mc 's men kan ändras för andra 
områden, TV-ljud, polis-taxi etc. 
Bes!.nr BS-4 Kr. 41: 75 + moms 
Motsvarande BS-4 men med folie-

' il:" ./ 'l," . 
A;:; ' . . • : ' .,. 
~ . 

MED INTEGRERADE KRETSAR. För 
nätanslutning 220 V. Liksp. ~12 VI 
0,1 A reglerbar. Kortslutningssäker. 
Byggs. innehåller b l. a.: Integr. krets 
SGS-Fairchild (2 zenerdiod, 4 tran
sis!.), l trans is!., Diodlikrlk!. (Silik.), 
Nättransform., Kondens., motstånd, 
Färdigborrad folieplatta. 120 x 60 
mm. Komplett beskrivn ing med krets
schema. En nätenhet av högsta kva
litet i modern teknik till ett verkligt 
lågt pris. 
Bes!.nr BS-9 Kr . s9 :60 + moms 

Nyhet 
STEREO HI-Fl FÖRSTÄRKARE 
13 WATT' 6,5 W per kanal 

HELTRANSISTORISERAD. Med ut
märkt ljudkvalite!. 3 ingångar per ka
nal • Omk. (11 P. U. (21 Radio (31 
Tape. Bas- och diskantkontroller • 
Omk. mono stereo • Response 25-
20 000 Hz (- 2 dB) • Harm. distors ion 
0.2 % vid 1000Hz . Brunnivå - 70 
dB • Käns)ighet (11300 mV (2) 50 mV 
(3) 100 mV • Hög!.utg. 3-15 ohm • 
Byggs. lev. komplett med borrat 
chassi och detalj . kopplingsinstruk
tion . • Inkl. nätdel. • Silverpläte
rad frontplåt och rattar • En verk
ligt bra förstärkare ti ll fördelaktigt 
pris . 
!:Iest.nr BS-l0 Kr. 255: - +moms 

MORSEöVNINGSAPPARAT 
Med transistor och folieplatta. Byg
ges på en halvtimme. Användbar 
även tör andra ändamål. Drivs med 
ett ficklampsbatteri. 
Bes!.nr BS-5 Kr. 28: 65+moms 

platta. Färdigborrad . Bygges på någ- Obs. Till varje byggsats medföljer 
ra t immar. Lätt utbytbart spolsystem. alltid fullständig ritning och bygg be-
Best.nr BS-4 (PC) Kr 64: 40 +.moms skrivning. 

För order under 12:- netto uttages exped.avgift Kr 4 :50. 
AB BEVA TEKNIK· Box 21015, 10031 STOCKHOLM 21 

Härmed beställes : 

. .... . st Brevkurs, bes!.nr Kr ..... . .. .. .. . 

.. .... st Byggsats, bes!.nr Kr . ... ...... ... + moms 

...... st Handbok, bes!.nr ... .. .... . .. . ......... Kr . ..... ....... + moms 

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

Adress : 

. ........ ...... ..... ....... . ..... ... . .... .. . .. ...... R.iI: i': 'NR li:iö 
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Fra vår referanseliste : Norsk Rikskringkasting , Oslo - EBC-Film; K0benhavn - Ab Europa Film, Stockholm - Norsk Film A/S, Oslo -
Oy Yleisradio Ab, Helsinki - A/S Nord isk Films Teknik, K0benhavn - Sonja Henie og Niels Onstads Kunstsenter, Oslo -
Rikisutvarpid-Sjonvarp, Reykjavik - Roger Arnhoff Lydstudio , Oslo - Dramatiska Institutet, Stockholm - Norea Radio , Oslo -
AV-Elektronik Ab, Stockholm - Radio Telefis Eireann, Dublin m. fl. 

Våre representanter Norden: Ole Bruun 
Blokken 27 
3460 Birkemd 
Danmark 
Tel. : 01-813903 

Orbis Oy 
Kalannintie 52 
P.O.Box 42015 
Helsinki 42 
Finland 
Tel.: 434237 

Ingeniörfirma Stig Hansson 
Agnegatan 28 
11229 Stockholm K 
Sverige 
Tel.: 500666 - 240130 

A-S KONGSBERGVÄPENFABRIKK NORGE 
Postboks 25. - 3601 Kongsberg. - Tlf.: Kongsberg 37. - Telex : 11491 . 
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Med APOLLO - i mycket 
gynnsamt prisläge - får 
även de små och 
medelstora 
elektronikföretagen goda 
möjligheter att 
spara dyrbar tid och 
slippa extra kostnader 
för mönsterkorten. 
Även små serier och 
prototyp kort 
lönsamma 

APOLLO-programmet omfattar också timerstyr
da exponeringsenheter samt kompletta estnings
utrustningar för enkel- och dubbelsidiga koppar
laminat 

"För 
avancerad 
elektronik' , 

ger enkel, snabb och ekonomisk framställning av 
färdiga negativ för alla slags mönsterkort 

APOLLO består av ett ljusbord för format upp 
till 305 x 254 mm, försett med lätt inställbara X
och Y-koordinater. Grov- och fingradering av 
mikrometertyp ned til.! 0,1 mm. X-koordinaten 
lätt inställbar i varje önskad vinkel. 

Till utrustningen hör ett sortiment praktiskt ta
get outslHliga knivar av wolfram-karbid, för 
varierande skärbredder. Kurvor, cirklar, punk
ter och alla tänkbara geometrisKa kombinatio..., 
ner går lätt att framställa med myck~t hög nog
grannhet. 

Box 2050 
12502 ÄLvsiö 2 
Tel. 08-998980 -90 
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Koaxialkontakter WEDGE -LOCK 
Wedge-Iock-kontaktens 
främsta fördelar: Endast 3 
delar. Trycktät. Väder
beständig. Fixerat mittstift. 
Inga specialverktyg 
erfordras vid montering. 
Lättmonterad . Mycket goda 
elektriska egenskaper. 

Wedge-Iock är godkänd av 
Svenska försvaret för 
användning i flygplan. 

Lagerföres i serierna BNG, 
TNG, G, N. 

Finns även för miniatyr och 
mikrominiatyr. 

Rekvirera specialbro
schyrer. 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB Automatic 

METAL PRODUCTS CORPORATION SYSSLOMANSGATAN la , BOX 12086 
10~ 23 STOCKHOLM 12, TEL08/ 240 280 

,.--_____________________ 'n..;...fOtm.tionstjä.;..ns;;.t ,;;,;29~ ________________ ~~ __ .._...._, 

CENTAUR 
Större luftRöd. än någon annan Rakt ay 
samma storlek med axiellt Röde! . 
Centaur-flökten med dess dator-konstruerade 
5-bladiga propeller ör noggrannt anPassad till en 
kroflfull skörmpolmotor - tillgönglig med antingen 
ol;eimpregnerade glidlager eller permonentsmorda 
'kullager. 
Centaur levererar 45 l/s vid fribl6sning. 
Storleksmössigt ör Centour helt utbytbar med 
Muffin och Sentine/. 

MUFFIN nllförlitlighet. 

En livslängd p6 6 6r kan väntas av 90% av alla 
tillverkade Muffin fläktar. Det ör tillförlitlighet, som 
Muffin ör ensam om lör fläktar i denna storlek. 
$6 ... dör livslängd verIc1igen räknas och dör 40 l/s 
behÖvs, kan Ni lita p6 Off MuHin /läkten g6r längre. 

Ad.A .. riema.lnc. 
USA Stockholm Filial: 
Box 326, ·17203 Sundbyberg 3· Tel. 08/289275 
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~EATHER 
Kräver Ni stor luflvolym att levereras kontinuerligt, tillförlitfigt och 
tyst? Feather-flälcten ör svaret. Den levererar upp till J 30 l/s 
ör 62 mm tjock och drar b~ra 22 W. 

CARAVEL 
Caravel ger 240 l/s vid fribl6sning. Konstruerad och tillverkad för 

, ' högsta verkningsgrad och tillförlitlighet. Carovel ör utrustod med 
permorientsmorda kullager och kräver inget underh6l1. 

SATAC 
Batac en serie av DC till AC "Solid State" omformare till 
Rotron-flöktar. Förde/el) med induktionst;[lOtor, dess 16nga 
livslängd, ufon kollektarborstar, kon nu bibeh(Jllas öven nör 
endast likspänning finns tillgöng/ig. Batac finns för 

. J 2, 28, 32 V DC /till de vanligaste Rotron-fläktarna. 
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kort rapport 
om ... 
UNDERVISNINGS
TEKNOLOGIN 
UTREDS AV 
9-MANNAKOMMITTE 
Teknisk utrustning i undervis
ningen har på senare tid till
dragit sig ett växande intresse. 
Sålunda har t ex ett flertal före
tag nyetablerats eller inrättat 
speciella sektioner inom områ
det. Denna utveckling kan för
väntas fortsätta, eftersom ambi
tionerna att sprida ökade kun
skaper till en allt större del av 
befolkningen knappast kan för
verkligas mer;! konventionella 
undervisni ngsmetoder . 

Förutom att undervisnings
teknologi är ett expanderande 
område har det alltså ett stort 
samhällsintresse. Av dessa skäl 
har det givits hög prioritet inom 
Styrelsen för teknisk utveck
ling, STU. Under det gångna 
året har inom STU bedrivits 
planerings- och initieringsarbete 
inom området. Som en följd av 
detta arbete och genom spon
tana propåer från forskare har 
anslagsökningar för forskning 
inom undervisningsteknologin 
inkommit i växande utsträckning. 

En svårighet har emellertid 
varit att klart definiera STU:s 

ny litteratur 

ansvarsområde inom denna tek
nologi och avgränsa detta från 
andra organs. Exempelvis är i 
allmänhet en teknisk utveckling 
inom undervisningen meningslös 
om den inte kompletteras med 
ett motsvarande pedagogiskt 
forskningsarbete. En sådan pe
dagogisk verksamhet faller 
emellertid inte inom STU:s om
råde och projekt av detta slag 
måste därför planeras och be
dömas i samverkan med andra 
organ och experter. 

Genom den nu tillsatta kom
mitten har STU fått ökade möj
ligheter att bedöma projektför
slag samt utforma ett program 
som syftar till en teknisk ut
veckling som kan utgöra en be
tydelsefull del i ett större sam
manhang. 

Kommitten har fått följande 
sammansättning: Prof K-G Ah/
ström, orpf, Lärarhögskolan i 
Uppsala, Hum kand A Strandh, 
sekr). STU , Avd dIr E Björk/unR, 
UKA, Avd dir B Dah/bom, SO, 
Universitetslektor R Flinck, 
Lärarhögskolan i Malmö, Uni
versitetslektor G Markesjö , KTH, 
Civ ing J Ni/sson, TRU, Avd dir 
L Andersson, STU , och I bs 
C Werngren, STU. 

publikationer och förteckningar 

Nordisk Elektronik AB, Fack, 
10380 Stockholm: 

Beskrivning från Intel Cor
poration av silicon-gate-tekniken 
för framställning av LSJ-kretsar 
i MOS-utförande; beskrivning 
från Intel av Schottky-dioders 
egenskaper och användning; 
applikationsexempel för störfil
ter till triac- och tyristordon; 
"Junction Field Effect Tran
sistor Application Notes", del 
2, från Amelco (Del I anmäldes 
i RT 11/69); särtryck från In
tel med titlarna "Semiconductor 
Memories - Evolution or Rev
olution?" och "Solid-state Mem
ory offers new Organizations". 

Transistorgruppen, KTH: 
Rapporten " Digital styrutrust

ning för mönstergenerering". 

Ingeqjörsfirrna Terco AB, Box 
2030, 12702 Skärholmen: 

Handledning för laborationer 
i logik-styrtek nik med reläenhet 
LA2; laborationshandledning 
och kortfattad teori till digitalt 
byggsystem TA 80. 

Erik Ferner AB, Box 56, 16 1 26 
Bromma: 

RCA Application Note AN-
4242, "A Review of Thyristor 
Characteristics and Applica-

tions"; rapporten "Thermal 
Fatigue in Silicon Power Tran
sistors" från RCA. 

Svenska Siernens AB, Fack, 
10435 Stockholm: 

Särtryck ur Siemens Zeit
schrift med beskrivning av de 

. nya kiseltransistorerna BC 160, 
BC 161, BSV 15 och BSV 16, 
enkeldiffunderade effekttran
sistorer för lågfrekvens, digitala 
integrerade kretsar i FZ 100-
serien och Peltier-elementen 
PKE36 och PKE40. 

Applikationsexempel för foto
halvledare " Die Anwendung fo
toelektrischer Halbleiter" del I 
och 2 samt applikationsrapport 
2-6300- 125 som bl a beskriver 
en 60 watts Hi-Fi-förstärkare 
med elektroniska kortslutnings- , 
överbelastnings- och övertempe
raturskydd. 

AB Elcorna, Fack , 102 50 
Stockholm: 

Applikat ionsexempel för Phi 
lips triacs och tungelement. 

Svenska Radio AB, Fack, 
10220 Stockholm: 

Applikationshandbok för 
TTL-Iogik i 9000-serien från 
Marconi-Elliott Microelectron
ics. 

A/S NORSK 
ELEKTRISK 
KABELFABRIK 

Svagströms
kabeloch 
ledning 
pvc- isolerad telefonkabel, sig
nalkabel och multi kabel - skär
made eller oskärmade - samt all 
slags ledning för svagströms
installation och ljuddistribution 

vi representeras av 

THURE F. FORSBERG AB 
FORSHAGAGATAN 58, BOX 79, 12321 FARSTA 1 
TELEFON 08/93 01 35 TELEX 10338 TFF AB 

Informationstjänst 31 
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BZX 71 el ... 
kisel-planar-zener-dioder 
i DHD-utförande (00-35) 
Planar-zener-dioderna har i mot
sats till de legerade eller diffun
derade zener-dioderna fördelen 
aven väsentligt brantare genom
b rotts ka ra kteri sti k. 

Därigenom förekommer vid vari
ationer i stabiliseringsströmmen 
endast mycket små ändringar i 
spänningen. 

Särskilt skarpt utpräglad är av
böjningen igenombrottspunkten. 

Naturlig storlek 

De viktigaste tekniska data är : 
Förlusteffekt vid tam b ~ SO° C 
Pv = 400 mW 

Z-spänningsområde S,1 ... 24 V 
Spärrskiktstemperatur 17SoC 
Värmemotstånd RthU =0,32° C/mW 
Tolerans -+- S% 

SATT 
SVENSKA AB TRADLÖS TELEGRAFI 

Röravdelningen • Fack· 171 20 Solna 1 
Informationstjänst 32 



Det här är· fakta om 
Armstrongs nya hi-fi stereo. 

Sänd ytterligare data om Armstrong 500-serie. 

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

Adress ................ .. .... ........ .. . .. . .. . ... .. .... . ... . . 

Postnr, postadr ............... . ......... . .. . ... . ... , .... ..: .... . 
R.& T-NH 9-70 

. Distributör for östra och norra Sverige : 
Harry Thellmod AB, Hornsgatan 89, 
11721 Stockholm, tel 08/ 68 90 20. 

Tel ... .. .... .. . .................. . ......... .. ... ... .. : ...... . . . . 
Till: Septon Electronic AB, Teatergatan 30, 

41135 Göteborg, tel 031 / 1811 00 

Informationstjänst 33 

helkama stereo 

h e I k a m a s t e r e o, en stereoforstärkare med radio för FM, 
MV och LV. Apparaten är heltransistoriserad och har en ut
effekt av 2 x 10 watt. Ingång för grammofon och bandspelare, 
samt inbyggd förförstärkare för dynamisk pick-up. Den kan 
även levereras helt klar för stereomottagning. 
Tillverkas i teak och palisander. 

SKANDINAVISKA 

helkama ab 
STOCKHOLM - TELEFON 180808, 187000 

Informationstjänst 34 
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En internationell mässa på temat automatik arrangeras i 
höst av Scandinexpo AB. Göteborg. i samarbete med 
facktidningen Teknisk Information. "Scanautomatic 70" 
heter utställningen. som visar produkter inom områdena 
pneumatik. hydraulik och kompletterande elkomponenter. 
Mässan hålls den 19-25 november 1970 i Göteborg. 

I samband med utställningen arrangerar Teknisk Informa
tion en tvådagarskonferens den 24-25 november. där 
aktuella problem i samband med automatisering belyses 
av kända föredragshållare. 

I§J Fackpressförlaget 

Kupongen skickas till 
TEKNISK INFORMATION. 

Box 3177, 
10363 STOCKHOLM 3 

•••• 
. . . behöver vi säga mer? 
Säkert inte om Ni följt med på hifi-området några år. Tillhör 

Ni däremot den kategorin som har ett nyväckt intresse för 

högklassig musikåtergivning. kan vi berätta att QUA D :s 

förstärkare. radioenheter och högtalare alltid har ansetts 

som något av det bästa man kan välja för sin hifi-anläggning. 

Skicka in namn och adress (eller ring) så skickar vi informa

tioner om QUAD-programmet. liksom även om ADC nål

mikrofoner. FERROGRAPH bandspelare. KEF högtalare. 

CONNOISSEUR skivspelare och SUPEREX hörtelefoner. 

Ni är även välkommen till vår monter på hifi-utställningen 
HÖR NU -70 i Malmö 18-27 september 1970. 

---------, 
Sänd mig omgående program och anmälnings
blankett till Automatikkonferensen i Göteborg den 
24-25 november 1970. 
Namn ......... ... . . .. .. . .... . ... .. . . .. . ... . ... .. . ... . . . 

Företag 

Adress 

Postnummer .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . ............... .. .... . 
R&T-NR9-70 

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

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

HARRY THELLMOD AB HORNSGATAN 89 117 21 STOCKHOLM TEL 08/68 90 20 

Informationstjänst 35 
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står det 

TUN GSRAM 
på röret 

vet hela världen 
att det är kvalitet! 
Står det TUNGSRAM på röret så är det en garan
tistämpel för kvalitet. Hög kvalitet dessutom, 
tack vare de oerhört stora serierna . StortiIIverk
ning som också betyder jämn kvalitet och låga 
priser. Erbjuds ni ännu lägre priser nån gång, så 
kan ni missa både kvaliteten och garantin . Och 
kanske kunderna! Fackmän över hela världen 
litar på TUNGSRAM . Dom vet att rör, bildrör, 
halvledare etc med TUNGSRAM -stämpeln är kva
litetsprodukter som bara kommer från TUNGS
RAM-koncernen! 

0810 TUNGSRAM AB Stockholm 08·45 2910 
Göteborg 031·11 7270 
Malmö 040·978900 
Luleå 0920·17830 

FÄRG -TV,· lV · RADIO · BANDSPELARE · STEREO · ANTENNER mm 
Informationstjänst 36 
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Lenco850! 
Lenco 850 har allt. Men är kompakt och enkel att 
betjäna. Och mycket prisvärd. 
Lenco 850 är en komplett stereoanläggning som uppfyl
ler alla internationella Hi-Fi-normer. 
Lenco 850 är den välkända L75-skivspelaren. 
Med magnetisk kvalitetspickup. 
Och en verkligt bra 2 x 15 W (Sinus) förstärkare. 
Och inbyggd radio med tryckknappsval - P1/P2/P3. 
Naturligtvis. 
Lenco 850 finns i jakaranda och teak. Med plexiglaslock. 
Högtalare får Ni välja själv. Lenco 2440 är ett bra val. 
Det är allt - sen kan Ni njuta. 
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BEYSCHLAG 
KOLSKIKT-och METALLFILM-MOTSTÅND 

KOLSKIKT-MOTSTÄND STANDARD 
KVALITET enligt DIN 44051 (normala krav) 
och DIN 44052 (skärpta krav) samt IEC Typ 1. 
Vinröd grundfärg. 

Sex olika storlekar/effekttyper från 0.25 W till 
2 W vid 70° C DIN 44051 eller 0 .2 W till 1.33 
W vid 70° C DIN 44052 . Värden från 1 ohm till 
22 Megohm enligt serie E24 färgkod. Toleran
ser + - 5 % och + - 2 %. 

Exempel: Typ B 1/ 8 DIN-storlek 0309. max.
diam. 2.9 mm. max. längd 9.5 mm. 1 ohm - 1 
Megohm. 0 .5 W vid 40° C och 0.33 W vid 70°C 

DIN 44051 eller 0 .25 W vid 70° C DIN 44052 . 

Minsta typen i nuvarande normalsortiment är 
typ BB DIN -storlek 02070.25 W vid 70° C DIN 

METALLFILM-MOTSTÄND 

44051 och största typen BK DIN -storlek 0933 
2 W vid 70° C DIN 44051 . 

NYHET: Typ BA DIN -storlek 0204. max.diam. 
1.9 mm. max. längd 4 . 1 mm. 0.125 W vid 
70° C. 

KOLSKIKT-MOTSTÄND HÖGSTABIL 
KVALITET enligt DIN 44052 och DIN 44053 . 
Rosa grundfärg . Tre storlekar/effekttyper 0 .25 
W . 0.33 W och 0.5 W vid 70° C DIN 44052 . 
Toleranser + - 2 % och + - 1 %. Värden 10 ohm 
till 1 Megohm serie E24 och E96 färgkod . 
Exempel: Typ B 1/ 3 H DIN -storlek 0414 H. 
10 chm till 1 Megohm. 0 .5 W vid 40° C och 
0.33 W vid 70°C DIN 44052 eller 0 .12 W vid 
70° C DIN 44053 som ersätter den äldre DIN 
41400 klass 05. 

enligt DIN 44061 . TEMP.KOEFF. + - 50 PPM . Toleranser +-- 2 % och + - 1 %. 

Typ MBB DIN -storlek 0207 0.25 W vid 70°C 51 ohm till 100 K serie E24 och E96 . 
Typ MBC DIN -storlek 0309 0 .35 W vid 70°C 51 ohm till 240 K serie E24 och E96 . 
Typ MBE DIN -storlek 0414 0 .5 W vid 70° C 51 ohm till 510 K serie E24 och E96 . 
Dessa motstånd ha mörkbrun grundfärg och levereras med färgkod som övriga motstånd . 

Som särskild nyhet från Beyschlag kan nämnas att fabriken nu även tillverkar kompletta 
motstånds-nätverk med antingen kolskiktmotstånd typ B B eller metallfilmsmotstånd typ 
MBB eller en kombination av båda . Begär datablad för specificerad förfrågan till fabriken . 

VÄU MOTSTÅND UR DETTA KVALITETSSORTIMENT FRÅN BEYSCHLAG SOM 
KÄNNETECKNAS AV HÖG TILLFÖRLITLIGHET. GODA PRISER OCH LEVERANSTIDER. 
VÅRT LAGER ÄR RIKHALTIGT OCH FABRIKENS TILLVERKNINGSKAPACITET ÄR 
MYCKET STOR. 
DE FLESTA TYPERNA ÄR PROVADE OCH GODKÄNDA AV FTL 
VI STÅR GÄRNA TILL TJÄNST MED BEYSCHLAG-KATALOGER DÄR ALLA DATA 
REDOVISAS MYCKET NOGGRANNT OCH UTFÖRLIGT. 

VÄU RÄTT - VÄW BEYSCHLAG-KVALlTET! 

BEYSCHLAG 
BO PALMB' AD AB 
Box 17081 104 62 Stockhol m 17 Tel. 08/2461 60 



Med den här "utsikten" måste det 
vara lättare att 
spå väder i Sverige. 
Essa 8-satell iten 
tog bilden, den 
25 februari kl. 10.41. 
Vid Geodetiska Institutionen, Uppsala universitet, står 
antennen. Spårar upp och "pratar väder" med satelliten som 
passerar på 1.400 km höjd . 
Bildsignalerna vidarebefordras från antennen till apparatur som 
omvandlar impulserna till bilder. 
En dag kunde man rapportera att sprickbildningar i isen hade 
gjort en "landsväg" över Bottniska Viken oduglig . Väder är ju 
inte bara moln och vindar. 
Allgonantennen ät tillverkad för sådan precision. 
Överallt där det handlar om kommunikation 
ger Allgan rättvisa åt krävande sändare och mottagare. 

18400 Akersberga 0764/201 15 



Valfrihet 

Lyssna där Du vill på JVC Nivico 
Stereohögtalare brukar vara besvärliga . 
De måste placeras på mycket speciella 
ställen. Och sedan måste man sitta 
på ännu bestämdare platser. 
J V C Nivico har löst problemet med 
högtalaren GB 1 E. 
Vi brukar kalla den Klot johan. 
Den ser ut så . 
Men den låter mycket bra . 

Rundstrålande 
GB 1 E är en perfekt rundstrålande 
högtalare. Bestyckad med 4 HiFi bas
system och 4 hornhögtalare för 
diskanten . 
lack vare att den är rundstrålande kan 
Du ställa upp ett par nästan var som 
helst i rummet och få fin stereoeffekt 
närapå överallt. 
Och ljudkvaliten är verkligen mycket 
bra . Välbalanserat ljud. Brett frekvens
område. Låg distorsion. 

Ny form 

Klot johan är mycket lättplacerad . Du 
kan ställa den på golvstativ*) eller 
korta av stativet och ställa den på en 
hylla eller hänga den i taket i en kedja 
eller -- ----- -
Så J V C Nivico löste placerings
problemet också. 

Tekniska data GB 1-E 
Belastbarhet enligt SHFI 80 W . 
Frekvensområde 20--20.000 Hz. 
Impedans 8 ohm. Högtalare 4 st. 5/1, 
4 st . 2/1 . Delningsfrekvens 5.000 Hz. 
Mått 34 cm (/J . Vikt 12 kg. 

*) Valbart tillbehör 

I 

Generalagent Arthur Rydin, 
163 55 Spånga 

Informationstjänst 38 

J V C Nivico är en av Japans 
största tillverkare av hemelek
tronik. På programmet står bl.a. 
HiFi förstärkare, HiFi bandspe
lare, kassettbandspelare, TV, 
radioapparater och hörlurar. 

Den bättre iden 
kommer från 

NIVICD 
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en oöverträffad serie 
HIFI HÖGTALARE 
från Englands 
ledande 
tillverkare .............. . 
~,~,~ 
WHARFEDALE 

DENmN 
- bokhyllehögtalare, 
tvåvägs (8-tum +dis
kant). tål 15 watt. Hög 
verkningsgrad ger god 
dynamik vid låga för
stärkareffekter. 250 x 
360 X 220 mm. 

SUPER· 
UNTON 
Samma som DENTON 
men med större låda för 
bättre basåtergivning. 
480 X 250 X 250 mm. 

KRONPRINSHALLARNA • MALMÖ_e. ODEN 18-27/9 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MELTON 
- bokhyllehögtalare, 
tvåvägs (12 + 3 tum) , tål 
25 watt 53,5 x 30,0 x 26,0 
cm. 

DOVE DALE 
m 

ROSEOALE 
högtalaremöbel, tre
vägs (15+5+1 tum). 
med kraftigare basåter
givning än Dovedale, i 
övrigt identisk med 
denna. 600 x 585 x 345 
mm. 

Samtliga högtalare finns i Teak, Walnöt eller Palisander. 

högtalare i profess ionell 
klass, trevägs (12 + 5+1 
tum) med mycket jämn 
återgivning av alla 
frekvenser. Tål 35 watt. 
600 X 355 X305 mm. 

NYHET • WHARFEDALE TRITON 

NYHET 

•• • -nu aven I 
byggsats 

~ ~' 

UNIT 3 
byggsats, komplett utan låda. tvåvägs 
högtalare (8-tum + diskant) med del
ningsfilter, däfnpmaterial och alla mon
teringsdetaljer. Motsvarar DENTON eller 
SUPER-LlNTON. 

FYLL l! ~ 
SÄND IN! ., 

, ____ AUDIOSONIC AB 

182 65 DJURSHOLM • TEL. 08/755 28 40 

r 
I 
I 
I 

bokhyllehögtalare, trevägs (8+5 tum + diskant), tål18 watt 
med samma goda verkningsgrad som tidigare DENTON 
och SUPER-LlNTON. 555 x 248X228 mm. Finns i Teak, 
Walnöt, Palisander eller Vitlackerad. 

UNIT4 UNIT5 
komplett byggsats utan låda. tvåvägs 
(12+3 tum) med delningsfilter. däm p
material och alla monteringsdetaljer. 
Motsvarar MEL TON . 

komplett byggsats utan låda, trevägs 
(12+5+1 tum) med deln ingsfilter. dämp
material och alla monteringsdetaljer. 
Motsvarar DOVEDALE III. 

-------------, Till Audiosonic AB. Stationsvägen 13, 18265 Djursholm 

Namn 

Adress 

Sänd information om följande produkter : . . 

I 
~I 
er 
z 

~I 
o<! 
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Vet Du varför 
det här tåget spårar ur, . 
Då vet Du också vad 
"Trackability" 
betyder för Din pickup. 

.' / ' 
~ ~~ 

Vad händer när ett model ltåg körs för fort genom en 
snäv kurva? Tåget spårar ur. Det vilda "slalom-spår" som 
finns på dagens grammofonskivor, ställer mycket större 
krav på pickupens spårningsförmåga. För exakt intona
tion , fullt dynamikområde och optimalt störavstånd göres 
i dag skivorna så hårt utstyrda, att även relativt bra pick
uper förlorar kontakten med skivspåret. Denna effekt upp
står särskilt vid korta tonanslag av t.ex. piano, cembalo, 
slaginstrument och klockspel. (Om man höjer nåltrycket, 
kan man kanske tvinga nålspetsen att följa skivspåret, 
men då förstör man sannolikt orig inalspåret, och graverar 
" eget" missljud.) 
Endast SHURE-pickuperna ur " Trackability" -serien be
sitter maximal spårningsförmåga. De spårar all inspelad 
musik av i dag med ett nåltryck av ett gram eller mindre. 
Ingående tester, och neutrala expertutlåtanden, går alla i 
samma riktning : 
Alla grammofonskivor - nya eller gamla - klingar bättre 
med SHURE Super-Track (V 15/ 11) eller Hi-Track (M75-6, 
M75-G, 'M75-E, typ 2, M91-serien) pickuperna. För att vara 
helt säker bör Ni alltså begära en SHURE pickup för Er 
skivspelare . 

0) Trackabil i ty = spårn ingsförmåga. 

FYLL II .~ 
SÄND INI' 

llJ ___ AUDIOSONIC AB 

18265 DJURSHOLM • TEL. 08/755 28 40 

. 1 

KRONPRINSHALLARNA • MALMÖ. DEN 18-27/9 

V 15 II, improved , en ny version av den 
berömda " Supertrack" -p ickupen , nu 
med ännu bättre spårningsförmåga inom 
bas- och mellanfrekvens-områdena. 
Spårar utan svår igheter vid 3/4 gram , 
förutsett att tonarmen är av motsvarande 
kvalitet (SM E-arm rekommenderas) . 

M 75 E T2," Hi-Track" -pickupen som är så 
nära V 15 II i kvalitet man kan komma. 
Spårar utan svårighet vid 1 gram mon
terad i tonarm av motsvarande kval itet. 
Li ksom V 15 II har den ellipt isk nålspets. 

M 75 G T2, " Hi-Track" -pickup , med sam
ma data som M75ET2, men med sfärisk 
nålspets. 

M 75-6 T2, " Hi-Track" -pickup för 1'/2-3 
grams nåltryck, för enklare tonarmar. 
Spårar utan svårighet vid 2 grams nål
tryck i de flesta tonarmar. 

M 75 E T2 
M 75 EJ T2, " Hi-Track" -pickup för 1'12-3 
grams nåltryck, men med ell ipt isk nål
spets. Spårar som M 75-6 T2. 

M 91 E, "Hi-Track"-pickup i nytt utföran
de med snabbfattning för lättare mon
tage. Data ident iska med M 75 E T2. 

M 92 E, " Hi-Track"-pickup i samma ut
förande mekaniskt som M 91 E, men med 
något sämre spårningsförmåga. (mot
svarar M 75 E typ 1) . 

M 93 E, " Hi-Track" -pickup i samma me
kaniska utförande som M 91 E, men för 
1'/2-3 grams nåltryck. (motsvarar M 75 
EJ T2). 

M 91 E 

M 91 E och M 93 E marknadsföres företrädesvis i USA, men finns att köpa 
från oss t ill något lägre priser än motsvarande M75-pickup. Nålsystem 
lagerföres till samtliga modeller. 

Se till att Ni alltid får 
ORIGINAL SHURE NALSYSTEM 
-den vitala delen av pickupen. 

r-------------, Till Audiosonic AB, Stationsvägen 13, 18265 Djursholm 
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kort rapport 
om ... 

DRAMATISKA INSTITUTET 
STARTAR UTBILDNINGEN 
I höst sta rtar utbildningen vid 
det nyinrättade dra matiska insti 
tutet i Svenska filminstitut ets 
nybyggnad på G ä rdet i Stock
holm. 

Dra matiska institutet ska ll ut 
bilda persona l för produktio n av 
program för teater, film , radio 
och telev ision. Utbildningen av
ser verksamhetsområdena regi , 
bild- och ljudteknik , scenografi , 
maskering och ad ministratio n. 
Vid institutet ges också en mera 
allmä n produktio nstek nisk ut 
bildning som rör teater, film , 
radi o och televis ion. I sin verk-

utställningar 
och konferenser 

THE INTERNATIONAL 
BROADCASTING 
CONVENTlO N 
Under september månad håll s i 
London 1970 å rs internationell a 
radio konvent. 

KONFER ENS OM GAS
URLADDNINGSFENOMEN 
15- 18 september a rrangeras i 
Lo ndon en internatio nell konfe
rens om gasurladdningar och 
de speciell a feno men som upp
står i sa mband med dessa . 

TEKTRONIX 
OSCILLOSKOPKURS 
Även i å r a rrangerar Erik Fer
ner AB en serv icekurs i T ektro
nixoscilloskop. Denna gång 
kommer instrumenten 422, 453 
och 454 att behandlas . Kursen 
äger rum den 2 1-25 september i 
SHI :s lokaler, Ma ri a Sko lgata 
83 , Stockholm. 

STOCKHOLMS 
TEK~ISKA MÄSSA 
Ska ndinav iens största industri 
mässa - Stockholms T ekni ka 
Mässa - äger rum den 9-15 
oktober på Storängsbotten i 
Stock holm . Det blir sista gången 
på denna plats, inna n ma n flyt 
ta r till det nya området i Älvsjö. 

Årets mässa har en a llmän 
teknisk inriktning, dock med 
särski ld betoning på träbearbet
ningsbra nschen och den ke misk
tekniska industrin . Antalet 
elektronikutställare uppges pre
liminärt till 19. Utställningsyta 
inomhus: 17 000 m2 och uto m
hus 3 000 m2 . 

sam het ska ll inst itutet frä mja 
utvecklingen av de medier som 
berörs av utbildningen . 

. Utbildningen vid institutet 
blir tvåårig och kommer att 
medde las vid sex linjer. Vid in
stitutet a nordnas även en ett
å ri g på byggnadskurs. Utbild
ninge n kommer a tt ka raktärise
ras av övningsproduktio n, i vi l
ken delta r stude ra nde fr ån fl era 
linjer. 

Institutet , som övertar de stu
dera nde vid den hitintills av 
filminstitutet bedrivna filmsko
la n, kommer höstterminen 1970 
a tt ha sa mm a nl agt ca 75 stu 
dera nde. 

ELECTRONICA: 
5-11 NOVEM BER 
Electronica 70 hålls daga rna 
5-1 1 november i Mlinchen . 
Årets expo är fem ggr större än 
den första med ca 20 deltagande 
utställ arl ä nder, däribland Sve
rige. England, USA ,.Canada och 
Irl and ha r gått ihop om ett ge
mensa mt utrymme. 

Tonvikten läggs i år på mik
roelektro nik en. En intern ationell 
kongress med tusent alet delta
gare äger också ru m 9-11 va r
vid mikroelektronik och opto
elektronik skall beha ndl as lik 
som magneti ska halvl edare, 
MOS-k retsteknik , o s v. Delta
gare och fö reläsa re väntas en
ligt uppgift äve n från Sovjet. 
Såväl Sovjet som J apa n är f ö 
företrädda i arra ngö rskommitten 
som leds av dr Leo Steipe, 
INEA, den intern ationell a elek
tronikersa mmanslutningen. Öpp
ningstala re blir bl a C Lester 
Hogan, Fa irchiid , USA . 

DIGITALTEKNIK P Å 
FALSTERBOHUS 
Statens Institut för Företagsut
veckling - f d Ha ntverksinsti 
tutet - anordn ar tiden 28 sept 
till 3 o kt i år en internatkurs i 
digita ltek nik ; plats Falsterbo
hus. Kurse n vänder sig till tek
niker inom elektronikområdet 
och är avsedd att ge kunskaper 
o m de byggstenar och den ma
tematik so m ligger till grund 
för den digitala logi ken. N är
mare uppl ysningar ka n erhåll as 
hos SIFU Elektronik , tel 08/ 
24 14 00 elle r 040/7 5 990. 
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LEMO
kontaktdon som 
vunnit militärt 
förtroende 

Prog rammet omfattar koaxial-, merpo ligo, högspän

ni ngs- och blandade kontaktdon även i vattentätt eller 

gastätt utförande. Storlekarfrån Still 3S mm i ytterdiame

ter, Mi nsta typen nu även förtryckta kretsar. Typprovade 

av Armens spec.tekn. lob. 

Närmare 
informationer 
genom 
generalagenten 

I 
I N Y H ETI Subminiatyr-
1 kontakt storlek 

I ~.;.' ::' . " . :: :;; J 01 för try ckta 
I ':'Y' " kretsar. 
I 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Holländargatan 8, 111 36 Stockholm C. Tel. 08/23 5345 
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Kompakta, solida Racpac 
har saker som 
ingen annan har! 
Jämför! 

$ENS\! OI Cl IHI 

På panelen ind ikeras auto· 
mat iskt om aggregatet går 
som konstant ström· eller 
konstant spänn ingsaggregat. 

Låsbart över· 
spänn ings· 
skydd . 

Spänn ings. och ströminstru mentet har två områden 
fö r god upplösn ing v id låga värden. Omkopplingen 
sker automatiskt och ind ikeras på panelen. 

Strömbegränsni ng j usteras 2 % 
-110 % med en l ·varvs ka l ibre· 
rad poten t iometer. 

Extremt god åtkoml ighet tack vare ut· 
fä l lbart kre tsko rt. ut ifrån åtkom li ga 
p lug·in trans istore r och att aggregatet 
kan öppnas utan ve rktyg . 

Dubbla skärmar hos drosse l och transfor· 
mator . 

Effekt iva b lå kylpro f iler anvandes som 
chassi . 

På baks idan f inns en kontakt med alla uttag som 
f i nns på pane len + uttag för moduler ing. spänni ngs· 
programmering. f järri ndi kering för ev och C C samt 
.. mas ter·s I ave " -pa ra II e II kopp I i ng. 

Utspänningen re g leras med en låsbar 
lO-varvs potent iometer med d igital in· 
stä ll ni ng . De t io varven på potent io· 
metern är f ördelade på ful l t utslag 
ge nom en spec iell växel låda. För 32 V 
model len är det a lltså 10 varv mellan 
0--32 V . vi lket förbättrar upp lösn ingen 
ytterl igare . 

Priser Racpac är en seri e kompakta likspänn ingsaggregat med 
många nya fin esser, b l.a. går aggregaten automatiskt över 
i läge konstant ström (CC) med mycket goda data så snart 
de bö rja r strömbegränsa. Effektklass I Modell I SPä~ning I St~m I Pris bordsmodell 

S.om standard levereras Racpac som bordsmodell med per· 
forerade täckpl åtar, fötter och dekor list. För ev. rackmon· 
tage kan en tillsats medlevereras bestående av fläkthus med 
fl äkt, operf. täckplåtar och racköron . 
Ingångar: 110, 117, 220 och 23S V ± 10 % . SO Hz. 
Utgång: flytande , plus eller minus kan jordas. 

Utspänn ingen är variabelt justerbar från noll. 
Stabilitet för 10% nätändring: 0,01 % eller 1 mV 
Stabilitet för 100 % laständring: S-10 mV (beroende på 

effektkl ass) 

1S0W 
B32-SR 
B60-2,SR 

B32-10R 
300 W B60-SR 

B32-20R 
600 W B60-10R 

B32-30R 
1000W B60-1SR 

32 S 2.0S0 : -
60 2,S 2.1S0:-

32 10 2.2S0 : -
60 S 2.3S0: -

32 20 2.6S0 : -
60 10 2.7S0: -

32 30 3.2S0 : -
60 1S 3.3S0 : -

Brum: 0,2-0,S mV RMS 
Temperaturdrift : 100 ppm/ oC 
Långtidsstabilitet: 0,02 % per 8 timmar 

För rackmode ll med fl äkt t illkommer 27S : - . Samtliga priser 
gäll er exk l. moms. 

()LTRONIX 
Oltronix AB . Jämtlandsgatan 125 ' 16229 Vällingby . Telefon 08/870330 
Köpenhamn 294800· Oslo 37 2940 . Helsingfors 71 77 99 
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KASSETT-TONBAND 
SVENSKTILL VERKAS 
Kasse ttspela rna av alla storl ekar 
j ämte appa ra terna fö r avspel
n ing av ca rtridges, också kasse t
ter men för åttaspå rstekniken 
enba rt , sva ra r seda n länge fö r 
en mycker betydande ma rknads
a ndel då det gä lle r återgi vnings
a ppa ratur. l dagspress, vecko
tidninga r m fl medier har lä
get, i f ö inte särskilt sakliga 
repo rtage, beskrivits som " kas
settrevolutionens epok" . Olika 
grammofon bo lagsföreträdare ha r 
ko mmit till tals och yttrat sig 
myc ket optimistiskt o m musik 
på burk, s a s. Sa mtidigt ka n 
ma n ju inte gärna alltför krafti gt 
ta avstånd från den sto ra skiv
produktion som väldiga sum 
mor investera ts i. Man peka r 
då på gra mmofo nskivans över
lägsna kvalitet - vi talar då o m 
LP -skiva n, int e 45:an ell er singel
pl atta n - och rädda r på så vis 
sin sjä l. 

M usikkasse tterna, ursprungli 
gen europeiska (Philips-Gron
dig), kämpa r ju o m publikguns
ten med det a merikanska (Lear
Motorola) 8-spå rssyste met som 
görs bl a av RCA. Länge har 
gått rykten om att detta skull e 
va ra på tillba kagång. Bl a har 
hävdats att de amerikanska bil 
tillverka rna ej längre skulle 
va ra hågade att ma rknadsföra 
a ppa raturen som tillbehör, men 
inget som ka n tillmätas verk 
ligt bevis ha r frambragts: Atta
spårssyste met fö r enba rt avspel
ning (ba ndet går också med 
stö rre hast ighet i dessa ca r
tridges) synes leva i vä lm åga och 
sä ljs mycket , också i vårt la nd. 
So m bilstereo ha r det även här 
vun n it vidsträckt a nvä ndning. 

Högre kvalitet krav 
K va l it e tshöja nde åtgä rder ha r 
dock tillgripits seda n lä nge fö r 
båda systeme n. Det råder inget 
tvive l o m att kasse ttmusiken 
genomgå r en utvecklingsprocess 

som man ba ra sett börja n pa 
ännu . 

Denna utveckling bedrivs f n 
eft er o lika linjer, och till sam
mantaget bör allt resulte ra i nå
got - främst en förbättring av 
det a lltför dåliga signal-brusfö r
hå lla nde!. Att man redan hun
nit ett stycke från den fö rsta 
epokens bil gimmick är tydligt , 
och att all a de sto ra tillverka rna, 
både de i Europa som t ex 
Philips och BASF m fl och de 
i USA/J apa n satsar in tensivt på 
ett bredda t underlag för ka se t
terna ä r uppenbart . Fördela rna 
- behändighet, ringa fo rmat, 
idiotsäke rheten, den skydd ande 
inkapslingen, m m - är alltför 
påtagliga fö r att man inte skall 
investera kraftigt i fö rbättrings
fö rsök. 

De o lika leden ka n ses som 
följa nde: 
• Ma n gör något åt tapen. Re
da n har RT utförligt beskrivit 
du Ponl-patentet Crolyn där 
kromdi oxid e rsatt j ärnoxiden 
som informationsbära nde me
dium. T apen tillve rk as nu på 
licens i Eu ropa. 
• So m " bih ang" till detta ha r 
man seda n en tid den gl ada ny
heten att fo rskninga r visat huru
som den ga ml a järnoxidtapen 
ännu ka n fö rbättras geno m tä
tare struktur och annat " ko rn" 
till förmån fö r bättre upplös
ning och högre SIN . Eventuellt 
skulle ma n int e behöva den dy
ra re ersättningslösningen I 
• Ma n a ngriper brusfaktorn ge
nom förbättrad elektro nik i in
och avspelningsapparaturen. Dä r 
har introduktionen av DoIby
systemet inneburit en mycket 
påtaglig fö rbättring. RT-red ha r 
få tt demonstrerad för sig en 
a merika nsk kasse ttspela re av 
fa brikat Harman Kardon , f n 
ej till sa lu i Europa, me n so m i 
USA ska ll sä ljas för ca 60 dol
lar, vilket pri s skulle inkludera 

En tOO-sidig katatog frå n Tape Center, Vathallavägen 172, Sthlm, upptar 
samtliga i Sver ige la/lerförda kassettband - S-spårs såväl som kompakt
kassetter, enligt uppgift förelade på drygt 2000 olika S-spårs - o<:h I 500 
" kompakter". Sortimentet uppges öka med ett SO-tal nr varje må nad o<:h dcn 
unika katalogen skall förnyas var tredje månad_ 

Do lby-kretsarna. Med dessa a k
tiverade bl ev ljudkva liteten häp
nadsväcka nde god , sådan den 
hördes över ett par bra hög-o 
tala re; ett fylligt , brusfritt åter
givande av hela registret, e ller 
nästintill. Vem som ka n räkna 
med att få Dolby- rättigheterna 
me ra a llmänt ä r ännu o känt , 
me n att hä r ligger de sto ra möj
I igheterna fö r användaren står 
kl a rt. 
• Skulle ma n kunna få köpa 
Do lbyinspe lad ta pe mera a ll 
mänt , ryckte nog kassettsyste
met upp hota nde nä ra traditio
nell a hi fi -Ijudkä ll or. 
• T y det slutliga, och avgö ran
de, är: Öve rfö ringen av o rigina l
materi a let frå n mas tertape och 
k on fek t io ne ri ngen/kasse t tkop i e
r ingen. Va rje nytt led i överfö
ringen och va rje mångfaldigan
de medför ett brustillskott , som 
va rje ba ndamatö r känner till. 
Hä r finn s ett stort fält a tt ägna 
fö rbättr inga r åt. (Och , givetvis, 
behöver kassetternas rent meka
niska stabilitet förbättras.) 

Båda systemen kopieras 
Sedan en tid har Sveriges 
största pressningsindustri för 
gra mmofonskivor , Ulvsunda 
Gummifabriks AB i Bro mma, 
sa mlat erfa renhet av kassettsi
da n och duplicering av ba nd 
för de båda stora systemen. 

Nya tillverkningsutrustningar 
ha r importe rats från USA , där 
man räkna r med att kassetten 
råder öve r 25 procent av ma rk
naden. Maskinerna har va rit i 
drift eft er intrimning sna rt ett 
ha lvt å r nu : 

- Den s k ko mpaktkasse t
ten och åttaspårsmotsva righeten 
uppträder på ma rknaden som 
ett ko mple ment till grammofon
skiva n, säger försäljningschef 
Anders Key i Ulvsunda. Ingen
ting tyder hittills på att kasset
terna tränger ut grammofon
skivorna, va re sig i USA, där 
ma n nu har några års resultat 
att se tillba ka på, ell er i Eu ropa. 
Kasse tternas största a nvänd
ningsområde hittills ha r va rit i 
bilen, dä rn äst båten, badstran
den, somma rstuga n och för un
dervisning, till exe mpel i språ k. 

På sena re tid ha r kassettspe
larna dock vunnit allt större 
insteg i hemmen, och här vänt as 
nu den största ö kningen ko mma. 

PHILIPS-VICTOR 
HAR GÅTT SAMMAN 
P.hilips har tillsamma ns med 
Victor Company of Japan bil 
dat ett gemensamt grammofon
och musikkassettföretag. J a
pa nska regeringen har godkänt 
bilda ndet av det nya bolaget 
som fått namnet Nippon Pho
nogram Limited . 

Phil ips representeras i det nya 
fö retaget av sitt dott erbolag 
Philips Phonographic Industries . 
Det japa nska Victo rbolaget in
går i koncernen Matsushita 
Electric Industrial Co. Philips 
ha r seda n några år samarbete 
med Matsushit a på det el ektro
ni ska o mrådet i det gemensam
ma bolage t Matsushita Electro
nies Corporation . 

Kompa kt-syste met fungera r 
som en förminskad , o rdinär 
ba ndspela re: bandet ka n köras 
i båda riktninga rna och sna bb
spo las . Åttaspårssystemet utgörs 
av en enda spole med ett änd
löst band . Ba ndet körs i e n rikt 
ning och kan inte snabbspolas 
eller backas. 

- Eft er noggra nna studi er 
ha r Ulvsunda Gummifa bri ks A B 
tag it upp duplicering av band 
fö r båda dessa kassettsystem, I 

fortsätter Anders Key. Ma n 
räkna r med att successivt kun-

t na utöka verksamheten för att 
möta det växa nde behovet. I 
Sverige uppskattas fö rsäljningen 
av kassetter idag till nära 10 
procent på försäljningsvärdet a v 
gra mmofonskivor. 
3 miljoner skivor 
1968 öve rtog Ulvsunda G um
mifab rik tillverkningen av gra m
mofonskivo r från AB Alpha, 
som då tillhörde LME, och blev 
hä rige nom Sveriges leda nde till 
verka re ino m detta område. Ex
pa nsionen har gått ras kt , och 
1969 blev ett rekord år med 
över 3 miljoner tillverkade ski 
vo r i företagets sundbybergs
fa brik. Särskilt stark va r ökning
en av LP-skivor. 

I USA var a lltså ca 25 pro
cent av a ll inspelad musik under 
1969 på band, och detta trots 
a tt skivfö rsäljningen sa mtid igt 
stadigt öka t. Att marknaden av 
kassetter sna bbt ko mmer att öka 
är tro ligt och det är inte osan
nolikt att den inom de närmas
te åren nå r upp till den a meri
kanska nivån ock å här. 

Det va r i bö rjan av 1969 som 
U Ivsunda Gummifa brik beslöt 
att ta upp duplicering av band. 
Efter studier i USA av tillgäng
lig utrustning, studiebesök i 
duplice ringsanl äggningar samt 
ingående diskussio ner med fack
folk a nskaffades en komplett 
a nl äggning för duplicering av 
ba nd . Denna insta llerades och 
intrimmades unde r överinseende 
av a merika nska specialister och 
produktionen är i full gång se
da n länge. 

Dupliceringsavdelningen i 
Sundbyberg leds av ingenjör 
Roland Skäriund , tidiga re verk
sam som tonba ndstekniker in
o m fl era ledande fö retag. Bil 
den visar honom vid maskinen 
för masterbanden . • 

Det nya företaget , som för
uto m tillverkn ing och ma rknads
föring av grammofonskivor, 
musikk asse tter och andra inspel
ninga r även ska ll omfatta ar
tistförmedling och mus ikförlag, 
ha r ett aktieka pita l på 100 mil
jo ner yen. Därav har Victor/ 
Matsushita 60 % och Philips 
40 % . Enligt avta let skall verk
samheten efter fe m å r fo rt 
sätta på SO/50-bas is. 

Det japa nska Victor-bolaget 
ha r seda n 1960 sva rat för inspel 
ning av Philips repertoar i J a
pa n, so m näst USA är världens 
största musikma rknad . Det gäl
ler såvä l kl ass isk som modern 
musik , jazz och popmusik sa mt 
den inhemska repertoaren. 





Inköpsregister 
PROOUKTREGISTER RT 2 ANTENNER 22DIGITALUT-

1. Alarmsystem 80. Kylflänsar I RUSTNINGAR 
2 . Antenner 81 . Kärnor AllGON ANTENN -
3. Antennmaster 82 . laddningsaggregat SPECIALISTEN AB 

ElEKTRONLUND AB 4 . Apparatlådor 83 . lamptablåer 184 00 Äkersberga 
5. Arbets- och skyddskläder 84. lampor 0764/ 201 15, telex 10967 Fack 
6 . Audiometrar 85. Laserutrustningar 201 10 Malmö 1 
7. Avstämningsapparatur 86. Ledningsmateriel \ 040/ 934820 
8. Avstörn in gsapparatur 87 . Likriktare AB AUTOFON 
9 . Axelkopplingar 88. lindningsmaskiner Box 15029 TElE-EKONOMI AB 

10. Bandspelare 89 . Ljudanläggningar 20031 Malmö 15 Box 880 11 . Batterier 90. Lödutrustningar 040/ 120024 10132Stockholm 12. Bilantenner 91 . Magneter 
08/11 84 11 , 10 1 5 72 13. Bildtelegrafiapparater 92 . Magnetband AB TElAC 14. Blandare 93 . Megafoner Esplanaden 10 

15. Borstar 94. Mikrofoner 172 06 Sundbyberg 24 0100-16. Bromsar 95 . Mikrokomponenter 081290335 17. Byggsatser 96 . M ikrokretsar BRYGGOR 18. Chassi n 97 . M ikrotelefoner 
19. Dekader 98 . Mikrovågsapparatur 
20. Detektorer 99 . Motorer 3 ANTENN- SPECIALMASKINER AB 
21 . Dielektrika 100. Motstånd MASTER Box 336 
22. Digitatutrustningar 101 . Motståndsgivare 401 25 Göteborg 
23 . Diktafoner 102. Mätbryggor 031 / 450360 
24. Diodbryggor 103 . Mätinstru ment AB VÄGBElYSNING 
25. Dioder 104. Navigationsutrustning Box 3100 
26. Drosslar 105. Normaler 103 61 Stockholm 3 25 DIODER 27 . Dämpsatser 106. Nätaggregat 08123 38 40 AB Linjebyggnad 
28. :kolod 107 . Omkopplare 
29. Elektrometrar 108. Optik tör kretskort ochlC SPECIAlMASl(lNER 
30. Elektronrör 109. Personsökare 

4 APPARAT- Box 336 
31 . Filter 110. Potentiometrar 401 25 Göteborg 
32. Finsäkringar 111 . Precisionspotentiometrar LÅDOR 031 / 450360 
33 . Fjä rrkontroll utrustningar 112. Precisionsmotstånd 
34. Fjä rrm anövre ri n gsa ppa r atu r 113. Radarutrustningar 

TRANSITRON ElECTRONIC 35. Flatkabel 114. Radiokommun ikat ion ElEK RADIO & ElEKTRO-
36. Flexibla Laminat 115. Radiomottagare NIKKOMPONENTER AB SWEDEN AB 
37 . Fläktar 116. Radiosonder Box 19043 Bagarfruvägen 94 
38 . Fotoblixtaggregat 117 . Radiosändare 104 32 Stockhol m 19 123 55 Farsta 
39 . Fotoceller 118. Rattar 08/ 340920 08/ 93 73 73,93 63 50 
40. Fotometrar 119. Regulatorer 
41 . Färdskrivare 120. Reläer 

ElEKTRONLUND AB 26DROSSlAR 42 . Fördröjningsledningar 121 . Ritelement 
Fack 43 . Förstärkare 122. Räknare 
201 10Malmö 1 44. Galvanometrar 123. Rörhållare 
040/ 934820 ElEK RADIO & ElEKTRO-45 . Generatorer 124. Servoutrustningar 

NIKKOMPONENTER AB 46. Genomföringar 125. Skalor 
47 . Givare 126. Skivspelare Box 19043 
48. Goniometrar 127 . Skrivare 10 BAND- 104 32 Stockholm 19 
49 . Grammofoninspelnings- 128. Skärmar SPELARE 

08/ 340920 
utrustning 129. Skärm materiel 

50. Gyron 130. Snabbtelefoner 30 ELEKTRON-51 . Halvledarkomponenter 131 . Stativ TANDBERG RADIO AB 
RÖR 52 . HF-Drosslar 132. Statiska Omformare Fack 

53 . Hydrofoner 133. Strömställare 172 03 Sundbyberg 
54. Hållare 134. Stämgafflar 08/ 980550 ElEK RADIO & ElEKTRO-55. Högtalare 135. Säkringar NIKKOMPONENTER AB 
56. Hörapparater 136. Säkringshållare 

Box 19043 57 . Hörtelefoner 137 . Telefonutrustning 12 BILANTENNER 10432 Stockholm 19 58 . Induktansspolar 138. Teletypeapparatur 
59 . Instrument 139. Temperaturindikatorer 08/ 340920 

60. Integrerade kretsar 140. Temperaturmät- och AB SAlECO 
61 . Isolatorer reglerutrustning Kamrergatan 36 AB TElAC 
62 . Isoleringsmaterial 141 . Termistorer 211 56 Malmö Esplanaden 10 
63 . ITV 142. Termometrar 040/ 120024 172 06 Sundbyberg 
64. Kameror 143. Termostater 08/ 290335 
65. Kammare 144. T rafi köve rv a kn i n gs a ppa rat u r 
66 . Kanalväljare 145. Transformatorer 

18 CHASSIN 67 . Koaxialkabel 146. Transistorer 34 FJÄRR-68. Kommunikationsradio 147 . Trimpotentiometrar 
MANÖV-69 . Komponenter 148. Tryckta kretsar ElEK RADIO & ElEKTRO -

70. Kommutatorer 149. Tyristorer NIKKOMPONENTER AB RERINGS-71 . Kondensatorer 150. TV -anläggn ingar Box 19043 APPARATUR 72 . Kontaktdon 151 . TV -kameror 104 32 Stockholm 19 
73 . Kontrollbord 152. TV-mottagare 08/ 340920 
74. Konvertrar 153. TV-bandspelare 

CANON SVENSKA 75. Kopplingsdon 154. .U Itraljudapparatur ElEKTRONLUND AB FÖRSÄWNINGS AB 76. Kopplingsur 155. Undervisningsapparatur 
Fack Huddingevägen 113 77 . Kretsar 156. Undervisningsinstrument 

78. Kristaller 157. Vridmotstånd 201 10 Malmö 1 121 43 Johanneshov 

79 . Kylanordningar 158. Ytskyddsmaterial 040/ 9348 20 08/ 4928 10 
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37 FLÄKTAR 

SPECIALMASKINER 
Box 336 
401 25 Göteborg 
031 / 450360 

38 FOTOBLIXT
AGGREGAT 

CANNON SVENSKA 
FÖRSÄWNINGS AB 
Huddingevägen 113 
121 43 Johanneshov 
08/ 4928 10 

43 FÖR
STÄRKARE 

AB TELAC 
Esplanaden 10 
172 06 Sundbyberg 
08/290335 

AB TRANSISTOR 
Svarvargatan 11 
112 49 Stockholm 
08/ 54 17 30 

51 HALVLEDAR
KOMPO 
NENTER 

ELEK RADIO & ELEKTRO 
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
104 32 Stockholm 19 
08/ 340920 

SPECIALMASKINER AB 
Box 336 
401 25 Göteborg 
031 / 450360 

TRANSITRON ELECTRONIC 
SWEDEN AB 
Bagarfruvägen 94 
123 55 Farsta 
08/ 937373 . 936350 

55 HÖGTALARE 

ELEK RADIO & ELEKTRO 
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/ 340920 

ING . FIRMA 
MARTIN PERSSON AB 
Sveavägen 117 
10432 Stockholm 19 
08/233045 

AB TELAC 
Esplanaden 10 
172 06 Sundbyberg 
08/ 290335 

60 INTEGRERADE 
KRETSAR 

TRANSITRON ELECTRONIC 
SWEDEN AB 
Bagarfruvägen 94 
123 55 Farsta 
08/ 93 f3 73 . 93 63 50 

63 I T V 

CANON SVENSKA 
FÖRSÄWNINGS AB 
Huddingevägen 113 
121 43 Johanneshov 
08/ 4928 10 

64 KAMEROR 

CANON SVENSKA 
FÖRSÄWNINGS AB 
Huddin gevägen 113 
121 43 Johanneshov 
08/ 49 28 10 

68 KOMMUNIKA 
TIONSRADIO 

SRA . SVENSKA RADIO AB 
Alströmergat. 12 - 14. Fack 
102 20 Stockholm 12 
08/ 2231 40 Telex 10094 

69 KOMPONEN
TER 

AB TELAC 
Esplanaden 10 
172 06 Sundbyberg 
08/ 290335 

71 KONDENSA 
TORER 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/ 340920 

OKAB . OLOF KLEVESTAV AB 
Fruängsgången 2 - 4 . Box 601 
12606 Hägersten 
08/ 8801 35 

74 KONVERTRAR 

AB TELAC 
Esplanaden 10 
172 06 Sundbyberg 
08/ 290335 

76 KOPPLINGSUR 

INDUSTRI AB REFLEX 
Sundbyvägen 70 
163 59 Spånga 
08/ 364642 . 36 46 38 

78 KRISTALLER 

NORWEGIAN MINING LTD AlS 

Oppegård 
Norge 
00947/8031 60 

86 LEDNINGS
MATERIEL 

ELEK RADIO & ELEKTRO 
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/ 340920 

89 LJUDANLÄGG 
NINGAR 

AUDIO CONSULT 
Ormängsgatan 47 A 
162 31 Vällingby 
08/ 38 5034 

AB TELAC 
Esplanaden 10 
172 06 Sundbyberg 
08/ 290335 

AB TRANSISTOR 
Svarvargatan 11 
11 249 Stockholm 
08/ 541730 

90 LÖDUTRUST
NINGAR 

E;LEK RADIO & ELEKTRO 
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/ 340920 

92 MAGNET
BAND 

BAS F SVENSKA AB ' 
Box 53008 
400 14 Göteborg 53 
031 / 8104 20Telex 2327 

TRANSIC RADIO 
Fack 
16114 Bromma 14 
08/267268 

94 MIKROFONER 

ING . FIR,MA 
MARTIN PERSSON AB 
Sveavägen 11 7 
104 32 Stockholm 19 
08/233045 

98 MIKROVÅGS
APPARATUR 

SRA, SVENSKA RADIO AB 
Alströmergat . 12 - 14. Fack 
102 20 Stockholm 12 
08/ 22 31 40 Telex 10094 

SIVERS LAB AB 

Box 42018 
126 12 Stockholm 42 
08/ 1803 50 

99 MOTORER 

SPECIALMASKINER 
Box 336 
401 25 Göteborg 
031 / 450360 

100 MOTSTÅND 

ELEK RADIO & ELEKTRO 
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/ 340920 

OKAB , OLOF KLEVESTAV AB 

Fruängsgån gen 2 - 4. Box 601 
12606 Hägersten 
08/ 8801 35 

103 MÄTINSTRU 
MENT 

PHILIPS INDUSTRI 
ELEKTRONIK 
Fack 
102 50 Stockhol m 27 
08/ 635000 

M . STENHARDT AB 
Grimstagatan 89 
16227 Väll ingby 
08/ 870240 

M. STENHARDT AB 
Repslagargatan 7 
41 3 1 8 Göteborg 
031 / 143820 

SRA, SVENSKA RADIO AB 
Alströmergat . 12 - 14. Fack 
102 20 Stockhol m 12 
08/2 2 31 40 Telex 10094 
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106 NÄT- 118 RATTAR 131 STATIV 
AGGREGAT 

ELEK RADIO & ELEKTRO- ELEKTRONLUND AB SVENSKA DELTRON AB 

PHILIPS INDUSTRI -
NIKKOMPONENTER AB Fack Fack 

ELEKTRONIK Box 19043 201 10 Malmö 1 163 02 Spånga 2 

Fack 10432 Stockholm 19 040/ 9348 20 08/ 36 69 57 , 366978 

10250 Stockholm 27 08/ 340920 But ik : Valhallavägen 67 

08/ 635000 CANON SVENSKA 
11427 Stockholm 

FÖRSÄWNINGS AB 
08/ 345705 

RADIAK Huddingevägen 113 
TRANSITF10N ELECTRONIC 

122 RÄKNARE 121 43 Johanneshov Vasavägen 9 
08/ 492810 SWEDEN AB 

18274 Stocksund 
Bagarfruvägen 94 08/ 855062 

ELEKTRONLUND AB 123 55 Farsta 

Fack 08/ 937373 , 936350 

107 OM- 201 10 Malmö 1 

KOPPLARE 
040/ 934820 

132 STATISKA 
CANON SVENSKA OMFORMARE 

ELEK RADIO & ELEKTRO- FÖRSÄLJNINGS AB 

NIKKOMPOf\lENTER AB HUddingevägen 113 - 147 TRIMPOTEN-
Box 19043 121 43 Johanneshov TIOMETRAR 
10432 Stockholm 19 08/ 4928 10 ING . F :A L. G. ÖSTERBRANT 

08/ 340920 Box 2037 
TELE -EKONOMI AB 55002 Jönköping ELEK RADIO & ELEKTRO -
Box 880 036/ 1281 96 NIKKOMPONENTER AB 

OKAB, OLOF KLEVESTAV 101 32 Stockholm Box 1.9043 
AB 08/ 11 84 11 , 10 15 72 10432 Stockholm 19 
Fruängsgången 2 - 4 , Box 601 08/ 340920 
126 06 Hä'gersten 
08/ 8B 01 35 

108 OPTIK FÖR 123 RÖR- 133 STRÖM-

KRETSKORT OCH IC HÅLLARE STÄLLARE 
148 TRYCKTA 

ELEK RADIO & ELEKTRO -
KRETSAR MICRO OPTIK AB ELEK RADIO & ELEKTRO - NIKKOMPONENTER AB 

Glånshammarsgatan 67 NIKKOMPONENTER AB Box 19043 
12446 Bandhagen 4 Box 19043 104 32 Stockholm 19 AB KRETS-CONSULT 
08 /991707 10432 Stockholm 19 08/ 340920 Pontonjargatan 2 

08/ 340920 11 2 22 Stockhol m K 

109 PERSON- 08/ 502260 

SÖKARE AB LEDNINGS KORT 
126 SKIV- 135 SÄKRINGAR Wollma r Yxkullsgatan 31 

AB SALECO SPELARE Box 17108 
KClmrergatan 36 10462 Stockholm 17 
211 56 Mal mö ELEK RADIO & ELEKTRO - 08/ 843600 
040/ 120024 AB TELAC 'NIKKOMPONENTER AB 

Esplanaden 10 Box 19043 
172 06 Sundbyberg 10432 Stockholm 19 

110 POTENTIO- 08/ 290335 08/ 3409 20 

METRAR 
LJUSKÄNSLIGT 

ELEK RADIO & ELEKTRO - KOPPARLAMINAT 
NIKKOMPONENTER AB 127 SKRIVARE 
Box 19043 136 SÄKRINGS- AB TUMBAVERKEN 
104 32 Stockhol m 19 PHILIPS INDUSTRI - HÅLLARE Box 48 
08/ 340920 ELEKTRONIK 147 00 Tumba 

Fack 0753/ 311 30 
10250 Stockholm 27 ELEK RADIO & ELEKTRO-

OKAB, OLOF KLEVESTAV AB 08/ 635000 NIKKOMPONENTER AB 

Fruängsgången 2 - 4 , Box 601 Box 19043 

12606 Hägersten 10432 Stockholm 19 

08/ 880135 08/ 340920 

130 SNABB- 149 TYRISTORER 

TELEFONER SPECIALMASKINER AB 

RADIOKOM-
Box 336 

114 AB SALECO 146 TRANSIS- 401 25 Göteborg 

MUNIKATION Kamrergatan 36 TORER 031 /450360 
211 56 Malmö 
040/ 120024 

ELEK RADIO & ELEKTRO - TRANSITRON ELECTRONIC 
SVENSKA LAFAYETTE AB TELAC NIKKOMPONENTER AB SWEDEN AB 
Box 88 Esplanaden 10 Box 19043 Bagarfruvägen 94 
453 00 Lysekil 172 06 Sundbyberg 10432 Stockholm 19 123 55 Farsta 
0523/ 12278 081290335 08/ 340920 08/ 937373 , 936350 
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DeD perlelata stereoDlottagareD 
Heco 90 

Vi tror att HECO med denna apparat lyc
kats skapa en utrustning som uppfyl ler 
mycket högt ställda krav på en kompakt 
anläggn ing till förnuftigt pris. Kvaliten 
man uppnår med denna apparat över
träffar avsevärt kraven enligt DIN-nor
men 45500. 

Hög k"alitet 
En av de främsta egenskaperna hos den
na apparat är den genomgående höga 
kvaliten i såväl konstruktion, uppbyggnad 
som val av komponenter; t. ex. användes 
enbart kiseltransistorer och den meka
niska uppbyggnaden är mycket robust. 
Det eleganta höljet är ti llverkat I först
klassigt ädelträfaner och möbelarbetet 
är av god klass. 

Driftsäker 
Det har hittills för många tillverkare var it 
mycket svårt att bygga en helt driftsäker 
förstärkare i denna uteffektklass till ett 
acceptabelt pris. Vi anser att HECO 90, 
med sina överdimensionerade transistorer 
och väl utvecklade skyddskopplingar är 
obetingat driftsäker. 

FÖI·sthlassig 
först •• rh •• re 
Förstärkardelen i HECO 90 lämnar en 
uteffekt av 2 x 30 W sinus eller 2 X 45 
musikeffekt med brett frekvensregister, 
mycket låg distorsion och osedvanl igt 
hög dynamik. 

Mångsidig 
HECO 90 har naturligtvis alla konven
tionella reglage som volym, balans, bas , 
d iskant, nätströmbrytare som separat ratt 
och ingångsval mellan radio, grammofon 
och bandspelare; därtill kommer nål
raspfilter, omkopplare för låg lyssnings
nivå och kontrollavlyssning efter band. 

Inbyggd ra.liodel 
I HECO 90 är inbyggd en FM-radio med 
föravstämning för tre program och tryck
knappsvai mellan dessa. Apparaten är 
förberedd för stereomottagning enl igt 
pilottonsystemet; frånkopplingsbar AFC. 

Informationstjänst 44 

Tehnisha .Iat •• 
Heco 90 
Radiodel: Känslighet för 30 db S/N 5 !AV; 
bandbredd MF-del 240 kHz, demodula
tor 350 kHz; AM-dämpning 40 db ; distor
sion vid 1 kHz och 40 kHz sving 0,25 %; 
dynamik vid ± 40 kHz 56 db. 
Förstärkardel: uteffekt 2 X 30 W sinus, 
2 X 45 W musikeffekt vid 4 ohm, båda 
kanaler utstyrda; distorsion 0,1 % vid 
1 kHz 2 X 30 W; intermodulation 1 % vid 
2 X 30 W; frekvensområde 20-20000 Hz 
± 0,5 db ; ingångar: magnetisk pickup 
2 mV/47 kohm, bandspelare 250 mV/100 
kohm; tonkontroller bas ± 14 db/30 Hz 
diskant ± 16 db/20 kf-'z ; dynamik 60 db 
(högnivå 85 db); överhörning 50 db ; 
dämpfaktor 100; utgångar högtalare 4-16 
ohm, hörlurar 400 ohm (automatisk från
koppling av högtalarna), band 25 mVi 46 
kohm; mått 110 X 420 X265 mm. 

R 
lir;·]I~1 

Generalagent: 

Arthur Rydin 
Spllngavägen 399--4Oi 

16355 SplInga 01[1600320 
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SIgnaigenerator med exep .. 
tlonellt stort frekvens område 
lämplIII för kvalificerad sarvlee. 
Frekvensnoggrannhet ± 1 'lo. Frekvens
områden 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: 150-300 MC. Modulation : AM 
800 pIs . Ext. mod . Dämpn ing i 4 steg 
om 20 dB vardera samt kont. reglerbar 
med potentiometer. LF 800 pIs på se
parat utgång och reglerbar med po
tent iometer. Yttre mod . kon onslutas. 

OSCILLOGRAF TO-3 
Pris kr 325 :-

Rär 3 KP-1 3 tum . 
ing.-imp. 2 M Q I 
20 pF. med prob 
2 M Q 17 pF . Band
bredd : 2 p/s-2,5 
MC. Stigtid : 0,15 
I' S, Känsl ighet: 
100 mY/cm. Direkt
kolibrerad i V/cm. 
Däm pning: X 1, 
X 10, X 100. 

Svepfrekvens: 5 p/ s-200 Kels uppdelat 
på 4 områden med finjustering. Spe
cialsvep fär TV märkt TVH . Kontroller : 
Intensitet, fokus, astigmat ism, ve,rt. Q. 

hor. pas. , synk . o. svep, ext. o . int. 
Fasjustering fär TV-svep ning . Stabil i
serad anodspänning . Nätspänning : 220 
V 50 pIs. En utmärkt ach prisbillig 
oscillogrof för TV-serv ice . Pris 595:-

TONGEN ERATOR 
TE-22 D 
Frekvensområde : 
20 p/ s-200 KC på 4 
band . Sinu s och fyrkont
våg. Moderna dubbel
rollar.140 x 115 x 170 mm. 

Pris 225:-
SIGNALGENERA
TOR TE-20 D 
Frekve nsområd e : 
120 KC till 500 MC 
uppbyggda på 7 
bond . Inbyggd kr i
stollkol. (kr is t. med
följer ej). Int. och 
ext. modulation . 800 
pIs. Uttogbor ton 
frekvens . 140 X 215 
>< 170 mm . 

RORPROVARE TC-2 

Pr is 
17S:-

Provor allo gångboro rörtyper såväl 
europe iska som amerikanska och jo· 
ponsko. Denno opporo t torde voro den 
enda som kan prova alla ovannämnda 
typer. Provar emis sio n, avbrott , kor t
slutning och läckn ing . Inställnings
tabell och utförlig beskrivning med 
föl je r. Pris lSS:-

TRANSISTORPROVARE HT-70 
Mäter PNP- och NPN -transistorer. 
Trans istorerna kan ej förstöras genom 
felkoppl ing . leo : O,5-4S/I A . <X : 0,883-
0,99S . B: 0-200 . Mäter även etfekttran
s istorer. Pris 126 :-

TRANSISTORISERAD Pr is 148 :-
GRIDDIPMETER TE-1S 
Frekvensområde : A 440-1 300 KC, B 
1,3-4,3 MC, C 4-14 MC , D 14-40 MC, 
E 40-140 MC, F 120-280 MC. 

Universalinstrument 

400-Wtr 
Lyxinstrument av 
högsta klass . 
Känslighet 20000 
Q IV 1,S'Io. DC 
J,S 2,S 10, SO, 
2S0, SOO, 1 000, 
S 000 V. SO /lA, 1, 
10, 100 mA. 1, 
10 A. AC: 2,S , 10, 
SO, 2S0, SOO , 1 000 
V. 0,1, 1, 10 A. 
OHM : RX 1, X 10, 

x l00, x l 000, x 100oo. 1 Q-SO MQ . 
Specialskolor för d iad - och transistor
provn. Frekve nsområde O-SO KC. 178 x 
133 x 84 mm . Pris 189 :-

M-3S0 
Känslighet : 

SO 000 Q IV 1,5'/0. 
DC: O,S, 10, SO , 
2S0, SOO, 1000 V. 
2S I.A, 2,5, 2S, 
2S0 mA, AC, 10, 
SO, 2S0, 1000 V. 
OHM :' RX 1, X 
10, Xl 00, X l0oo , 
1 Q-l O M Q. dB : 
O 't ill +62. lS0 x 
99 x 66 mm . 

Pris 8S:-

RORVOLTMETER TE-6S 
MC och DC: 1,S S,. 
50, ISO , SOO , 1 SOO 
V. Ohm : RX1,0, 
X 100, X 100, X 
lOK , X lOOK . X 1M, 
X 10M, 0,2 Q -1000 
M Q. Ing ångsimp. 11 
M Q . dB : -10 till 
+6S . PIP skala. 
Storlek: 140 x 21S x 
lS0 mm. 

Pris 22S :-

HV-prob 30 KV pa ssande rörvoltmeter 
VT-19 och TE-6S. Pris 40:-

HF-prob 300 MC passa nde rörvoltmeter 
VT-19 och TE-6S. Pris 3S :-

PRO-2 
Synnerl igen förnämlig AM/ FM -motto
gare för banden 30-S0 Mc och lS2-174 
Mc . Kan även användas som mottaga 
re fö r fa sta kanaler, med e lst extro 
kr is taller. Täcker polis , brandkår, taxi 
m.m. Kan med fördel monteras i bil. 
Ovärderl ig att ho vid lå ngreso r med 
bil. Enastående elegant utförande. In
byggd högtalare . Tele fonjack , squeleh , 
upphängn ing sbyg el. Heltronsis torise
rad . Kan dr ivas an ti ngen från 12 vo lt 
eller 220 volt växelst räm. 
320 x 230 x l00 mm . Vikt ca 6 Kg. 

Pri s e ndost S80 :-

DX lS0-A 
En önskemodell för alla DX-are . Den
na apparat är trots det låga priset av 
professionell klass . 
Frekvensband : 
A 0,S35-1 ,6 Mc, B 1,S5-4,S Mc, C 4,5- _ 
13 Mc, D 13-30 Mc . 
Utomordentlig bandspridning för alla 
amatörbanden , även användbar för 
olla övriga frekven ser. Utomord entlig 
SSB-mottagn ing , AM och CV. Omk. för 
AVC, ANL, BFO och Stand by. BFO 
Pitch, Antenntrimmer, LF-vol. RF-vol. 
Känslighet ca 0,5/1V1l0 dB . HF-steg 
med fälteffekttransistorer . Ker. filter 
ger absolut bästa selektivitet. Kan dr i
vas från 12 ~-batteri eller 220 V växel
sp . 3S0x2S0 x 180 mm . Vikt ca 7 kg . 

Pri s: kr 755 :-

AG-202 FM-105 

Tongenerator ay absolut 
hÖllS ta klass för kvalificerad service. FM-ganerator FM-105 
Frekvensområde : A : 20-200 pIs, B: 
200-2000 pIs, C : 2000-20000 pI s. 
S : 20000-200 Kels. Distorsion : 0,5 '10. 
Sinus och fyrkantvåg. Utsp.: 10 f'V-
15 V. Kalibrerad utstpännlng. 220 V, 
SO p/s . Mixed wave fär d istors ions
mätn ing . 300 x 200 x 130 mm. Vikt 6 kg . 

Oumbärl igt instrument fär tr imning av 
FM-mottagare och d iskriminatorer av 
ol ika slag. 3 band . 10-11 ,5 MC, 70-
120 MC. Utgång 0,1 volt, 75 Ohm. 
Dämpsats : 4x20 dB plus kont inuerligt 
voriabei pote nt iometer. Mod.: 1000 
pIs. 22,5 KC. Vikt 4 kg . 

Pris : kr 625 :-

250 x90 x 65 
mm. 
Viltt c:a 1 5 kq . 

245 x80x 60 
mm. 
Vikt c : ~ t .3 kq. 

Pr is: kr 495 

Pony C8~ 71 . dubbelsuper, 17 transi storer, inmatad ef· 
fekt vid 12 valt, 5 wall. Uteffek t i antennen vid 14 va lt 
( watt. Automat isk brusli mite r, squelch , S·meter . kö ns· 
lighet : 0,5 , tV vi d lO dB SIN . Nu med kise ltra ns ist. även 

~~tsgr~k~.vk~i~~ tigre~·a n . 16. Kronor .... 495: .. 

Sydimport PR-S.6 super d,luxe 6 kanaler 
PR.S6 är en IYKapparat utan mots tycke . En apparat fl r Er , som enda st godkänner 
det bösta SQm går att åstadkomma . Nä r N~ provat alla andra mo r~ e n : pr~vo PR.56,. 
och Ni får en mycket angenom överraskn ing . PR·56 kommer aldrig att lamna Er I 

sllckel. 5 walt Inmotad effekt erhålles redan vid 11 ,5 volt. Vid 13 volt erhålles 
5 watt ut i antennen. Kan även köras på 15 volt med Sydimport batler ibOK, och ger 
då c :a 10 watt. Vi påpeka dock all de lla ei ör t illåtet an nat än i nöd s ~ tu.at i ~n , 

i~:~~~l~;s. iÖ;x~~a~~g~~~idSJd~~~ob~!'aa~::~~baeil~: f~ddb6t~~7e~~ sK:rli fOI ~~I .'I~å 
t rans istorer (inkl. en IC ·krets inneh6110nde 4 transf. Mittp unktsp'o.Ie på anten.nen 
garantera r 100 " . uts trå ln ing av sändare!fek ten samt bost.a mot liga . mot~agnln~ . 
Inbyggd ker. mi~rofon . garanterar 100 Ofo krutalIkiar. a.ch krafllg .module~Ing. , aven Vid 
visk ning . Keramiska fdte r garanterar bösta . sele.klivl tet a~.h minsta s törnl~.gar från 
andra sändare . Inge t dovt eller svåruppfaltllgt Ilud som forekommer då hogtalaren 
anvönds som mikrofon . Könsl ighet 0,2 ev vid 10 dB SIN . Squelch, au! . störbegr. 
balt. o . mod . ind . Ullag för extra högt . publ ic oddreu, basanlenn, handmi kro fon och 
laddn ing av nickel·cadm iumballerier. 

'ris inklusive kristaller för en valfri kanal . Kronor ... 
Passande Nickel·cadmiumbatte rier O,S AT 13 volt . Kronor . . 

läderväska . Kronor 

495:-
150:

.. ... 35:-

Pony/Sydimport CB .. 49. 2 kanale r 2 walt. Marknadens absolu t billigaste och 
bös la börbara 2-wallsta tion-, med inbyggd mikrofon av dynam isk typ . Trots det bil· 
liga pr iset ör denna apparat i toppklass . Modulat ionen ör 100 " , kraft ig och krista ll· 

~~~r 'yt:r~ t~~~:~~~r;;lre ab~II!~?r~~~r~:~~~e 'h;lt~~~cr~'. ~~t~:{i~~~i tsO~j:vu s:td ' lÖ"dR 
~~~ ;~5n~~ t~.p~~~~t r~~kv~:da~e'då S~~~m'~I~r!8b~~~rib~~ :;~ttc:,;itl.ball er j boK oc n ger 

Pr is inkl. ett por kr istoller kona I 14 . Kronor . 295: .. 
Passande be redskapsvösko med axe lrem. Kronor 20:-

NYHET: Sydimport PR-l. nu ä ven i J -wallsvt löronde . Marknaden s absolut 
b ill igasfe och minst J .wollsap paraf. Fö r Sitt pm fullkomlig t enostoende Tack vore 
kompakt uppbyggnad hor dimens ionerna ku nnat nedbflngas td l f.ckformat PR.1B 

- ör ej nömnvö rt större ö n vanl iga 100 mW sta tioner . 
PR · I B hor alla finesser som finns på stö rre och dyra re opparater . 2 kanoler , 12 
trans istorer, lansignol , ö ronmussla , ullag fö r extra högtalare och I.addn i ngsi ac~ för 
n icke l· codmiumballefler . J wall inmotad effekt v id 12 volt . Med Sydlmpor l bOller lbox 
15 vol! erhå lles 5 walt inmaad effekt . Köns lighet 0,5 !'V vid 10 d B SIN . Moximal 
röc kv Idd med Syd import balle ri boK C : O 2,5 mil. Apparaten ör oven ulruslad med 
sque1ch . 

Pr IS inklu sive kristaller fö r en valfr i kanal. Kronor . .. 
Pa ssande nide l·cadm iumballer ier 13 volt 0,25 AT . Kronor ... 
l ödervöska a v pr imo oxlöder. Kr onor .. 

Pony CB-16. 
Samma som CB-26 men 100 mW. 

Räckv idd 2-3 km. Kronor ... 

Sydimport batteribox 15/18 yolt 

... 120:' 

Rekommenderas som kompleme nt till olla slat ioner med J·wall 
effekt e ll er mera , om nickel ·cadmiumbotler ier ei anvöndes . 
Eff ekter från J wall kan i allmönhet e j u ttagas fron små inbyggda 
tarrballer ier då spänn ingsfallet i dessa blir alltf ö r sto rt även dö 
batterierna är absolut forska . I a ll mänhet erhålles därfö r endas t halv 
effek t med inbyggd a baller ier. Syd import baller ibox ör lösn ingen på 
prob leme t. Spönn ingen kan med d essa kraft iga batter ier ökas så 
all dubbe l effekt och mer kan erhåll as . 

295:-
99:-
25:-

PflS kample ll med aKe lrem och baller ier. Kronor . . ...... . 45:.. l40 x t lOx ao mm 
BaHemats 15 vol! . Kronor ... ......... . . 6 :- Vikt c :a l kg . 

N i sam tänkt ska ffa Er en PR-apparat. Undv ik inflat ionsförluster. Köp medan t id 
ör. Köp NU. Köp med Syd imports fördela ktigo beta lni ngsvill kor. 

Från Älv.'ö Sydlmpart AB beställes härmed: 

Kon tant mot postförskott hela likviden 
Avbetalning med 30'10 postlärskott och resten på ett ör 10 '10 t illägg 

Sött kryss för det alternativ som önskas. 

Antal Varuslag typbeteckning Kotalogpris kr 

o 
O 

.... .... ... ... . .... . .. .. . ... .. ............ ........ .. ... ............ . ............ ~ 
en ............. . ... .. .................... . .... .... ..... ......... . ................. a: 
Z 

Fullständ igt Namn .. ...... ........... ..... ....... .. ... Yrke .. .. . ........ I 
l-

Gatuadress . .......... . ....... ..... .. .. . ......... .. Tel. .. . ......... . . .. . ... od 
a: 

Postadress ... . . ...... ... ... ...... . ....... .. ....... Född den 
Porlo och mervärdeskatt tillkommer på alla priser. 

ÄLVSJÖ SYDIMPORT Ala 
Falkho lmsg ränd 173 tr., 12746 Skarholmen . Tel. 08-710 9S 92 -7109692 

Informationstjänst 45 
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(SEAS) :kupong 
S" I 

and kompletta dala på 85K 
HöGTALAR-BAFFELSYSTEM 8SK 

Le vereras färdigmonterat inklusive ram och 
plastbehand lat högtalartyg. 

I I 

Hög talarsystemet är avsett för helt slutna lå
dor på 60-90 liter. Det består aven bashög
talare, endiskantenhet om 3 högtalare och en 
mellantonsenhet om 2 st högtalare samt ett 
3-vägs delningsf ilter för delningsfrekvenserna 
300 och 2800 Hz. 

I Svenska Deltron AB 

LFa~, .2..63~2 ~å~a _ J 

deltron 
Svenska Deltron AB 
Postadress: 
Fack, 163 02 Spånga 
Ordertele foner : 
08/366957,366978 
Butik : Valhallavägen 67 , 
11427 Stockholm, 
tel 08/34 57 05 
Butik : Tallåsvägen1 1, 
163 02 Spånga 

Heidå 
Informationstjänst 46 

Det f inns även ett SEAS-sy
stem för 25-40 l i ters lådor. 
Vi sänder gärna data. 

HöGTALAR-BAFFELSYSTEM 8SK 
Akustiska data för den färdiga lådan : 

Max (konti nuerl ig) input: DIN 45573-50W 

Frekvensområde : 90 l i ters låda 25-20000 Hz 
80 liters låda 30-20000 Hz 
60 liters låda 40-20000 Hz 

FÖljsamhet : 91 dB/1W/1 meter 

Förvrängning : 0,3'/, över 50 Hz vid 3W input 
1,5'10 över 30 Hz vid 3W input 
1,0'10 över 50 Hz vid 10W input 
5,0'10 över 30 Hz vid 10W input 
3,0'10 över 50 Hz vid 30W input 

Låg intermodu lat ion och homogent lj ud fält 
± 3 dB upp till 12000 Hz innanför en vi nkel 
på 100° . 

LAs och HANDTAG 
Nielsen Hardware Corp. 

Fjäderlås med in

byggd fjädring, 

Låskraft 32 kg. 

Handtag med 

grep p av gummi. 

Då man släppe r 

handtaget förs det 

t ill plan läge aven 

inbyggd fjäder. 

Fjäderlås SC-B-83314-42 
Längd 70 mm . 

• • 
.. .:.~~ok;~" 

~.~~II4!IlIF ., 

~, 
H andtag H 945 
Bredd 130 mm 

Generalagent för Skandinavien: 

BPG-INDUSTRIER AB 
Bis ittargatan 24 126 59 Hägersten 08/88 02 50 

Informat ionstjänst 47 

Nul Äntligen en 
fullständig bok om 
färg-TV skriven på 
svenska: "Färg-TV 
-teknik, teori och 
praktik" .~ 

Nödvändig för teknikern. Lärorik 
och intressant fö r a ila som arbetar 
med färg-TV. 
Rekommenderad av Statens institut 
för Hantverk och Industri : " SIau
punkts färg-TV-kompendium är 
bland de bästa som hitintills ut
kommit p å svenska. 

Kompend iet bör ingå i varje TV
teknikers boksaml ing och det för
svarar väl sin plats på service
verkstaden . Tack vare sin grundlig
het är kompendiet väl lämpat för 
självstudier. Som lärobok för bl i
vande service-tekniker är den idag 
den mest lämpade . 

eSLAUPUNKT 
Ingår i Bosch-gruppen 

-------------------Till Robert Bosch Aktiebolag 
avd. HR, Box 7014, 10381 Stockholm 7 
Sänd mot postförskott . . .. ex av Färg TV-tekn ik 
el 55:- st (moms + porto ti ll kommer) ti ll 

Nam n .......... , ............ ..... ..... .......... ......... .. ......... .. .......... . 

Adress .. ................... ............................................. .......................... . . 

Postadress .............. , ....... , ............ , ..... ...... . 

Informat ionstjänst 48 

Välj ERA MK4 
Fråga efter vårt pris innan Du 

väljer en annan skivspelare! 

Nyheter: Precisionsnålvåg 32:- kr. 
Skivhorste i specialutförandeför ERA 35:- kr. 

tdEh firma Jon Idestam-Almquist 
Telefon 08/405101 

Tjurbergsgatan 38 11656 Stockholm 

Ja 
tack! 

Informationst jänst 49 

Sänd mig prisuppgift och övrig information om 
ERA MK4 O nålvåg O skivborste O 

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

Adress 

Postnr Postad r. 
Ä.&i :' NR·9-70 
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för modem ritteknik 
Ni kan få rutnät i olika delningar ('h,", 5 eller 2 mm delning) : 
• tryckt på g lask lar eller matt genomskinlig A lermafolie 0,1 3 eller 0,19 mm 

tjock, av polyester 
• fotografiskt framställd på vita, ogenomskinliga Alermaskivor 0,25 ; 0,75 eller 

1,5 mm tj ocklek, av pvc . 
Användningsområden : 
överallt där man behöver dimensionsriktigt underlag t. ex . för: originalritningar 
iör tryckta kretsar, planlösningar av kontor och fabriker, diagram, programme
ring, nätplanering eller organisationsschema. 
I synnerhet är Alermafolie r och -skivor gjorda för att r ita på med te jp (kurvrl t
remsor) och sjä lvhäftan de symboler. Andringar kan göras hur mycket som helst. 
Vi för också: kurvritremsor, symboler och tejper för origina lritninga r för tryckta 
kretsar, standardtejper ____________ _ _ _ 
för planlösning och elek- IJ;;;" sänd upplysningar om Alermafolier och -skivor 
trIska sche.masymboler I ~B " material för originalritningar av tryckta kretsar 
samt gnuggisar I A4- I •• planlösning av kontor och industr ie r 
format. D • • nätplanering och programmering 

I D • • kurvor och diagram, 
Ring OS/25 48 44 D gnuggisar 

:~~ ~f,f~yg~: ~~: I ~a!V:ig.t .. ~: :·~. :: : ·H·. : · ·.· .. ·. : . : .: .·. : . : . : .·. ~. : . : ... ~. ~.: T~·I:: :.: .... :.:.: ..... Z 
long. I Firma: ..... . . ............... _._. . ... Avd .: ...... ..... ~ 

AB ALERMA I Ad ress : .. 
I ................................... ....................... . 

I 
f
..s Po.tadr • •• : Fack, 

161 19 Bromma I Postnr: .................... Postanstalt : ............................. a: 
Informationstjänst 50 

Companion II 

STILL GOING STRONG! 
Rörbestyckad 5 wattare som fortfa rande t illverkas. 

Pris Kr 1.430:-

ALLT I PRIVATRADIO 
Från 0 ,1 till 5 watt med tillbehör. 

ELDAFD 
INGENJÖRSFIRMA AB 

·Kvamhagsgalan 126 (Hässelby gård), 162 30 Vällingby 
Tel. OS/89 65 00, 897200 

Aterförsäljare sökes 

Informationstjänst 51 
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RADANNONSER 

Miniatyr-radiosändare 
042170779 

AUDlO DlSCOUNT'S: 
PIONEER: SON Y: 
SANUSUI: M.FL. 
Tel: 7641268. 863266 

NY FYNDKATALOG: Blaup. 
bilradio 210:-; kasettbandsp. 
145:-, stereobandsp. 675:-, 
PR-sändare 90:-, bilstereo, 
HIFI, högtalarbyggsatser, TV an
tenner, elektronrör, halvled are, 
och 1000-tals andra artiklar till. 
succepriser! Sänds mot 2:- i 
frim . avdr. vid köp. ALL-TEST
IMP. avd O 45101 U-VALLA 

NYHETI UNIVERSAlIN STR . 
PL-436 frAn Instrumentmäss. Sthlm 70. 

OBS I den stora ska
lan. Instrumentet kan 
stä upprätt vid avläs
ning . Lik 0-3-12-30-
120-600. Väx. 0-3 
30-120· 600 Volt. 
Ukslr. 0 .6 · 60-600 
mA. R. 0 ·10k-l00k
lM ·l0M . Storl. 
150 x 118x60 mm . 
Pris 76 :- med moms 
410 g 200000hmN 

TElEMIX-IMPORT 
60x 7517500 Jakobsbe rg . Tel. 0756/ 355 51·399 51 

Inforenationst iänst 52 

08/340080 
är det rätta numret till 

RADIO &, TELEVISION 

27 MC RIKTANTENN. 3 el 
beam för PR-entusiasten. 295:-. 
Begär broschyr av 

FIRMA KUNGSIMPORT, 
Box 257, 
43401 Kungsbacka l. 

HI-Fl F ROM MALMOE 
Quad 33 + 303 - Kr. 1.597:-; 
Sonab Cambridge P50 - Kr. 
1.290:-; Sony STR-6040 - Kr. 
1.020:-; Son y STR-6050 - Kr. 
1.380:-; Revox A77 - Kr. 
2.095:-; metall front för Revox 
- Kr. 75:-; Revox orginalton
band (Agfa PE-36RX) 10W' 
4.200 f t. - Kr. 80:-; Shure 
M-91E (=M-75Et.2) - Kr. 
220:-; Shure V-15IIimp. - Kr. 
390:-; Dual1219 m.M-75Et.2-
Kr. 869:-; A. R.-4 X (valnöt) -
380:-; Dual1219 m.M-75MBt.2 
(dem .-ex.) - Kr. 725:-; Sonab 
OA-6 (teak) dem.-ex. - Kr. 
1.750:-. INKLUSIVE MOMS. 

- SOUND CENTER
Box 20018, 
20074 Malmö, 
tel. 0401911990 (säkrast f.m.). 

PANGPRISER PA PR-RADIO! 
SILVER STAR WE-9 10 A 
100mW ........... . 92:-
PONYCB-36 
1,5 W 2 kan ..... . . . ... 235:-
PONYCB-71 
5 W 12 kan .. .... . . . .. 445:-
STYRKRISTALLER 
Par ... . ............ 18:-
Styck .. . . , .. .... .. . 11:-

I våra priser ingår alltid moms. 
Andra exempel, utanför vårt hu
vudsort.iment elektronikkompo
nenter; 
Kretskort TV2-konv. (Beskr. RT 
5/70) 
App.-boxar. 
Högtalare. 
Bygg själv Carlssonhögtal aren 
för 50 W i snygg ädelträiåda för 
340:-. 

Vi har vad Ni behöver. 
Välkommen till butiken mitt i 
trapporna på Wrangelsgatan. 
Närmaste spårvagnshållplats är 
Redbergsplatsen. 
Öppet vard . 12.00-20.00 
Lörd.11.00-14.00 

u - 66 Elektronikkomponenter 
Wrangelsgatan 4 
41662 GÖTEBORG 
Tel. 1955 19 



NYA AGENTURER 
Hans Knurr KG, Vösttyskland . APPARATlADOR, STATIV och LABORATORIEBORD etc . 
Vi kan leverera från " pyttesmå" lådor till största stativ . 

HAMEG K. Hartmann KG , Vösttyskland OSCILLOSKOP i lågprisklass öven i Byggsats . 

SELL & STEMMLER , Vösttyskland. 
TRANSISTOR PROVARE, Digitalvoltmetrar, Komp.bockn . o . kapn .apparat m. m. 

Kontakta för information. Vi har flera nyheter på väg. 

.. PEAKSOUND 

Circmkit 
FÖRSTÄRKARE SA 10-10 
En utomordentlig förstö rkare konstr uerad av AE I för moderna högkvoli totiva pick ups. 
Med en tota l uteffekt av ca 20 W över 2 st 3-8 !! högta lare har SA 10-10 mer än 
nog uteffekt för hem och allmänt bruk. Genom att Ni gör allt byggarbete (och får 
ti llfredss täl le lse a tt b yg g a s jälv ) kan vi erb juda f örstärkaren ti ll ett fan tastisk t pris fö r 
sådan kva litetsutrustning. Att byggo med Cir-Kit innebä r något nytt och stim ule rande 
i byggsatsväg . Färdigbyggd blir den kompakt och ett effektfu ll t instrument att förnöja 
allo som hör och ser den - och vem som helst kon bygga SA 10-10. 

• Spec. av AEI utvecklad koppling 
• 14 transistorer fabriksmatchade 
• Uteffekt ca 10 W ö ver 2 st 3- 8 U 

högtalare per kanal. Tota lt 20 W. 
• Distor t ion 0 ,9 %. Sign a l/brus -50dB 
• Frekv .·om råde 20-20000 Hl ± 1 dB 

Komp lett en!. ovon • Kä ns li ghet 50 mV 

SA 10-10 Kr . 198 : 00 
• Försörj ning 25 V 0,6 A vid mox be

la stn ing 
NÄTDEL SA 10 -10 Kr. 56 : 00 • För- och slutförs tärkare 
LADA teak/ svar t met. Kr . 44: 75 • För perfekt stereobalans separata vo -

EN NYHET FÖR FINSMAKARE 
Världsbekanta BAXANDAll HöGTALARE Byggsat s ES 10-15 

Den u nik a konstruktionen som med en högtalare och 
med geniala oc h nogg rant konstruerade filterkretsar som 
e lektronis kt fi ltrerar signa len på för utbestämda frekven
ser oc h utj äm na r na turl iga resonanstoppa r. En välp lane
rad appli cering av det mek. dämpande materialet i den 
oändliga baffe ln fullända r processen. Den utvalda dyr
bara högta larduken förhindrar vor je möjligh et av oöns
kad kJ ang fä rgsättning . Imp.: 15 0.. Effekt 10 W Sinus. 
Högt. : 9" X 5". Filter: 2 spec . inom boxen. Frekv.gång 
60-15 kHl. Med en enkel ba shögtalare kan f rekvens
området lätt ut st räckas. - .schema för a lterna t iva in 
koppl. medf. Dim. 46 X 31 X 24 cm va lfr itt liggande/ stb-
end e . Hölje: oljad utvald teak. Pris för byggsats exkl. 
moms komp!. m. fräst o. borrat trä, 011 skruv etc.: En
das t 179: 00, 2 st kr 149 : 75/ st. Rekv ire ra Ra lph Wests 
omdö me i UH l-F l N EWS " en hög ta lare i 2 000 : - klassen ! 

BEYONDLJUDRAMP 
med två st Boxo nd allh ögtolare i parallell pr ko nol ger en ljudkvalitet ut
över d e t hittill s hörd a t ill detta enastående låga pris. Ger d essutom bä ttre 
möjl ighet t ill va rata rumm e ts aku'\tiska särpräge l och möblering genom 
högt. flex ibla p la cering . Effekt 2 X 20 W (40 W ) impedans 7,5 0.. Pr is 
enda st 549: 75 i byggsats . 

PLÄTBOCKN I NGSMASKI N 
Sk ruv styck smod e ll 

max 45 cm/ 1,6 mm Fe, 2-- 2,5 mm Al.p l. 
Kr . 144 : 00, 6 0 cm/ 1,2 mm Fe, 2-2,5 mm 
Al.pl. Kr. 169: 00, 90 cm / 1,2 mm Fe , 2-2,5 
mm Al.p l. Kr . 254: 00. 

BÄNKMODElL max 60 cm/ 1,6 mm , 2 mm 
Al.pl. Kr. 465 : 00, 90 cm/ 1,2 mm Fe, 2 
mm Al.pl. Kr. 506: 00, 120 cm/ 1,2 mm Fe, 
2 mm Al.p l. Kr . 765 : 00 e x kl. moms o . frakt . 

NöD VÄND IGT KOMPLEMENT Fö R LA B., KUR SER O . VERKST ÄDER 

TVl-tlllsats kanal l t -69 
Fabr. ETE-ElA nätans l. 220 V 5 W. 

Iymkont roller för vardera kanalen 
somt bas- och diskon tkontroll och se
parat t ill - och frönbry tare 

• Dim .: 225 mm b red X 64 mm hö g X 76 
mm djup - possar lätt i en sk ivspe
la rsocke l 

• Byggsatsen inneh&lIer , ol la CI R-KIl
komponente r un ika kompo nentmo ll en 
för bekväm " LAY -OUT " och kompo
nentmontering som t CIR-K ll bor r och 
lödtenn sa m t eng. byggbeskr ivning. 

För prod ukt ion och motsv ara nde le verera r 
vi fa briksnya res tpoströr: 

AZ1 3: 95 ECL86 3 : 95 PCC88 5: 40 
DY86/ 87 2: 95 EF80 2 : 95 PCF80 3 : 60 
EAA91 2 : 45 EF85 3 : 25 PCFB2 4 : 10 
EABC80 3 : 25 EF86 3 : 25 PCL82 3 : 75 
EBF89 3 : 35 EF89 2 : 95 Pq84 4 : 30 
ECC81 3: 25 EF 183 3 : 50 PCl85 4: 50 
ECC82 2: 65 EF184 3 : 50 PCL86 4: 10 
ECC83 2 : 65 El34 7 : 95 PL36 5 : 95 
ECC84 4: 75 EL8 1 4: 95 PL81 4 : 30 
ECC85 3: 00 EL83 3 : 95 PL82 3 : 90 
ECC91 6: 25 EL84 2 : 85 PL83 3 : 75 
ECF82 4: 50 EL86 3 : 75 PL84 3 : 60 
EC H21 6: 75 EM34 4: 95 PL500 6 : 95 
EC H35 6 : 95 EM80 4: 50 PY8 1 3 : 35 
EC H4 1 4: 45 EM84 4: 25 PY88 3 : 80 
ECH8 1 3 : 00 EY81 2: 95 UCH21 6: 95 
ECH84 3 : 20 EY86/ 87 3 : 00 UCH81 4 : 25 
ECL82 3 : 60 PABC80 3 : 75 UL84 3 : 75 
ECL84 4: 35 PCC84 4 : 75 OB2 7 : 95 
ECL85 4 : 45 PCC85 3 : 95 OD3 ekv . 3 : 95 

Endast per postfö rskott av innelig gande la 

ge r. Expedi tion sovg . under 10 rö r Kr S : 00. 

KATODSTRÅ LE RöR 5" 5 UPI RCA i original
förpack ni ng ( = DG 13- 32 ) Kr 7 4: 75 

GRADSAX 
för 4 mm 
Fe, plå t 99 : 50 
för S mm 
Fe, p låt 139 : 00 

SKRUVSTYCKE 
120 mm 99 : 50 
150 mm 146 : 00 

Hc nds lipmask in 49 :00 

Heltran sistorise rad bandbredd 13 MHl med 2 X AF139 . Di m . 170 X 55 .< 130 mm . 

@HEFAB: 

240--300 P. ingång S-MÄRKT 
Pris: 1 st 129: 75/ st, 5 st 124: 75/ st , 10 st 119 : 75/ st, 25 st offert. 

D:o för inbyggnad 470-860 MHz 
ba llerimatn. 9- 14 V 10 mA e ll er ö ver mo tstånd 27 kl! 2 W t. 180-200 V lik,p. från TV 
likri ktar-Ellyt. Monteras häng . i TV-lå da ns bakk a nt . 
Dim. 130 X 45 X 110 m m. Pr is 89 : 75 , 5 st 84: 75/ st , 10 st 79 : 7S/s t . För 6 mån . ga ranti exkl. 
f rakt til lk . 10: - (båd a ut f. ) end. på begäran . 

Nätlikriktare 684 220V _ 3 W S-märkt. Hölj e 66 X 45 X 35 (52 ) mm monl. på , t ick propp 
m. jordon. Pri s 44 : 95 uppge ö nsk. sp. 6 , 9 eller 12 V = 

ORIFTSFÄRDIGA ENHETER Till BYGGSATSPRISER o . S-MÄRKTA 

Box 45025, 10430 STOCKHOLM. Tel. 08/201500. Tegnerg. 39, STHLM C 
EXP .' o . KONTORSTIDER Vardagar 9- 17. Lördagar stängt. Prisor ex. moms . o . f,akt . 
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TRANSFORMATORER 
ti ll RoT beskriv ningar i lager, på bestä ll 
n ing lindas ä ven med ö nskad e d a ta. Lev.
t id 1- 3 veckor. 
NÄTTRANSFORMATORER 
111832 P.: 220 V 50 Hl , S.: 2 X 1B3V 

150 mA (370 Vl 2 st 6 ,3 V 
2,5 A {12,6 V 2,5 Al 54: 75 

GlöDSTRöMS· OCH TRANSISTOR· 
TRANSFORMATORER 
100604 P.: 117- 220 V, S. : 6,3 V 

1,3 A 16 : 50 
N63 P.: 127-220 V, S. : 3, 15 V 

3 A 25 : 75 
N65 P.: 220 V S. 2 X 3 ,15 V 4 A, 

S.: 4,5 V 4 A 38: 80 
N68 D:o 6 V 3 A, 6,3 V 4 A 37: 75 
100650 P.: 220 V S. 4 st 6,3 V och 

100651 
100652 
100653 
100654 
100655 
100656 
101350 

2 st 3 , 15 V 0,3 A för paral-
le ll/ seriekopp ling 27 : 75 
D:o med 0,5 A lindn . 29: 75 
D:o med 0,75 A lindn . 30: 75 
D:o med 1 A lindn . 33: 75 
D:o med 2 A lindn. 41: 75 
D:o med 3 A lindn . 47 : 25 
D:o med 4,5 A lindn. 56 : 75 
D:o S. : 4 s t 12,6 V och st 
6,3 V 0, 15 A 28 : 50 

10135 1 D:o med 0,25 A lindn . 29 : 75 
101353 D:o med 0,5 A lindn . 33: 75 
101354 D:o med 1 A lindn. 42 : 75 
10)335 D:o med 1,5 A lind" . 49 : 75 
101356 D:o med 2 A li ndn . 56: 75 
101 357 D: o med 3 A lin d n . 68 : 25 
101358 D:o med 4,5 A lindn . 79 : 75 
102740 P.: 200- 220-240 V, S. : 4 s t 

27,5 V 0 ,08 A f . parallell / 
seriekoppI. 25 : 75 

102741 D:o med 0,15 A 26 : 25 
102742 D: o med 0,2 A lindn. 29 : 00 
102743 D:o med 0,3 A lindn . 3 1: 50 
102744 D:o med 0 ,6 A lindn. 43 : 00 
102745 D:o med 0,9 A lindn. 45: 00 
102746 D:o med 1,25 A lindn. 55: 25 
102747 D:o med 1,75 A lind n. 66 : 50 
102748 D:o med 2 ,6 A lind n. 79 : 75 
102749 D:o med 3,4 A lindn . 105: 00 
104450 P.: 200-220-240 V, S .: 4 st 

44 V och 2 ,t 22 V 0,0 4 A 
för para ll ell/seriekop pling 28 : 50 

104451 D:o med 0,075 A lindn . 31 : 50 
104452 D:o med 0,1 A lindn . 32 : 50 
104453 D:o med 0,14 A lind n. 35: 00 
104454 D:o med 0,3 A lind n . 46: 25 
104455 D:o med 0,4 A lindn . 49 : 00 
104456 D:o med 0,6 A lindn . 59 : 25 
104457 D:o med 0 ,8 A li ndn . 69 : 75 
104458 D:o med 1,25 A lind" . 84 : 00 
104459 D:o med 1,6 A lindn. 109 : 00 
104460 D:o med 2,0 A lindn. 149 : 00 
10446 1 D:o med 2,6 A lindn. 169: 00 
104462 D:o med 3,0 A lindn . 199: 00 
100325 S.: 2 X 3 ,15 V" 0,3 A 15: 75 
100623 S.: 2 X 6 ,3 V " 0,3 A 17 : 95 
100721 S.: 2 X 7 V å 0,1 A 14 : 95 
100923 S.: 2 X 9 V å 0,25 A 18 : 50 
101223 S.: 2 st 12 V å 0,2 A 18: 50 
101224 S. : 2 s t 12 V å 0,4 A 21: 25 
101 232 S. : 2 X 12 V å 11 ,5 A 84 : 00 
102432 S. : 2 st 24 V " 5 A 66: 00 
1024 12 S .: 1 s t 24 V 10 A 72 : 00 
102430 S.: 2 s t 24 V " 3 A 54: 25 
103032 S. : 2 st 30 V " 5 A 74: 25 
1031 23 S. : 2 X 35 V = l A :1 : 25 
1031 24 S. : 2 X 35 V = 1,5 A 36: 50 
104033 S.: 2 st 40 V å 5 A 79: 25 
104225 S.: 2 st 42 V å 1 A 44 : 75 
104226 S.: 2 , t 42 V å 2 A 56: 75 
107011 S.: 1 st 70 V 3 A 89: 00 
Andra nä t - och utg . t rans formatorer och 
dross la r lag erfö res . 

TRANSISTORER o. DIODER Pris o . Iyp .. . 
AC107 5 : 15 AFl85 4: 80 OA79 O: 60 
Ae122 2 : 40 ASY26 3: 60 OA8 1 O: 60 
Ae 124 2: 75 ASY27 4 : 30 OA85 O: 70 
AC125 1: 60 AS f2 8 3 : 60 OA90 O: 50 
AC 126 1: 60 ASY29 4: 30 OA9 1 O: 60 
Ae 127 I : 80 ASY7. 11 , 00 OA95 O: 70 
AC128 2, 00 ASY75 11: 50 OA2oo 3: 80 
AC132 1: 80 ASY76 5, 30 OA202 .3 : 95 
AC151 2: 10 ASY77 6 , 30 OAP12 15 : 50 
AC I53 2: 65 ASYBO 6 : 65 OAl2oo 6 : 20 
AC162 2 , 15 Be107 l : 80 OAZ211 4: 95 
AC163 2 , 40 BC108 I : 70 40233 3 : 10 
ADI39 6: 60 BC109 1: 90 40246 4: 00 
A0 149 I : 30 BF I80 5 , 20 403 12 5 : 30 
AD152 4 : 95 BF181 5 , 20 40314 4: 00 
AD15.5 4: 65 Oe22 20 : 00 40317 4, 00 
AD 16 1 4 : 60 Oe28 14 : SO 40318 12: 20 
AD162 4 , 6.0 Oe44 3 : 90 40319 5 : 90 
AF106 4: 00 OCP70 12 : 50 40361 5 : 20 
AFl15 2: 95 AA1l2 O: 75 40362 6 : 30 
AF l 16 2: 95 AA 1 t9 O: 80 40363 10 : 10 
AF117 2 : 95 BA100 1: 70 40406 6 : 00 
AFt18 6 : 40 BA101 3 ' 60 40407 4: 20 
AF12 1 2, 45 BA102 1: 80 .0408 5, SO 
AF1 24 2 , 70 BA1l 4 1, 80 40409 5 , 90 
AF12S 2: 35 BA I2 1 2, 95 404 10 6 : 80 
AF126 2: 20 BYloo 2, 60 40411 21 : 80 
AF127 2 : 35 BY127 3 , 30 40430 t6 : 70 
AF139 8, 30 BI Y83 7 : 35 40431 15: 20 
AF178 3, SO BZ Y88 2: 70 40342 19: 20 
AF179 4, 25 OA5 2 , 50 40467 9: 50 
AFl80 S: 95 OA7 3, 25 40468 4 : 30 
AF1B l S, SO OA70 O: 60 40508 12, 70 
Oa9spr js ~r . Endast per postförsk ott under 
10 st 5 : 00 expedi rionsovg ih . 
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HI-Fl STEREO 
INFORMATION 

MARKNADEN S FÖRNÄMSTA HIGH-FIDE
lITY-PRODUKTER BESTÄLLER NI BÄST 
OCH BILLIGAST FRÅN OSSI VI LEVERERAR 
ÖVE R HELA LANDET ALLA VÄLKÄNDA 
FABRIKAT FRÅN USA. JAPAN. TYSKLAND. 
ENGLAND ETC. FÖRSTÄRKARE. RECEIVERS. 
TUNERS. HÖGTALARE. SKIVSPELARE. 
BANDSPELARE. PICKUPS . STER EOLURAR 
M . M . DET LÖNAR SIG ATT KOSTA PÅ SIG 
ETT TELEFONSAMTAL VAR NI ÄN BOR 
ELLER SKRIV GÄRNA. MEN MEDDELA DÅ 
SÅ NOGA SOM MÖJLIGT EDRA ÖNSKE · 
M ÅL SÅSOM FABRIKAT. MODELL. PRIS· 
KLASS. PRESTANDA M. M . FÖR ATT NI 
SKALL FÅ EN OFFERT MED BROSCHYRER 
PÅ PRODUKTER SOM PASSAR JUST ER. 
NI FÅR GIVETVIS FLERA ALTERNATIV ATT 
VÄUA MELLAN. 
Några intressanta nyheter: En helt nyavan· 
cerad stereoförstärkare med ext rema data 
och funktioner kommer i höst från Sansui. mo
dell AU999. SinuseHekt 2x50 watt v. 8 ohm. 
2x70 watt v. 4 ohm. HD o. ID under 0.4 % 
vid fult effekt . Effektbandbredd 10-30 000 
Hz. S/N Phono över 80 db. BI. a. 2 phono
ingångar. den ena omställbar för 30K, SOK 
o. 100 K ohm, tre tonkontroller med om
ställbara utgångspunkter och stegvisa. an· 
slutning för två bandspelare. som kan få s 
an arbeta oberoende av varandra vad betro 
in· och avspelning. 5 signallampor visar In
ställd funktion. Tyvärr får vi här ej plats 
alt skriva om alla de nya avancerade prin 
ciper och komponentval som ingår i denna 
först ti rkarkonstrukt ion och måste göra den 
till hi ·fi ·entusiastens önskedröm. Äntligen 
föreligger på marknaden en idealiskt elek· 
troniskt delningsfilter användbart för både 
2 · och 3·vägssystem. 6 db el. 12 db per oktav 
avskärning. 8 delningsfrekvenser omställbart 
med 2 rattar, 200. 340. 560 o. 900 Hz 
för bas och 2 500. 3 600. 5 000 o. 7 000 
Hz för diskant. 4 votymkontroller för mellan· 
reg . och diskant. in max 3 volt. ut 2 volt, pris 
endast kr. 550:-. lämpliga slutsteg finnes 
även på 20 el . 28 watt sin v 8 ohm. de förra 
500 kr./st. 

EKOFON AB 
Vidargatan 7 
113 27 STOCKHOLM 

Tel. 08/30 58 75 
320473 

~fIex 

REFLEX kopplingsurförveckoprogram 
Bevakar 0110 radioprogram under hela 
veckan 
Kopplar bandspelaren och spelar in 
program nö.r Ni inte är hemma 
Kopplar värmen i sommarstugan så att 
det ö.r varmt nö.r Ni kommer d it 
Kopplar belysningen när Ni är bortrest 
för all ge sken av all någon är hemma 
Väcker Er med musik på morgonen 
Är dessutom en vacker prydnadsklocka 
med exakt gång 

Begär broschyr fr"'" 

INDUSTRI AB 
REFLEX 

Sundbyvägen 70, 163 59 Spånga 
Tel. 36 -46 -42, 36 -46 38 
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Miniatyrlampor 
för medicinska och elektroniska instrument 

Med och utan sockel i stor sortering 

Finnes i alla förekommande spänningar 

och strömarter 

Speciallampor tillverkas 

enligt specifikation 

TELE - INVEST AKTIEBOLAG 
POST: 402 .41 GLITEBORG 
TEL . 0 3 1 - 4 2 0135 VÄXEL 

• AGFA tonband 
• SCOTCH tonband 
• MASCOT batteri

eliminatorer 

• SHURE pickuper 

- endast till återförsäljare -

Handelsaktiebolaget 
Donaldh Rådberg 
Södra Allegatan 2 A, 
Box 2344, 
403 15 Göteborg 2 
Telefon 031-133250 

Informationstiänst 56 

KINSEKISHA 
Styrkristailer för privatradioban
det, pris 33: - till 36: - /par. 
Lågfrekvenskristaller för tonsig
nalering , 400 Hz- loo kHz. 

PC-KIT 
Kemikali esatser tör tillverkning 
av kretskort från 9: - : 

TRANSFORMATORER 
Alla transformatorer för appara
ter enligt byggbeskrivningar 
RT. 

FöRFöRSTÄRKARE 
Byggsats med 5 ingång ar, 1 V 
utgång , för transistorslutsteg . 

EFFEKTFÖRSTÄRKARE 
Byggsatser till transistorförstär
kare 2, 3, 18, 35, 50, 75 och 
100 W. Pris 40-250 kronor. 

HöGTALARSATSER 
Kompletta satser med halvsek
tionfilter, för uteffekter (sinusef
tekt) 15-150 W. 

VIDEOPRODUKTER 

Olbergsgatan 6 A 
41655 GöTEBORG 
Tel 21 37 66, 25 76 66 

Sänd katalog över rör, transisto
rer, transformator och övrig ra
d iomateriel (rabatter intill 52 %). 
O Kronor 3: 65 bifogas i frimär-

ken för katalog i lösbladssys
tem. 

O Kronor 7: 25 bifogas i frimär
ken för katalog i ring pärm . 

Namn ...... .... ... .. .. .. .... ... ~ 
Adress 

Postnummer 

Postadress 

en 
er: 
z 

••••••• • ••••• ••••• •• I 
f
o<S 
a: 
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TEAB 
Informationstiänst 55 

Komplettering för 
TV 2-programmet 
Telefunken UHF 
Dubbelantenn 
ko mbinerad med TV-belysning. 

I laQer fi nns 
3.000 st. till specialpris 
Prov DM 9.50 10 st 11 DM 
7.50 100 st il DM 6.-

UHF Avstämnings
enhet och Konverter 
med eller utan chassi 

Transistor - Dioder 
Pris vid förfrågan ! 

Werner Conrad 
Radio -TV- Eleklronik 
845 2 Hirschau Fach RT 27 
Västtyskiand 
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PrenumeratIonstjänst 
Postadress : Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon : 34 07 90 
Postgirokonto : 8371 00 
Prenumerationspris : Helår 12 nr 
42 : - kr 
Reservation för prisändringar 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerat ionstiänst, Box 
3263, 10365 Stockholm 3, i Sverige 
på närmasten postanstalt med pos
tens tidn ingsinbetalningskort postgi
rokonto 8371 00. 

Definitiv adressöndrlng, som måste 
vara förlaget ti llhanda 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 
Princ ipscheman i RT är ritade enligt 
följande riktl injer: 

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 = 1000 p) . 
3 /J. = 3 "F osv. Alla motstånd 0,5 W, 
alla kondensatorer 250 V provsp om 
ej annat anges i stycklista . 
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ANNONSÖRSREGISTER 

Ad Auriema 
AEG 
Akai 
Alerma 
Ailgon 
Audio 
Aud iosonic 
Beva 
Bosch R . 
BPG-Industrier AB 
Braun 
Conrad 
Deltron svenska 
EIA 
Ekofon 
Eldafo 
Elektroholm 
Elfa 
EMI 
Forsberg 
Gylling 
Habia 
Hammar 
Helkama 
Hetab 
H i-Fi institutet 
Holmenco 
Idestam-Almqvist 
Kongsberg 
Linjebyggnad 
Luxor 
Oltronix 
Orion 
Palmblad Bo 
Philips 

Rectronic AB 
Reflex 
Rydin 
Rådberg 
Sansui 
Scandia Metric 
Schlumberger 
Seplon 
Servex 
Skand . Tele . 
SRA 
Stenhardt M . 

58, 77 
78 
54 
98 
84 

6 
65,86, 87 

73 
97 
97 
15 

100 
97 
68 

100 
98 

70, 71 
59 , 76,102 

12 
77 

2, 7 
9 

58 
79 
99 
62 
91 
97 
74 
10 
13 
89 
81 
83 

5, 11 
66 

100 
82, 85, 95 

100 
4 

69 
61 
79 
16 
72 
55 

100 
Stevco Acoustics AB 
Stork 

63 
88 
75 
96 
66 
72 

Strömkrets 
Syd import 
Telac 
Teleinstrument 
Tele-Invest 
Te lemix 
Thellmod 
Tokai 
Trio Kenwod 
Videoprodukter 
Wigo 

GRIMSTAGATAN 89, 
162 Z7 Vällingby 
08 '87 02 40 
Telex 10596 

100 
98 
80 

101 
67 

100 
60 

Elektroniska mltlnstrument och 
apparater 
Representerar bl. a. Cossor, 
Racal, Brush, Wang, Farnell, 
PEC, Motorola Instr. 

GRIMSTAGATAN 89, 
162 Z7 Vällingby 
08'372945 
Telex 10596 
Elektroniska komponenter 
Representerar bl. a. Sylvanla, 
Analog Devlces, EMC, 
VoltronlcB 
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AB Svenska Tokai är svensk 

representant för Zodiac 

Funksprechgeräte AG i Schweiz, 

och vi lämnar samma garanti och har 

samma försäljningsvillkor i övrigt för 

Zodiac- som för Tokai-stationerna. TONRUF 

FUNK SPRE C GERAT 

P·200S 
Teknls~a data: 
Storlek: 120 x 53 x 28 mm 
Vikt: 310 g med batteri 
Sändare: 200 mW inmatad effekt 
Mottagare: 100 mW LF-uteffekt 
Känslighet: 1,5 !-l V vid 10 dB S/ N 
Bestyckning : 11 transistorer, 3 dioder 
Räckvidd med teleskopantenn i kuperad 

terräng 1-5 km 

Zodiac P-200S är en en kanals 200 mW-station i fickformat. Trots det lilla formatet har P-200S 11 transistorer 
och prestanda som man annars bara finner hos betydligt större stationer. P-200S.är försedd med tonanrop, 
batteriindikator samt uttag för öronmussla och laddning av ackumulator. 
P-200S lämpar sig utmärkt för industribruk över korta d istanser där en mycket liten station erfordras eller för 
fritidsbruk, vid jakt o.dyl. 
Stationen levereras med läderväska, öronmussla, batte ri (9 V) samt kristaller för önskad kanal. Den kan även 
utrustas med extra tillbehör som förkortad påsticksantenn och inbyggd, laddningsbar ackumulator. 

• Cirkapris exkl. moms 245:-, 
Sickla Kanalväg, 10460 Stockholm 20, Tel. 08/440710 

HUVUDREPRESENTANTER: 

Stockholm : 
Stockholms Mobllradio AB, 
Völundsgatan 5, 11321 Stockholm . 
Tel : 08/347787, 347184. 
Ingenjörsllrma Ingkano AB, 
Sjöskumsvägen 4, 12357 Farsta. 

Malmö: 
S. H. Ca to AB, 
KOksgatan 17, 211 24 Malmö. 
Tel: 040/937370 
Visby: 
Radioutställningen, 
Wall ers Plats 6, 621 00 Visby. 
Tel : 0498/13022 

r-----
Sänd mig gratis en katalog 

I med prisuppgifter över 
samtliga stationer och till

I behör! 

I Namn . 

Tel: 08/945610 , 998483 . 
Eldafo Ingenjörsfirma AB, 
Kvarnhagsgatan 126, 16230 Väll ingby. 
Te l : 081896500 

Sundsvall : Ad 
Ing. Firma Angestad & Lindgren AB, I ress ... 
Hårdvallsgatan 6, 85247 Sundsvall. 
Tel: 060/125300 

Goteborg · Orebro: 
Göteborgs RadiokommunikatIon AB, Comsult G. Roos, 

I Postnummer 

Jättestensgatan 1-3, 41723 Göteborg. Drottninggatan 53, 702 22 Orebro. 
Tel : 031 /532250 , 538050 Tel : 019/138568 I Postadress ........ .. . ~ .. 

AB Svenska Tokai 
.. .............. Sickla Kanalväg 

10460 STOCKHOLM 20 

.. Svarsförsändelse 
Kontonummer 7412 

. .... 10460 STOCKHOLM 20 



PRYTZ J ~"l RT 9 Ju 

25 ..:3 ~ B EL LMA NSG 4 HAL STAD 

den 8 septeni6er 1970 

Här är vi - nästan alla 100 på ELFA. 
I dag riktar vi ett särskilt tack till våra kunder, som gynnat oss 

under alla år. Våra glada ansikten ser Ni av naturliga skäl inte varje dag, 
men ring eller besök oss gärna, vi har säkert mycket 

att språka om även i framtiden . 

Hälsningar från ELFA-personalen. 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

SYSSLOMANSGATAN 18 . BOX 12086 
10223 STOCKHOLM 12. TEL.08/240 280 

A L L T M E L LA N A N T E N N O C H J O R D 
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