


Aldrig i Hi-Fidelityns 
h istoria har en produkt 
fått så enhälliga lovord 
från alla kritiker som 
har lyssnat på den. 

Namnet ärBOSE901 
High Fidelity, USA, augusti 1968 

" ... den är oöverträffad . .. för dess klarhet. bandbredd. stora sprid 
ning. öppna och naturliga ljud av allt jag har hört. " 

Stereo &. HiFi Times, USA, vinter/vår 1970 
" ... men det viktigaste är ljudet. Och det är här som Bose 901 står i 
en klass för sig ." . 

Teknikens Värld, Sverige, nr 7 1970 

" ... ljudet är magnifikt ... det låter verkligen som om musikerna är i 
rummet där man lyssnar." 

Audio, USA, december 1968 

" ... det är ingen tvekan att den mycket missbrukade termen "ban
brytare" passar på Bose 901 och dess helt nya ide! " 

HiFi Buyers Guide, USA, höst/vinter 1969 

" ... ljudet? Bose 901 är antagligen det enda högtalarsystem som till 
dagsdatum kan återge konsertljud som är anmärkningsvärt i sin rea 
lism." 

HiFi Stereophonie, Västtyskiand, maj 1970 

" ... denna högtalare kan med säkerhet räknas som tillhörande de 
absolut bästa bland högtalare och saknar i sitt slag konkurrens ." 

Stereo Review, USA, september 1968 

" ... jag säger att jag aldrig har hört . ett högtalarsystem i mitt eget 
hem som har överträffat eller ens varit likvärdigt Bose 901 för dess 
realil;tiska ljudåtergivning." 

American Record Guide, USA, december 1969 
" ... Bose har i ett enda stort steg tillverkat ett av de bästa högtalar
system som någonsin gjorts." 

Radio &. TV, Sverige, april 1970 
" ... den kan utan vidare klassas bland de bästa högtalare i dag rent 
Ijudmässigt ... " 

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 TESTRAPPORTER 

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 använts 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 än i nAgon annan högtalare som har tillverkats. 
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 
Nio bredbandshögtalare akustiskt samman
kopplade i en gemensam kammare. 

Direkt/Reflekterande 
En fronthögtalare och åtta högtalare på bak
sidan placerade på beräknade vinklar mot den 
bakre väggen . 

Rak tonkurva över hela återgivningsområdet 
och vid varje effektnivå. 

Aktiv Utjämning 
Elektronisk utjämning för att på ett rätt sätt 
avpassa den signal som levereras till Bose 
901 . 

KONSEKVENS 
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 . 

Genom att utrusta de nio högtalarelementen 
för värmetålighet tål Bose 901 mycket mer 
effekt än konventionella högtalare. 

Ökar de faktorer som bidrar till konsertsalsljud . 

Placeringen av högtalare på baksidan skapar 
ett brett stereopanorama. olikt alla andra 
högtalarsystem. 

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. 

Medför en exakt kontroll av den akustiska 
strålningen på Bose 901 vid alla hörbara 
frekvenser. 

HÖRBART RESULTAT 
Ökad tydlighet och klarhet. 

Instrumentens timbre reproduceras med en 
större exakthet. 

Detta medför att Bose 901 är kapabel till en 
mycket högre grad av dynamiskt omfång 
jämfört med konventionella högtalare. 

En större känsla av närhet och realism . 

Man kan sitta var som helst i rummet utan att 
instrumenten ändrar sin inbördes placering. 

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. 

Naturtrogen klangfärg. 

Generalagent Stevco Aco ustics AB 
Tel 08/609006 

Sibyllegatan 18, 
11442 Stockholm. 

Sthlm Musik Center 
08/602990 
Stockholm 

Gbg HiFi Center 
031/119451 
Göteborg 

HiFi Specialisten 
040/791 92 
Malmö 

Audio Tronic 
018/ 148821 
Uppsala 

Audio Produkter 
0586/32430 
Karlskoga 

Audio Center 
021 / 115232 
Västerås 

LjuQ Center 
0660/14410 
Örnsköldsvik 

. I 
I 

I 
I 



RADIO& 
TELEVISION 
1970 Nummer 7/8 Årgång 42 

REDAKTION 
Chefredaktör och ansvarig utgivare: 
Ulf B Strange, MAES, UIPRE 
Fackrnedarbetare: Göran Uvner 
Layout: Stefan Carlsson 
Sekretariat: Elisabeth Selander 

ANNONSAVDELNING 
Annonschef: 
Charlie Schank, Sveavägen 53. tel 34 00 80 
Annonsmaterial : 
Annonskontor F. Sveavägen 53, tel 34 9000. 
postadress: Box 3193, 103 63 Sthlm 3 

©FACKPRESSFÖRLAGET AB 1970 
Verkst dir Lars Wickman 

Redaktionell konsult: Carl-Adam Nycop 
Marknadsdirektör: Gunnar Högberg 

~ Member of International 
~ Business Press Associates 

ADRESS 
Sveavägen 53 , Stockholm Va 

POST ADRESS: 
Fackpressforlaget 
Box3177 
10363 Stockholm 

TELEGRAMADRESS: FACKPRESS 
TELE~: 17473 BONBIZ 
TELEFON: 08/ 34 0080 

För insända. icke beställda manuskript. 1010n. teckningar. 
diagram o dyl material ansvaras icke. 
Alla r6rfrågnirigar som avser i RT publicerat material - artiklar. 
produktöversikter m m samt pyggbeskrivningar. scheman och 
komponertter liksom kretsar - resp allmänna frågor skall göras 
skriftlieen till red. Telefonrorrrågningar kan i allmänhet icke be· 
svaras - p g a tidsbrist. För alla upplysningar om äJdre RT· nr:s 
innehåll hänvisas till bibliotekens inbundna ärg med årsregister. 

PRENUMERATION: Se sidan n 
Lösnu.mmer ?ch äl~re exemplar: Rekvireras genom Pressbyrån 
eller direkt rran Åhlen &. Åkerlunds Förlags AB. Försäljningsav
delningen. Torsgatan 21 . Stockholm Va. tel 08/ 3490 00 - 190. 
Biroga inga pengar. tidn sänds per postförskott. - Obs! Alla tidi · 
gare exemplar än vissa fr O m årgång 1966 är numera slut. Re· 
daktionen kan icke efTektuera beställningar på kopior av nrtiklar 
ur äldre nr! 

RT:s PRINCIPSCHEMAN: Se sidan n 
Advertising representatives: 
BRO Kontinenta, Anzeigen-Verwaltung GmbH, 4 

France 

Great 
Britain 
Italia 

USA 

Dusseldorf, Grafenberger 'Alle 271. 
Compagnie Fran~aise D'Editions, 40 rue du 
Colisee, Paris Se. 
IPC Business Press (Overseas) Ltd, 161- 166 
Fleet Street, London E C 4 
Etas-lCompass, Via Mantegna 6, 20154 Mi
lano. 
lIifTe-NTP Ine. 205 East 42nd Street, New 
York N.Y. 10017. 

OMSLAGET: Bli SSTV-amatör och inled byggandet 
nu av RT:s hcltransisloriserade slow sean-monitor, 
säger textett, ovanför vilken konstruktören, SSTV
pionjären Ake Backman, sitter bänkad i si n in
ventiösa shack. - Den intressanta och instruktiva 
artikeln inleds på sid 26. 

RT-fargfoto: P.-Å. Uddman, Kamera-Blid 

t:1I lidllil/f~.fi'([1I [ ([C"{lrl'~s.rörl(/gel 

RT-.översikten: Mätinstrument - nytt i urval. o o o 000 .15 
Ett par uppslag med presentationer och fakta kring nya mätinstrument som pre
miärvisats under vårens och försommarens elektronikmässor. Digitala voltmetrar och 
multimetrar omfattas i huvudsak. 

RT besöker Philipskoncemens forskningscentrum o • o 18 
Fysikforskningslaboratoriet i Eindhoven sysselsätter några av Europas mest .kvali
ficerade forskare på bl a området h.alvledare. Ett intressant rep'ortage om fram
tidsforskare som skapar morgondagens elektronik. 

Kontaktlösa potentiometrar o : o o o o o • o o • o o o o • o • o o o o 22 
Elektroniska utrustningars tillfOrlitlighet förbättras med dessa komponenter, som 
är japanska till ursprunget och förutspås en lovande framtid. 

Bygg själv: Heltransistoriserad slow sean-monitor o o ••• 26 
TV på amatörbanden är än så länge något exklusivt, fOrbehållet några få. Men 
nu har varje amatör chansen bygga en heltransistoriserad utrustning att sända 
egna bilder, foton och ritningar med. Var med från början och samla erfarenheter 
av SSTV! RT presenterar här både en grundläggande introduktion och en special
monitor i bygge: Nära nio sidor! 

Förbättra selektiviteten i din radiomottagare o o ••• o o 35 
Också här en högintressant bygganvisning - ta fasta på en filterkarakteristik och 
tillgå här alla data och komponentvärden! 

Korsmatningsfilter för hörtelefonstereo o • o o o 0.44 
Månadens audiomaterielprovning gäller en s k korsm.atningskrets, mycket verksam 
för bättre hörtelefonstereo. 

Kontaktdon i audioutrustningar • o o • o • o o o o o 056 
Man får se upp med de tyska DIN-pluggarna, i synnerhet vid hörtelefoninkoppling, 
sedan viss förvirring uppstått i Tyskland till följd av ett misslyckad standardiserings
försök 1969 vilket fick ändras. 
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DX-sidan o 
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Allt för Radio-ochTV industrin-från en enskild 
komponent till kompletta färg TV chassi n 

ITT Components Group tillverkar cch 
levererar allt som en apparattillverkare 
behöver. från den mi nsta kondensator 
till färgbild rör. 
Dessutom hjälper ITI:s applikations 
laboratorier Er med nya kretslösningsideer 
i nkl usive kompletta prototyper 
på mönsterkort. 
ITT gör. i Europa. komponenter för Radio 
och TV. grammofoner. band och 
kasettspelare. liksom även kompletta 
H i - Fi -högtalare. 
ITI:s program för Radio-och 
TVindustrin omfattar: 
Bildrör-svartvita och färg 
Avlänkningsspolar 
Högspänningsenheter 

Kisel- och selenlikriktare 
I ntegrerade kretsar 
Transistorer ' 
Dioder 
FärgTV -kristaller 
Fördröjni ngsledningar 
Högtalare 
Termistorer 
Kondensatorer 
Vrid- och tryckomkopp lare 
Reläer och motorer 

Vill Ni veta mer. kontakta . . ... 
ITT Komponent 08/83 00 20 
Nybodagatan 2, 
Fack, 171 20 Solna 
ITT Komponent är an avdelning av Standard Radio & !eleton AB 

KOMPONENTER ITT 
Informationstjänst 2 
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Unik digital-multimeter PM 2421 

HF-SPÄNNING RESISTANS STROM SPÄNNING 

mV V n kn 

2mV 0,2V 10 mn 10n 

1,4 V 140V 1,4 kn 1,4Mn 

Välj 
mätstorhet 

·PM 2421 
sköter resten 

PHILIPS INDUSTRIELEKTRONIK 
Mätinstrument 
Fack, 10250 Stockholm 27. Tel. 08/635000 

Ma nA p.A mA mV V 

10 kn 10 pA 10 nA 10 p.A 10 p.V 10mV 

1,4Gn 1,4 p.A 1,4 mA 1,4 A 1,4 V OOOVD 
500VAC 

• Automatiskt decimalkomma 

• Automatiskt områdesval 

PHILIPS e 
• Upplösning 10 !lV/1 O pA/1 O 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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•• 
STEREO FOR DEN 

•• 
VERKLIGT KRASNE 

En verkligl fordrande emusiaSl som 
är på jakl efter en anläggning med 
pcofessionelll ljud är ofta svår au lill
fredslälla. Sansui -:Japans äldsta och 
välrenommerade ljudspecialisl - är 
stolla över au kunna erbjuda sådan 
utrusming. 
AU-555 inrymmer avanceral ljud
ingenjörsarbele av idag. Högre dyna
mik. Lägre dislOrsion. Större fre
kvensomfång och kanalseparation. 

AU-555 har bl a dubbla högtalar
system, avskiljbara for-/slulsteg plus 
7 ingångar och 4 ulgångar. Effekl: 
2 X25 W Sinus 4 Ohm. Dynamik: 
bäme än 100 dB (IHF). Distorsion: 
lägre än 0,5 % full effekt. Kanal
separation: bättre än 50 dB. 
Frekvensområde: 20-80000 ± l dB. 

Som radiodel väljer man matchande 
TU-555 med FM/AM och klar for 
stereomottagning enligt pilotton
systemet. 

Förstärkare AU-555 och radiodel 
TI1-555. Svåra att slå. 
Ime svån att forstå vartor. 

De kommer från Sansui. 

BlI S-märkta 

Generalagent i Sverige: MAGNETON, Sveavägen 61, 11359 Stockholm, Sweden. Tel. 08-3434 Il / Denmark: QUALI-F1 INGENIORFIRMA, 
Chrisliansholms Parli:vej 26, Klampenborg / Norge: FRIGO NORSK A/ S, Eilen Sundsgt. 40, Oslo 3 / SANSUI ELEcTRIC CO., L ro FRANKfURT 
OFFICE, Schillerstrasse 31, 6 Frankfun am Main, West Germany / SANSUI ELECTRIC CO., L TO. 14-1, 2-chome, !zumi, Suginami.ku, Tokyo, Japan. 

Informltionltjinlt 3 
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lT 537 Transistor and LF 120 LF Signal 
Diode Tester Generator 

sa .s. 

. .. 

Avo Digital System B 150 Universal 
Measuring Bridge 

VCM 163 Valve 
Characteristic Meter 

. . . 

Annu ett elektroniksteg framåt! 

ELECTRONIC AVOMETER EA 113 
Titta på EA 113. Den är verkligen värd ett närmare stu
dium. En elektronisk Avometer med en känslighet på. 
likströmsområdena av 1 Mn/V och en genomsnittlig 
noggrannhet av 1,25%. Den ger god mätningsnoggrann
het upp till 100 kHz. 

Begär närmare uppgifter från 

Instrumentet har mittnolla och motståndsmätning upp 
till 100 Mn. Batteriernas livslängd är ca 9 månader vid 
oavbruten användning. 
Och till sist, priset. 
Även det är en sensation. Endast 790:-

n 

SRA SVENSKA RADIO AB 
AGENTU RAVDELN INGEN 
FACK. 10220 STOCKHOLM 12· TEL. 08-223140 

Informationstjänst 4 



radioprognoser 
juli-augusti 1970 
* Som tidigare återger RT båda 
högsommarmånadernas radio
prognoser i detta kombinera
de juli--augusti-nummer då 
det visat sig att många läsare 
är intresserade av att ta del 
också av juli prognosen i efter
skott. 

Juli 1970 
Prognosen är baserad på se
nast kända och bearbetade 
jonosfårdata och på det av 
Ziirichobservatoriet förutsagda 
solfläckstalet för denna månad, 
R = 87. 

Solfläckstalen för augusti, 
september och oktober beräknas 
till respektive 85, 83 och 82. 

Medelsolfläckstalet för mars 
föreligger nu och har av Zii
richobservatoriet beräknats till 
101,7. Förhållandevis höga dags
värden . 

Den aktuella prognosen för 
juli anger beräknade värden 
på optimal arbetsfrekvens (FOT) 
vid normala konditioner och 
av radioförbindelser 0-4000 
km inom Europa samt långdi
stansförbindelser med Ostasien, 
Nord- och Sydamerika, Syd
afrika och Australien. 

Oftast kan man med gott re
sultat utnyttja frekvenser upp 
till femton procent högre än 
den optimala arbetsfrekven
sen. Den högre frekvensen be-
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augusti 1970 
Jonosfårdata och det av Zii
richobservatoriet förutsagda sol
fläckstalet för augusti, R = 85, 
bildar underlaget för prognosen 
på sedvanligt sätt. Solfläckstalet 
för november beräknas bli 83. 

Medelsolfläckstalet för april 
blev enligt Ziirichobservatoriet 
R = 109,1 och med relativt höga 
dagsvärden i början av månaden. 

Prognosen anger enl igt 
gängse · metod beräknade värden 
på optimal arbetsfrekvens (FOT) 
vid normala konditioner. 

Oftast kan man med gott re-

SHT SHT 

sultat utnyttja frekvenser som 
ligger upp till femton procent 
högre än den optimala arbets
frekvensen, här som tidigare. 

-- Det råder nu s k sommar
konditioner, liknande dem för 
juni -- juli, men med sanno
lik försämring inträdande i slu
tet av månaden. Den höga at
mosfåriska störningsnivån som 
är karakteristisk för sommar
månaderna gör sig mest märk
bar på de låga frekvensban
den . Detta slag av störning av
tar emellertid i slutet av au
gusti. 
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~ 60 Ny litteratur 

Natur och Kultur . Sammanlagt 
fem böcker har hittills givits 
ut i serien: 

CLASON, BJÖRN: Vi IYs.snar 
pa polisen ochflyget. Pris ca 16:40 
kr. 
Författaren är känd för RT:s 
läsare genom ett flertal kon
verterbeskrivningar i RT under 
senare år. Dessa ingår nu i boken 
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tillsammans med antennbeskriv
ningar, frekvenstabeller och 
många andra fakta till god hjälp 
för alla intresserade av ·VHF
och UHF-radiokommunikation. 

RÖSNES, THORE: Elektronik i 
mikr%rmat. Pris ca 19:75 kr. 
Boken visar utvecklingen av 
de integrerade kretsarna och be
skriver tillverkningsprocesserna 
för monolit- , tunnfilms- och 
tjockfilmskretsar. En populärt 
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nämnes MUF (Maximum 
Usable Frequency) eller den 
högsta frekvens som kan an
vändas vid förbindelser mellan 
två platser på jorden vid re
flexion av de joniserade skikten 
i jordens övre atmosfår. Ännu 
högre frekvenser reflekteras en
dast sporadiskt. 

Sommar konditioner råder med 
hög förekomst av atmosfåriska 
störningar och jonosfårabsorp.· 
tion som tillfålligt kan försämra 
konditionerna, i synnerhet på 
de låga frekvensbanden. 

Stor förekomst av sporadiska 
E-skikt kan ge upphov till s k 
short-skip-konditioner på de 
höga frekvensbanden . 
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Även norrskensaktiviteten kan 
ge ökade möjligheter till short
skip-öppning på VHF-banden. 

Meteorskuren "Taurids" upp
träder den 27 juni - 6 juli 
med maximum den 30 
juni, "Aquarids" den 24 juli -
7 augusti med maximum den 
28 juli, "Perseids" den 29 
juli - 17 augusti med maximum 
den 12 augusti. Dessa skurar 
kan som vanligt ge upphov till 
extrema radioförbindelser på 
de höga frekvensbanden. Den 
sist nämnda skuren anses som 
mest aktiv. 

Juli-konditionerna kan jäm
föras med dem som rådde un
derjuli 1960, 1967, 19680ch 1969. 
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Som bekant orsakar meteor
skurarna, när de når jordens 
atmosfår, extra jonisation i de 
skikt som reflekterar radiovå
gor. Detta gäller speciellt under 
periodens maximum, då man 
kan nå VHF-utbredning på fle
ra hundra kilometers avstånd. En 
aktuell skur, som anses mycket 
aktiv, är "Perseids" , 29 juli 
- 17 augusti, med maximum 
den 12 augusti. En del andra, 
inte speciellt aktiva skurar för
utses den 1, 3, S och 18 augusti. 

VHF-öppning orsakad av 
sporadiska E-skikt är möjlig 
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även under denna månad men 
avtar i slutet av månaden. Even
tuell VHF-kommunikation är 
mest tänkbar under förmiddags
timmarna samt ·senare delen av 
eftermiddagstimmarna i au
gusti. 

Aven norrskensaktiviteten kan 
ge upphov till VHF-utbred
ning på dIstanser upp till ca 
1500 km. 

Månadens konditioner kan 
jämföras med dem som rådde 
under augusti 1967, 1968 och 
1969. 
TS 
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hållen och lättsmält bok om ett 
nog så komplicerat ämne. Flera 
kopplingsexempel ingår också. 

Vi bygger med linjära integrerade 
kretsar. Pris ca 9:75 kr. 
En helt och hållet praktisk bok, 
som är sammanställd aven serie 
artiklar i den engelska tidskriften 
"Practical Electronics." Beskriv
ningarna i boken, som bl a 
utgörs av förförstärkare för ker 
pick up och likspänningsvolt-

12 
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meter, ·är uppbyggda kring 
Plesseys operationfförstärkare 
SL 701 c. 
BERGTOLD, FRITZ: Nybörja
rens elektronikbok . . . kom
·ponenterna. Pris ca 13:75 kr. 
En elementär bok, som be
handlar de i elektroniksam
manhang. vanligaste byggste
narna. Oversättning och bear
betning: Thore Rösnes. 

~40 



Delförstoring av lödkolv 
där Hpbias tunnväggiga 
TEFLON rör använts som 
isolering. Rören finns i 
flera färger. 

Habias tunnväggiga TEFLON® rör 
*) ursprungsbeteckning svart rand 

är godkända av SEMKO 

Används ofta för att isolera lödställen i trånga 
kontakter. Tål värme upp till 260° C. Skadas därför 
inte vid lödning. Isoleringsegenskaperna är utom
ordentliga - speciellt inom högfrekvens. Och frik
tionskoefficienten är mycket låg. 

® Registered Trade Mark, DU PONT 

Rören tillverkas också som krympslang och mot
står syror, lösningsmedel och tål alla kemikalier. 
Praktiskt taget ingenting häftar vid. 
Finns i dimensioner 0 0,2 x 0 0,4 till 0 79 x 
o 82 mm. Korta leveranstider. 

Ring gärna så sänder vi prover. 
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Nyhet från Sony! 

Söny STR 6040 Känslighet: Sony STR 6050 Signal/brusförhållande: 
Stereoförstärkare med 20 ~V, yttre antenn Stereoförstärkaremed 50 dB vid 5 mV 
inbyggd AM/FM-stereotuner. Signal/brusförhållande: inbyggd AM/FM-stereotuner. Antenn: 
Högselektiv FM-tuner med 46 dB, vid 5 m V Högselektiv FM-tuner med Inbyggd ferritantenn, 
kristallfilterförsedd Antenn: kristallfilterförsedd MF-för- uttag för yttre antenn 
MF-förstärkare. Stereoför- Inbyggd ferritantenn, stärkare. Stereoförstärkare Harmonisk distorsion: 
stärkare med 2 X 15 watt uttag för yttre antenn med 2 X 30 watt sinuseffekt 0,5 % vid 5 m V in 
sinuseffekt och mindre än Harmonisk distorsion: och mindre än 0,2 % harmonisk Förstörkardelen 
0,5 % distorsion vid 0.8 % vid E mV distorsion vid maximal Uteffekt: 
maximal uteffekt. Utrustad F örstörkardelen uteffekt. Utrustad med bl a 2 X 37,5 watt musikeffekt 
med bl a loudnesskontroll, Uteffekt: loudnesskontroll, brusfilter, 2 x 30 watt sinus vid 
brusfil ter och snabbval 2 X 22 watt musikeffekt snabbval mellan program- 8 ohm belastning 
mellan programkällorna. 2 X 15 watt sinus vid källorna och brusspärr. Harmonisk distorsion: 
FM-tuner 8 ohm belastning FM-tuner Mindre än 0,2 % vid 
Frekvensområde : 87-108 MHz Harmonisk och F k • d 87 108 MH max uteffekt re ven somra e: - z M' d .. O 1 Of • d 
Känslighet: 2,0 ~ V (IHF) Il\t!-dist~.rsion: Känslighet: 2,0 ~ V (IHF) In re an , 7 0 VI 
Signaljbrusförhållande: 70 dB l\t!Indre an 0,5 % Signaljbrusförhållande: 0,5 w~tt ute.ffekt 
Selektivitet: 70 dB (IHF) vId max uteffekt 70 dB (IHF) Il\t!-dlst~.rslOn: . 
Frekvensområde : ' Frekvensområde : Selektivit~t: 70 dB (IHF) MIndre an 0,4 % vId 
30 Hz- 15 kHz ± 1 dB 20 Hz-50 kHz+0-3 dB Frekvensområde' max uteffekt 
Antenn: (Phonoingång RIAA standard) 30- 15000 Hz ± i dB Mindre än 0,2 % vid 
300 ohm balanserad Signal/brusförhållande: Antenn: 300 ohm, balanserad 0,5 watt uteffekt 
H " . k d" Ph t 70 dB Frekvensområde : armoms IstorSlOn : ono, ex ra: Harmonisk distorsion: 
Mono 0,4 % Band: 90 dB Stereo 0.5 % Mono 0,4 % 30-50000 Hz+ 0- 3 dB 
Stereo 0,5 % Tonkontroller: 'StereosepaJ;ation: (Phonoingång RIAA standard) 
Stereoseparation : Bas: ± 10 dB vid 100 Hz Bättre än 40 dB vid 400 Hz (Tape NAB standard) 
Bättre än 40 dB vid 1 kHz Diskant: ± 10 dB vid 10 kHz Signal/brusförhållande: 

AM-tuner Extra: Bättre än 90 dB 
AM-tuner 
Frekvensområde : 
530- 1605kHz 

GYLLING 

Frekvensområde : Tape, phono: Bättre än 70 dB 
530- 1605 kHz Tonkontroller: 
Känslighet: Bas: ± 10 dB vid 100 Hz 
20 ~V, vid yttre antenn Diskant: ± 10 dB vid 10 kHz 

Gylling Hem-Elektronik AB, Stockholni 08/ 98 16 00, Göteborg 031/420250, Malmö 040/94 6530, Sundsvall 060/ 15 04 20 
/ " 

Informationstjinst 5 
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ERAMATIC 

Vilka egenskaper har gjort ERA
skivspelarna så framgångsrika? 

1. Utomordentligt goda data vad beträffar sådana fundamentalt viktig.a . 
egenskaper såsom lågt svaj och rumble. Ett svajvärde om max 0,03 % och 
rumble -76 dB (båda enligt DIN) gör skivspelarna till de bästa på världs
marknaden . 

2. Funktionssäkra . ERA-skivspelarnas 24-poliga synkronmotorer (numera 
24 + 24 poler i och med att en startrotor tillfogats) har visat sig vara oför
störbara vid normalt handhavande. Den relativt sett låga effekten skulle, om 
motorn varit av vanlig typ, innebära risk för överhettning om bromsande 
moment överskrider ett visst värde. Hos ERA-motorn finns inte denna risk. 
Motorns stora polantal i kombination med remdrih gör att motorn i stället 
oscillerar mellan polerna vid för hög belastning. Hittills har inte en enda 
motor behövt bytas ut på ERA-skivspelarna på grund av överbelastning . 

3. Konstruktionen är genomtänkt. Möjligheten att väga in nålkraher på 
1/10 pond när, utan separat nålvåg, är en stor fördel. Separata nålvågar 
som kan ge samma precision ligger i hundra kronors-klassen! - Montering 
av pick-up på separat slide-in-platta gör skifte mellan olika system möjligt 
mycket snabbt. - Chassit är inte enbart en frontplatta, det är en "helsvetsad 
kaross", detta för att erhålla maximal vridstyvhet . Ett vekt utförande skulle 
medföra större risk för deformation vid påkänningar, ökande risken för för
sämrade data vad beträffar svaj. 

AUDIO STOCKHOLM 



DX-spalten 

DX-NYHETER 
I KORTHET: 
Även om högsommaren innebär 
semestertid för nästan alla, pla
nerar många DX-are att under 
sin lediga tid ägna någon del åt 
DX-ing. De som önskar offra 
några timmar av si n nattsömn 
kan verkligen få valuta: Kon
ditionerna för de lati namer i
kanska kortvågsstationerna når 
sin kulmen just nu, och något 
hundrat al stationer kan höras 
från 19-mete.rsbandet upp ti ll 
120-metersbandet. RT,s DX
spalt vill därför uppmana a lla 
läsare att ta tillfället i a kt att 
skaffa rapport från några av 
dessa trevliga stationer! 

Visserligen är svarsvi lligheten 
ofta dålig hos dessa stationer, 
men när man minst anar så 
kan det komma ett trevligt QSL
brev, inte sällan åtföljt av vack
ra vimplar och standar. 

• En ny station i Dominikan
ska republiken är en av denna 
säsongs trevliga bekantskaper 
på kortvågen. Den började 
höras i Sverige redan i våras och 
har bästa avlyssningstid O I O{}-
03 .00 på 4 825 kH z. Den kal
lar sig Radio Cultura-La Voz 
de la Fuerza Armadas, och 
adressen är Santo Domingo. 
Stationen önskar rapporter. 

• En annan angenäm station, 
som ibl and kan höras i vårt land 
är Radio Lumiere på Haiti. 
Den sänder på 2410 kHz och kan 
under extremt goda konditioner 
höras i vårt land . Sändareffekten 
har nu höjts från 250 W till 10 
kW, så nu bör chanserna ha 
ökat betydligt. 

• BBC skall utöka verksamhe
ten vid relästationen i Singapore 
för sin Far Eastern Service. De 
gamla 75- och 7,5 kW-sän
darna kommer att utbytas mot 
fyra om 100 kW resp fyra på 
250 kW. 

• Cyprus Broadcasting Cor
poration kan fortfarande hö
ras med testsändningar kI20.0{}-
21.00 på 9715 kHz. Anropar 
på grekiska och engelska ocli 
svarar med ett snyggt QSL-kort. 

• Radio Bamako i Mali ut
nyttjar nu sin nya högeffektsän
dare och har bra hörbarhet bl a 
kl 07 .00--09.00 på 5955 och 
9710kHz samt även under 
kvällstid . 

• Enligt obekräftade press
uppgifter skall den grekiska 

DX-sidan presenterar 
TURISTRADION P Å MAL
LORCA: NUMERA RADIO 
SYD MALLORCA 
För ett par år sedan presentera
de DX-s idan den svenska tu
ristradion på Mallorca och 
dess verksamhet. I takt med 
den allt stridare strömmen av 
svenska turister till ön ökade 
även kraven på svensk nyhets-

motståndsrörelsen med Andreas 
Papandreou i spetsen planera 
en rad iostation piacerad ombord 
på ett fartyg. Fartyget skulle 
stationeras i Medel havet utan
för Greklands kust. 

• Deutschlandfunk sänder nu 
ett DX-program på engelska 
varannan onsdag kl 19.00 på 
mellanvåg I 268 kHz. Program
met kallas " DX-Circle" och . 
produceras av Alan Thompson. 

• Österreichscher Rundfunk 
sänder nu sitt tyska DX-pro
gram på söndagar kl 22.10 på 
615,7 180 och 11925 kHz. 

• Siiddeutscher Rundfunk 
sänder ett DX-progra m den an
dra söndagen i varje månad kl 
16.45 på 6030 kHz. 

• Radio Belgrad i Jugoslavi
en sänder ett DX-program första 
tisdagen i varje månad kl 19.30 
på 6 100, 7200 och 9620 
kHz. 

• SBC ' i Schweiz har ändrat 
sitt schema för DX-programmen 
från att sändas varje måndag 
till varannan måndag. . 

• Den grekiska mellanvågs
stationen Pyrgos Broadcasting 
Station sänder ett DX-program 
på tyska den första fredagen 
och lördagen i varje månad 
under sitt internationella natt
program från 00.00--04.00. 
Programmet produceras av 
Worldwide DX-Club i Bad 
Homburg, VästtyskIand . 

• En förteckning över radio
stationer som svarar med vim
pel och standar har utgetts av 
Wolfgang Alms, D-415 Kre
feld, Köningsstrasse 114, Väst
tyskland, och kan erhållas mot 
fem internationella svarsku
ponger. 

• Riksforbundet DX-alliansen 
har publicerat en lista över alla 
DX-klubbar i Sverige samt en ny 
förteckn ing över de olika ra
dioländerna i världen. Listorna 
kan erhåll as mot I krona i fri
märken från förbundets adress, 
Box 3108, 10362 Stockholm. 

• European DX-Council kom
mer i år att håll a sitt årsmöte i 
Köln under tiden 24--26juli . 

• RT har tidigare informerat 
om fru Britt Wadners radiosta
tion i Gambia. Stationen starta
de si na sändningar i april på 
mellanvåg 998 kHz. RT åter
kommer ev med ett reportage från 
stationen av en av de svenska 
teknikerna. Börge Eriksson 

information . Inför högsom
marens resetopp skall RT ge 
några glimtar av denna för så 
många svenskar bekanta sta
tions nya giv. 

I början av mars i år ge
nomfördes en radikal utökning 
av de svenska radioprogrammen 
på Mallorca . Tidigare hade 
Svensk Turistradio under re
daktör Lars Magnus Westrups 
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Lars Magnus Westrup med fru Inger vid Radio Syd Mallorca, som 
utökat verksamheten och ändrat namnet. 

ledning sänt ett halvtimmespro
gram varje dag sedan 1964. Den 
I mars utökad'es sändningstiden 
ytterligare en halvtimme, och 
programmen sändes numera mel-' 
lan kl 19.0{}-20.00. Samtidigt 
övergick stationen från att 
sända på mellanvåg till FM
bandet (97,5 MHz), vilket med
för betydligt förbättrad ljud
kvalitet på programmen. 

Redaktör Westrup har under
handlat med myndigheterna 
om ytterl igare utökad sänd
ningstid . Medarbetarstaben 
har också fördubblats. Tidgare 
arbetade han tillsa mmans med 
sin fru Inger ensam med pro
grammen, men numera medver-

DX-PROFILEN: 
OWE NORDIN 

Vår " DX-profil " är den här 
gången DX-Alliansens kände 
förgrundsfigur Owe Nordin, 
Stockholm. Owe är 25 år och 
började sin DX-bana 1955, 
då han hörde ett av de svenska 
programmen från BBC i Lon
don. 

Det egentliga lyssnandet kul
minerade i början av 60-talet då 
han förbrukat ett par standard
mottagare och inköpt en tra
fikmottagare (Eddystone 670S). 
Denna tjänade troget ända fram 
till 1968 då den utbyttes mot 
en Hallicrafter SX 122. 

Under sina aktiva år som 
DX-are har Owe hunnit få 200 
olika stationer verifierade i 
115 länder. Till de bästa verifi
kationerna räknar han svaren 
från (den notoriskt svarosviTI Iga) 
Radio Belgrano i Argentina samt 
Radio Junin i Venezuela. På 
den senare stationen fick han 

kar som ny reporter Curt Ren
.kwitz och som underhåll 
ningschef Kenth Schöön, som 
PR-chef Willy Cederlund och 
som tekniker Birgitta Renkwitz. 

Fru Westrup kommer att få 
ökade uppgifter som program
annonsör medan L M Westrup 
själv kommer helt att ägna sig åt 
aktualitetsavdelningen. De ny
heter som presenteras ·av Sve
riges Radio kl 18.30 "återut
sänder" man bara en halvtimme 
senare, kl 19.00. Vidare sänder 
man ett 10 minuter långt sport
extra varje kväll. I samband 
med dessa utökningar av tu-
ristradion ändrades namnet 
till Radio Syd Mallorca. BE 

personlig kontakt med stationens 
internationella sekreterare, vil
ket bl a resulterade i ett an
tal specialprogram för Owe från 
flera venezuelastationer. Han 
har även haft många andra trev
liga brevkontakter, bl a med 
dottern till direktören (!) på 
Radio Curom och en nyhets
uppläsare på Radio Hoyer, båda 
stationerna belägna i Neder
ländska Antillerna. 

Sin uppväxttid tillbringade 
Owe i Hällestad och var där 
med om att bilda Hökens DX
Club, som efter några års 
verksamhet ändrade namn till 
"The DX-Companions" genom 
en del sammanslagningar med 
andra klubbar. Vägen till hans 
senare förtroendepost, nummer 
ett inom svensk DX-i ng; ordför
andeskapet i DX-A lliansen, 
har gått via uppdrag i Sydsve
riges DX-Förbund och som 
redaktör och sekreterare i DX
Alliansen . Dessutom är Owe 
Nordin medlem i tävlingskom~ 
mitten i European DX-Councils: 

Föreningsarbete och studier 
sätter numera'sin prägel på Owe s 
aktiva DX-ande, men en och 
annan stund blir ändå över. På 
tävlingsfronten har han noterat 
ett par framgångar bl a en sjätte
placering i den första lands
kampen mellan de nordiska 
DX-arna samt en tionde pla
cering i SM . BE 



Röntgenbild av portabel bandspelare 

Bandspelarna blir mer och -mer avancerade ••• 

Generalagent 

mDDn radiD a.b. 
RIddargatan 23 ' A 
11457 Stockholm 
Tel . 081630 360 

I 

• • • och behovet av 
Duracell batterier stiger I 

Bandspelarna förses med synkronisering, VU-mätare, räkneverk och AVe 
- allt är inbyggt. Dagens portabla bandspelare har allting I Men det 

behövs bra batterier för att driva dem. Många tillverkare rekommenderar 
numera Duracell-balterlet, som ger maximal effekt och tar minimal plats. 

Klarar bandspelarmotorernas höga krav på jämn ström. Håller hög 
spänning för exakt förstärkarinställnlng. Duracell-batterierna behåller 

sin effekt I åratal. Fråga efter Duracell batterier - -den långlivade 
kraftkällan- - överallt där man säljer batterier. 

DURACELl.: banerler från MAiIöRY 
Informationstjänst 8 

UNIVERSALTEST MED .SAJlWA' 
Sanwa-multimetern, som Ni b~höver för Era tester, är ett precisions
instrument i 20 olika modeller, t ex R-1000CB. 

Multimeter R-1000CB 
• Vridbar skala, en för varje mätområde, som kommer fram i "fönstret" samti

digt som man skiftar mätområde med omkopplaren. Skaljustering obehövlig. 
Enkel avläsning utan skalkonstanter. 

• Kretsarna i Instrumentet skyddas av brytare som kopplar bort mätsladdarna 
vid felaktig anslutning eller överbelastning. Aterställning görs med en " reset" 
knapp. 

• Friktionsfritt, bandupphängt vridspolesystem. 
• Låga mätområden för likspännig för noggrann mätning på transistorkretsar. 

Mätområden 
likspänning : 100 mV-l 000 V i 8 områden (40 kohm/V) 
växelspänning : 2,5 V-l 000 V i 5 områden (8 kohm/V) 
likström: 25 /-IA-S A i 5 områden (200 mV) 
växelström : 5 A (200 mV) 
resistans: 10 kohm-l0 Mohm i 4 områden (max 2 kohm) 
nivå: -16 dB- + 62 dB. 

Noggrannhet: 3 % av fullt skalutslag på DC-områdena, 4 % på AC och nivå. 
Batterier: två 1,5 V pen light-celler. 
Dimensioner och vikt: 225 X 147 X 124 mm, 1,7 kg. 

Närmare informationer från generalagenten: 

BERGMAN & BEVING AB 

MÄT ENDAST MED DET BÄSTA, MÄT MED SANWA 

STOC KHOLM 
KARLAVÄGEN 76 
STOCKHOLM 10 
TEL. 08/24 60 40 
TELEX 199 29 

Informationstjänst 7 

MALMÖ 
CARLSGATAN 4 
MALMÖ 1 
TEL. 040/767 60 
TELEX 3109 

GÖTEBORG 
SVENTORPSLIDEN 8 
GÖTEBORG 35 
TEL. 031/19 26 70 
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Hirschmann 
Super Spectral418 
Marknadens mest effektiva TV2-antenn . 
D Extra hög spänningsvinst 18dB . 
D Extra hög riktverkan tack vare små öppningsvinklar. 
D Extra högt fram/ backförhållande. 

1. Bra när det är långt till sändaren . 
2. Bra när mottagningsförhållandena är ogynnsamma. 
3. Bra när flera TV-apparater skall anslutas 

till en antenn . 

~ABSERVEX 
Orderkontor och S-lager: 
Stockholm. Tegeluddsvägen 3 • Tel. 08/63 55 20 
Malmö. Kosterögatan 5 • T.el. 040/93 61 60 
Göteborg. Ran ängsgatan 9-11 • Tel. 031 / 19 26 80 
Sundsvall. Östermovägen 33 • Tel. 060/ 15 09 80 
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S-lager: 
Gävle. Kålhagsgatan 1 
Hälsingborg. Vienergatan 2 
Jönköping. Kanalgatan 36 
Karlstad. Norra Allen 18 
Linköping. Hästskogatan 13 
Luleå. Nygatan 2 
Norrköping. Finspångsvägen 27 
Skellefteå. Nygatan 26 
Ö·rebro • Trumpetaregatan 2 
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RT -översikten: Mätinstrumentnyheter 

Mätinstrument 
nytt i urval 

RT återkommer här med en 
faktafylld presentation av ett ur
val av de intressantaste mätinstru
menten som förevisats under vå
rens och försommarens elektr0-
nikutställningar . 

Presentationen omfattar i hu
vudsak digitala voltmetrar och 
multimetrar . 

* Saven AB 
Dana Laboratories, USA, har utökat sitt 
program med ytterligare två modeller: 
• Digitala multi metern 3800 (jig 1) i 
lågprisområdet finns i tre utföranden -
3860 (för DC och ohm), 3800 (för DC, 
AC, ohm och ström) och 3800-01 (sam
ma som 3800 + BCD-utgång). Samtliga 
typer har 100 % overrange. DC-nog
grannheten är O, l % och referensstabili
teten garanteras till 0, I % för minimum 
6 månader över temperaturområdet 15 
_35 0 C utan kalibrering . 

" Dual-slope" plus filter ger hög stör
undertryckning. Upplösningen är 100 !L Y 
DC, I mY AC, 100 mohm samt 10 flA 
och instrumentet tål l 000 Y på samt
liga DC-områden. Multimetern är upp
byggd på ett enda kort för ökad tillför
litlighet och servicebarhet. 
• 5200 är Dana Labs senaste tillskott 
av digitala voltmetrar i mediumprisklas
sen. Det har fem fulla siffror plus over
range. Instrumentet finns i laboratorie
och systemutförande med upplösning 
lO flY e)ler l !LY. DC-noggrannheten är 
0,005 % och arbetsprincipen " Dual
slope" plus filter. 5200 kan erhållas med 
isolerad eller oisolerad programmering 
och BCD-utgång. Läshastighet kan fås 
upp till 100 läsningar per sek. 

* Robert E O Olsson AB 
På utställningen IM-70 visade civilin
genjör Robert E O Olsson AB nya italiens
ka mätinstrument från 1ng ' Guido Gay, 
Milano. Programmet består av 8 instru
ment. 
• Modell 4000 (jig 2) är en multimeter, 
som förutom likström, likspänning, växel
ström och växelspänning till 20 kHz och 
resistans även mäter frekvens till lO (25) 
MHz, tid och period. Den har 4 fulla siff
ror och 20 % överområde. Maxfelen är lik
spänning, likström och resistans' ± 0 ,3 %, 
växelspänning och växelström ± 0,5 %, 
frekvens och tid l X lO -s. 
• 1 minnesvoltmetern MT45 följs en 

Fig l. Dana's digitalmultimeter 3800. 

Fig 2. Multi
metern 4000 
från italiens
ka Ing Guido 
Gay. 

Fig 3. Räknaren 4002 från Guido Gay. 

Fig 4. Multimetern DMM 2 från Advance. 

Fig s. Solartrons digitalvoItmeter LM 1490. 

bredbandig ingångsförstärkare av positiv, 
negativ eller full likriktare och en upp
laddningskondensator. Ett digitalt minne 
registrerar toppspänningen och håller 
den kvar till dess en högre spänning kom
mer eller man nollställer instrumentet. 
Mätområdena är 100 mY till 2000 Y full 
skala. Yttre spänningsdelare till 50 kY 
kan anslutas . Enstaka pulser av I flS 

. längd kan mätas. Instrumentet kan dri
vas med yttre batteri. Används för mät
ning av transienter under åskväder, vid 
belastningsändringar på elnätet, i kretsar 
innehållande tyristorer, mätning av bullers 
toppvärden osv. 
• Räknaren 4002 (jig 3) har 4 dekader, 
kristallkontrollerad tidbas, frekvensom
råde 1Hz-lO MHz och fungerar upp 
till 25 MHz. Den mäter tid, period och 
variabel mätfrekvens och kan hålla mät
värde till dess " reset" intryckes. 
• 4001 ser likadan ut men har frekvens
område 1Hz-I MHz. Mätfrekvensen 
är tidbas. 

* Scandia Metric AB 
Advance E1ectronics introducerar en ny 
digital multimeter DMM 2 (jig 4). Instru
mentet är mycket kompakt (20 X 8 X 18 
cm, vikt 1,5 kg) och har 17 mätområden 
för digital avläsning av AC, DC, spän
ning, ström och resistans. 
• Funktions- och mätområdesval sker 
med tryckknappar. DMM 2 läser till 1999 
med automatisk decimalplacering. Över
'styrningsindikering vid val av fel områ
de eller funktion. Höljet är av slagtålig 
plast , och den kan förses med batteri
kassett. 

Räkne- och minnesfunktionerna i DM M 
2 för de tre dekaderna utförs aven enda 
MOS LSI-krets, vilket ger hög tillförlit
lighet. 

DMM 2 arbetar med integrerad dub
bel ramp och har en zenerreferens med 
mycket låg temperaturkoefficient samt 
automatisk nolldriftsbalansering. 

Flimmerfri avläsning tack vare min
neselement som " håller kvar" tidigare 
information under pågående låscykel. 

Batterikassetten ger 5 timmars drift 
utan uppladdning. 

Mätområden: 200 mY-1000 Y resp 
200 flA- 1 A med noggrannheter mellan 
0, 1 och 0 ,5 % beroende på mätområde. 

* Schlumberger AB 
Solart ron, som var först med att intro
ducera en digital voltmeter i Europa 1959 
- och den integrerande digitalvoltme
tern 1964 - har i år presenterat ytter
ligare en nyhet. 
• Det är LM1490 (jig 5) - en volt
meter med automatisk kalibrering, eller 
"självkalibrering", om man så vill. Med ... 
bestämda tidsintervall, som kan förinstäl- ~ 
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RT -översikten: 

las, kopplar instrumentet nämligen bort 
sig själv från signalspänningen som håller 
på att mätas och ansluter sig i stället 
till en oberoende spänningsreferens. Om 
så behövs kalibreras instrumentet auto
matiskt tills felet är noll. 

Bland fördelarna med detta kali bre
ringsförfarande märks att långtidsstabili
teten aldrig skiljer sig mycket från kort
tidsstabiliteten samt att t ex temperatu
ren inte får någon större inverkan på mät
ningen . 

Med LM 1490 kan bl a likspänningar 
mellan O, I p.V och I 000 V mätas. Det 
kan styras manuellt, automatiskt eller 
fjärrstyras med läshastigheter från 0,25 
till 500 per sek. Nätstörningar kan un
dertryckas totalt utan ökning av tidskon
stanter, som är vanligt vid filtrering. Den 
inbyggda referensen består aven tempe
raturkontrollerad zenerspänning, men val
fri kalibreringsreferens kan anslutas. 
• VM 1240 (jig 6) är en ny digital mul
timeter från Solartron med 26 områden 
och med vilken kan mätas ström, spänning 
och resistans. Den väljer automatiskt po
laritet, har hög inimpedans, överbelast
ningsskydd och använder "Dual slope
teknik" för största undertryckning av 
brus. Mätområden: 200 mV-lOOO V, 
200 !LA-2 A resp 200 ohm-20, Mohm. 

* Scantele AB 
Systron-Donner's nya digitalmultimeter 
7005 (jig 7) har fem fulla siffror. Som 
standard har instrumentet upplösningen 
0,00 I % (I O !LV), vilken kan ökas till 
I !LV med hjälp av ett plug in-kort. DC
mätningar sker med noggrannheten 
± 0,005 % av avläst värde. Läshastighe
ten kan ställas in upp till 5 per sek. Vidare 
erhålls decimal tecknet automatiskt och 
polariteten indikeras. Vid 20 % överbe
lastning lyser en indikatorlampa. 
• Instrumentet är flexibelt på så sätt, 
att det kan byggas ut med hjälp av plug 
in-enheter från en vanlig voltmeter till 
att även omfatta ström- och resistansmät
ningar med BCD-utgång. "Dual-slope" 
plus aktivt filter gör störundertryckningen 
bättre än 80 dB vid störfrekvenser från 
59 Hz och uppåt. 

På I V- och 10 V-områdena är inim
pedansen större än 10000 Mohm, vilket 
tillåter mätningar på källor med upp till 
100 kohm utimpedans utan att noggrann
heten försämras. 

* Oltronix AB 
Oltronix, som tidigare nästan helt ägnat 
sig åt konstruktion och · tillverkning av 
strömförsörjningsutrustning, har helt ny
ligen presenterat ett panelinstrument och 
en digitalvoltmeter. 
• DVM 512 (jig 8) är en snabb digi-
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Fig 6. Solartrons multimeter VM1240. 

Fig. 7. Digi
taImultime

tern 7005 
från Systron· 

Donner. 

Fig 8. Oltronix' digitalvoltmeter DVM 512. 

Fig 9. Keith
ley's digitala 

multi meter 
160. 

.;;". 
. , . . 

~~~ . 

Fig. 10. Philips digitala multimeter PM2421. 

Fig 11. 8100A, 
digital multi

meter från 
Fluke. 

Fig 12. "Fickoscilloskopet" Logic Pen. 

tal voltmeter, med läshastigheter upp till 
100 per sek och noggrannheten ± 0,0 I % 
av avläst värde ± 0,002 % av fullt skal ut
slag under 3 månader vid 15°-35°C. 
Instrumentet har automatisk placering av' 
decimaltecknet och indikering av polarite
ten. Det är utfört i stativmodell. . 
• 160 (jig 9) är beteckningen på en di
gital multimeter från Keithley, som kan 
karakteriseras som en digital version av 
den äldre modell 155. Den har tre fulla 
siffror plus en overrangesiffra sa:mt pola
rttetsindikation (som är automatisk). Den 
uppges hålla sin kalibrering i; minst 6 ' 
månader vid 23 ° C ± 110 ppmr C. Instru
mentet mäter spänning från I !LV till 1000 
V med noggrannheten ± O, I % av avläst 
värde ± I siffra, strömstyrkor från O, I 
nA till 2 A med noggrannheten j- 0,2 % 
± I siffra samt O, I ohm-'--2000 Mohm 
med noggrannheten ± 0,3 % ± I siffra. 

* Philips industri elektronik 
Nyheterna bland PhiliN omfattande in
strumentprogram representeras i den här 
översikten av PM2421 (jig JO), en digi
tal multi meter med fyra separata, flytan
de ingångar för spänning, ström, resistans 
och högfrekvent spänningsmätning. In
gångarnas nollanslutningar är samman
kopplade . Max spänning mellan nolIin
gång och chassi är 500 V och kapacitan
sen mellan dessa två punkter är mindre än 
O, l !LF. Instrumentet arbetar med " dual
slope" och har mer än 90 dB störunder
tryckning. 

PM2421 ml\ter spänningar från 10 !LV 
till I 000 V med DC-noggrannheten 
± O, I % ± I siffra, strömstyrkor från 
10 pA till 1,4 A med DC-noggrannheten 
± 0,2 % samt resistans från 0,01 ohm 
till I 400 Mohm med noggrannheten 
± 0,2 %. 

* Erik Ferner AB 
Fluke, som numera representeras av Erik 
Ferner AB, ställde bland många andra in
strument på IM70 ut nyheterna 8100A, 
digitalmultimeter, och 8300A, digital
voltmeter. 
• Båda instrumenten använder-sig aven 
annan teknik för analog-digitalkonverte
ring än vad som är brukligt. Den nya tek
niken kallas " Recirculating Remainder 
A to D system" och uppges sänka effekt
konsumtionen med bibehållen noggrann
het. 
• Multhletern (jig 11) mäter AC- och 
DC-spänning upp till l 200 V med nog
grannheten ± 0,2 % resp ± 0,05 % och 
resistanser upp till 12 Mohm med nog
grannheten ± O, I %. I nstrumentet har 
automatisk indikering av polariteten samt 
fyra fulla siffror plus en för indikering 
av överbelastning. 



Mätinstrumentnyhete I 

* Ingenjörsfirman 
Gunnar Pettersson 
Modell 105 A är en ny räknare från Mon
santo, USA, i litet format med ett fre
kvensområde, som sträcker sig upp till 
SI2 MHz. 
• Instrumentet har 3 ingångar benämn
da A, B och C. Ingång B är en direkt räk
naringång med ett frekvensområde från 
S Hz till ISO MHz. Ingång A passerar 
en delare 4: 1 och på detta sätt täcker man 
frekvenser från 10 MHz till SI2 MHz. 
Ingång C används endast vid kvotmätning. 
Ingång B har hög impedans (I Mohm/ 
20 pF) medan ingång A är. anpassad till 
SO ohm. Instrumentet är utrustat för 
frekvensmätning, räkning av impulser 
och kvotmätning. 

I normalutförande är modell 10SA för
sedd med 7 siffror samt indikering när 
mätområdet överskridits . Instrumentet 
kan även erhållas med 9 siffror. Minnes
funktion underlättar avläsningen. BCD
utgång medger anslutning av skrivare. 

Den inbyggda kristalloscillatorn har 
en åldring av mindre än± 2 X 10-8 per 
dygn. Kristallen är inbyggd i en ugn, vil
ket ger god stabilitet även vid varieran
de yttertemperatur. En yttre normal kan 
användas om vid något tillfålle större sta
bilitet erfordras. Höjd 10,8 cm, bredd 
19,1 cm, djup 28,0 cm. Vikt 4,SS kg. 
• En räknare med många nya fines
ser är modell 120A. Det mest framträ
dande är att Monsantos nya numeriska 

EJ· ....... '·· '" ~O 
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Fig 13. Radiometers RLC-meter MM2. 

i 

Fig 14. Briiel & ~aers avvikelsebrygga 1521. 

Nytt 50 MHz-oscilloskop 
CD 1740 från Solartron 

• • I höst inleds marknadsföringen i 
Sverige av brittiska Solartrons oscillo
skopnyhet CD 1740 - ett tvåkanaligt in
strument med en övre band bredd om hela 
SO MHz. Enligt vad RT erfarit 'kommer 
priset att ligga på 8 000--9000 kr. 
• Det nyutvecklade oscilloskopet är mo
duluppbyggt och heltransistoriserat med 
i ngångssteget FET-bestyckat. Tack vare 
utnyttjandet av integrerade kretsar och 
diodswitchar är frontpanelen isolerad 
från själva signalvägarna, och detta har 
möjliggjort placering av oscilloskopets 
kontroller med tanke på användarens be
kvämlighet i första hand och betjänings
snabbheten - inte med utgångspunkt i 
komponenterna bakom panelen. 
• CD 1740 har försetts med en rad för 
oscilloskoptekniken nya lösningar som un
derlättar ett enkelt handhavande av oscil
loskopet. Som exempel kan anföras att 
endast en triggerkrets behövs för att ini
tiera den dubbla tidbasen. Detta innebär, 
att endast en kontroll behöver inställas 

i läge "fördröjt svep". Man slipper den 
dubbla inställningen som annars ställer 
sig nödvändig. 

Solartron CD 1740 har en stor skärm, 
rörets front mäter I O X 8 cm. Vikten 
uppgår till 12,S kg. Instrumentet är allt
så inte bara lämpat för laboratoriebruk 
utan även för service- och installationsar
beten. 

Detta nya, mycket bredbandiga oscillo
skop har just tillkommit med timke på 
servicebehovet inom datorindustrin och 
för alla slags computeranvändningar. 

Maximala känsligheten är S mV/cm 
och tidbasen kan inställas i 23 kalibrerade 
lägen, från O,OS fL s/cm till 1;0 s/cm (oka
Iibrerat 2,S s/cm). 

Den synliga signal fördröjningen hos 
CD 1740 uppgår till' 30 ns . Svepfördröj
ningen - med 19 kalibrerade steg - är 
från I fLS till 1,0 s/cm. ' I 

Marknadsföringen i Sverige sker ge
nom Schlumberger AB, Lidingö, systerfö
retag till Solart ron, England. • 

indikatorer med lysdioder kommit till an
vändning. En annan nyhet är automatisk 
områdesomkoppling, vilket innebär att in
strumentet självt söker upp det mätom
råde som ger den bästa möjliga upplös
ningen . 

. En ny mätmöjlighet är "burst mode" , 
som gör det möjligt att automatiskt mäta 
pulsfrekvensen hos kortvariga pulståg. 
Detta är av särskilt intresse vid kontroll 
av telemetriutrustningar och radarappa
ratur. 

Instrumentet har ett frekvensområde 
av' O-ISO MHz men kan om så önskas 
förses med en inbyggd frekvensdelare 4: I , 
varigenom frekvenser upp till SI2 MHz 
kan mätas . I normalutförande levereras 
instrumentet med 8 siffror, men det kan 
även förses med 7 eller 9. Minnesfunk
tion och undertryckning ,av icke erfor
derliga nollor till vänster om decimal
kommat underlättar avläsningen . Alla in
dikeringar exempelvis av sort, triggnings
tillst ånd, grindfunktion och överskridet 
mätområde sker med lysdioder. 
• Modell 120A är utfört så, att alla vik
tiga omkopplarfunktioner kan fjärrstyras 
och är vidare försedd med BCD-ut
gång med positiv eller negativ logik. 

* Stenhardt Komponentbolag AB 
Logic Pen (fig 12) är ett fickinstrument 
som testar det mesta i ett logiksystem upp-

~ 34 
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Inblick i Philips forskningscentrum i Holland: 

~orgondagensavancerade 

elektronik skapas av dagens 
framtidsforskare 
'* Inom elektronikindustrin har väl inget annat namn som Philips blivit 
ett begrepp för konsumenterna, detta tack vare världskoncernens 
breda produktsortiment. 
'* Inom koncernen, som omspänner ett stort antal länder - det är ett 
typiskt multinationellt företag - tillverkas allt från små hushållsma
skiner till mikrovågsapparatur , och, om någon inte visste det, färg
televisionsmottagare. Inom den professionella elektroniken har man ett 
brett register, och som stortillverkare av halvledare och integrerade 
kretsar driver Philips givetvis en avancerad forskning och utveckUng. '* RT-medarbetaren Göran Uvner har besökt några av de viktigaste 
anläggningarna inom koncernen, bl a dess stora forskningscentrum i 
Holland, och fått ta del av de ledande specialisternas och forskarnas 
många intressanta projekt. För dem är morgondagens behov inom 
elektroniken nödvändiga att förutsäga i detalj redan i dag. 

• • Vilka förhoppningar hyste månne 
Gerard och Anton Philips när de 1891 
lade grunden till N V Philips Gloeilam
penfabrieken och inledde sin tillverkning 
av koltrådsglödlampor? Det är inte lätt att 
svara på, men knappast kan de ha varit 
för optimistiska. Det tycker man i alla 
fall i dag när man - nära 80 år senare 
- ser tillbaka på familjeföretagets ena
stående utveckling till en världsom
spännande koncern. (Se Radio & Televi
sion 1967 nr 1). 

År 1919 bildades det första utländska 
dotterföretaget, och 1929 hade Philips 
dotterföretag i 24 länder. De var ur
sprungligen försäljningsorganisationer, 
men efterhand togs tillverkning upp i 
många länder. Vid krigsutbrottet 1939 
fanns det 18 500 anställda i Holland och 
26500 i andra länder. Årsomsättningen 
var då uppe i 220 miljoner. 

N V Philips är i dag en multinationell 
koncern med totalt ca 339000 anställ
da, av vilka 278000 finns i Europa och 
93000 av dessa i Holland. Försäljningen 
uppgick under 1969 till 19 miljarder för
delat på 66 % i Europa, 24 % i övriga 
västvärlden och 10 % i andra länder . 
Försäljningsökningen under 1969 var 
12 % , dvs ca 2, l miljarder. Forskning 
och utveckling är prioriterad och 7 % av 
den totala försäljningen går till denna 
verksamhet. 

Varje f"öretag inom koncernen 
i stort sett självbestämmande 

Philipskoncernen täcker hela elektronik
marknaden, både vad gäller professionell 
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elektronik och konsumentelektronik . In
om ramen för en grundläggande policy 
fastlagd av styrelsen, arbetar produktdi
visionerna och de nationella organisatio
nerna mycket självständigt, och N V Phi
lips kan närmast betraktas som en inter
nationell federation av samarbetande 
företag . Varje land, varje fabrik, är inrik
tad på ett för landet lämpligt specialom
råde, men till skillnad från många av sina 
konkurrenter - vilkas olika produktions
enheter i allmänhet har centralt styrda 
uppgifter - är dessa inom Philipskon
cernen mer individuella och differentie
rade. 

Enligt A A Opstelten, chef för pro
duktgruppen "aktiva komponenter" in
om Elcoma - som är den division inom 
Philips, som svarar för utveckling, till
verkning och marknadsföring av elek
tronikkomponenter - har varje lokalt 
företag en betydande självständighet och 
är inriktat på att i första hand konkur
rera på hemmamarknaden. Ingen direkt 
styrning från den centrala Philipsled
ningen förekommer. Man försöker i stäl
let anpassa sig till de olika konkurrensför
hållanden som råder på olika platser. Val
vo i Västtyskiand har t ex en omfattan
de tillverkningav videotransistorer och lin
jära IC, Mul/ard i England har speciali
teter som mikrovågshalvledare (t ex 
Gunndioder), zenerdioder, bipolära digi
tala IC och MOS-kretsar samt komponen
ter för infrarödteknik. - RTC La Radio
technique-Compelec i Frankrike utveck
lar framför allt komponenter för opto
elektronik samt solceller. För tillverkning 

Dr K Teer leder Nat labs avdelning för forsk
ning inom elektronikkretsar och -system • 

av elektriska motorer har ett separat före
tag - SA Polymotor - bildats i Bel
gien . Osv. 

Utvecklingsavdelningar för halvleda
re finns i Nijmegen, Southampton, Caen, 
Hamburg, Eindhoven (sändartransisto
rer) , Stockport (effekt halvledare: tyristo
rer, likriktare) och Bryssel (beam lead
halvledare) . Koncernens utvecklingsav
delningar för diskretå · halvledare omfat
tar 250 man. För lC är motsvarande siff
ra 350--400. 

Den svenska halvledarmarknaden är i 
storleksordningen 100 miljoner. Philips
koncernens del av marknaden är ca 15 %, 
och Philips är således en av de två, tre 
ledande leverantörerna i landet. Den ex
pansivaste delen av produktsortimentet 
är naturligtvis de integrerade I<retsarna, 
men diskreta halvledare svarar fortfaran
de för ca 80 % av omsättningen. Phiiips 
del av marknaden för krafthalvledare 
ökar snabbt genom utbyggnad av sorti
mentet. 

Nat Lab - Philipskoncernens 
forskningscenter sedan 1923 

Inom Philipskoncernen har forskning i 
större utstiä~knit:lg pågått sedan 1914, då 
en ung fysiker vid namn dr G Holst 
började undersöka möjligheterna att ut
veckla Philips dåvarande huvudprodukt 
~ glödlampan. Detta ledde först och 
främst till upptäckten av gasurladdnings
fenomen och hur dessa kan utnyttjas. 

1923 systematiserades forskningen i 
och med att Nat Lab - e·ller Naturkun
dig Laboratorium, som dess egentliga 
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Fig 1. Den totala försäljningen av halv
ledare inom Philipskoncemen åren 1958 
-1970. . 

Fig. 2. Vid Nat Lab arbetar man med 
modeller av karakteristiska halvledar
egenskaper. Fig. visar elektrontätheten 
i en transistor. Skissen visar strukturen 
"inifrån". 

namn är -- grundades, och sedan dess 
har en intensiv grundforskning pågått där. 

Nat Lab är alltjämt Philipskoncernens 
centrala forskningsinstitution , beläget i 
Eindhoven, Holland, och direkt ansva
rigt under koncernens styrelse. Syster
anläggningar till Nat Lab finns i Lon
don (Mullard Research Labs) , Hamburg 
och Paris . Dessa forskningsinstitutioner 
sysslar i huvudsak med grundforskning, 
och de olika projekten erbjuds huvudin
dustrigrupperna för slutgiltig produktut
veckling och produktionsanpassning. 

Flera betydande uppfinningar har sett 
dagens ljus vid Nat Lab, och Philips har 
tack vare sitt forskningscenter varit pion
jär vid tillkomsten av både elektronrör, 
kompletta radiomottagare och -sändare 
liksom högtalare m m. De flesta känner 
säkert till att Philips var först med till
verkning av högtalare med permanent
magnet i stället för elektromagnet. 

Så småningom inrättades en särskild av
delning för materialforskning, vilket hade 
stor betydelse för den vidare utveck
lingen inom halvledarområdet. I dag går 
ju halvledare igen i det mesta inom elek
troniken , och det är därför förklarligt att 
forskningen på området har en framskju
ten placering på forskningslaboratoriet. 

Nat Labs organisation består av fyra 
huvudavdelningar: en för ren fysikforsk
ning, en för tillämpad fysik- och meka
nik- och en för kemiforskning samt en 
avdelning som huvudsakligen sysselsätts 
med forskning kring elektroniksystem, 
dvs en form av framtidsforskning. 

2 300 personer arbetar direkt eller in-

Årskifte 

direkt med forskning vid laboratoriet, var
av 400 kvalificerade akademiker. 

Grundläggande forskning 
kring halvledarmaterial 

Av stor betydelse vid Nat Lab är fort
löpande fundamental forskning kring 
halvledarmaterial. För att lättare kunna 
handskas med de komplicerade samband 
som blir resultatet vid teoretisk analys av 
havIedare, har man byggt upp några 
enkla tredimensionella modeller av bl a 
transistorer. Det är i huvudsak tre model
ler man rör sig med, en som åskådliggör 
dopningsprofilen, en elektrontätheten 
och en annan strömtätheten (se fig 2). 

Man är också mycket intresserad av 
att studera och lära känna epitaxiproces
sen och olika diffusionsmetoder, vilket 
man gör genom att studera resultatet av 
dessa. En bra metod för detta är att mäta 
resistansspridningarna på ytan aven po
lerad kiselskiva. Med en riktig mätme
tod kan man då utläsa kvaliteten på olika 
diffusions- och epitaxiskikt på halvledar
materialet. Resistansen i ytskiktet är näm
ligen en viktig parameter då det gäller 
att bedöma en halvledarskivas egenska
per. 

Med konventionella mätmetoder, då 
flera mätprobar används och strömstyr
kan genom dessa registreras, får man inte 
endast ett mått på ytskiktsresistansen utan 
även inverkan från underliggande mate
rial. Hos Philips har man utvecklat en 
särskild mätmetod, som ger tillräcklig 
noggrannhet. 

.. 

Framställning av extremt 
tunna kiselkristaller 

Data för halvledare och integrerade kret
sar skulle förbättras avsevärt, om man 
kUnde tillverka tunna kristallskivor 
med relativt stor yta -- tjockleken bör 
vara mindre än 20 J..Lm och ytan större 
än l cm2 • Detta kan uppnås på ett par 
helt skilda sätt: 

Dels genom mekanisk förtunning av 
kristallen -- d v s slipning -- en metod 
som dock ställer mycket höga krav på ut
rustningen. En annan metod är kemisk 
etsning, dvs ett slags elektrolys. 

På laboratoriet i Eindhoven har H l 
van Dijk och l de longe utvecklat. en me
tod, som är självkontrollerande på så sätt , 
att etsningsprocessen stoppas när den 
förutbestämda tjockleken uppnåtts. Det
ta låter först kanske lite underligt, men 
kan lätt förklaras: 

Processen börjar med att ett epitaxiellt 
n-skikt -- skiktet kan även vara av annan 
typ -- får utbildas till en viss önskad 
tjocklek på ett kiselsubstrat av n+-typ. 
I 5 % -ig fluorvätesyra sker en elektrolys 
av n+-substratet (fig 3), och genom att 
man håller en bestämd konstant ström
täthet i elektrolysen, kan man få mate
rial av p-typ och starkt dopad n-typ att 
lösa upp sig, medan kisel av normal n
typ kvarstannar i förutvarande form. 
Härigenom är det möjligt att separera 
n+- och p-skikt från n-skikt genom elek
trolys. K var är då en mycket plan och 
tunn (mellan 0,5 och 20 J..Lm) kristall, som 
kan ha en yta av upp till 10 cm2 • ... 

På detta sätt framställda kiselkristaller '" 
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Fig 4. Vid kraftig överstyrning aven kisel
vidikon framträder inhomogeniteterna i ma
terialet som koncentriska ringar och vita 
fläckar. 

lämpar sig synnerligen väl för tillverkning 
av tunna membran i tryckkänslig utrust
ning samt för medicinskt bruk. De är 
också av stort intresse som utgångsma
terial för andra tillämpningar. 

Fotodioder i kamerarör 
ersätter gängse typer 

De konventionella kamerarören, plumbi
konen, vidikonen m fl, kommer med all 
säkerhet snart att ersättas (eller åtminsto
ne kompletteras) aven ny typ av kamera
rör, innehållande ljuskänsliga fotodioder. 
"Kiselvidikonen" (eng: Silicon Vidicon), 
som den väl får kallas, eftersom dioderna 
är kiseldioder, håller just nu på att ut
vecklas på flera håll på grund av sina sto
ra fördelar jämfört med vanliga kamera
rör. 

En av de största fördelarna är natur
ligtvis den höga ljuskänsligheten - med 
vissa fotodioder kan ljusnivåer ned till 0,1 
MW/cm2 registreras - och vidare är ki
selvidikonen mycket tåligare mot stötar 
och yttre påkänningar, vilket gör den 
lämplig att användas för t ex trafiköver
vakning, på sjukhus m m. 

Känslighe'ten är störst inom det röda 
och infraröda området, vilket snart kan 
göra att kiselvidikonen återfinns i den 
röda kanalen i färg-TV-kameror, efter
som priset anses kunna bli lägre än för I 
en vanlig plumbikon. 

En annan fördel är att kiselvidikonen 
inte kan förstöras av för starkt ljus, vil
ket t ex hände med Buzz Aldrings ka
mera, när han vid fotografering på må-
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Fig 3. Framställning av tunna kisel
kristaller genom kemisk etsning. 
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nen av misstag råkade rikta kameran mot 
solen. Fotodioderna skulle inte förstörts 
i kiselvidikonen, utan kameran skulle 
endast fått en tillfällig blackout och skul
le varit helt i funktion igen så fort kame
ran riktades mot områden med mer nor
malt ljusförhållande. 

Det finns dock ännu en del svårigheter 
som måste övervinnas, innan kiselvidiko
nen börjar användas på allvar. Framför
allt måste alla de ljuskänsliga dioderna 
ha absolut samma karakteristik för att 
inte synliga vita fläckar ska uppstå på 
bildskärmen. Inhomogenitet i materialet 
ger dessutom omedelbart upphov till tur
bulensfenomen i bilderna på en bild
skärm (sefig 4). 

Ca en halv miljon dioder får nu plats 
på en yta av l cm2 , och varje diod har en 
diameter av ca 8 Mm. Det sistnämnda 
kommer med all sannolikhet att bantas 
ned till storleksordningen 1 Mm. 

Integrerad fordröjningsledning 
av "bueket brigad e-typen" 

Ett mycket intressant arbete pågår vid 
Nat Lab med integrerade fördröjnings
ledningar av "bucke.t brigade-typ". De 
utgörs av ett halvledarchip med transis
torer av MOS- eller bipolär typ och kon
densatorer, tillsammans fungerande som 
ett analogt skiftregister med variabel 
skifthastighet. Kretsarna blir som synes 
i fig 5 a mycket enkla med endast en 
transistor per kondensator. 

Transistorgrindarna styrs av två 
klockpulser (A och B), vilkas frekvenser 

b) 
genomskär
ning av ett 

steg. 

är lika med samplingsfrekvensen på 
ingången. Signalfördröjningen kan kon
trolleras mycket noga och även ändras 
elektroniskt, om så önskas. 

Varje kondensator är ansluten mellan 
kollektor och bas på en switchtransistor, 
vilken alltså utgör en serietransistor med 
extra Miller-kapacitans och som är 
mycket lätt att framställa i integrerad 
form. Fig 5 b visar en genomskärriing 
av ett bipolärt steg ifördröjningskedjan. 
Fördröjningskondensatorn utgörs av 
den stora ytan mellan bas och kollektor. 

Den bipolära kretsen har en nackdel, 
nämligen parasitkapacitansen mellan 
kollektor och emitter, vilken resulterar i 
transienter i signalen och reducerad 
bandbredd. Fig 6 visar en annan inte
grerad bipolär krets, i vilken parasit
kapacitansen har reducerats avsevärt 
genom att förbindningsytan av aluminium 
minskats. 

Kretsen innehåller 72 steg med 25 pF 
fördröjningskondensatorer, en samplings
krets, en förstärkare och ett utgångssteg; 
alltsammans på ett chip med ytan 2 X 2 
mm. Förstärkaren är nödvändig för att 
kompensera signaldämpningen i kedjan, 
eftersom en liten del av laddningen tar 
vägen via basanslutningen. Härigenom 
dämpas signalen med en faktor av unge
fär 3 per 100 steg. 

Kretsen enligt ovan har följande data: 
Klockpulser 2 V, lägsta och högsta klock
frekvens 10kHz resp 30 MHz. Signal/ 
brusförhållandet är bättre än 66 dB efter 
144 steg, och linjäriteten är inom 1 % ef-



Fig. 6. Fördröjningsledniog av "bueket bri
gade"-typ i bipolär teknik. 
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Fig 8. Fördröjningsledning av " bueket bri- ~ 
gade"-typ i MOS-teknik. 

ter lika många steg. Kretsen har med 
framgång provats i bl a videobandspe
lare för korrektion av tidfel. 
• Med MOS-teknik kan fördröjningsled
ningen tillverkas ännu enklare, och med 
i vissa fall bättre resultat, än som är fal
let med bipolär teknik. In- och utgångs
kretsar blir betydligt enklare, framförallt 
tack vare frånvaron av läckströmmar 
på styret, varigenom dämpningen är 
obetydlig även efter lOO-tals steg och 
ingen förstärkning är nödvändig. 

Fig 7 a visar en fördröjningsledning 
i MOS-utförande och 7 b genomskärning 
av ett av stegen. Fördröjningskondensa
torn utgörs av styrets aluminiumskikt 
och p-skiktet därunder. En av de största 
fördelarna med MOS i det här fallet 
är att inga yttre förbindningar mellan 
närliggande steg erfordras, eftersom ena 
stegets "drain" också utgör det efter
följandes "source". 

Fig 8 visar en p-kanal MOS-krets 
med 72 steg och 8 pF fördröjningskon
densatorer; alltsammans på ett chip med 
ytan 1,5 X 2,4 mm. Denna krets skall ha 
klockpulser med amplituden 5 V men 
är inte riktigt lika snabb som den bi
polära varianten ; klockfrekvenserna lig
ger mellan 100 Hz och 3 MHz. 

MOS-kretsen bör huvudsakligen finna 
sin användning i audiosammanhang 
men bör mycket väl kunna användas som 
t ex PAL-fördröjning i färg-TV-mot
tagare. För tillfället är den konventionel
la ultraljudsfördröjningen ca 10 ggr billiga
re, men med tanke på att halvledare och 

b) genomskärning av ett steg. 

integrerade kretsar i synnerhet undergår 
en prisreduktion som saknar motstycke 
på övriga områden, så kan man för
moda att MOS-ledningar inom några 
år även här kan bli attraktiva. 

Det antal steg ("buckets"), som krävs 
för en viss önskad fördröjning, kan myc
ket lätt uttryckas med formeln 

n = 4 . B . T, där n = antalet steg, 
B = bandbredd, och T = fördröjningsti
den. Av formeln kan man se att om kra
vet på bandbredd ökar till det dubbla, så 
ökar antalet erforderliga steg lika mycket. 

Framtidsforskning viktig 
del av hela verksamheten 

- Tekniken har blivit mer samhällstill
vänd. Nu håller också det omvända på 
att hända, att samhället blir mer och mer 
beroende och medvetet om tekniken 
runt omkring. 

Detta säger dr K Teer, chef för Nat 
Labs avdelning för systemforskning, vars 
främsta uppgift är att se framåt i tiden, 
bedöma vilka behov av elektronisk ut
rustning som kommer att finnas i morgon. 
, Dr Teer, som alltså är en man som 

mer än de flesta har möjligheter och er
farenhet att förutsäga framtiden på det 
här området, säger vidare att han inte 
tror att det dröjer länge förrän så gott 
som varje kontor har en dator som er
sättare för det gamla kartoteket och kon
torsregisteret, där alla adresser, tele
fonnummer och mycket mer finns sam
lade. Likaså dr~jer det enligt dr Teer 
inte länge förrän datorn mer eller mind-

Drain Source 

re gjort sitt intåg i hemmen, där den kom
mer att användas på ett liknande sätt som 
på kontoren. 

Datorn, tillgänglig för alla i familjen, 
kan innehålla uppgifter om t ex post
gironummer, förfallodagar för försäk
ringar m m, och det är inte heller otänk
bart att den kommer att användas som 
instruktionsbok - och varför inte kok
bok; den som vill laga till en speciell 
rätt har bara att mata in en kassett med 
den riktiga informationen i datorn, och 
sedan visas hela receptet på en bild
skärm. Användningssätten kan synas 
oändliga. 

Dr Teer: - Elektroniken används inte 
nu på det sätt som den borde eller kunde 
användas i hemmen. Radio- och TV
mottagare, bandspelare och automatiska 
program för tvättmaskinen är vad hem
elektroniken förmår att visa upp idag. 
Men det kommer att ske en drastisk för
ändring på detta område i och med att 
"allemansdatorn" gör sitt intåg i hem-
men! . 

Men Dr Teer säger också att den in
tressantaste produkten de närmaste åren 
kommer att vara videobandspelaren, 
vilken snart, kanske i kassettform, blir 
lika vanlig i hemmen som TV-mottagaren. 

Med videotelefonen kommer nya tele
fon- och transmissionskablar att ersätta 
de gamla. Otänkbart är inte att bild och 
ljud i en framtid kommer att bäras 
fram av ljusvågor och att alltså fiberop
tik bar möjlighet att bli vår nästa tele
fonkabel. • 
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Kontaktlösa potentiometrar 
ger ökad tillförlitlighet 
i elektroniska utrustningar 
* En japansk laboratorielandvinning har medfört potentiometern utan 
rörlig släpkontakt. Slitaget är "obefintligt" och bmstillskottet där
igenom lågt till det försumbara. * Potentiometern utgörs aven halvledarskiva med magnetfåltsbero
ende resistans - en variant av den kända fåltplattan. * Det kan på längre sikt mycket väl tänkas att volymkontrollerna hos 
förstärkare, radiomottagare o s v utgörs aven så koncipierad potentio
meter. 

• • De senaste åren har inneburit en 
mycket stor omdaning inom alla områden 
av elektroniken. Speciellt har väl detta 
märkts inom halvledarområdet, där -
milt uttryckt - betydande framsteg 
gjorts. Integrerade kretsar framställs nu 
enligt förbättrade metoder och med helt 
andra egenskaper än som var möjiigt att 
uppnå för bara några år sedan - för 
att ta ett närliggande exempel. 

När man talar om halvledarkomponen
ter tänker väl många först och främst på 
s k aktiva komponenter som transistorer, 
integrerade kretsar o dyl, men av mycket 
stor betydelse är också de möjligheter 
man har att framställa passiva kompo
nenter - motstånd, kondensatorer -
av halvledarmaterial. Denna möjlighet 
ligger till grund för de i det följande 
beskrivna kontaktlösa potentiometrarna, 
vilka bygger på ett ganska länge känt fe
nomen: att resistansen i en halvledarkri
stall kan påverkas av ett yttre magnetfält. 

Me~niska komponenter 
sänker tillförlitligheten 

Övergången till integrerad teknik och 
mikrokretsar har i de flesta fall direkt 
påverkat tillförlitligheten positivt i den 
utrustning där de används. Att u.tnytt
ja mekaniska komponenter med rörliga 
delar, av vilket slag det vara må - re
läer, .omkopplare eller potentiometrar 
- innebär alltid ökat slitage och sänk
ning av MTBF (dvs tillförlitligheten) 
för hela utrustningen. 

Fig l visar principen för en vanlig po-

Fig ' 1. Principen för en konventionell po
tentiometer. 
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tentiometer. En rörlig kontakt glider 
över ett motstånd - för det mesta Y t
skiktsmotstånd - och utspänningen be
stäms av läget hos den rörliga elektro
den. Motståndet och kontakten slits ut
i många fall snabbt - efter en tids an
vändning, och detta medför ändrad resi
stans, dålig kontakt och brus. Den er
farenheten har många ägare av förstär
kare, radio och TV-mottagare fått 
göra. 

Den kontaktlösa potentiometern, som 
beskrivs i det följande, har utvecklats 
för att lösa .speciellt de ovan uppräknade 
problemen. Utvecklingen har skett vid ja
panska statens ELectrotechnicaL Lab (ETL) 
och resultatet presenterades för första 
gången vid 1969 ELectron Devices Meet
ing i Washington av dr Shoei Kalaoka. 
Det lär emellertid dröja ännu någon tid 
innan den nya potentiometertypen finns 
ute på marknaden i större skala. 

Halleffekten utnyttjas 
för kontaktlösa p'otar 

Själva iden att utnyttja den magneto
resistiva effekten för att variera resistan
sen i ett halvledarelement är inte helt ny. 
Metoden har emellertid inte utnyttjats 
i någon större utsträckning rent prak
tiskt förrän på senare tid. Nu tillhanda
håller bl a Siemens s k fällplattor, I 
vilka arbetar enligt denna metod och som 
har ett flertal olika användningsområden 
- t ex för tryckgivare av olika slag vid 
höjdllufttrycksmätning, som mikrofon 
och omkopplare. AB ELil säljer kontakt
lösa omkopplare av fabrikat Raft., men 
ingen har hittills hunnit så långt att 
kontaktlösa potentiometrar ännu finns 
tillgängliga kommersiellt. Japanska ETLs 
experiment - ty som experiment måste 
det fortfarande karakteriseras - är där
för att beteckna som mycket intressant. 

I) se Elektronik nr 10 1969 sid 58: 
Fä/tp/attan - användbar givare för mät
ning av icke elektriska storheter. 

MATERIAL 
ochMEIDDER 

I och med att potentiometern inte inne
håller hågon rörlig kontakt får denna av
sevärt större livslängd och blir - vilket 
är väsentligt - i det närmaste brusfri. 
Den är en ligt dr Kataoka i första hand 
avsedd att användas som volymkontroll, 
men kan säkert förväntas förbättra till
för litligheten hos elektronikutrustningar 
av mycket varierande slag. 

I den kontaktlösa potentiometern ut
nyttjar man det faktum att resistansen 
hos en halvledare ökar vid närvaron av 
ett magnetiskt fält. Orsaken till detta är 
att en elektrisk laddning i rörelse i ett 
magnetfält påverkas aven kraft vinkelrät 
mot magnetfältet. På grund av denna kraft 
förflyttar sig laddningen inte den kortaste 
vägen längs det elektriska fältets kraft
linjer utan böjer av, varvid vägsträckan 
blir längre (den elektriska strömmen 
= summan av många enskilda ladd
ningar), seft.g 2. 

Genom att strömmen går en längre 
väg i halvledarmaterialet, blir resistansen 
större och, som framgår av ft.g 2, måste 
förhållandet mellan längd och bredd 
vara litet, eftersom det elektriska fältet 
annars ändrar riktning när magnetfältet 
appliceras (jämför Halleffekte~). För 
att resistansändringen skall bli stor, mås
te avböjningen vara så stor som möjligt, 
och eftersom den avböjande kraften är 
proportionell mot laddningens hastighet 
och magnetfältets styrka, bör laddningens 
rörlighet vara stor. I halvledarmaterial 
är elektronernas rörlighet mycket större 
än hålel}s, och rörligheten avtar dessutom 
med dopningsgraden. Därför bör man i 
en kontaktlös potentiometer använda ett 
svagt n-dopat halvledarmaterial med 
hög elektronrörlighet. Vanligen används 
indiumantimonid (InSb) eller indiumar
senid (InAs). 

Då relativa resistansändringen minskar 
när avståndet mellan elektroderna ökar, 
insätter man ett antal metallytor i halv
ledarmaterialet vinkelrätt mot magnet-
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Fig 2. Den elektriska strömmens utbredning i halvledarmaterial 
a) utan påverkan av magnetfålt och b) under paverkan av mag
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Fig 3. De viktigaste stegen vid tillverkning 
av ett magnetfåltsberoende motstånd. 

fältet, så att metall ytorna kortsluter det 
elektriska fält som bildas genom Hall
effekten och som motverkar förläng
ningen av strömbanorna. Detta uppges 
vara en avsevärt enklare lösning än den 
som Siemens använt sig av vid framställ
ning av fältplattorna. 

Kaskadkoppling ger 
större resistansområde 
Vid den praktiska tillverkningen av ett 
magnetfältsberoende motstånd (fig 3) 
beläggs en mycket tunn skiva (101L) aven 
enkristall av indiumantimonid med ett 
skikt fotoresist. Skiktet belyses med ett 
mönster genom en negativ fotografisk film 
och enkristallskivan doppas i en etslös
ning så att fördjupningar på 2-3i!L bil
das i kristallen . Metall förångas på ytan 
och fotoresisten avlägsnas, varvid man 
erhåller en enkristallskiva med ett mönster 
av fördjupningar fyllda med metall. 
Metallen legeras med halvledaren genom 
upphettning, så att god kontakt erhålls 
mellan metall och halvledare. 

Ett magnetoresistivt element tillverkat 
enligt denna metod har den karakteri
stik som visas i fig 4. Resistansen är 
1,5 kohm vid frånvaro av magnetfält och 
ca 7 gånger större vid påverkan av ett 
magnetfält på 10 kGauss. Karakteristi
ken är, som synes, linjär från ca 2 kGauss 
och uppåt. Frekvensgången är plan upp 
till mer än l MHz och det finns motstånd 
av denna typ som kan användas ända upp 
i mikrovågsområdet. 

Principen för en kontaktlös potentio
meter eller volymkontroll baserad på den-
na teknik visas i fig 5. Magnetfältet ap
pliceras över en del av det magnetore
sistiva elementet och kan förflyttas längs 
med elementet, varvid resistansen ökar 
endast i den del av motståndet där ... 
magnetfältet ligger. ~ 
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Om motståndet används som spännings
delare, blir utspänningen i ändlägena 
ungefår 7/8 resp 1/8 av inspänningen. 
På detta sätt kan man, genom att flytta 
magnetfåltet, variera utspänningen jämnt. 
Den här iden dök upp så tidigt som 1952, 
men någon potentiometer utvecklades 
då inte efter denna princip, då man helt 
saknade tekniska förutsättningar. 

För .att åstadkomma en större ändring 
av utspänningen har en vidareutveck
ling enligt fig 6 skett, varvid ett flertal 
magnetoreslstlva spänningsdelare har 
kopplats i kaskad. Utspänningen från 
den första spänningsdelarens mittuttag 
blir inspänningen till nästa spänningsde
lare osv. 

Om en spänningsdelare ger ändring av 
utspänningen med k gånger och om en~ 
heten innehåller n stycken element i kas
kad, blir den totala ändringen av ut
spänningen kn - förutsatt att magnet
fåltet läggs parallellt över alla spännings
delarna. Detta är alltså ett enkelt sätt att 
öka ändringen av utspänningen , men i 
verkligheten . blir emellertid den totala 
ändringen av utspänningen mindre än 
detta teoretiska värde k n. Fig 7 visar 
karakteristiken hos en trestegs kontaktlös 
potentiometer när ett magnetfålt av 5 
kGauss används. Som framgår av fig 
är variationen omkring 50 dB. 

Kontaktlösa potentiometern 
fri från brus och slitage 

Fig 8 visar ett cirkulärt magnetfålts
beroende motstånd, bestående aven en
kristall av indiumantimonid med 5 
mm diameter och tre spänningsdelare 
i kaskad. Man ser tydligt de radiella 
metallbanden som ökar den magnetoresis
tiva effekten. 

Halvledarelementet är placerat i loc
ket till en cylindrisk box av magnetiskt 
material (se fig 9). I denna sitter en halv
cirkelformad vridbar permanentmagnet , 
vilken tillsammans med det yttre höljet 
formar ett magnetfålt som kan styra resis
tansen i halvledarelementet. Gapet .mel
lan permanentmagnet och hölje är 0,5 
mm. Magnetfåltet roteras längs halvledar
ytan genom att armen med permanent- , 
magneten yrids, och följaktligen kan den
na potentiometer direkt ersätta en kon
ventionell dylik. 

Potentiometern är kontaktlös, vilket 
gör den så gott som helt fri från slitage. 
Eftersom den innehåller en halvledare 
utan P-N-övergång, vari man utnyttjar 
rörelsen hos lättrörliga elektroner, är 
bruset extremt litet och frekvensgången, 
som tidigare nämnts, god . 

En nackdel med denna typ av poten
tiometer är emellertid att den inte helt 
kan reducera utspänningen till noll eller 
ge en utspänning som är lika med in
spänningen. Med den här typen av kon
taktlös potentiometer kan utspänningen 
ändras mellan ungefår 0,3 och 70 % av 
inspänningen. 

Denna nackdel är påtaglig när en kon-



Fig 8. Kontaktlös potentiometer med tre kaskad kopplade 
magnetfåltsberoende motstånd. 

Fig 9. Den kontaktlösa potentiometern. En halvcirkelformad permanentmagnet 
(mitten) används tillsammans med motståndet i fig 8 och två halvcirkelformade 
(t h) till bryggkopplingen i fig 11. 

u, 
Magnet 

Fig 10. Med denna kontaktlösa pot · kan spärmingen Fig 11. Bryggkopplad kontaktlös potentiometer. 
balanseras till noll. 

taktlös potentiometer används på samma 
sätt som en konventionell sådan. Om 
den däremot används på det sätt som den 
lämpar sig bäst för, kan den ge en god 
förbättring av prestanda hos hela den 
elektroniska utrustning vari den är en del. 

Fig 10 ger exempel på riktig använd
ning aven kontaktlös potentiometer. I 
detta fall ingår den i en brygga vari in
spänningen är mitt jordad och utspänning
en tas ut mellan jord och potentiometerns 
tredje elektrod. På detta sätt är det möj
ligt att balansera utspänningen till noll 
med magneten i mittläge och därigenom 

uppnå samma effekt som i en konventio
nell potentiometer. Det är också möjligt 
att ändra polaritet på utspänningen (fas
vrida 180°). Det finns i detta fall ingen 
anledning att kaskadkoppla flera element, 
som gjordes i det tidigare fallet, eftersom 
utsignalen kan dras ner till noll. Med 
riktiga värden på bredd, tjocklek m m 
får utspänningen helt linjärt beroende 
av det magnetiska fåltets placering. 

En vidareutveckling av ovanstående är 
den ringformiga, kontaktlösa potentio
metern (sefig 11). Den är en vanlig brygg

. koppling, och jämfört med varianten i 

fig 10 är den maximala utspänningen dub
belt så stor - dvs ca 70--80 % av hela 
inspänningen. Den magnetiska krets , 
som styr denna brygga, utformas i stort 
sett som den tidigare omnämnda i fig 8. 
I detta fall har däremot magneten for
men av två cirkelsektorer (fig 9). 

Både kontaktlösa potentiometrar och 
strömbrytare kommer med säkerhet att 
betyda mycket för konstruktörerna i fram
tiden och man kan med säkerhet vänta 
sig betydligt ökad användning av mag
netoresistiva komponenter och kretsar. 

• 
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'ÅKE BACKMAN, SM(/)BUO 

För radioamatörer: 

Bli SSTV -amatör och börja bygg 
RT:s heltransistoriserade 
slow sean-monitor 
o TV på amatörbanden? 
o Att få sända egna bilder, foton av sin utrustning, ritningar och sche

mor m m till motstationen måste tilltala varje aktiv radioamatör. 
O Fler och fler har också byggt kameror och monitorer. Det är nume

ra inte alls ovanligt att man hör de karakteristiska slow sean-signa
lerna på banden. 

O SM0BUO, själv aktiv vid upprättandet av den första tvåvägsförbin
delsen över Atlanten, beskriver här sin heltransistoriserade slow 
sean-monitor. 

O Först ges en grundläggande introduktion till begreppet SSTV. 
O Än så länge finns inte utrustning för SSTV att tillgå kommersiellt. 

Den som vill v.ara med redan nu har alltså bara att inleda sitt bygge! 
O Till ett kommande RT-nr har förf. utlovat beskrivning över en samp

lingkamera. 
O Kostnaden är naturligtvis mycket beroende på var och hur man an

skaffar komponenterna. En dryg tusenlapp får man dock normalt 
räkna med. 

• • Slow sean-television (SSTV) är ett 
bildsändningssystem med mycket liten 
bandbredd. Varje bild, som tar åtta se
kunder att sända, är uppbyggd av ett 120 
linjers raster. Det är viktigt att ha klart 
för sig att en slow sean-bild inte erford
rar större frekvensområde än en normal 
ssb-signal. 

SSTV är numera auktoriserat i USA 
för innehavare av "Advaneed" och " Ex
tra Class"-licenser och får alltså sändas 
inom respektive telefonidelar av 80--10 
metersbanden samt VHF- och UHF
segmenten. 

I Sverige, liksom i övriga Europa, finns 
än'nu så länge endast ett fåtal amatörer 
som är fullt utrustade för mottagning 
och sändning av SSTV, och de arbetar 
tillsvidare med temporära tillstånd av 
respektive myndigheter. 

Nästan dagligen utväxlas bilder mellan 
Nordamerika och Europa, Nya Zeeland 
och Europa och inom dessa kontinenter 
och landområden. Intresset för denna 
form av kommunikation växer snabbt, 
och det verkar som om en ny era av in
ternationell kommunikationsaktivitet är 
förestående. 
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SSB-station lämplig för SSTV 
De amerikanska reglerna kräver enkelt 
sidband för sändning av SSTV mellan 80 
och 10 meter, dvs den upptagna band
bredden får vara max 3 kHz. En nor
mal ssb-sändare och -mottagare eller en 
transceiver kan därför användas. Dess
utom behövs en SSTV-monitor och någon 
form av SSTV-generator. Den sist
nämnda kan i enklaste fall utgöras aven 
vanlig audiobandspelare med inspelat 
SSTV -band eller en flying spot-scanner. 
I mera avancerade fall används en spe
ciell slow sean-kamera. Monitorn ansluts 
till ssb-mottagarens högtalarutgång och 
bildgeneratorn till sändarens mikrofonin
gång. 

SSTV -signalens uppbyggnad 
Varje televisionssystem måste kunna 
sända följande typ av information: 
• Synksignaler som åstadkommer att 
den mottagna bilden tecknas i takt med 
den utsända bilden. Synksignalerna ut
görs av bildpulser, som startar varje bild
och linjepulser, som startar varje linje. 
• Videoinformation, som ger en presen-

tation av svart, vitt och mellanliggande 
gråskala vid avsökning av varje linje. 

Kombinationen ay synk och videoin
formation utgör den sammansatta tele
visionssignalen. Med 120 Ii njer och en bild
tid av åtta sekunder blir linjefrekvensen 
15 Hz. Eftersom man använder ett raster
format av I : I blir då den egentliga vi
deobandbredden ca 

120/2 . 15 = 900 Hz. 
Eftersom videoinformationen ligger 

mycket nära DC i frekvens, måste man ha 
någon metod ' för förstärkning och lin
jär fasförskjutning av dessa signaler. 

I början användes en amplitudmodu
lerad underbärvåg, som placerades i mit
ten av den tillgängliga bandbredden. 
Underbärvågen modulerades med 900 
Hz video, och den effektiva band
bredden blev alltså I 800 Hz. Man kom 
snart underfund med att om underbär
vågen istället frekvensmodulerades, kun
de man få en effektivare eliminering av 
brus och störningar. 

Den nuvarande metoden består därför 
i att den alstrade, videosignalen får 
frekvensmodulera en multivibrator som 
normalt svänger med I 500 Hz, vilket 
motsvarar svart. U nderbärvågsoscilla
torn kommer då att drivas till l 200 Hz 
av synksignalerna och till 2300 Hz 
av· vita signaler. Frekvenserna mellan 
l 500 Hz och 2300 Hz kommer allt
så att ge en gråskala mellan svart och 
vitt. 

Synkpulsernas längd är 5 ms (linjepuls) 
och 30 ms (bildpuls). Hela systemstan
darden framgår av tab l . 

I fig l visas schematiskt hur en linje 
avsöker en gråskala. Vid A har vi en 
5 ms puls med en frekvens av 1200 Hz 
som startar linjen. Videoinformationen 
sträcker sig från vitt vid B till grått i 
mitten vid C , till svart vid D och till
baka till vitt vid E. F motsvarar I 200 
Hz-pulsen, som startar nästa linje. Efter
som synk pulserna motsvarar ett värde svar
tare än svart, kommer de ej att synas un
der återgångstiden. Vid normalt bildin-



nehåll kommer givetvis variationerna i 
videoinformation att bli mera komplexa 
än visat. 

Den sammansatta videosignalen är så
lunda en lågfrekvent ton, som varieras 
i frekvens mellan l 200 Hz och 2 300 
Hz. Den totala frekvensdeviationen blir 
alltså 2300 Hz - I 200 Hz = l 100 Hz, 
medan erforderlig band bredd - efter
som det är fråga om frekvensmodula
tion - blir ca 2,8 kHz. 

Signalen kan spelas in på en ordinär au
diobandspelare, eftersom vi rör oss med 
frekvenser i det lägre tonområdet och ej 
har den komplexa bredbandsignalen hos 
ett 625-linjersystem. 

Bildskärm med lång efterlysningstid krävs 

I alla TV-system har bildröret en mycket 
stor betydelse. Vid SSTV har man gått in 
för ett fosfor på bildskärmen som kallas 
P7, och som med acceptabelt ljusutbyte 
har en efterlysningstid av åtta sekunder 
eller längre. Man kunde givetvis tänka 
sig användningen av ett minnesrör som 
har väsentligt större ljusutbyte, men möj
ligen sämre gråskala. Tanken är emeller
tid att använda ett rör som från kostnads
synpunkt sett ligger inom räckhåll för 
genomsnittsamatören. Om man har möj
lighet att dämpa eller skärma av omgiv
ningsbelysningen får man fullt godtag-

SM0BUO
SSTV-pionjär 
SMfjBUO, Åke, har länge varit en känd 
röst på amatörbanden och sedan 1968 
för många också ett känt ansikte. Det 
var nämligen den 24 juni det året, som 
Åke inledde sin SSTV-bana med att vara 
med i den första tvåvägsförbindelsen över 
Atlanten. På andra sidan fanns VE3EGO, 
Cid Horne i Ottawa. 

Dessförinnan hade mycket arbete lagts 
ned på förberedelser och på att färdig
ställa den första kameran och monitorn. 
Kameran - en vidicon - blev tyvärr 
aldrig riktigt vad Åke hade hoppats 
på, och han påbörjade därför konstruk
tion aven samplingkamera (se text i art), 
som nyligen blivit helt klar och inom 
kort kommer som byggbeskrivning i RT. 

Under de senaste två åren har Åke 
haft många TV-QSO med flera olika 
länder ; det längsta med ZU NH på Nya 
Zeeland. 

Åke berättar att det finns ca 150 
aktiva SSTV-amatörer i USA men en
dast fem, sex här i Europa. Han är 
övertygad om att de senare snart kommer 
att bli många fler. 

Mest aktiv är Åke på 20 m, men de 

bart ljusutbyte från ett rör med P7-fosfor. 
En annan faktor som man hade att ta 

hänsyn till vid utvecklingen av det nuva
rande systemet var valet av avsöknings
riktning och rastrets höjd/bredd-för
hållande. Man valde formatet I: I för att 
till fullo kunna utnyttja ett litet, runt mo
nitorrör. Avsökningsriktningen blev från 
vänster till höger och uppifrån och ned, 
eftersom man också ville ha möjlighet 
att sända skrivna meddelanden. 

Upplösning 

Det mest använda bildröret har en skärm
diameter av cirka 125 mm . Slow scan
bilden blir således rätt liten vid maximal 
rasterstorlek på en sådan skärm, dvs 85 
mm i fyrkant. Den ritande punktens stor
lek blir följaktligen den principiellt be
gränsande faktorn för upplösningen. Ef
ter omfattande försök stannade man för 
en horisontalupplösning av 120 linjer. 
Med det linjetalet blir totala antalet bild
element 
N = 2 BK/F; N = 2 . 900· 0,87/0,125 
::::: 13000 
där B = videobandbredd, 
K = faktor för synlig avsökning och 
F = bildfrekvens. 

Fig 2 ger en uppfattning om den upp
lösning en slow sean-bild kan ha under 
goda mottagningsförhållanden. Tab 2 

som vill träffa honom - eller höra hur 
hans signaler låter - kan lyssna på 
3730 kHz vid tvåtiden på lördags
eftermiddagarna och har då chansen att 
också träffa de andra SSTV-ama
törerna i Sverige och Finland. 

När det inte är amatörradio som upp
tar Åkes tid, så är han produktchef på 
AB Elcoma. 

SSTV-nätet 

Från Amerika leds med jämna mellan-

BYGG 
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visar dessutom en jämförelse av upplös
ningsförmågan hos olika film- och tele
visionssystem. 

Flera kamerasystem i användning 

Den enklaste och billigaste kameran är 
utan tvivel flying spot-scannern. Fig 3 
visar blockschemat över den scanner som 
beskrevs i QTC för mars 1969. En väl
justerad scanner där man använder me
toden att genomlysa ett negativ ger lika 
god kvalitet som den bästa SSTV-kame
ra, men den är naturligtvis inte lika smi
dig att arbeta med som en vanlig kame
ra. 

I den första slow sean-kameran använ
des en specie ll vidikon, som kunde lag
ra bilden i flera sekunder. Man använde 
en elektromekanisk slutaranordning, som 
exponerade vidikonen för en kort stund 
vid varje bildstart. På det viset kunde man 
obehindrat röra sig sedan slutaren stängt, 
och den frusna ögonblicksbilden var allt
så det som visades på monitorn. Denna 
typ av vidikon är mycket dyrbar och tro
ligen utom räckhåll för amatörer i ge
men . En del började därför använda van
liga kamerarör. Sådana har inget min
ne och slutaranordningen togs därför 
bort. Resultatet blev tämligen skralt , ef
tersom en vanlig vidikon har en avse
värd mörkström. Oberoende av kamera-

rum amatörernas speciella SSTV -nät, 
som förmedlar kontakt mellan SSTV
amatörer runt om i världen. Ä ven icke 
SSTV-amatörer kan ropa in och ställa 
frågor som berör slow sean -TV. Fre
kvens och tid en ligt följande : 

• 14230kHz-lördagar kl 1900 GMT 
(W9NTY) 
• 3845 kHz - dagligen kl 0500 GMT 
(W7SAB) • 

G.U. ~ 
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rör kräver denna typ av kamera också en 
ganska tidskrävande inställningsprocedur. 

Samplingmetoden förenklar 
kamerainställningen 

Man började då fundera på ett sätt att 
undvika dessa svårigheter och kom så 
småningom fram till den s k sampling
metoden. Den består i att man använder 
en konventionell elektronkamera, som 
modifieras något i svepkretsarna. Den 
görs omkopplingsbar så att man i ena lä
get använder de normala avsöknings
frekvenserna och i SSTV-läget använder 
15 Hz för ena avböjningsspolen och den 
normala horisontalfrekvensen 15 kHz för 
den andra avböjningsspolen. 

Om man så förutsätter att den bild 
som skall sändas är stilla under åtta se
kunder, är det möjligt att ta några bild
element från varje fast sean-bild och sät
ta ihop dem så att man får en fullständig 
slow sean-bild under en åttasekunderspe
riod. 

För att förstå detta riktigt betraktar vi 
fig 4. Vi antar att linjefrekvensen är 15 
kHz och att vertikalfrekvensen är 15 Hz. 
Bilden avsöks alltså 15 ggr i sekunden. 
Ett "sample" - eller prov - tas konti
nuerligt varje gång en horisontell linje 
korsar en vertikal linje. När en bild av
sökts börjar nästa lodräta linje något till 
höger och korsningen av linjerna fort
sätter. 

För att åstadkomma denna glidande 
funktion används en komparator som 
matas med 15 kHz och 1/8 Hz, se fig 5 
och 6. Den låga frekvensen får kompa
ratorn att lämna en utsignal vid något 
olika . tidpunkt för varje period hos 15 
kHz-signalen. Resultatet blir en serie pul
ser, som har en kontinuerligt förän
derlig period. Dessa pulser används se
dan för att öppna en FET-transistor som 
till source matas med videosignalen. För 
varje puls släpper alltså FET-transistorn 
igenom en videosignal som sedan får st y- , 
ra underbärvågsoscillatorn. 

Den som har en vanlig kamera och 
monitor har alltså möjlighet att någorlun
da enkelt åstadkomma ett samplingsystem. 
Nackdelen med detta system är dock, att 
när man slagit över till SSTV -läget ser 
man inte längre bilden i fast scan~moni
torn. 

Man vill emellertid gärna se båda bil
derna kontinuerligt, och det kan man 
åstadkomma genom att använda en fast 
sean-monitor, som kan utgöras aven 
"vanlig" TV-monitor, vars vertikalspole 
matas med 15 Hz i stället för 50 Hz. Ka
meran och m'onitorn får bibehålla linje
frekvensen 15 kHz, men eftersom samp
lingmetoden dikterar en linjefrekvens 
av 15 Hz måste både kamera- och mo
nitotspolar vridas 90 0

• Härigenom behövs 
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Fig l. Underbärvågsfrekvenserna som funk
tion av tiden. 

Fig. 2. SSTV -bild fotografefad under goda 
mottagningsförhållanden 

Fotomultiplikator ,----\----------------."'1 

Kondensorlins 

Dia-positiv 

Objektiv 

Katodstrålerör 

Fig. 3. Blockschema över flying spot-scanner. 

ingen omkoppling mellan fast sean och 
slow sean, utan man ser kontinuerligt 
båda bilderna på var sin monitor och kan 
snabbt göra justeringar på kameran, allt
eftersom man byter motiv. 

SSTV -monitorn heltransistoriserad 

I fig 7 visas blockschema över den SSTV
monitor som skall beskrivas här. Som 
tidigare nämnts moduleras videosignalen 
på en underbärvåg. Signalen kommer in 
via ssb-mottagaren, telefonen I , kame
ran eller bandspelaren och passerar kraf
tiga begränsarsteg i monitorn. I frekvens
modulatorn detekteras underbärvågen 
och signalen får passera lågpassfiltret, 
varefter den förstärks i videosteget. Synk
pulserna tas ut från videoförstärkaren via 
synkseparatorn och används för synkro
nisering av de horisontala och vertikala 
svepen. 

I Det går naturligtvis utmärkt att an
vända SSTV -utrustningen som en bild
telefon för överföring av stillbilder, rit
ningar o d via telefonnätet. 

TillSSB-söndare 

På monitorröret erhålls så ett raster 
med formatet 1:1 innehållande 120 lin
jer: Rastret ritas om på nytt var åttonde 
sek!lnd. Det är vanligt att man sänder 
samma bild 4 till 5 ggr. På grund av mo
nitorrörets efterlysningstid får man då 
intrycket aven stillastående bild. Det 
enda som rör sig är den upplysta ritan
de linjen som sakta flyttar sig ned över 
rastret. 

Pa~lam 

Vid konstruktionen av monitorn, som 
skedde i samarbete med Arthur Lambriex, 
PaS'llam, Holland, uppställdes följande 
krav: 

1) Monitorn skulle vara heltransistori-
serad 

2) Monitorrör, avböjningsspole och 
övriga komponenter skulle vara av 
standardtyp 

3) Störningskänsligheten skulle mins
kas så mycket som möjligt och 
signalkänsligheten ökas ... 

4) Kravet på noggrann inställning av"'~ 
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START 15 kHz Glidpuls 

~ \ Samplings- "Slow sean"
video ut --------.tKomparator I----I~ krets .----. 

"Fast scan"
video in 

SLUT 
Fig 4. Schematisk 
framställning av 
samplingfunktio
nen. Fig 5. Vid samplingmetoden matas en komparator med 15 kHz och 1/8 Hz. 

Tab l. Systemstandard. 

Tab 2. Jämförelse mellan upplösningsf"or
mågan hos några olika film- och TV'sys
tem. 

15kHz 

- - - Referensnivå 

~~--------~----~------~----------~t 

Fig 6. Glidpulsfunktionen vid sampling. 

/ 

Fig 7. SSTV-monitorns blockschema. 

Tab 3. Lindnin~data ror spolar och trans
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ssb-mottagaren skulle vara under
ordnat 

S) Stabiliteten hos video-, synk- och 
svepkretsar skulle ökas 

• Ingångssteget 

Vi påminner oss att den egentliga video
bandbredden är 900 Hz, dvs den högsta 
videofrekvensen är ca 900 Hz. Det är allt
så endast 300 Hz mellan denna frekvens 
och synkfrekvensen I 200 Hz. 

För att förbättra störningsnivån an
vänds i ingångssteget en linjär integrerad 
krets med differentialutgång, som samti
digt fungerar som begränsare (se fig 8) . 
Utpulserna, som har motsatt polaritet, får 
styra var sin monostabil multi vibrator 
FCK JO I med tidkonstanten 12S (Jos. 

Vipporna arbetar som pulsräknande 
detektorer och ger en utsignal lika med 
dubbel inmatad frekvens. Frekvensom
rådet hos insignalen är I 200-2 300 Hz 
och utsignalen från vipporna kommer 
alltså att sträcka sig över 2400--4 600 
Hz. Skillnaden mellan 900 Hz och synk 
(2 . I 200 = 2400 Hz) är nu väsent
ligt större och en betydligt renare video
signal erhålls. 

Ingångsförstärkaren begränsar enligt 
databladen redan vid 100 !Jo V i nsignal. I 
denna koppling behövs ca SO mV insignal 
för full begränsning. Utsignalen från vip
porna demoduleras och får passera ett 
kraftigt lågpassfilter med rak karakteristik 
från O till ca 900 Hz. Kvaliteten på den 
videosignal man vill åstadkomma sam
manhänger starkt med konstruktionen 
av detta filter. Det gäller alltså att alla 
signaler upp till ca 900 Hz obeskurna 
skall passera filtret, och att frekvenser 
däröver skall dämpas kraftigt. 

Till en början användes induktansen 
i transistortransformatorer, men resul
tatet blev ibte ' så bra, troligen på grund 
av strökapacitanserna i transformator
lindningarna. Försök gjordes så med m
deriverade ändsektioner med en mellan
lanliggande 71'-sektion. Här har varje in
duktans en parallellkondensator , varför 
strökapacitansen får liten inverkan. 

Det är svårt att mäta induktanser över 
l H, varför den angivna induktanserna 
får anses som riktvärden. Om man an
vänder angiven typ av ferritkärna med 
samma varvtal och samma värden på 
kondensatorerna kommer man emeller
tid mycket nära optimum. De, som öns
kar förbättra filtret ytterligare, rekom
menderas att studera ämnet i "Radio 
Amateur's Handbook" . 

Utsignalen från filtret bör ligga på ca 
400 mV t-t. Den matas så in på video
stegen T I, T2 och T3 . Signalen från 
T3 intensitetsmodulerar katoden på mo
nitorröret, som är typ M17-140GM av 
fabrikat Philips. Detta är 'ett mycket kom-
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pakt rör med rektangulär P7 -skärm med 
måtten 93 X 124 mm. Rörets längd 
är 227 mm. 

Erforderlig accelerationsspänning är 
ca 10 kV, vilket kan låta avskräckande. 
Vi skall senare se att detta problem dock 
löses ganska enkelt. 

• Aktiv filtrering av synksignalen 
Från emittern på T2 tas signalen ut och 
får passera kraftiga aktiva filtersteg, T6 
och T7 . Här dämpas alla signaler mellan 
ca 2000 Hz och 3 000 Hz kraftigt, dvs 
brus och andra störningar på mottagar
kanalen minskas avsevärt. Dämpningen 
av dessa signaler efter filterna ligger på 
ca 60 dB (sefig 9). 

• Stabilisering av videosignalnivån 
Från emittern på T7 leds signalen tillba
ka till AGC-förstärkarna TS och T4 och 
vidare till videoingångssteget TI. Nivån 
relativt jord på signalen till TS skall 
vara ca 1,9 V, mätt vid T7s emitter. Med 
trimpotentiometern R2 justeras spänning
en på TSs bas till 6,2 V. R I ställs in så att 
signalen på T2s emitter ligger ca 1,7 V 
över jordpotential för toppsynk och ca 
2,4 V för svart. Max vitt kommer då att 
ligga på ca 3,S V-3,8 V beroende på 
kvaliteten på den inkommande video
signalen. 

Vid riktig justering av AGC-förstär
karen är det ej längre så kritiskt med in
ställningsnoggrannheten av ssb-mottaga
ren. Det bör påpekas, att en viss sprid
ning av förstärkningen hos transistorer
na i dessa steg kan förekomma, varför 
man bör vara noga med att de angivna 
värdena följs . 

• Synkseparering 
Från T8 kommer signalen till T9, där 
den integreras av motståndet på JO k n 
och kondensatorn på 27 nF. Pulsen, mätt 
vid T9s kollektor, inställs med trimpoten
tiometern R3 så, att den blir ca S V t-t. 

På basen av TII finns nu en positiv 
kantpuls som är ca 3 ms lång. Denna 
puls deriveras i nästa steg och blir en såg
tand på T 12s kollektor, samt leds vidare 
tilllinjedelen. 

dB 
o 

-60 

900 2000 3000 H.I 

Fig 9. Kurva för bandspärrfilter T6 och TI. 

• Lokala sveposcillatorer 
Vi kommer så till en annan finess i den
na konstruktion, nämligen eliminering 
av störningskänsligheten och ökning av 
signalkänsligheten. Man använde tidiga
re en metod där inkommande synkpuls 
startade sveposcillatorerna. Eftersom sy
stemet ej kunde skilja på verklig synkpuls 
och störpuls, gick oscillatorn igång för 
nästan varje puls som kom in till moni
torn. Vid kraftiga störningar kunde det
ta resultera i att strålen var borta från 
skärmen under långa stunder - det var 
alltså omöjligt att få monitorn att synkro
nisera. Vid svaga signaler fick man ej till
räckligt stora synkpulser , och svepen 
fungerade ej av denna orsak. 

I den här aktuella konstruktionen an
vänds lokala linje- och bildoscillatorer, 
som gör att man alltid har ett raster på 
skärmen, oberoende av om en signal kom
mer in eller ej. Tillsammans med de kraf
tiga aktiva filterstegen T6 och T7 blir 
resultatet nu att man kan ta emot signa
ler under ganska kraftiga störningar samt 
svaga signaler under stark fading. 

Sågtandpulsen från T 12 får alltså kon
trollera frekvensen hos sågtandoscilla
torn T13, vars grundfrekvens inställs på 
en något lägre frekvens med potentiome
tern R4, vilken monteras på panelen. In
ställningen av grundfrekvensen hos T 13 
är ganska okritisk men är nödvändig, 
eftersom svepfrekvenserna från olika sta
tioner kan variera betydligt. 

• Svepjörstärkarna 
I emittern på transistor TIS tas sågtand
pulsen ut via potentiometern RS, som 
alltså kontrollerar svepamplituden . Till 
samma emitter är också transistor TI6 an
sluten, vilken centrerar svepet på skär
men. Inställning av detta sker med poten
tiometern R6. 

Sågtandpulsen förstärks i T 17 och T 18 
och styr ut det komplementära slutsteget 
T19-T20, som i sin tur levererar sågtand
svep till avböjningsspolen. 

För förbättring av linjäriteten åter
kopplas en liten signal till T17. Någon 
ytterligare förbättring av linjäriteten hos 
linjesvepet är därefter ej behövlig. 

• Vertikalsynkstegen 
Från basen på T Il leds kantpulsen till 
vertikalsynksteget T21, i vars kollektor
krets integrering sker. I kollektorn på T22 
kommer att ligga en kantpuls som kon
trollerar lokala vertikaloscillatorn T23 . 
Funktionen hos vertikalsvepstegen är den
samma som hos de redan beskrivna Iin
jestegen. 

Mellan emittrarna på slutsteget och 
jord skall ligga ett svep på IS V t-t för 
linjedelen och 13 V ' t-t för vertikalde
len. Mellan trasistorerna T24 och T25 
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Fig 10. Schema över högspänningsalstringen. 

har man kopplat ett motstånd på 47 k il 
och en kondensator på 20 ILF för att för
bättra linjariteten hos vertikalsvepet. Kon
densatorerna på Tl7s bas och Tl8s kol
lektor är till för att ta bort vertikala sve
pet, som i en del fall pålagras horison
talsvepet. På T28s kollektor ligger en 
kondensator för att ta bort horisontal
svepet från vertikalsvepet. 

Transistorn T31 är ett blankingsteg, 
som har till uppgift att släcka strålen un
der bildåtergången. 

Nätdelen 
Till monitorn behövs följande spänning
ar: 
~ Accelerationsspänning 10 kV 
~ För fokus- och första accelerations

anoden 400 V 
~ För styrgallret och videoslutsteget 

100V 
~ Förtransistorstegen lOVoch -lOV 
~ För högspänningsalstringen - Il V 
Högspänningsalstringen åstadkommer 

man på samma sätt som i en konven
tionell TV-mottagare (se fig 10). En 
15 kHz signal alstras i en Hartleykopplad 
oscillator. Denna puls förstärks i drivste
get, som switchar transistorn T34. Dess 
kollektor är ansluten till resonanskretsen 
Tr2, el, L7 samt boosterdioden BYl18 
med sin parallell kondensator. På kollek
torn ligger nu en spänningspuls på ca 80 
V, villen i Tr2 omvandlas till ca 10 kV. 
Denna spänning halvvåglikriktas och 
kopplas till monitorrörets högspännings
kontakt. 

Drivpulsen till T34 bör för bästa funk
tion hos detta steg ha det utseende som 
visas på schemat. 

L 7, som i vanliga fall utgörs av linje
avlankningsspolen, har ersatts aven fer-

~ T31. 

Tr 2 12,6V 2A 
6V 

0,33 Q \'--4.!II--_~'o + 10 kV O 

220;]11 

15V 
5A 

+-------40( 
5,2 ).I 
polycarb 

BYX 30/300 

+ 
5000Jl _ 

+1000)J 

3,3 k 

3,3 k 

1n 
15kV 

)r--...---<> + 10 V 

l-+---------~ 4,7k 

L----~~-~-~-----------+-~OV 

Fig 11. Lågspänningsaggregaten f'ör a) + 10 V 

,11--_~ -10V 

BYX 30/300 
3,3 k ASZ15 

3,3 k 

5000Jl + 
- 1000Jl 
+ 

J..-l.---------+I 4,1k 

och b) - 10 V. L-___ -4 ___ ~-~----------+-~OV 

roxcube-spole med motsvarande induk
tans. 

Det är viktigt att lågspänningen - Il V 
stabiliseras, då i annat fall vågformen på 
skärmen kommer att försämras vid myc
ket ljusa partier i bilden. 

Lågspänningarna + 10 V och - lOV 

bör stabiliseras, eftersom linjerastret an
nars blir allt annat än vackert (se fig 11). 
För optimal upplösning måste linjerna 
var absolut raka. Transformatorn för des-
sa spänningar bör därför ha en ordentlig 
effektreserv. Enbart horisontalspolen ... 
kräver en svepström topp till topp av ca ,. 
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SSTV -special 

Fig 12. SSTV-monitorn med höljet avtaget. 
Utf"å1lt syns kortet med ingångskretsar, vi
deo, spärrfilter, AGC och synkseparator. 
På motsatta sidan finns ett likadant kort 
med avböjningskretsarna. Längst bak skym
tar högspänningsdelen. 

500 mA och vertikalspolen ca 300 mA. 
Om transformatorn klarar 5-6 A är man 
på den säkra sidan. 

Mekanisk uppbyggnad 

Elektronik- och högspänningskretsar in
ryms i Elfas låda K553, som mäter 160 
X 240 mm på frontpanelen och har to
taldjupet 300 mm. 

Monitorröret kläms fast i panelen av 
fastskruvade vinkelplåtar. Transistor-' 
kretsarna ryms på två s k labplattor (per-

<IIIlII 17 Mätinstrument 
byggt av integrerade kretsar. Det kan 
vara RTL, DTL, TTL, MSI eller LSI. 
• Genom att Logic Pen har fyra indi
keringslampor, är självsynkande och har 
eget minne, kan den detektera och dis
tinkt särskilja 

-logiska nivåer 
- enstaka pulser (reagerar för 5 ns 

pulser) 
- pulståg (upp till 50 MHz) 
Vid konstruktion, produktionskontroll 

och service framhålles den vara ett lätt
hanterligt och tidsbesparande instrument 
för bl a felsökning, signalspårning, pari
tetskontroll, kontroll av sanningstabeller, 
indikering av signaler för start, reset, shift , 
transfer och mycket mera. 

* Johan Lagercrantz KB 
RCL-metern MM2 (fig 13) från Radio
meter är ett nätanslutet, direktvisande 
precisionsinstrument för komponentmät
ningar. Den är utvecklad för att använ
das till noggranna och snabba mätningar 
av resistans, induktans och kapacitans. 
Elektrolytkondensatorer och stora induk
tanser mäts lika snabbt och bekvämt som 
små kondensatorer och spolar. Likströms
polarisering kan göras mellan - 60 V och 
+ 60 V för t ex mätningar på kapacitans
dioder. 
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forerade plattor utan folie) med måtten 
130 X 220 mm. Ingångsstegen och transis
torstegen TI-TI2 samt T21-T22 mon
teras på den ena plattan. 

Om man inte använder rätt monte
ringsteknik kan labplattor vara rätt be
svärliga att handskas med när man skall 
göra ändringar. En bra metod är att an
vända rikligt med lödstöd, t ex försilv
rade lödstift (Elfa K201O), som sticks ned 
i hålen . Om alla lödändar till samma 
punkt bara läggs 1/4 varv runt stiftet, 
går det mycket lätt att löda loss kom
ponenterna vid ändring av kopplingen. 
Man kan dessutom göra monteringen 
mycket kompakt - och snabbare - än , 
vid etsning av kort. 

Korten ställs på högkant på vardera 
sidan om monitorröret och fastskruvas i 
ct"istansrör som fåsts i chassi ramen (se 
fig 12). 

Kortet för högspänningsdelen mäter 
130 X 140 mm och fastskruvas med 25 
mm distansrör i chassiets bakre del. För 
att undvika koronabildning vid hög
spänningsdioden monteras denna på 30 
mm keramiska stöd på plattan . Man bör 
se till att avståndet från dioden till varje 
metallisk del är minst 30-40 mm. 

• Restistansmätområdena är O, I ohm 
-I Mohm och mätfrekvens 160 Hz. 
Induktansmätområdena är O, I fL H-
100 H och kapacitansmätområdena 
0,1 pF-100Il-F och 100 Il-F-5 000 Il-F. 
Kapacitans och induktans mäts vid fem 
fasta frekvenser från 160 Hz till 1,6 MHz, 
beroende på mätområdet. 

Mätnoggrannheten är 2 % av avläst 
värde + I % av fullt skalutslag inom alla 
områden, utom mellan 100 och 5 000 Il-F, 
där den är reducerad. Resistans och in
duktans mäts vid en spänning av 10 mY 
(för fullt utslag). Kapacitansen mäts vid 
en konstantspänning av 316 mY inom 
alla områden utom 30--100 Il-F och 100 
-5000 Il-F-områdena, där den är 100 
resp 10 mY. 

MM2 har också en skrivarutgång (Zi = 
50 kohm), som lämnar l V vid fullt skal
utslag. Denna egenskap är värdefull vid 
t ex miljöprov. 

* Bröel & Kjaer 
Bruel & Kjaer introducerade på IM70 
en hel serie nya mätinstrument för hu
vudsakligen LF-ändamål. 
• Avvikelsebrygga typ 1521 (fig 14) 
är en heltransistoriserad brygga för snabb 
komponentsortering med tre mätfrekven
ser: 100, 1000 och 10 000 Hz. 
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Vidare bör yttersta försiktighet iakt
tagas, så att man ej kommer i beröring 
med högspänningen, då i annat fall slow 
sean-karriären kan få ett abrupt slut! 
Filterkondensatorn urladdas om man i 
avstängningsögonblicket vrider upp in
tensiteten. Med denna metod undviker 
man även att strålen, ,som annars efter 
avslagningen står stilla i skärmens cen
trum, bränner hål på fosforskiktet. 

Lågspänningsdelen kan inrymmas i en 
separat låda med måtten 100 X 320 X 
300 mm, dvs samma bredd/djup mått 
som två Elfalådor K553, ifall man · har 
för avsikt att senare bygga en fast scan
monitor. • 

Två toleransgränser är inställbara över 
hela skal området med både lamp- och re
läaktivering. Fullt skalutslag fås för ner 
till oj % impedansavvikelse och för en 
fasvinkelskillnad av tan (, = 0,002. Ska
lorna på visarinstrumentet är utbytbara. 
• Oktav/tersbandfilter typ 2113 är ett 
nytt, heltransistoriserat instrument för 
oktav- respektive tersbandanalyser. Im
pulsljudmätning sker i enlighet med DIN
standard och IEC-rekommendation till
sammans med B & K:s mätmik;ofoner. 
Linjärt frekvensområde 2 Hz-200 kHz. 
Oktav/tersfilter 22,4-22400 Hz enligt 
IEC 225 och USA SI II _ . 1966 Gass 
III. 

Det selektiva området kan utökas med 
hjälp av plug-in-filter. Filteromkopplingen 
kan styras från nivåskrivaren, typ 2305, 
för automatisk registrering av spektrum. 
Utbytbara skalor finns på visarinstru
mentet för enkel avläsning av Ijud- och 
vibrationsnivåer eller av elektriska stor
heter. 
• Mätförstärkare typ 2606/07 (fig 15) 
är två universella, heltransistoriserade 
mätförstärkare med frekvensområdet 2 
Hz-200 kHz. Sann effektivvärdesvis-
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Förbättra selektiviteten 
i din radiomottagare 
D I RT har tidigare beskrivits keramiska resonatorer, med vars hjälp 
man lätt och billigt kan bygga upp sina egna mf-filter. 
D Här följer nu en detaljerad anvisning - en byggbeskrivning när
mast - som förmedlar alla data och komponentvärden för den filter
karakteristik man bestämt. 
D Den som vill förbättra selektiviteten i sin kv-mottagare har bara att 
välja band bredd och karakteristik samt gå in i diagrammet där alla öv
riga uppgifter finns att tillgå. 
D Artikeln bygger på ett underlag som tillhandahållits ;tv Brush Cle
vite's svenska representant Allhabo, Stockholm. 
D Kostnaden för ett komplett filter uppgår till bara några tior. 
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Fig l. Den enklaste varian
ten av filter med två keramis
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Fig 2. Kurvformen för ett filter med n seriekopplade länkar enl fig l. Fyra länkar ger exakt 
den karakteristik som visas. 

•• För några månader sedan hade 
RT en artikel, som visade de elektriska 
egenskaperna hos små keramiska reso
natorer, lämpliga för bl annat MF-filter 
i radiomottagare. Vi ämnar med den här 
artikeln ge praRtiska konstruktionstips 
till alla dem, som vill förbättra selektivi
teten i sin trafik- eller DX-mottagare. 

Den engelska filtertillverkaren Brush 
Clevite har på sitt program några olika 
resonatorer som passar i AM-mottagare . 
Den smalaste av dessa - TF 04-442 -
har visat sig kunnat ge en mycket god 
shape-faktor vid ca 6 kHz bandbredd 
och lämpar sig därför mycket bra i t ex 
DX-mottagare. I SSB-mottagare är det 
dock tvivel underställt om det inte lönar 
sig bättre med kristaller r MF-filtret på 
grund av den smala bandbredden där 
-ca 2,7 kHz. 

Lätt att dimensionera filtret 
med hjälp av diagrammet i fig 4 

TF 04-442 har centrumfrekvensen 455 
kHz och Q-värdet ca 500. Filterband
bredder mellan 2 och 20 kHz kan erhål
las och många olika kopplingar är möjli
ga. - I det följande skall vi emellertid 
utgå från en filterlänk enligt fig l . Den
na innehåller 5 kondensatorer och 2 reso
natorer, och dess allmänna karakteristik 
visas i fig 2, där de storheter som vi i 
fortsättningen använder är definierade . 

Filtren kan kopplas i serie hur många 
som helst, men man måste då vända var
annan länk baklänges för impedans
anpassningens skull (se fig 3). Om filt
ret innehåller udda antal länkar blir utim
pedansen Z2. Med jämnt antal länkar blir 
utimpedansen densamma som inimpedan
sen, dvs Zl . 

För att dimeflsionera ett sådant här 
filter kan. man ,använda diagrammet i 
fig 4, där alla storheter är utritade som 
funktion av 6 dB-bandbredden för ett fil
ter med 2, 4 och 8 resonatorer. 

Bs är i samtliga fall 20 kHz, P .... 
26 kHz. ,.. 
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Fig 3, Ett filter med sex resonatorer. uppbyggt av tre länkar enl fig l . 

• Toleranser: 

När man står i begrepp att tillverka ett 
filter efter denna beskrivning, inställer 
sig givetvis frågan: Hur noga måste man 
hålla sig till de komponentvärden som 
erhålls ur diagrammet ifig 4 ? 

Om kondensatorerna håller sig inom 
± 10 % av värdet i diagrammet och Ilt
och inimpedanserna mellan + 100 % oCh 
- 50 %, så kommer filtrets karakteristik 
att hålla sig inom ± 10 % vad gäller Be. 
Bs, P samt l S, och centrumfrekvensen 
blir 455 ± 2,5 kHz. Ripplet håller sig då 
under 0.5 dB. Man kan alltså använda 
kondensatorer med en tolerans av ± 5 % 
och ha ytterligare ± 5 % tillgodo för te m
peraturvariationer. Resonatorernas tem
peratur får variera mellan - 200 0ch 
+600 e med ovanstående max.imala av
vikelser. 

• Exempel: 

Låt oss anta, att vi bestämmer oss för ett 
filter med 6 kHz bandbredd vid 6 dB och 
väljer att använda åtta resonatorer, dvs 
fyra länkar. U r diagrammet i fig 4 får vi 
dft följande värden: 

B60 = 13 kHz 
Il = 7.6 dB 
S = 105 dB 
el = 177 pF 

20 

10 

1770 2300 

e2 = 290pF 
e3 = 600pF 
C4 = 545 pF 
e5 = 370 pF 
R l = R2 = 2,7 kohm 

Detta filter har exakt den kurvform. 
som visas: i fig 2. Shape-faktorn är lika 
med 2.2 (6 - 60 dB). vilket gör filtret syn
nerligen väl lämpat för· användning i en 
AM-mottagare för professionellt bruk. 

IL = "insertion loss" = inlänknings
dämpning 

S = dämpning av frekvenser utanför 
passbandet 

p = avstånd mellan parallell och serie
resonans 

Övertonsresonanserna 
lätt att eliminera 

Detta filter har egentligen bara en nack
del, nämligen övertonsresonanserna (se 
fig 5). Dessa är dock mycket svagare än 
hos ett normalt keramiskt tilter, och kan 
lätt elimineras med en vanlig avstämd 
krets, vilken också ökar stoppbanddämp
ningen till ca 140 dB. Normalt räcker 
dock 80 d~, då HF-kretsarna både ger 
sel~.ktivitet och minskar dynamiken. 

Ar emellertid HF-kretsarna dimensio
nerade för högsta dynamik, räcker inte 

4400 

. __ f (kHz) 

de 100 dB som tIltret ger. Då krävs en 
stoppbanddämpning kring 130 dB hos 
M F-filtret. för alt detta ej skall medfö
ra någon förändring av mottagarens dy
namik. 

Anpassiog till forstärkare 
Vi har hittills bara berört filter och 

komponenter i detta. Vi skall nu helt kort 
se på hur man ansluter filtret till en AM
mottagare. Ingangsimpedansen på någ
ra k il gör att filtret kan anslutas direkt 
till ett transistorsteg med denna utimpe
dans. Om man är man om stegets förstärk
ning och vill undvika missanpassning, 
eller t ex har ett rörsteg med hög utimpe
dans, måste en transformator användas 
för att anpassa tIltret till förstärkaren 
(ev blandaren). 

Fig 6 visar hur inkopplingen görs. L 
och e skall bilda en resonanskrets vid 
455 kHz, och kan utgöras aven vanlig 
mellanfrekvenstransformator för 455 
kHz. Mittuttaget på spolen ges av im
pedansförhallandet. som fås ur formeln 

Som nämnts, bidrar också Le-kretsen 
till att effektivt dämpa eventuella över-
tonsresonanaser. • 

+ 

Filter 

Fig S. Övertonsresonanser for ett filter med två länkar enl fig 1. Fig 6. Filtret kan anpassas till ett fÖrf'orstärkarsteg med 
tUälp aven Le-krets. 
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Fig 4. Med tQälp av detta diagram får man komponentvärden och data ror ett filter med 2, 4 resp 8 resonatorer. 
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nya produkter 
kommunikation 

TELEXMOTf AGARE 
FÖR MOBILBRUK 
SeM Kleinschmidt eorp . . har 
genom sin svenska represen
tant Johan Lagercrantz KB 
introducerat en telexmotta
gare, huvudsakligen avsedd för 
mobilt bruk, på den svenska 
marknaden. 

Apparaten ansluts till den 
normala kommunikationsradion 
eller till en speciell mottagare. 
Informationsöverföringen sker i 
tal bandet. På sändarsidan an
vänder man en remsläsare och 
en kodomvandlare för anslut
ning till radiosändaren. 

Utrustningen har genomgått 
prov hos svenska Televerket. 

Firma Johan Lagercrantz KB 
har adressen Box 3 14, 171 03 
Solna 3. 

BÄRBAR KOMMUNIKA
TIONSRADIO FÖR UHF 
GEe i England har utvecklat 
en ny bärbar radiotelefon för 
UHF-området, som beräknas 
vara i produktion i början av 
år 1971. 

Radiotelefonen, som kallas 
"The Envoy" och har typbe
teckningen Re 850, är utrustad 
för kombinerat mobilt/bärbart 
bruk med hjälp aven kassett 
som kan monteras i fordon och 
som innehåller ett LF-slutsteg 
med högtalare samt anslutningar 
till fordonets antenn och elsy
stem. 

RC 850 har måtten 25 X 
21 X 7 cm och väger 3,2 kg 
driftklar. Den kan förses med 
utrustning för selektivt anrop, 
har sändareffekten 5 watt och 
tillverkas i två olika versioner 
för användning i olika klimat. 

Svensk representant är Svens
ka Radio AB, Fack, 10220 
Stockholm. 

KOMPAKTA BREDBANDS
FÖRSTÄRKARE 
Lorch Electronics har introdu
cerat en serie bredbandsförstär
kare, AM-320, i kompakt utfö
rande, avsedda att byggas in i 
t ex mottagare. 

Förstärkarserien täcker med 
tre typer frekvensområdet 1-
400 MHz. Utgångseffekten är 
+ 30 dBm till + 23 dBm. Enhe
terna är skärmade för att kun-

na användas i starka elektro
magnetiska fålt och uppfyller 
krav enligt MIL I-618ID. 

Svensk representant är Scan
dia Metric AB, Fack , 17103 
Solna 3. 

KOMMUNIKATIONS
BANDSPELARE 
Philips, ELA-divisionen, har 
utvecklat en transportabel kom
munikationsbandspelare,XMN4, 
som har fyra spår vilka kan Y t
nyttjas för 12, 24 eller 48 tim
mars inspelning. Maskinen är 
avsedd för kommunikationsan
läggningar där man behöver kon
tinuerlig registrering ord för ord 
av alla in- och utgående medde: 
landen, t ex på flygplatser. 

XMN4 levereras i tre olika 
versioner: med fyra kanaler för 
12 timmars inspelning från fyra 
ingångar samtidigt ; med två ka
naler för 24 timmar från två in · 
gångar; med en kanal för 48 
timmar från en ingång. l de bå-

da sistnämnda fallen ingår en re
verseringsanordning som växlar 
bandriktning vid slut och samti
digt skiftar in huvudet på ett 
nytt spår. Om de meddelanden 
som skall spelas in kommer en
dast sporadiskt kan man spara 
band ·genom att utrusta maski
nen med ett talstyrt relä. 

Data: bandhastighet 15/16" 
Is, bandets bredd 1/4", spol
diameter 8", bandlängd 3 600 
f t. Svaj och tlutter anges till 0,5 
%, vägt värde. Frekvensgången 
är 300--3 000 Hz med max 3 
dB avvikelse, SIN min 40 dB. 

ferrithuvudenas livslängd 
uppges vara minst 50 000 tim
mar. 

Maskinen har dimensionerna 
425 X 485 X 345 mm och väger 
30 kg. 

Svensk representant: Svenska 
AB Philips, avd Industrielektro
nik, Fack, 10250 Stockholm. 

VISUELL PRESENT A TlON 
A V RADlOSIGNALER 
Eddystone Radio Ltd, England, 
har kommit ut med en presen
tationsenhet som på ett katod
strålerör visuellt indikerar när
varo av radiosignaler inom ett 
valfritt frekvensområde . Enhe
ten, som har beteckningen EP 
961, kan användas tillsammans 
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m~illgänglig kommunikations
rnottagare för att spåra upp in
termittenta signaler eller stör
ningskällor. Den kan också an
vändas laboratoriemässigt för 
t ex frekvensana)ys. 

Signalerna presenteras i form 
aV vertikala "spikar" vars höjd 
är proportionella mot signalens 
amplitud. EP 96 1 kan spännings
matas antingen från nätet eller 
från 12 volts batteri. 

Svensk representant: AB Tra
ko, Tegnergatan 4, 113 58 Stock
holm. 

BALANSERAD MODULATOR 
I MONOLITUTFÖRANDE 
Motorola har presenterat en 
balanserad modulator i mono
litutförande, typ MCI596, som 
ger en bärvågsundertryckning 
av 65 dB (vid 0,5 MHz). . 

Enheten - i princip en dif
ferentialförstärkare som driver 
ett par noggrant matchade tran
sistorgrindar - har inställbar 
spänningsförstärkning, balan
serade in- och utgångar och en 
typisk bärvågsläckning på 90 
[JoY.1f vid 0,5 MHz. Den kan 

OLEDANDE STAGLINA 

lel fibres Ltd, England, har 
framställt en ny typ av syntet
fiberlina, som uppges lämpa sig 
särskilt väl som staglina till an
tennkonstruktioner eftersom den 
förutom att den har stor mot
ståndskraft mot töjning är elek
triskt oledande. 

Syntetlinan, som fått nam
net Parafil, har ett ytskikt av ett 
mycket glatt etenmaterial som 

användas för , bärfrekvenser 
upp till 100 MHz i modulatorl 
demodulatorapplikationer och 
upp till 400 M Hz i andra appli
kationer. 

Svensk representant: Motorola 
Semiconductor AB, Ekholmsvä
gen 220, 12745 Skärholmen. 

BRUSFATfIG ANTENN
FÖRSTÄRKARE 
Siemens har utvecklat en an
tennförstärkare för TV, avsedd 

för montering direkt i antenn
dipolens mittpunkt, med ett brus
tal som uppgår till endast 3 dB. 

Monteringen direkt på själva 
antennen tillsammans med för
stärkarens ringa brustillskott -
vid ingångsimpedansen 240 ohm 
brusar förstärkaren inte mer 
än ett ohmskt 240 ohms mot
stånd - möjliggör att även yt
terst små fåltstyrkor kan utnytt
jas för att ge acceptabel TV
mottagning, eftersom man kom
mer ifrån den dämpning som 
kabeln mellan antenn och för
stärkaringång normalt ger. 

Förstärkaren, som har typbe
teckningen SAVE 3123, har ut-

gör den praktiskt taget okänslig 
för nedisning. 

På bilden ses två likadana 36 
meter höga antennmaster, den 
ena stagad med wire på traditio
nellt sätt och den andra med Pa
~afil-lina. Det nya stagsystemet 
visade sig väga ca häften av det 
gamla och blev billigare i såväl 
anskaffning som installation och 
underhåll. 

Svensk representant är lel 
Fiber AB, Box 207, 40123 Gö
teborg l. 



gångar både för 240 ohms band
kabel och för 60 ohms koaxial
kabel. 

Svensk representant: Svenska 
Siemens AB, Fack 10435 
Stockholm. . , 

KOMMUNIKA TIONS
MOTTAGARE MED 
PROGRAMMERBARA 
FREKVENSOMRÅDEN 
Kommunikationsmottagaren 
SPR-4 från R L Drake Compa
ny, USA, kan "programmeras" 
för de frekvensområden den 
skall användas för tack vare ett 
system med utbytbara områdes
bestämmande kristaller. 

Mottagaren levereras utrus
tad för långvåg, mellanvåg 
och sju av kortvågens rundra
dioband, men kan genom ut
byte av kristaller utrustas för vil
ka 500 kHz breda frekvens
band som helst mellan 500 kHz 
och 30 MHz. 

Bland övriga data märks f yr
poligt kristallfilter i första MF
steget, bandbredden valbar mel
lan 0,4, 2,4 och 4,8 kHz för 
CW, SSB och AM, linjär skala 
med I kHz gradering. Som till
behör finns bl a 100 kHz kali
brator, störningseliminator och 
adapter för anslutning till sän
dare. 

Svensk representant : Elfa 
Radio & Television AB, Box 
12086, 10223 Stockholm 12. 

MAGNISTORN 
- NY KOMPONENT 
FRÅN STENHARDT 
Hudson Corp, USA, har pre
senterat magnistorn, en transis
tor känslig för magnetfält. Mag
nistorn har två kollektorer och 
en emitter. Från kollektorerna 
kan .en differentialspänning pro
portionell mot magnetfältets stor
lek erhållas. Känslighet: 0,5 
mV/Gauss. 

Svensk representant: Sten
hardt Komponentbolag AB 
Björnsonsgatan 205, 16156 
Bromma. 

HÖGKÄNSLIGA 
FOTOTRANSISTORER 
Siemens har speciellt för in
dustriell användning utvecklat 
två nya högkänsliga fototran
sistorer av NPN-typ i TO 18-
kåpa. Den ena, BPX 38, har 
ett ljusinsläpp med plan yta 
för att möjliggöra användning 
I system där ett linssystem 
förekommer mellan ljuskällan 
och fototransistorn . Tack vare 
d~t plana ljusinsläppet återges 
bilden av ljuskällan utan för
vrängning på transistorns ljus
känsliga yta . 

Typ BPX 43 har i motsats 
till BPX 38 ljusinsläppet ut
format som en lins vilket ger 
transistorn något högre foto
känslighet än BPX 38 med 
samma storlek hos halvledar
systemet. 

NYHETER 
FRÅN NATIONAL 
SEMICONDUCTOR 
National Semiconductor, USA, 
har presenterat ett antal nya 
kretsar på den svenska mark
naden. 

LM 108A är en högstabil 
monolitisk operationsförstärka
r~ med extremt låg offsetspän
nmg, garanterat lägre än 0,5 mY. 
Offsetströmmen är lägre än 400 
pA och driften max 5(J.V/oC 
mom temperaturområdet _55 ° 
till 125°C. 
Drivspänningen är ± 2V- ± 20V. 

LM 109 är en fast mono
litisk serieregulator, som inte 
kräver några yttre komponenter. 
Den är kortslutningsäker och 
försedd med strömbegränsning 

NY HEATHKIT-MOTTAGARE som eliminerar spikar i utström-
Heath Company i USA har kom- men. Termisk "strypning" skyd-
mit med en ny, helt transistor- dar mot överhettning. Två ver-
bestyckad mottagare i byggsats sioner finns: LM 109H i T05-
med typbeteckningen GR-78. kåpa med utström 200 mA 

Frekvensområdet är 190 kHz och LM 109K i T03-kåpa med 
till 30 MHz i sex band. Högsta utström I 000 mA. 
känslighet 0,2 !-lV, Fyra kera- Svensk representant : AB Elek-
miska filter i mellanfrekvens- troflex, Box 355, 172 03 Sund-

nya produkter 
rörhalvledare, integrerade kretsar 

-
Fig I. Dual in Line-kapsel 
med 40 tilled are. 

Fig 2. Powpak-kapsel 

LM 111 är en spänningskom
parator med max inström 150 
nA. Kretsen är konstruerad för 
att arbeta med drivspänning 
från ± 15 V ned till en enkel 
+ 5 V. Utgången är anpassad till 
DTL- och TTL-kretsar. Offset
strömmen är maJ( 20 nA. 

DM 8581, utgörs av fyra 
D-flip/flop som arbetar från en 
gemensam klocka. Utgångarna 
från varje flip/flop har tre lä
gen, nämligen logisk etta, logisk 
nolla och högimpedansläge. Det
ta medför att utgångarna direkt 
kan sammanbindas. 

NYA KAPSELTYPER 
FRÅNSGS 
SGS har introducerat två nya 
typer av kapsel för integrerade 
kretsar, en Dual in Line
kapsel med 40 tilledare (tig l) 
och en kapsel kallad SGS 
" Powpak", även den av Dual 
in Line-typ (tig 2). 

" Powpak" -kapseln har ut
vecklats för audioförstärkare 
och andra effektförbrukande, 
komplicerade kretsar. Den är 
närmare bestämt en "split" 
Dual in Line-kapsel i plast 
men med ett ingjutet koppar
stycke som är monterat på ra
men. Koppar ;(ycket avleder 
värmen från kiselbrickan till 
en monteringsbygel, också den 
av koppar, som alltså fungerar 
som värmeavledare till metall
chassit. 

SGS Semiconductor AB har 
adressen Postbox, 195 O I Mär

kretsserier med den keramiskt 
kapaslade TTL 74 J. Serien är 
he~~ kompatibel med 74-familjen 
lovngt och även kompatibel 
med DTL MIC-930. 

De flest a grindarna är redan 
tillgängliga i störrre kvantiteter 
liksom den enkla vippan 7472 
och den dubbla vippan 7473/ 
7475/. 

Beträffande komplexa funk
tioner kan ett flertal redan nu 
erhållas i kvantiteter för pro- . 
duktion och man räknar med att 
ha hela det nuvarande sorti
mentet plus en del nyutveck-
I ingar tillgängliga andra halv
året 1970. 

Höljet är keramisk D-kapsel 
~.yp .:rO-1 16. Samtl iga ingångar 
ar forsedda med indiffunderade 
c1ampingdioder för att elimi
nera problem med ringningar. 

Prismässigt är MIC 74-J
serien jämförbar med motsvar
ande serier i epoxykapsel. 

Svensk representant: ITT 
Komponent, Fack, 17 I 20 
Solna. 

BECKMAN HELlPOT 
EFFEKTFÖRSTÄRKARE 
En ny effektförstärkare i tjock
filmsutförande, typ 823, har 
presenterats av Bec.kman, Heli
pot Div, USA. Den är avsedd 
att användas tillsammans med 
operationsförstärkare i IC-teknik. 

Förstärkaren 823 lämnar 
5 W och har ± 26 V utspännings
område och 0-4 MHz band
bredd. Den är helt förseglad och 
hardimensionerna4,3 X 12 X 25 
mm. 

Svensk representant: AB Nord
qvist & Berg, Box 4125 , 102 62 
Stockholm. 

delen, frånkopplingsbar A VC byberg. 
och störningsbegränsare samt LM 110 är en monolitisk MOTSTÅNDSSTEGE 
batteridrift med inbyggt ladd- spänningsföljare, direkt utbyt- FRÅN HELlPOT 

sta. 

ningsaggregat för 220 volt. bar med 10 l, 741 och 709 i NYA LOGIKRETSAR 
S k S h 

Beckman Helipot har kommit ut 
vens representant: c lum- spänningsföIJ·arapplikationer. ln- PRESENTERAS AV ITT b AB 9 med en BCD-kodad motstånds-

erger ,Box 44, 18109 strömmen är 10 nA max och ITT Components Group Europe d d 
Lidingö. sma· sl·gnalballdbredden 20 MHz. stege me tre ekader, kallad har kompletterat sina' logik- modell 862 D 12 b't .... _________________________________________________________________________________________ . ___ en ____ -__ Is~m~ot~-_1~ 
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ståndsstegen, so m är utförd i 
cermetteknik, finns i fyra stan
dardutföranden för olika tem
peraturområden. 

Specifikationen för modell 
862 är anpassad efter FairchiIds 

omvandlarkretsar 3750 (D/A) 
och 3751 (l\/D). Stegen har 
en temperaturkoefficient bät
tre än 3 ppmfOC. Utspän
ningen antar slutvärdet inom 
0,1 % på mindre än R X 1011 sek 
efter en förändring av insignalen . 

Svensk representant för Beck
man Helipot är AB Nordqvi st 
& Berg, Box 4125, 10262 Stock
holm 4. 

DIFFERENTIÅL
FÖRSTÄRKARE MED LÅG 
SPÄNNINGSDRIFT 
Analog Devices, USA, har 
kommit ut med en serie dif
ferentialförstärkare, 180-serien, 
som kännetecknas a\ att spän
ningsdriften närmar sig de chop
perstabi I iserade förstärkarnas 
låga värden. 

I 180-serien ingår ett stort 
antal förstärkare med max 
spänningsdrift från 1,5JlV/oC till 
0,25 JlY/o C 

Analog Devices represe nte
ras i Sverige av Stenhardt 
Komponentbolag AB, Björnsons
gatan 205, 16156 Bromma. 

KYLARE FÖR PLASTKOM-I 
PONENTER 
Hans Schaffner, Schweiz, har 
utökat sitt kylarprogram med 
en kylare för G Errexas kraft
transistorer och triacs i plast
kapsel. Kylarens termiska resi 
stans är 12"C/W i svarteIoxe
rat utförande. 

Svensk representant är Nor
disk Elektronik AB, Fack, 
10380 Stockholm 7. 

STRÖMSNÅLA 
SKIFTREGISTER 
En ny se ri e skift register med 
mindre dimensioner, lägre klock
i!)gångskapacit ans och lägre 
slrömförbrukning än tidigare 
typer ' har introducerats av In
tel Corporation, USA . 

' De dubbla , 100-bitars sk ift
registren, som har typbetcck C 

ningen 1-406; har klockin
gångsk apacitansen 35 pF och 
drar 15 mA vid 10 Y matnings
spänning. De kan erhå llas med 
öppen drain -utgång eller med 
ett 20 k!1 kollektormotstånd. Bå
da varianterna är direkt kompa
tibla med normal DTL- och 
TTt_- Iogik . De kan erhåll as 
för temperaturområdena -25 
till + 70° eller - 55 till 125 °C. 

Svensk representant: Nordisk 
Elektronik AB, Fack, 10380 
Stockholm 7. 

INGJUTEN SPÄNNINGSRE
GULATOR 
Betatron har utvecklat en epoxi
ingjuten referensspännings
regulator som har typbeteck
ningen BE 2000 D. Regulatorn, 
som har noggrannheten O, I % 
levereras med fast inställd 
spänning valbar mellan 10 och 
30 volt. 

Temperaturkoefficienten är 
mindre än 5 ppmtC (0,0005 % 
/0C), bruset 25 !LY och inre 
motståndet I OflO. Dimensionerna 
är 18 X 20 X 45 mm. 

BE 2000 D marknadsförs av 
Betatron Svenska AB, Fack, 
175 00 Jakobsberg. 

SPECIALRÖR FÖR LINJÄRA 
SLUTSTEG 
En nyutvecklad effekttetrod, 
specie llt avsedd för användning 
i linjära sändarslutsteg, visades 
av The M-O Yalve Co. Ltd 
vid instrument- och elektronik
utstäIlningen på Olympia i Lon
don i maj. 

Röret , som har typbeteck
ningen TTIOO, tå l kontinuer
ligt en anodförlust på 100W. Med . 
två rör i parallell kan man upp
nå sändareffekten 400 W PEP 
vid en anodspänning så låg 
SOIu 600--800 Y. Röret fun 
gerar utan försämring av pre
standa upp till 20 MHz och upp
visar endast obetydligt försäm
rade värden vid 30 MHz. 

The M-O Yalve Company, 
som tillhör G EC-gruppen, re-

l C:..l 
0 , j.. i 

40 RADIO & TELEVISION ~ NR 7/8 - 1970 

nya produkter 
rörhalvledare, integrerade kretsar 

present eras i Sverige av Sven
ska Radio' AB, Fack, 10220 
Stockholm. 

ITT-NYHETER 
PÅ HANNOVERMÄSSAN 
ITT visade på · Ha nnover
mässan några nytillskott till 
koncernens komponentprogram. 
Bland transistorerna kan näm
nas BF 120, en transistor i 
TO 18-kapsel och med Y cro /" 

220Y, speciellt avsedd för att i 
linjeavböjningssteget i TY-mot
tagare förstärka utsignalen från 
den integrerade kretJe n T AA 
790. 

Tre nya type av linjära inte
grerade kretsar visades, nämligen 
spänningsregul atorn M IC 723, 
ett temperaturkompenserat d if
lerentiellt transistorpar M IC 
726 och en frekvenskompen 
serad operationsförstärkare, M IC 
741. 

BB 121 ,och BB 122 är två 
nya avstäm ningsd ioder utförda 
i epitaxial-planarteknik som kan 
erhållas i DO-35-kapsel. Dio
derna är avsedda för avstäm
ning inom YHF- och UHF
områdena ' televisionsmotta
gare .. 

Svensk representant är ITT 
Komponent, Fack, 17120 Sol
na. 

OP-FÖRSTÄRKARE MED 
DIFFERENTIALINGÅNG 
En ny chopperstabil iserad ope
radionsförstärkare med diffe
rential ingång har presenterats 
av Burr-Brown, USA. Man har 
tidigare för det mesta tvingats 
avstå från differentialingång 
om man velat ha den låga 
ström- och spänningsdrift som 
chopperstabilisering medger. 

Burr-Browns nya förstärkare 
finns i tre versioner med typ
beteckningarna 3354/25, 3355/ 
25 och 3356/25. De uppvisar 
en spänningsdrift av i Jlytc 
räknat 0,2, 0,5 resp 1,0 och en 
input bias current av 20 pA, 
50 pA resp 50 pA. 

Hög råförstärkning, 140 dB 
v'id O Hz, och hög commom 
mode reject ion, 100 dB upp till 
100 Hz, kännetecknar förstär
karna. 

Svensk representant är Tele
instrument AB, Box 14, 162 Il 
Vällingby. 

SGS'PRESENTERAR 
NY A LINJÄRA KRETSAR 
SGS Semiconductor har fått 
tre tillskott till sitt program 
av linjära integrerade kretsar för 
radio och TV. _ 

. TAA 611 är en monolitisk 
förstärkar'~ avsedd som LF
förstarkare i TY-mottagare och 
skivspelare . Kretsen är relat ivt 
oberoende av variationer hos 
matningsspänningen och kan ge 
en uteffekt upp till 4 W vid 24 
Y matning och 16 ohms belast-

ning. YiloströmOlen är 7,8 mA , 
dämpningen av störningar som 
kommer in via matningsspän
ningen 44 dB . 

TBA 231 består av två iden 
tiska operationsförstärkare dif
funderade på sa mma kisel 
bricka . Förstärkarna låse r ej 
vid överstyrning och de har 
kortslutningsskyddade utgångar. 
Förstärkningen är 86 dB, ka nal 
separat ionen 140 dB och bruset 
2 dB. 

TBA 271 är en monolitisk , 
integrerad spänningsreferens av
sedd so m spänningskälla för 
kapacitansdioder i TY- och FM 
IUncrs. Den är temperaturkom
penserande, har ett stabiliserat 
spänningsområde inom + 30 
till + 36 Y, temperaturkoefficient 
- 33 till + 1,6 mY/cC sant 
zerie'rresistans 10 ohm typiskt 
och 25 ohm max. 

~ NY LITTERATUR ••• 8 

BREDOW,GERHARD: Elektro
niK. i bilen. Pris ca II :75 kr. 
Titeln säger det mesta om den 
här boken, som innehåller sche
mor och beskrivningar över de 
vanligaste förekomm ande elek
tronikfunktionerna i en bil, varv
räknare, tändsystem o s v. 
Ä ven en automatiserad garage
öppnare ingår. Tyvärr är be
skrivningarna något ofullstän
diga, då de inte innehåller 
några som helst tips över den 
mekaniska uppbyggnaden. En 
något så när van " hembyggare" 
bör emellertid inte ha några 
större svårigheter att Iy<;kas. 
Översättning och bearbetning 
också här Thore Rösnes . G. U 

NÄSTA MÅNADS 
provning av audiomateriel 
omfattar en stor s k re
ceiver, en hi fi-förstärkare 
med såväl FM- som AM
band i radiodelen . Appara
ten är den japanska Pioneer 
SX-lSOO TD, som dessutom 
har ett inbyggt mikrofon
mixersteg. 

NYA MEDLEMMA~ 
i Svenska High Fidelity Insti
tutet är, sedan detta senast pre
senterats i RT, Luxor, Motala, 
samt Holmenco AB, Stock
holm. Den senare firman har 
bl ·a Pioneer-apparaterna på 
import- och försäljningsprogram
met. Båda firmorna deltar i 
SHFI :s årliga utställning Hör 
nu 70 i Malmö 1&-27 septem
ber. 



kan inte leva 
på bara kärlek 
Dagens ungdom kallas ofta för 
kärleksgenerationen. Men förutom 
själva kärleken är musiken den 
viktigaste delen i deras liv. 
Tidigare v'ar den vanliga transistor
apparaten ungdomens trogna 
följeslaga:re i vått och torrt. Men pop
utbudet på trean är så begränsat att 
apparaterna bara kunnat utnyttjas 
ett par, tre timmar om dygnet. Och då 
har dom vanliga transistor
apparaterna . blivit ointressanta. 
Men med. nya Dux Kombica kan man 
köra pop dygnet runt och var som 
helst. Till och med i naturen, tyvärr. 
Det är bara att själv spela in pop-

programmen på den inbyggda kassett
bandspelaren eller också köpa 
färdiginspelade musikkassetter. Med 
den här kombinationen bör vi 
definitivt få den nya generationen 
intresserad av våra produkter och 
butiker. Det enda Ni behöver göra är 
att exponera och demonstrera 
Dux-Kombica. Visa den inbyggda 
nätanslutningen och den stora kassett
öppningen. FM och mellanvågs
bandet med möjligheter att ta in 
Radio Luxemburg. 
Själva tror vi dock att ljudet avgör 
valet av Dux Kombica. 

DET AR STIL öVER 

It". 
RADIO·TV·BANDSPELARE·H1-F1 

., 
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Hittills har det funnits en stereomottagare som aspirerat på 
en topplats bland HiFi-mottagarna - HEATHKITS AR-15. 
Nu finns det tre: HEATHKITS AR-15, AR-19 och AR-29. För
utom dessa har Heathkit en mängd andra modeller att välja 
på. Några har vi tagit med i denna sammanställning. 

~ .. , 

Helsingfors: 
Schlumberger AB 

Hi Ii på -topp! 
1. AR-27 FM-mottagare 

Lättbyggd tack vare utförlig punkt-för-punktbeskrivning . Fabriks
monterad FM-tuner, trimmad och klar att sättas på kretskortet. Detta 
kretskort rymmer även de flesta andra komponenter som ingår i 
apparaten . Monteringen är mycket enkel och ger en härlig avkopp
ling. På ett par tre kvällar bygger Du . en förnämlig FM-mottagare 
med 5W kontinuerlig uteffekt. Den finns även istereoutförande. 
Pris byggsats kr 295 :- exkl moms. 

2. AA-14 Stereoförstärkare 

Heathkits populäraste förs~ärkare . Att den blivit omtyckt av så 
många beror främst på dess förnämliga data till ett lågt pris. Se på 
frekvensgången till exempel : 15-50.000 Hz± 1 dB. Dessutom är den 
mycket lättbyggd. Med anvisningar på svenska. Kontinuerlig uteffekt 
är 10 W per kanal. 
Pris byggsats kr 445 :- exkl moms. 

3. AR-14 FM stereomottagare 

SUCCEln fortsätteri En av Heathkits mest sålda förstärkare med in
byggd tuner. Tack vare Heathkits väl genomtänkta handledning går 
monteringen enkelt - Heathkit har gjort förarbetet. Kontinuerl ig ut
effekt är 10 W per kanal. 
Pris byggsats kr 695 :- exkl moms. 

4. AR-19 AM/FM stereomottagare 

Den minsta av Heathkits "tre stora". Den lämnar 2X20 W konti
nuerlig effekt. Lätt att bygga - alla komponenter sätts på tryckta 
kort, vilka är av plug-in typ. Det hela blir därför lättarbetat och 
överskådligt. FM-tunern är byggd och trimmad på fabriken. likaså 
FM-delens MF-kort. Detta underlättar den återstående trimningen 
som görs med hjälp av två inbyggda· instrument. Inga extra mät
instrument är nödvändiga. 
Pris byggsats kr 1.450 :- exkl moms. 

5. AR-29 AM/FM stereomottagare 

Byggd efter samma principer som Heathkits AR-15. Det innebär bl a 
att man använder kristall filter i stället för MF-transformatorer. Hela 
mottagaren är uppbyggd på kretskort av plug-in typ. Detta under
lättar byggandet och eventuell service blir mycket lätt att utföra . 
Förstärkarens kontinuerliga effekt är 35 W per kanal. 
Pris byggsats kr 1.780 :- exkl moms. 

6. AR-15 AM/FM stereomottagare 

En enig expertis anser AR-15 vara den bästa stereomottagaren på 
marknaden. Den är byggd med integrerade kretsar och kristallfilter 
i MF-delen. Detta innebär bl a att mottagaren har låg termisk drift. 
Tack vare kristallfiltren får man inget bekymmer med MF-trimning. 
Det finns näml igen inga MF-transformatorer att trimma. Förstärkaren 
lämnar 50 W per kanal kontinuerlig effekt. Förstärkare och tuner kan 
även fås separat. 
Pris byggsats 2.185:- exkl moms. 

Schlumberger 

Schlumberger AB Vesslevägen 2-4 Box 944 181 09 Lidingö 9 Tel 08/7652855 

I Heathkits 300-sidiga 4-färgskatalog kan Du läsa mera om dessa och 
Heathkits övriga byggsatser. Du får den om Du sänder in svars-
kupongen till . 

Schlumberger AB 

,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 
, I 
, Namn .......................................................................................... ............ . I 

, Adress I I ................ ................................................................ ............ .. ............ I 

, Postnr och adress .................. ... .. .. .......... ................... ............................ , Box 944, 181 09 Lidingö 9 
L.. _______________________ I _________________________ ! 

Informationstjänst 9 / 

42 RADIO & TELEVISION - NR 7/8-1970 



-:."'~ • '. • : • ~ • ,. . -. ,/ '. t ., . 

, . .' .' . I .;~ .' '.;~; ;', ' . ~ .' ,r •. " '. ~. ...• '. 

~ 34 Mätinstrument 
ning på signaler med en toppfaktor på 
upp till 40, på 2607 även toppvärdesvis
ning. Mätområde från 10 !-I.Vför fullt skal
utslag till 300 V. 2 st överstyrningsindi
katoter med reläutgångar ingår. 

Fi;)rstärkarna har utbytbara skalor för 
direktavläsi1ing av Ijud- och vibrations
nivåer" tillSammans med B & K:s mätmik
roner. och accelerometrar. Förstärkarna 
är även- avsedda för impulsljudmätning i 
enlighet med IEC-rekommendation . 

Alla 4 vägningsfiltren A, B, C och D 
är inbyggda samt även hp- och lp-filter 
för 25 Hz resp 25 kHz. 

2607 är även försedd med LIN/LOG
konv.erter med en dymamik av 60 dB. 
Drivs från nätet alternativt från 12 V 
DC. 
• Parallellanalysator typ 3347 (jig 16) 
är ett helt nytt instrument från B & K för 
att tillfredsställa dagens krav på snabba 
frekvensanalyser i reell tid av ljud och 
vibrationsförlopp med både analog och 
digital presentation. 

Instrumentet består av 2 huvuddelar: 
Analysatorenheten typ 2130 samt kon
troll- och displayenheten typ 4710. 

Analysatordelen innehåller mätför
stärkare, 38 st filterkanaler, effektiv
värdesdetektorer för var kanal med inte-

Fig IS. Briiel & Kjaers mästförstärkare 2606. 

Fig 16. Briiel & Kjaers I parallellanalysator 
3347. 

grator och minneskrets samt en synkro
niseringsenhet. Mätområde: 12,5 Hz-
40 kHz. 

Detektorernas tidkonstanter kan vä~as 
enligt 3 inbyggda prOgram: "sinus", " fast 
random" resp "slow random". 

Mätsignalens effektivvärde kan där
!rfter presenteras på tre olika sätt via en 
minnesfunktion: "Store off' - konti
nuerlig presentation, "store" - spektret 
"fryses" i det ögonblick knappen trycks 
in, och "store max" - maximala effek
tivvärdet inom varje kanal som förevarit 
under mätperioden. 

Kontrollenheten innehåller ett 12 " 
bildrör där 36 staplar representerar var 
sitt tersfilter, en stapel ett av vägnings
filtren samt en stapel den linjära nivån. 

Översta linjen i linjemönstret på skär
men, vilket als.tras helt elektroniskt, kan 
ställas in med hjälp av ingångsattenua
torn så att den representerar mellan 50 
och 150 dB över 10 fLV . 

Skärmens dynamiska område kan stäl
las in att omfatta 10, 25 .eller 50 dB av 
ett totalt mätområde av 150 dB. Även 
ett linjärt mätområde finns . 

På ett " nixie-rörs display" kan en ma
nuellt valbar kanal i taget avläsas digi
talt. • 

Förkorta monteringstiden för koaxialkontakter med minst 20 % ! 

Informationstjänst 10 

SKAL TANG FÖR KOAXIALKONTAKTER 
Inställbar för de flesta förekommande 
koaxial-kablar och -kontakter 
Eliminerar deformerade ledare 
Avskalar kabeln i ett enda handgrepp 
Ger ökad precision på avskalningen - till
förlitligare montering 
Tången utvecklad och använd av NASA 

Skaltång modell CX-1 representerar en 
förbättrad metod för avskalning av kO
axialkabel. Dess påtagligaste fördelar är 
att den förkortar och förenklar skaIproce
duren. Vidare ger den avsevärt tillförlitli
gare kontakter. Den kan användas av vem 
som helst. 
Skaltången kan användas för koaxialkab
lar med en diameter mellan 2 och 11 mm 
och skalar då kabeln med ett enda hand
grepp. Omställning mellan olika kabeldia
metrar och kontakttyper göres mycket lätt. 
Tången är uppbyggd av 3 st av varandra 
oberoende knivar plus en justerbar kabel
hållare. 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

SYSSLOMANSGATAN 18. BOX 12086 
102 23 STOCKHOLM 12 . TEL 08 240280 
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Korsmatningsfilter 
för hörtelefonstereo RThar 

PROVAT 
• I vissa förstärkare ingår en varierbar, stegad kontroll för ned till 
6 dB reduktion av kanalseparationen vid hörtelefonlyssning, s k per
spektivkrets, men ändlägena "mono" - "stereo". 
• Den s k korsmatningskrets som beskrevs i RT för november 1966 
efter ett amerikanskt arbete har uppmärksammats världen över i takt 
med den stigande användningen av hörtelefoner för stereolyssning. 
• Ett enligt den beskrivna principen utvecklat svenskt filter, tillverkat 
av Ebab Electronics, har provats med gott resultat. 

•• Det i RADIO & TELEVISION 
1966 nr 11 beskrivna s k korsmat
ningsfiltret för hörtelefonstereo tilldrog 
sig stort intresse, här som i andra länder 
där detta arbete av B B Bauer, eBS La
boratories i USA, publicerades i utdrag. 
Det sammanhänger givetvis med att för
säljningen och användningen av hörtele
foner kraftigt ökat under se nare år, och 
att allt fler upptäckt fördelarna med 
detta slags lyssning , som utan hinder 
eller störande inverkan från omgivningen 
medger av njutande av musik (eller tal
framförande) också mitt i nätterna när 
högtalaranvändning vore otänkbar. Men 
hörtelefonlyssning har sådana kvaliteter 
i sig själv att omvittnat många numera 
i alla sammanhang föredrar den fram
för högtalaråtergivning; skälen för och 
emot har dragits rätt många gånger nu i 
olika jämförelser. Ytterst är det natur
ligtvis ~n fråga om personlig musikupp
levelse och läggning. 

Som tidigare framhållits i samband med 
publiceringen av Bauers krets är en ste
reoupptagning flerkanalig och avsedd att 
höras från högtalare vilka placerats på 
visst avstånd från varandra i rummet. 
Dettas efterklangstid inverkar på ljudin
trycket, vilket som helhet bestäms av den 
totala rumsverkan. 

Återgivning av flerkanaligt upptagen 
musik i " lurar" tenderar dock inte säl
lan att till sin verkan bli mer eller mindre 
binaural , d v s uppfattas monofoniskt, 
eftersom varje öra "lyssnar isolerat till 
var sin kanal och en viss 'korsmatning' 
öronen emellan måste till" (Bauer). -
Alltså bättre stereoverkan, helt enkelt. 
Han anvisade rent praktiskt en lösning 
som bestod i att anordna ett filter för 
övermatning av 'signalspänningen från 
vänster hörtelefon till höger do, se fig 2. 

För åskådliggörande av tryckfördel
ningen mellan höger/vänster öra vid 
stereolyssning, se fig 3! 

En kommersiellt tillgänglig krets för 
denna applikation har sedan något år 
funnits på marknaden : Ebab Electronics 
korsmatningsfilter, som tar fasta på att 
" korsmatningen" måste ske med en fas
fördröjning som motsvarar den vid Ijud
transmission i luft över ett ca 25 cm brett 
fält, d v s i stort avståndet mellan öro
nen. 

Det av RT provade korsmatningsfil
tret levererades färdigbyggt i hölje och 
hade beteckningen MA-Ol. Detta har dock 
sedermera utgått ur Ebabs tillverkningar, 
och katalogen upptar nu enbart MA-02 
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Fig I. Små, kompakta dimensioner uppvisar 
Ebabs MA-Ol levererat inbyggt i höUe med 
omkopplare. 

Rl 

Ll 

R5 

R2 

2 

C4 

e2 
Cl 

3 

4 

Fig 2. Principschemat för korsmatnings
filtret. 

som är en byggsats. Till denna fäs tyd
liga anvisningar för uppkopplingen och, 
naturligtvis, själva montaget , i form av 
skisser och scheman. Ett kretskort upp
bär komponenterna, två induktansspolar 
samt kondensatorerna och motstånden. 
De komponenter vilka inte skall lödas 
fixeras med skruv och mutter på plats 
(spolarna) . 

I principschemat för Ebab-kretsen, 
som elektriskt modifierats något mot 
Bauers originalkonception, sker korsmat
ningen mellan kanalerna via induktansen 
L I och parallellresonanskretsen som bil
das av L2 samt Cl/C2, avstämd till ca 
l 500 Hz. Induktansen L2 jämte konden-

satorn C l och C2 ger se rieresonans vid 
ungefär 2500 Hz. Ko[sma,tningslänken 
ger på elektrisk väg en " överhörning" av 
signalspänningen, som till fas och ampli
tud motsvarar den som erhålles vid av
lyssning av motsvarande signal från två 
högtalare (riktade, ej rundstrålande, nota 
bene!), placerade i den gängse 45-gradiga 
vinkeln i förhållande till lyssnaren. 

Endast lågohmig hörtelefon 
passar korsmatningsfiltret 

Den aktuella kretsen är enbart avsedd 
för anslutning till lågohmig hörtelefon, 
4-16 ohm. Det kan i sammanhanget 
framhållas, att RT 1966 visade en hög
ohmig variant, detta. med tanke på att en 
del mycket goda hörtelefoner på svensk 
marknad är utförda för t ex 400 eller 600 
ohm. - Förstärkareffekten som krävs 
för drivningen måste uppgå till minst 
5-7 W för tillräcklig volym i hörtele
fonerna, framhålls särskilt från tillver
karen. Detta kriterium torde knappast 
vara kritiskt få uppfyllt i dag, då genom
snittseffekten per kanal hos alla de gängse 
fabrikaten av förstärkare är högre än så. 
Men genomgångsdämpningen får beaktas! 

Det kretskort som filtret är monterat 
på har redan behandlats, och det kom
ponenterna omslutande höljet hos varian
ten MA-O I är kompakt, dimensionerna 
är l I x 6 x 3 cm. På ena kortsidan sitter 
en omkopp'lare och ovanför den har sym
boler placerats för läge hörtelefon resp 
högtalare; man kan alltså enkelt skifta 
ljudkällan utan omkopplingar i själva 
förstärkaren. På motsatt gavel ligger hör
telefonjacken för ansl~tning av proppen 
genom inpluggning. Over de två kon
taktuttagen på sidorna finns markering 
för resp kablar - en går till förstärkarens 
utgång, en till högtalare. 

Konstruktören har tänkt sig använd
ning av kretsen också utan hölje, i vilket 
fall kretskortet för filtret avses inmonterat 
direkt i förstärkaren med omkopplaren 
tillgänglig från frontpanelen , eller på 
denna. Bortsett från det besvärliga i 
sådant trä- och metallslöjdande -med risk 
för förfulning av " möbeln" - tvekar man 
rekommendera förfarandet mera allmänt 
med tanke på risken för felkopplingar 
och det generellt riskabla med ingrepp 
i elektriskt så relativt komplicerade ap
parater som det här gäller. Ljudamatö
rer i gemen bör nog lägga korsmatnings
filtret i en kåpa . 

~53 



Har Ni KLANGMINNE? 
-då kräver Ni också naturtrogen musikåter

givning (HI-Fl) 

SHURE 565 
MIKROFONEN SOM 
ARTISTERNA HAR 

PRODUKTER som skapar 
positiva tidningsrubriker ... 

Det finns starka skäl till att fackpressen "rosar" just SHURE - produkterna mikrofoner och HiFi-plckuper - som inom 
alla andra områden finns det här en kvalitetsskillnad . 

SHURE 548 kardioid mik
rofon - en utveckling av 
SHURE 545 - med bättre 
riktverkan och bal<grunds

.dämpning. Motverkar ef
fektivt akustisk återkopp
ling 

SHURE 588 Kard ioid 
mikrofon - överläg
sen dämpn·ing av pop 
och blåsljud 

SHURE 515 kardioid 
mikrofon - en proffs
mikrofon t i ll amatör
pris 

SHURE M7S' typ 2 
pickuperna med lägre 
nålspets massa och 
bättre spårningsför
måga Överträffas en
dast av SHURE VIS-II 

NVVERSION 

SHURE VIS-II pickup 
med förbättrad spår
ningsförmåga i basre
gistret ger ändå finare 
musikåterg ivning och 
minskar slitaget på 
skivorna 

FYLL II ~ 
SÄND INI, 

r ------------Till Audiosonic AB, Stationsvägen 13, 18265 Djursholm 

I 
I 

Namn 

Adress 

I 
I 

, ____ AUDIOSONIC AB I Sänd. information om följande produkter: .. .. ... ... .... .. . I 
182 65 DJURSHOLM • TEL. 08/755 28 40 

I .... ..... ..... ..... ...... ..... .. ... ...... .. ..... .. R. ~1?/~ -.1 !p~ I 
O Jag önskar tillhöra Ert adressregister för Hifi nyheter 

I O Jag önskar, ej tillhöra Ert adressregister för Hifi nyheter I 
L _____________ ......... _______ ......,.,""="".....--!- - - ... - - - - - - - - - - -

. informationstjånst 11 
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privatradio 
teknik och trafIk 

SVENSKA LAFAYETIE 
INY ÄGO 
Svenska Lafayette, som tidi
gare haft sina lokaler i Lysekil, 
har både bytt ägare och om
organiserats. 

Företaget har i sa mband där
med flyttat till Göteborg och 
har tills vidare adressen Svenska 
Lafayette Radio AB, Victoria
gatan 16, 411 25 Göteborg. 

Ny chef för företaget är direk
tör eay Bengtsson. 

PRIV ATRADlOKLUBBARN A 
BILDAR RIKSFÖRBUND 
Tjugo av landets omkring 45 
privatradioklubbar bildade i 
maj i år ett riksförbund, Sven
ska Privatradioförbundet, för 
att "främja och utveckla pri
vatradion· som kommunikations
medel och därvid tillvarataga 
medlemmarnas gemensamma 
intressen", );o m det heter i för
bu ndets stadgar. 

Svenska Privatrad ioförbun-
det utgör en sammanslutning 
av lokal a privatradioorganisa
t ioner, för att fortsätta att ci
tera stadgarna. Man hoppas 
dock kunna intressera även de 
båtklubbar och andra samman
slutningar, som använder pri
vatradio, för medlemskap för 
att därigenom ge organisa
tionen mer tyngd. 

På det konstituerande mötet 
den 10 maj valdes till ordföran
de arkitekt Oscar Bylund; känd 
bl a som privatradioskribent i 
Teknikens Värld, till sekreterare 
resp kassör fröken Ulla Kristens
son och ingenjör Bernt Björk
man, Stockholm. Ledamöter 
för Norrland blev hrr Runo 
Bergqvist, Piteå, och Karl
Oskar Axelsson, Gävle, och le
damöter för Götaland hrr Len
nart Klingstedt, Kalmar, och 
Allan Palmgren, Göteborg. 

Det lär knappast vara någon 
lätt uppgift som det nya för
bundets styrelse har tagit på 
sig; att döma av alla de brev 
och telefonsamtal rörande pri
vatradio som kommer till RT 
finns det ungefår lika många 
uppfattningar som hur privat
radiotrafik skall bedrivas som 
det finns tillståndsinnehavare, 
dvs ca 25000 st. 

Om Svenska Privatradioför
bundet lyckas åstadkomma en 
aldrig så liten sanering i privat
radiodjungeIn; antingen det blir 
på trafik- eller marknadsför
ingssidan - intentioner i den 
riktningen har signalerats - är 
det att gratulera. 

RT önskar Svenska Privat-
radioförbundet lycka till! • 

SXK:s HANDBOK 
ÅTER TILLGÄNGLIG 
Den av Svenska Kryssarklubben 
utgivna handboken "Samtals-

teknik på privatradiobandet", 
som anmäldes i RT nr 10 
1969, har nytryckts och finns 
nu åter till priset av två kronor 
att beställa från Svenska Krys
sarklubbens kansli , Gyllen
stiernsgatan IS, 115 26 Stock
holm, tel 0&-61 17 16. 

De två kronorna är en god in
vestering för den som känner 
sig osäker vid mikrofonen eller 
vet med sig att han inte riktigt 
behärskar konsten att använda 
privatradion på ett effektivt sätt 
utan att onödigtvis hålla sjö
kanalen upptagen. • 

RADIOCLUB 27 
I EGNA LOKALER 
Stockholms Privatradioföre
ning, Radioclub 27, som alltsedan 
starten på vårkanten 1966 fört 
en ambulerande tillvaro, har ny
ligen fått egna lokaler i Stock
holms västra förorter. 

Ett stort samlingsrum, kök och 
expeditionslokal står till före
ningens förfogande och man 
har också fått möjlighet att för
verkliga en gammal önskedröm 
genom att sätta upp en bassta
tion till rörliga Pristo-medlem
mars tjänst. 

I expeditionslokalen regerar 
kansl ichefen Hans Larsson 
över en rikhaltig samling kon
torsmaskiner, bl a elskriv
maskin, adressographmaskin 
och elektrisk stencileringsma
skin som gör det möjligt att hål
la alla medlemmar - ca 225 
st - a jour med vad som hän
der i föreningen. 

Basstationen är inbyggd i en 
imponerande möbel, som när 
detta skrevs var ganska tom på 
utrustning, förutom själva sta
tionen, en Johllson Messenger 
300. Man har dock planer på att 
installera bl a ytterligare en 
station tillsammans med ett 
delningsfilter för att göra det 
möjligt att passa både klubb
kanalen 14 och båtkanalen 16 
samtidigt. 

På bilden ses "Pristo 266," 
Alfons Klingström, i fård med 
att notera ett radiosamtal i bas
stationens loggbok. • 
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.JCSTV-KIT 
ELEKTRONISKA BYGGSATSER 
'AF 200 hifi stereo-förstärkare 

• Effekt: 2 X 30 watt sinus 
• Frekvensområde: 20-40 000 Hz ± 3 dB 
• Distorsion: 0,3 Ofo vid 25 watt 
• Bättre än DIN 45 500 
• 12 månaders garanti 
Och AF 200 bygger du själv. En lödkolv och några 
handverktyg är allt du behöver. Sen följer du bara 
byggbeskrivningen. Strömförsörjning, omkopplare, 
ingångskontakter, potentiometrar och säkringar på 
huvudkretskortet. Slutsteg, förförstärkare och ton
kontroller på delkretskort med kontakter. Bara att 
trycka fast på grundkortet. Snyggt, enkelt, över
skådligt. Du -får en fin låda att bygga in AF 200 i. 
Teak, ek eller jakaranda. Välj själv. AF 200 har ett 
extra basfilter också. Du kan öka basen med 10 dB, 
när du vill ha diskotekstämning. Ring eller skriv, så 
får du vår nya, utförliga broschyr! 
2x30 watt sinus med förförstärkare. AF 230 i byggsats : kr 560:00. 

Färdigbyggd. AF 2305 : kr 660:00. 
2x15 watt . sinus med förförstärkare. AF 215 i byggsats: kr 455 :00. 

Bygg din egen 
Psychedelic 
Light 
Show! 

Färdigbyggd. AF 2155 : kr 555:00. 

Det spelar ingen roll, om du bygger AF200ellerharen 
annan förstärkare, radio eller bandspelare. Den här 
psykedeliska Ijusanläggningen passar ändå . Enkel 
att bygga. Enkel att koppla in. AT60 reglerar 220 volt 
växelström. Du ansluter AT 60 mellan högtalaren och 
utgången. Lamporna - som är kopplade till belys
ningsnätet och AT 60 - blinkar i takt med musiken. 
Exakt på varje impuls. Med en enda AT 60 reglerar 
du upp till 600 watt. Till exempel sex riktiga 100 watts 
spotlights i rött, gult, grönt eller blått. AT 60 kostar 
69: 40 i byggsats. Med utförlig beskrivning. Du kan 
få AT60 färdig också. Då kostar den 81:00. En lampa 
kostar 17: 85. 
Ring ell.er skriv, så får du AT 60-broschyren! 

Over 40000 Josty-kits såldes i Skandinavien förra året. Sortimen
tet omfattar över 70 byggsatser. Förstärkare från 0.5 till 120 watt, 
stereo eller mono. Elektronik för bilen och båten. Mätinstrument, 
nätanslutningar m. m. Begär prospekt över våra byggsatser! 
Katalog med elektronik-komponenter för kr 3: 50. 

Ring eller skriv till Samtliga priser inkl. moms. 
exkl. frakt 

.JOSTV-ELECTRONIC 
PoStglronr.' 39265-4 

BOX 3134 20022 MALMö 3 040-181970 

Du är välkommen till vår nya butik, på Nobelvägen 147 i Malmö. 
Oppet måndag-torsdag 12-18, fredag 12-19, lördag 9-13. 
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electroniC 

UV30 
Universal-Voltmeter 
Transistoriserad (FET). batteridrift . lik · och va)(e! · 
spänning (ingångsmolslånd 30 Mohm). Lik · och 
vällelström (spänningsfall 100 MVj . Motstånds 
mätning (5 ohm ~ 500 Mohml samt d .odprovnin9 
(transistorprovning - diodSlräckorl . 

Pris : 686 :- kr nto 

DV33A 
Digital-Voltmeter 
lilen lall digilalvohmeter for snabba och nog · 
granna mätnmgar Inställbar for 0 .5 t ill 3 mat· 
ningar per sekund. Målområden 1 mV- 3 .3 V. m· 
gång ~ 1 Mohm. Målområden 10 mV, 1000 V. 
ingång "" 1 O Mohm. Mätprincipen enligt span · 
nings-frekvensomvandling med automatisk 
frekvenslåsning garanterar stor noggrannhet 
utan nollpunktsinställning och kalibrering och ute · 
sluter drift i omllandlaren 

Pris : 2990:- kr nto 

Intressanta nyheter lör-rationell 
service på modern hemelektronik 

Universalvoltmeter 
Vall/is nat - eller batteridrift HeltransiSlonserad 
Jordningsfria måtingångar 30 mVområde till 
fördel vid mätninga r på transistorer och integre 
rade kretsar 9 likspanningsområden: lagsta 30 
mV - högsta 1000 V. tull t utslag Ingångsmot · 
stånd 30 Mohm 8 likströmsområden 0 .3 - 1000 
mA. 7 ohmmätningsområden 0-500 Mohm 
Vältelspännrngsmätning med HF matkrappar 30 
Hz - 300 MHz HS matnrng med HT 30 till 32 kV 

Pris: 1 230 :- kr nto !inklusive nätinsatsJ 

AM-FM-Signalgenerator 
HeltranSlstoriserad med 12 områden täckande 
110kHz till 115 MHz Svep knng 10.7 MHz 
Baodspndning 10.2- 11.3 MHz och 400-530 
kHz Kan aven moduleras med stereo multrplex 
signal 

Pris : 2 136 :- k" nto 

FG 5 
Färggenerator 
HeitransIstoriserad Konunuerligt avstarnl>ar inom 
Band II I och UHF Inbyggd variabel dampsats 
Max HF 10 mV över 60 ohm Omkopplingsbar 
positiv/negativ videosignalutgång. max 3.5 VI - I . 
över 75 ohm. reglerbar Normerad fargbalk slgnal . 
fyr ·vektorsignal med Ivarhalk . gallermonslCf Cif ' 

kel . schackbräde ffi m f 

P,is : 2 492 :- kr nto 

FG 21 
Färggenerator 
Behändig . hellransistoriserad genera tor för " ute · 
service" på färg -TY -mottagare. Avstämbar inom 
Band III. Natuttag för anslutning av färg ·TY . 
mottagare Med skyddslock 
Gallermönster med cirkel Fyr ·vektorsignal med 
tvarbalk. gråskala . röd bildyta m ffi 

Pris : 1 4 50 :- kr nto 

För ytterljgare upplysningar kontakta 

electroniC 

SVENSKA GRUNDIG AB 
BOX 8086 • 20041 MALMÖ 

Informationstjänst t 3 

MODULOHM trådlindade 
motstånd 

1-25 W Hög kvalitet. Låga priser 
Emaljerade modulmotstånd 

Ingjutna modulmotstånd för horisontalt montage 

Ingjutna modulmotstånd för vertikalt montage 

Lämpliga för PC-plattor. Motståndstråden svetsad vid 
anslutningarna. Anslutningar av nysilver. Tolerans ± 5 %. 

Emaljerade motstånd 
1 w\ Motståndsvärde : 0,1 o till 5,6 kO E-1 2 serien. 

Storlek 3,5 x 15 mm. 

2W. Motståndsvärden : 0,1 5 O till 10 kO E-1 2 serien. 
Storlek 3,S x 22,S mm. 

Modulmotstånd ingjutna i sintrad keramikmassa 
Horisontellt utförande. Anslutningar av nysilver. E-12 serien. 

Effekt Resistans Tolerans ± S % Dimension 

3 W Motståndsvärden : 0,1 O till 6,8 kO 6,S x 6,S x 20 mm. 
S W Motståndsvärden : 0,15 O till 10 kO 6,S x 9 x 2S mm. 
9 W Motståndsvärden : 1 ,S O till 18 kO 9 x 9 x 38 mm. 

1 S W Motståndsvärden : 2,2 O till 22 kO 9 x 17 x SO mm. 
2SW Motståndsvärden: 2,20 till 22kO 9 x 17 x 7Smm. 

5 W, 9 W och 15 W motstånden finnes även i vertikalt utförande. 

Katalog 
och prislista 
sändes 
på begäran ~Iek 
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Radio & Elektronikkomponenter AB 
Tulegatan 39 Box 19043 
10432 Stockholm 19 
Tel. 08/340920 
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liAR Dl) ~ÖfT fAlAS OM F/Fra 
VIJl1~Nsrorvs NyA ~/C~t;IU/~F1LM -
RElJf€ I DUAL-~/N LINE f8RPA<tNINa~ 

VA I t;Äaf"e DU, 
VAD Åi? VU ? 

Skll77J(A~ ~NABBAft? ÄJJ 2." MS" HJOt-1"Fri 
BEL,M;nJIVaSOM~v~fflN IO~b TiLl-
I I\tvfPfRF. MAXI MALA (ONTflnaslSTA~5fN . 

·Äe fNVAST o.o~ ~M M~D..~rT 
ITRM/str 'Bi?US' M/Norr AN I () V. 

fAAJTA~TISt'T ! 
Vfft AJ /TrVr 
f,nJT,.fST1S"KT ! 

FIFTH DIlWENSION INC. 

LOGIC 
.INPUT 

ab elektroflex Box 355, 17203 SUNDBYBERG 3 

Tel. OS·28 92 90 



Fra vår referanseliste: Norsk Rikskr ingkasting, Oslo - EBC-Film, K0benhavn - Ab Europa Film, Stockholm - Norsk Film AlS, 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 Birken"d 
Danmark 
Tel.: 01-813903 

Orbis Oy 
Kalannintie 52 
P.O.Box 42015 
Helsinki 42 
Finland 
Tel. : 434237 

Ingeniörtirma Stig Hansson 
Agnegatan 28 
11229 Stockholm K 
Sverige 
Tel.: 500666 - 240130 

A-S KONGSBERG VÄPENFABRIKK NORGE 
Postboks 25. - 3601 Kongsberg. - Tlt.: Kongsberg 37. - Telex: 11491. 

Informationstiänst 16 
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står det 

TUN GSRAM 
päröret 

vet hela världen 
att det är kvalitet! 
Står det TUNGSRAM på röret så är det en garan
tistämpel för kvalitet. Hög kvalitet dessl,Jtom, 
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! 

OllON TU GSRAM AB 
Stockholm 08·45 2910 
Göteborg 031·11 7270 
Malmö 040·978900 
Luleå 0920·178 30 

FÄRG -TV · TV · RADIO · BANDSPELARE · STEREO · ANTENNER mm 
Informationstjänst 17 
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2500 mm över havet. 
Längre behöver inte en bra antenn vara. 
Allgon MA-3 är inte längre. Men den räcker 
till. Även när sjön går hård och du är långt 
ute. För det är ju oftast då kommunikations
radion övergår från att vara ett exklusivt 
tillbehör till att bli en nödvändighet i en 
välutrustad båt. 
Allgon MA-3 är utförd i rostfritt stål och 
speciellt konstruerad så att inget extra jord
plan erfordras. Antennradiatorn består av 
en bottensektion av rostfritt 8 mm rör, 
förkortningsspole och en toppsektion ca 
1200 mm lång. Antennen är fällbar och lätt 
avtagbar vilket medger montage praktiskt 
taget varsomhelst på båten. 
Antennen levereras komplett med antennfot 
och fast ansluten kabel med en längd av ca 
4 meter. Anslutningsimpedans nominellt 
50ohm. 
Skicka efter Allgons folder så får du veta 
mer om MA-3. Dessutom hittar du en del 
allmänna tips rörande antenner och radio
trafik: Den kostar givetvis ingenting. 

Ja, jag är intresserad av att få veta mer om 
MA-3 och att få tips om antenner och 
kommunikationsradiotrafik. Skicka foldern 
till nedanstående adress: 

Postn r/Postadress: R&T7/ 8-70 

I __ m __ ... _-=-____ ~ ____ ~ .... _-=-~c:::::lc:s.-~-
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sil!nal 
lampor 

GLIM- och GLÖD-la 
25-tal typer 

RADIO & 
TELEVISION 
hjälper Er gärna 
med ytterligare 
upplysningar om 
de produkter som 
annonseras i tid
ningen. Vik ut 
kortet och se hur 
lätt det går till. 

direkt från lager _______________ • 

Ring eller 5 

ELEKTRI 
Box 1237. 1611 : 
Kontor i Götebor~ 

------...,.--~._---.: .. . _-~_._-

OlcnAL MUl:I"IMET"". ~ OMM 2 

I 8 3 I 
• 

200 Z: 20 2< 
'nV Ll '---v kO. 

Frankeras 
här 

RADIO & TELEVISION 

BOX 3177 

1036J STOCKHOLM 3 

~ AU'VANCE 
INST ___ ____________ _ ---

FACK 17103 SOLNA ~©ffi[KJ@1 

- se METRICA/S Köpenhamn tel. 80 42 00 -

In 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION 
ett år framåt och får 12 nr varav 1 dubbelnum
mer för kronor 42: -. Jag betalar senare när 
inbetalningskortet kommer. 

Arbetsområde 

D administration. 
planering. ekonomi 

D undervisning 

D produktion 

D konstruktion 

D forskning och 
utveckling 

D ... ................ . 

VAR GOD lO 71 
TEXT A TYDLIGT! 1 

1 1 1 1
1

1
3

1
0 

Efternamn Förnamn 

c/o 

Gata . postlåda. box etc 

Postnummer Adresspostanstalt 
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att ha intill förstärkaren. Litet som det 
är stör det knappast mer än de kopplings
boxar man ofta har för just hörtele
foner. F ö har långtifrån alla förstärkare 
utrymme för några extra komponenttill
skott innanför höljet! (Det vet, om inte 
annat, de som tvingas byta ut något inuti 
i S-märkningssammanhang.) 

Sammanfattning 
och utvärdering: 

Som framgår av betraktelsen här in
till reagerar vi negativt för kontaktdonen 
som valts för filtret. (Bl a: Vilken högta
lare har fempolig anslutning?) Avgjort 
positivt finner vi det dock som helhet: 
Det lyssningsmässiga resultatet är fördel
aktigt. (Korsmatningsfiltret nr 1 vi pro
vade hade dock råkat bli felfasat genom 

~-.!"'t'k'" i 
~ r~! Först. 

v 0-;---1"'": 

. i ; LZl.! 
H~_il 

_._. - I I ii I c;r i I t'i l 

H 

något missöde i tillverkningen.) - Helt 
okritiskt i relation till förstärkaren är 
dock inte filtret. Sådana här »stereopers
pektivkretsar» brukar medföra en förlust 
av 3 dB (» insertion loss») = hälften! 
(Mätning dock ej utförd.) 

Anordningen »grupperar» verknings
fullt ljudintrycken vid stereoåtergivning 
mot en högre grad av äkthet utan att in
verka hörbart på ljudkvaliteten i övrigt. 

Niv6 dB 
I i I I , r ., o 

I I ! l;(45'j 

Fig 3. Ur RT 1966 nr 11 återger vi 
denna (a) framställning av ljud
trycksfördelning och (b) korsmat
ningen mellan kanalerna: De strec
kade kurvorna anger relativ fördel
ning av ljudtrycket mellan det öra 
som är närmast och det öra som be
finner sig längst bort från en hög
talare, placerad i 45-gradersvinkel i 
förhållande till lyssnaren. Fr v kom
mande ljud ökar trycket från O dB 
vid 200 Hz till ca + 5 dB vid 3 KHz 
och trycket för ljudet högerifrån 
sjunker till i genomsnitt - 10 dB in
om samma frekVensområde. 

o --r-- ""'W Vi ----... . 
I 

IV V"\ l -1 o 
- IH (45'; 

20 SO 100 200 SOO 1k 2' Sk lOk Hl 

Nivå'" dB 

r +1 o 
[ 

o .-P i"'<~ ' L/ \" ,--.. ~ 
-1 

~ ,)(,1 
o 

'" 20 so 100 200 soo " 2' 

.... Fig 4. Inkopplingsschema för korsmat
ningsfiltret i förstärkare, enligt tillverkaren. 

Den rumsliga illusionen blir mer illuso
risk än vid direktanvändning av hörtelefo
nerna in i förstärkaren. Klang och stäm
mor upplevs mera homogent genom att 
ljudfronten »inne i huvudet» förtätas. 

v 

-==@ 
H 

Fig 5. Kopplingsschemat för korsmatnings.~ 
filtret vid montage i hölje och med anslut
ningsdon för förstärkare, högtalare och hör
telefon för stereofoni. Omkopplaren 01 
kopplar om mellan hörtelefon- och hög
talaråtergivning. 

Det blir inte sådana ytterligheter i direkt 
tvåkanalshänseende som en del skivma
terial, avspelat genom hörtelefoner, kan 
ge upplevelse av, att ljudet verkar alstras 
i skallen och stråla utåt alltför differentie
rat. 

Men allt det där är svårare att exakt 
referera, då det ju ytterst är fråga om 
subjektiva intryck, så lyssna själva. Våra 
prov har omfattat olika slags musik, från 
kammarmusik till sådan för stor symfo
nibesättning. Låt gärna någon med erfa-

---.. , 

(]:l 
HöGT. 

De heldragna kurvorna visar er
hållen korsmatning med Bauer-kret
sen (fig 3 b). 

Sa-mtllga kontaktstift 

-sedda från 1 öds i dan. 

H 

renhet av musik på skiva och upptag
ningsteknik ge sin syn på filterverkan, 
då ju på skiva inspelad musik kan vara 
mycket olika. Men det skulle förvåna om 
inte omdömet blir positivt. U. S. 

Tillverkare: Ebab Electronics, Bengt 
Färjares väg 4, Stocksund. 

Pris för byggsatsen: 48 kr exkl moms. 

• 

Kontaktdon i audioapparatur problem, 
hörtelefonkontaktstandard ett fiasko 

mera komplicerad än den behövt bli då 
den aktuella förstärkaren a) saknar ut
tag för hörtelefon och har drivningen 
för sådan direkt ut från högtalarutgång
arna i det separata slutsteget, som b) 
måste ha fyra specialpluggar för anslut
ning samt c) kräver ett speciellt förkopp
lingsmotstånd inkopplat mellan slutste
gets kretsar och hörtelefonen för stabili
tet och anpassning, så att något slags me
ningsfullt lyft på volymkontrollen skall 
kunna göras. 

I anslutning till provningen av kors
matningsfiltret för hörtelefonstereo föl
jer här några reflexioner över kontakter 
i allmänhet och DIN-kontaktdon i syn
nerhet - och om ett tyskt försök att 
skapa enhetlighet på området kontakter 
för hörtelefonanslutning. Det slöt dock i 
förvirring. 

•• För det här intill beskrivna korsmat
ningsfiltret har tillverkaren valt fempo
liga DIN-kontakter av den typ som nu 
håller på att bli förhärskande i Europa, 
t o m britterna har sådana kontakter i en 
del av sina apparater som ett led i export
ansträngningarna .. . Japanerna håller pi} 

att sätta sig mellan två stolar och an
bringar dels den för USA-standard för
härskande phonokontakttypen, dels någ
ra DIN-hylsor på sina förstärkares bak
paneler, som framgått av RT:s tidigare 
provningar m m 1. 

Bristen på enhetlighet just ifråga om 
kontaktdon kan svårt fresta tålamodet. 
RT:s praktiska provning av filtret blev 

1 Se även RADIO & TELEVISION 1969 nr 
4, DIN-kontakter: Deras koppling och an
vändning, varvid är att märka att begrep
pen alls[utningsstalldard resp utföral!destan
dard kommit att belysas något ofullständigt 
i texten. - Red. 

DIN-pluggarna besvärliga 
och inte utan nackdelar 

Filtrets DIN-kontakter var alltså oan
vändbara här, liksom de hade varit vis a 
vis en stor mängd icke-europeiska för
stärkare, och ett intesivt lödande på kab
lar föregick provningen. Det är ett evigt 
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Carlsson. 
Stig Carlsson. 
Kalla honom ljudgeni, och han tar emot det utan 

att blinka. Han vet vad han kan, efter femton år som 
ensamvarg i eget ljudlaboratorium på Teknis. Han 
kan göra högtalare utan högtalarljud. 

"De felaktigheter i ljudåtergivning, som brukar 
kallas högtalarljud, är egentligen ganska självklara 
följder av den utformning högtalare hittills haft", 
säger Stig. 

Ingen kallar honom Stickan. 
Han skaffar hem musik ungefär som folk köper 

tidningar. Han hör varje ny skiva till slutet, och sedan 
kasseras den, i regel. Det är fel, i upptagning, press
ning, musikaliskt innehåll. Men någon gång finner 
en skiva nåd och införlivas med skivsamlingen, för
sedd med Stigs notering om hur tonbalansen hos 
förstärkaren ska ställas in i just detta fall. 

Den första bilden av Stig Carlsson visar en liten 
gosse, stående på en sommarveranda bredvid en vev
grammofon med stor tratt. 

"Jag är uppvuxen med grammofon. Det var mitt 
intresse för ljudåtergivning, som gjorde att jag valde 
ci vii ingenjörs banan." 

Stig stannade på Teknis och byggde upp ett nytt 
laboratorium för elektroakustik ( = hur elektricitet 
och ljud har det med varandra). Detta var i början av 
50-talet. 

Han gav sig på hela ljudåtergivningskedjan. Hög
talare. Förstärkare. Bandspelare. Gravering av ski
vor. Han undersökte mikrofoner, skivspelare, pick
uper, alltsammans . Plus hur hörseln fungerar när man 
lyssnar till musik. Det saknades bra mätmetoder, Stig 
uppfann sådana. 

Han bodde i sin ljudverkstad, umgicks med musik
vänner. Ryktet spred sig om hans sensation: 

Carlssons högtalare. 
Sensation var det, fast ganska länge förbehållen en 

liten skara musikentusiaster. Ritningar spreds, kun-

niga personer satt hemma och knåpade ihop Carls
sons högtalare. Det tog flera år innan ett företag gav 
sig på att seriebygga och sälja Stigs sensation. 

N u har vi åtskilliga tusen människor här i landet, 
som fyller sig med musik ur Carlssons högtalare. 
Frågar man dom, vad det är som skiljer Carlsson från 
andra högtalare, kan man få högst olika svar. Det är 
svårt att översätta ljudupplevelser till ord. 

Frågar man Stig, får man vara beredd på en lång 
utredning. Som exempelvis den åttasidiga text i 
tidningen Musikrevy , som han kallade "ljudmed
vetande". Det är inte oss alla givet att läsa Musikrevy, 
därför denna grova sammanfattning: 

Det nyaste inom högtalarbygge, nuförtiden, det är 
rundstrålning. Med en· rundstrålande högtalare kan 
man höra stereo lika bra var som helst i rummet. Man 
är alltså inte längre bunden till det ställe, där ljud
strålarna från två högtalare korsar varann. 

För Stig är detta gammalt och vant. Han hade sin 
första högtalare klar i prototyp för femton år sedan. 
Den var rundstrålande, och han har jobbat efter den 
principen sedan dess. 

Vidare: 
Carlssons högtalare tränger sig inte på. De fyller 

luften med ljud, jämnt och fint, man känner att hela 
rummet svävar i musik. Stig talar om plasticitet, 
luftighet, öppenhet. Han har fått patent på sättet. att 
åstadkomma detta. 

"Man ska självfallet kunna uppleva musik lika 
intensivt och rikt hemma i vardagsrummet som i en 
konsertsal", säger han. 

Detta om ord, som man kan använda för att be
skriva Carlssons högtalare. 

Man kan också ta hem dom, spela på dom och se 
hur folk lägger sig på mattan, nynnar och blundar och 
mår väl. 

Då undrar man, vad man egentligen har utsatt 
sina öron för under alla dessa år, före Carlsson. 

Sonah 
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elände, detta med kontakter, som, fres
tas man säga, praktiskt taget aldrig pas
sar befintlig materiel. Och DIN-pluggar
na är lödmässigt besvärliga: Dels är stif
ten alltför kompakt anbragta, dels är de 
för lätta att förväxla. Får man brum, 
eller dålig skärmning, i ett led, s a s, får 
man kanske bryta upp hela jobbet. 
Och risken för överhörning är faktiskt 
uppenbar med DIN-donens sätt att fu~
gera. Stora är dessa kontakter ocks~ , 
jämfört med de i alla avseenden hanterlI
gare, »separat» fungerande phonoplug
gama - det går aldrig att få apparaten 
ifråga så dikt intill en väggyta o dyl med 
de utrymmeskrävande, spretande tyska 
kontakterna som med den amerikanska 
typen. Att löda en tysk kontakt på en 
tjock kabel är rena straffarbetet. Men det 
skall gärna erkännas att DIN-donen be
sitter en mekanisk gedigenhet genom kon
takthölje och att draghållfastheten vanli
gen är bättre hos dem. Mycket mera idea
liska i dessa avseenden är dock de pro
fessionella kontakttyperna som Cannon 
och Tuehel, vilka återfinns i all yrkesmäs
sig utrustning och som är oöverträffat 
hållbara liksom enklast att ansluta, enligt 
vår åsikt. Kostnaden blir förstås rätt myc
ket högre. 

Ljudamatörerna dras 
med kontaktproblem 

I väntan på en definitiv övergång till 
det ena eller andra slaget kontakter och 
hylsor - och på att handeln skall kunna 
erbjuda ett långt större sortiment av fär
diglödda kontakter än nu - får konsta
teras (och som många hemsökta RT-lä
sare gjort i brev till red.) att skall man 
koppla samman apparater från olika till
verkare - förstärkare, skivspelare, tuners, 
bandspelare, högtalare, hörtelefoner, fil
ter (elektroniska delningsfilter, hörtele
fondito) mikrofoner - till en fungerande 
kedja, ställs man omgående inför ett 
sammelsurium av skarvkontakter, adapt
rar och övergångar. Alla älskar inte att 
löda och tvinna tråd; många kan inte. 
Ortens radioserviceverkstad kanske kan 
förmås ta sig an problemen - men till 
oproportionerligt höga ersättningar, om 
man får tro brevskrivarna. Ja, det ligger 
ju nära till hands att tycka, det är TV
servicehistorien om banankontaktutbytet 
a 12 kr som bara uppträder i annan skep
nad (den debiteringen blev riksbekant se
dan en damtidningskrönikör upprörts av 
den). Men också tillsynes små jobb som 
kontaktpillande tar tid, och alla tidskrä
vande specialarbeten blir tyvärr känn
bara för den som har att avlöna den 
som gör jobbet och amortera de fasta 
kostnaderna. 

När tyskarna skulle göra 
specialnorm för hörlurar 

För att fortsätta vädra missnöjet mot 
DIN-kontakterna kan erinras om att ock
så i deras hemland Tyskland man inte 
är så belåten överallt med denna kon
taktstandard. Häromåret skulle något ske, 
beslöts det, men inledningsförsöket slöt 
i fiasko: Förvirringen bara ökade! 

En expertkommitte i VästtyskIand ha
de länge arbetat med att införa en spe
ciaInorm just för koppling av DIN-kon-
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Fig 1. Det först föreslagna stiftarrange
manget, modell »tärning». 

Fig 2. Kopplingsschema. - T h pluggen Il!~d 
slits som i ett av sina lägen hindrar att hog
talaren bryts bort. 

Lautsprectier- -----, 
Abschalter 
Linker Kanal 
6emeinsamB Masse _+--0 
Rechter Kanal 

zulässige 
Innenverbindung 

Fig 3. Kopplingsschema för motsvarande 
hylsa. Överst har markerats med en pil bry
taren för högtalaren. 1-1 är vänster kanal, 
3-3 höger kanal, 2 gemensam jord. De strec
kade linjerna anger de kompletterande över
kopplingar som måste göras inne i förstär
karen på hylsans lödsida. 

Fig 4. Den slutgiltiga versionen med jordfri 
anslutning. 

takter till hörtelefoner. Förutsättning :u
na var, att man med en enda kontakt
hylsa skulle kunna driva antingen hör
telefon plus högtalare eller koppla bort 
de senare och driva enbart »lurarna». 
Ingen befintlig kontaktstandard ansågs 
motsvara önskemålen. 

Man konstruerade då en koppling en
ligt tig 1, »tärningspluggen». Namnet 
hänför sig till stiftplaceringen som på
minner om femman på en speltärning. 
Officiell nomenklatur blev dock »Mas 
50 w». 

Förutsättningarna för en standard 
tycktes goda, i det att man vid uppkopp
ling aven helt ny kontakt slapp en. ha.lv
dan kompromiss med redan befmtltga 
pluggar. 

Majoriteten i kom mitten enades snab?t 
om kopplingen enligt tig 2. För ma.n m 
denna kontakt i tillhörande hylsa, jzg 3, 
matas hörtelefon och högtalare parallellt. 
Om pluggen vrides 180°, får de diagonalt 
förbundna stiften 1-1 och 3-3 åter sam
ma spänning, medan högtalaren kopplas 
bort med hjälp aven slits i kontakten 
och en brytare på hylsan till den. Aus
gezeichnet! sade sig alla germanerna, upp
löste kommitten och gick att dricka öl. 

Det här antydda normarbetet bar 
frukt, snabbt tog många tillverkare upp 
iden - detta redan innan normen officiellt 
antagits (enligt malicen också innan den 
ens kungjorts). I tusentals bandspelare 
och förstärkare infördes den nya hylsan, 
på tusentals hörtelefoner anslöts den nya 
kontaktpluggen; i förlitan på klokska
pen hos experterna. 

Men ett ljushuvud bland dessa kom 
plötsligt på ett alarmerande faktum: Den 
gemensamma jordanslutningen för hör
telefon och högtalare skulle inte passa i 
vissa förstärkare! Krisen avvärjdes i det 
att man gjorde en variant av kopplingen 
enligt tig 4, där de båda systemen an
sluts jordfritt, medan övriga önskemål 
uppfyllts. 

DIN-arbete för kontaktstandard 
för hörtelefoner slutade i kaos 

Modifieringen godtogs i den i hast 
återuppståndna kommitten. Men av n~
gon anledning gick det snett i kommulll
kationerna med industrin, och nyheten 
slog inte igenom. Många tillverkare hade 
redan gjort om sina verktyg för den nu 
felaktiga stiftnumreringen enligt tig 2. 

Fiaskot var högst påtagligt då alla till
verkares produkter gick att jämföra sida 
vid sida vid 1969 års Hannovermässa. 
Det visade sig finnas bandspelare, förstär
kare och hörtelefoner med anslutningar 
enligt båda de här omtalade varianterna. 
Den ena passade inte den andra. . . Det 
värsta kan inträffa om man ansluter en 
hörtelefon med kontaktplugg enligt tig 2 
till en förstärkare med hylsa enligt den 
nyare variationen på temat: Båda kana
lernas utgångar kortsluts, vilket trans is
torslutstegen inte mår särskilt väl av. 

För att ytterligare bidra till den all
männa tyska förvirringen var hylsor och 
kontaktpluggar i samtliga fall ännu för
sedda med de äldre stiftnumren 1-1, 3-3 
och 2. Enligt uppgift skulle dock kon
taktdon med nya stiftnummer snarast 
komma i marknaden. Men ännu i år har 
man känning av problemen kring kon
taktfiaskot. 

- Man kan efter detta bara uppmana 
alla som köper hörtelefoner och högta
lare med DIN-pluggar att noga undersöka 
hur pluggen kopplats och hur uttaget i 
förstärkaren är beskaffat, säger RT:s 
tyske rapportör. - Man torde dock kunna 
förlita sig på att de svenska importörerna 
resp handeln är medvetna om att en 
DIN-kontakt inte alla gånger är en så 
idiotsäker anordning som många vill tro 
och att en kollning kontinuerligt sker av 
materielen. _ 

-e. 



Det här är fakta om 
Anllstrongs nya hi-fi stereo. 

Sep.!q! . 
DiStributör för östra och norra Sverige: 
Harry Thellmod AB, Hornsgatan 89, 
11721 Stockholm, tel 08~68 90 20. 

, . ~ , 

Sänd ytterligare data om Armstrong 5OO-serie. 

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

Adress . ...................... ............... ............... . 

Postnr, postadr ..... ......... .. . .. . . . .. .. .. .. R ä.: t· 'rlå: 197Ö 

Tel ....... .. .. . ...... ......... ..... . ... ..... . ............ .. . . 
Till: Septon Electronic AB, Teatergatan 30, 

41135 Göteborg, tel 031 /1811 ()() 

Informationlljänst 18 

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 

Informationlljänll 19 

RADIO & TELEVISION - NR 7/8 -1970 57 



ALTHI\~ 

1. PLASTIK KLEENA 

2. SEELA 

3. KONTAKT KLEENA LUBRI
CANT 

4. KO~TAKT KLEENA 
5. DUSTA 
6. FREEZA 

7. GOLDEN DISC 

ELECTRONICS LTD 

art. nr. 

5106 antistatiskt rengöringsmedel för plaster. vinyl. glas etc. Elimine
rar bl. a. elektrostatisk uppladdning på instrumentskalor i plast
hölje. 

5104 eliminerar överslag och kortslutning i transformatorer och hög
spänningskretsar. Isolermedel mot smuts. syror. korrosion och 
fukt. 

5103 antistatiskt rengörings- och smörjmedel för elektromekaniska 
brytare och kontakter. 

51 05 samma som ovan men utan smörjmedel. 

5101 blåser fritt från damm och smuts på svåråtkomliga ytor. 

5102 frys medel för elektriska kretsar för lokalisering av intermittenta 
komponentfel. 

5100 antistatiskt rengöringsmedel för grammofonskivor. 

mRBlID Et[[]JB Nedanstående c :a-priser gäller för mindre 
antal. Vi offererar även gärna större antal. 

Namn . ......... . .. . . . . ... . ..•.. ... ... . . . .• . I 
. .... st5106i1kr5 :65 I 
. . . .. st5104i1kr8:00 Företag .... . .•....... .. ... . . .. ...... . . . . ... 
. . ... st 5103 il kr 8 :25 

'~ : : ::: :!;~g~:~~~ :~~ Adress .... . ..... . •. . ...... . ............. . .. I 
• . ... . st 5102 il kr 6 :80 Postnummer ....•. . . . .. . .. . .. . ... A &·T 1/8 : 1970 

• . . . .. st 5100 il kr 8:50 Postadress...... .. . .. . ..... . .. . . ........... • ----------
Klipp - sänd in! 

In(ormationstjänst 20 
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~ PIONEt-ll 
Generalagent: Ing.fa. HOlMENCO AB, Samaritgränd B. 11653 Stockholm.Tel. :0!V6949 BO. 6949n 

Njut av ljud! 

SX-440 

PIONEER ELECTRONIC CORP. en av världens största 

tillverkare av förstärkare, högtalare och skivspelar har 

efter ett flerårigt planeringsarbete etablerat sig på den 

svenska marknaden. 

Sinuseffekt: 2x15W/4ohm(båda kanaler drivna) 
Dist. under t;./1kHz. Effektbandbredd :+0-3dB 25Hz-25kHz. 
Dynamsk PHONO enl. DIN 68dB. 
Radiodel : MV/UKV klar för pilottonstereo. 

PL-11AC 

PIONEER presenterar ett program med utrustningar som 

möter både popmusikens och den klassiska musikens 

högt ställda krav på naturtrogen åtegivning, Hi-Fi. 

SE-50 
Professionell hörlur med 1 st. 2 y'2" bas 
och 1st. 1" mylar-tweeter i varje kapsel. 
Separata bas och diskantkontroller. 
Effekt : 1 W kapsel :Imp. Bohm. 

CS-5F 
Sluten låda med 1st. 20 cm bas högtalare 
och 1st. super-horn diskant med stor 
spridningsvinkel.lmpedans: 80hm Belast
barhet:25W Frekvensområde:40-18000 Hz. 

4 polig synkronmotor. oljedämpad tonarm, pick-up 
PIONEER PL - C9. Antiskating. Svaj 0 .147. , Vinkelfel ± 1.5 
Nåltryck:O, 75- 5g 

Informationstjäns! 21 
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publikationer 
ny litteratur 

LENNERMALM, L.-O: Spion
elektronik. Stockholm 1970. 
Bonniers. Pris 28:50. 208 s. 

"Uppmärksamhet på riskerna 
utgör bästa skyddet", heter det 
både till bokstav och anda i den 
för RT:s läsare välkände förf:s 
bok om den elektroniska lönn
lyssningens metoder, medel och 
mål. 

En av RT:s genom tiderna 
mest uppskattade specialartiklar 
var inslaget i majnumret 1967 
om elektronisk underrättelse
verksamhet i vidaste mening. 
Det är detta grundmaterial som 
förf systematiskt utbyggt ge
nom egna forskningar med press
och katalogbevakning i stor skala. 
Till grund har också legat ett 
amerikanskt arbete om det nu
tida, med elektronik bedrivna 
spionaget, ett tyskt och ett 
(mindre) brittiskt, men Lenner
malm har mycket förtjänstfullt 
vetat att koncentrera och kom
primera det tämligen omfattande 
och för lekmän - ehuru fantasi
eggande - inte alldeles I ätt
tillgängliga materialet. Hans 
bok är utan tvivel tänkt lika myc
ket som en larmklocka som en 
belysning av de rent elektro
~iska realiteterna i agent
epoken; dikt och verklighet är 
här, tack vare, eller på grund 
av, svåra att särskilja. Det som 
ter sig fictionartat är faktiskt 
realitet inom kort. 

En tämligen stor del av fram
ställningen är anslagen åt exem
pel från USA. Det är lite synd 
att perspektivet så ensidigt bli
vit västligt. USA och Japan är 
visserligen miniatyrelektronikens 
hemländer, men det skulle inte 
skadat att flytta övervaknings
och Ii' mlyssningsfronten lite 
närmare våra egna, ack så 0-

I skyddade gränser - Tyskland 
och England i dag erbjuder väl 
så skräckinjagande exempel på 
privatlivsintrång, industrispio
nage och förvaltningsövervak
ning genom lönnlyssning, skugg
ning och nyckelhålskikande. I 
Tyskland i synnerhet är situa
tionen i vissa storstäder rent 
infekterad gendm allas försök 
att få insyn och hållhakar på 
alla i detta hektiska genompoli
tiserade samhälle. 

Efter en kort framställ'ning 
över spionens utrustning hand
lar 15 avsnitt om "lönnlig lyss
ning - en realitet" där siffror 
och fakta uppradas. Sålunda 
uppges USA-industrins årliga 
förluster pga spionage till 3 mil
jarder dollar. Industrin spende
rar, räknar Lennermalm fram, 
mer än 2 milj dollar per år i 
tjuvlyssningsmedel och motme
del. Vad CIA köper för kan inte 
ens gissas, men övriga federala 
organ investerar i underrättelse
elektronik för 20 miljoner dollar 
årligen! 

Boken orienterar om utbred
ningen av firmor, folk och re
surser på området elektronik
spionage; framställningen är 
grundlig med en veritabel kata
log av historier och fall, häm
tade från privatliv och industri 
samt förvaltning och försvar. 
Alla de stora spionaffärerna 
från 1950- och 1960-talen pas
serar revy i avsnitten om stor
maktsspelet, och Wennerström
affären jämte ett till uppmärk
sammat fall här hemma berörs 
initierat. 

Det centrala avsnittet be
handlar tekniska metoder för 
lönnlyssning, från läppläsning 
till bärfrekvenssystem. Telefon
lyssning intar givetvis en i hela 
boken central plats, och det kan ' 
ju vara skäl att erinra om att vi 
här i landet sanktionerat ytter
ligare avlyssning från myndig
heter i t ex narkotikaspaningen. 
Också Säpo torde ägna upp
märksamhet åt en del gruppers 
telefonaktivitet. 

En av de intressantaste as
pekterna på det elektroniska 
spionaget, tappning av de cen
trala databankerna över med
borgarnas liv och ekonomi, 
berörs tyvärr bara i korthet. 
Det är riktigt, att magnetmin
nena i sig är svårtillgängliga med 
vilka metodersom helst. Men man 
hade gärna efterlyst förslag från 
Lennermalm - inte bara inom 
Integritetsskyddskommitten och 
Näringslivets säkerhetstekniska 
delegation - till en skärpt orga
nisation, till bättre skydd för 
alla på detta så centrala område. 

Avsnitten om detektering och 
sanering har givetvis måst hål
las summariska då boken inte 
vänder sig till elektroniker av 
facket. Kanske är dessa redo
görelser dock bokens intres
santaste, då förf här får tillfälle 
att antyda de tekniska tillväga
gångssätten i princip - detekte
ring av material, sanering av 
lokaler, avlyssningsmotmedel, 
utstörning, telefonskydd, tal
förvrängning och kryptering. 
Ett antal scheman och skisser 
beledsagar framställningen -
några är f ö ur RT - och bild
materialet bidrar förtjänstfullt 
till helheten, också om reproduk
tionsnödvändigheten (kataloger 
o dyl har fått bestå mycket 
mtrl) satt ner kvaLiteten. 

Man är tacksam över att 
komponentvärdena - med av
sikt? - inte finns med genom
gående. Som område för "bygg 
själv" är underrättelseelektronik 
alltför vällämpad. 

Genom den sakliga, återhåll
samma tonen förnimmes förf:s 
allvarliga farhågor för ett Sve
rige där varjehanda källarfirmor 
- redan idag finns ett 50-tal 
försäljare av radioteknisk och 
elektronisk materiel, som skif
tar från rena avskrädet i kvali-
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tetshänseende till relativt hygg
liga utrustningar - kan erbjuda 
"privatdetektiver", eller vem 
som helst, attiraljer för över
vakning och registrering av 
människor och företag. I syn
nerhet näringslivet upplever han 
som helt skyddslöst, och rec. 
delar denna uppfattning -
svenska industrichefer och s k 
säkerhets personal är fromma 
Nat Pinkertons som alltsedan 
Knaslunds dagar villigt låtit 
upp för besök och trott att allt 
är väl bara dörren till själva ut
vecklingslaboratoriet varit låst 
- det upphör aldrig att förvåna 
mig hur man sedan lugnt kan 
låta de mest graverande detal
jer öppet finnas till beskådande 
spridda runt om på olika av
delningar; nya instrument, ma
skiner, nya byggelement, skisser, 
försöks- och prototypdetaljer 
som uppenbart inte hör hem
ma i löpande produktion, prov
uppkopplingar som t ex en elek
troniker kan dra bestämda slut
satser av, o s v. Resonemanget 
får givetvis tagas för vad det är 
värt i det enskilda fallet, men att 
ett nytt och restriktivt tänkande 
måste till i vårt land är nog 
ostridigt. Lennermalms bok är 
en allvarlig erinran om de, låt 
vara värsta avarterna av elek
troniskt snokande, men mera 
ändå en obehaglig tankestäl
lare om en "utveckling" som 
ger precis vem som helst medel 
att terrorisera och bedriva ut
pressning mot omgivning, ar
betsgivare och konkurrenter. 
Tyvärr har vi inga egna exper
ter upptränade, de elektroaku
stiker som förf särskitt nämner 
som lämpliga i skydds- och mot
medelssammanhang i Sverige är 
fåtaliga intill intighet. 

Boken, som trots ämnets tyngd 
är lättläst- någon gång kan stil
valet kanske bli en aning tröt
tande i sin pseudoanglicism 
och referatton a la USA-nyhets-" 
magasin - är värd all framgång 
och ännu mera att på allvar be
sinnas av ansvariga myndigheter 
i vårt land. 

Också om vi inte behöver be
fara förekomsten aven elektro
nisk tjuvlyssningsmaffia i Sverige 
(så gott om "praktiser,ande" elek
troniker har vi inte), måste in
dustri och näringsliv stå gar
derat. I dag är det fritt fram på 
allt för många håll. U S 

HELLSTRÖM, JAMES: Färg
TV. Teknograjiska institutet. 
Pris 86 kr + moms. 
En hel del litteratur har publi
'cerats om färgtelevision under 
de två år som denna har hållit 
intåg här i Sverige. Det mesta 
liar varit välskrivet och instruk
tivt, men i många fall varit ock
så mer eller mindre firmabunden 
litteratur, som endast beskrivit 
ett visst chassi eller fabrikat. 

Färg-TV är en allmän bok i 
ämnet på över 400 sidor och 
likagrundlig i uppläggningen som 
sina föregångare i Tekno's serie 
" Radioteknikerns bibliotek". 
Den inleds med ett par om
fattande och verkligen nyttiga 
kapitel om färglära och färg-TV
systemets uppbyggnad och be
skriver sedan ingående mot
tagaren i alla dess varianter. 
Speciellt värdefullt är ett kapitel 
om mätteknik och de speciella 
instrument som erfordras för 
service och inställning av färg
TV -mottagare. Boken innehåller 
for övrigt flera instruktiva färg
plansche,r och en mängd diagram 
och oscilloskopkurvor. 

Förvånande är emellertid att 
inte högspänningsalstring ,med"' 
diodtripplare, vilket numera 
är vanligt i några mottagare be: 
rörs. Inte heller tyristorstabilise
ring av nä.~delen tas upp till be
handling. Over huvud behandlas 
inte nätdelen alls. Detta får man 
hoppas rättas till i de efterföl
jande supplementbladen, {,ilka 
som vanligt i Teknoserien kom
mer att följa årligen till ett pris 
av cirka tio kr. I dessa bör natur
I igtvis oct<så snarast behandlas 
mottagare med 1100 bildrör så 
att Sveriges TV-tekniker är 
välbekanta med dessa när de 
släpps ut på marknaden här 
hemma. 

1100 -röret innebär ju, som 
kanske inte alla känner till, i viss 
mån ny konstruktion av kom~er
gens- och avböjningskretsarna. 

Tekno's Färg-TV-bok kan 
dock varmt rekommenderas 
både som en praktisk uppslags: 
bok till servicemannen och till' 
den som vill tränga djupare in i 
färg-TV-tekniken, eftersom den 
teoretiska delen av boken är 
saklig och relativt djupgående. 

FORSHUFVUD, RAGNAR: 
Det är hål i transistorn. P A 
Norstedt & Söner, Andra uppla
gan. Pris ca 40 kr. 
Den nya upplagan av Ragnar 
Forshufvuds vid det här laget 
välkända bok om halvledare -
första upplagan kom ut 1965 
- är helt omarbetad, vilket 
blivit nödvändigt på grund av 
den snabba utvecklingen inom 
halvledartekniken. - Bl a har 
nästan all text om germanium
transistorer rensats ut, och i 
stället har ett kapitel om inte
grerade kretsar tillkommit. 

Bland nyheterna märks också 
att boken försetts med räkne
exempel. Förf:s levande sätt att 
åskådliggöra teorier och före
teelser har på intet sätt blivit 
lidande på omarbetningen. 

Elektrof,lik i Praktik heter en 
ny serie böcker som ges ut av 



SYDIMPORT Privatradioapparater 
Sydimport MB-12. Mobil apparat i absolut toppklass 
Dubbelsuper 12 kanaler 18 tranSistorer 8 dioder aut stor
mngsbegr. sQuelch. S·meter public address, uttag for extra 
hogtalare omkoppllOgsbar for plus- ener mlnuSlordning. 
l :a MF 3.6 MC 2 :a MF 455 KC. Kanshghe. O.5pV vid 10 dB 
SIN. Max räckvidd 5-8 mil. Var mod. Modulationen i MB-12 
ar lJus och knstallldar sa,ml justerbar för olika användnings
omraden från bullrande grävmaskiner till dödstySta privatrum. 
100 % knstallklar mod erhålles fär svagaste Viskningar. 
Inmatad effekt . Effekt i antennen Vtd 13 volt 4 watt. 
PriS mld kristaller för kan 16 Kronor •• 5 :
Pony CB ... 71, dubbelsuper 17 transistorer inmatad effekt 
vid 12 volt 5 watt . Uteffekt I antennen vid 14 volt 4 watt. 
Automatisk bruslImiter sQuelch S·Meter. Känslighet: 0,5 p V 
vid 10 dB S/N. Nu med kiseltransIst. även i lagfrekvenssteget. 
PriS inkl krist för kan. 16 Kronor 495 :-

Sydimport PR-56 super deluxe 6 kanaler 
PR-56 är en lyxapparat utan motstyCke. En apparat fOr Er som endast godkänner det 
bästa som gar an astadkomma Nar NI provat alla andra märken : Prova PR·56 och Ni 
far en ~yckel angenäm överraskn4n~ PR-56 kommer aldrig att lämna Er I sticket. 5 watt 
Inmatad effekt erhålles redan Vid 11.5 vol t. Vid 13 volt erhalles 5 watt ut i antennen. 
Kan aven koras pa 15 volt med Sydtm~rt banenbox. och ger da c :a 10 watt. VI papekar 
dock atf'dena el är tlllatet annat an I nodsltuaUon, exempelVIs sjonod Medtag Syd· 
Import bal1enbox pa farden som en extra bllhg hvforsakring. Maximal racIMdd med 
basantenn eller god batantenn 5 ull 10 mil. 18 tranSistorer (Inkl. en IC-krets · mnehål
lande 4 transl. MLttpunktspole pa antennen garanterar 100 % utstrålnmg av sandar· 
effekten samt bästa mÖjliga mottagning. Inbyggd ker mikrofon garanterar 100 % kristall 
klar och kraftig modulering, aven Vid visknmg. Keramiska filter garanterar basta selek
tiVitet och minsta störningar fran andra sändare. Inget dovt eller svaruppfanllQt ljud 
som forekommer da högtalaren används som mikrofon, Känslighet 0,2 av VId 10 dB 
SIN. SQuelch, aut. störbegr, batt. o. mod. md. Uttag för extra hagt. public address, 
basantenn, handmikrofon och laddnmg av nlckel-cadmiumbanerler. 
Pns mkluSive kristaller för en valfri kanal. Kronor 495 :-
Passande nickel-cadmiumbanener 0 .5 AT 13 volt Kronor 160:-
Läderväska. Kronor 36 :-

Pony/Sydl",port ca ..... 2 kanaler 2 watt . Marknadens absolut billigaste och 
bästa bärbara 2-wanstatlon med InbYllgd mikrofon av dynamisk typ. Trots det 
billiga priset är denna apparat i toppklass. ModulatIonen är 100 % kraftig och krtstall 
klar . 12 transistorer aut storbegransare SQuelch ballertlnd oron mussla uttag for yttre 
antenn. yttre batten och extra hogtalare. Kanshghet 0 .5 pV VId 10 dB SIN Denna 
apparat kan koras på upp tIll 18 volt med SydImport banenbox och ger da c a 5 watt . 
Max. rackvidd med Sydlmpon battenbox c :a 2,5 mIl. 
Pris inkl. ett par kristaller kanal 14. Kronor 
Passande beredskapsväska med axelrem. Kronor 

285:-
20:-

NYHET: Sydimport PR .. ,a nu även i 3-wansutförande, Marknadens 
absolut billigaste och minsta 3-wansapparat. For sm prtS fullkomltgt enastående Tack 
vare kompakt uppbyggnad har dImensionerna kunnat nedbnngas tIll fickformat. PR- 1 B 
är ej nämnvärt Större än vanliga 100 mW stationer 
PR· ' B har alla finesser som finnes på storre och o.,.rare apparater. 2 kanaler 12 trån 
Slstorer. tonsignal. öronmussla. uttag for extra högtalare och laddningsJack för nickel 
cadmiumbatterier. 3 watt inmatad effekt Vid 12 volt . Med Sydimport battertbox 15 volt 
erhalles 5 watt inmatad effekt. Kans11ghet 0,5 p V VId 10 dB S/N. MaXImal räckvIdd med 
SydImport batteribox c :a 2.5 mIl. Apparaten ar aven utrustad med sQuelch. 
PrtS inkl. kristaller för en valfn kanal. Kronor 286:-
Passande läderväska av prima oldader . Kronor 25 :-

185x75x55 PA-1B 1,11-w.tt.utflSr.ncI. : 
mm Samma utförande som ovan men med klenare och billigare transistorer 
Vikt c :a 800 g i sändardelen. Kronor 

PonyCB-26. 
En Inen billig och behändig PR-apparat i fickfor 
mat. Effekt 125 mW vid 9 volt 9 tranSIstorer , Rack
VIdd 3-4 km. 
Pns komplett. Kronor 

Pony CB-16. 
Samma som CB·26 men 100 rnW. 
RäckvIdd 2-3 km. Kronor 

Sydimport batteribox 15/18 volt 

125:-

95:-

Rekommenderas som komplement till alla stationer med 3 watt effekt 
eller mera om nlckel·cadmlumbatterier ej anvandes. Etiekter fran 
3 watt kan I allmänhet ej uttagas fra n sma inbyggda torrbatterier da 
spänningsfallet i dessa blir alltför stort även da battenerna är 
absolut färska . , allmänhet erhålles därför endast halv effekt med 
inbyggda batterier . Sydtmport batteribox är lösningen pa problemet 
Spänningen kan med dessa kraftiga banener ökas sa att dubbel 
effekt och mer er.Mlles, 

215:-

Pris komplett med axelrem och batterier. Kronor 
Battaflsats 15 volt , Kronor 

35:-
6:-

140xll0><80 mm 
Vikt c :a l kg 

Ni som tänkt skaffa Er 9f\ PR·apparat. Undvik inflationsförluster . Köp medan tid är. K ö P N U. Köp 
med S.,..:jimports fördelaktiga betalningsvIllkor. 

Fr"n Alv.JIS Sydimport A / B b •• tllll •• 
Kontant mot postförskott hela likviden 
Avbetalning med 30 % postförskott och resten pa ett ar 10% tillägg 

San kryss för det alternativ som önskas. 

Antal Varuslag typbeteckning 

Fullstandigt namnl... ________________ _ 

Gatuadress 

Yrke 

Tel 

Katalogpris kr 

Postadress ___________________ _ Född den _____ _ 

R&T7/8-1970 
Komplett katalog .Mnd •• mot Kr 2:- i frlmilrken . 

Porto och merväräesskatt tillkommer pa alla priser 

ÄLVS~Ö SYDIMPORT Ala 
Falkholmsgränd 17. 3 tr o 12746 Skärholmen. Tel. 08·7109592 - 7109692 

Informationstjänst 22 

HÖGKÄNSLIGT 
UNIVERSALINSTRUMENT TILL ' 

SENSATIONELLT LÄGT PRIS 

Den japanska firman Kaise Eleclric Works, Ltd. 
tillverkar ett förstklassigt, högkänsligt universal
instrument, Typ SK-100, till ett pris utan konkur
rens. 

Instrumentet, som är stötsäkert och försett med 
överbelastningsskydd, är oömt mot ovarsam be
handling och skyddat mot överbelasthing vid fel
koppling . 

Mälområden : 
DCV: 0.6, 3, 12, 60, 300, 600, 1200 V 

ACV: 6, 30, 120, 300, 1200 V 

DCA: 12 fiA, 300 pA, 6 m~, 600 mA, 12 A 

ACA: 12A 

Ohm: 20 k Q, 200 k Q, 2 M Q, 20 M Q 

dB: -20 - +17,31,43,51, 63dB 

Känslighet: 100.000 ohmlV vid likström 

Dimensioner: 180X135x65 mm 

Pris kr 165:-. 

Det låga priset gör att Ni redan dag kan ringa in 
Er beställning utan att tveka. 

Inrormationstjänst 23 
I 
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Inköpsregister 
PRODUKTREGISTER . RT 2 ANTENNER 22 DIGITALUT-

1. Alarmsystem 80. Kylflänsar RUSTNINGAR 
2 . Antenner 81. Kärnor ALLG,ON 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. Audiomlltrar 85. Laserutrustningar 201 10Malmö 1 
7. Avstämningsapparatur 86. Ledningsmateriel 

, 
040/934820 

8. Avstörningsapparatur 87. Likriktare ABAUTOFON 
9. Axelkopplingar 88. Lindningsmaskiner Box 15029 TELE-EKONOMI AB 

10. Bandspelare 89. Ljudanläggn ingar 20031 Malmö 15 Box 880 11 . Batterier 90. Lödutrustningar 040/120024 101 32 Stockholm 12. Bilantenner 91 . Magneter 
08/ 1 1 84 1 1. 1 O 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 08/290335 
17. Byggsatser 96. Mikrokretsar BRYGGOR 
18. Chassin 97. Mikrotelefoner 
19. Dekader 98. M i krov å gsappa ratu r 
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. Drossiar 105. Normaler 103 61 Stockhol m 3 25 DIODER 27 . Dämpsatser 106. Nätaggregat 08/ 23 38 40 AB Linjebyggnad 
28. Ekolod 107 . Omkopplare 
29. Elektrometrar 108. Oscillatorer SPECIALMASKINER 
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 utrustn ingar 112. Precisionsmotstånd 
34. Fj~ rrmanövreringsa ppa ratur 113. Radarutrustningar 
35. Flatkabel 114. Radiokommunikation ELEK RADIO & ELEKTRO- TRANSITRON ELECTRONIC 
36. Flexibla Laminat 115. Radiomottagare NIKKOMPONENTER AB SWEDEN AB 
37 . Fläktar 116. Radiosonder Box 19043 Bagarfruvägen 94 
38. Fotoblixtaggregat 117. Radiosändare 104 32 Stockholm 19 123 55 Farsta 
39 . Fotoceller 118. Rattar 08/340920 08/ 93 73 73.93 63 50 
40. Fo(ometrar 119. Regulatorer 
41 . Färdskrivare 120. Reläer ELEKTRONLUND AB 26 DROSsLAR 42 . Fördröjningsledningar 121 . Ritelement 

Fack 43. Fö rstä rka re 122. Räknare 201 10Malmö 1 44. Galvanometrar 123. Rörhållare 040/ 934820 ELEK RADIO .& ELEKTRO-45. Generatorer 124. Servoutrustningar 
46. Genomföringar 125. Skalor NIKKOMPONENTER AB 

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 ;30. 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/ 9805 50 ELEK RADIO & ELEKTRO-55. Högtalare 135. Säkringar NIKKOMPONENTER AB 56. Hörapparater 136. Säkringshållare 
57 . Hörtelefoner 137 . Telefonutrustning Box 19043 

58. Induktansspolar 138. Teletypeapparatur 12 BILANTENNER 10432 Stockholm 19 
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 
65. Kammare 144. Trafikövervakningsapparatur 

08/290335 

66. Kanalväljare '145. Transformatorer 
18 CHASSIN 67 . Koaxialkabel 146. Transistorer 34 FJÄRR-68. Kommunikationsradio 147. Trimpotentiometrar 

69 . Komponenter 148. Tryckta kretsar ELEK RADIO & ELEKTRO- MANÖV-
70. .Kommutatorer 149. Tyristorer NIKKOMPONENTER AB RERINGS-71 . Kondensatorer 150. TV-anläggningar Box 19043 72. Kontaktdon 151. TV-kameror 10432 Stockholm 19 APPARATUR 
73. Kontrollbord 152. TV-mottagare 08/ 340920 74. Konvertrar 153. TV-bandspelare CAN NON SVENSKA 75. Kopplingsdon 154. Ultraljudapparatur ELEKTRONLUND AB FÖRSÄWNINGS AB 76. Kopplingsur 155. Undervisningsapparatu r 
77 . Kretsar 156. Undervisningsinstrument Fack Huddingevägen 113 
78. Kristaller 157. Vridmotstånd 201 10 Malmö 1 121 43 Johanneshov 
79. Kylanordningar 158. Ytskyddsmaterial 040/ 934820 08/ 492810 
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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/ 492810 

43 FÖR
STÄRKARE 

AB TElAC 
Esplanaden 10 
1 72 06 Sundbyberg 
08/ 290335 

AB TRANSISTOR 
Svarvargatan 11 
112 49 Stockholm 
08/ 541730 

51 HALVLEDAR
KOMPO
NENTER 

ElEK RADIO & ElEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 

Box 19043 
10432 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 11 7 
104 32 Stockholm 19 
08/233045 

AB TElAC 
Esplanaden 10 
1 72 06 Sundbyberg 
08/ 290335 

60 INTEGRERADE 
KRETSAR 

TRANSITRON ElECTRONIC 
SWEDEN AB 
Bagarfruvägen 94 
123 55 Farsta 
08/ 937373. 9363 50 

63 I T V 

CANNON SVENSKA 
FÖRSÄWNINGS AB 
Huddingevägen 113 
121 43 Johanneshov 
08/ 492810 

64 KAMEROR 

CANNON SVENSKA 
FÖRSÄWNINGS AB 
Huddingevägen 113 
121 43 Johanneshov 
08/ 492810 

I' 

68 KOMMUNIKA
TIONSRADIO 

SRA. SVENSKA RADIO AB 
Alströmergat. 12 - 14. Fack 
10220 Stockholm 12 
08122 31 40 Telex 10094 

69 KOMPONEN
TER 

AB TElAC 
Esplanaden 10 
172 06 Sundbyberg 
081290335 

71 KONDENSA
TORER 

ElEK RADIO & ElEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 

Box 19043 
104 32 Stockhol m 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 
081290335 

.. 

76 KOPPLINGSUR 

INDUSTRI AB REFLEX 
Sundbyvägen 70 
163 59 Spånga 
08/ 36 46 42. 36 46 38 

78 KRISTALLER 

NORWEGIAN MININ G 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 3 1 Väll ingby 
08/ 385034 

AB TElAC 
Esplanaden 10 
17206 Sundbyberg 
081290335 

AB TRANSISTOR 
Svarvargatan 11 
11249 Stockholm 
08/ 541730 

90 LÖDUTRUST
NINGAR 

E;LEK RADIO & ElEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/ 340920 

92 MAGNET
BAND 

BASF SVENSKA AB 
Box 53008 
400 14 Göteborg 53 
031 / 810420Telex2327 

TRANSIC RADIO 
Fack 
161 14 Bromma 14 
08/ 267268 

94 MIKROFONER 

ING . FIR,MA 
MARTIN PERSSON AB 
Sveavägen 117 
10432 Stockholm 19 
08/233045 

98 MI KROV ÅGS
APPARATUR 

SRA. SVENSKA RADIO AB 
Alströmergat . 12 - 14. Fack 
102 20 Stockhol m 12 
0812231 40 Telex 10094 

SIVERS LAB AB 

Box 42018 
126 12 Stockholm 42 
08/ 180350 

99 MOTORER 

SPECIALMASKINER 

Box 336 
401 25 Göteborg 
031 / 450360 

100 MOTSTÅN D 

ElEK RADIO & ElEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
104 32 Stockholm 19 
08/ 3409 20 

OKAB. OLOF KLEVESTAV AB 

Fruängsgången 2 - 4 . Box 601 
126 06 Hägersten 
08/ B8 01 35 

103 MÄTINSTRU
MENT 

PHILIPS INDUSTRI 
ElEKTRONIK 
Fack 
10250 Stockholm 27 
08/ 635000 

M . STENHARDT AB 
Gri mstagatan 89 
162 27 Väll ingby 
08/ 870240 

M . STENHARDT AB 
Repslagargatan 7 
41 3 18 Göteborg 
031 / 143820 

SRA. SVENSKA RADIO AB 
Alströmergat . 12 - 14. Fack 
10220 Stockholm 12 
0812231 40 Telex 10094 
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106 NÄT
AGGREGAT 

PHILIPS INDUSTRI 
ELEKTRONIK 
Fack 
102 50 Stockholm 27 
08/ 635000 

RADIAK 
Vasavägen 9 
182 74 Stocksund 
08/ 855062 

107 OM 
KOPPLARE 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/ 340920 

OKAB. OLOF KLEVESTAV 
AB 
Fruängsgången 2-4. Box 601 
126 06 Hä'gersten 
08/ 8801 35 

109 PERSON
SÖKARE 

AB SALECO 
Kamrergatan 36 
211 56 Malmö 
040/ 120024 

110 POTENTIO
METRAR 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/ 340920 

OKAB. OLOF Kl-EVESTAV AB 
Fruängsgången 2-4. Box 601 
12606 Hägersten 
08/ 8801 35 

114 RADIOKOM
MUNIKATION 

SVENSKA LAFAYETTE 

Box 88 
453 00 Lysekil 
0523/ 12278 

118 RATTAR 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 

Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/ 340920 

122 RÄKNARE 

ELEKTRONLUND AB 

Fack 
201 10 Malmö 1 
040/934820 

CAN NON SVENSKA 
FÖRSÄWNINGS AB 
Huddingevägen 113 
121 43 Johanneshov 
08/ 4928 10 

TELE-EKONOMI AB 
Box 880 
101 32 Stockholm 
08/ 11 84 11 . 10 1572 

123 RÖR
HÅLLARE 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 

Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/ 340920 

126 SKIV
SPELARE 

AB TELAC 
Esplanaden 10 
172 06 Sundbyberg 
081290335 

·127 SKRIVARE 

PHILIPS INDUSTRI
ELEKTRONIK 
Fack 
10250 Stockholm 27 
08/ 635000 

130 SNABB
TELEFONER 

AB SALECO 
Kamrergatan 36 
21156Malmö 
040/120024 

AB TELAC 
Esplanaden 10 
17206 Sundbyberg 
081290335 
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131 STATIV 

ELEKTRONLUND AB 
Fack 
201 10 Malmö 1 
040/ 934820 

CANNON SVENSKA 
FÖRSÄWNINGS AB 
Huddingevägen 113 
1 21 43 Johanneshov 
08/ 492810 

132 STATISKA 
OMFORMARE 

ING. F:A L G. ÖSTERBRANT 

Box 2037 
55002 Jönköping 
036/1281 96 

133 STRÖM
STÄLLARE 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/ 340920 

135 SÄKRINGAR 

HEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
1'0432 Stockholm 19 
08/340920 

136 SÄKRINGS
HÅLLARE 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/ 340920 

146 TRANSIS
TORER 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/ 340920 

SVENSKA DELTRON AB 
Fack 
163 02 Spånga 2 
08/ 3669 57 . 3669 78 
Butik: Valhallavägen 67 
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Skandinavisk uppslutning 
kring 3:e Nordiska Ijud
kontrollsymposiet och AES 
• • V åren och försommaren 
bjöd två för de nordiska elektro
akustikerna och ljudteknikerna 
)ntressanta evenemang, som ock
så blev talrikt övervarade: Det 
tredje nordiska symposiet 
/judkontrollteknik , arrangerat 
av Kongsberg Våpenfabrikk, 
på Bolkesjö, och det första sym
posiet inom den skandinaviska 
sektionen av Audio Enginee
ring Society som är i vardande. 
Mötesplats var Scanticon kon
ferenscentrum i Aarhus. 

Dagarna 29-3 1 maj var det 
samling i Norge, där Kongsbergs 
Thor Grimmer presenterade ett 
mångfacetterat program med ton
vikten lagd på den rent prak
tiska. ljudtekniken med en rad 
orienterande föredrag och dis
kussioner kring alltid aktuella 
spörsmål. 

Frekvenskurvor vid inspelning 
och brusreduktion hos kassett 

Sålunda upptogs första da
garna av bl a två föredrag på 
området operationsförstärkartek
nik av resp B Hertz, ingenjörs
firma N T~nnes Pedersen, Dan
mark, och S Hagberg. Sela, Sve
rige. Psykoakustiska faktorers 
betydelse vid avlyssning behand
lades av Håkan Sjögren , KTH,. 
och bakgrunds buller i olika lo
kaler var ämnet för Sten Wahl
ströms, KTH, föredrag. 

Den i RT beskrivna brushäm
mande PDM-kompressorn de
monstrerades och beskrevs av 
EMT:s K O Bäder, och ett an
nat inslag av besläktat slag var 
loan Allen's, försäljningschef 
vid Dolby Laboratories, genom
gång av firmans bekanta brusre
duktionssystem. Detta finns nu
mera också dels tillgängligt för 
också icke-professionella i en 
förenklad form, som RT hOPPas 
kunna prova i det kommande 
(apparaten licensbyggs i USA 
under namnet Advent Noise 
Reduction Center och avses för 
bandamatörer), dels i form av 
insats i en kassettspelare. Den
na, en Harman Kardon
produkt, ko~tar i USA ca 60 

dollar med " inbyggd Dolby", 
och demonstrationerna av kas
settband, med och utan Dolby
tillsatsen inkopplad, var mycket 
övertygande. Tillkomsten av 
Dolby-enheten i kassettsam
manhang betyder ett stort steg 
framåt för musikkassetterna i 
brus- och dynamikhänseende. 

Sela:s Lennart ljungberg 
informerade om tendenser inom 
nutida optisk inspelning och 
om mikrofonens anpassning till 
första förstärkarsteget under 
den provokativa rubriken "Vil
ken frekvenskurva spelar vi in 
med - egentligen"? 

En av tyska Sennheisers 
specialister, dr Griese, höll före
drag om mikrofoner, som sig 
bör, och från Tyskland hade 
också kommit BASF:s ing. 
Hammond. Han talade bl a 
om den nya tekniken med krom
dioxidtape. Flera kända namn 
från norska och danska radion 
uppehöll sig på området Ijud
kontrollsystem och specifika
tioner samt framtidsperspektiv 
(R Breivik , Fl Thoms , m fl). 

För de pågående arbetena inom 
IEC på området normering av 
Ijudförstärkaranläggningar redo
gjorde Stellan Dahlstedt sista 
dagen. Då ägde också det med 
stort intresse motsedda avslu
tande fört!draget rum, B Hertz 
resonemang kring toppvoltme
tern som programutstyrningsin
strument "på gott och ont" i ett 
föredrag RT försäkrat sig om 
för senare publicering. 

En rad utrustningar demon
strerades i samband med sym
posiet, bl a Scullys kända band
spelare liksom Studers nya mul
tikanalmaskin (16) och den lilla 
schweiziska reportagemaskinen 
Stellavox, till vilken RT åter
kommer. Givetvis visade Kongs
berg sitt nya I illa kontrollbord 
som presenteras på annan plats 
i detta nr av RT. Sela ställde 
ut sinanyamixenheterochdenväl
kända mixern till Nagra , tidigare 
utförligt beskriven i dessa spal
ter av konstruktören Sten Hag
berg, Stockholm. NTP:s utstyr-

2. Internationella 
utställningen 
med 
festival 

21-30 augusti 

ningsinstrument och Sennheiser
programmet fullständigade. 

Scanticon-konferensen var 
initierad av dansk elektroaku
stiks kanske mest kända namn, 
chefsingenjör E R(Jrbrek Mad
sen, Bang & Olufsen, som lagt 
ner ett mycket förtjänstfullt ar
bete på såväl bildandet aven 
skandinavisk AES-sektion som 
på ett ambitiöst program under 
dagarna 20--21 juni - ett 
arrangemang som tyvärr p g a 
den svenska midsommaren 
endast besöktes av summa tre 
svenskar, Kjell Stensson med 
sin ställföreträdare K-O Valentin , 
Musiktekniken, Sveriges Radio, 
och RT-red. 

Avancerad hörselforskning 
akustisk psykologi belyst ' 

För att först behandla före
dragen vid symposiet hölls två 
av den speciellt inbjudne gäst
föreläsaren dr P Damaske , uni
versitetet i Göttingen: New re
sults in psychological acoustics 
samt A new method for true 
reproduction of all directional in
formation of two-channel stereo. 
Förf., som är verksam vid 
Fysikaliska institutionen i Göt
tingen, är känd bl a för sina 
försök med simulering av hör
sel mekanismerna på konst
gjort huvud. Härvid har bred
bandigt brus använts med ni
våmätningar vid olika infalls
vinklar. Signalens riktnings
beroende maskering för huvudets 
symmetriaxel, "medianplanet", 
har studerats, och en rad kor
relationsfunktioner har påvisats. 

Chefsingenjör R~rbrek Madsen 
offentliggjorde forskningar i 
ämnet "space information", 
faktorerna kring ljudkällors 
riktnings-, utbrednings- och 
klangegenskaper. Speciellt rörde 
föredraget nyare rön att via åter
givningsmedium överföra ori
ginaiupptagningens akustik och 
efterklangsegenskaper samt ut
fallet av försök med högtalar
placeringar för ideala resultat -
The disclosure of hidden in
formation in sound recording 
är arbetets engelska titel. 

Ett intressant föredrag var 
vidare Gunnar Rasmussens, 
Briiel & Kjrer, Mikrofoner, 
tekniske muligheder og be
grrensninger, sammenlighed med 
det menneskelige tJre. B & K 
fanns på plats med de välbe
kanta If-mätinstrumenten upp
ställda i firmans jättestora de-

monstrationsbuss, och det tor
de vara samtliga deltagares åsikt 
att tillfållet till meningsutbyte 
med ing Rasmussen och hans 
medarbetare var synnerligen vär
defull - hos B & K finns ju en 
världsunik erfarenhet av aku
stikmätningar och rön på om-o 
rådet ljud transmission. 

Om de pågående danska forsk
ningarna inom högtalarbedöm
ning rapporterade akademi
ingenjör H Staffeldt; dessä be
dömningarskiljersigtydligenfrån 
de aktuella svenska där bl a 
faktoranalys använts som ett 
medel. 

I övrigt behandlades mikro
fonproblem vid radiostereo, 
men huvudvikten var lagd på 
grupparbete. Härvid hade över
vägande flertalet valt att ägna 
sig åt kombinationen psykoaku
stik - högtalare. Frågeställ
ningarna som bildade utgångs
punkt var: Vilka reflexioner -
sidvägg eller tak - är väsentli
gast för den akustiska förnim
melsen i en konsertlokal? resp 
hur kan subjektiva egenskaper 
vid uppfattning av Ijudfålt an
vändas till förbättring av ljud
återgivningen? 

För högtalarnas del gällde 
diskussionerna att belysa de 
gamla frågorna, elektroakusti
kens "eviga följeslagare" - var
för är högtalaren återgi":!lings
kedjans svagaste länk? Ar ett 
subjektivt lyssningsprov tro
värdigt? Vilka problem är detta 
behäftat med? Resultaten be
lystes vid gemensamma sessioner 
där diskussioner följde i ett fritt 
äsiktsutbyte. 

l övrigt gällde grupparbetet 
frågor som rund- eller direkt
strålandehögtalare, "håleffekten " 
vid stereo, hörtelefonstereo och 
val av mikrofoner vid stereoin
spelning. 

Detta AES-arbetssymposium 
hade lockat merparten av nor
diska konstruktörer, tekniker 
och forskare från industri och 
olika institutioner (t ex de teknis
ka högskolorna) och får be
traktas som en löftesrik upptakt 
till ett aktivt, skandinaviskt sam
arbete på audioområdet vilket 
bör kunna utvecklas till en 
samlande verksamhet där teori 
och praktik balanseras i lika 
mån. R0rbaek Madsen önskas 
lycka till i sina fortsatta strävan
den! • 
U. S. 

Drygt 120 firmor från 10 länder visar ett 
enastående utbud. Ljudisolerade stu
dios, som motsvarar vanliga bostäder, 
tillåter ett obehindrat lyssnande. 
Live-konserter med kända artister. Gram
mofonkonserter. Symposier för fackmän. 
Festen 'ör Hifi-entusiaster! 

Information : Tysk-Svenska Handelskammaren, Munkbron 9, Stockholm C, tel. 08/21 7561 
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kort rapport 
om ... 

TEMPERATURFJÄRRMÄTNING 
MED FARADAY-EFFEKTEN 

hr 'R F Pearson och Mr R W Coop
er, två forskare vid Mullard Re
search Laboratories, har funnit en ' 
metod att bestämma temperaturen 
hos avlägsna kroppar genom att 
utnyttja Faraday-effekten. 

Många enkristallina material, 
kan, när de påverkas av ett magnet
iskt fålt, åstadkomma en vridning 
av polarisationsplanet hos ett plan
polariserat strålningsknipPe som 
passerar genom dem. Detta feno
men kallas Faraday-e,fTekt och Mul
lardforskarna har tagit fasta på att 
det är temperaturberoende. 

Ett material där Faraday-efTek
ten i hög grad är temperaturberoen
de är Terbium Iron Garnet (för
kortas ofta TbIG). Detta är en kris
ta1lin förening nära besläktad med 
yttrium Iron Garnet (YIG) som 
också har en stark Faraday-efTekt. 
TbIG är emellertid känsligare för 
temperaturändringar. Gemensamt 
för båda materialen är att de är 
ogenomsynliga och användbara en
dast för infrarödstrålning inom våg-

längdsområdet I, l till 4,5 !-'ffi. 
Mätmetoden enligt fig går ut på 

att en skiva av TbIG och en per
manentmagnet placeras på vardera 
sidan aven reflekterande yta. Den
na kombination placeras på den 
kropp, vars temperatur skall mätas. 
Ett plan polariserat strålnings flöde 
från en helium-neonlaser riktas mot 
skivan och reflekteras genom en 
analysator som användes för be
stämning av polarisationsplanet. 
Faraday-efTekten medför en vrid
ning av den reflekterande strålens 
polarisations plan jämfört med den 
infallande strålens. 

Storleken av denna skillnad be
ror på TbIG-kristallens tjocklek och 
temperatur. En förändring av pola
risationsriktningen orsakas endast 
av temperaturförändringen i kristal
len och i den kropp som den mon
terats på. 

I praktiken befinner sig strål
ningskällan på mycket längre av
stånd från kristallen än vad som 
visas i fig. Strålningskällan och de-

rTeULTIFORM 
LAsEN SOM LÖSER PROBLEMEN 
DET FLEXIBLA BYGGSYSTEMET I ALUMINIUM 

FÖR MOBILA OCH PERMANENTA KONSTRUKTIONER 

PRESENTERAT I RADIO oTELEVISION NR 1 1970 

REKV. BROSCHYR FRAN 

AB MULTI FORM 

BOX 18061 

INEDALSGATAN 13 

100 21 STOCKHOLM 

TEL 53 83 83 

Informationstjänst 25 
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tektorn är dessutom placerade myc
ket närmare varandra. Den infal
lande och den reflekterande strålen 
går därför nästan vinkelrätt mot 
kristall ytan, varför brytningsfel 
undviks. 

Med hjälp av Faraday-celler mel
lan polarisator och analysator och 
med lämpliga elektronförstärkare 
kan systemet utformas så, att tem
peraturen kan avläsas direkt på 
ett mätinstrument. Temperaturom-

rådet sträcker sig från - 20 till 
+ 200° C. Noggrannheten beror på 
det optiska systemets kvalitet. 

Systemet möjliggör mätning av 
temperatur på avstånd utan några 
anslutningsledningar. Det kan tex 
användas för mätning av tempera
tur på maskinlager och andra rör: 
liga delar eller högspänningsledning
ar, där vanliga anslutningar är 
omöjliga eller farliga. 

c> t21 '---- Ljuskälla 

..-----Polorisations- (Laser) 
filter ......

--.--.... 
TblG-kristoll rs;; 

Vad är 
vad 
MED 
Mil I 

o 

MÄl --MÄl 
I 
I ? 

Anolysator -----. t::::::J 
Ljusdeteklor 

TI Sortomvandlingstabell i fickformat 
lämnar besked om alla fysikaliska. kemiska och 
elektriska mått. 
TI Sortomvandlingstabell i fickformat 
är uppställd efter multiplikatorsystemet och därmed 
speciellt lämpad för. maskinräkning eller räknesticka. 
TI Sortomvandlingstabell i fickformat 
rekv. från Teknisk Information och kostar 5:- + 
moms och porto. 
TI Sortomvandlingstabell i fickformat 
sparar tid. besvär och arbete - den betalar sig första 
gången Ni behöver använda den. 

TEKNISK INFORMATION u":Il 
Box 3177. 10363 STOCKHOLM 3 1,,;.1 



·C5-15Y. Hornhögtalare för musik
ätergivning. 390 mm diam. 20 WI 
16 ohm. 

CA-SOO. 50 W förstärkare för mo
bila PA-system. 12 V batteridrift. 

PC-5S. Fyrkantig takhögtalare för 
infälld mont. Dim 300x300 mm. 
5 W/S ohm, 2 kohm, 3,3 kohm, 
5 kohm och 10 kohm: 

Informationstjänst 26 

DM-720. Dynamisk mikrofon av 
riktningstyp. Impedans 50 kohm 
och 600 ohm. 

ublic 
JdreSS 

för 
idrottsanläggningar, varuhus, flygplatser, 
stationer, församlingslokaler, utomhus

möten, skolor, sjukhus, simhallar, 
friluftsanläggningar och annars 

där man behöver driftsäkra 
högtalaranläggningar. 

DM-300. Kristallmikrofon med im
.oeda,nse,rna 50 kohm och 600 

85-26. Vägghögtalare 260x260 mm. 
3 W/4 ohm, 3,3 kohm, 5 kohm och 
10 kohm. 

TA-255. 15 W transistorförstärkare 
(max 25 W) 2 mikrofoningängar 
och 1 linjeingäng. Högtalarutgäng 
och linjeutgäng. 

HARRY 
THELLMOD AB 

HORNSGATAN 89 
11721 STOCKHOLM 

TEL: 08/68 9020,693890 

T A-268. Förstärkare med 100 W 
uteffekt. 3 mikrofoningängar och 
1 linjeingäng. Högtalarutgäng och 
linjeutgäng. 

&ri ···uJ 

RH-50E. Radiell »trumpethög
talare» för 15 W. Diam. 51S mm. 

ER-65. 14 W megafon (max 20 W). 
Drivs med 10 st 1,5 V batterier. 
Aterkoppl i ngssäker. 

Detta är endast ett urval av 
Toa:s omfattande ti/lverk
ningsprogram av PA-utrust
ning. Begär ytterligare upp
lysningar om Toa Public 
Address från den svenska 
generalagenten. Priserna 
är mycket förmånliga! 
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OSCI LLOSKOP TO-543 
5-tumsoscilloskop av högsta kloss för 
avancerade ändamål, såsom färg-TV
service m.m . 
Bandbredd : DC-10MC-3 dB . 
Känslighet : 10 MV/ Cm. 
Ingångsimp.: 1 MQ25 PF. 
Kalibreringsspänning: 60 mV P/ P. 
Sveplrekvens : 1 P/ S-200 KC. 

Pris kr 1.250:-

OSCILLOGRAF TO-3 
Rör 3 KP-1 3 tum . 
ing.-imp. 2 M Q / 
20 pF . med prab 
2 M Q fl pF. Band
bredd : 2 p/ s-2,5 
MC. Stigtid : 0,15 
!IS. Könslighet: 
100 mY/ cm. Direkt
kalibrerad i V/cm. 
Dämpning: X 1, 
X 10, X 100. 

Svepfrekvens : 5 p/ s-200 Kc/ s uppdelat 
på 4 områden med finjustering . Spe
cialsvep för TV märkt TVH. Kontroller : 
Intensitet, fokus , astigmatism, vert. o . 
hor. pas., synk. o . svep, ext. o. int. 
Fosjustering för TV-svepning . Stabili
serad anodspänning . Nätspänning : 220 
V 50 p/ s . En utmärkt och. prisbillig 
aJCillograf för TV-service . Pris 595 :-

TONGENERATOR 
TE-22 D 
Frekvensområde : 
20 p/ s-200 KC på 4 
band. Sinus och fyrkant
våg. Moderna dubbel
rattar.140 x 115 x 170 mm . 

Pris 225 :-

SIGNALGENERA
TOR TE-20 D 
.Frekvensområde : 
120 KC till 500 MC 
uppbyggda på 7 
band . Inbyggd kri
stoll kal. (krist. med
föl jer ej). Int. och 
ext . modulation . 800 
p/ s. Uttagbar ton
frekvens. 140 x 215 
x 170 mm . 

Pris 
175 :-

RORPROVARE TC-2 
Provar 0110 gångbara rörtyper såväl 
europeiska som amerikanska och ja
panska . Denna apparat torde vara den 
enda som kon prova 0110 ovannämnda 
typer. Provar emiss ion, avbrott, kort
slutning och läckning . Inställnings
tabell och utförlig beskrivning med
följer. Pris 155 :-

TRANSISTORPROVARE HT-70 
Mäter PNP- och NPN-transistorer. 
Transistorerna kan ej förstöras genom 
felkoppling. leo: 0,5-45,u A. ex : 0,883-
0,995. B: 0-200. Mäter även etfekttran
sistorer. Pris 126 :-t. ,:Ii 

ttt ,:::::,',",.i,r,\ DUU . -t ", 'i 

. '-,.t: ' 

. ~. UHQ 
TRANSISTORISERAD Pris 148 :-
GRIDDIPMETER TE-IS 
Frekvensområde : A 440-1300 KC, B 
1,3-4,3 MC, C 4-14 MC, D 14-40 MC, 
E 40-140 MC, F 120-280 MC. 

iMPEDANSBRYGGA TE--46 
2pF-5000 pF, 0,002-O .5!1 F, 0,2- 50 !,F, 
50-2000 !IF, 2 Q -500 Q , 200-50000 Q, 
20 k Q-S m Q, 5 M Q-200 M Q . 
Effektfaktor : 0-75' /, Noggrannhet : 5'10 . 
193 x 265 x 150 mm . Vikt 4 kg . 

Pris 245:-

ISOLATIONSPROVARE/M Q-METER 
HMG-500 
Testspänn ing : 500 V. 
Känslighe t : 2000 MQ. 
Inbyggd lik spän
ningsomvapdlare . 
Inkl. batteri. 170 x 
116 x 96 mm. Vikt 
1,6 kg . 

Pr is 220 :-

RORVOLTMETER TE-65 

& 

MC och DC : 1,5 5 ,. 
50, 150, 500, 1 500 
V. O hm : RX1,0, 
X 100, X 100, X 
lOK, X lOOK. X 1M, 
X 10M, 0,2 Q-1000 
M Q. Ingå ngsimp . 11 
M Q. dB : - 10 till 
+ 65 . P/ P skola . 
Storlek: 140 x 215 x 
150 mm . 

Pris 225:-

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

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

PRO-2 
Synnerligen förnämlig AM/ FM-motta
gare för bonden 30-50 Mc och 152-174 
Mc. Kan även användas som mottaga 
re för fasta ~analer, medelst extra 
kristaller. Täcker polis, brandkår, taxi 
m.m. Kon 'lned förd e l monle ras i bil. 
Ovärderl ig att ho vid lång resor med 
b il. Enastående elegan t utförande . In
byggd högtalare . Tel e fonjac k, squelch , 
upphängningsbyg e l. HeItrans istorise
rad. Kon drivas antingen frå n 12 volt 
eller 220 volt växelström. 
320 x 230 x 100 mm . Vikt ca 6 kg . 

Pris endast 580:-

DX 150-A 
En ö nskemodell för 0110 DX-are . Den 
na apparat är trots det låga priset av 
professionell kloss . 
Frekvensbond : 
A 0,535-1 ,6 Mc, B 1,55-4,5 Mc, C 4,5-
13 Mc, D 13-30 Mc . 
Utomordentlig bondspridn ing för ol la 
omatä rbanden , även användbar för 
0110 övriga frekvenser . Utomordentlig 
SSB-mottagn ing , AM och CV. Omk. för 
AVC, ANL, BFO och Stand by. BFO 
Pitch , Antenntrimmer, LF-vol. RF-vol. 
Käns li ghet ca 0,51tY1l0 dB . HF-steg 
med fälte ffekttrans istorer. Ker. filter 
ger absolut bästa se lekt ivitet. Kon dri-
vas från 12 V-batteri ell e r 220 V växel-
sp. 350 x 250 x 180 mm . Vikt ca 7 kg. 

Plis : kr 755:-

Universalinslrument 

a v 

HT-100B 
Känslighet: 
100000 Q V 1,5'10. 
lu xuöst 'un iver
so li nst rument m. 
extra stor 9,5 !tY 
spe ge lskaiegal
vanome te r . DC : 
0,5, 2,5, 10, 50 , 
250, 500, 1000, 
2500 V. 10, 250 
,uA, 2, 5, 25, 250 
mA . 10 A. 

250, 1000 V. OHM: 
RX1, X10, x 1000 1Q -20 M Q . 
dB : -20 t ill + 62. 180 x 134 x 79 mm . 

DX 12U 

Pris 165:-

M-350 
Känsl igh e t : 
50000 Q IV 1,5'10. 
DC : 0,5 , 10, 50 , 
250 , 500, 1000 V. 
25 ,.A, 2,5 , 25, 
250 mA, AC, 10, 
50, 250, 1000 V. 
OHM : RX1, X 
10, X 100, X1000, 
1 Q-10 M Q. dB : ° 't ill +62. '150 x 
99 x 66 mm. 

Pris 85 :-

MODELL TE 230 
Känsl ighet : 20000 
Q IV 1,5'10. DC : 
0,5, 10, 50, 250, 
500, 1000 V. 25!.A, 
2,5, 25, 250 mA . 
AC. 10, 50, 250, 
1000 V. OHM : R 
x l, X10, X 1.00, 
x 1000. 1 Q -10 
M Q. dB : ° till 
+62. 150 x 99 X66 . 

Pris 69 :-

1T1-2 
Kä ns1ighe t : 
20000 Q IV , DC : 
5, 25, 250, 500, 
2500 V. 50 I.A, 
25, 250 mA . AC. 
10, 50, 500, 1000 
V. OHM : 0-60 K, 
0-6 M Q, !I F: 
0,01-0,3 ,u F. DB : 
- 20 till + 22. 
120 x 85 x 35 mm . 

Pri s 55:-

Prisbill ig me n trots d e tta mycket effe k
tiv DX-mottagare lämplig för nybörja
re. DX-120 hor samma fre kve nsbond 
som DX-150 och i stort sett samma mot
tagn ingsmöjl ighete r, me n är naturl igt
vis ej fullt så känsl ig och selektiv. 
Bondspridningen fung e ra r utmärkt. 
Drivsp. 12 V/220 Vo lt. 260 x 150 X200 
mm . Vikt ca 5 kg . 

Pris enda st kr 495:-

~ I lrtr~~),,\ ~;:~ 
: ... l~~ • 
.. _ ---.J .;j.. SO-lOB 

Signalgenerator med exeptionent 
stort frekvensområde lämplig för 
kvalificerad service. 
Frekvensnoggrannhet ± 1 % . Fre
kvensområden A: 150- 350 KC , B: 350 
- 500KC. C : 400-1100 KC , D: ';'-4 
MC. E: 3 ,5 - 12 MC, F: 11 - 40 MC, G: 

· 40-150 MC, H: BO:-300 MC. Modula
tion : AM BOO p/ s. Ext. mod. Dämp
ning i 4 steg om 20 dB vardera samt 
kont. reglerbar med potentiometer. 
LF BOO p / s på separat utgång och 
reglerbOf med potentiometer. Yttre 
mod. kan anslutas. Pris kr 325: -

AG-202 

Tongenerator av absolut högsta 
klass för kvalificerad service. 
Frekvensområde: A: 20- 200 p/ s, B: 
200- 2000 p / s , C: 2000- 2.0000 p/ s, 
S: 20000- 200 Kc / s. Distorsion : 0 ,5 
%. Sinus och fyrkantvåg . Utsp.: 10 
I'V- 15 V. Kalibrerad utspänning. 220 
V, 50 p/ s. Mixed wave för distorsions
mätning . 300 X 200 X 130 mm . Vikt 
6 kg. Pr;'s : kr 495: -

FM-105 

FM-generator FM-1 OS 
Oumbärligt instrument för trimning av 
FM-mottagare och diskriminatorer av 
olika slog. 3 band. 10- 11 ,5 MC, 70-
120 MC. Utgång 0,1 yolt , 75 Ohm. 
Dämpsats: 4 X 20 dB plus kontinuer
ligt variabel potentiometer. Mod. : 
1000 p / s. Devfation 22 ,5 KC. Vikt 
4 kg . Pris : kr 625 :-

SWR-100 

Stående våg- och uteffektmeter 
SWR-l00 
Kvalitetsinstrument av reflektometer
typ. Ingen genomgångsdämpning. Fre
kvens 3 ,5 - 144 MC. Område: fullt ut
slog 1 W , 5 W, 10 W, 50 W och 100 
W. Impedans 52 Ohm. Pr.is : kr 149:-

I1P-2ooo A 

HP-2000A 1<rahaggregat för Syd
import amatör- och aX-mottagare. 
Specifikation: 
Input: 220 V AC. Output: Stabiliserad 
och reglerad likspänning 0,7- 15 Volt , 
0 - 2 Amp. 120 X 150 X 80 mm. Vikt 
3 kg. Pris : kr 195: -

Avbetalning med 30% postförskott och resten uppdelat på 
ett år kan ordnas . Katalog sändes mot Kr 2:- i frimärken . 
1 års garanti . Full bytesrätt inom 8 dagar. 'Fullständig ser· 
vjce och komplett reservdelslager. Alla priser äro exkl. porto 
o moms. 

ÄlVSJO SYDIMPORT A/B 
Falkholmsgränd 17,3 tro 

12746 SKÄRHOLMEN, Sweden 
Tel. 710 95 92, 710 96 92 ~ostg . 45 3453 
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ae informerar 

Enastående 
i sin prisklass 
säjer man om 

G. & E. BRADLEY'S 

DIGITAL· 
VOLTMETER 
Typ 173 

• Mätområde 25 pV-1000 
V likspänning och 50 o/~ 
"overrange" 

• Små dimensioner 
215x110 x 290 

• Mätfel mindre än :tO. O 1 % 
av avläst värde :t 1 siffra 

• Fyra områden plus ett x 4 
tilläggsområde 

• Ingångsimpedans 
> 10.000 Mohm på lägre 
områden och > 10 Mohm 
på 100 V- och 1000 V-
områdena 

• 1-2-4-8 BeD utgång 

Ajgers Elektronik AB 
Fack. 126 11 Stockholm 32 
Tel 08/46 42 46. 4642 62 

Klipp - Sänd in! ------I JA. sänd vidare information om I 
ItyP173 I 
I Namn .. .. ............ .. ......... I 
I Företag . . ..... . . ......... . ...... I 
I Adress .... .. .... .......... ..... . I 

Vad är 
vad 
MED 
MITT 
MÅTT 
MÄTT? 
TI Sortomvandlings
tabell i fickformat 
lämnar besked om alla fysi
kaliska. kemiska och elek
triska mått. 

TI Sortomvandlings
tabell i fickformat 
är uppställd efter multipli
katorsystemet och därmed 
speciellt lämpad för ma
skinräkning eller räkne
sticka. 

TI Sortomvandlings
tabell i fickformat 
rekv. från Teknisk Informa
tion och kostar 5:- + moms 
och porto. 

TI Sortomvandlings
tabell i fickformat 
sparar tid. besvär och ar
bete - den betalar sig 
första gången Ni behöver 
använda den. 

TEKNISK Ir:"Il 
INFORMATION 1,;,1 
Box 3177. 10363 STOCKHOLM 3 

oo~; 
- En frivillig kedja av ledande 

Radio/TV-handlare 

- Samarbetar inom inköp. mark
nadsföring och organisation 

RADIO·TV 
EXPERT 

- Är Sveriges största köpare av 
Radio och TV-apparater 

söker för 

PRODUKTVAL 
SÄWÄTGÄRDER 

kommersiellt inriktad teletekniker 

Samex produktavdelning behöver förstärkas med en 
kvalificerad medhjälpare. 
Uppgifter: 
• bedöma. testa. kontrollera produkter för Samex

kedjan. vilket innebär 
• fortlöpande kqntakter med leverantörer och prov-

ningsanstalter 
• bearbeta statistik 
• ta fram säljhjälpmedel 
• medlemskontakt 

Ring gärna Karl-Henrik Bengtsson. tel: 08/71001 30 
för närmare information. 

Svar med sedvanliga ansökningshandlingar till 
AB SAM EX. 140 11 Vårby 

Informationstjänst 30 

CSEAS) 

HÖGTALAR-BAFFEL
SYSTEM MODELL 84K 

• Ett komplett högtalar·baffel· system för 
helt slutna lådor på 25-40 liter. anpassat 
till internationella Hi -Fi-normer - DIN 
45500. 

• Gör det själv! 8yggbeskrivning på låda 
och baffel. uPl>gifter om dämpning och 
förbindelseschema för högtalarna med
följer. 

Det kompletta högtalar-baffelsystemet 
bestAr av: 
8ashögtalare 28/ 17 TV·GW 
Mellantonhögtalare 9 -TV· LG 
Högtonhögtalare 5 TV·HF 
Delningsfilter H805. 3 -vägs 
Delningsfrekvenser 1500 och 4000 Hz_ 

Akustiska data för den färdiga Mdan : 
Max kontinuerlig input 25W 
Frekvensområden : 
40 liters låda 43·20000 Hz 
30 liters låda 50·20000 Hz 
25 liters låda 55·20000 Hz 
Följsamhet 90 d B/ l W/ l meter 

Kompletta data på begäran_ 
Använd kupongen. 

~kupong: 
I, Sänd allt Ni vet om 84 K till: 

I I 
1------ 1 

I I 
I R & T 7/8·1970 I 

Svenska Deltron A8 
l,F'ack. 1~ O~pånga.3... _ -.l 
Levereras färdigmonterad inkl. ram 
med plastbehandlat högtalartyg. 

Dim. : 602><272x250 mm 

deltron 
Svenske Deltron AB 
Postadress: 
Fack. 163 02 Spånga 
Ordertelefoner: 
08/366957.366978 
Butik: Valhallavägen 67. 
11427 Stockholm. 
tel 08/345705 

Heidå 
L·~·:·~ ·~· ~Tjj.å~7~ 
Informationstjänst 28 r.:rc;;;;-;;;fu,:;;tji~Ts----------J~;;n:;~;;;tjäMi3i:-------------------_-J 
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15 WATTIC 
3W cx:h lSW integrerade förstärkare, 
förförstäx"kare med kretskort och 
lAgbrustransistorer, nä_t _ 
eller utan stabilisering. 

11i- f1-högtalare, högtalarsatser. 

Transformatorer enligt staroardspe
cifikatiO"\eI' eller enligt Ert eget 
val . 

V1deoprodukter , Olbersgatan GA, 
416 55 Göteborg. Tel 21 37 66 , 
25 76 66. 
Silnd katalog över rör , transistorer 
och övrig radianateriel (rabetter in
till 52" 
D Kronor 3.65 bi!. i frirn. för kata·· 

log i lösblBdssystem 
O Kronor 7.25 bit . i frim. for kata

log i ringpärm. 

Narrf\: • • •••• • •••• • •• • • • •••• •••• • •• • ••. 

.Adress: •• •• ••••••••••• • ••••••••••• . ••• 

Postnr, postadress •• • •• •••• ••• ••• •• • • • 

Informationstjänst 32 

ELAC:s nya nålmikrofoner be
hövs för att återge de svåraste 
passagerna på Era grammofon
skivor felfritt, 
Med båra 0,75-1,5 grams nålvikt 
har exempelvis STS 444 E ett 
frekvensområde på båda kanaler
na inom 10-24000 os med en 
Compliance av 33 x 10- 6 och en 
massavikt mindre 'än 0,4 gram! 

För vidare information kontakta 

abtelac 
Espleneden 10, Sundbyberg 1 

Telefon 08/29 03 35 

för modem ritteknik 
NI kan få rutnät i olika delningar ('h,", 5 eller 2 mm delning) : 
• tryckt på glasklar eller matt genomskinlig Alermafolie 0,13 eller 0,19 mm 

tjock , av polyester 
• fotografiskt framställd på vita, ogenomskinl iga Alermaskivor 0,25 : 0.75 eller 

1.5 mm tjocklek. av pvc. 
Användn ingsområden : 
överallt där man behöver dimensionsriktigt underlag t. ex. för : originalritningar 
iör tryckta kretsar. planlösningar av kontor och fabr iker. diagram, programme
ring. nätplanering eller organisationsschema. 
I synnerhet är Alermafolier och -skivor gjorda för all rita på med tejp (kurvrlt
remsor) och självhäftande symboler. And ringar kan göras hur mycket som helst. 
Vi för också: kurvr itremsor. symboler och tejper för originalritningar för tryckta 
kretsar. standardtejpet 
för planlösning och elek
triska schemasymboler 
samt gnuggisar I A4-
format. 

Ring 08/25 48 44 
för upplysn. el
ler sänd bil. ta
long. 

r,:---------
I ~'. sänd upplysn ingar om Alermafolier och -skivor 
O ' material för originalritningar av tryckta kretsar 

lo • • planlösning a~ kontor och industrier 
O • • nätplanering och programmering 

I O • • kurvor och diagram, 
O gnuggisar 

I ~a~V~;g~ .. :.:.:.: ..... :.: ...... :.:.: ...... :.:.: ... :.:.: ...... :.:.::.:.: T~'I : =" :.:: .... :.:.::.: 

I Firma: ............................... _ ....... ....... .. ... Avd. : .. ... ..... . 

AB ALERMA I Adress : .......................... ..... ....................... .. 

l ..................................................................... . 
R& T 7/8 · 1970 

PO.18dr ... : Feck, 
181 ,. Bromma I Postnr : , ................... Postanstalt : 
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AUDIO 
DISCOUNT'S: 
PIONEER : SONY: 
SANUSUI : M.FL. 
Tel. 7641268. 
863266 

NY ELEKTRONIK 
-KATALOG. 
Walkie-talkie 90 :-, 
Bilradiopaket 175 :- , 
Spionsänd.40:50, 
2 x 1 5 W först. + 
tuner 495:-, bil 
stereo m högt. 
260 :-, poliskonv 
22 :-, tonband 50 % 
och massor av radio
mtri till pangpriser. 
Beställ den i dag 
mot 2 :- i frim. eller 
gratis vid order. 
ALL-TEST IMP.avd O, 
45 101 U-VALLA 

HIFI STEREO 
Lågsäsongspriser : 
OA6 typ 1 ek 
3900 :- paret OA 6 
typ 1 jak 4200:
paret. Jordan Watts 
ÄH 43 teak 600:
paret. AR grammo
fon med Shure 
M75G 695 :-, OA5 
typ 1 500 :- st. 
ERA MK4 med valfri 
pickup./. 20 % 
mm,m m. 
UUDCENTER 
NORR. NYGATAN 30. 
89100 ÖRNSKÖlDSVIK. 
Telefon 0660/14410. 

SIGNAL-
GENERATOR 
Heathkit IG-1 02E 
byggd 225 :-kr. Ton
generator enl. RT 
4/67 utan skala 
100 :- kr. Trafo Prim. 
220 V. Sek. 4 st 6,3 
V och 2 st 3 .15 V 
för parallell/serie 
3 A. 40 :- kr. VU-
meter KEW H-35 
28 :- kr/st. Dragpot. 
Preh 50 k 1 5 :- kr/st. 
2 x 50 K 22 :- kr/st. 
Priser exkl. moms. 
Krifo-Elektronik, 
Längjum. 
53400 VARA. 

FÖRSTÄRKARE 
BRAUN 
CSV 1000 senaste 
mod. obetydI. anv. 
3 mån. Kr: 2695 :-
tel 031/51 5710 efter 18. 

VI HAR LADDAT 
UPP INFÖR HÖST
SÄSONGEN! 
Större sortiment av 
elektronikkompo-
nenter för skolor 
och industri, samt 
över disk, i vår butik, 
till amatörer. 
Även Hi-fi kan be-
ställas genom oss 
till låga priser. 
Ex: AKAI M9 1475 kr. 
+moms= 1638 :75 . 
Exempel ur butikens 
prislista över kom
ponenter : 
Ytskiktsmotstånd 
5 % 0,25 kr/st. 
20 kr/1 00 st. 
Transistor AF 239 5 kr/st. 
Välkommen till buti -
ken mitt i trapporna 
på Wrangelsgatan. 
Närmaste spår
vågnshållplats är 
Redbergsplatsen . 
Öppet vard. 12.00-20.00. 
Lörd. 11 .00-14.00 
U - 66 Elektronik
komponenter 
Wrangelsgatan 4 
41662 GÖTEBORG 
Tel. 195519 

FÖRSTÄRKARE 
2x60W 
(sinuseff.) 5Hz -
100 KHz,<0.1 % 
dist. vid max effekt 
8 fl output + förstär-
kare till d :o med 
mycket förnämliga 
data . 
Tillsammans 2300 :
B. Werner 
019/126267 efter 
17.00 onsdagar. 

MINIATYRGLODLAMPOR 
för medicin 
och teknik 

TEABG 
Box 12028 • 402 41 Gbg •• 031/4201 35 
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NYA AGENTURER 
Hans Knurr KG, Vösttyskland. APPARATlÅDOR, STATIV och LABORATORIEBORD etc. 
Vi kan leverera från " pyttesmå" lådor till största stativ. 

HAMEG K. Hartmann KG, Vösttyskland OSCILLOSKOP j lågprisklass även i Byggsats . 

SEll & STEMMLER, Västtysk land. 
TRANSISTORPROVARE, Digitalvoltmetrar, Komp.bockn . o. kapn.apporat m. m. 

Kontakta för information. Vi har flera nyheter på väg. 

.. PEAKSOUND 

Circmkit 

Komplett en!.. ovon 

SA 10-10 .. . . Kr. 198 : 00 
NÄTDEL SA 10-10 . . . Kr. 56: 00 
LADA teak/ svart mel. Kr. 44 : 75 

FÖRSTÄRKARE SA 10-10 
En utomordentlig förstärkare konstruerad av AEI för moderna högkvalitativa pick ups. 
Med en totaluteffekt av ca 20 W över 2 st 3-8 !! högtalare har SA 10-10 mer än 
nog uteffekt för hem och allmänt bruk. Genom att Ni gör allt byggarbete (och f&r 
tillfredsställelse att bygga själv) kan vi erbiuda förstörkaren till ett fantastiskt pris för 
sådan kvalitetsutrustning. Att bygga med Cir-Kit innebär något (lytt och stimulerande 
i byggsatsväg. Färdigbyggd blir den kompakt och ett effektfullt instrument att förnöja 
alla som hör och ser den - och vem som helst kan bygga SA 10-10. 

• Spec . av AEI utvecklad koppling 
• 14 transistorer fabriksmatchade 
• Uteffekt ca 10 W över 2 st 3- 8 !! 

högtalare per kanal. Totalt 20 W. 
• Distortion 0,9 %. Signal/brus -50dB 
• Frekv.-omr&de 20-20 000 Hz ± 1 dB 
• Känslighet 50 m V 
• Försörjning 25 V 0,6 A vid max be

lastning 
• För. och slutförstärkare 
• För perfekt stereobalans separata vo· 

Iymkontroller för vardera kanalen 
somt bas- och diskantkontroll och se
parat till- och frånbrytare 

• Dim.: 225 mm bred X 64 mm hög X76 
mm djup - passar lätt i en skivspe
larsockel 

• Byggsatsen innehåller: alla ClR-KIl
komponenter unika komponentmallen 
för bekväm " LAY-OUT" och kompo
nentmontering samt CIR-KIT borr och 
lödtenn samt eng. bY9gbeskrivning. 

EN NYHET FÖR FINSMAKARE 
Världsbekanta BAXANDAll HöGTALARE Byggsa" ES 10-15 

För produktion och motsvarande levererar 
vi fabriksnya restpoströr: 

AZl 3: 95 ECL86 3: 95 PCC88 5: 40 Den unika konstruktionen som med en högtalare och 
med geniala och noggrant konstruerade filterkretsar som 
elektroniskt filtrerar signalen på förutbestömda frekven
ser och utjämnar naturliga resonanstoppar. En välplane
rad applicering av det mek. dämpande materialet i den 
oändliga baffeln fulländar processen. Den utvalda dyr-

. bara högtalarduken förhindrar varje möjlighet av oöns 
, kad klangfärgsättning. Imp .: 15 n. Effekt 10 W Sinus . 

Högt.: 9"X 5". Filter: 2 spec. inom boxen. Frekv.g&ng 
60-15 kHz. Med en enkel bashögtalare kan frekvens 
området lött utsträckas. - .schema för alternativa in
koppl. medf. Dim. 46 X 31 X24 cm valf ritt liggande/ st&-
ende. Hölje: oljad utvald teak. Pris för byggsats exkl. 
moms kompl. m. fräst o . borrat trä, all skruv etc.: En
dast 179: 00, 2 st kr 149: 75/ st. Rekvirera Ralph Wests 
omdöme i " HI -Fl NEW~" en högtalare i 2000:- klassen! 

DY86/ 87 2 : 95 EF80 2 : 95 PCF80 3: 60 
EAA91 2: 45 EF85 3 : 25 PCF82 4: 10 
EABC80 3: 25 EF86 3 : 25 PCL82 3: 75 
EBF89 3 : 35 EF89 2: 95 PCL84 4 : 30 
ECC81 3 : 25 EF183 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 EL81 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 
ECH21 6 : 75 EM34 4 : 95 PL500 6: 95 
ECH35 6: 95 EM80 4: 50 PY81 3: 35 
ECH41 4: 45 EMB4 4: 25 PY88 3 : 80 
ECH81 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 

BEYONDLJUDRAMP 
ECL85 4: 45 PCC85 3 : 95 OD3ekv. 3 : 95 
Endast per postförskott av inneliggande la
ger. Expeditionsavg . under 10 rör Kr 5 : 00. 

med tvll st Baxandallhögtalare i parallell pr kanal ger en ljudkvalitet ut
äver det hittills hörda till detta enastöende låg a pris . Ger dessutom bättre 
möjlighet tillvarata rummets akustiska särprägel och möblering genom 
högt. flexibla placering . Effekt 2 X 20 W (40 W) impedans 7,5 !'! . Pris 
endast 549: 75 i byggsats . 

KATODSTRALERöR 5" 5UPI RCA i original 
förpackning (= DG13-32 ) Kr 74: 75 

PLÄTBOCKNINGSMA~KIN 
Skruvstycksmodell 
max 45 cm/ l ,6 mm Fe, 2-2,5 mm Al.pl. 
Kr. 144: 00, 60 c",/ 1,2 mm Fe, 2-2,5 mm 
Al.pl. Kr. 169 : 00, '90 cm/ 1,2 mm Fe, 2-2,5 
mm Al.pl. Kr . 254: 00 . 

BÄNKMODELL max 60 cm/ l ,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.pl. Kr. 765: 00 exkl. moms o. frakt. 

GRADSAX 
för 4. mm 
Fe, pl""t 99: 50 
för 5 mm 
Fe, pl&t 139: 00 

SKRUVSTYCKE 
120 mm 99: 50 
150 mm 146: 00 

NöDVÄNDIGT KOMPLEMENT FöR LAB., KURSER O. VERKSTÄDER Handslipmaskin 49:00 

, J..~ "", .. " 

.. 
t'-' ('('~ -

C C " 

8HEFAB) 

TV2-tlllsats kanal 2t-69 
Fabr. ETE-ELA nätansl. 220 V 5 W. 
Heltransistoriserad bandbredd 13 MHz med 2 X AF 139. Oim. 170X 55 X 130 mm. 

240-300 !l ingllng S-MÄRKT 
Pris: 1 st 129: 75/ 5t, 5 st 124: 75/ 5t, 10 st 119: 75/ st, 25 st offert . 

D:o för inbyggnad 470-860 MHz 
batterimatn . 9- 14 V 10 mA eller över motstånd 27 kl! 2 W t. 180-200 V liksp. frlln TV
likriktar-Ellyt. Monteras häng. i TV-Iödans bakkant. 
Dim. 130 X 45 X 110 mm. Pris 89: 75, 5 st 84: 75/ st, 10 st 79 : 75/ s!. För 6 mlln. garanti exkl. 
frakt tillk. 10: - (blida utf.) end. p& begäran . 
Nätlikriktare 684 220V ~3 W S-märkt. Hälie 66 X 45 X 35 (52 ) mm mont. pli stickpropp 
m. iordon. Pris 44: 95 uppge önsk. sp. 6, 9 eller 12 V = 

DRIFTSFÄRDIGA 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. Pris.r ex . moms. o . frakt . 
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TRANSFORMATORER 
till RoT beskrivningar i lager, på beställ
ning lindas även med önskade data. Lev .· 
tid 1-3 veckor. 
NÄTTRANSFORMATORER 
111832 P.: 220V50Hz, S.: 2 X1 83V 

150 mA (370 V) 2 st 6,3 V 
2,5 A (12,6 V 2,5 A) 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 X3,15 V 4 A, 

S.: 4,5 V 4 A 38: 80 
N68 0 :0 6 V 3 A, 6,3 V 4 A 37: 75 
100650 P.: 220 V S. 4 st 6 ,3 V och 

2 st 3,15 V 0,3 A för paral -
lell/ seriekoppling 27: 75 

100651 0 :0 med 0,5 A lindn . 29: 75 
100652 0 :0 med 0,75 A lindn. 30: 75 
100653 0:0 med 1 A lindn. 33 : 75 
100654 0:0 med 2 A lindn. 41 : 75 
100655 0 :0 med 3 A lindn. 47: 25 
100656 0 :0 med 4,5 A lindn . 56: 75 
101350 0 :0 S.: 4 st 12,6 V och 2 st 

6,3 V 0,15 A 28: 50 
101351 0 :0 med 0,25 A lindn. 29: 75 
101353 0:0 med 0,5 A lindn . 33: 75 
101354 0 :0 med 1 A lindn . 42 : 75 
101335 0 :0 med 1,5 A lindn . 49: 75 
101356 0:0 med 2 A lindn . 56: 75 
101357 0 :0 med 3 A lindn . 68: 25 
101358 0:0 med 4,5 A lindn . 79: 75 
102740 P.: 200-220-240 V, S.: 4 st 

27,5 V 0,08 A f . parallell / 
seriekoppI. 25: 75 

102741 0 :0 med 0,15 A 26: 25 
102742 0:0 med 0,2 A lindn. 29: 00 
102743 0:0 med 0,3 A lindn. 31: 50 
102744 0 :0 med 0,6 A lindn. 43: 00 
102745 0:0 med 0,9 A lindn . 45: 00 
102746 0 :0 med 1,25 A lindn. 55: 25 
102747 0:0 med 1,75 A lindn. 66 : 50 
102748 0 :0 med 2,6 A lindn. 79: 75 
102749 0 :0 med 3,4 A lindn. 105: 00 
104450 P.: 200-220-240 V, S.: 4 st 

44 V och 2 st 22 V 0,04 A 
för parallell/seriekoppling 28: 50 

104451 0 :0 med 0,075 A lindn. 31: 50 
104452 0:0 med 0,1 A lindn . 32 : 50 
104453 0 :0 med 0,14 A lindn. 35: 00 
104454 0 :0 med 0,3 A lindn. 46: 25 
104455 0:0 med 0,4 A lindn. 49 : 00 
104456 0:0 med 0,6 A lindn. 59: 25 
104457 0 :0 med 0,8 A lindn . 69 : 75 
104458 0 :0 med 1,25 A lindn. B4: 00 
104459 0 :0 med 1,6 A lindn . 109 : 00 
104460 0 :0 med 2,0 A lindn . 149: 00 
104461 0:0 med 2,6 A lindn. 169: 00 
104462 0:0 med 3,0 A lindn. 199: 00 
100325 S. : 2 X3,15 V el 0,3 AlS: 75 
100623 S. : 2 X 6,3 V el 0,3 A 17: 95 
100721 S.: 2 X7 V el 0,1 A 14: 95 
100923 S.: 2 X 9 V el 0,25 A 18: 50 
101223 S.: 2 st 12 V el 0,2 A 18: 50 
101224 S.: 2 st 12 V el 0,4 A 21: 25 
101232 S.: 2X 12 V el 11,5 A 84: 00 
102432 S.: 2 st 24 V el 5 A 66: 00 ' 
102412 S.: 1 st 24 V 10 A 72: 00 
102430 S.: 2 st 24 V el 3 A 54: 25 
103032 S.: 2 st 30 V el 5 A 74: 25 
103123 S.: 2X35 V = l A 31:25 
103124 S. : 2X35 V= 1,5 A 36: 50 
104033 S.: 2 st 40 V el 5 A 79: 25 
104225 S. : 2 st 42 V el 1 A 44: 75 
104226 S.: 2 st 42 V el 2 A 56: 75 
107011 S.: 1 st 70 V 3 A 89: 00 
Andra nät - och utg . 1ransforma1orer och 
drosslar lagerföres . 

TRANStSTORER o. DtODER Pris o. typ •• . 
ACI07 5: 15 Af185 4: 80 OA79 O: 60 
AC122 2: 40 ASY26 3: 60 OA81 O: 60 
AC124 2: 75 ASY27 4: 30 OA85 O: 70 
ACI25 I : 60 ASY28 3,60 OA90 O: 50 
AC126 1, 60 ASY29 4 : 30 OA91 O: 60 
ACI27 I : 80 ASY74 11,00 OA95 O: 70 
ACI28 2: 00 ASY75 11 : 50 OA200 3: 80 
AC132 1: 80 ASY76 5: 30 OA202 3: 95 
AC151 2: 10 ASY77 6: 30 OAP12 15: 50 
ACI53 2: 65 ASY80 6, 65 OAI200 6: 20 
AC162 2, 15 8Ct07 1: 80 OAI211 4: 95 
ACI63 2: 40 8CI08 1: 70 40233 3: 10 
ADI39 6: 60 8CI09 1, 90 40246 4: 00 
ADI49 1, 30 8FI80 5, 20 40312 5: 30 
AD152 4: 95 8F181 5: 20 40314 4: 00 
ADI5.~ 4: 65 OC22 20: 00 40317 4: 00 
AD161 4: 60 OC28 14,50 40318 12: 20 
ADI62 4 : 69 OC44 3: 90 40319 5, 90 
AF106 4: 00 OCP70 12,50 40361 5: 20 
Af1l5 2: 95 AA1I2 O: 75 40362 6, 30 
AF1I6 2: 95 AA 119 O: 80 40363 10: 10 
AF1I7 2: 95 lA 100 I : 70 40406 6: 00 
AFI18 6: 40 lA 101 3: 60 40407 4: 20 
Af121 2: 45 8A 102 I : 80 40408 5: 'O 
AFI24 2: 70 IAII4 I : 80 40409 5: 90 
Af125 2: 35 UI2t 2: 95 40410 6: 80 
Af126 2: 20 BY100 2: 60 40411 21 : 80 
Afl27 2: 35 IYI27 3: 30 40430 16: 70 
Afl39 8,30 BIY83 7: 3S 40431 15: 20 
AFI78 3,50 BIY88 2,70 40342 19: 20 
Af179 ' 4: 25 OA5 2: 50 40467 9: 50 
AFIBO 5: 95 OA7 3: 25 40468 4, 30 
AF181 5: 50 OA70 0, 60 40508 12: 70 
Dagspr iser . Endast per pastförskoll under 
10 st S: 00 expeditionsavgift . 
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Kylfläktar 
räkneverk 
små motorer 
är våra' specialiteter 

INGENIÖRSFIRMAN I 
Riksbyv. 12. 16149 Bromma 

ED 
BAB tel. 252334. 252379 
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MUSIC-LOVERS 
Två sensationella alternativ för Er som inte nöjer Er med bara " ljud". 
Alternativ 1: lenco l75. 
Skivspelare med Goldring 800 P.U. 
Philips stereoförstärkare 22 RH591 2x20 W och 2 st Sonab V-1 " Carls
son" högtalare 1.765 kr. 
Alternativ 2 : Philips ' ''Electronic '' skivspelare med Shure M75MG P.U. 
Sansui AU-555 stereo förstärkare 2x25 W och 2 st Sonab OA-5K 
"Carlsson" högtalare (färdigbyggda) 2.525 kr. 
OBS! Moms och Frakt ingår i våra priser. Passa på! Detta erbjudande 
gäller endast till den 15 september. Har Ni andra önskemål meddela dem 
till oss. Vi ger helt opartisk information. Vi garanterar Ni blir belåten. 
Skriv gärna för information. Den är gratis. 

RODIN HI-Fl Radio 
Birkagatan 11 . 45040 Kungshamn. Tel 0523/323 28. 

Informationstjänst 39 -------------

031/251347 lödpennan 
ä r telefonnu mret ~P.~QDL~ 

till Fackmannen på (It.,~, T,.,,,fe ",.,k) 

bandspelare, 
för fackmannen ljudanläggningar 

Dyrmoss Ljudteknik och amatören •• 
Hos ledande järn- och 

Stobeegatan 20 416 53 Göteborg verktygsaffärer. 

Den goda servicen Gen .agent SKANDINAVISKA 
TELEKOMPANIET AB 

117 23 BARKARBY -------------Informationstjlinst 40 Informationstjänst 41 

HI-Fl STEREO 
INFORMATION 

Världens förnämsta fabrikat av förstär
kare. FM -tuners. receivers. skivspelare. 
bandspelare. högtalare. stereoiurar. nål
mikrofoner. diskotekmixers. mikrofoner 
etc. Beställ dem från oss. Vi sänder över 
hela landet. Låga priser inkl. mv-skatt. 
Ring eller skriv och meddela Edra önske
mål såsom prestanda. prisklass eller fab
rikat och modell så erhåller Ni utförlig 
offert med förslag och broschyrer. Eller 
gör oss ett besök. 
JAPAN : AKAI, LUX, NIVICO, 
PIONEER, SANSUI, SONY, 
TEAC 
USA: AR, ADC, CROWN, DYNA
CO, EMPIRE, FISHER, KOSS, 
J_ B_ LANSING, MARANTZ, 
H. H.SCOTT,SHURE,SUPEREX 
ENGLAND : AUDlO 8< DESIGN, 
B 8< W, BRENEll, CAMBRIDGE, 
CElESTION, CONNOISSEUR, 
FANE, FERGUSON, FERRO
GRAPH, GOODMANS, GOlD
RING, KEF, lEAK, RADFORD, 
ROGERS, SME, TANNOY, TRO, 
WHARFEDAlE, QUA D 
TYSKLAND: BRAUN, DUAL, 
ELAC, KlEIN+HUMMEl, PERP_
EBNER, SABA, UHER 
SCHWEIZ: lENCO, REVOX, 
THORENS 
DANMARK: B 8< O, ORTOFON, 
SCAN-DYNA 
FRANKRIKE: ERA 
Några intressanta nyheter: 
SONY: Två nya receivers. STR-6050 på 
2x30 watt sin 8 ohm. HD 0.2 %. IMD 
0.4 %. FM-HD 0.5 % v. stereo. S/N 70 
db phono. 3 FET ingår och STR-6040 på 
2x15 watt sin 8 ohm. HD o. IMD 0.5 %. 
SIN 70 db phono. 2 FEET ingår. Dessa 
receivers är med hänsyn till den extremt 
höga kvalitet. som utmärker dem. ytterst 
prisvärda. En av många efterlängtad 
SONY-nyhet är den förnämliga bandspe
laren TC-630-D utan effektförstärkare. 
som kommer nu i höst. 
LUX: En helt ny stereoförstärkare S0507 
på 2x60 watt sin v. 8 ohm ersätter den 
berömda SQ1220. TDH under 0.1 %. 
LUX turnover tonkontroll med 3 lägen 
för bas resp. diskant. även extra " Iow 
boost" v. 80 Hz. Kvar finns SO 505 på 
2 x 30 watt och FM/AM-tunern WL515 
med 3 FET. lämplig även för S0507 . 
8eställ Eder LUX omgående. 
GOODMANS : "Magister". en högtalar
Iåda med 15" bas. 5" special mellanreg. 
o. två special-diskanter. 26-22000 Hz. 
40 watt sin. 8 ohm. 685x508x356 mm. 
32 kg. Något för Er som tröttnat på 
kompaktiådor. 

EKOFON AB 

Vidargatan 7 Tel. 08/30 58 75 
11327 STOCKHOLM 320473 

PrenumeratlonstJlnst 
Postadress: Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon: 34 07 90 
.Postglrokonto: 83 71 00 
Prenumerationspris: Helår 12 nr 
42: - kr 
Reservation för prisändringar 

Prenumerationer kan bestlIlas 
direkt till Prenumerationstiänst, Box 
3263, 10365 Stockholm 3, i Sverige 
på närmasten postanstalt med pos-
tens tidningsinbetalningskort postgl-
rokonto 83 71 00, 

ANNONSÖRS-

REGISTER 

Aigers 
AlIgon 
Alerma 
Audio Stockholm 
Audiosonic 
Bab L 
Conrad 
Dux 
Diisseldorf 
Dyrmoss 
Ekofon 
Elfa 
Elek 
Elektroflex 
Elit 
Forslid 
Grundig 
Gylling 
Habia 

. Hefab 
Helkama 
Holmenco 
ITT 
Josty 
Kongsberg 
Lafayette 
Moon 
Multiform 
Orion 
Philips 
Rodin Hi-Fi 
Samex 
Sansui 
Scandia Metric 
Schlumberger 
Septon 
Servex 
Skand. Telekomp. 
Sonab 
SRA 
Stenhardt M . 
Stevco 
Sv. Deltron 
Sydimport 
Telac 
Teleinstrument 
Tele-Invest 
Thellmod 
Videoproduktion 
Wigo 

69 
52 
70 
11 
45 
72 
69 
42 
65 
72 
72 

43, 74 
47 
48 
51 
58 
47 
10 

9 
71 
57 
59 

4 
46 
49 
73 
13 
66 
50 

5 
72 
69 

6 
51 
41 
57 
14 
72 

54,55 
7 

72 
2 

69 
61,68 . 

70 
61 

70. 72 
67 
70 
66 

• _ aTIIR ••• DT .R 

GRIMSTAGATAN 88, 
182 'Z1 Villlngby 
08'87 02 40 
Telex 10598 
ElektronlIka mltlnltrument och 
appar.ter 
Representerar bl. a. CoIaor, 
Racal, Bruah, Wang, Famell, 
PEC, Motorola Instr. 

I~.""'D""""D"'.I ~ ~TlNHA"DT KOMPONINT.OLAG Aa 

GRIMSTAGATAN 88, 
182 'Z1 Villlngby 
08'37 29 45 
Telex 10598 
ElektronlIka komponenter 
Representerar bl. a. ~ylvanla, 
Analog Devlces, EMC, 
Voltronlcs 
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Du hänger väl med i utvecklingen. 
Med Lafayette kommunikationsradio. 

En Lafayette är överkomlig för alla. 
Tack vare fördelaktiga priser och ett brett sortiment. 

Det finns en Lafayette för varje ändamål. 
Andra värdefulla fördelar med Lafayette är 

driftsäkerhet, tålighet, funktionell design och ett högt 
andrahandsvärde. 

Lafayette kan även kompletteras med selektivt anrop. 
För många företag, både större och mindre har 

en Lafayette blivit en direkt lönsam investering när 
det t.ex. gäller att snabbt, effektivt och utan spilltid 
dirigera sina bilar för olika uppdrag. 

Och tänk dig en Lafayette i båten. Vilken trygghet. 
Att kunna kalla på hjälp vid en eventuell nödsituation. 
En billig och säker livförsäkring. 

Många privatpersoner har upptäckt nyttan och 
nöjet med Lafayette. Jägare, fiskare, 

privatbilister och många, många fler. 
Alla vill ju hänga med i utvecklingen. 
Lafayette representerar avancerad elektronik 

av allra högsta kvalitet. 
För att alltid kunna erbjuda dig maximal 

prestanda är Lafayette i ständig utveckling under 
ledning av amerikanska tekniker vid egna 
högmoderna laboratorier. 

Lafayette är en av världens mest sålda 
kommunikationsradio. 

Lafayette 
Svenska Lafayette Radio AB 
Viktoriagatan 16,411 25 Göteborg, tel. 031-1 7 4350 
För ytterligare upplysningar vänd dig till fackhandeln på orten 
eller ring oss. Du är välkommen att skriva också. 

Avancerad elektronik - för pålitlighet i alla situationer 



Elfa K1731 LSP1 

KLAR & BEllSCHMIDT 
Keramiska glaserade lödstöd 

En tysk kvalitetsprodukt. Högvärdig keramik efter din
normer DIN-40685 typ T 227. 
Lagerföres hos generalagenten. 
Större leveranser direkt från fabriken. 
Begärfabrikens originalkatalog. 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

SYSSLOMANSGATAN 18. BOX 12086 
10223 STOCKHOLM 12. TEL.08/240 280 




