


"King of the band" 

ZODIAC 8-5024 
ÄNNU EN NYHET - ZODIAC 8-5024, 23-kanals kommunikationsradio för stationärt och mobilt bruk. Nägra 
data: 

Känslighet 0,4 p.v/1O dB, selektivitet 60 dB/1O kHz. FET-bestyckad HF, IC-bestyckad MF. Anslutningsbar till 
220 Vrv eller 12 V=. Digitalklocka med larminställning och möjlighet till automatisk start av stationen, indikator
lampor för sändning och modulation, effekt-, signal- och SVF-instrument, fränkopplingsbar störningsbegränsare 
för högsta känslighet, kristall kontrollerad finavstämning ± 1,2 kHz pä varje kanal, automatisk förstärkningskon
troll, automatisk modulationskontroll, uttag för selektivanrop, hörlurar, yttre högtalare, orderhögtalare m.m. 
ZODIAC B-5024 levereras komplett med samtliga 23 kanaler (inkl. 11A), mikrofon, mikrofonhällare samt monte
ringsdetaljer för mobil installation. 

CIRKAPRIS 1.759:- inkl. moms. ETT ARS GARANTI (garantivillkor medföljer varje station vid köp). 
. -- ~ 

o Sänd mig katalog med pris
uppgifter över alla Zodiac
stationer och tillbehör. 

Namn 

Adress 

Postnr 

R&T 11 - 71 
Postadress 

I Frankeras ej . 

Zodiac 
Svenska AB 

betalar 
portot 

Zodiac Svenska AB 

Sickla Kanalväg 

10460 STOCKHOLM 20 

Svarsförsändelse 
Kontonummer 8303 

104 60 STOCKHOLM 20 

HUVUDREPRESENTANTER: 
STOCKHOLM : Stockholms Mobil
radio AB, Völundsgatan 5, 
11321 Stockholm, tel : 08/347787, 
3471 84 . 

Eldafo Ingenjörsfirma AB, Kvarn· 
hagsgatan 126, 162 30 Vällingby, 
tel : 08/896500 897200. 

GOTEBORG : Göteborgs Radio
kommunikation AB, Jättestensga
tan 1-3, 417 23 Göteborg, tel: 
031 /53 22 50, 53 80 50. 

MALMO: S. H .. Cato AB, Koks-

Sickla Kanalväg 
104 60 STOCKHOLM 20 
Tel: 08/440710 

gatan 17, 211 24 Malmö, tel : 040/ 
937370. 

SUNDSVALL: Ingenjörsfirma 
Angestad & Lindgren AB, Bergs
gatan 101 6, 85247 Sundsvall, 
tel: 060/125300. 

VI SBY: Radioutställningen, 
Österväg 17 621 00 Visby, tel : 
0498/13022. 

OREBRO : Comsult G. Roos AB. 
Norrgatan 31 , 70356 Örebro 
tel : 019/138568. 
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OMSLAGET: Den engelska bandspelaren Ferrograph Serie 7 ses 
"här ur olika vinklar som visar på karakteristiska detaljer, bl a kon
taktpanelen längs höljets översida där ocks,' en infjädrande bär

bygel ligger, 
Bandspelaren har provats under flera månader av RT. och den 

mycket grundliga provningsrapporten - 12 sidor! - inleds på 

sidan 31. 
RT-rargroto : Hans J. Flodquist. 

~I~ 
ElI tidning/j'än Fackpres.~förlaget 

Ledare .................. " ..... . . ...... .... .... 15 
Fyrkanalstereo med förhin'der. Högtala re - tro och vetande, 

RT -utblicken: Ljudtekniskt nytt för studio- och hemanvänd-
ning . ............... ............. _ ................. 16 
En " mini-översikt" som orienterar om några nya svenskbyggda mixers och övrig utrustning 
för mindre studios, scenbruk, utbildning och hemljud. Nya hi fi-komponenter i urval presen
teras också. 

7:e Internationella akustikkongressen i Budapest ..... ..... 18 
Härifrån rapporterar RT:s speciella medarbetare om insatserna främst i buller- och larmbe
kiimpande syfte och vidare redogörs mr intressanta mättekniska nyheter från de stora tillver
karna. 

Digital avlänkning i nytt ftatbildrör ..... 21 
Den här amerikanska nyheten har sitt ursprung i luftburen försvarselektronik. 

RT ger aktuell inblick: Hitachi introducerar japansk P AL-TV i 
Sverige och Sony lanserar sitt Trinitronrör ............... 22 

• Intressanta händelser har timat under hösten och här belyses de japanska ansträngni ngarna 
både patenträttsligt och marknadsmässigt att störa den tyska dominansen. Kretstek nisk ana
lys ges. 

Teknologdröm gav ny inspelningsteknik ................. 24 
RT har gästat Stefan Kudelski, grundare och ägare av den fabrik där hans skapelse Nagra
bandspelarna görs. Kudelski är en visionär och kommunikationsinriktad man med många 
ideer på området bild-ljud. Sju sidor intervju, historik och glimtar från verksamheten! 

RT har provat: Bandspelaren Ferrograph 7 .............. 31 
"Järnskrivaren" motsvarar sitt namn - det är en oerhört robust och solid maskin som dess
utom omfattar en mängd finesser och specialdelaljer. Detta är en av RT :s mest ingående prov
ningar! 

Högeffektiv radarindikator uppbyggd av lysdioder . .43 
En amerikansk förbättring av radardisplay främst för flygburna applikationer och svåra för
hå llanden nattetid. 

Bygg själv: TV -ljudtillsats till hi Ii-anläggningen ....... . . -44 
En mycket okonventionell metod att "tappa" ut TV-ljudet utan att man behöver göra några 
(farliga) ingrepp i TV-mottagaren, En ny hi fi-Ijudkälla får man! 

Inge StendahJ om radiostyrning . .. .................... . 47 
Denna månad ges beskrivningar över dels en relätilIsats och dels ett laddningsaggregat för 
DEAC-ackumulatorer. 

Kort rapport om . .. .......... .............. .... ............... 8· 
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Så här låter det alltför ofta när musikerna 
stampar in en låt. 

Vibrationerna från golvtiljorna går upp genor 
mikrofonstativet och in i mikrofonen. 

Det är slut med det nu! 

Sennheisers nya mikrofon MO 441 tillverkas 
efter en ny princip, som gör att stötar och slag 
neutraliseras. Hela mikrofonsystemet hänger 
fjädrande i alla riktningar. 

Många sångare och .artister använder gärna 
.en närgången mikrofonteknik, vilket gör att det 
uppstår en puffljud som går ut i högtalarna. 

MO 441 tar bort dom ljuden! 
Flera parallella skivor av ett material med 

relativt litet akustiskt motstånd ligger i mikrofon 
och dämpar dom ljudeffekterna. 

MO 441 en mikröfo.n·för proffs. 

Sennheiser-endel av MP-familien 
I 

Martin Persson AB . Box 19127 . 104 32 Stockholm 19· 08/233045 
Informationstjänst 1 
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Kenwood 
Helt och h'ålletkvalitet 

2><15 WATT· 
FET· IC· FM/AM 

. STEREO-RECEIVER 

KR-3130 

2x21 WATT· 

.BÄTTRE EGENSKAPER, BÄTTRE UTFÖRANDE 

IngångarfÖr 2 skivspelare O 2 stereohögtalarutgångar med omkopplare 
på.frontpanelenOSeparatförförstÖrkarutgång och effektförstärkaringång 
O Centerkanalutgång O FM/AM-signalstyrkeinstrument av ny typ O 
Frekvensområde 20 Hz - 40 kHz O Effektbandbredd (IHF) 20 Hi: - 20 
kHz O Känslighet (IHF) 2,0 JA.V D Infångningsindex 4,0 d!3 D Selektivitet 
(I~F) 45 dB D Kanalseparation 30 dB 1 kHz. 

FET· IC· FM/AM 
STEREO-RECEIVER 

KR-4140 

the sound approach to q/jality 

Ef'KENWDDD 

O, ',,-- - '.~ . ............. '."" '. . 
i :' " :' 

.... iilliI 

2 stereohögtalarutgångar med omkopplare på frontpanelen O Ingångar 
för 2 skivspelare O Separat förförstärkarutgång och effektförstärkaringång 
O Centerkanalutgång D FM/AM-signalstyrkeinstrument av ny typ D IM
distorsion 0,5% O Frekvensområde 20 .Hz - 40 kHz D Effektbandbredd 
(IHF) 18 Hz - 30 kHz D Känslighet (IHF) 1,8 JA.V D Infångnlngsindex 2,5 
dB D ,Selektivitet (IHF) 55 dB D Kanalseparation 35 dB 1 kHz. 

Generalagent 

~ ~ELFA 
] 

RADIO & TELEVISION AB 
LJUDAVDELNINGEN 

BOX 12086, 10223 STOCKHOLM 12 ~ SJOV1KSBACKEN 12 14 TR 08/744 02 80 



Nu med inbyggd TV-synkseparator- PM 3200X 
Philips välkända 10 MHz oscilloskop finns 

nu i en version med inbyggd TV-synkseparator 
- PM 3200X. Det är ,ett kompakt och lätt
hanterligt instrument, som väsentligt bidrar till 
att rationalisera er.TV-service och därigenom 
öka lönsamheten. 

PM 3200X täcker frekvensområdet 
DC-lO MHz och har automatisk triggning över 
hela området. Kretsarna är kompletterade för 
bild- eller linjetriggning vid TV-service. 

S Industrielektronik 9 Mätinstrument 

DC-nivån hålls mycket stabil genom automatisk 
balansering 

Komplettera med PM 5508 - mönster
generator för färg- och svart/vit TV. Den är 
konstruerad för VHF-, UHF- och FM-banden . 
En kompakt signal källa med heItransistorise
rade kretsar som ger maximal driftsäkerhet. 
Kontrollmöjligheterna är många, enkla att 
använda både vid "flygande service" och 
verk!>tadsarbeten. Med Philips mönster
generator PM 5508 utför ni snabbt 

Informationstjänst 4 

installationen, förenklar felsökningen och gör 
en komplett kontroll på mindre än en minut. 

Ni får fylligare information från 
Philips Industni<>I<.ldr·"niV 
Mätinstrument, Fack, 
10250 Stockhol m 27. )1' .... +".;= 
Tel. 08/635000. 
Tala med BO.Olsson. 

PHILIPS 



, . Köp vårt nya hand 
Om du vill ha ett bättre kassettband ska du köpa 

det här. Det heter Stereo-Chrom och är tillverkat 
för dig som har högre anspråk på kvalite. 

I kombination med en kvalitetsbandspelare får 
du ett fint hifi-ljud. 

Stereo-Chrom kassettband kostar mer. Men om 
du läser värdena eller lyssnar på ett band såförstår 
du snart varför. 

Bandet är såfärskt att vi ber om ursäkt om det 
inte finns hos alla handlare ännu. 

kort rapport 
om ... 

EUROPEISKA MIKROV ÅGS
KONFERENSEN 1971 
Vartannat år hålls en internatio
nell mikrovågskonferens, som för 
första gången hölls i London 1969 
och i år ägde rum i Stockholm_ 

Ingenjörsvetenskapsakademin ha
de i samarbete med IEE och IEEE 
samt svenska nationalkommitten 
för radiovetenskap; SNRV, arran
gerat konferensen, vars deltagar
antal uppgick till 650 personer 
från 27 länder. 

Föredragen omfattade såväl 
komponenter (gunneffekt-, IM
PATT-, TRAPATT-, BARRlT
dioder och transistorer för höga 
frekvenser samt ferriter och inte
grerade kretsar) som datorbaserad 
kretskonstruktion och diverse tiIl
lämpningar ; gruppantenner ("ar
ray antennas") och lågbrusiga för
stärkare utförda som balanserade 
parametriska förstärkate_ 

Som en direkt följd av den in
tegrerade tekniken är det idag 
möjligt att tillverka mycket stora 

Informationstjänst 5 

system, som tidigare varken eko
nomiskt eller tekniskt var möjliga, 

Ett exempel från radartekniken 
är gruppantenner. Dessa består 
av ett stort antal (100-10000) 
sändare och mottagare som arbe
tar i fas , En gruppantennradar 
kan utföra flera uppgifter samti
digt som tidigare krävde var sin 
radar. Man kan t ex kombinera 
allmän trafikövervakning med 
noggrann följning av ett enskilt 
plan under start och landning, 

Användandet av balanserade 
parametriska förstärkare erbjuder 
flera fördelar. Förstärkaren blir. 
bredbandigare och isolationen 
mellan signal, pump och tom
gångskrets blir bättre. - Här visas 
ett ekviva:lent schema på en balan
serad parametrisk förstärkare, 

Lågbrusförstärkare kan numera 
även göras med MOS-FET upp 
till 20 GHz, Som ett exempel på 
brusfaktor nämndes 9,5 dB vid 
10 GHz, 

Signal 
in 
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Med Stereo-Chrom får du bl a bättre åter
givning av höga frekvenser, största höjd
utstyrbarhet , klar klangbild med förhojd 
transparens, lägre brusnivå och högre 
dynamik. 1\ 

Arbetspunkt (6 E 6,3 k =2,5 dB=O dB I HF) , 
känslighet, frekvenskurva och höjdutstyr
·barhet har angivi!s relativt testbandet enligt 
DIN i den rekommenderade arbetspunkten. 

Elektroakustiska värden Enhet 
1. Arbetspunkt dB 
2. Känslighet dB 
3. Frekvenskurva 10k/333 dB 
4. Höjdutstyrbarhet UlOmax dB 
5. Klirrfaktor k, 0/0 
6. Full utstyrning dB 
7. Vilobrus ber. 'på 160pWb/mm dB 

. 8. Dito på 5010 k, dB 
9. Raderir.gsdämpning (vid 

fältstyrka - 1200 Oe) dB 
10. Känslighetsvariation 

aj inom spolen dB 
b) mellan olika spolar dB 

·Magnetiska värden " 
1 t. Koercitivkraft 
~2. Mättningsremanens 

Mekaniska värden 

Oe 
G 

Stereo-Chrom 
C 60 och C 90 

+ 2,6 
2 

;;: + 4 ,, + 6 
1,2 

+ 6 
- 44 

50 

70 

± 0,5 
± 1,5 

490 
1200 

13. Basmaterial Dubbelt för-sträckt polyester 
t4. Total tjocklek !-Lm 18, resp. 12 
15. Skikttjocklek !-Lm 5 
16. Draghållfasthet per mm' N 250 

17. Snittbredd och tolerans mm 3,81 ~g,05 

Distribueras till 
radiohandeln genom . 
RTM Internat jon al AB 
Fack 
10230 Stockholm 6 
Telefon 08/34 00 20 
Skriv eller ring så får du 

AGFA-GEVAERT ett litet bandspelarlexikon. 



Mixersystam M 700 
.....• ~. . 

_/.""_c,,cc "" i<:-0 

UNj\MCO M700 är den perfekta kontrollförstärkaren i det mindre diskoteket eller för· hemmabruk. Förutom myc.
ket ,goda data har den en m" ngd kontrollm0jligheter. Bilden ovan ger en god uppfattning och några saker skall 
poängteras. , 

1. VU-metrarna är stora och därmed länavIästa. De är också iIIu,minerade varför utslagen syns tydligt även i däm
pad belysning . 

. 2. Jv1onitpri2g finn's på/lngångsr;e~larna Pheno 1. P~ooo 2. Tflpe samt uJ,~ånQs~.e~~ln Mast~~llnbyggd !örstärkare 
finns så att hörtelefon direkt Kan anslutas. För att inställningen av progr.ainkälldt; skall synas även i svagt IjtJs 
lyser .en r9d.lampa ovanför den regel som motsvarar. programm~t.· 

3. AS-test för lyssning före eller~fter band.,. , . 
V:_: ; " -";'_ _' o ·)t -1t~:~ , A)"' -/ _ > __ .' ." f< 

4. 'Tre olika filterfunktioner finns: Med "Bass-cut" kan basavskärning på rriikr'ofoning~ngen steglöst regleras. ni,. 
ter "High" och "Low" skär av pe allra högsta resp. lägsta frekvenserna. ' 

. ,-. . 

FJ)r snabb i,n{prmatioQ •• skriv undetadress: 1\JNAMC<i0 \~ox 14058. 104 4Q.SrOCKJ;1;PbM. 

AUDIO STOCKH9LM 
Stwgatan 2~ 
1 1'455 STOCKHOLM' 
610644.610655 

FONA RADIO 
. Mari~I!-.mdvej 28 
2730 HERLEV 
Försälj/: 91 7000 
Selvfce : 9 ~ 4811 

., FILM-MASTER KY 
FabianiDk 13 
0013o'HELSINKI 
tel: 662300 

E:a Ingolf Omhoit jr 
Trondheimsveien 8Z. 
'OSLO QC~f~ . . 1$. 

3} 69 80. 37. 38 94. 



DX-special 

DX-NYHETER 
I KORTHET 
Hösten har ' bjudit på relativt goda 
konditioner. Augusti och september 
överraskade med för årstiden ovanligt 
fina konditioner mot Latinamerika på 
såväl kortvåg som mellanvåg, Nu har 
kortvågskonditionerna avtagit mot 
den kontinentdelen men mellanvågs
konditionerna fortsätter under vin
tersäsongen som snart sätter in på all
var. 

De flesta kortvågslyssnarna kan nu 
höra asiatiska stationer under efter
middagarna, och snart är det tid för 
stationerna också ute bland Stilla 
Oceanens öar. 
• I fjol vid denna tid dök för första 
gå'ngen Solomon Islands Broadcasting 
Service upp på nya frekvensen 7235 
kHz och kunde höras ett par månader 
framåt. Bäst hördes stationen från kl 
11.00 fram till "sign off" 'kl 12.30, så 
frekvensen bör bevakas även i år. 
• Radio Pyongyang i Nordkorea kan 
höras med sändningar på engelska kl 
14,00 på 9515 kHz och kl 15.00-
16.00 på 15150 kHz. 
• Radio Malta har startat sändningar 
på mellanvåg 998 kHz och beräknas 
också att komma med testsändningar 
över 1570 kHz. Den sistnämnda sän-

f!.T-DX Special 

daren är Deutsche We lies reläfrekvens 
på Malta. 
• Radio Nacional Espana har nu tagit 
i bruk 6 nya 350 kW sändare i ett nytt 
sä ndarcentrum utanfqr Noblejas. 
• Bayerische Rundfunk i MUnchen 
sänder nu program 3 i stä llet för pro
gram I över kortvågsfrekvensen 6085 
kHz. 
• Radio Lhasa i Tibet har i höst star
tat egna sändningar. De sker kl 04.00 
-05.00 över frekvensen 4869 kHz. 
Programmen är på ryska, engelska, 
kinesiska och franska, och varar 
15 minuter vardera. Stationen önskar 
rapporter! - Adressen är Radio L/w
sa, Lhasa, Tibet, Folkrepubliken Kina . 
• Radio Algeriet har nu 8 olika kort
vågssändare i gång för sina arabiska 
program till Afrika och Mellersta Ös
tern. Dock föreligger inga planer på 
engelska sä ndningar, men sporadiska 
program annonseras dock på engel
ska. En av de nyaste sändarna har ef
fekten 120 kW. 
• Europeiska DX-rådet har fått en 
svensk som generalsekreterare, vald 
vid å rets konferens i Finland i augus
ti. Det blev bankjurist Bengt Dalham
mar, och intresserade kan nå honom 
under adress Box 256, 18102 Lidingö. 

Börge Eriksson 

RADIO NORDSEE INTERNATIONAL 
- pirat som det stormar omkring! 

• • 1960-talet blev inom radiovärl
den bl a ett decennium präglat aven 
livlig piratradioverksamhet över hela 
Europa, men speciellt kring Englands 
och Hollands kuster. Trots alla de 
stationer som startades till lands eller 
sjöss - minns ni Radio Nord här 
hemma, Veronica och alla övriga? -
och försvann igen har väl ingen pirat
radiostation åstadkommit så många 
spaltmeter i internationell. press som 
Radio Nordsee International, det se
naste stjärnskottet på Europas pirat
radiohimmel. 

Redan innan Radio Nordsee existe
rade åstadkom man många rubriker. 
Så tidigt som 1965 påbörjades planer
na att starta stationen, men mera än 
planer blev det inte då. Piratradio
verksamhet är helt ett kommersiellt 
företag och de ekonomiska proble
men är stora att få intresserade perso
ner att backa upp och satsa pengar. 

Men efter fem å rs kommunikeer 
och dementier från företagets hög
kvarter i Geneve kunde så äntligen 
Radio Nordsee .gå ut i etern den 16 
februari 1970. Frekvenserna var kort
våg 62\0 och mellanvåg 1610 kHz 

med 40 respektive 13 kW effekt samt 
FM 102 MHz. be första dagarnas 
sändni ngar var helt av testkaraktär, 
och programmen presenterades av 
två disc-jockeys, Horst Riner och Ro
ger Day. 

Hörbarheten för stationen'blev från 
början hygglig och båda frekvenserna 
hördes även här i Sverige. Men det 
var nu de egentliga svårigheterna bör
jade. Planeringen av mellanvågsfre
kvenserna för Radio Nordsee gjordes 
oerfaret, och detta medförde problem 
för stationen, något som RT om
nämnt i ett flertal DX·spalter -under 
1970. 

Frekvensen 16\0 störde en hol
ländSK kommunikationssändare i 
Flushing, och RNI fick skifta fre
kvens några kHz. Hörbarheten i Hol
land var god, men i England blev den 
sämre än beräknat. 

RNI beslutar att flytta sändarfarty
get Mebo I[ från ankrings platsen vid 
ön Rem utanför Holland till en plats 
utanför Clacton på engelska sydkus
ten. 

Hörbarheten i England blir nu bra, 
men i stället stör man BBC:s sta tio-
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QSL-kortet från Radio Nordsee visar 
sändarfartyget Mebo II. Tyvärr kan 
den svartvita bilden inte återge kortets 
mycket vackra fårger. 

ner och man får motta protester och 
hotelser från engelska postministeriet, 
SI'>O. 

Problemen hopas, och tidvis gör 
man dags- och veckolånga uppehåll i 
sändningarna för reparation av sän
darna och frekvensjusteringar. 

FM-DRIFf OCH NY EFFEKT 
STÖRNINGAR VIDA OMKRING 
I april 1970 återkommer sändningar- . 
na på FM efter ett uppehåll, och mel
lanvftgen har fått frekvensen 1578 kHz 
med en effekt av 105 kW. Med den 
effekten stör man då bia den norska 
kustradion, och såväl denna station 
som engelska postministeriet inleder 
störsändningar på RNI :s frekvens. 
Radio Nordsee ändrar nu mellan
vågsfrekvensen ett flertal gånger och 
stänger tidvis sändningarna. 

I juli beslutar man att gå tillbaka 
till den ursprungliga sändarplatsen 
utanför Rem. Sändningar sker på fre
kvenser kring 240 och 245 meter, men 
nu får man holländska myndigheter- . 
na på halsen då man stör landets pro
gram 3 i Hilversum. 

Flera sändningsavbrott görs även 
för tekniska fel. Sändaren klappar 
ihop, och antennmasterna bryts sön
der i oväder. 

Den 24 september ger man upp och 
lägger ned verksamheten: Officiellt på 
grund av den hotande holländ,ska pi
ratradiolagen samt till förmån för kol
legan ~adio Veronica, Europas äldsta 
piratradiostation. De ve,rkliga skälen 
tros dock vara ekonomiska. Pengarna 
är' slut. . . 

22 OLIKA SKIVPRATARE 
"GICK ÅT" PÅ 9 MÅNADER 
Man trodde 'i det läget att RN[:s saga 
var all. DX-arna var ledsna för att ut
lovade QSL aldrig utsändes, och pop-

fansen över att den musiksä ndande 
stationen tystnat. Under de nio må
nader stationen var verksam tjänst
gjorde inte mindre än 22 olika disc
jockeys, de flesta äventyrliga unga 
män med tidigare förflutet inom brit
tisk piratradio. 

Men i slutet av januari 1971 börja-o 
de Radio Nordsee plötsligt att sända 
igen, såväl på kortvåg som mellanvåg 
och FM! 

När denna artikel skrivs sker de 
dagliga sändningarna mellan kl 06.00 
-16.00 på holländska och kl 16.00-
03.00 på engelska. På söndagarna 
sänds en World Service mellan kl 
07.00-15.00. Frekvenserna som an
vänds är 1367, 6205 och 9935 kHz. 

Fortfarande består programmen 
mestadels av pop. Ett par av de popu
läraste inslagen är "Breakfast Show': 
med Tony A((en samt · "Alan West 
Show" med disc-jockeyn Alan West. 
Oregelbundet sänds ett DX-program, 
kallat "Northsea goes DX". 

REKONSTRUERAD VERKSAM
HET OCH QSL-SV ARS
BENÄGENHET 
Den nya verksamheten verkar stabil. 
Företaget har reorganiserats, och pla
O(!r finns bl a på att starta stereofo
niska sändningar från den fl ytande 
studion. 

RNI blev omskrivet i våras, då sän
darfartyget utsattes för sabotageför
sök. Ett okänt fartyg med bIa grod
män kastade ombord brandbomber: 
Mebo II fattade eld, men några större 
skador åstadkoms inte. Efter ett par 
dagars reparationer å terkom sänd
ningarna. Det märkliga i fallet var att 
piratkollegan Radio Veronicas chef 
greps som misstänkt för att ha legat 
bakom attentatet. Det sades att RNI 
lyckats kontraktera flera av Veroni
cas finansiärer, och sabotaget skulle 
vara ett sista desperat försök att få 
stopp på konkurrentstationen. 

'Piratradioverksamheten har alltså 
övergått till öppet krig. Hur må nga 
stormar förutom den nyckfulla Nord
sjöns som RNI skall rida ut vet vi in
te. Just nu hotar t ex en ny piratradio
lag. Såväl RNI som Radio Veronica 
har fått en halvårslång frist att sluta 
med sina sändningar. Skulle piratra
diolagen träda i kraft, planerar RNI 
dock att flytta verksamheten till 
spanska kusten. 

De som lyssnar till Radio Nordsee 
International kan sända sina rappor
ter till adressen: RNI, P O Box IlJ, 
CH 8047 Gl'l1eVe, Schweiz, Två inter
nationella svarskuponger skall bifo
gas för att erhålla QSL-kortet. Från ' 
samma adress kan man även köpa en 
bok som behandlar stationens histo
ria och innehåller bIa 140 bilder. 

På DX-programmet'Northsea goes 
DX kan rapporter sändas till Mr A J 
Beirens, P O Box Il95, B-10oo Brys
sel, Belgien, och då erhålls ett special
QSL BE 





Dellörstoring av lödkolv 
där Habias 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 löd ställen i· trånga 
kontakter. Tål värme upp till 260°C. Skadas därför 
inte vid lödning. Isoleringsegenskaperna är utom
ordentliga - speciellt inom högfrekvens. Och frik
tionskoefficienfen är mycket låg. 

-_._----
Sänd information om tunnväggiga Teflon-rör och 
krympslang. 

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

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

•.................. ........ . . ......... .. ............ , ............. , .. ................. RT 11 - 71 --------

Rören tillverkas också som krympslang och mot
står syror, lösningsmedel och tål alla kemikalier. 
Praktiskt täget ihgenting 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. 

® Registered Trade Mark, DU PONT 
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Eon slqvspelare 
later Inte mer 
än den här tidningssidan. 

Egentligen finns det ju inget tystare än en skiv
spelare. Dess uppgift är ju "bara" att förvandla skivans 
vindlande spår till elektriska signaler, med mer eller 
mindre fina toleranser. 

För att få ljud krävs både förstärkare och hög
talare. Och såna finns av olika kvaliteter. 

Som bekant är inte kedjan starkare än den 
svagaste länken. Du får inte "världens bästa" ljudkvalitet 
om du kopplar "världens bästa" skivspelare till en 
förstärkaranläggning i mellanklassen (det enda du vinner 
är att skivorna kanske håller lite längre). 

Du får samma ljud som om du pluggat in en 
skivspelare imellanklassen. 

Med andra ord, enheterna ska vara 
anpassade till varandra, för att du ska få ett 
vettigt utbyte av dina slantar. 

Så låt oss prata lite 
skivspelare ett tag. 

Centrum HIFI·stereo-
• skivspelare Dual 1214 

Motor: 4-polig asynkronmotor 
Pickupelement : 
Audio-Technica AT 66 
Svajning: ±0,15% 
Rumble: Bättre än - 55 dB 

Ta tex Centrum HIFI-stereoskivspelare Dual 1214. 
Det är en riktigt bra skivspelare, som väl uppfyller 
HI Fl-normerna. Kombineras den med förstärkare som 
Centrum 424 eller Ferguson 3403 och högtalare 
typ Centrum 1309 eller Martin Perssons MP 6, så får 
man en hygglig HI Fl-stereoanläggning som passar 
de flesta. 

Centrum HIFI-stereoanläggning 427 
Skivspelare : se 1214 
Förstärkare: Uteffekt : 2 x 20 
musikeffekt, 2 x 15 watt 
sinuseffekt 
Harmonisk distorsion: 
1 % vid 15 watt uteffekt 
Frekvensomfång: 
20 - 30000 Hz± 1,5 dB 
Högtalare: 4 - 16 ohm 
Hörtelefon: Hög- och 
lågohmiga hörtelefoner passar 
Radiodel (Tuner): 
Frekvensområde: B7,5 -104.5 MHz 
Känslighet: 3 /lV vid 40 dB SIB, 2/lV vid 30 dB SIB 
Mottar stereosändningar enligt pilottonsystemet. 

För att underlätta det hela för er som är ute efter 
den här typen, har vi plockat samman 1214 med vår 
förstärkare 424, som innehåller en radiodel, och stoppat 
det hela i en kompakt och trevlig låda. 

Tillsammans med högtalare Centrum 1309, 
så har du en bra stereoanläggning, som uppfyller HIFI
normerna rätt igenom - alla enheterna är anpassade 
till varandra - du betalar inte för en kapacitet du 
inte kan utnyttja. 
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Men du kan ju tänkas spetsa på en anläggning, 
som har lite mer? En förstärkarutrustning 
typ Sony STR 6040 eller liknande i kombination med 
högtalare som Sony SS 2900 eller Carlsson OA4, . 
och då räcker inte 1214 till riktigt. 

Utan du bör ta steget upp till en skivspelare 
av klass Centrum HIFI-stereoskivspelare Dual 1218. 

Centrum HIFI-stereo
skivspelare Dual 1218 
Motor: 
4-polig synkronmotor 
Pickupelement: 
Audio-Technica VM-3 
e ller Shure M75 MG typ II 
Svajning: ± 0,09 % -
Rumble: Bättre än - 57 dB 

Och den här, Centrum HIFI-stereoskivspelare 
Dual 1219, ska du tänka dig för två gånger innan 
du väljer (ja om du inte vill snobba förstås). För den 
behöver sällskap av en för~tärkare runt 1800 kr, 
som tex Sony STR 6050, för att komma till sin rätt. 

Och högtalare av utomordentligt höga 
kvalitet. Kom ihåg det! 

HIFI-stereo
skivspelare Dual 1219 

. Synkronmotor i 
Hcontinous-pole-utförande" 
Pickupelement: Shure M75 E typ II 
Svajning: Mindre än ±0,06O/o 
Rumble: Bätt re än - 60 dB 

Det här är en mycket grov vägledning när det 
gäller val av skivspelare. 
Men en sak hoppas vi att du har klart för dig. 
När du ska köpa en skivspelare, se till att den är 

anpassad till övriga enheter i anläggningen! 
PS. När du väl kommer ut i butikerna, så hittar du 

på varje Centrum-skivspelare en liten folder. 
Det är vår.s k Produkt-Info, som ger en fullständig 

och komplett information om alla tekniska detaljer qch 
vad dom betyderför ljudåtergivningen. 

Sånt som är bra att veta innan du lägger 
slantarna på bordet. Tar kartongen under armen och 
går hem och njuter. 

Musikälskare, där! 

~ 
Centrum Radio AB. Stockholm 08/981600, Göteborg 031 /420250, 
Malmö 040/946530, Sundsvall 060/150420. 



Philips AD 5060 sq 
Den nya ~ELLANREGISTER· 

HOGTALAREN 
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DATA 
Max effekt enl DIN 45.573: 40 W 
Resonansfrekvens : 210Hz ± 15% 
Magnet: ferroxdure 300 
Flöde: 38.100 Maxwell 
Flödestäthet: 9.300 Gauss 
Impedans: 4 alternativt 8 ohm 

Hi-Fi-högtalaren för frekvensområdet 400--8000 Hz. 
Helt inkapslad, varför den kan monteras tillsammans med 
bashögtalaren utan skiljevägg. 

FRAGA RADIOFACKHANDLAREN om Philips Hi-Fi-högtalar
element, delningsfilter och byggbeskrivningar. 

5'2 AB SERVEX 
Fack 
10250 Stockholm 

ORDERKONTOR 
Stockholm Tel. 08/63 55 20 
Sundsvall Tel. 060/150980 
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Fyrkanalstereo med förhinder 
Efter en period av relativt lugn och avvaktan kring fyrkanalljudet i USA med
förde sommarens konsumentelektronikmässa i Chicago att nära nog rekord
hysteri utbröt efter diverse laddade seanser hos tillverkare, importörer och 
distributörer: Bakom kulisserna hade ett tyst men frenetiskt arbete pågått på 
alla håll, och det visade sig vid Chicago-dags (och efter en flod av rykten och 
spekulationer) ah man i USA nu begåvats med minst åtta "grundsystern" för 
fyrkanalljudet; från den av praktiskt taget alla dödförklarade "diskreta" f yr
kanalstereon via band (obs! inte kassett-tape) till Haj/ers enkla och billiga upp
koppling med passiva element för att få ut två skillnadssignaler mellan högta
larklämmorna på den vanliga tvåkanalförstärkaren. 

Det är nästan komiskt att läsa de stora hi fi- och audiotidningarnas kom
mentatorer och redaktionella experter dessa dagar. Blandningen av total vill_O 
rådighet och öppet erkänd desperation ("gosse, oj vad jag önskar att allt det 
här vore över", som det frankt står i ett ledande blad) har inte haft sin motsva
righet i branschen någon gång tidigare. Man har gått tillbaka till LP-skivans 
födelse 1948. Man har frammanat stämningarna kring stereoreyolutionen 10 år 
senare, 1958. Man letar paralleller och söker tecken att tolka. Tyvärr finns ännu 
föga hållbart att hänga upp resonemangen på. * En möjlig parallell kan kanske dras med "den stora fighten" på 1940-talet 
och dåtidens gigantuppgörelse mellan RCA/ Victor och Columbia, vilka jämsi
des lanserade var sin LP-skiva: 45-varvaren resp 33-varvaren. Som RT-Iäsarna 
kanske minns förblev positionerna länge låsta: Man kunde inte spela av resp 
skivor på de "fonografer" de båda industrijättarna tillhandahöll. Man fick 
hålla sig till det ena eller det andra. Inför trycket från miljonpubliken insågs till 
slut att ingen kunde ';vinna" det kriget - så man gick saimnan tekniskt och 
lät utrustningarna bli kompatibla liksom båda koncernerna framställde var-o 
andras LP-skivor. Detta är nu vad många i USA hoppas på och en del fruktar. 
Fruktan bottnar i uttalad oro för att en sådan uppgörelse skulle - eventuellt -
bli med den traditionella grammfonskivan som offer. Skivan har visserligen 
många gånger tidigare sagts sväva i fara, men inga reella eller aviserade hot har 
kunnat detronisera den som absolut dominerande program källa i kvalificerade 
ljudsammanhang. Skivan kan sägas vara hi fi-företeelsens hela grundval. Den 
innebär en överlägsen form av musikdistribution, av valfrihet, smidighet och 
prisflexibilitet som magnetband aldrig kan erbjuda till följd av sin natur och på 
grund av sin rent fysiska otillgänglighet som medium. Bandet saknar helt 
enkelt direkthet och "appeal" på samma sätt som skivan främst erbjuder dessa 
egenskaper. * Till stor del grundar sig betänkligheterna mot branschdragen man vill 
förutse på samgåendet mellan RCA och Fisher Radio nyligen. RCA har nog 
haft framgång med sitt system" Surround Stereo" för åttaspårskassetter, men 
någon hi fi-Ijudkälla har det inte varit (enligt uppgifter finns ingen efterklang 
eller "ambiofoni" inspelade på de bakre kanalerna i Q-8-systemet, utan man 
har rätt och slätt vad namnet implicerar; systemet har särskilt tilltalat yngre 
bilister). Nu har Fisher åtagit sig att tillhandahålla god "hårdvara", och syste
met relanseras stort som ett fyrkanaligt hi fi-medium. Samtidigt har Ampex 
kommit med en avancerad ,kassettspelare med helt ny tonhuvudskonfiguration 
(spalten) , och man kan reversera kassettapen i den här apparaten. Ljudet skall 
vara mycket bra. I samma veva har japanska Pioneer väckt positivt intresse 
med ett nytt "mikrospårsystem" för kassettape där dels huvudena - det har 
även Ampex tagit fasta på - inte skall "lappa över" nästa spår vid in/avspel
ning, vilket hittills bidragit till kassetternas bristfålligheter, dels andra kon-

Högtalare - tro och v~tande 
" ... och att anknyta till vad som eljest skrivs på svenska om högtalare före
faller mig inte lätt, det förslår inte min fantasi till." 

Citatet är hämtat ur ett privatbrev från civilingenjör Stig Carlsson (9 nov 
1969). Vi kom att erinra oss denna ur hjärtlig leda vid allt det elektroakustiska 
Chronschougheriet födda formulering efter att ha undfågnats av hr R. Sperr
/ings, Linköping, fortsatta medverkan i tidningen Stereo-Hi Fi (okt). Han 
framför där en varierad blandning av tyckande, fullständigt obestyrkta påstå
enden (några fakta, siffror eller mätdata ges inte) och triviala självklarheter. 

Tyckande ingår ju i de mänskliga rättigheterna, och ingen förmenar hr S. att 
hysa åsikter omyissa pick uper; intressant nog har de tidigare kategoriska på
ståendena nu alltså reducerats till just tyckanden. Att pretendera på att bli 
tagen på allvar på dylika grunder ter sig dock lite missriktat. * Direkt absurd är hans vidhållna, tvärsäkra nerklassning av två domineran
de högtalarhöljesprinciper. Det har dock inte hindrat honom att använda den 
ena! "Många stora hjärnor" skulle stå bakom fördömanden av såväl basreflex
lådan som det slutna höljet, heter det. Vem? Inte Harry Olson, inte Beranek, 
Brociner, Gayford, Jordan, Tremaine, West eller allas vår farbror Briggs -
ingen av dessa eller någon annan seriös akustiker har veterligt någonstans 
uttalat något så kategoriskt pejorativt som att högtalartyperna skulle ha resp 
sakna "en mycket kraftig fårgning av mellanregistret som inget dämpmaterial" 
-etc liksom "klangkaraktär (?) samt "transientåtergivning". Och att föra fram 
"upptäckter" om dämpmaterialets förläggning i lådan verkar lite nymornat; 
hur många år har man inte vetat det allmänt? (I hr Sperrlings fall bör det dess
utom ligga som strömningsresistans över väggen kring hålen eller slitsarna.) Till 

... 
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struktiva särdrag skall ge goda egenskaper. Till slut rör det sig allmänt på hela 
tapefronten, i det att. nya generationer tonband (high energy, kobolt, krom
dioxid, osv) förs fram med mycket förbättrat S/N och bättre smidighet från 
olika tillverkare. 

Mot farhågorna för skivans död står faktum, att det nya ' - och tydligen 
beaktansvärt goda - Bauer-systemet (CBS SQ) skall backas upp av moder: 
bolaget, skivproducentjätten Columbia, som ju är i den unikl1- positionen att 
ensamt bland alla tillverkare kunna tillhandahålla både apparaturen (genom 
Sony-avtalet) och programvaran (skivor, band). Talesmän för CBS har med
delat att man tänker sig en initialproduktion av 50 skivor inom ett år till sitt 
system. Det är ett starkt kort man där spelar ut i kampen om intresse och inve
steringar på konsumentsidan. * Noterbart om grammofonskivor fö är, att JVC naturligtvis talar för sin 
egen fyrkanalplatta allt man kan, men att man också verkar ha intresse ay att 
återförsäkra sig med andra metoder, om det här inte skulle gå vägen! Peter 
Scheibers amerikanska fyrkanalskiva, som utvecklats i regi av hans Audiodata 
och Advent, verkar fn inte ha kommit längre än i våras. Sansui, vars ledande 
konstruktions- och design team f ö nyligen gästade Stockholm och gav en de
monstration, har satt igång produktion av kompatibla skivor och även släppt 
ut några. Man har också uppdragit åt bl a Decca i England att experimentellt 
spela in material, och mycket troligt är flera av världens ledande grammofon
industrier nu sysselsatta med liknande uppdrag. Utom Sansui finns flera japan
ska storföretag, bl a Toshiba, som satsat på Sansui-Iösningen med "syntetise
ring" av tvåkanaligt ljud för fyrkanalig verkan med fasvridande och fasmodu
lerande matrisnät. Sansui-systemet har fö experimentellt använts i Chicago för 
FM-stereosändning med en särskild encoder p~ . sändarsidan. (Samma station, 
WFMT, har använt Dolby också). Resultat: Lovord för mycket god symmetri 
och erkännande för "bästa kompatibilitet av alla fyrkanaliga matrissystem" . 
- Electro- Voice är också ett erkänt bra och kompatibelt system (det säljs nu 
också i Heath-byggsats, dels aven stor detaljhandelskedja i elektronik) men i 
övrigt kan tex Sansui och CBS i kombination inte användas obehindrat; vissa 
signaler "släcker ut" varandra till följd av olika faslägen och spänningsskillna
der höger-vänster i apparaterna. * Alla anklagar varandra, snart sagt, för att "öka förvirringen", och rätt 
festliga insändarstrider och ledarpolemiker rasar. En del skribenter ifrågasätter 
argt om vissa lösningar verkligen skall få kallas "system" och får svaret, att så 
länge ingen standard alls existerar kan alla med fog göra anspråk på "system
Iösningar" för vad som helst ... * Det fanns förvisso starka skäl mot att gå över till stereo en gång, så distor
derad och ofullkomlig som tvåkanaligheten, jämförd med monoåtergivningen, 
länge framstod som. En hel del i den här fyrkanalgryningen är, om inte hum
bug, så dock ganska bristfälligt det också. Men det kan inte bestridas att man 
på många håll bemödat sig om musikaliska kvaliteter; CBS-jämfö'relserna med 
IS-tums originalband har t ex inte lämnat någon åhörare oberörd. Ljudrepro
duktionstekniken står inför ännu en revolution, eller snarare, ett evolutionsled 
till. Flera systemlösningar kommer av allt att döma finnas jämsides en tid. Men 
också om man har nära till skepsis inför en del av det nya bör det förutsätt
ningslöst prövas. Vi tror att en del av löftena kan infrias, och att musikåtergiv
ningen hemma faktiskt kan berikas med en ny dimension i det kommande, 
trots ofullgångenheter ,i nuläget. 

det elementära hör att veta att basreflexlådan typiskt uppvisar två resonanser 
och en anti-resonans, noga räknat. Övriga reflexioner, vågor o dyl har de allra 
flesta utom tydligen Linköpingsbyggaren framgångsrikt dämpat bort, jfr ovan
nämnde Carlsson, som också har gjort en inte helt okänd basreflexlådfamilj. 
Men han gillas visst inte av hr Sperrling? Den låda med arrangemanget med 
fördelade slitsar eller hål Sperrling på bästa handboksengelska benämner. 
"distributed port cabinet" omnämnes ganska lite i litteraturen men alltid som 
den rena ba~ reflexlåda den är och förblir, vilket måhända överraskar i Linkö
ping? Det finns ett par fördelar med byggsättet. H H Klinger, t ex ger det sin 
sin uppskattning (Norstedts: Bygg för hi fl-ljud, pp 41 -44), men han nämner 
inte att slitshögtalaren ger en högre övre resonansfrekvens än gängse utföran
den, inte heller att fördelarna med den inte är mer avgörande än att ett omsorgs
fullt avstämt bygge med enkel öppning eller tunnel i princip kan motsvaras fullt 
ut. Att S. gjort ett slags hybrid av bas reflex och IS utgör heller inget nytt - jfr 
t ex danska 1TT.·s indelade kammarhögtalan:. * Läs gärna Thieles klassiska arbete Loudspeakers in Vented Boxes. Och låt 
för all del någon mäta upp distorsionen i de högtalarelement som sägs ingå i 
DP-Iådorna. Jämför så helheten med den slutna lådans principiellt betydligt 
bättre' amplitudkarakteristik i förening med den inte sällan vida lägre distorsio
nen hos högtalarelementet 'vid en god sådan konstruktion! * Det är roligt att det slöjdas högtalare, trevligt också med specialljudvarian
ter och horn och "distorsionslösa" förstärkare - hela världsindustrins erkän
nande och gratulationer till Linköping - men några gränser får bildstormar
ivern ålägga sig. - U. S. 
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RT -utblicken 

Ljudtekniknyheter 
för hem och studio 
•• Hör Nu i höstas här hemma präglades till 
en del av de nya signalerna inom audio som går 
över världen: Det fyrkanaliga ljudet. Det vinner 
insteg så sakteliga också hos oss. 

Utvecklingen på audio- och hi fi-området är 
inte lätt att sammanfatta. Frontavsnitten är fle
ra och hävdade resultat ofta motsägelsefulla. 
Just nu råder både missmod och avvaktan i till
'fOrsikt infOr den beslutsamt, av allt fler firmor 
marknadsintroducerade, likiljaktigt utformade 
fyrkanalstereon: Man får något nytt att locka 
kunder med, men ingen systemstandard kan 
skönjas, 3-4 huvudsystem lanseras på olika 
håll och mycket 'litet musikrnateriaI finns, trots 
att en viss produktion är igång. Mågon egentlig 
kompatibilitet existerar inte mellan systemlös

-ningarna, som i 'några fall "släcker ut" varandra 
om man försöker spela deras material bytesvis. 

Det enda man möjligen kan ana är att de från 
, tvåkanal till fyrkanal omvandlande systemen; 
"syntetiska", och allt vad de benämnes, verkar 
bli något att satsa på de närmaste fem åren. 
Japans konstruktörer och marknadsförare ver
kar fö tänka i femårsperioder; RT har samtalat 
med en grupp från ett av de största företagen 
som bekräftar att så är fallet. Under det tidsin
tervallet kan man föra kampanjer, överblicka 
inriktning, trender OCh tekniska enskildheter 

STORT DANSKT MIXBORD 
NU UNDER LANSERANDE 
Den danska firman NP Elektroakustik - det står 
för N P Petersen, ingenjörs- och handelsfirma, ej 
att förväxla med NTP i Danmark! - informerar 
om att man bygger stora studio mixers och ljudkon
trollbord i moduluppbyggnad, "Konsolen" är 
gjord för 24 ingångskanaler, 8 gruppkanaler och 
en mono/stereokanal. l systemet ingår tre separata 
monitormixers, tre mixenheter för efterklang, fyra 
kompressorer, kommandogrupp, referensoscillator 
för fem frekvenser, olika kontrollyssnings- och 
övervakningsreglage, m m. Mycket utbyggt nät
verk av filter och tonkontroller. Ljusvisarinstru
ment för utstyrning kan erhållas för flera kanaler. 
NP Elektroakustik har adressen 4 S0vrenget, 
8363 Stilling, Danmark . 

"LÅGPRIS"-MIXER FRÅN SELA 
FÖR AMATÖR/SEMIPROFFSBRUK 
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som säkrar en stegvis förbättrad och "moderni
'serad" produkt. Sen är det dag/> att söka lansera 
något radikalt nytt igen som man arbetat fram 
under periodens sista år. Då har föregående pro
duktkedja "åldrats ut" - och nya publikkate
gorier förhoppningsvis tillkommit. 

"Nästa gång" lär det bli logikkretsstyrda 
matriser för multikanaliga programkällor, nå
got som embryot redan finns till nu i form av dr 
B Bauers CBS-system "SQ" , som RT säkrat 
en mängd information om och skall återkomma 
till. 

Många tycker nog att hela ljud branschen 
håller på att gimmickisseras, att man glömmer 
det primära, välljUdet, för diverse spatiala konst
grepp. Men det behöver inte förhålla sig så. Det 
finns fortfarande mycket intressant och vettigt 
att hålla sig till på den individuella vägen mot 
allt högre fidelitet utan att man kastar loss från 
vare sig den rumsliga ljuddispositionen med de 
hittills lämplftle grundkomponenterna eller sina 
lyssniDglivanor, och det är nog viktigast av allt! 

RT skall söka belysa fyrkanaligheten i 'dess 
väsentligheter framgent, mindre som mode eller 
marknadsstyrning. Under tiden finns som sagt 
en uppsjö på lockande, "traditionella" grejor 
att bevaka - och här är några! 

Inspirerade av RT:s klagan över det obefintliga 
beståndet mixers som kan uträtta något utan att 
kosta 50000 kr har SELA i Stockholm tagit fasta 
på saken och slagit till med sin 3800, senaste stjärn
skottet i firmans kända och här tidigare skildrade 
op-amp-serie. Standardmodellen fås från 3000 kr 
utan moms och dyraste utförandet betingar 10500 
kr. Sju basmodeller finns, varav tre standardutfö
randen, 

Utöver detta har man gjort stativ monterade mi
xers samt utföranden i trälåda med anslutnings
kablage o s v. Det hela inriktar sig på så goda data 
det någonsin går att åstadkomma till priser som är 
realistiska med tanke på brus- och distorsionsni
våerna det gäller. Den nya 3800 har redan beställts 
av ett antal kunder som kyrkliga samfund (salar), 
studios, utbildningsorganisationer samt Telever
kets satellitspårningsstation i Tanumshede. 

Man kan få 6 mikrofon- eller 141injeingångar i 8 
kanaler in. Varje inkanal kan omkopplas för hö
ger/vänster samt mitt. Fördelningsnät i varje ka
nal. Omkopplingsbar 6 dB/oktavkarakteristik som 
bassänkning. Två utgå ngar vilka regleras aven 
masterkontroll eller regel. Två VU-metrar. Aktiva 
tonkontroller och filter. Kontrollyssning före eller 
efter band möjlig. 

Några data: Frekvensgång inom I dB mellan 30 
Hz och 20 kHz vid O dBm. Programutgång -20 
dB/2 kohm. Förstärkning mikrofon justerbart 30 
-60 dB, linje 30 dB. Klirr mindre än 0,02 % vid 
+ 10 dB/2 kohm och I kHz. Brus, ekvivalent in
gångs- : -127. dBm ovägt (-130 uppmätt). 

Man har mer än 70· dB mellan utgångarna, och 
korrektionen ± 10 dB vid 100 Hz resp 10 kHz. S/N 
är bättre än -90 dB. 

Bestyckningen heltigenom gjord med le. 

LJUDMIXERSERIE FRÅN ELA
LJUD OCH NYA ELECfRO-VOIC& 
MIKAR 
ELA-Ijud, som är inriktat på tillverkning och för
säljning av ljudutrustningar för teater- och studio" 
bruk, har också lanserat en serie mindre mixers till 
hörsalar, ITV-studios och teatrar. 
• Sålunda avses den nya 802 S - se bild - kom
plettera befintlig ljudanläggning. Man behöver ju 
ofta separat apparatur för redigerings- och över- . 
dragsarbete. 802 S är utrustad med 8 ingångar för 
mikrofon - eller linjenivå, har 2 utgångar för dels 
600 ohm och linjenivå, mikrofontransformator för 
varje ingång och individuella tonkontroller. Den 
här mixern har fått Seidlreglar (andra i serien har 
annat utförande). 

Ekotappning är möjlig via separat nivåkontroll 
för varje ingång liksom man kan förlyssna. Utstyr
ningen kan övervakas på VU-metrar från WeSIOIl. 

Klirret uppges vid normal utnivå som mindre än 
0,3 %. Vägda störningsvärdet uppges t ex totalt rel 
belastad mikrofoningång till -125 dBA. 

• Från våren 1971 företräder ELA-Ijud det väl
kända amerikanska mikrofonprogrammet Electro
Voice. 

Nytt där är bl a EV 670, en dynamisk mik för 
orkester- och scenbruk. Tillverkaren har velat kon
kurrera med Shure. särskilt modellen 545, som har 
både god återgivning och stor resistans mot akus
tisk återkoppling. E-V hävdar jämnare frekvens
gång i sin nyare produkt som alltså skulle ha ännu 
lägre risk för rund tjut . .. 



• RE 20 är en utveckling i den kända serien som 
tidigare skildrats i RToch som hl a SR köpt många 
av (RE 15). Den är på traditionellt E-V·maner ett 
dynamiskt system men uppvisar nUstan "konden
satordata" . 
• Flera intressanta PA-högtalarsystem och instru
menthögtalare kommer från firman , tex Super
easter, som är avsedd rör gitarrister och vokalister. 
SPL: 115 dB 4 fot från högtalaren axiellt! Den tål 
80 W och har en stor bärbygel upptill. 
• En ny typ av biograrhögtalare lanseras även: 
Selltry IV. Den har visats inrör AES, och utgörs av 
ett trevägs hornsystem. Vikt ca 60 kg. 

CALAN GÖR MINI~MIXER 
FÖR TEATERANVÄNDNING 
Den här skotska firman har tidigare omnämnts i 
RT rör sina mätinst rument på audioområdet; bia 
svaj metrar. N u har Calan Electronics rör bl a Lall
eas ter-universitetet utvecklat bildens mix bord rör 
scenbruk. Ålta kanaler och modul uppbyggnad 
med linjära IC-rörstärkare. 

Tre utgångsgrupper med 100 V linjenivå. Varje 
grupp har rörsetts med eget ekosystem. Lyssning 
med röre/ener-fadern, inbyggd tongenerator, pre
sen.sfilter och en grupp andra ton- och frekvens
gångspåverkande reglage. 

Tre standardmixers kommer. I Sverige blir pri
serna 8000, 16000 och 30000 kr. Användning: 
Småstudios och mobilenheter. 

De importeras hit av Robert Olsson AB i Mota
la. 

NY FK-VARIATOR 
FRÅN SOUNDCRAFT 
eller Soundcraftsmen, som Santa Ana-firman rätte
ligen heter: ModeiIO -12 syns på bilden. Den kos
tar ca 300 dollars i USA. Snarliknande röregånga
re har funnits. Nu har bl a utstyrningsiristrumentet 
tillkommit. 

Med sådana här system uppnås precis övervak
ning och frekvensdistribution. RT skall utförligt 
skildra tekniken i ett senare samma nhang. Vi tror 
obetingat på den här typen av tonkontroller också 
i rena hemsammanhang - där om någonsin be
hövs medel för påverkan av ljudkurvan, särskilt 
vid användning av snävt riktade högtalare. 

Här får man både aktiva och passiva kretsar, 
kalibreringskontroll och oktavpåverkan med 12 
dB upp eller ner minst - man kan få 12 dB avskär
nin$ eller 6 dB förstärkning på toppen av detta av 
hera tonspektrum: Alltså kan toppar upp till 24 dB 
resp dalar ner på 18 dB kompenseras! Man ställer 
in mot en 1kHz referenston. Frekvensgången upp
ges ligga inom 0,25 dB till 20480 Hz, klirr mindre 
än 0, 1 % och IM lika lite vid I V. S/N: Mer än -90 
dB. Ut'gångsimpedans : 600 ohm. 

' In har man 100 ko hm eller mer ene r önskan. 
Max 'ut : + 17 dBm. Monitor- och tapeanslutnings
kretsar finns för all tänkbar materiel och metrarna 
är "precision-VU-type". Oktavpåverkan sker upp 
till 15360 Hz. Lågbrusiga milspecificerade kompo
nenter, kretskort av G-lO expoxytyp. 

Equalizern är enkanalig. 

"ST ÄLLSKRUV" 
FÖR TONBAND 
Den här precisionsgjorda "Tonba'ndzugspan
nungsmessern" vill vi inte undanhålla RT-Iäsarna. 
Det är alltså ett service- och underhållsiristrument 
med vilket bandspänning och dragegenskaper kol
las. Vidare får man tachometer och ett bandur i 
detta utmärkta kombinationsinstr'ument , utmärkt 
med tanke på konceptionen, är väl bäst tillägga -
RT har inte provat det ännu. 

Tillverkaren heter Hans Schmidt & Co, D-8264 
Waldkraiburg, Västtyskiand. Veterligt finns ingen 
svensk företrädare . 

MINI-FÖRSTÄRKARE 
MED SUPEREFFEKT ! 
I USA uppmärksammas sedan en tid i de profes
sionella ljudsammanhangen en verkligt '.'di·men
sionslös" effektförstärkare - se jämförelser med 
cigarrettpaketet på vår bild! De här små enheterna 
ger 450 W RMS ut i 8 ohms last. Verkligt snyggt 
bygge, åtminstone exteriört! Några närmare data 
skall vi inte förmedla denna gång, bara omtala att 
priset uppges vara "67 cents per watt .. . " så läsar
na kan räkna ut USA-priset själva (till vilket tull 17 
-20 % kommer). 

Firman heter Daniel N. Flickinger & Associates, 
Inc., 40 South Oviatl Streel , HudsOIl , Ohio 44236, 
USA. Vem blir först att ta hit förstärkarna? 

Ljudtekniknytt 

ISOPHON LANSERAR 
NYA HÖGTALARE 
Det kända Isophon-programmet har nyligen ut
ökats med så väl en serie kompletta enheter som ett 
antal separata element. 
• Ur det nya programmet nämner vi 30 W-lådan 
HSB 5003. Den uppges ha frekvensområdet 40 Hz 
-20 kHz oeh är för åtta ohm. Trevägssystem med 
en 203 mm bas, en mellanregisterenhet 70 x 130 
mm och en kalottmembrandiskant. 
• En hi fi-byggsats heter BS 7502. Den skall tåla 
75 W tillförd effekt. Ett bassysiem, två mellanregis
ter och ett diskantelement ingår. Byggsatsen inne
håller filter, front , o s v. 
• Ett antal s k högtalarfronter med högtalarele
ment säljs också jämte bredbandshögtalarelemen
tet BPSX 130 för 10 W och ett frekvensområde upp 
till 20 kHz. 

Återförsäljare är L W Ljudteknik, Solbergsvägen 
63, 16170 Bromma. 

SA BA-BANDSPELARE 
NYHET TILL LÅGPRIS 
Tyska SABA:s nya bandspelare Hi Fi- 544 Stereo 
- se bild - ger 2 x 10 W ut och tar 18 cm-spolar. 
Den medger playback och "multi playback" utan 
vidare. Anmärkningsvärt är att denna lågprisband
spelare - utpriset kommer att ligga på 1095 kr 
med moms i vårt land - försetts med utstyrnings
instrument i form av två toppvoltmetrar, alltså inte 
vanliga VU-metrar. - Två tonhuvuden .. 

I övrigt har apparaten försetts med sex skjutpo
tentiometrar för balans och tonkontroller ; vidare 
finns hörriktig volymreglering och möjligheter till 
mixning av två kanaler i mo no. Medhörning an
tingen över inbyggda högtalare eller via hörtelefo
ner. Tre ingångar, lika många utgångar. 

S/N är bättre än 55 dB vid 19 cm/s. 
Alla DIN:s hembandspelarkrav uppfylls, och 

tonområdet är 40 Hz-19 kHz. 

EMI CP 242 KASSETf
SPELARE MED RADIO 
Den i bilden visade lilla engelska kassettspelaren 
för stereo-8 har försetts med en inbyggd FM ste
·reomottagare. Beteckningen är CP 242. En om
kopplare på fronten ger val av mono eller, i undan
tagsfall i vårt land, stereo .. . 

Uteffekten för stereo-å ttan är 2 x 4 W och ton
området anges som 50 Hz-IO kHz. Utgångsimpe
dansen är 4 ohm. 

Dimensioner : 167 x 200 x 73cm = b, dj o h. 
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GÖSTA LANGE: 

7:e Internationella akustikkongressen 

Jetbuller, trafiklarm och störningar 
kräver globala forskningsinsatser 
Intressanta studiotekniska nyheter 

Nyligen ägde den sjunde internationella akustiska kongressen rum i 
Budapest. Dessa kongresser, som återkommer vart tredje år, bjuder ett 
stort antal föredrag inom bl a elektroakustik; byggnadsakustik; buller 
och vibrationer; tal, hörsel och musik; kolekylär- och fysisk akustik; 
samt ultraljud. 

Inom dessa områden gavs denna gång ca 650 föredrag, vilket oftast 
innebar att 13 föredrag pågick samtidigt, fördelade på de olika huvud
ämnena. 

Det finns följaktligen ingen möjlighet för en enskild person att bevaka 
samtliga nyheter som presenteras, utan RT:s speciella korrespondent, 
civilingenjör Gösta Lange, Göteborg, har här gjort en sammanfattning 
av några huvudteman. 

Nya mätinstrument lanseras 
för akustik och vibration 

•• Till kongressen hörde också som vanligt 
en utställning av mätinstrument och annan 
akustisk apparatur. Den i sä rklass största ut
stä llaren var danska" Briiel & Kjaer, som från 
sin start med nivåskrivaren oavbrutet breddat 
sitt program. 

För första gången visades här Hera nya 
instrument, t ex en automatisk efterklangs
mätare, vilken sänder ut ljud med några få 
perioder av mätfrekvensen och sedan mäter 
rummets svar på detta korta anslag ("lone 
burs l") . 

igen . För inspelning av data på fåltet visades 
en ny bandspelare med frekvensområdet 20 
Hz-SO kHz eller för vibrationsmätningar 
DC-lO kHz genom FM-inspelningsteknik. 

Briiel & Kjaer har nu också givit sig in på 
området hydroakustik och visade en mäthy
drofon för området 0,1 Hz-200 kHz. Hydro-

Structure or enclosure 

• • Påfallande är vilket universellt problem 
vår moderna, bullrande trafikmiljö blivit: Så 
kunde fransmännen Mery ro H visa hur jet
juller kvantitativt påverkar människosömnen 
medan japanerna Ando m H visade att män
niskofoster utvecklades långsammare i buller
sam miljö på grund av mödrarnas stressreak
tioner. Ryskan Geltislzeva påvisade att upp
växande ungdom påverkas svårare av buller 
än vuxna människor. Rent allmänt föreföll 
amerikanerna att ta allvarligast på problemet 
med bullrande miljö, medan vissa erigelsmän 
ansåg att farhågorna överskattats. 

Det är möjlrgt att den senare ståndpunkten 
hänger ihop med "lokaliseringen av Londons 
nya storflygfalt, där en akustiker naturligtvis 
kan vara engagerad på någon sida.l ) 

Praktiska åtgä rder att minska bullret sak
nades lyckligtvis inte. Amerikanen Dosanjlz 
och hans medarbetare anvisade hur jetbuller 
kunde reduceras genom lämplig utformning 
av jetmotorernas utblåsningskoner, något som 
de ledande motortillverkarna mycket experi
menterar med, medan en'gelsmannen Davies 
fö'reläste om hur man kan konstruera effekti
vare ljuddämpare för förbränningsmotorer. 
Från Paris och Wien redovisades hur man 
minskar bullret från tunnelbanor - i Wi~n 
skall den nya tunnelbanan passera under 
Staatsoper! - Ryssarna Chrosev m H visade 
två sätt att åstadkomma ganska stora sänk 
ningar av bullernivån från centrifugalHäktar. 

l) Delta är fallel , och diskussionerna kring den 
s k R().~kill-k()mmiftens forslag är f n livliga i 
England. - Red. 

Fig I. B & K:s efterklangsprocesserenhet typ 4422. 
Frekvensområdet omfattar 20 Hz-20 kHz. Instru
mentet har en inbyggd krets plus instrument för 
EDT-indikering, d v s Early Decay Time. Mätförfa
randet är annorlunda än tidigare och metoden kallas 
Integrated PulS(' Method. 

Man får en mycket jämnare och mera re
producerbar utklingning än om man använder 
den tidigare vanliga metoden, där rummet en 
längre tid bestrålades med på något sätt mo
dulerat ljud , som sedan plötsligt avbröts, 
varvid utklingningen registrerades på skrivare. 
Den nya efterklangstidsmätaren kräver dock 
särskild mikrofon, högtalare med drivför
stärkare samt lämpliga filter för att ge det 
önskade mätresultatet, och marknaden väntar 
a lltså ännu på ett helt portabelt instrument av 
denna typ. 

Impulse 1-----1-1 
Generator 

Microphone 
O-+----t Squaring t--......... o-j Integrator I---'--{)Output 

Network 

En annan nyhet var en s k "Single Even I 
Recorder", som på digital väg registrerar en
staka händelser som stötar och transienter. 
för att på uppfordran läsa ut information 
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Fig 2. B & K-processorn grundar sig på den metodik för integration av tonstötar som framlades av Schroeder 
och Kuttruff - den senares modifierade lösning med dubbelimpulser och impulsintegraler samt spännings
reversering - polvändning fnin - V I till + V I V, helt enkelt. Här är upphovsmannens principlösning. 



Elektretmikrofonerna 
slår igenom alltmera 
De största framstegen på det elektroakustiska 
området tycks idag göras på bl a mikrofonom
rådet, där elektreterna nu syns marschera in 
som nya lösningar. Se tidigare RT-nr under 
1971! Bell-laboratorierna använder folieelek
treter till en mångfald oömma och högklassiga 
produkter, t ex riktade mikrofoner, infraljud
mikrofoner (ned till 10 - 3 Hz) och signalgivare 
som påverkas av endast ett lätt fingertryck. 
Uppbyggnaden blir mekanisKt mycket enkel. 
KeramisKa elektreter används nu i mycket 
högklassiga kondensatormikrofoner med yt
terligt stabila egenskaper. Bästa keramik syns 
vara CaTi03• Österrikiska AKG och västtyska 
Sennheiser producerar nu denna mikrofon typ 
i Europa. Men redan ser man nästa variant, 
de "rena" halvledarmikrofonerna, skymta vid 
horisonten. Japanerna Miura m fl rapportera
de vidare framsteg med en kiselmikrofon som 
ansågs vara överlägsen alla konkurrenter som 
närdistansmikrofon. 

På högtalarsidan redovisades mest detalj
förbättringar ; för praktiskt bruk meddelade 
dock ungraren Selmed kurvdiagram för be-o 
räkning av basreflexlådor utgående i para
metrarna maximal volym, undre gränsfre
kvens samt utgångsimpedans hos drivför
stärkaren. 

Österrikaren Freund informerade om kom
plicerade förstärkaranläggningar för festspe
len i Bregenz med plats i det fria för 6500 
personer; liksom för stora Kreml-salen i 
Moskva med plats för 6000 personer. I förra 
fallet används 32 mikrofoner, i senare fallet 

Fig 3. Man kan jämföra utfallet av den äldre mät
metoden enligt tig som anger mätning enligt Inter- ~ 
rupted Noise Method med tig 4. 

fonen har PZT som svängarelement och är 
ingjuten i neopren samt försedd med kabel 
som hindrar vatten att läcka i längdriktningen. 
Den goda cirkulära riktkarakteristiken i ho
risontalplanet och den ganska höga känslig
heten - liD dB re l V/~b - gör denna hy
drofon intressant. 

Nya bullerdosimetrar 
och ljudnivåmätare 
För hygieniker visades en bullerdosimeter, 
som kan anslutas till en vanlig ljudnivåmeter . 
Den visar kumulativt adderad bullernivå, 
mätperiodens längd och tiden för en eventuell 
överstyrning av mätsystemet. Kunskap om 
den bullerdos en individ utsätts för i sin nor
mala omgivning är väsentlig för bedömning 
av risken för hörselskador eller när man stu
derar individens psykologiska reaktion mot 
buller, t ex flygbuller. 

Fig 4. Här är efterklangsmätning gjord med porta
bel apparatur; bl a ljudnivåmetern 2204, välkänd i 
många sammanhang, och processorn 4422, oktav
filtret 1613 jämte förstärkaren 2706 från B & K. Fig 
visar repetitiva förlopp, och reproduktionstroheten 
är som synes hög. Båda kurvorna är upptagna i en 
kyrka i Naerum där Briiel & Kjaer har sin tillverk-
~~ ~ 

45: Från den stora kontrollpulpeten kan man 
avväga solisternas och orkestergruppernas in
bördes balans. 

Konsertsal får kyrkoakustik 
genom tidsförloppändring 
E Voelker från Hessische Rundfunk visade hur 
man med hjälp aven högtalaranläggning kan 
ändra efterklangstiden i en liten teater från 
0,75 till 1,5 s och i en konsertsal från 1,35 till 
4 s. På detta sätt kan man med fördel spela 
kammarmusik i den förra och orgelmusik i 
den senare salen! Detta öppnar intressanta 
perspektiv inom studiotekniken. 

Datorerna har raskt gjort sig oumbärliga 
även inom akustiken. Speciellt redogjorde 

,många forskare för talanalys och talsyntes 
med hjälp av datorer; det vill synas som varje 
språk kräver sin speciella programmering, 
efte'rsom små men väsentliga uttalsskillnader 
kan vara mycket besvärliga att analysera och 
syntetisera. Ett annat stort område för dato
rerna var också utvärdering av rumsaklistiska 
mätningar. 

Holografin öppnar nya vägar 
Ultraljudet viktigt komplement 
Holografi i samband med ultraljud kommer 
att expa,ndera mycket och öppna helt nya mät
möjligheter. Så visade dr Greguss, nu i New 
York, tredimensionella bilder aven hjärna, 
erhållna med hjälp av ultraljud och en delvis 
ny holografisk teknik. Möjligheten att även 
relativt otränade observatörer kommer att 
kunna studera tredimensionella bilder av 
människokroppens och maskindelars inre 
struktur i reell tid har på detta sätt ryckt myc-

ket närmare, och helt nya perspektiv öppnar 
sig för t ex läkare och ingenjörer. 

Andra, mera näraliggande användnings
områden för holografin rapporterades av 
tyskarna Wa/liser och Reinicke, vilka under
sökt svängningarna hos telefonmembran resp 
högtalarkoner med här antydd teknik. 

Piezoelektriska filter 
blir standardkomponenter 
Stora delar av komponenter som nu använd's 
i radioapparater, TV-mottagare, kommunika
tionsteknik och radar, kommer i framtiden att 
ersättas av akustiska komponenter, arbetande 
med ytvågor. I första hand används de till 
fördröjning och som filter och består oftast av 
en tunn film av piezoelektriskt material på ett 
substrat. Mr Paige, en brittisk forskare, gav 
en intressant expose över dessa komponenters 
användningsmöjligheter, medan tyskarna 
Schweppe och Schnabel visade hur s;'\dana 
filter får ersätta nuvarande bandpassfilter resp 
MF-filter. 

Slutligen redogjorde flera föredragshållare 
för ultraljudets användning som mätmetod. 
Polackerna Plowiec och Szyma mätte viskosi
tet med ultraljud, särskilt hur härdningspro
cessen förlöpte hos olika lacker. 

Tysken Koppelmann mätte kornstorleken i 
olika stålkvaliteer, medan Pohlman m fl dels 
hade mätt friktionsminskningen mellan två 
metallstycken när de vibreras med ultraljud 
och dels utfört försök att pulverisera njurste
nar med hjälp av ultraljud. 

Den åttonde internationella akustiska kon
gressen kommer att äga rum i London mellan 
den 23 och 31 juli 1974. 
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.. ---Bonded Neoprene Rubber 

I~~l--- Piezoelectric Ceramic 
"·H~I"' I __ --- Centre of Acoustic Field 

~,..--- Shielding Base 
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:HI----Insulating Bushing 

1110'1---- Monel Support 

~t---- Low Noise Cable 

III;IJ----- Neoprene Rubber Sealing 

671002 

Också den andra stora utställaren, General 
Radio, USA, visade en bullerdosimeter som 
kunde anslutas till ljudnivåmätare eller leve
reras med inbyggd mikrofon. Principen här 
är att man med tryckknapp väljer mätperio
dens lärigd (mellan 8 och 17 timmar), varefter 
dosimetern själv kumulativt adderar de upp
trädande bullernivåerna under denna tid. 

Nackdelen med att använda den inbyggda 
mikrofonen tycks vara att man därmed måste 
arbeta efter amerikanska definitioner på till
låten bullerdos, vilket i många fall kan be
gränsa dosimeterns användbarhet hos oss. 

GR visade också en ny, liten och behändig 
ljudnivåmätare, 1563, till ett pris av 250 dol
lars, vilket gör den till en av de prisbilligaste 
på marknaden, med alla normalt erforderliga 
mä tmöjligheter. 

Man kunde också visa ett praktiskt taget 
komplett ljudlaboratorium i ett enda portabelt 
instrument, 1933, vilket innehöll såväl en 
precisionsljudnivåmätare som en oktavbands
analysator. Med sin vikt av ca 3 kg kan detta 
instrument vara idealiskt vid många slag av 
faltmätningar. Utskrift kan erhållas på en 
prisbillig likspänningsskrivare. 

Bland övriga utställare kunde österrikiska 
mikrofonspecialisten AKG visa en ny studio
reverberationsenhet, inställbar mellan 2 och 
4,5 sekunders efterklangs tid och med dyna
misk anpassning. (RT skall senare beskriva 
detta nya eko. Det har demonstrerats på SR 
nyligen.) Dynamiska mikrofoner visades av 
Eugen Beyer, Västtyskiand ; elektriska orglar 
och gitarrer av italienska EKO. 

Hewlett-Packard visade fOr avancerade 
mätändamål real-time-analysatorer med 1/ 3 
oktavs band bredd , där spektrogrammet visa
des i form av ett histogram med ljudnivån i 
varje tersband projicerad på ett katodstrålerör. 
Analysatorn visades sammankopplad med en 
dator. En korrelator för korskorrelation och 
autokorrelation upp till 250 kHz visades också. 

Flera övriga tyska, ungerska och tjeckiska 
firmor visade också sina olika produkter inom 
elektroakustiken. Dessa utställningar visade 
dock mest standardprodukter. • 
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Fig 7. GR:s typ 1565-8 typ 2. En enklare variant 
som heter 1565-8 finns också fOr mindre krävande 
användningar. 



Digital avlänkning 
i nytt flatbildrör 

• För flygburna utrustningar och 
sådana som används i rymdsam
manhang har amerikanska North
rop - anrik tillverkare av flygma
teriel - kommit med ett nytt slags 
bildrör där plattorna kallas dyno
der. 
• Kompakthet, enklare driftkret
sar och hög ljusstyrka är några 
fördelar med detta mycket utveck
lingsbara bildrör av flat typ. 

• • Det amerikanska flyg- och avionikföre
taget Northrop Corp. har för US Air Force 
utvecklat ett nytt slags flatbildrör med digital 
avlänkning av elektronstrå len, vilket är avse
värt kompakta re än konventionella katod
strå lerör, erfordrar enklare kretsar för driv
ning och avlänkning m fl fördelar. 

Avlänkningskretsarna bestå r somfig l visar, 
aven elektronemitterande skiva (katoden) och 
ett antal elektroder i fonn av plattor, som till
sammans avlänkar elektronstrålen . Plattorna 
kallas dynoder och är försedda med hål genom 
vilka elektronerna från katoden kan passera. 
Det inre av hålen är täckta med ett skikt av 
sekundäremitterande materia l. Dynodernas 
ytor är dessutom täckta med ett konduktivt 
mönster. 

Genom att applicera spänningar över dy
noderna kodas dessa elektriskt , så a tt elektro
nerna tvingas att välja särskilda hål på deras 
väg mot skärmen. Nonnalt skulle elektroner 
nå bildskärmen från samtliga hål, men om 
dynoderna vrids 90° i förhållande till varand
ra, som fig J visar, blir resultatet att endast 
en elektronstråle släpps igenom den sista 
dynoden. Elektronstrålens läge på bildskär
men kan lätt ändras genom att spänningarna 
över en eller flera dioder varieras ; följaktl igen 
kan dynoderna kodas att avlänka elektron
strålen linjärt över skärmen. 

Ingen reduktion av elektronstrålen 
Förstärkning p g a sekundäremission . 
I normala fall reduceras elektronstrå lens 
energi när den fortplantas i ett konventionellt 
)<atodstrålerör. När elektronstrålen passerar 
ett hål i en dynod förstärks dess intensitet i 
stället, tack vare sekundärelektronemissionen. 
Primärelektronerna slår loss nya elektroner 

Fig I. Flatbildrörets beståndsdelar. Sex dynoder utnyttjas här för att avböja elektronstrålen.· 

2 
~I~ 

FREKVENS 

Fig 2. Fyra elektronstrålar kan presenteras samtidigt på bildskärmen genom att, som här, två dynoder av
lägsnas. 

från skiktet inuti hålen och dessa accelereras 
av det positiva fältet kring dynoden. 

Härigenom erfordras endast en katod med 
relativt låg effekt och låg emissionsgrad . 

Samtidig presentation 
av flera svep möjlig 
Den digitala avlänkningen möjliggör inte 
bara presentation av ett enda svep, utan 
egentligen hur många som helst. I praktiken 
bestäms antalet elektronstrålar naturligtvis 
av antalet hål i dynoderna. 

För att erhålla flera svep på skärmen måste 
en eller flera dynoder avlägsnas. Tar man bort 
en dynod blir resultatet två elektronstrålar, 
tar man bort två dynoder fyra o s v (fig 2). -
l ett rör med fyra elektronstrålar måste modu
lationsdynoden uppdelas i fyra kvadrater för 

att isolera separat videomodulation av signa
lerna. 

Ljusstyrkan i ett bildrör av den här typen 
har uppmätts till mellan S och 10 ft lambert, 
men hos Northrop räknar man optimistiskt 
med att kunna öka detta värde till 7S. Som 
jämförelse kan nämnas att en vanlig TV
mottagare avger som mest 20 ft lambert. 

l det ifig J visade bildröret med sex dynoder 
och 8 x 8 hål är upplösningen inte mer än 64 
bildelement. Med 18 dynoder och Sl2xSl2 
hål i varje, blir upplösningen däremot 262 144 
element, och betydligt bättre upplösning än 
så uppges vara fullt möjlig. 

Med 262 144 hål och SO hål/tum uppgår de 
yttre dimensionerna endast till ca 27 x 27 cm. 
Dynodplattornas tjocklek är knappt ett par 
mm. • 
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SONY KV-1300 E: 
Färg-TV med trinitronrör 

* De japanska fårg-TV -mottagarnas intrång på den europeiska mark
naden har tidigare' stoppats genom att rätten att utnyttja P AL-patentet 
inte har givits. * I år har två japanska färg-TV -fabrikanter debuterat på den svenska 
marknaden: Hitachi och Sony. * Den första av dessa har köpt rätt att utnyttja P AL-patentet, medan 
Sony, intressant nog, lyckats kringgå detta! * Här visas i detalj hur man löst problemet. * Detta exklusiva RT -material är publicerat i samråd med koncernkol
Iegan Wireless World, då den svenske representanten inte kunnat med
verka med någon information kring nyheten . 

• • En av de intressantaste nyheterna bland 
TV-apparaterna är utan tvekan Sony:s tretton 
tums fårg-TV - intressant med tanke på att 
man har lyckats gå förbi PAL-patentet samt 
att trinitronrör användes. 

Trinitronen, som gjorts av den kända japan
firman och blev fårdig 1968, är en vidareut
veckling av kromatronen (se RT 1966, nr 6, 
Framtidens fårg-TV-bildrör). Den är inte upp
byggd som en skuggmask utan har ett vertikalt 
metallgaller och framför denna vertikala fos
forband i stället för punkter som hos skugg
maskröret, (se fig I) . En fördel med detta är 
att metallplattan släpper igenom flera elektro
ner än skuggmasken med betydligt högre ljus
styrka som följd. 

En annan fördel är att konvergenskretsama 
kan utföras betydligt enklare ; divergeringen 

Principen för 
Tlinitron-systemet 

styTgak liitnIisk liIs (a) 

liitnIisk h (b) 

av strålen sker ju bara i två dimensioner i stäl
let för tre hos skugf,'Illaskröret. 

Man har lyckats gå förbi AEG-Telerunkens 
patent på på PAL-dekoder genom att göra om 
den mot.tagna fårgsignalen enligt P AL till det 
amerikanska NTSC-systemet. Som bekant 
arbetar PAL-systemet med en B-Y signal och 
en R-Y-signal, som ligger ±90° fasförskjuten 
från den första varannan gång. Fördelen med 
denna vinkelförändring mellan + och _900 

är att om en störning kommer in kommer fas
felen att ta ut varandra. 

Vad man gör i Sonys system är att ta bort 
fårginformationen i varannan linje och i stället 
minnas föregående linjes fårinformation, och 
därmed har man tyvärr missat PAL-syste
mets stora fördel. För att korrigera för fasfel, 
och därmed fårgfel , finns en faskontroll, något 

Fig t. Principen för trinitronröret. Observera att strålarna ligger i ett plan samt det tunna gallret som släpper 
igenom många elektroner. 
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som alltid finns på de amerikanska appara
terna. (NTSC översätts ju ibland vanvördigt 
med Never The Same Colour!) 

Låt oss se på fig 2. Den visar den utsända 
fasen hos R-Y komponenten. Antingen ute
lämnas fårginformationen i linje A, C och E 
och man använder sig av informationen i 
linje B och D, eller så utelämnas fårginforma
tionen i linje B och D och informationen i A, 
C och E används. Om R-Y =900 eller = 
2700 spelar ingen roll, eftersom skillnaden 
mot B-Y signalen är 900 i bägge fallen. 

I fig 3 visas hur direkt och fördröjd signal 
kopplas in till R-Y och B-Y demodulatorerna. 

. Omkopplingen sker med halva linjefrekven
sen. 

Vi antar att omkopplaren står i läge B när 
linje A enligt fig 2 finns tillgänglig. När kro
mi(1anssignalen kommer för linje B, går om
kopplaren över till läge Q, och eftersom denna 
signal är fördröjd med en linje (64 ilS), filr 
R-Y och B-Y demodulatorerna åter fårgin
formation från linje A. När omkopplaren 
nästa gång går över till läge P fås fårginfor
mation från linje C. Att den bistabila vippan 
kan starta både i läge P och Q spelar ingen 
roll, eftersom faslägesskillnaden i vilket fall 
som helst blir 900 mellan R-Y och B-Y kom
ponenterna. 

Demodulatorer 
i gängse utrorande 
R-Y och B-Y demodulatorerna arbetar som i 
ordinära kretslösningar med synkrondemo
dulatorer, som styrs av varsin referensoscil
lator. Fasen hos dessa oscillatorer kontrolle
ras av fårgsynkpulserna (bursts) i den utsända 

A 
R-Y 90· 

B 
R-Y 270· 

C 
R-Y 90· 

D 
R-Y 270· 

E 
R-Y 90· 

t t 
eller Referens: B-Y O· 

Fig 2. På varandra följande linjer som visar fasen 
hos fårginformationens R- Y komponent. 



Krominanssignal 

Halva linjefrekvensen + 
ull 

I 

Linjefrekvensen 

illi 

Fig 3. Principen hos dekodern. För varannan utsänd linje skiftas omkopplaren mellan läge P och läge Q. 

Förstärkare Signa/omkopplare 

Fig 4. Förenklat schema över dekodern. 

signalen, och dessa svänger ±45° i fas (med 
avseende på B-Y fasens referens 0° och 180°),
synkront med R-Y komponentens fasändring
ar. Den ·triggande "burst"-signalen för B-Y :s 
referensoscillator används normalt, . men med 
anledning av att endast en fas av R-Y signalen 
används (+ eller _90°) måste "burst"
signalens fas vändas under varannan linje. 

Detta utförs med ytterligare en elektronisk 
omkopplare, vilket. framgår av fig 4. Omkopp
lingen sker med diodswitchar. Diodswitchen 
överst till höger är till för att koppla om ·mel
lan direkt och fördröjd fårgsignal, och diod
switchen nederst till vänster skiftar fas hos 
synkpulsen till " burst" -kretsarna. 

Sammanfattningsvis finns två nackdelar hos 
denna typ av PAL/NTSC-dekoder: 
• Enda·st halva den utsända fårginformatio
nen används. Jämfört med den ordinära PAL
dekodern skall man dock inte bortse från att 

p 

a 

6,Sk 6,Sk 

Till 
demodulator 

Till 
burst-grindar 

lJ fl 
Från 001 00 och ooooo-utgångar 

hos bistabil vippa 

även denna förlorar en del fårginformation i 
fördröjningsminnet. 
• Fasfel hos den inkomna signalen ger sig till 
känna i form av fårgfel, vilket inte korrigeras 
automatiskt som hos PAL-dekodern. 

Trinitronen har dock fördelar: 
• Ljusstyrkan är betydligt större än hos 
skuggmaskröret. 
• Konvergensen är enkel att ställa in. 

En av trinitronrörets fördelar är, som 
nämnts tidigare, den enkla injusteringen av 
konvergensen, vilket eliminerar behovet av 
injustering på plats av fackman. Man bör 
också få en låg åldring av komponenterna 
genom den låga effektför.brukningen : 78 W. 

Slutligen kan nämnas att denna mottagare 
har automatisk frekvenskontroll som i viss 
mån motverkar NTSC-systemets nackdelar. 

Sonys svenska representant är: Gylling 
Hem-Elektronik AB, telefon 08-981600. 

Hitachi introducerar japansk 
p AL-TV på svenska marknaden 
•• Licensfrågor är i allmänhet svåra och 
känsliga nötter att knäcka. Telefunkens P AL
patent har väl ,hört till de allra känsligaste, 
och det tog japanerna åtskilliga år att komma 
åt detta. Sedan några månader tillbaka har 
Hitachi rätt att marknadsföra PA.L-mottagare 
i Europa - utom i Tyskland - och nu intro
duceras alltså dessa även här i Sverige. 

Men Hitachi är inte ensam med japanska 
fårg-TV-mottagare på den svenska markna
den. Ungefår samtidigt introducerar Sony sin 
mottagare enligt den s k Trinitron-principen, 
ett Sonypatent från 1968, som gjort det ffiÖj
ligt för Sony att agera oberoende av Telefun
ken och gå sin egen väg. 

På vilka grunder man kunnat kringgå Tele
funkens PAL-patent är emellertid Sony-folket 
själva ytterst förtegna om - tydligen är man 
rädd för att väcka någon "sovande björn". 
RT har i samarbete med Wireless World gjort 
en egen utredning i frågan, vilken presenteras 
i artikeln här intill. 

För konsumenten betyder de japanska mot
tagarna bl a ett större utbud av apparater att 
välja bland - speciellt i de !llindre storlekarna. 
- samt lägre priser. Hitachi erbjuder tre 
modeller med 15, 17 och 19 tum ·bildrör, vilka 
betingar ett pris av ca 2380, 2560 resp 2790 
kr. Samtliga mottagare är heltransistoriserade 
(även i högspänningsdelen) vilket är ett plus 

. från tillförlitlighetssynpunkt. Det innebär 
samtidigt att bild och ljud nu kommer på 
sekunden. 

Till servicefrågan har Hitachi en tilltalande 
inställning : Man har nämligen så gott som 
helt gått in för ett utbytessystem av plug in
enheter och därtill givit ut en handbok: med 
vars hjälp merparten fel kan lokaliseras av 
personal utan några tekniska förkunskaperl 

Hitachi-mottagaren på bilden har 17" bild
rör, väger 26,5 kg och är 44 cm djup. 

Hitachi Ltd, som är Japans kanske största 
industriföretag och världens åttonde i stor
leksordning utanför USA, har etablerat sig i 
Sverige med dotterföretaget Hitachi Sales 
Scandinavia AB med adress Västra vägen 11 A, 
Solna, telefon 08-7300470. 

Företagets försäljning i Sverige kommer för
utom radio- och TV-mottagare även att om
fatta hushållskapitalvaror, audiovisuella hjälp
medel etc. • 
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RT hos Stefan Kudelski: 

Teknologdröm om en ny inspelningsteknik 
gav världsledarskap i bärbara bandspelare 

I 

Nagrans skapare vill integrera bild och ljud 
Foto: Nagra-Kudelski S.A - RT 

Någon "herr Nagra" existerar inte, men i en stor och förnämligt ut
rustad anläggning i södra Schweiz verkar en banbrytande problemlösare 
och en rastlöst verksam tekniker som heter Stefan Kudelski. 

Han kan lugnt sägas vara ett med sina skapelser, Nagra-bandspelarna, 
som alla vunnit världsrykte och vilka varje annan, professionell apparat 
alltid jämförs med. 

RT har fått förtroendet att gästa fabriken och att möta monsieur 
Kudelski, som visade sig vara driftchef och utvecklingsledare i en person 
- och en intensiv sådan, gripen av ideer om teleteknikens olika, latenta 
möjligheter: en människa med visioner om kommunikation i bild och 
ljud på nya sätt över magnetband, film och videotape i nya kombinatio
ner. 

Här är en lång och öppenhjärtig intervju som han givit RT:s Ulf B. 
Strange, som ger en historik av firman och dess utvecklingsskeden från 
den mycket anspråkslösa starten som "källarföretag" till dagens världs-
ledarskap. . 

Från Nagra-Kudelski har några som vanligt högeligen professionella 
nyheter just börjat marknadsföras, mini-maskinen SN och den nya ste
reo-masterbandspelaren som värdigt ansluter sig till raden av yrkesinrik
tade skapelser med N agra-namnet. 

En kassett-anordning för rundradiobruk kommer dessutom från fabri
ken, och i vardande är också en ny, liten bandspelare. 

Framtida bandspelarprojekt är bl a en "bärbar studiomaskin" i mo
duluppbyggnad ! 

Och härifrån kan även väntas nyheter för videotekniken också i ljud
sammanhang ... 

•• - Femårsplaner? Nej Då! Om fem år 
vet man inte vad man kommer att syssla med. 
Kanske det över huvud inte finns några band
spelare alls då? Kanske är hela tekniken lagd 
på något annat, film ... video ... ? 

Det finns som känt produkter vilka blivit 
begrepp likaväl som deras skapare ; legender 
redan i livstiden. Utvecklingen - eller ske
endet - rider dock spärr mycket effektivt 
mot personkult och romantiska glorior i tek-

Fig l. Huvudfabrikens nybyggda komplex i Cheseaux utanför Lausanne. Här sysselsätts merparten av fir
mans ca 300 anställda, och uppbådet precisionsbearbetningsmaskiner är imponerande liksom det noggranna 
kontroll- och intrimningsarbetet före leverans. 
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Nagra-maskinernas skapare och grundaren av den 
idag betydande industri, vars produkter utgör världs
standard på området bärbara bandspelare. Stefan 
Kudelski har hela tiden personligen lett utvecklings
och konstruktionsarbetet i denna manifestation av 
tekniskt avancerade projekt som grundas på en 
svårslagbar kombination av långt driven precisions
framställning och kvalitetsmedvetande - och kos
tar därefter. 

niska sammanhang eftersom ~ få ting numera 
utgör en mans verk. Stora , utåt anonyma team 
sysslar med projekt och konstruktioner i väl
bevakade laboratorier och utvecklingsavdel
ningar hos företagen vilka vanligen måste 
lägga an på fungerande och samspelta kollek
tiv kring datorer och mätinstrument mycket 
mera än på några ensliga snillen. Också om 
det väl alltid kommer att finnas några män
niskor av detta avvikande slag håller den 
stigande kostnadsnivån för allt forsknings
och utvecklingsarbete liksom konkurrensfak
torer, patentfaktorer, marknadsföringens svår
hanterliga apparat och mycket annat effektivt 
på att omöjliggöra allt annat arbete än det 
samordnade i hägnet av de resursrika och 
kapitalstarka, etablerade företagen. Och de 
lämnar som bekant sällan plats för några 
yttre individuella erkännanden ; firmanamnet 
är allt. 

Mot den bakgrunden bl a är det en intres
sant upplevelse att träffa en man som är en 
särpräglad individualist, en teknisk visionär 
och en selfmade industriman med obestridd 
och världsunik ställning : Stefan Kudelski, 
skaparen av de för all världens ljudtekniker 
oumbärliga Nagra-maskinerna och grundaren 
av den industri han äger och som väl ostridigt 
ännu saknar motstycke i sitt slag. 

RT har fått den sällsynta förmånen att få 



se fabriken och, inte minst, att gästa ingenjör 
Kudelski i hans kombinerade, mycket stora 
och närmast luxuösa kombination av direk
tionsrum och laboratorium i det nyuppförda 
stora tillverkningskomplexet i Cheseaux utan
för Lausanne ; en av etapperna, åtminstone 
den senaste, i firmans starka utveckling. Hans 
egen person visar sig vid RT:s besök stå i viss 
kontrast till den såväl den strikt funktionalis
tiska fabriksbyggnaden som det stora och 
soliga, träpanelade rummets utstuderade, 
enkla elegans med ägarens apparatbelamrade 
skrivbord (inga papper!), besökssoffa och 
sittgrupp med svängbara, arkitektritade stolar 
som klätts med tjockt, beige moccaläder och 
vilka man nästan ligger ner i. - Jag överväger 
en god stund om jag skall använda kameran 
som ligger framför mig och försöka höfta av 
några rutor på den lille intensive och dyna
miske mannen framför mig, en serie verkligt 
intima bilder aven världsberömd het i solkig, 
uppkavlad skjorta, bekväma mockasiner 
och säckiga gamla byxor över en begynnande 
rondör - en aktiv man, en som status och 
yttre ära, glans och guld lämnat oberörd, om 
vi ska döma av hans yttre habitus . . . Att det 
finns tillfällen då journalistisk ambition bör 
komma i andra rummet till förmån för andra 
kvaliteter blir uppenbart i nästa ögonblick då 
han, på direkt fråga om jag kan ra hans sam
tycke till att ta en bild (men motljuset är be
svärande), far upp och vinkar avvärjande, 
menar sig orakad och högeligen orepresentativ 
i stort för något dylikt ("i ngen ser ju ut så 
här"), sätter fart mot ett av de stora skåpen 
längs väggarna och klänger uppåt, ivrigt 
rotande efter ett sa longsfähigt konterfej 
under muntra sarkasmer om den gång man 
tvang iväg honom till porträttfotografen "i 
stärksaker och svarta kläder som det skall 
vara". Han skyfflar omkring saker i det stora 
skåpet som har en rad motsvarigheter över 
hela väggen och avslöjar under denna på
tvungna inventering rader av tonbandsspolar 
i olika skick och, som det verkar, lite slitna 
mappar med skivor, hans prov- och testskivor; 
mycket operamusik - jag hinner se både 
Verdi ()ch Wagner och föreställer mig mästa
rens nattliga seanser i labbet med de stora 
gesternas musik under mätningar och försök. 
Kanske. 

Där vi sitter faller blicken osökt på en stor 
glasmonter längs ena kortväggen. Den ger i 
koncentrat en hel del av Stefan Kudelskis 
livsverk. Det är ingen museimonter, tingen i 
den verkar inte ha arrangerats, står inte på 
parad. Snarare förvaras de bara där. Jag ser 
en solid, blänkande liten statyett på svart 
sockel: Den Oscar som den amerikanska 
filmindustrin gav Nagrans skapare på 1960-
talet. En lite medfaren Nagra I eller II, eller 
vad det kan vara för version, står där också. 
Jaså, den var med Hi/ary under den berömda 
Mount Everest-expeditionen. Så prototypen 
till mini-Nagran, SNo Där ligger också lab
prototypen till en stereoupplaga av SNo Upp
hovsmannen antyder att "med tiden skall 
han nog göra något av den". Så står där en 
anspråkslös låda med på något sätt omiss
kännliga Nagra-drag, trots frånvaron av det 
mesta som idag konstituerar en dylik : U r
Nagran! Den är historia. 

Nagra - en "framdrömd" maskin 
Schweizisk precision grundval 
Nagra, ja. Det är, om någon trodde det, inget 
fantasinamn i stil med t ex Kodak, som ju 
inte betyder något i sig. Nagra är en futural 

tempusform av ett polskt verb som betyder 
registrera, upptaga. Alltså : "Den skall spela 
in". (Jfr uppgifterna som brukar· återfinnas 
på polska skivor. "Polskie Nagrania" resp 
"Rezyser nagrania" , som betyder inspelnings
tekniker, "Tonmeister" ungefär). 

Att spela in och göra det på nytt sätt -
detta föresvävade den unge, av polska för
äldrar i Schweiz födde StefaR Kudelski som 
student när han bevistade föreläsningarna vid 
Ecole Polytechnique vid Lausanne-universi
tetet de sista åren av 1940-talet. Han inte bara 
drömde om utan arbetade reellt på att för
verkliga iden om en bandspelare som inte 
fanns : En apparat som skulle vara bärbar och 
följaktligen gå att driva på batterier (och de 
dåtida strömkällorna var verkligen annorlun
da mot dagens!) och vara lika användbar för 
reportage som för högklassiga musikinspel
ningar liksom för krävande filmljudtagningar 
i olika sammanhang utanför ateljeerna. Såda
na visioner hade ingen större förankring i den 
verklighet som då rådde. Man hade ju portab
la, handvevade upptagningsapparater som 
t ex den klassiska Maihaken (en tysk, mekanisk 
bandspelare som bl a Radiotjänst hade för 
talinslag), tråd s pelarna var ännu talrika och 
radioföretagen hade faktiskt i flera fall ännu 
att dras med den jättestora, skrymmande 
stålbandsapparaturen på väldiga spolar (på
minde om brandslangsrullar i storlek), i den 
mån man inte använde stora lackskivor för 
längre inslag ; "reportagebussarna", som man 
sade, gjorde knappast skäl för sitt namn med 
klumpig, tung inspelningsmateriel och för 
reportage i vår mening föga lämpade anord
ningar. - Att "gå ut med mikrofonen" 
krävde en hel del anstalter på den tiden -
och särskilt långt från en buss kunde man 
inte alltid vara ... Med tanke på de idag rent 
primitiva hjälpmedlen gjordes ändå många 
gånger häpnadsväckande goda inspelningar 

Fig 2. Kretskorten med sina komponenter för för
stärkare o dyl kommer från en leveransenhet utanför 
huvudfabriken. Här rinner de till i den "mekaniska 
ateljen", där de mäts upp individuellt och avsynas 
noga. - Det är intressant att notera, att den abso
lute pionjären för halvledare i de här sammanhangen 
på sin tid, M. Kudelski, inte ännu är benägen accep
tera integrerade kretsar i sina maskiner, vilka ju är 
uppbyggda kring 60-70 diskreta halvledare. Men 
Stefan Kudelski har ett gott skäl: IC är för ström
krävande då det gäller portabla, batteridrivna enhe
ter. Ännu har han inte funnit någon IC han kan 
tänka sig köpa och använda i sina bandspelare. 

och produktioner, att inte tala om vilka 
kvaliteter den monstruösa, optiska ljudfilms
utrustningen var mäktig i rätta händer! Här 
hemma talade vi om "kortvågsbilar", och i 
det begynnande 1950-talet skulle radion få 
första uppsättningen apparater som förebå
dade den. moderna eran, de danska Lyrec, 
som därpå hängde med länge i inspelnings
bilarna (detta var innan televisionen debute
rat). 

Men studenten Kudelski hade ideerna om 
en bättre tingens ordning än samtidens och 
han siktade på helt professionella avnämare. 
Han insåg den dåtida apparaturens svagheter 
och inte minst rent mekaniska otillförlitlighet 
eller bristande precision. Man kan jämföra i 
någon mån med situationen på 1930-1940-
talen för 35 mm-fotografin. Dåtidens slöa 
filmemulsioner och jämfört med dagens optik 
ofta dåligt tecknande objektiv med svag 
kontrast och gles upplösning kunde, trots allt, 
åstadkomma beaktansvarda resultat om fil
men· hölls plan och mekaniken uppvisade 
precision, som i Leican. Tonbanden på 1950-
talet hade bara namnet gemensamt med da
gens förnämligheter - men om huvudena 
valdes optimalt och anliggningen förbättrades 
väsentligt, det (faktiskt rörbestyckade) för
stärkeriet uppvisade nytänkande, plus att ett 
stort antal andra detaljomsorger utfördes, 
skulle något gott komma ut av ansträngningar
na, det insåg teknikerna vid de olika radio
företag vilka då som nu talrikt förefinns i och 
omkring den region unge Kudelski var hemma 
i: Radio Lausanne, Italienska Schweiz radio, 
Radio Geneve, Luxembourg-sändaren och RAI 
(Milano-sändaren), italienska radion. Till 
dessa vände sig nämligen den nybakade tek
nologen med sin prototyp till framtidsmaski
nen. Efter dessa kontakter tog han ca 1950 
steget fullt ut och inledde handtillverkning av 
en liten "nollserie" maskiner - Nagra, Nagra 
I och Nagra II kallades de. Han hade engage
rat ett par medhjälpare för detta. Dessa appa
rater var alltså rörbestyckade och batteri
strörnförsörjda! Fram till Nagra III härskade 
rören, sedan fick man fram lämpade halvledare 
också i detta krävande sammanhang. - I 
början handvevades f ö Nagran a la Maihaken. 

" Källarstadiet" passerades, och 1953 var 
det dags för en officiellt inregistrerad firma. 
Han installerade sig i Prilly i en anspråkslös 
lokal som ett antal år framöver skulle bli 
känd som hans "atelje", eftersom, enligt 
firmans egen historieskrivning, man hand till
verkade apparaterna "närmast i en konstnärlig 
anda". Men de var dyra, framför allt dyrbara 
att göra, och bristen på kapital från början 
var besvärande. Det hela utvecklade sig 
ganska sakta på grund av finansläget. Det 
fanns inga pengar för en rejäl satsning, utan 
"småhantverket" och fi·nsmakaranda.'1 bestod. 
Man kunde f ö ra sin apparat "skräddarsydd" 
inom vissa gränser, de blev ibland - som 
fina bilar - varandra lite olika. 

Man skall dock .ha klart för sig, att fram
gången - som ju infann sig senare i hög grad 
- var helt beroende på fabrikationens rent 
geografiska belägenhet. Trakten kring Lausan
ne-Geneve har flera hundra års anor som ett 
centrum för den schweiziska urindustrin. Här 
ligger åtskilliga hundra större och mindre 
finmekaniska företag (med tonvikt på mindre). 
Det är väl tveksamt om Nagran kunnat bli en 
industriprodukt i något annat land än just 
Schweiz med dess unika traditioner på ·metall
bearbetning och finmekanik och dess tillgång lIiII 
på härför yrkesskickligt folk, vana att tänka i , 
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snäva toleranser och funktionsduglighet även 
i rena miniatyrsammanhang på områdena ur 
och instrument. En prototyp kan ju alltid 
framställas mer eller mindre hantverksmässigt, 
men att reproducera den i stora serier med 
bibehållna egenskaper, sådana konstruktören 
tänkt sig dem, blir proberstenen. Då som nu 
fick Kudelski skapa många av sina egna verk
tyg för tillverkningen. Det som fanns på 
marknaden erbjöd inte precision nog. Rå
materialen ställdes också höga krav på, inget 
billigt godtogs. · Detta krav prutades aldrig av 
på, inte ens i trängda finanslägen. 

Efter fem års verksamhet, 1958, hade om-o 
sättningen stigit till 434000 SF och produk
tionen omfattade 240 maskiner, för vilken 24 
man åtgick. 

Rom olympiaden initieringsfaktor 
USA:s radiobolag gav stora order 
Ar 1958 blev f ö ett märkesår : Då debuterade 
den modell som skulle bli standard för sådana 
här apparater i mer än 10 år och gå ut i en 
förhållandevis stor serie - Nagra III. Det var 
en för sin tid revolutionerande bandspelare i 
det att den var transistoriserad, bärbar och 
kompakt samt uppvisade data som över
träffade dc dåtida stora, stationära studioma
skinernas; S/N låg typiskt på ca 70 dB vägt 
värde med viss tape. Det blev succes. Tack 
vare "trean" kunde tillverkningen i början av 
1960 börja ske i något som kan kallas indu

striell skala. Kudelski fick en order av italiens
ka radion som gav honom nya möjligheter. 
Italienarna var i stort behov aven bandspelare 
som hans inför Romolympiaden. Ordern 
möjliggjorde maskinanskaffningar och anställ
ning av mer folk. " Ateljen" blev för liten, och 
Nagra-tillverkningen flyttades till en ort som 
heter Paudex, där en liten fabriksbyggnad 
köptes. Femtio personer var nu sysselsatta 
med att framställa 480 Nagra om å ret. Om
sättningen var uppe i 1,5 milj SF. 

Från den här tiden daterar sig uppsvinget. 
EBU-företagen började inse vilket .märkligt 
hjälpmedel denna bärbara, högkvalitativa 
bandspelare var. Flera europeiska radiobolag 
beställde, men det stora och avgörande in
tresset gjorde sig märkbart från USA: Där
ifrån hörde de kontinenttäckande radio- och 
TV-bolagen ABC, CBS och NBS av sig, inte 
minst sedan Stefan Kudelski efter att ha ansatts 
av filmbranschen fullbordat sitt synkronupp
tagningssystem Neo-pilot för sammansynkning 
aven Nagra med en filmkamera, så att bild 
och ljud utan hinder samman lagrades på 
filmen (se RADIO & TELEVISION 1969 nr 
JO, bl a). Vad detta har betytt för särskilt TV
filmarna ligger i öppen dag, och huset Kudels
ki kom i ropet som aldrig förr efter detta. De 
Neopilotutrustade Nagrorna kom att utgöra 
merparten av tillverkningen (och var de 
dyraste). - På hösten 1964 hade man växt ur 
fabriksutrymmena i Paudex, med den följd 
att företaget fick börja spalta upp sig -
man fick hyra separata lokaler i Renens för 
administration ocn säljledning. ·Samma år var 
omsättningen uppe i 6 milj SF och produk
tionen översteg 1500 apparater med en perso
nalstyrka om 126 personer. Företaget fick 
börja organiseras om för att anpassas till 
"stordriften", som bl a hade till följd utökade 
kontrollfunktion~r i tillverkningen liksom 
mera omfattande checkning av inkommande 
material, -o dyl. Man skaffade avancerade 
mätmöjligheter o s v, men det väsentligaste 
och negativa var att produktionen med de tilt 
buds stående medlen, trots allt, inte gick att 
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Fig 3. Stålchassierna har fyllts med mekanik och 
elektronik på sin väg mot slutkontrollen. Här instal
lation av kretsar jämte kontrollmätning. Märk mo
torinstallationen med drevet i den [V som är under 
arbete. 

Fig 4. [ de kliniskt rena och ljusa sammansättnings
lokalerna - de olika mekaniska verkstäderna för 
chassiernas och metalldelarnas framställning och 
bearbetning har fö inte mycket med gängse verk
stadsindustri att göra! - arbetar folk liksom i 
provnings- och kontroll centralen här i vita rockar 
med att justera in, mäta upp och avsyna Nagrorna 
bland en skog av elektronisk mätapparatur. Märk 
de emballerade och leveransklara bandspelarna på 
tre bord t h jämte lagerhyllorna för maskiner, vilka 
med sina tillverkningsprotokoll står i tur att gran
skas. - "Stationen" som syns längst ner på fotot 
använder som synes den lilla högtalarförstärkaren 
som gjordes till Nagra [II (längst upp t h på bänken). 

öka i önskvärd grad . Eftersläpningen var 
kronisk med ständiga restorder och 6-8 må
naders leveranstider i stället för direkt från 
lager. 

Man tillstår så här efteråt, att detta läge 
innebar betydande risker i det att någon, trots 
Nagrans nu inarbetade renomme, kunde tän
kas gå in i konkurrensen och utnyttja tids
faktorn till sin fördel. Utvecklingsarbetet fick 
också sitta emellan, framgår det. Arbetskraf
ten var ett problem i Schweiz, då som nu, och 
firmans effektivitet var av olika skäl inte den 
högsta . 

En utväg erbjöd sig i övertagandet aven 
mindre mekanisk industri i Neuchatel - ihop 
med (den infödda schweiziska) arbetskraften, 
som representerade en kontinuitet vilken va·r 
värdefull, utom att den ansågs ha själva käns
lan för jobbet, menar man. Här inleddes un
dertillverkning av kretskort. 

Man hyrde successivt in sig på flera håll 
under åren 1966 och 1967, men även om den 
mest akuta platsbristen hävdes härigenom 
fick man interna kommunikationsproblem, 
efter välkänt mönster. Den rationella lösning
en vore att flytta ihop hela tillverkningskedjan 
på ett ställe. Eftersom "Kudelski redan 1964 
köpt mark i Cheseaux, ca 15 km från Latisan
ne, för ett industribygge började man rita på 
detta. Samtidigt organiserade man om hela 
den världsomspännande försäljningen i det 
att firman beslöt gå in själv i de länder där 
detta ställde sig möjligt och skapa egna dis tri
butionskanalcr eller också inleda samarbete 
med bl a ett antal stora elektronikkoncerner 
(som fick agenturen). I Tyskland blev det 
Telefunken-Kudelski, i Japan tog Sony hand 
om affårerna o s v. Eftersom en så avancerad 
produkt alltid måste omgärdas med långt
gående serviceåtaganden var man samtidigt 
angelägen att bygga upp en organisation för 
detta med full kontroll över alla led . Samtidigt 
fick man ett lämpat instrument för den lokala 
prissättningen. Ar 1967 hade man engagerat 
den kände inspelningsteknikern Bure/l Hayden 
i England för att där ta hand om Nagra, och 
i USA fick ett nytt bolag under ledning av 
ljudteknik- och filmveteranen Loren Ryder 
sköta affårerna. Två år senare köpte Några
fabrikeri in sig i ett franskt bolag o s v. Poli
tiken har varit att gå in med hälften av kapita
let för att ha full medbestämmanderätt. -
I Sverige har dock Nagra inga finansiella 
intressen i generalagenturen. 

Det kan noteras i sammanhanget, att Nagra
maskinerna normalt aldrig är till salu i de
taljistledet någonstans. Maskinerna beställs. 
efter specifikation direkt från agenturerna och 
till nettopriser... Men jag har icke .desto 
mindre sett en Nagra i en radio/TV-affår i 
Geneve. Det måste ha varit ett begagnat 
exemplar. (Också detta är sällsynt). 

Kanske detta f ö är tillfållet varna för be
fattning med begagnade maskiner, där ur
sprunget inte kan styrkas fullt klart : Bara i 
Sverige torde ett IS-tal Nagra ha stulits på 
några ra år, från bl a inspelningsföretag och 
ett serviceställe liksom från ett par utbild
ningsinstitutioner.l några fall kan man peka 
på att det måste föreligga ett rent beställnings
jobb, då inget annat rörts i de hemsökta 
lokalerna, trots förekomst av andra, värdefulla 
apparater. Numren som följer varje Nagra 
och bokförs på flera ställen bör alltid kon
trolleras vid eventuell affår med sådan ma
teriel. Både polisen och servicen "har givetvis 
seriebeteckningarna på de aktuella maskiner- ' 
na . 



Efter tio år ansågs Nagra II[ mogen att 
efterträdas aven ny konstruktion med den 
gamla som god grund. - Alla Nagra har ut
förligt beskrivits i RT vid tidigare tillfällen, 
t ex i apri lnumret i å r, varför någon teknisk 
eller datamässig presentation inte är behövlig. 
Den förbättrade och mångsidigare IV-model
len visades i prototyp för medlemmarna i 
Samfundet Sveriges Film- och Televisions
ingenjörer på Apollonia i Stockholm vintern 
1968 av nuvarande fabrikschefen M. Dupm/z, 
som f n kan glädja sig åt en dagskapacitet 
om 15 "fyror" per dag i den nya, stora fabri
ken. Modellen började tillverkas under 1969. 
Då stod fabriken klar i sin helhet, och den 
totala tillverkningen kunde förläggas dit mot 
hösten det året. Man noterade då en omsätt
ning av 12 milj SF och en ""å rsproduktion om 
25 12 maskiner. 

1970 celebrerades med att man delvis från
gick sina traditionella marknader, de som 
film- och radiobolagen jämte inspelnings
industrin utgör, och satte minimaskinen SN i 
produktion. Den säljs, som framgått aven 
längre artikel i aprilnumret av RT, till bl a 
pressen, polisen, militära organ och till me
dicinska ändamål. D v s viss militärelektronik 
hade Kudelski utvecklat redan tidigare, det 
vore snarare märkligt om motsatsen varit 
fallet. - Se RT 1971 nr 4. 

Miniatyr-Nagra är i vardande 
"Dolby är inte så intressant" 
- Men en a/11a/örapparat får vi vänta länge 
än på från er, herr Kudelski? 

Ja, några sådana nyorienteringar ifråga 
om firma policy och tillverkningsprogram är 
inte att vänta, framgår det - om inte annat 
räcker det med att peka på att all kapacitet, 
trots utbyggnaderna, är tagen i anspråk för de 
traditionella produkterna, som ju knappast 
några avsättningssvårigheter existerar för. De 
300 anställda har fullt upp med jobb redan. 
Denna styrka leds och administreras med ett 
minimum av organisation, blir intrycket efter 
en rundvandring och efter studium av före
tagsstrukturen : Det är i praktiken egentligen 
bara tre man som utgör beslutsfattargruppen, 
en tillverknings- och produktchef, en mark
nadschef och så VD, som själv leder utveck
lingsavdelningen och arbetet där. Direktionen, 
som ju annars är frikopplad från dylika upp
gifter, arbetar här helt efter det mycket mindre 
företagets principer. 

Det visar sig, att stereo- agran sätts i 
produktion innevarande år (ett par ex har 
redan nått Sverige när detta skrives) och så 
kommer en nyhet att debutera: En maskin 
som fått arbetsnamnet ES. 

Eftersom den blir mindre än den nuvarande 
Nagran men dock större än SN, får Kudelski 
en motsvarighet till S/ella vax. ES uppges bli 
ännu mindre än denna också schweiziska kon
kurrent från Georges Quelle/ (de båda herrarna 
hade en gång i tiden visst samarbete och planer 
på ett utvidgat sådan t, men olika omständig
heter gjorde att något sådant inte blev av, och 
nu går de skilda vägar). ES tar 13 cm-spolar 
och är tre-motorig. Vi återkommer om den 
senare. 

En kassettanordning hör också till det man 
arbetar med nu för release senare. - Mer om 
denna längre fram. Till kommande projekt 
hör också 'en liten studiomaskin , men den 
torde dröja länge än. Flera mixers är även i 
vardande. 

Schweizarna är oöverträffade i såväl fin
mekanik som aV!incerad elektronik på just 

Fig S. Ännu en inblick över de vidsträckta mätrummen med kont roll utrustningar för miljonbelopp som firman 
använder; märk alla B & K-svepgeneratorerna och övriga "gröna boxar". 

det här området, och t ex amerikanerna har 
inte kunnat passera den här kombinationen, 
än mindre japanerna. Men trots de här essen
tiella tingen kommer ju intressanta lösningar 
från andra håll , som t ex Do/bys brusreduk
tionskretsar : 

- Dolby är en utmärkt uppfinning och helt 
OK i sina sammanhang, säger Stefan Kudelski 
eftersinnande. Men för vår del , fortsätter han, 
ställer sig användningen av Dolby egentligen 
inte särskilt nödvändig eller intressant. En 
Nagra har ju redan ett signal-brusförhållande 
på 70 dB eller mer. 

Dolby är någonting man bör ge folk då 
man inte på andra vägar kan nå ett högklas
sigt resultat. 

Han lägger fram sin syn på det här med 
den övertygelsen som grund att "det är onö
digt att sträva efter ett högre signal-brusför
hållande, eftersom en radioutsändning i dag 
på sin högsta höjd kan ligga på ca 55 dB -
något som ju t ex är fallet i Sverige, där S/N 
(= max 45 dB) måste anses ligga högt i jäm
förelse med många av kontinentens radio
företag. 

Jag undrar om han inte viII hålla med om 
att Dolby nog är väldigt bra att tillgå för 
teknikern, därför att den gör livet enklare 
för honom, i synnerhet om han gör ett misstag 
vid utstyrningen så är Dolby-elektroniken 
"förlåtande" ... ? 

Det är alltigenom teknikern Kudelski som 
talar, han sitter/ligger med korslagda ben och 
viftar med ena handen i luften medan han 
ivrigt utbrister, gång på gång: "Jag skall för
klara. Jag skall förklara .. . " 

Han menar att för radiosändningar t ex, är 
hans Nagror lite fö r bra, egentligen! Man 
behöver inte Dolby där, men det kan vara 
viktigt att tillgå sådan elektronik för film, 
och framför allt för mastering, d v s vid gram
mofonskivors tillblivelse. Då behöver man de 
höga dynamikvärdena och den låga distor
sionen som komplement till övrig utrustnings 
egenskaper. 

Samtalet kommer in på kassetterna, natur
ligtvis. 

Att Nagrans konstruktör är ljum för dessa 
är uppenbart. Han understryker energiskt -
precis som Lennart Ljungberg här henuna -
att det ännu går att avvinna den traditionella 
grammofonskivan mycket mera än hittills och 
att varje jämförelse med kassett-tape är något 
i grunden meningslöst. "Det är ett fundamen
talt misstag att tro att magnetbandet ensamt 
kommer att bestämma utvecklingen". Ja, den 
så ofta dödförklarade och icke utvecklings
bara skivan, på väg "ut", trodde man mot 
slutet av 1930-talet (då det optiska filmljudet 
var bättre), mot slutet av I 940-talet och lika
dant nu, i kassett-åldern, är ihop med filmen 
- upplösningen! - i själva verket överlägsen 
alla former av magnetband, men det är en 
obekväm sanning för många. Ty grammofon
skivan "Iigger still" , men en magnetstruktur 
är föränderlig, påminner Stefan Kudelski om. 

- En bra skiva som inte uppvisar brister i 
matrisering och pressning har i sig en inne
boende överlägsenhet över den magnetiska 
processen med vars hjälp den tillkommit -
skivan kan ha ett vägt S/N-värde om 80 dB! 

Tio-dR-marginalen mot 80 dR 
Modulationsbrus värsta faktorn 
Han finner att den där maginalen om ca 10 
dB är önskvärd att "erövra". · D v s för att 
bygga en standardbandspelare som ger över 
80 dB S/N ... 

- Vilken förbättring är då att vänta för att 
nå det målet? 

Det kan han inte direkt svara på, bara att 
flera olika faktorer måste fås att samverka 
(S Kudelski har i ett annat sammanhang 
yttrat att Dolby-kretsar möjligen kunde ingå 
i bandspelaren för att nå upp till de eftersträ
vade dynamikgränserna, men han måste ha 
tänkt på en "framtids-Dolby" då) och att en 
viktig sak att beakta är modulationsbruset. 
Det måste tas ner. 

Jag vet från andra källor att han anser mo
dulationsbruset utgöra en av den magnetiska 
inspelningsteknikens mest påfallande brister. 
"Ibland har jag misstänkt detta vara orsaken a.. 
till en viss röstdistorsion (vokal distorsion) ,. 
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som inte är förhanden vid inspelning direkt 
på skiva." 

- Ja, det förefaller lönt att försökå angripa 
problemet säger han, erinrad om detta. Men 
han vill understryka, att grammofonskivan 
naturligtvis är mediet framför andra i helll
men. För portabelt bruk och för enklare för
nöjelser passar bandet: 

- På stranden tar jag förstås inte med mig 
grammofon och sk ivspelare, utan jag nöjer 
mig med den kvalitet som kan finnas i kasset
ten. Men den står a lltså på en mycket låg 
nivå, och för sådana saker kan man utnyttja 
kassetterna som de är. Omgivningsbruset i 
dylika situationer är ju alltid på en så hög nivå 
att förbättringar hos tapen ter sig rätt me
ningslösa! 

Den normala tapen har sitt berättigande, 
vill han ha sagt, om man önskar en kvalitet 
lika hög som eller högre än den gängse gram
mofonskivans - men då får man använda hög 
bandhastighet. Den vanliga 7,5-tumshastig
heten anser han vara mindre bra med tanke 
på att tapen - särskilt den för masterfram
ställning - förändras. Gör man en upptag
ning, låter den ligga och senare spelar upp 
den, 'playback recording', så uppstår lätt fas
fel genom att magnetbandets fysiska egen
skaper undergått förändringar: Bandets di
mensioner är inte de ursprungliga, kanske, 
och det kan ha blivit skevt på vissa ställen. 
- Spaltolikheter inverkar också o s v. 

Enligt vår sagesman i det stora chefs- och 
labbrummet i Cheseaux kompenseras sådant 
i huvudsak aven så hög hastighet som möjligt 
under inspelningen. iDet är därför han varmt 
omhuldar l5-tumshastigheten. Han pekar på 
den Nagra som ligger på hans skrivbord, 
hämtar den och visar på masterkorrektions
kretsarna för 15 tum som finns i den. (Andra 
har som känt avvikande åsikt om den egentli
ga nyttan av 15 tum/38 cm/s; Stig Carlsson 
har t ex gjort ett antal av sina förnämliga 
upptagningar för bl a Rikskonserter med 19 
cm/s. Mari kan ffi höra, att 38 cm/s visserligen 
bör ge några dB mer i dynamik, men att 
främsta fördelen är lättare bandredigering, 
man "klipper" och/eller handskas hanterli
gare med ett band där informationen ligger 
över en så lång taperäcka som möjligt. 

För den specialintresserade kan nämnas, 
att agrans kompensationsnät i stort sett 
motsvarar den Ampex-kurva som fanns en 
gång i tiden och som kallades AME-kurvan, 
Ampex Master Equalization.1) 

I) RT har tidigare belyst den senaste Nagra-model
lens sk Nagra-Masterteknik. Den bygger på delvis 
annan teknik än den hittills gängse vid utnyttjande 
av tonband, en effektivare sådan. Kudelski har fors
kat i bands tonspektrala informationsfördelning och 
funnit att de idag aktuella bandtyperna är goda dis
kantbärare; bällre än som förutsells i teorin. Det 
innebär en snävare förhållning mot frekvenskurvan 
som kan st yras flackare och en annan tidbasdispone
ring sam t att överstyrningsrisken i H F-regionen 
har minskat som avskräckande faktor. vare sig man 
tänker på bandövermällnad eller klippbenägenhet 
hos in/avspelningsförstärkeriet. Den i RT ofta åbe
ropade siffran eller värdet 32 mM/mm SOm referens 
vid O dB (vi tillåter oss att inte räkna om enligt SJ 
här) har Kudelski "rolkat om" till 54 mMx/mm och 
alltså kraftigt ökat mättnaden. - Hur Nagra [V-S 
fungerar som graveringsinstrument mm har antytts 
tidigare; Mr kan tilläggas att elektroniken inklude
rar lågpassjilter och limiterkretsar. Det förra blir 
verksamt omkring 20 kHz, limitern träder in vid +4 
dB överstyrning av bandet och dämpar då 6 dB j ett 
förlopp. 

28 RADIO & TELEVISION - NR 11 -1 971 

Fig 6. Nagra IV filUlS i en mängd varianter. Här. L-versionen, fullt utrustad for pilottonsynkronisering. -
Relativt ny är en 35 kHz-version fOr databruk och vetenskapliga användningar. Detta höga frekvensområde 
hålls inom 2 dB på alla tre hastigheter. Man kan variera hastigheten ± II % i 2 %-steg via en variator (extra). 

Fig 7. Nagra IV-S, där S står fOr stereo. Maskinen är primärt tänkt för masterbruk vid skivframställning, se 
RT:s aprilnummer fOr presentation och huvuddata. - Det har visat sig, att man gärna använder S-versionen 
t ex inom filmindustrin for tvåspårsregistrering och inte fOr stereo; det är tacknämligt att tillgå tvåkanaI
bandspelarens möjligheter om man från en scen till en annan vill ha föregående scens ljud eller effekter kvar 
över den nya bilden, som kan vara t ex en zoomning fnln fOregående inställning eller en avståndsbild aven 
person, vars röst man hört nyss och som man vill ha liggande kvar. 

Low-noise-banden mest för amatörer 
Standardtjocka band, hög fart bäst 
Den högre bandhastigheten har också en 
annan, rent praktisk aspekt som Nagrans 
skapare pekar på. Det gäller att använda så 
optimal mastertape som möjligt, och enligt 
hans mening har de nyare low noise-banden, 
som är tunnare och mera utstyrbara än de 
traditionellt tjockare standardbanden, inga 
avgörande fördelar att uppvisa därvidlag. De 
är behäftade med för hög kopieringseffekt 
("print through"), varför man vinner mera på 
att kombinera standardband med hög inspel
ningshastighet, förfäktar maskin- och inspel
ningsspecialisten Kudelski. 

Kassetter och kassett-elektronik bildar lite 
av röd tråd i samtalet under eftermiddagen, 
och jag tänker på de preliminära rön som 
gjorts på olika håll om fasvridningar och 
diskantfel vid kassettanvändningar. Bristen på 
enhetlighet gör att man vid avspelning av 
olika kassetter på olika kassettspelare hamnar 
ungefär varsomhelst med tonområdena ; man 
kan göra markeringar på eller vid diskant
ratten och till slut få en hel provkarta på 
olikheter. 

Kassett-tapen ger svåra fasfel 
Nagra-kassett för rundradiobruk 
Vid den punkten i samtalet far monsieur 
Kudelski upp och ilar efter ett dokument han 
vill visa oss: Det är ett brev till honom från 
Institut fur Rundfunktechnik i Hamburg där 
en herr SchUrer refererar försök som gjorts 
inom IRT med en vanlig Philips kassettspe
lare. Konklusionen var den, att med kassett
tape kan man ffi upp till 360° fasfe!! Men då 
fasfel är frekvensberoende får man väl påpeka, 
att detta extremfall inträffade vid 10 kHz. 
Upp till 90° får väl anses tolerabelt med dagens 
standard, eller brist på sådan. 

Eftersom jag inte känner till någon gängse 
kassett med så stort frekvensomfång som 10 
kHz blir förklaringen den, att firman håller 
på att utveckla en professionell kassettapparat 
för rundradiobruk och stereosändningar. Det 
är om detta Hamburg-brevet egentligen 
handlar, inviger Stefan Kudelski sin besökare. 
Fasfelen i signalen - som ju innehåller ett 
stort' antal frekvenser, vilka har ett visst in
bördes fasförhållande - blir särskilt kritiska 
vid höga frekvenser, då förskjutningar inträ-



der. Och eftersom den här nya anordningen 
inte ~ir tänkt som en enkel loop för pauser 
eller påannonser eller dylikt utan är avsedd 
för produktion av musikprogram över radio, 
blir den bredbandig. D v s, reserverar Stefan 
Kudelski sig, det är inte fråga om kvalificerade 
musikprogram", för sådant behövs absolut en 
tekniker och en levande hjärna bakom" (vi 
får hoppas han anser begreppen analoga). 

- Kassetten i den här meningen hör nog 
till framtiden, menar han. Vi går också här i 
Europa samma väg som man gjort i USA; 
mot automatiserad sändning. Men tekniker 
måste man ha då man gör mastertapen och 
vid viktigare sändningar. Nagra-kassetten 
skall kunna användas vid skvalmusik, där 
man kan automatisera alltihop med påannon
ser, programkommentar, o s v. Man lägger 
dessa på en eller flera kassetter, och de i sin 
tur skjuts in i en mekanism som ger påa nnon
serna m m efter bestämda tidsförlopp o dyl, 
och musiken kommer in efter önskan. Det 
hela skall styras med hålkort, säger han . 
Magnetiska impulser eller rent elektronisk 
styrning borde naturligtvis också gå att an
vända. Man kan jämföra med de amerikanska 
systemen för videokassetter stackade en masse, 
vilka kontinuerli!,>t ger automatiska program, 
stationssignaler och påannonser m m. Kudels
ki gör förstås ingen programvara, enbart 
kassettelektroniken, understryker firmachefen. 

- Ett typiskt område för sådana här auto
matiserade radioprogram är sådana för bil
förare. Det blir ungefär andra- och tredje
programkaraktär över det hela, tänker han sig. 

Konstruktionen är av koaxialtyp för den 
här rundradiokassetten. Man har anbragt 
spolarna över varandra a la databandspelare, 
men man kan också tänka sig att ha en enda 
spole. Stefan Kudelski är inte direkt optimist 
härvidlag: 

"Det stöter på väldiga svårigheter att göra· 
en sådan här sak funktionsduglig, och det 
ställer sig rätt ogemytligt att jobba praktiskt 
med en sådan här apparat". Ja, när det gäller 
att redigera från en sådan tape eller en film 
så lagrad - koaxiellt med spolen - blir det 
rejält knepigt, kan man instämma . Av allt att 
döma är den här lösningen dock fortfarande 
något som anses aktuellt i Nagra-Iaboratorier
na. Kassetten saknar egentlig kapstan-axel i 
sig; härav möjliggörandet av automatiken 
som ombesörjer bästa diskantåtergivning, 
förenklat uttryckt, samt, sist men inte minst, 
ger minsta möjliga fasfel i sammanhanget. 
Den här anordningen ligger Stefan Kudelski 
varmt om hjärtat och han arbetar rätt inten
sivt med den. 

Kommunikationen med bild och ljud 
kan göras mycket enklare än i dag 
"Total kommunikation" är något man skulle 
kunna säga gäller om denne konstruktör. Det 
numera rätt skändade och slitna begreppet 
"visionär" låter sig utan vidare tillämpas på 
honom : Vårt samtal spänner över alla möjliga 
aspekter på kommunikation via elektroniken, 
han har ideer som formligen trängs och upp
slag till en må ngfald tillämpningar för medier
na film, magnetband, video tape och radio
vågor. Han är dock inte någon dogmatisk 
och teknologiförsvuren teknokrat, gång på 
gång framskymtar hans människointresse och 
hans syn på de problem som handhavandet 
av "tekniska" ting vållat. Man anar att s k 
design inte har någon vän i honom, och en 
roande illustration till hans dröm om att 

Fig 8. Nagra S/N är en fullödig miniatyrbandspela
re. Några är i bruk i Sverige. 

"konstruera och bygga den perfekta färgtele
visionsmottagaren" vi talar om utgör hans 
sekreterares entre just då: Han har tidigare 
kallat på henne för att hon skall ombesörja 
hämtning för reparation av hans färg-TV
apparat (av ett mycket känt märke): "Det är 
nu sjätte gången på kort tid den säckar ihop!" 
Han ler resignerat och slår ut med händerna i 
en talande gest. Sekreteraren försvinner och 
den TV-löse Kudelski utvecklar sina ideer om 

. denna i sinnevärlden icke-existerande TV
mottagare som inte går sönder. Han vill göra 
front mot lusten till modebetonad formgivning 
genom att utföra sin "fullkomliga" apparat i 
moduler. Han anar att han är för tidigt ute 
med projektet, därför att bildrörsfrågan blir 
så kritisk och att apparaten kalkylerats till 
6000 schweizerfrancs: 

- Ingen människa vill idag investera en 
sån summa för att få en TV-apparat, om den 
än vore aldrig så bra! Man tar hellre repara
tionskostnaderna ... 

Bild och ljud: Samtalet går vidare och 
handlar om processen vi har då vi upptar 
signaler, ljud, på magnetband resp processen 
med överspelning till perforerad magnetfilm 
via speciella maskiner. Vi rör oss ju med hål
perforerad tape och olika synkroniserings
förfaranden. Vad kan uteslutas, vad kan göras 
bättre? 

- Att ta bort det där mellanledet vid över
loringen, alltså användningen av perforerad 
film (17,5 mm) för att få 35 mm, är i och fOr 
sig inget problem lä ngre. Lösningen finns 
färdig sedan många år tillbaka! Men fn är 
det ju ingen inom filmindustril) som vill jobba 
med två medier eller, rättare, - han söker 
efter engelskan - format eller storlekar. Man 
arbetar ju med bildtagningar, filmer som har 
hål kring sig, perforeringar ; och skulle man 
ge sig till att också använda kvartstums 
magnetband - som i princip har " magnetiska 
hål", fast man inte ka.n se dem - fordras en 
tilläggsutrustning, detta för att vid klippning 
av filmoriginalet man skall kunna klippa i det 
"magnetiskt perforerade" kvartstumsbandet. 

- Ännu så länge har ingen velat satsa på 
det, och get tycker jag personligen är lite 
tråkigt. Nu går man omvägar. 

I sammanhanget utvecklar Stefan Kudelski 
också tankar om önskvärdheten av förbätt
ringar på synkroniseringssidan. Frekvensmo
dulering för pilotton (frekvensmodulerad bär
våg avses) vore bättre än den nuvarande enkla 

50 Hz-uppteckningen, men nackdelen består 
i att man då inte kan urskilja de här perfore
ringarna på samma sätt som när man lägger 
på 50 Hz på filmen på gängse sätt i förbin
delsen bandspelare - kamera tachometer
generator (eller nätet). Vid stillastående tape 
kan man inte se frekvensmoduleringen, vilket 
problem inte uppstår vid den inlagrade 50 
Hz-signalen på bandet. 2) - Allra bäst ställer 
sig kristallstyrning av bandspelaren. (RT åter
kommer till detta i senare sammanhang). 

"Moduliserad" studiomaskin som blir 
bärbar projekt från Nagra-Kudelski 
I början av den här artikeln nämndes att 
Nagra-Kudelski-namnet i en framtid f f g kan 
komma att förknippas med en studiomaskin. 
På tal om ovanstående synkroniseringssystem, 
och i någon mån Nagrans nuvarande snabb
spolning framåt framkom, att fabriken pro
jekterar en "studio" -maskin som blir helt
igenom olik existerande ·sådana. 

Som man kan ana blir den främst så mini
betonad det någonsin går! För det andra blir 
den konsekvent moduluppbyggd. Såväl elek
tronikens olika delar som mekaniken (!) skall 
tydligen gå att avlägsna ur ett huvudfunda
ment. "Centralenheten", som är i,särtagbar, 
torde inte innehå lla uppspolningsanordningar, 
t ex. Maskinen skall vara så utformad att den 
skall kunna anses reellt bärbar ... Han vill 
kunna använda sin nya "stora Nagra" i in
formationssökningens tjänst och tänker sig 
bl a att bandredigeringen skall kunna ske 
över en datacentral vid studion - härför blir 
hans projekt X försett med inspelningselektro
nik för pulser, bl a. 

Ett par mixers får vi snart se med Nagra
beteckning: Han vill nu själv göra en av den 
typ som bl a Sennheiser och SELA här hemma 
länge haft, men mycket mindre - Nagra IV
mixern sitter över locket till bandspelaren . 
Mono, fyra ingångar och en utgå ng, frekvens
förloppskontroller, filter och "metrar". Inga 
skjutpotar men rattar, det är önskvärt i USA 
och sparar f ö utrymme. - Den stora mixern 
blir knappast portabel och här får detaljer 
avvaktas. 

2) För detaljer kring det gängse Nagra-NeopilolfOIl
systemet, se RADIO & TELEVISION 1969 nr 10 p 
24, Ljudet i filmen. Där avbildas prillcipenjiir della, 
och där jramgår hur pilollonspårell ligger i mot jas 
sinsemellan. I art.jramgår också all man ist jör 
kamerans I V 50 Hz pilotton-synkpuls vid 24 el 25 
rutor/s kan använda ett 14 kHz biiljrekvellssystem, 
varvid 50 Hz-pilollonenjrån kameran moduleras på 
en signal medjrekvensen 14 kHz, som sedan registre
ras ihop med programmet men ca 20 dB under dellas 
nivå. Styrsignalen filtreras bort vid avspelningen, 
och oscillatorerna kan drivas av Nagrans egna batte
rier, t ex - PiIollonen kan också genereras av nätet 
direkt. 

Då man placerar banden med sitt just upptagna 
ljud jrån t ex en dags tagningar jör överspelning av 
tonbandet på den perjorerade magnet filmen uppnår 
man, alt slutledet blir lull synkronisering mellan 
bildfilmen i sin projektor och ljudet till filmen: Det
tas andra led, den med styrtonjörsedda magnet fil
men spelas upp på en särskild enhet med speciallllJ.
vuden, (filter, begränsare odyl kan jullständiga), 
varvid styrtonen separeras bort, demoduleras och 
jämförs med nätjrekvensen. Finns skillnader, gene
reras en jelspänning som inverkar på balldspelar
motorn i kompenserande syjte. Då filmen med Sina 
bilder körs i en nätdriven projektor, och ljudet sepa
rat spelas upp jrån en likaså nätdriven enhet, kom
"!er lull synkronisering mellan bild och ljud alt jöre- • 
Itgga. - U.S. 
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Videotape intressantast som mediwn, 
men film har mycket goda egenskaper 
Mera framtidsvisioner ur denne mångenga
gerade schweizares tekniska fantasi: 

Varför inte en integrerad lagring av bild 
och ljud på videotape som en följd av gemen
sam upptagning på samma band, i stället för 
att hålla på att arbeta med separata bandspe
lare för ljudet och separata ljudupptagnings
kretsar? En apparat räcker! Och så är det 
frågan om ·film vs videotape. 

- Our next big work will be videotape, 
säger Stefan Kudelski ivrigt. De praktiska 
svårigheterna att förverkliga projektet ä r dock 
stora, och)man anar att tempot i det utveck

.Iingsarbetet ärinerdragetjust nu. En av huvud
orsakerna anger konstruktören vara bristen 
på lämpad kamera. Han anser att det inte 
finns någon tillräckligt liten videokamera för 
färg och nämner att hittillsvarande månkame
ror arbetat med en del mekaniska anordningar 
som roterande skivor med komplementfärger
na i; detta ter sig dock inte korrekt med tanke 
på Apollo-projektens Westinghouse- och RCA
kameror som, åtminstone i det sista fallet , var 
mycket avancerade med fast diod-matris, o s v 
(se bl a RT 12 1970). ' 

Men ideerna är bestickande. Fördelarna 
med videotapen är dess transmissionstekniska 
linearitet. Fördelarna med fotografisk film är 
dess i vissa fall helt idealiska gamma-kurva 
och dess upplösning. fngen av dessa fördelar 
tillvaratages egentligen i dag. Då man sänder 
en film i TV fördubblar man ju de inneboende 
felen i själva verket. 

När man alltså använder 16 mm film för 
reportage- och dokumentärtagningar, och 
därpå kör den i en scanner, uppstår adderade 
"fel", i det man får såväl dålig upplösning 
som bristfällig linearitet. Det är knappast 
heller idealiskt att, som nu , gå en omväg genom 
att tvingas arbeta med skilda band och 
använda avkännare, scanners, för filmen. Det 
skulle vara bättre i många fall att t ex kunna 
registrera allt direkt på videotape, även om 
svårigheterna att redigera i den består. Film 
är ju däremot ingen svårighet att klippa i. 

Kudelski menar i anslutning till detta, att 
videoband, till följd av sakens natur, egentli
gen inte lämpar sig för att bevara någonting 
på. "Jag har en bandspelare hemma och dess
utom en filmkamera. Så har jag använt en 
videoutrustning. Alla filmerna, och mycket av 
bandinspelningarna, också de äldre, finns där, 
men jag har ingenting alls kvar av d,et jag 
tagit upp med videoteknik." 

Han menar alltså att film och magnetband 
behåller man , men videotapen raderas ut 
ganska snart och registreringarna på den be
står följaktligen aldrig. Det hela är naturligtvis 
dels en praktisk sak, dels en prisfråga. Vill 
man spara videoregistreringarna får man ju 
låsa in tapen och arkivera den. Man har 
knappast ekonomiska möjligheter idag att 
använda videoband som man använder 
magnetbarrd, och vilka man ju vanligen har 
en hel mängd av. 

Han är pessimistisk ifråga om TV-kameror
nas utveckling, med orätt, synes det mig: 

- De kameror som nu kommer blir de 
sista, utvecklade kamerorna. 

Och, som antyddes i början : 
- Kanske finns det inga ljudbandspelare 

om fem år! Hela tekniken kanske är så ut
vecklad då att vi inga behöver, vi har bara 
video då för allting ... 

Han ser varken betänksam eller missbelåten 
ut över detta perspektiv då han följer mig ut 
och på vägen visar sitt egentliga laboratorium 
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Fig 9. Tillbehören och raden utrustningsdetaljer som 
fabriken gör är omfattande. Det rör sig om hastig
hetsvariatoranordningar, fyra mikrofon-förförstär
kare i modul, linje-förförstärkare, synkronupptag
ningskretsar och en voltmeter för pilot playback lik
som kristallgeneratorn för pilottonen. 

Den senare ses här ovan, och den är utförd som en 
in plugg-box, vars elektronik ger 50 eller 60 Hz. Ihop 
med en kamera, vars motor styrs aven kvartskristall
generator tillåter kretsen - QGX heter den - alla 
anslutningsmöjligheter mellan en Nagra och kame
ran utan någon förbindelsekabel. Härvid undertrycks 
Nagran, medan synkronupptagning pågår av ljud 
och bild. Man använder ett särskilt transmissions
system för startmarkering på bandet liksom slutdo 
samt sekvens identifieringar. 

. .. ,. .. . 
..... ~-
" --" ................. ......... 

" \ \ 
\ 
\ 
\ 
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Utgång l V RMS över 2 kohm, strömforbruk
ning 5 mA/lOV likström, kvartskristallfrekvens 
307,200 kHz. Stabiliteten är temperaturberoende, se 
kurvan här intill ! Inre omkoppling i kretsen medger 
omställning från 50 till 60 Hz frekvens. Vikt: 0,12 
kg. 

Fig 10. "Modulometern" i Nagrorna intresserar många. QFM kailas pilotfrekvensmetern, som ses här med 
sin insticksenhet. QFM mäter pilotsignalens frekvens och kamerans nastighet. Frekvensen indikeras på in
strumentet och informerar operatören om huruvida pilottooen ligger inom frekvensområdet som möjliggör 
godtagbar synkronupptagning. 

Skalan indikerar +4 % till -4%, med en mittskalaprecision om ±O,l %. Nollstabiliteten erhålls genom 
en krets uppbyggd aven kondensator plus högstabila precisionsmotstånd, av tillverkaren garanterade stabili
tet om 120 ppm! Nollinställningens exakthet låter sig checkas med en kvartskristallkalibrerad pilottongene
rator, som också ingår i Nagraprogrammet. Frekvens-modulometern larmar vidare för det fall frekvensen 
avviker med mer än 5 % från nominellt värde, varvid pilottonindikatorn på Nagra IV-fronten släcks. QFM 
drar 2,5 mA/lO V dc. 

i nästa stora rum, fyllt av mätinstrument, 
apparatur och beräkningar. Nagrans skapare 
tänker inte vila på sina lagrar, det är tydligt. 
Som om hans mediaforskningar - kommu
nikation i bild och ljud - inte vore nog, 
intresserar han sig också livligt för bl a avio
nik, flygburen elektronik, som han gärna 
skulle vilja utveckla än mer - på sitt sätt. 
Han driver nämligen, till allt annat, ett privat 
"flygbolag", Air Nagra, som har tre tvåmoto
riga Cessna. De hyrs ut då de inte används 
internt för firman, och själv har Kudelski 
certifikat och nu åtskilliga timmars flygtid (det 
bör i princip krävas motsvarigheten till ett 
svenskt B-cert för att flyga de här planen). 

Då det sent på eftermiddagen blir dags att 
bryta den (för mig) fascinerande s~mvaron , 
och vi står utanför labbets solida ståldörrs
entre lägger han de vänliga anletsdragen i en 
tillkämpat högtidlig min och försäkrar allvar
ligt att han egenhändigt skall strypa mig om 
jag slarvar bort det officiella firma fotot av 
honom - bolagets enda ; det som visar en 
mörkkostymerad allvarsman och industri
idkare, som bestämt ingen av firmans anställda 
eller dess många vänner väl riktigt skulle 
känna igen som den av media- och kommuni
ka tionsfunderingar uppfyllde, inspirerade kon
·struktören Stefan Kudelski, den självförverk
ligande "Mr Nagra". U.S. • 



Ferrograph 722/H Serie 7 -
"järnskrivaren" från Albion 

~ Många har nu länge begärt att RT skulle prova 
denna brittiska bandspelare. Vi är äntligen i tillf"ålle 
att publicera ett uttömmande grundligt test av denna 
särpräglade, av finesser och specialdetaljer uppfyllda 
maskin. 
~ Några skönhetsfläckar finns som vanpryder hel
heten, men i mångt och mycket har man att göra med 
en ganska enastående bandspelare. 
~ Konstruktionen som sådan med bl a de små band
spolarna (och naturligtvis priset) bidrar till att Ferro
graph väl kommer att vara en särling på marknaden, 
dock en mycket intressant och imponerande sådan, 
som man knappast kan jämföra gängse hem- och 
amatörmaskiner med alltför ingående. 
~ Den för de flesta intressanta frågan torde vara: 
Hur står Ferrograph sig mot Re Vox? Inte heller här 
kan maskinerna direkt ställas mot varandra, men en 
del punktvisa jämförelser kan göras. 

Rfhar 
PROVAT 

~ Bedömd med vilken standard som helst framstår 
Ferrograph som solid och robust i särklass, avsedd för 
krävande tjänst. Där torde den vara utan konkurrens. 

Folo: FÖl/allaren 

Ferrographen under "okulärbesiktning" före provning. Märk I) Den stora luckan 
som frilägger hela tonhuvudsatsen och bandföringsmekaniken, 2) sekundärkon
trollernas långa rad belägen under den undre, uppfällbara aluminiumlisten och 3) 
uppslaget i handboken, "Operator's Handbook", Ferrograph-ägarens bibel . 

• • Det här är bandspelarnas Bentley. 
Eller, måste man säga sig, något lika typiskt 

som någonsin en brittisk, fin gammal bil : En 
sådan där automobil, som till en del var en 
konst- och hantverksprodukt, till en del 
fordon; dubbla bromssystem, magnettänd
ning, flerventilssystem, specialdrev i lådan, 
enorma finesser i motorn ... en imponerande 
helhet som i all sin mässingglans höll ägaren 
sysselsatt för jämnan med att sköta apparaten 
och att manövrera den rätt. 

Mycket typiskt medföljer i jättekartongen 
som Ferrograph är leveransförpackad i en 
hel diger bok i svart klotband: " Operator's 
Handbook". Operatör, det är just vad Ferro
graph-ägaren blir till. Andra bandspelare vi 
prövat, såväl på hem- som studiosidan, upp
visar föga av komplikationen eller ritualen 
som man, åtminstone i förstone, förknippar 
med Ferrograph. 

"Det var så engelskt så man fick te i ögo
nen", säger P G Wodehouse på ett ställe. . 

- Den här bandspelaren är helt enkelt 
otänkbar någon annanstans än i England, sa 
också en värderad medlem av testteamet efter
sinnande och efter en tids umgänge samt mät
ningar med och på iFerrographen, "järnupp
tecknaren" alltså, om vi försöker oss på en 
respektfull försvenskning. Han har så · rätt. 
Hela konstruktionen är urgenuint brittisk ; 
den är samma andas barn som en hel del 
övriga engelska, stora maskiner a la Leevers
Rich, Brenell och EMI, som vi tidigare be-

kantat oss lite med. Det rör sig om en meka
nisk konception som ingen annan gör; kon
struktören måste varit mekanist (?) och ut
ifrån detta skapat en elektromekanisk anord
ning med en myckenhet förfining och klurig
het; Ferrographen är en blahdning av sofisti
kering och robusthet som inger förtjusning. 
Very charming and very british. Möjligen kan 
man förledas tro att upphovsmännen haft en 
myckenhet sympatier för äldre Ampex
maskiner. Det finns likheter. 

Inveck1ad maskin, grundligt test! 
Ferrograph origineU och gedigen 
I över fyra månader har RT gjort prov med 
maskinen. Den är kanske grundligare genom
rnätt och analyserad än något annat test
objekt. På olika sätt har detta tett sig motive
rat, trots dryga kostnader. 

Vi har kommit fram till att bandspelaren 
är särdeles typisk som ett stycke brittisk indu
strimekanik. I korthet kan man göra gällande, 
att det dels är en fråga om individualistisk 
vägran till något slags anpassning till idag 
övlig tillverkningsstandard (obs "standard" 
inte använt här som något slags kvalitets be
grepp!), dels helL enkelt en bristsituation: 
Britterna kan inte göra efter den sortens au to
matverktygsbearbetade precisionsdetaljer i 
storserier som t ex Studer i Schweiz gör. 
Frågan är om de heller vill göra det ? Typiskt 
är att RT:s provex uppvisar skiljaktiga detal-

jer jämfört med handbokens avbildningar och 
beskrivningar, provexet är försett med ännu 
flera anordningar och lösningar. .. Fint 
handbygge blir sådant. Och handbygge är det 
fråga om i långa stycken. Så är t ex tonhuvud
satsen handbearbetad och handlindad. O s v. 

Allt har blivit särdeles individuellt, gediget 
och motsvarande tungt! Förf. vet ingen mot
svarande bandspelare som har en så inpans
rad, slagtålig uppbyggnad som Ferrograph. 
Det finns inget "plastigt", inget smäck eller 
"anpassat" över den. Det är, frestas man säga, 
en icke-designad, icke publikfriande, a 11 v a r

.I i gt menad maskin, en för fåltbruk och yrkes
strapatser - trots den verkligen motsägelse
fylIda konceptionen av 38 cm-hastighet och 
de små spolarna å la enkla amatör- och hem
grejor. Likväl är den ofta använd av BBC, 
t ex, som både studio- och reportagemaskin. 
Här hemma använder försvaret den i olika 
sammanhang, bl a lärs telegrafi ut med hjälp 
av Ferrographerf 

Vi är därmed inne på maskinens yttre. 
Längst upp har vi - se fig såväl på RT-om
slaget som härintill - den öppningsbara övre 
panelen. Den har aluminiumlock som fälls 
undan. Därvid konfronteras man med den 
snillrikt anbragta, lätta men starka bärbygel 
som ligger infälld i maskinhöljet. Man skådar 
även den stora kontaktpanelen med in- och 
utgångarna. Man gläds åt den utmärkta över- ~ 
skådligheten och inte minst åt det lika enkla ,.. 
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som underlättande draget att på lockets insida 
plus den uppfällbara klaffen synligt och över
blickbart gravera in alla kontaktfunktionernas 
"skyltar". Man kan alltså alltid se vad som är 
vilket då man sitter eller kurar framför appa
raten. Bra! 

Mindre bra men synnerligen engelskt är att 
samtliga kontaktdon utförts enligt "ingen 
standard alls"; det är inte fråga om DIN, 
Cannon, Tuehel eller RCA-phonoplugg som 
man väntat, utan genomgående bara tele
pluggar, "jackar" eller proppar. Instrument
kontakter, gitarrdon, m a o! Man får tillverka 
en hel uppsättning kablage speciellt för Ferro
graphen (själva köpte vi en härva surplus
Akai-tampar i en radioaffär). På plussidan för 
de här kontakterna finns förstås att de blir 
lika oömma och solicIa som hela maskinen är. 

I mitten av däcket längst upp återfinns till/ 
frånkopplingsknappen, rätt liten och klen för
stås. I gengäld är det undersittande vredet för 
hastighetsval desto kraftigare. Räfflat är det 
också. Det säger "klonk" i hela apparaten då 
man för runt väljaren, hävstänger rör sig och 
hjul vrids ... 

Ja, en kontakt är för DIN: En sjupolig 
historia som är utförd "to the DIN specifika
tion", som handboken säger med ett kraftigt 
understatement. En sån DIN ser man inte var 
dag, ännu mindre förfogar man över en dylik 
kontakt! De sangviniska britterna har uppen
bart trott att, ja, DIN är DIN, always the 
same ... DIN är ju aldrig att lita på, det 
finns 4711 varianter som alla är lika hopplösa 
och udda. Mera om detta på annan plats. 

Bandspolarna : Med påsatt lock kan man 
max anbringa sjutumsspolar. Utan locket kan 
som mest spolar med diametern 8 1/4 tum 
användas. Ferrograph arbetar med en profes
sionell spollåsningsstandard, typ Hublok . 
Som namnet anger "låser" man naven som 
på en studiomaskin. Man skruvar fast cen
trumvreden (som är räfflade). 

"Logikkretsar" och skvallerlampa 
IOO %-ig beredskap mot felgrepp! 
Under avlindningsspolen t v ligger på nyare 
maskiner en liten utstickande metall tunga. 
Med den kan man avbryta en pågående in
spelning utan att röra något annat reglage. 
Maskinen fortsätter att gå. Exakt varför denna 
"finess" finns är ·svårt att se något skäl till. 
Möjligen rör att slippa omstart, men veterligt 
måste man det! 

I mitten : Här ligger den detalj man sanner
ligen får att göra med ofta: Den röda lampa 
som heter "reset". Det är indikatorn för att 
man gjort något galet, i fel ordning eller ofull
ständigt. Lampan lyser och maskinen är 
oåtkomlig, har gått i baklås, som man först 
(argt) tycker. Det är i ordets egentliga betydel
se ett slags logikkrets, därför att den upp
fordrar till ett skärpt och logiskt tänkande 
där man stegvis överväger vad i fridens namn 
man missat. Ty Ferrographens säkrings- och 
spärrkretsar mot felgrepp och missar är unika 
i bandspelarsammanhang utom studioma
skinerna. 

Bredvid "reset" -lampan sitter räkneverket, 
som är fyrställigt och indikerar upplindade 
varv. Det är tyvärr inte särskilt professionellt, 
men naturligtvis inte något fel på i och för sig. 
- Nollställningsknapp bredvid. 

Den stora, orangefärgade biten mitt i Ferro
graphen är inspelningsstarten. Den är inkop
plad så att man får inspelningsstarten fri 
frän knäppar, men det rör sig inte om samma 
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system Philips nu infört (se RT för september). 
Längre fram skall talas om maskinens band

transport i detalj . Under vänsterspolen ses en 
slingfängare och en omslutningstapp, på mot
stående sida en rörlig sådan och två botten
spärrar i "bandspelets" slits. 

Egna tonhuvuden, lättladdad maskin 
Tapen sträckt, ryckfria starter 
Hela nedre delen av den täckande och skär
mande kåpan kan fällas upp för blottläggning 
av tonhuvudsatsen och bandföringen. Själva 
tapen skall föras ner mot ett urtag nedtill i 
"gaveln" och därpå frigöras för att ledas 
uppåt, inne i utrymmet under kåpan. Flera 
bedömare vill göra gällande att Ferrographen 
är bra mycket mera " lättladdad" än en ReVox, 
och förf är böjd att hålla med efter en mycken
het praktik. Det hela underlättas nämligen av 
en kraftig och förtroendeingivande förarmeka
nism som styrs aven rejäl tangent nere t v 
under centrumkåpan. Den frigörs vid tryck 
och lämnar bandet fritt tillträde till tonhuvud
satsens anliggningsytor och -detaljer (som 
är många, som vi skall se). Vill man frigöra 
bandet för att ta ut det, trycker man bara 
ner tangenten, och hela mekanismen - tre 
" hanar" med filtkuddar på "byglar" - slår 
ner synkront. Se fig 7! Man har små chanser 
göra fel med bandet, vilket tyvärr kan inträffa 
hos A 77 utan att man alltid märker det. -
Mekanismen inkluderar en spännararm för 
mjuk, ryck fri start - påkänningen är stor vid 
38 cm/s! 

Vi flyttar uppmärksamheten på nytt till 
vänstersidans organ. Där sitter det synnerli
gen kraftiga och greppunderlättande central
vredet för huvudfunktionerna. Det förs runt i 
lägena "run", !'pause", "stop/reset" samt 
"fast". 

Över vredet sitter en liten, men betydelsefull 
omkopplare: Låssäkringen! Med tiden blir 
det en vanesak att låta ett finger glida över 
den och "snäppa" den i ett läge, så att appa
raten startar eller går som man tänkt sig ... 

På högersidan har vi en ratt under vilken 
två pilar 6itter. Det är ' den variabla snabb
spolningens vred. Man kan som på en studio
maskin fä olika fart på fram- eller backspo
landet, från högsta speed till krypfart. En 
detalj som är talande för konstruktörens 
ambitioner. Chassiet avslöjar en mycket 
kraftig, trådlindad pot. - Varning för att låta 
kretsen stå på "blint"; den avger värme då i 
stället för energi till motorerna! 

På RT:s testex sitter ett par oansenliga, 
försänkta skruvar i däcket. En är märkt 
"V/H' och har till funktion att förmedla 
kompensation till bandmatningsmekanismen 
vid stående eller liggande drift av maskinen! 

De två andra ger en ytterligare särklassig 
(på en sådan här maskin) facilitet: Man kan 
med dem variera höjden av ett ok och därmed 
över däcket för spolarna och spolmotorerna, 
så att bandet ligger an optimalt mot huvudena. 
Egentligen tycker förf. detta är en om inte 
betänklig så dock tvivelaktig finess. En icke
ljudtekniker skall nog avstå från sådana saker, . 
det kan bli äventyrligt i längden. Men hur 
som helst, möjligheterna finns för den som 
tror sig kunna utnyttja dem. 

Maskinen är hopbyggd i två huvudenheter, 
och vi är nu klara med den övre, mekaniska 
delen. Den undre är elektrisk och hör till för
stärkeriet. Analogt med den översta kontakt
panelen där allting är dubblerat för varje 
kanal - det heter f ö ingenstans "kanal" i 

Ferrograph-sammanhang utan "upper" resp 
"lower" track; den senare är högersidans 
elektronik - finns på var sida en mikrofon
ingång. 

Så kommer fyra dubbel rattar. Den längst 
t v fär man många gånger anledning att ägna 
en extra tanke. Det är the Equalization Switch 
eller frekvenskurvkorrektionsomkopplaren, 
som det hanterliga svenska språket skulle 
benämna den. Man måste nämligen (se f ö till
verkardata för de olika korrektionsförlopp 
som gäller!) synkront välja e-läge ined den 
undre rattens tre inställningar omedelbart 
efter det man valt in- eller avspelningshastig
het med det allra översta vredet på däcket. 
Det finns ingen intern synkning mellan de 
här, och man står ett antal gånger. som en 
sinnebild av grubbleriet då maskinen, alla 
förberedelser till trots, allt ryckande i säker
hetslås och dylikt, vägrar röra sig en enda 
tum medan "reset"-Iampan ilsket lyser rött. 
Skräckslagen sväljer man och går igenom 
greppen, ett efter ett, till dess man efter en 
stund börjar inse sambandet mellan t ex vald 
19 cm/s-hastighet och equalisation i "High"
läge = '38 cm/s! Då glimmar ett Liljeholmens 
och allt varder uppenbarat. E-ratten har tre 
lägen, high, medium och low, korresponde
rande med de tre hastigheter alla Ferrographer 
har som standard, ehuru vilka tre man vill ha 
är individuellt valbart. Provmaskinen har 38, 
19 och 9,5 cm/s och är en H-modell för två
kanals stereo. Se tillverkardata för olika 
varianter! 

Inställbar bias på Ferrograph 
med indikering i VU-metrarna 
Rattarna påverkar i tur och ordning fr v t h 
mikrofoningångens resp linjeingångens för
stärkning; skalor finns på plåten med 0-10 i 
steg. Sista ratten längst t h reglerar "output", 
undre vredet är för lägre kanalen, och själva 
ratten påverkar utsignalen via övre band
halvan. I mitten finns Record Mode Switch 
där stereo-läget lagts rakt ned mellan VU
metrarna mot en röd indikatorlampa. I de 
övriga lägena är den en spårväljare, och den 
får inte röras under inspelning, då man därvid 
polariserar tonhuvudena och ökar bruset i 
onödan. 

VU-metrarna är antagligen japanska. De är 
tydliga och, av allt att döma, någotsånär 

. kalibrerade. De gör utslag, om man kopplar 
för det, också under avspelning. De går dock 
inte att fä belysta annat än under inspelning, 
vilket är beklagligt. De är lite större än met
rarna hos ReVox A 77 och mycket större än 
G 36:ans. - Det är alltså standard VU
karakteristik med O dB på skalan som 6 dB 
under toppnivå 'in, vilket lämnar marginal för 
transienttoppai i -gängse musikmaterial. Sinus
forlopp upp till 2 kHz ca kan spelas in med 
+3 dB utan att tapen överst yrs, påpekas det. 

VU-metrarna på Ferrograph är också indi
katorer av magnetiseringsströmmen, bias. 
Det är en special finess, liksom den val- och 
intrimbara biasen, som RT tidigare har om
talat i samband med att Ferrograph beskrivits 
i korthet - grundtypen kom ju faktiskt redan 
1967. 

Den längsgående aluminiumlisten nedtill 
döljer bakom sig en av små reglage och kon
troller förbryllande välfylld panel. Se fig 5! 
Också detta lite ovant hos en bandspelare, 
säger man sig. Här är detaljerna: 

Längst ut i vardera kanten återfinns "the 
L/S Output & Meter Switch" . Bakom detta 



döljer sig en signalselektor. Signalen kan 
matas till tre utgångar - högtalarna resp 
nivåövervakningsinstrumenten. (Här får in
skjutas att Ferrographen är försedd med två 
inbyggda högtalare för kontrollyssning, en 
i~te heller så vanlig detalj i något sammanhang 
- en liten skrika kan·man ju vanligen räkna 
med finns; ReVox G-36 hade en stor och bra 
högtalare, några japaner har två, etc.) Gängse 
läge för omkopplaren är i läge " normal" 
vilket innebär automatisk anpassning till 
"däckoperationen" just då. Iinspelningsläge 
förs signalen alltid in på metrarna. I övrigt 
selekteras signalen från avspelningsförför
stärkaren så att informationen före band kan 
visuellt övervakas resp höras i högtalarna. 
Vill man det, kan automatiken bortkopplas 
så, att output-omkopplaren förs i läge ''Tape'' 
eller "Source" för avspelning resp insignal
check. Det finns alltså tre lägen för den här 
switchen, och lyssning före/efter band ("mo
nitoring") går bra. 

En mindre skruv, märkt A på panelen, är 
en nivåjustering (" Tape Lever) . Den är en 
avspelningsfunktion då utsignalen från av
spelningselektroniken leds in på denna krets. 
I samband med medhörning kan man förin
ställa nivån och få jämvikt mellan Tape och 
Source-utslagen på metrarna genom en enkel 
injustering. Man kan med Ferrograph avgöra 
vilken inspelningsnivå en tagning är gjord med 
genom att köra bandet och ställa output
omkopplaren i läge Tape, d v s avspelningen 
visar på ursprungsförloppet. En gång inställd 
behöver Tape Level knappast ändras, såvida 
inte en tape med särdeles olika utsignalegen
skaper kommer till användning. 

Bas- och diskant kontrollernas verknings
område redogörs för på annan plats. De har 
sina olika tonklavar men är annars identiskt 
utformade med en triangulär mittmarkering. 
De är gjorda som horisontella vridhjul. 

Tonkontrollerna behandlas separat i testet 
längre fram. De är oberoende av varandra. 
I mekaniskt mittläge ger de rak tonkurva. 
Vid avspelning av band, som är inspelade på 
andra bandspelare, kan tonkontrollerna ut
nyttjas till optimal frekvensgång t ex över 
lågnivå- och högtalarutgångarna. Till ledning 
för den som vill sätta tonkontrollerna i det 
läge vilket ger optimal karakteristik, meddelas 
denna tabell, "att användas ihop med öron 
och kritiskt omdöme för slutlig position": 

Speed Characteristic Bass Treble 

15 in/seco CCIRfIEC/ D1 N (35 ~ sec.) O O 
(38 cm/sec.) NAB (SO ~ sec.) O + 3 

USA (Ampcx) O +3 

71 in/seco D1N/ NAB (50/3180 ~ sec.) O O 
( 19 cm/sec.) IEC (70 ~ sec.) + 3 + 2 

CCIR (100 ~ sec.) +3 +4 
USA (Ampcx) O -2 

3-: in/see. DI N/N AB (90/3180 ~ sec.) O O 
(9 ' 5 cm/sec.) IEC (1 40 ~ sec.) +3 + 1-1-

CCIR (200 ~ sec.) + 2 ;i4t USA (Ampcx) O 

Med ett " B" anges så att man har bias
justeringen för varje kanal. Den utförs med 
hjälp av skruvmejsel och observationer på VU
metrarna och i någon mån av handbokens 
tabell för de band typer vilka typiskt kräver 
-2 eller O som bias-Iäge. Här kan nämnas, att 
flera av bandfabrikaten knappast är aktuella 
för amatörer i vårt land ss Ferrotape, Irish 
och Ampex. Kodak har veterligt också upp
hört med tonbandsdistribution. Biasangivel
serna i boken är mätta för 19 cm/s. Vid O dB 

Fig l. Bakre vy av Ferrograph 7-chassiet. I mitten 
huvudmotoro med capstan och fläkt. Kondensatorer 
och kabelstammar runt, därpå kraftiga kylelement 
rör rörstärkeriet, vilka också tjänar som bärande 
"balkar" i konstruktionen. Huvudram är en stor 
U-balk, och på tvären går kraftiga aluminiumprofi
ler med lätthål upptill och nedtill. Mot botten ligger 
en rad kretskort för olika funktioner. Överst i 
chassiet sitter nättrafon. 

Fig 2. I princip är Ferrograph alldeles uppfylld av 
elektronik på både kretskort och chassiedetaljer , 
vinklar och lödstöd. Det finns ingen central, "kort
hållande" funktion, utan allt ligger "överallt" . .. 

är - sedan omkopplaren för metrarna, se 
nedaI)., rätt inställts - bias t ex anpassad till 
band av low noise-typ, ss Scotch Dynarange
tapen. Man kan i allmänhet använda de två 
biaslägena med gott resultat utan närmare 
justeringar, men vill man vara mycket noga 
får varje bandtyp naturligtvis mätas upp så 
att HF-återgivningen resp klirret vid full ut
styrning avvägs mot varandra. Man får göra 
en kompromiss mellan dessa faktorer plus 
den tredje, utsignalstyrkan. Man skall egent
ligen ha en generator ansluten bandspelaren 
och trycka på en lågfrekvent sinusvåg med 
frekvensen 500 Hz vid inställningen, som. görs 
vid 19 cm/s, men förf. har vid ett antal till
fållen helt enkelt spelat av lugn musik för att 
få en indikering ... Man bör ställa bias lite 
högre än utvärderat för max utsignal. Man 
bör förstås också föra bok över inställningar 
och bandtyper. 

El manövrering och förinstäJlning 
Elektronikspäckat, grovt chassie 
Det finns mycket att säga om biasmöjlighe
terna, men vi får övergå till organet som 
kallas Meter Switch. 

Output, Source och Bias heter de tre väljar-

lägena här. Bias är ju redan behandlad. De 
andra lägena ger signalen vid olika ställen i 
elektroniken, som inses. 

Slutligen finns en Transfer Switch: Den 
är inte dubblerad . Med den medger man 
signalen att matas från ett spår till ett annat 
genom' linjeingången utan krav på yttre an
slutningar. Om man vill , kan man mixa en 
andra signal med den första, och upprepning 
ger "multiplay". Vill man kopiera något från 
en kanal till en annan och samtidigt tillföra 
ny signal, använder man sig av kopplingens 
L/U-lägen och metrarna liksom tonkontrol
lerna. Då man inte har bruk för de här över
föringsmöjligheterna ställs kontrollen i "Off'
läge. 

Man kan också få mixning från två in
gångar via den här kretsen till en stereo
Ferrograph (två per kanal) med individuell 
mixning. Fyra monosignaler kan samman
föras till en kanal också. Likaså går det bra 
att framkalla ekoeffekter i stereo med över
föringskretsen. Man får ingående råd i hand
boken, och möjligheterna är legio för den 
som har lust att " korskoppla" bandspelaren i 
en hel massa lägen. 

(Man blir också upplyst om att fördröj
ningen mellan in- och avspelningshuvudena 
vid 19 cm/s rör sig om l/S s och 1/10 s vid 
38 cm/s, o s v.) 

Ferrograph går att specialanpassa till 
många olika registreringsändamål då man kan 
specificera önskat utförande, t ex för studio
bruk, för lab- och registreringsändamål, o s V. 

En användning går ut på att förse bandspela
ren med ändlös bandslinga eller kassett, varvid 
vissa material dock måste undvikas, enligt 
handboken - PVC och polyester går inte då 
tillverkaren bestämt hävdar att bind- och 
"klibb" -effekter uppstår i " kassetten". Ma
skinen går iutmärkt att elektriskt manövrera 
och förinställas med tidur utan att den står 
tillslagen, värdefullt vid registreringar och 
lab-bruk, etc. 

Avklädd sitt mörkgrå hölje uppvisar "järn
tecknaren" en kryllande rikedom på "inre 
organ", sammanhållna av 4 mm tjocka metall
chassieramar som försetts med viktbesparande 
perforeringar eller ursparingar. Se de olika 
figl Grova förskruvningar och bultar håller 
ihop innanmätet. Så gott som över hela 
chassiet, upptill, nedtill, längs sidorna och 
inuti, har man placerat kretskort på alla 
leder! Det finns ingen central ram för kort
hållare fl la ReVox. Och då inte korten räckt 
för elektroniken har man byggt upp maskinen 
enligt det nu väl oftast övergivna sättet att 
"bygga· på plintar", eller vad man skall kalla 
det - ram profilerna är t ex vinklade och i 
sig fyllda med komponenter eller bär upp 
"utvikningar", aluminiumvinklar eller löd
stöd av plåt som försetts med elektronik resp 
att man tagit hål på metallflak och strävor för 
att låta dem bära upp detaljer. Hela chassiet 
är integrerat med elektroniken nästan över 
allt, och tekniken är strängt taget den som 
användes innan den tryckta ledningsdrag
ningen och kretskorten tillkom. Men bortsett 
från att man inte har någon vidare överblick 
i denna förtätade djungel av kablage och 
komponenter och att man nödgas löda loss 
en mängd tampar varje gång man skall ha ut 
ett kretskort för . genomgång, så finns det 
klara fördelar med det här byggsättet (i rätt
visans namn är naturligtvis allting inte svår
åtkomligt!), i det att man kan tillåta sig en .... 
god, symmetrisk uppbyggnad som är till för- ,.. 
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del för isoleringar och skärmningar resp en 
sådan sak som kanalseparation. Kablaget är 
tålamodsfrestande att söka följa över ' alla 
stag och in och ut i skrymslen och genom 
väldiga stammar, men i gengäld har man t ex 
god tillgång till olika trimpotar som placerats 
ut vettigt och glädjande åtkomligt för in
trimning av de många funktionerna. 

Öppnad baktill erbjuder Ferrographs "sjua" 
alltså först anblicken av de grova ramdetaljer
na med lätthål och fästpunkter samt de egent
liga, bärande U-balkarna som tar upp tyng
den. I mitten ligger huvud motorn försänkt 
med capstandrevet som ändar i de stora 
fläktbladen , stora som en utbordarpropel
lers . .. Närmaste omgivningarna utgörs av 
kylelement för förstärkeriet (de bildar chassie
stöd mellan över- och underramarna) och 
detaljer för bandtransport och spolning med 
dess svänghjul. En jättestor kondensator 
(ellyt) är placerad rakt fram jämte tillhörande 
motståndskretsar för drivningen . l undre 
delen av ramen har lagts kretskorten för ut
styrningselektroniken och inspelningsförstär
karna, avspelningsfunktionen, tonkorrektions
kretsarna, oscillatorerna och ett par andra 
underenheter. Mångpoliga kontakter tar ut 
signal från huvud, etc och spänningar vilka 
kommer från "propparna" in. 

Sluttransistorerna har f ö lagts i chassie
ramens gavlar, sefig 3. 

Medan centraldäcket håller mekaniken för 
bandtransporten och tapeoperationerna, bil
dar de två övriga huvudbeståndsdelarna i 
bandspelaren enheter för förstärkarna resp 
för strömförsörjningen. Förstärkarna och för
förstärkarna samt inspelningsoscillatom lig
ger intill den undre panelen där alla kontroll
organ sammanförts. "Kraft"-paketet om
fattar trafon, (tvålindad, ringkärna) ström
försörjningsdelarna med sina skyddskretsar 
och uteffektstegen om 10 W (transformator
Iösa) ; allt detta har förenats med den övre
bakre panelen där alla in- och utgångar lagts. 

Tre motorer, drivning med mellanhjul 
Varierbar fram/backspolning med pot 
H uvudmotorn är en åttapolig växelströms
motor ("spaltfasmotor") som hängts upp i ett 
stöt- och vibrationsdämpande medium av 
neoprene. Den är lagrad i med fett hård
packade kullagerringar som också omges av 
plastdämpningar. Denna induktionsmotor av 
synk ron typ driver moturs, sett från änden av 
spindeln, på vilken anbragts ett stegat mellan
hjul som fått en sandblästeryta för bästa 
friktion. 

De två dragmotorerna för bandspolningen 
påverkas av snabbspolnirigskretsen med sin 
stora trådlindade potentiometer för 25 W 

. och vilken förbundits med vardera dragmo
torn" Effekten fördelas likformigt över de i 
serie lagda motorerna då man vrider på vredet 
i endera riktningen, och fram- eller backspoI
ningen kan; som nämnts, ske med valbar 
hastighet. Poten är verkningslös då läges
väljaren på däcket befinner sig i annat läge än 
" Fast" . Vredet på däcket har ett graderings
streck, som i neutralläge skall stå rakt upp . 
Man får akta på detta. 

Hastighetsomkopplaren (och även funk
tionsväljaren) är en mycket robust utformad 
anordning (" militäromkopplare", sa någon) 
som i förening med diverse ledstänger och 
överföringar kopplar om banddrivningen. Då 
omkopplaren flyttas i läge, rör sig ett antal 
hjul : Vi har dels motorns svänghjul, direkt på 
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motoraxeln, och på själva capstanaxeln sitter 
ett likadant hjul. Därpå berörs tre mellan
rullar av gummi; en för varje hastighet man 
ställer in . Man flyttar alltså ett mellanhjul för 
att uppnå rätt ingreppskombination, och det 
är i princip ingen dum drivning att använda 
mellanhjul, fast många lösningar man tidigare 
sett mera stjälpt än hjälpt helheten - vad 
man vill uppnå med mellanhjulet är ju en ut
jämning som eliminerar skakningarna från 
huvudmotorn och andra fenomen som besvä
rar, slippa remmar, etc. 

Spolmotorerna har en genomgående axel, 
som ihop med funktionen hos en hävarm 
reglerar höjden på spoltallrikarna'över däcket, 
en synnerlig finess, som nämnts. 

Vad man rätt omedelbart också märker vid 
en hastig granskning är de reläer som finns 
("Siemens-plagiat", menade någon ; ursprung
et är svårt utreda). Reläerna hör främst ihop 
med felgreppsautomatiken och reset-kretsen. 

Komponenterna i Ferrograph verkar ha 
något olika ursprung: Sluttransistorerna är 

. från RCA. I övrigt Mulfard, tydligen (BC2/4 , 
osv) och " spanska" halvledare, eller sådana 
av obestämbart ursprung. Omkopplare bl a 
Yaxley .. En del Philips-saker återfinns också 
i innanmätet. O sv. 

Allt är omsorgsfullt målat och bestruket 
och skyddsinpastat i det. 

Genomgång av mekanik och elektronik 
Påkostad bandtransport, goda bromsar 
Med tanke på intresset kring den här prov
ningen - RT har mottagit en hel massa brev 
och framställningar om ett test i flera år nu 
- och att Ferrograph uppvisar en del intres
santa och från mängden verkligen avvikande 
drag, skall i det följande en stegvis genom
gång av elektronik, mekanik och funktioner 
göras. 

Som framgår av fig är Ferrograph 7 försedd 
med ett skjutbart system av kammar och 
gripare för hastighets- och band funktionerna . 
Mekanismen har tre lägen, start, paus och 
stopp. En kam påverkar startarmen att gripa 
in i en av de hjulkopplade skjutarmarna. 
Funktionsomkopplarens lägen aktiverar ett 
relä som försörjs med 24 V. Startarmaturen 
frigör bromsarna och påverkar en mikro
switch, vilken aktiverar alla motorerna. Här
vid flyttar den Gäderbelastade, aktuella armen 
sitt hjul i ingrepp med capstanmekanismen 
och dess hjul. Hjulet roterar, och då det är 
brant stegat och i ingrepp med spindeln, som 
ju är precisionsgjord för planhet och därtill 
sandblästrad för bästa friktion , driver capstan . 
Mekaniken kring det här uppvisar en rad 
detaljer för parallellhållning av capstan i alla 
vertikalplan med tryckrullens axeltapp. Lag
ren är av sintrad brons samt självsmörjande i 
en " kardansk" upphängning. 

I pausläget hålls tapen i läge av de två 
yttermotorerna. Vid start kommer den snabbt 
upp i rätt fart, tack vare avkännande rotation 
och effektökning på högersidans motor. En 
speciell konstantfriktionsbroms verkar på 
vänstersidans motor för att nedbringa varia
tioner och "flutter" . 

I start/stoppmomenten elimineras knyckar 
och tänjning av tapen genom två, individuellt 
dämpande bandspänningsarmar på var sida 
om tonhuvudsatsen. Man har, tack vare de 
här armarna, enligt tillverkaren en automa
tisk kompensering för fördröjningar av bandet 
i det läge då upptagningsspolen är nästan 
fullmatad . På 15-tumsmodellen inträder genom 

ett relä även en kortslutning 1-2 s för att ge 
upptagningsspolen "extra effekt" för att hålla 
stånd mot den mycket snabba bandstarten 
vid 38 cm/s, vilken skall försiggå ryckfritt . 

Automatstopp ingår givetvis i utrustningen, 
och i övrigt kan i korthet sägas, att band
spelaren genom sina reläfunktioner stoppar 
tapen enligt "programmet", så fort något är 
felinställt. Man måste då nollställa kretsarna 
genom att föra över funktionsväljaren till 
stopp, innan driften kan återupptagas. 

Momentstopp 'ingår också d v s pausläget 
eller "stand by" . 

Bromsarna är mekaniska. Trummorna åter
finns under spolIagringen. De är självjuste
rande för bästa verkan, oavsett riktningen hos 
spolarna och bandet. Bromsverkans största 
moment kan justeras in för varje sida genom 
en låsskruv i en slits. 
. Eftersom spolhastigheten är variabel, ställer 
sig hård bromsning onödig, anser fabriken. 
Bromsarna är normalt intrimmade för att 
undvika överdriven verkan åt något håll och 
att även vara skonsamma mot tunna band
typer, som. inte får utsättas för kraftigare på
känningar och "knyckar". 

Huvudsatsen är verkligen värd några ord . 
Den kan väljas efter maskinens utförande. 
Se fig för bild på de tre mycket stora, runda 
tonhuvudena, vilka är handgjorda, liksom 
skärmningen! Huvudsatsen är alltid på Ferro
graph-vis monterad på en platta . Man drar 
bort den kompletta enheten vid service. Ra
derhuvudet t v är fixerat i läge, under det att 
de två övriga tonhuvudena är Gäderbelastade 
och rörliga i en pivot med azimuthjustering 
möjlig genom en enkel "nyckling" . Den utförs 
framför varje huvud. Man kan. menar till
verkaren, till absolut optimum justera in ton
huvudena längs band räckan och i alla lägen 
för bandspelaren vara helt säker på bästa 
HF-återgivning. 

Som framgår av fig har omslutnings- och 
bandförarmekanismens tre bygelliknande 
tryckhanar med små filtkuddar i ändarna. De 
slåt till mot bandet i läge "run" och trycker 
tapen mot huvudena. - Se testgenomgången. 

Några elektronrör finns inte i Ferrograph, 
om någon trodde detta. Allt är halvledarbe
styckat, och t o m en FET finns i förstärke
riets ingångssteg (ingångsöverspänningstole
ransen stor). Överlag är det kisel planar tran
sistorer, ehuru alla tillverkare, som antytts, 
inte kunnat härledas. Det nämnda insteget har 
f ö 2 Mohms impedans och kan ta signaler 
från 75 mV till hela 10 V (!) utan överst yr
ningsrisk. 

Stark motkoppling har använts i förstär
karna överlag. 

Vissa internförbindningarhar gjorts mycket 
korta eller t o m "helt direkta" för att undvika 
brumslingor, som i t ex fallet avspeJnings
elektron1'ken, som är mycket nära förbunden 
med sitt tonhuvud. 

För kretsarna som reglerar VU-metrarna 
resp tonkontrollerna kan noteras, att insigna
len för dessa kommer från "output"-omkop
plaren och definieras antingen som program
källa eller band, beroende på manuellt val 
eller automatiskt. Signalen förstärks i en krets 
med ringa spänningsförstärkning och matas 
till en emitterföljare som ger ut ca 2,4 V vid 
omkring 30 ohm. Impedansen höjs till 600 
ohm för att driva linjeutgången genom ett 
seriernotstånd. VU-metrarna påverkas emel
lertid direkt. Det framhålls att man tack vare 
detta undgår den distorsion i signalen som 



skulle kunna uppstå pga likriktningen här om 
denna krets drivning togs från 600-ohmsnätet. 
Som vanligt är hos VU-met-rar finns en skill
nad om 6 dB för sinusvåg resp komplex 
signal - musik - och O dB-indikeringen på 
musik motsvarar alltså, som nämnts, max 
inspelningsnivå ref till 32 mMx/mm, som 
angiveIsen traditionellt alltid har varit fram 
till de yttersta av dessa dagar. 

Effektförstärkarna ligger anslutna till de 
stora kylelement vilka nämnts tidigare. Myc
ket kraftig, negativ motkoppling tages från 
båda sidorna av högtalarkopplingskondensa
torn. Ett resistansnät ger motkoppling till dc 
för hög stabilitet också vid reaktiva laster. 

r nspelningsförstärkaren: Signalen från lin
jeingång matas direkt till gate på den förut
nämnda FET, vilken används i " följ ar" -kon
figuration att ge enhetsförstärkning med en 
impedansomvandling från 2 Mohm till ett par 
hundra ohm, enligt tillverkaren. 

Förstärkaren har i sin linjeförstärknings
kontroll en linjär potentiometer i en relativt 
låg impedans för en effektivare logaritmisk 
karakteristik, vilket arrangemang befunnits 
bättre än om logaritmiska potar används. 
Här får man utmärkt balans vid alla förstärk
ningsnivåer i stereo. 

Mikrofonkretsarna uppvisar två steg i för
förstärkaren. Efter förstärkning blandas signa
len med den från linjeingången vid låg impe
dans för minimum brus. Den nya, kombine
rade signalen passerar genom ett bashöjnings
nät och återställs senare i ett RC-nät. Den 
slutliga inspelningskretsen arbetar med hård 
negativ motkoppling, avtagande vid h,ögre 
frekvenser, varvid avkopplingskondensatorer 
inverkar vid vald bandhastighet och tillför 
diskanthöjning för inspelning. 

"Pre-emphasis board" heter ett kretskort 
för sig som bär upp berörda komponenter 
för detta. 

För oscillatorkretsarna, slutligen, gäller att 
dc för dessa förefinns enbart vid undre posi
tion för inspelningstangenten. Oscillator
spänningen ökas vid de högre bandhastighe
terna (ett motståndsnätverk förbikopplas), och 
detta ökar bias proportionellt, så att storleken 
hålls optimal för varje bandhastighet; enligt 
tillverkaren med "bästa möjliga balans mellan 
distorsion, dynamik och frekvensgång". 

Spolhöjden inregleringsbar 
Många små sekundärkontroUer 
Som framhållits frapperade mest och omedel
barast att det inte finns någon inre synkroni
sering mellan hastighetsomkopplaren och 
equaliserväljaren, utan i stället har byggts in 
lampvarning och låsningar av hela maskinen. 
Tidskonstanterna som Ferrograph arbetar 
med framgår av tidigare tab. Här slår det en 
också, att tillverkaren valt N AB-karakteristik 
om 50 Jls för 19 cm/s och inte IEC/CCIR:s 
70 JlS. - Den som är intresserad av vad som 
för ögonblicket gäller som "broadcast stan
dard" resp standard för amatörbandspelare 
samt för studiomaskiner i såväl USA som i 
Europa, alltså enligt NAB, CCIR, IEC och 
även EIA (och system som CDS, Ampex, 
m fl) kan studera den stora uppställningen i 
RT 1968 nr 10, där även anvisningar gavs för 
konstruktion av kurvor m m. Allt tycks ha 
växlat bara under 1960-talet från 50 JlS till 
\00 Jls! 

Apropå hastigheter, så kan man få Ferro
graph med högst olika sådana. Önskas l 7/8 
tum har maskinen bara en smalare capstan, 

Fig 3. Sluttransistorerna - av ReA-tillverkning -
har placerats utåt i chassieramen. Märk de bult- och 
skruvanslutna, grova stagen 'som ger stadga i olika 
dimensioner. 

Fig 4. Här en blick in i "bakre" kontaktpanelen, 
som väl borde kallas den övre, rätteligen. Utseendet 
kan växla något, beroende på vad slags Ferrograph
variant man har att göra med. Här en tvåspårs ste
reomaskin. Vi ser i fokus det "lägre spårets" kon
takter: Linjeingång, utgångarna fOr lågnivå, (obe
roende av volymkontrollen men påverkbar med ton
kontrollerna), 600 ohm och högtalare fOr 8-16 ohm. 
Därpå en rätt märklig DIN-~ontakt som är sjupolig 
OCh har en hel mäng" funktioner. Det är en "auxi
liary socket" for bl a anslutning av fjärrbetjänings
don. Anordningen sägs "forhöja faciliteterna och 
kapaciteten hos bandspelaren". Man kan ansluta 3-, 
5- och 7-poliga DIN-kontakter. Två stift är fOr 
fjärrstartlstopp, t ex med pedalanordning. Då sätts 
maskinen i pausläge. Ett stift ger upp till 200 mA dc 
från 50 V-uttaget i kontakten. På stereomaskinerna 
är lågnivåutgångarna kopplade till två av stiften, 
och 600 ohms-utgångarna till två andra, härvid möj
liggörande anslutningar för fjärrbetjänad volymkon
troll, do nivåindikering och signalpåverkad omkopp
ling, mm. 
Mellan de två vridbara spänningsväljarna ligger 
strömforsörjningsanslutningen, som i bandspelaren 
är en specialkontakt (veterligt är Ferrograph icke S
märkt i någon version). l mitten ligger också huvud
säkringarna fOr vardera kanalen. - På provexet 
forelåg visst glapp i kontakterna, dvs "jackarna" 
fick roteras lite for att fungera. Man får vidare se 
upp så att man inte trasslar in .alla dinglande led
ningar uppifrån i baRdspolarna ! 

av allt att döma en påträngd, smal hylsa över 
axeln. 

Första intrycken av Ferrograph gällde ock
så bandföringen och -transporten. Det är. 
enklare att "Iadda" med band än i en ReVox 
av vilken modell som helst. Intrycken av 
bandföringen skall behandlas längre fram i 
text och fig, liksom uppbyggnaden. Klart är. 
att huvudsatsen är mycket lättåtkomlig för 
redigering, tapemärkning, avmagnetisering 
och/eller rengöring av huvudena. 

Oket som reglerar spolhöjden har vi för
siktigtvis inte rört särskilt mycket; förf. är 
skeptisk mot denna i och för sig förnämliga 
finess, eller rättare, betänksam inför vad man 
möjligen kan ställa till med oavsiktligt och 
felaktigt ... ReVoxarna har ett system med 
mellanläggsbrickor, som dock ingen amatör 
i gemen heller skall röra. 

Frigöringsknappen på däcket vande man 
sig snart att s a s omedvetet ge en knäpp vid 
varje operation av däcket. 

Den hör till gru'ppen primärkontroller. De 
är, all ovana vid dem till trots, naturligtvis 
enkla att handha. Lite värre är det med de 
"brickserverade" sekundärkontrollorganen 
som är mycket små och knepiga men obeting
at hållfast och distinkt utformade med allå 
sina pilar, symboler och märkningar. De tar 
däremot en stund att begripa sig på, eller 
rättare, det tar sin tid innan man vet allt de 
kan göra! Det är nämligen en hel del som är 
möjligt att koppla upp med deras hjälp: 
signalen kan fås att ta de mest märkliga vägar 
och utlopp! 

Medhörningen vid inspelning är, liksom de 
inbyggda kontrollhögtalarna, värdefull att till
gå. Utförstärkeriet kan antingen ta nivån 
direkt före band (source) eller efter band. 

Pauskontrollen eller momentstoppet skall 
också obetingat ha en eloge för sin goda funk
tion. 

Bas- och diskantkontrollerna för reSp ut
gång påverkar dels inbyggda ljudkällor, dels 
utgången som heter högtalarutgång plus den 
s k lågnivåutgången (low level output). Det tog 
lite tid och övning innan man vande sig vid 
att någon påverkan inte sker av 600-ohmsut
gången, den för en helt oberoende tillvaro .. . 

Finessen med A-omkopplaren för nivåin
stii,llning före resp efter band på avspelnings
delen har vi aldrig sett förut på någon band
spelare. Naturligtvis- inte heller att kunna 
variera bias på Ferrographens sätt, och att 
ställa in förmagnetiseringen. Två optimalvär
den förutses; tre kan man ha i praktiken. 

Efter idoga studier i handboken företogs 
provinställningar enligt de publicerade re
kommendationerna. Allt stämde mycket bra 
på två kända bandtyper, Agfas PE 31 och 36. 
samma sak, liksom för PER 525 och BASF 
LGS 35. - Man ·kan givetvis göra ännu mer 
noggranna inställningar av bias än man tillgår 
direkt i den otrimmade maskinen. 

För en orientering om kontaktpanelen och 
dess in/utgångar, sefig 4. 

Kommentarer tiO mätningarna 
Data goda och hålls genomgående 
Första mätningen avser prov med ett DIN
provband enligt 45513, blad 2,38 cm/s;35 JlS 
med 32 mMx/mm (eller motsvarande värde i 
W). Frekvensgången är noterad med 50 dB
pot för skrivaren. Data upptar inte avspelning 
separat för Ferrograph, bara i kombination 
med inspelning ges frekvensgång. De 2 dB .... 
som avvikelsetoleransen uppgår till hålls'" 
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mycket väl. Jfr den plottade tonkurvan. Allt 
är mycket frekvensjämnt och bra. 

Också för nästa kurva är ett DIN-Bezugs
band enligt 45513 använt. Det gäller 19'cm/s, 
och det är alltså gjort för 70 Jls-professionella 
maskiner, vilket har måst kompenseras här. 
Det basfall som kan noteras får anses typiskt 
för det använda slaget av runda tonhuvuden. 
Det finns dock inget att kritiskt anföra mot 
kurvan. Bandspelaren' är klart bra så långt. 

In/avspelning vid 38 cm/s: Bias är på O 
enligt rek. och 20 dB under O; 600-ohmsut
gång. Tillverkaren anger ±2 dB. - Kurvan 
hålier sig inom toleransområdet. Det uppvisar 
"rundningen", som är att hänföra till tonhu
vudkonfigurationen. Båda kanalerna har 
mätts. Det hela ser fullt tillfredsställande ut. 
(Obs att 50 dB-pot har använts ; höjningen i 
basen rör sig blott om några dB!) 

In/avspelning på 19 cm/s: Likartade förlopp 
i stort sett för båda kanalerna. Någon skillnad 
kan noteras. Man har ca l dB "tillgodo" mot 
data. Dessa hålls alltså väl i praktiken. -
Skrivaren stänger vid 20 kHz, men den verkar 
inte över hela detta tonområde, det blir en för
skjutning vid icke-synkrondrift efter ca 15 
kHz,-så i praktiken blir mätbart frekvensom
råde 30 Hz till 17 kHz, kan sägas, dels med 
tanke på övre diskantgränsen, dels med tanke 
på synken vid uppgången, början av mätom
rådet, som nominellt ju inleds vid 20 Hz. 

Kurvorna för de lägre bandhastigheterna är 
lovade att hålla ±3 dB inom 40 Hz till 14 
kHz. Skrivaren · skär redan vid ca 15, men 
data infrias ju utan vidare. 

Genomgåenae är den undre kanalen hela 
tiden något sämre. Inga justeringar har gjorts 
på bandspelaren. Däremot har den varit i 
användning praktiskt ett tag innan mätningar
na skedde. 

Svajdata: Handboken och prospekten säger 
inget om vad som skall utläsas av värdet 
0,08 % - vägt eller ovägt? Vi utgår från att 
det gäller vägt värde. Se mätdata! PER 525, 
tre punkter, mätta över EMT-svajmeter. Här 
kan man, beroende på om liggande eller ståen
de maskin använts, begagna sig av den band
påkänningskompensering som finns i form av 
en ställskruv, märkt V/H och med två lägen. 

Någon liten skillnad finns härvidlag, men 
värderar man data rätt, ligger mätvärdena 
hela tiden väl inom det tillåtna. Sjutumsspo
lar har använts, och resultatet blir att värdena 
går upp mot bandslutet. Stående maskin ger 
lite sämre värden; "sch]upfet" bli{ gynnsam
mare om bandspelaren ligger ner. Det hela 
är dock småsaker och alls inget att kritisera. 

S/N-mätningarna. Se mätresultatens tab för 
betingelserna. Vid prov med 15 tum på övre 
kanalen erhölls 60 dB linjärt värde och 66 
dBA. Den lägre uppvisar 56 dB och 66 dBA. 
Som synes alltså sämre för lägre spåret'genom
gående då det gäller linjärvärdemi. - Vi får 
ibland frågan varför det så ofta råder så pass 
stora skillnader mellan bandspelares ovägda 
och vägda värden. Bortsett från den rent 
mättekniska förklaringen, själva omvandling
en alltså, kan sägas att skillnaderna hänför sig 
till bandspelarens kvalitet - en professionell 
bandspelare uppvisar alltid nästan lika god 
"störnivå" såväl linjärt som efter vägnings
förfarande. Det råder knappast någon skilnad 
där. (6 dB-skillnaden här kan Hit.tare förstås 
om man går till tersbandanalysen). I förelig
gande fall uppvisas en differens för linjärvär
det mellan "upper" och "lower track" om 4 
dB. Sannolikt hänför sig detta till icke optimal 
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injustering av bias, "biasfållan" har nämligen 
inte rörts efter leverans av maskinen. Troligen 
kan bias och HF justeras in så, att man får 
identiska värden för störningsavståndet över 
båda kanalerna. Man kan naturligtvis finna 
det anmärkning~värt ändå att den lägre has
tigheten uppvisar l dB bättre värde, men detta 
beror på frekvenskorrektionskurvorna ("equa
lizingen" med 50 Jls) jämte ovannämnda or
saker, eftersom vi har med signalen över band 
att göra, trots momentstoppet som använts. 
Maskinen är satt i pausläge, men mätningen 
är gjord relativt full utstyrning som vClnligt. 
På så vis har erhållits ett mått på avspelnings
elektronikens egenbrus eller "störnivå", som 
många älskar att säga. Resultat : 62 dB linjärt, 
och det är föga mer än vad som erhålls "över 
band" på gängse sätt - det är endast 2 dB 
bättre än värdet vid en jämförelse med in
kopplad vägning: 82 resp 79-71 dB. Beakta 
alltså, att det inte är bandspe1ardynamik det 
här avser utan bandförstärkeriet; viktigt nog! 

Bruset har vidare analyserats, <om ses av 
fig i mätresultaten, med ett annat tonband, 
där bias stäUts på O enligt handboken och en 
kanal granskats. Varför värdena här har blivit 
sämre - 60 resp 65 dB - kan inte förklaras 
nöjaktigt. 

T~rsbandsanalyser avslöjar 
brumkänslighet hos maskinen 
Vidare i mätningarna. Vi har nu att göra med 
en tersbandsanalys vid stillastående tonband 
och av avspelningselektronikens brus vid 15 
tums hastighet med frekvenskurvkorrektionen 
på High, som är rätt equalizingVärde då. Som 
framgår av· tersbandbruskurvan ligger d~ir en 
liten tröskel, märkt -62 dB. Markeringen 
motsvarar det linjära värdet som inskrivits i 
föregående mätnings tab. Vägda värdet ligger 
på -82 dB. Vad finner vi av detta och av 
fig:s tersoktaver (för vilka spektrometer och 
skrivare synkroniserats)? Att brummet vid 
exakt 50 Hz är kraftigt dominerande, vilket 
förklarar varför de aktuella värdena för band
spelaren såväl med som utan band blir så 
'höga: Det är givet att brum går in i en magne
tisk bandspelare och det är just nätfrekvensens 
50 Hz brum som finns alldeles för mycket. 
Här kan man rikta befogad kritik mot kon
struktionen. En studiomaskin i högre potens 
hade försetts med bättre skärmning och mera 
påkostat skydd med mymetallhöljen för att 
ta ner brummet, som i föreliggande fall helt 
enkelt är 12--15 dB för högt. Frågan är vad 
man kan göra i praktiken för att förbättra 
Ferrographen på den punkten, för det är den 
värd. 

Annars är det ju OK, och nästa blad i 
skaran gäller in- och avspelning. Här har mät
ningen försiggått med bandet i rörelse. Hela 
brusnivån åker då upp, som synes. Märk igen 
-62 dB-markeringen! Men brumtoppen har 
sjunkit ned i förhållande till den. Orsak: 
Bl a att luckan framför tonhuvudsatsen 
minskar brum och induktion, liksom sker då 
bandet i sig självt ligger på. Jämför framför 
allt kurvbladets utseende i den övre delen 
jämfört med föregående. 

Ett Agfa-råband kördes härpå genom Fer
rographen. Den blev ett anmärkningsvärt 
oväsen! Se nästa blad. Skrivarinställningen 
oförändrad för bästa jämförelse. Det förhåller 
sig tydligen som den gamla iakttagelsen gjort 
gällande att råband har mera brus och "skrap" 
i sig än ett använt och avmagnetiserat (nota 
bene i en god maskin). Hela nivån åkte upp 

vid körning på in- resp avspelning, som ses. 
Emulsions- eller "göt"-numret noterades för 
det aktuella Agfa-bandet, en PER 525, och 
hela den levererade sändningen kontrollera- 
des. Inget visade sig dock bättre än det här i 
fråga om spektral brus- och " fnissel"-fördel
ning. En jämförelse med ett annat råband 
från samma leverantör, det var ett PE 36-
band, visade mera normala utfall. 

In- och avspelning med raderoscillator 
framgår av det följande bladet i testdatasam
manställningen. Man får lite högre nivå här.
Brumtoppen nedtagen då bandet befinner sig 
i rörelse och luckan för tonhuvudsatsen är till
skjuten. 

Härnäst ett brusspektrogram gjort med en 
Radiometer FRA-3. Sefig. Det är den kanske 
viktigaste mätningen på en bandspelare. Här 
kommer fram bruset, utstyrningen och över
styrningsreserven, m fl faktorer vilka kan ut
läsas. Obs att det rör sig om 75 dB hela skalan 
över och att det är 15, inte 10 dB, mellan 
strecken! Alla data om filterbandbredd o dyl 
framgår separat. 

Tilltalande brusspektrogram 
Bästa värdena vid 38 cm/s 
Man ser först att brustrumpetens topp ser 
mycket tilltalande och jämn ut vid -den här 
38 cm-hastigheten. Inga svaj knutor alls. Ap
paraten kördes ändå stående, vilket bör fram
hållas - den är ändå bättre i liggande ställ
ning. (Spektrogrammen tagna med bandspe
laren stående av samma orsak, att ogynnsam
maste driftbetingelse skall utgöra grunden för 
värderingen.) - Brustrumpeten börjar breda 
ut sig ca 50 dB under 2 kHz-tonens nivå. Smal 
och bra. Inga anmärkningsvärda resonanser 
att iakttaga. Toppen långt upp i tonområdet 
lämnas utan avseende). 

Man ser att det uppträder en förhållandevis 
hög "andraton", 48 dB under nivå. l övrigt 
god och klanderfri analys. Lågt modulations
brus vid den här hastigheten. 

Den faktiskt höga andra tonen måste hän
föras till brister i inspelningsförstärkaren. Ty 
HF-spänningen är symmetrisk, då bia~en är 
tämligen korrekt. Granskning på oscilloskop 
bekräftar det. Apparaten var helt igenom 
avmagnetiserad också, det kan inte röra sig 
om likström genom tonhuvudet eller av 
sådana faktorer -betingad remanens. 

Jämför med "tredjetonen" som bandet 
styrts ut till! Det är referensnivån vid mät
ningen. Distorsionen är ganska hög i förstär
karen, vi har 45+3 dB=48, dvs nästan 50 
dB=ca 0,5 % i det närmaste ; 1 % är 40 dB 
under O. 

Den här piken inger betänkligheter. En 
jämförelse med ReVox utfaller mycket dåligt 
för Ferrographen på den här punkten. Den 
schweiziska bandspelaren uppvisar en näst
intill obefintlig andratonsdistorsion. Den är 
som på en ren studiomaskin, där andratonen 
icke tolereras alls - den kommer i varje fall 
inte till synes. Här är det inspelningsförstär
keriet som är syndaren. 

Nästa kurvblad i provningen tar fasta på 
en utvidgning av det undersökta området och 
analys med en smalare band bredd, 1-3 kHz 
och ±3 Hz (\00 Hz/cm.) Detta är om möjligt 
än mer intressant. Allt ser utmärkt bra ut! 
Mycket- obetydligt svaj. Man kan se 100-
periodiga komponenter som beror på skak
ningar från motorn. Konceptionen med mel
lanhjul på motorn plus gummitrissa _och 
svänghjul på capstan, som konstruktören 



naturligtvis avsett att motverka störningar 
med, vållar de här sid banden. Men de är dock 
låga. Vi har sett betydligt värre och brantare. 
Ferrographen kan inte gärna kritiseras här. 
Om inte annat visar ju förloppet att bandet 
ligger hårt sträckt mot tonhuvudena tack vare 
all sin mekanik och trots filtkuddar och dynor 
som annars inte brukar ge några ·gynnsam
mare resultat. 

Beträffande Ferrographens benägenhet att . 
ge modulationsbrus har d~t rått delade me
ningar bland dem som varit engagerade i testet. 
Mätningar i stil med analyserna här avslöjar 
inte allt, det har vi tidigare understrukit, och 
man kan mycket väl dras med ett ihörbart 
modulationsbrus trots att labanalys med in
strument inte entydigt utpekar sådant som 
förhandenvarande. Det är ju en ganska väsent
lig punkt i bedömningen. Förf. till provningen 
kan icke finna att Ferrograph vid 38 crh
hastigheten uppvisar något hörbart, störande 
modulationsbrus, detta sagt efter en mycken
het inspelande och avspelande av olika slags 
musik- och tonmaterial och med användning 
av tre skilda band typer. Se vidare nedan. 

De båda å terstående, lägre hastigheterna 
står nu i tur att granskas med avseende på 
dessa faktorer. Vid .19 cm/s ser man att allt 
har " stigit upp" något, förstärkaren beter sig 
inte idealiskt, men den klipper i alla fall inte 
innan bandet är mättat. Man kan ju jämföra 
med en del enklare bandspelare! 

Tyvärr är dock faktum, att hela överst yr
ningsreserven i Ferrographs påkostade sjua 
inte belöper sig till mera än 5 dB! Man kan 
på nytt jämföra med ReVox : 16-18 dB! 

Den påföljande kurvan eller analysen med 
smal band och området 1-3 kHz granskat 
visar ju på en kraftigt stegrad brustrumpet -
se figl Vid den aktuella band hastigheten in
verkar mekaniken sämre än tidigare vid 38 
cm/s. Här finns ett synligt modulationsbrus 
och t o m ojämnheter av svaj karaktär. Man 
ser topparna från motorn och 50 Hz och de 
hundraperiodiga sidbanden. Här finns t o m 
en resonanstopp att iakttaga. Här är bandfö
ringen alltså sämre än tidigare, eller, bättre 
uttryckt, bandanliggningen är en annan, vi
brationer uppstår. 

Den lägsta hastigheten, 9,5 cm/s, uppvisar 
de klart sämsta värdena. Här har vi modula
tionsprodukter och resonanser ganska kraf
tigt. Samma utstyrning och samma betingelser 
råder. Toppar och ojämn uppbyggnad av 
brustrumpeten kan iakttagas. Bandet "fladd
rar" kring huvudsatsen, och man hör utan 
tvivel diskantråhet och "blåsljudliknande" 
fenomen i musikåtergivning. 

Vi lämnar detta avsnitt och kommer in på 
slutförstätkarnas uteffekt. Mätning i 8 ohms 
belastningsimpedans, övre kanalen: Vid 0,2% 
klirr avgavs 12,5 W före klippning. Inga 
problem och inga utförligare mätningar har 
ansetts motiverade där. 

Tonkontrollerna: De är som tagna ur en 
bok! Rena typexemplet på BaxandalL ... 
Signalen uttagen över lågnivåutgång, lägre 
halvan av elektroniken. Man tar ut signalen 
före slutsteget och volymen. Märk övergångs
frekvensen någonstans ganska mittemellan 
500 Hz och l kHz. Kurvorna berör inte noJI
läget vid förändringar och ·övergång. De 
måste anses mycket fina. 

Kanalseparationen ("överhörningen") föl
jer härnäst som mätobjekt. Mätning vid 1kHz 
rel 3 % klirr med PER 525. Vid stereoinspel
ning uppmättes 53 dB från övre till lägre spår 

Fig 5. Handboken får bilda förgrund till klaffen som 
döljer den långa raden små omkopplare och tumhjul 
for sekundärkontrollerna och signalbehandlingen. 
Det är rätt knepigt att fålla ut panelen, som saknar 
grepp och kan sitta rätt hårt i infållt läge. 

Fig 6. Två mindre högtalare ingår i höljet till stereo
modellerna. De mynnar i gavlarna, som kan se lite 
olika ut, beroende på utforandet, t ex trälåda med 
väv, grå hårdplast, etc. 

med volymen i botten. Båda raderoscillato
rerna igång, inspelning på båda kanalerna 
men signal blott på en. - Vid monodrift och 
volymen i botten för motstående kanal blev 
resultatet över 10 dB bättre, eller 65 dB, som 
det alltid är fallet då blott en raderoscillator 
arbetar. - Värdena får anses bra. De är f ö 
bättre än för Re Vox. Området l kHz-l ,5 
kHz är mycket utslagsgivande att mäta vid . . 
Vid stigande frekvens brukar värdet sjunka. 

Bandspelarens raderingsförmåga : Den har 
för Ferrograph 7 mätts upp vid alla hastig
heterna, inte bara vid en. Den är uppmätt vid 
330 Hz rel 3 % klirr i utstyrningen. Raderför
mågan är hastighetsberoende i viss mån. Här 
nås som bäst 68 dB vid 9,5 cm/s, 6 Hz band
bredd medan 38 cm ger 62 dB som mått på 
kvarvarande signarrest. ReV ox brukar ha 
minst 70 dB; i RT-prov -73 dB. Ferrogra-

phens värden här är dock goda nog. Som en 
kuriositet kan nämnas, att raderförmågan 
faktiskt inte sällan är sämre hos stora, profes
sionella maskiner än hos rena amatörband
spelare, . vilket har att göra med hastigheten, 
som ju kan uppgå till 76 cm/s hos en studio
maskin. 

Inspelningselektronikens överstyrningsre
serv har redan behandlats. Mätdata visar på 
frekvensen l kHz och den spänning som ger 
full utstyrning eller mättnad med 3 % klirr. 
Vid l kHz har man bara 5 dB alltså. 

Distinkt, solid att handha 
Mycket god band åtkomlighet 
Kommen så här långt är det på sin plats med 
allmänna kommentarer till bandspelaren som 
konstruktion och de mätdata som framtagits i 
jämförelse med tillverkarens. 

Konstruktionen är knappast lik någon 
annan jämförbar maskins. Man får gå till de 
rena yrkesmaskinerna för att hitta en så robust 
och kraftig uppbyggnad. Inuti är ju Ferro
graph som ett slagskepp! Bristen på insticks
systern för kortelektroniken är något för sig, 
men konceptionen har inte tillåtit något kom
pa.ktmontage i den bemärkelsen. Det är knap
past serviceunderlättande, men saknar inte 
fördelar ändå. 

Alla reglage, potar och brytare m m är av 
en förstklassig kvalitet med en hård, distinkt 
operation utan ens antydan till sladdrighet 
eller vagh·et. Gediget är det minsta man kan 
säga! 

Det ställer sig till en början lite förvillande 
med alla Ferrograph-finesserna ifråga om 
säkring och låsning mot oavsiktliga felgrepp, 
men visst är det vettigt tänkt. 

"Ampex"-finessen med variabel snabbspol
ning fram och bak är tilltalande, även om 
provexemplarets spolning synes fungera mind7 

re väl - i ytterlägena påverkas motorerna 
helt och fullt, men redan efter en rätt be
gränsad vridning sackar de och stannar av 
helt i stället för att spola med "sakta fart" 
(eller allt långsammare). 

Oket som påverkar spolmotorernas och 
bandets höjd är en annan, "proffsig" finess. 

Biasinställbarheten är en omtalad och ex
klusiv Ferrograph-detalj som man gärna stif
tar bekantskap med, också om förf. anser att 
det kanske inbjuder till ytlighet ifråga om 
umgänge med tonband, inte motsatsen, som 
förmodligen föresvävat konstruktören. Man 
behöver väl inte godta precis' det tonbands
märke och den bandtyp som ens ägandes 
bandspelare sägs komma intrimmad för -
hur många tar detta ad notam, f ö? - _men 
däremot bör man köra in sig på en bandsort 
och ställa bias för just den. Det är med ton
band som medJotografisk film - en yrkesman 
håller sig mestadels ·till en sort och vet exakt 
vad den kan eller inte kan i alla situationer. 
"Amatörer" i dålig bemärkelse fladdrar för 
var ve.cka mot något nytt, och de lär sig där
för aldrig något på djupet. Slut på moral
kakorna. 

Bandåtkomligheten och tonhuvudena måste 
erkännas vara efterföljansvärda. Man kanske 
först tycker det är knepigt med ;'huset" på 
mitten av däcket och slitsen som tapen skall 
in i för att hamna på insidan av "huset", men 
efter några .gånger "laddar" man Ferrogra
ph en med en precision och en lätthet som vore 
det en stor, tvåtums studiomaskin. 

Vi har fört en del diskussioner om i vilken .... 
utsträckning tonbandet ' vibrerar och vållar ,.. 
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modulations brus på Ferrograph liksom om 
maskinens hela bandtransportmekanism. Upp
rinnelsen har varit påstått modulationsbrus 
av direkt störande omfattning. Det är korrekt 
att bandet tär en rätt lång, fri räcka in mot 
huvudsatsen, och att denna är spatiöst grup
perad, vilket klart medför risk för modula
tionsprodukter, i synnerhet som man har sy
stemet med filtkuddarna. Men den sinnrika 
sträckningen av tapen under avmatningsmo
ment och den hårt kontrollerade anliggningen 
motverkar av allt att döma nackdelarna som 
skulle kunna finnas. Det finns inte en sådan 
studiomaskindetalj som automatisk band~ 
spänningsreglering, men dock en rätt långt 
driven mekanik. Risken för drop outs är 
mycket ringa, t ex. Förf kan icke finna att 
38-cm-hastigheten skäms av några som helst 
hörbara diskantråheter eller missljud. Att det 
finns ansatser till hörbara sådana vid 19 cm 
och att de definitivt uppträder vid 9,5 cm/s 
skall däremot medges, men för 19 cm/s rör 
det sig då inte om någon förödande verkan, 
långt ifrån! Skall man spela in stråkar för
ordas dock att den högsta hastigheten väljs. 
- Ferrograph 7 är hursomhelst en utmärkt 
tal inspelningsapparat, inte minst genom red i
geringstillgängligheten. 

De små bandspolama nackdel 
och handikapp i konkurremen 
Detta för oss fram till den rent besynnerliga 
konceptionen med de små hembandspelarspo
larna men med 38 cm/s! 

En förklaring man fullt ut skulle godta är att 
det helt enkelt inte gått att göra den när .band
spelaren med större spolar. Den skulle möjli
gen inte fungera med sådana, inte som den nu 
är gjord. Det finns givetvis en mängd andra 
förklaringar om man behagar leta. Traditio
nen är en: Engelsmännen har faktiskt aldrig 
förrän under de allra senaste åren gjort band
spelare med 27-cm-spolar för " bandat" eller 
"semiprofessionellt" bruk (TRD, Seope Tro
nies, m fl). O s v. De små spolarna torde vara 
Ferrographens största handikapp, konkurren
sen med ReVox är intensiv överallt, och tom 
Philips har ju känt nödvändigheten avatt er
bjuda en kapacitetsmässig motsvarighet, se 
RT 1971 nr 91 Den här brittiska maskinen ris
kerar klart "fel målgrupp" i Sverige pga sina 
max åttatumsspolar. 

"Modeväljaren" som avlägset kan erinra om 
Tandbergs till sin multifunktion är ovanlig och 
mycket bra. Man saknar inte separata tangen
ter o dyl i stället. Det elektriska och meka
niska: Här håller t ex svajvärdena mycket väl 
data. (Med detta får de hjälp av de små spo
larna.) 

Hastighetsavvikelserna uppvisar också goda 
värden. 

Spektralanalyserna har behandlats rätt ut
förligt. De för 15 tum är sant glädjande. 

Inspelningselektroniken uppvisar skenbart 
en hög dynamik, men vi har brummet som 
kommer in i den. Sannolikt skulle bättre 
skärmning av bl a tonhuvud, bättre utform
ning av trafos mm göra en del. Av allt att dö
ma bereder sig nämligen nättransformator
brum också tillträde till inspelningskretsarna. 

Andratonsdistorsionen är allvarligt för hög. 
Inspelningsförstärkaren vållar detta. 

Bias har redan nämnts utifrån det faktum 
att den är "mekaniskt" omställbar, osv. 600-
ohms linjeutgången, som är oberoende av alla 
volymlägen (det finns inte på ReVox), är ett 
plus. 
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Fig 7. Närbild av "blocket" som tonhuvudsatsen 
monterats på. Märk de stora, runda specialhuvude
na. På såväl motoraxeln som capstan finns sväng
hjul. De är förbundna med tre mellanhjul av gummi, 
ett fOr varje hastighet. Bandet fOrs över en bryttapp 
först. Den är fast monterad. Ingen detalj är medro
terande. Bandet har då passerat en slingfångare och 
en sträck- och anliggningsaxel. En bandförare av ett 
slag som det finns tre av, styr tapen mot raderhuvu
det. Efter sista tonhuvudet, avspelningshuvudet, lig
ger en transportör igen innan ett glanspolerat hjul 
mittemot capstans tryckrulle för bandet vidare mot 
ännu en rulle och en slingfångande arm, som rör sig 
i sitt spår längs bandspelardäcket. 

Märk de tre tryck- och griparanordningama, vil
ka låses resp frigörs genom att tangenten mittför 
ordet "retract" fOrs upp eller ned. Den är ganska 
hårt fjäderbelastad. 

Märk de tvåfårgade och -skikts små fiItdynoma 
på " byglarna"! Märk även "skölden" på den sista. 

Kontaktstandarden får en nybliven använ
dare att lägga ansiktet i fåror först, man tär ju 
skaffa specialkablage till allting. Men visst är 
det hållfast och rejält med telefonpropparna 
- de är klart bättre än allt vad DIN heter och 
givetvis starkare don än phonopluggar. Helst 
skulle det förstås ha varit Can non eller Tu
chel! 

:VU-metrar är väl oundvikligt. Toppvärdes
kännande voltmetrar med kompensering för 
olika band är dock det enda vettiga i inspel
ningssammanhang med någon professionell 
anstrykning, amerikanerna får säga vad de vill. 
- Som VU-metrar är de här dock bra! 

Överstyrningsreserven i Ferrograph är be
tänkligt låg. 

'Störningsnivån är väl i vissa fall för hög, det 
är något för mycket brum. 

Här skall inskjutas, att inga som helst för
sök gjorts att trimma upp Ferrographen till 
provning, eller att förbättra den genom effek
tivare skärmning o dyl. Detta går utan tvivel, 
men mätningen skall ju ta fasta på en ren 
standardprodukt. 

Stort dynamiskt område 
och utmärkt anpassbarhet 
Eftersom den i olikhet mot ReVox inte har en 
likströmsmotor (A 77 har som känt detta plus 
dc-kontrollerad varvtalsreglering) har Ferro
graphens motor en konservativare prägel än 
schweizarens. Varken ReVox - som ju skulle 
kunna ha det - eller Ferrograph har el brom
sar. Den brittiskbyggda motorn uppvisar trots 
sin synkronkonception en god och jämn gång 
utan störande, pulserande vridmoment. Skak
ningar har inte helt kunnat elimineras, men de 
är inte särskilt märkbara, som framhållits. 

Det stora dynamiska området på linjein
gången är förtjänstfullt. Se ovan! Likaså är ap
paraten koncipierad för högohmig källimpe
dans : Man kan utan svårighet koppla till alla 
möjliga äldre6 rörbestyckade apparater på lin
jeutgången; där kan man tä vissa problem med 
tex en modem ReVox. (I hemlandet England 
är förstås också en mycket stor mängd rörap
paratur ss äldre Quad odyl i bruk.) Som in
gångsnivåerna är gjorda vill man gärna ge en 
komplimang också där: Mik 150 /lV till 15 mV 
i 10kohm och impedanser från 250 ohm till 2 
kohm är ju verkligt flexibelt (spelar man in pop 
bör man nog dämpa före förstås ... ) 

Den här bandspelaren innehåller så många 

Det samlar sig en hel del bandpartiklar och damm 
över kuddarna, dvs från bandets glatta undersida. 
Bandspänningens övriga sträckande och lastkännan
de mekanismer framgår inte av fotot, inte heller att 
bandet särskilt vid 38 cm/s ligger mycket hårt an 
mot huvudena. Knappast någon drop out-risk här. 

funktioner och knepigheter att man faktiskt 
till någon del kan klara sig utan instrument 
ihop med den; vi tänker då på bias-utslagen 
man får, på att VU-metrarna kan fås att känna 
"omvänt" vid band genomspelning, o s v. 

Sammanfattning 
och utvärdering: 
1 det föregående har en del punktvisajämförel
ser anställts med den bandspelare som bildat 
något av standard på både svensk och interna
tionell marknad, den schweiziskå ReVox, då 
detta tett sig naturligt. 'Möjligen hade en data
och prestandajämförelse legat närmare till 
hands att göra med Philips PRO-12, som mera 
liknar föreliggande bandspelare. PRO-12 är 
dock mycket sällsynt i vårt land, och då vi inte 
har provat den och endast har andrahandser
farenhet av bandspelaren skulle referenser till 
den te sig föga meningsfulla. 

Emellertid måste vi nu göra dem besvikna 
som väntar sig något slags ställningstagande 
till förmån för den ena eller den andra appa-' 
raten i det här sammanhanget: Det låter sig 
helt enkelt inte göra, då detta skulle innebära , 
otillbörliga förenklingar, orättvisor och i stort 
missvisande helhetskomparationer. De är för 
olika till sin karaktär liksom prismässigt; över 
1000 kr kan skilja en ReVox och en Ferro
graph åt, beroende på utförande. 

Man kommer naturligtvis inte ifrån, att den 
dyra och specialinriktade britten till följd av 
såväl sin konstruktion som sin prisklass är en 
outsider. Den är exklusiv och det på olika sätt. 
• Som avancerad bandspelare avlockar den 
gärna en bedömare erkännsamma kommen
tarer. Den är i långa stycken en ganska enåstå
ende maskin. Inte minst besitter oen en rätt 
långtgående trohet mot sina data, som är go
da. 
• Om någonsin begreppet "heavy duty" varit 
tillämpligt i hem- och semi professionella band
spelarsammanhang så gäller det här och om 
Ferrographens uppbyggnad och komponen
ter! - Förf. har sina dubier också om erkänt 
goda bandspelare (inkl. sina egna), nämligen 
för det fall de skulle utsättas för andras mindre 
ömsinta handhavande och slängas omkring 
med. Då skulle med stor säkerhet deras goda 
data flykta sin väg i takt med att plasten sprack 
upp ... I fråga om Ferrograph skulle under
tecknad däremot lugnt anförtro en Antarktis
expedition apparaten, om så vore - det skulle 
förvåna mycket om den inte kom hem igen i 
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Tillverkardata 
FERROGRAPH serie 7: 
lEtt ' tiotal olika utföranden finns för olika 
hastigheter, för skilda spårbredder; mono, ste
reo; tvåspår, kvartsspår, fullspår osv; med 
Do/by-elektronik och för dataanvändningar, 
laboratorie- och industri bruk. Vissa modeller 
saknar egna effektförstärkare. O s v. 
Spårvidderna mäter 6,3 mm för fullbredd, 2,3 

m för halvsp~r <>fh I, l mm för kvartsspårs
användning. 
Den aktuella maskinen arbetar med kvarts
tumstape, är för stereo över två kanaler och 
'tar bandspolar upp till 81 /4 tums diameter 
(med avtaget lock). 
Spa/tmålt : Jnspelningshuvud 6,3 Il (250 
Ilinches), avspelningshuvud 2 Il (80 j.linches). 
'Bandhas(igheter antingen 19,9,5 och 4,75 cm/s 
eller 38, 19 och 9,5 cm/s på .lex H-modellerna. 
Hasrighetsavvike/se: Mindre än ± I %. Speltid 
per kanal för 720 m tape=24OO fot: I timme 
och 4 min vid 19 cm/s resp 2 timmar och 8 min 
vid 9,5 cm/s. 
Snabbspo/ning: Denna försiggår med variabel 
hastighet i vardera riktningen; steglös inställ
ning. Vid max fart mindre än 60 s för 360 m 
eller l 200 fot band. 

ÄTRESULTAT 
OCH TESTDATA: 

Svtljvärden: Mindre än 0,08 % vid 38 cm/s 
, "0,08 % vid 19 cmfs 

0,15% vid 9,5 cmfs 
0,20% vid 4,75 cm/s 

Frekvensgång, mätf'.för ini och avspelning vid 
användning av LP-bandet Ferrotape typ B: 
38 cmfs - 30 Hz-20 kHz ±2 dB l Avser 
19 cmfs - 30 Hz-17 kHz ±2 dB

J
' H-mo-

. 9,5 cmfs - 40 Hz-14 kHz ± 3 dB dell. 
4,75 cmfs - 50 Hz- 7 kHz ±3 dB 
Avspe/ningskarakteristik: 
38 cm/s - 35 ilS 
19 cmfs - 50/3 180 ilS 
9,5 cm/s - 90/3 180 j.lS 

4,75 cm/s - 120fl 590 ilS 
Försrärkareffekt: Max 10 W RMS ut/kanal i 
belastningsimpedanserna 8-16 ohm. 
Klirr: Mindre än 0,25% RMS vid samtliga 
nivåer upp till märkeffekten lP W RMS. 
Signal/brusavstånd: Bättre än 55 dB, ovägt vär
de inkl brum och relativt 2 % distorsion. 
Vägt värde enligt CCIF: Bättre än 60 dB. 
Tonkontrollerna är verksamma: 
Baskontrollen kontinuerligt variabel upp- till 
± 15 dB vid .50 Hz, ±20 dB vid 20 Hz. Dis
kantkontrollen varierbar kontinuerligt upp 

Laboratorieprovningen och de praktiska inspelningarna som ligger till grund för 
artikeln och de där framförda bedömningarna m m har försiggått med en Ferro
graphbandspelare Serie 7, modell 722 H, tillverkningsnr 78852/2, under perioden 
juli - oktober 1971. 

Nivå 
dB 
30 

20 

lO 

r- -,--- r-
~ 

r-r-,--

Nivå 
dB 
30 

-
r-

e-

till ± 10 dB vid 10 kHz, ± 15 dB vid 20 kHz. 
Inbyggda IUJgtalare: Två elliptiska med dimen
sionerna 18xlOcm. 
Ingångarnas kiin.~lighel: 
Mikrofon 150 I1V -15 mV vid 10 kohm; re
kommenderad impedans för mik 250 ohm - 2 
Kohm; Linje 75 mV-IO V vid 2 megohm. Re
kommenderad källimpedans: Godtycklig . 
Utgångar: 
600 ohm-2,4 i lasten; rak kurva. Lågnivå -
300 mV i 10 kohm eller större (till förstärkare, 
etc) 
Högtalare - upp till 10 W RMS i 8-16 ohm 
(för modellerna 702/704 gäller jnte detta, utan ' 
anpassbar lågnivåutgång med upp till 300 m V ' 
i 10 kohms last eller större). 
Kana/separation . hos slereomodellerna: Om
kring 50 dB vid stereodrift, monokoppling ; 
bättre än 65 dB rel 1kHz. - Vid 400 Hz , 
bättre än 60 dB undertryckning av lägre kana
len vid monokoppling. 
E./fekr!örbrukning: Ca 100 W. 
Mått: 425x445x225=b, h och dj. 
Vikr med locket anbragt: 22,? kg. 
Ferrograph Serie 7 levereras antingen i hölje, ' 
som chassiemodell eller i trälåda. 

- ~.- , r-r-r--

O lk 31,S 40 63 125250500 lk 2k 4k 6,3k8k lOk 12,5k14k16k l8k lk 
Frekvenser 

:1 
O l k 31,5 40 63 125 250 500 lk 2k 4k 6,3k 8k lOk 12,5k 14k 16k l8k l k Hz 

Frekvenser 

Upptagning av frekvensgång vid avspelning med 38 cm/s. Övre kanalen, 
test- och normband enligt DIN 45513/2 C' Bezugsband") med nivån 320 
mMx och 35 JlS inspelningskarakteristik. 600-ohmsutgång har använts. 
Märk avvikelserna ±2 dB ca över hela tonområdet. 

Nivå 

20 

10 

O 31.5 40 63 125 250 500 lk 2k 4k 6,3k 8k lOk 12,5k14k 161< lak Hz 
Frekvens<ir 

Frekvensgång en!. samma men "plottad" kurva över hela tonområdet. 

Upptagning av frekvenskurva avseende avspelning. Hastighet 19 cm/s, 
övre kanalen. Använt test band enligt DIN 45513/3 med 70 JlS, " profes
sionell", korrektion, 600-ohmsutgång. Se texten! 

Nivå 

20 

10 

o 
3~S 40 63 123 2SO 500 1< 2k 4k ~k Sk lOk 1~ 1I.k n., \Sk Hz 

Frekvenser 

" Plottad" frekvensgång där avvikelserna NAB/CCIR-karakteristiken ' 
framgår (NAB underst). " 

RADIO & TELEVISION - NR 11 -1971 39 



BrOeI &. KjCllr PotentiOfl'4ter R.ng.: $Q dB RKtilier: A,..' Lower lim. Freq.: ~ Hl Wr. Speed JJL..mm/sec. P'p -.' Mellurin\l Obj.: 

Re>e.No.: 
0."': 
Sign.: 

CF1124 

o ' 
'00 ,." sot 1000 2000 10000 200 ~ 

ZeroL.....t (UI1212112) 

In- och avspelningsegenskaperna vid 38 cm/s vid analys av "övre" 
kanalen. Använt tonband Agfa PER 525. Bias injusterad till O enligt 
tillverkarrekommendationen. Nivå 20 dB under O dB, motsvarande 320 
pW/mm.600-ohmsutgång. 

Broel&.Kjatr Pollnti_I .. R,ntr.~dB Rec1ifier~~li .... f.-.q..:.lO-Hr Wr. S9Hd:~rnml .. e. Pap( -." 
-~! 
~" 
~. 

> , 

, , 
Rec:..No.: 

Do"" 
Sisln.: 

CP 1124 
10 20 Hr 50 100 

"'1tip/y F,equeneySc:ale by 
500 '000 5000 10000 20000 

ZeroLweI: (11112/2112) e Samma som ovan men avseende motstående kanal, "Iower". 

Meuv'ingObj.: 

~ , 

~..,Jt.e" 
~ 

> , 

Rec.No~_ 
o.lr. __ 
Sign.: __ O_ 

,~ "' 
CP 1124 Uultiply F'lquency Scale by 

500 1000 2000 5000 10000 2000 ~ 

ZeroL....t (111212112) e In- och avspelning vid 19 cm/s. Samma betingelser som ovan. Övre kan. 

18. dd -

,---, 
Rec.No.:_ 
D,"c __ 
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CP 112. MvlliplyFrequerqScaleo, Zlfol.....t: (1112121 e In- och avspelningskarakteristik för 9,5 cm/s, övre kanalen. 

BrOel &Kfcer Polen~"'~1tfI! ro dB Reetir .. r: It~ L_Lim. Freq!~Hr Wr. ~mmlHC. -

Rec.No.: 
Do", 
Sign..: 

-l .. 

o_o 
10 20 Hr 50 100 200 500 1000 2000 6000 10000 200t 

ap 11'4 Muttiply Frequenqo Sca,. by Z"o Le....t: (11121211 e In- och avspelningskarakteristik för 9,5 cm/s, undre kanalen. 

CD Uppmätta svajvärden för bandspelaren. Mätningarna har skett med 
användande av sjutums metallspole ; tonband Agfa PER 525. Maskinen 
liggande. Instrumentering av fabrikat EMT, se särsk. uppgifter. 

Bandets början: Bandets mitt : Bandets slut: Anges i: 

Hast. 38 cm/s: Ovägt 0,11 0,11 0,15 % 
Vägt 0,02 0,G2 0,04 % 

Hast. 19 cm/s: Ovägt 0,18 0,18 0,18 % 
Vägt 0,06 0,06 0,06 % 

Hast. 9,5 cm/s : Ovägt 0,25 0,25 0,25 % 
Vägt 0,15 0,12 0,12 % 

Svajvärden uppmätta med maskinen stående men med övrigt likartade beting
elser för mätningarna. 

Bandets början : Bandets mitt: Bandets slut : Anges i : 

Hast. 38 cm/s: Ovägt O, II 0,11 0,15 % 
Vägt 0,G2 0,03 0,06 % 

Hast. 19 cm/s: Ovägt 0,16 0,16 0,18 % 
Vagt 0,05 0,05 0,06 % 

Hast. 9,5 cm/s: Ovägt 0,29 0,29 0,28 % 

CD 

Vägt 0,14 0,13 0,13 % 

Hastighetsvariationer eller "schlupf' hos bandspelaren. Det som avses 
är förändringarna som kan registreras frål). bandets början mot dess 
slut. Använt tonband Agfa PER 525 på sjutumsspole. 
Stående maskin: 
Vid 38 cm/s 0,2% hastighetsreducering vid bandslutet 
Vid 19 cm/s 0,2 % hastighetsreducering vid bandslutet 
Vid 9,5 cm/s 0,4% för sakta vid slutet av bandet 
Liggande maskin: 
Vid 38 cm/s 0,1 % "sackning" mot bandslutet 
Vid 19 cm/s 0,1 % insaktande mot bandslutet 
Vid 9,5 cm/s 0,3 % för sakta mot bandslutet 

Signal/brus förhållande. Mätningar över band relativt nivån 330 Hz och 
utstyrning till 3 % klirr ("tredjetonsdistorsion"). Biasinjustering till O 
enligt rekommendati.on och VU-meterutslag. 600-ohmsutgången an
vänd för mätningarna. Märk dock att själva HF, förmagnetiserings
strömmens " bias trap" ej är justerad - se texten. 

Hastighet 38 cm/s: Övre kan. 60 dB linjärt 66 dBA, vägt värde 
Nedre kan. 56 dB linjärt 66 dBA vägt värde 

Hastighet 19 cm/s: Övre kan. 61 dB linjärt 66 dBA vägt värde 
Nedre kan. 54 dB linjärt 66 dBA vägt värde 



Hastighet 9,5 cm/s: Övre kan. 58 dB linjärt 63 dBA vägt värde 
Nedre kan. 53 dB linjärt 63 dBA vägt värde 

S/N uppmätt med stillastående band och maskinen i paus-läge rel full 
utstyrning aven ton till 3 % tredjetonsdistorsion vid 330 Hz. - Övre 
kanalen avses. 

Hastighet 38 cm/s: 62 dB linjärt 82 dBA vägt värde 

Hastighet 19 cm/s: 62 dB linjärt 79 dBA vägt värde 

Hastighet 9,5 cm/s: 59 dB linjärt 71 dBA vägt värde 

Anm. Manfår här el/ mått på avspelningselektronikens brus; det är alltså 
fråga om 2 dB bättre värden än de vilka erhålls "över band", ovägt. 

S/N uppmäH med Agfa PE 36.' Bias injusterad som noll värde och ut
styrningen är rel 3 % tredjetonsdistorsion vid 330 Hz. Övre kanalen 
avses: 

Hastighet 38 cm/s 60 dB linjärt 65 dBA vägt värde 

o 
Anm. Nedre kanalen ej mätt. Mätningen gjord som kontroll med annat 
band än vid ovanstående. Varför sämre värden erhållits med identisk 
förmagnetisering kan inte besvaras. 

Tersoktavbandanalys. Maskinen i momentstoppläge, " pausmode" . 
Övre kanalen. Stillastående band alltså, o<;h mätningen är avsedd att 
utröna avspelningselektronikens brus. Hastigheten 15 tum eller 38 
cm/s har simulerats genom att frekvenskurvkarakteristikvariatorn 
(eller "equalizern") ställts i " Higlz"-läget : 

BrOel&.lC;cer . I'rol,,,ti .,.,. : .aM' "Lill fF9q.:»- .... Wr. SpeW,~IM'IHC. P.per6pHd:L".,.."MC;, -

. U 

- ""-'--. 
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01"11 24 
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&00 1000 2000 
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"B + 
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"---'ct 

__ ...... ~_ .. _ ... -.l_ ... ' ... ' JO ,,,,w. 
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400000 II. 8 
A 8 C lift. 
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8 Analys vid in- och avspelning. PER 525, 38 cm/s. 

, ,' .. ' Q.. . ... w, 
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~ 10000 20000 40000 0 A B 
(1'121'2112) A B C Lift. 

o Här har fårskt råband använts. Samma band typ som ovan. Emulsion 
\:Y 6726; se texten för kommentarer. 
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I50IO 10000 20000 400000 II B .. 
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G Tersbandanalys rörande avspelningsegenskaper. Samma band typ 
som i sista S/N-fallet, PE 36. Ny tf råband. 
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o Analys, in- och avspelningskarakteristik. Agfa' PE 36. Märk nivån 
V 67 dB! 
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Spektralanalys. Ferrograph-bandspeliuen vid 38 cm/s-hastighet. Övre 
kanalen. Fiiterbandbredd ±25 Hz och avsökt frekvens område 0-20 
kHz. Skalan avser I kHz per cm. Utstyr'1ing aven ton om 2 kHz till 
I % tredjetonsdistorsion. Mätningen gjord vid stående maskin, vilket 
ger sämsta resultatet, " worst case". - Märk tredjetonen= -40 dB och 
" andratonen" på -48 dB. Se texten för procentuell utvärdering. (Nivån 
O dB är i höjd med brustrumpetens spets och - 75 'dB anges av baslin
jen.) Orsaker till erhållna värden diskuteras i texten. 

, till .f 

Spektralanalys. Återigen 38 cm-hastigheten och en ton med frekvensen 
2 kHz utstyrd enligt föregående. Övre kanalen granskad. Smalare band
bredd analyserad denna gång, området 1-3 kHz, band bredd 3 Hz. Som 
tidigare 75 dB-område. Skalan avser 100 Hz/cm. Kommentaren till sid
banden osv finns i texten. Märk den' relativa frånvaron av "sv.ajknutor" 
osv. Inget nämnvärt modulationsbrus vid denna hastighet. 
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Analys vid hastigheten 19 cm/s. Inspelad ton med frekvensen 2 kHz 
enligt föregående. Övre kanalen. Q-20 kHz avsökt. Se kommentarer i 
texten om 5 dB-gränsen. 

Smalbandsanalys över området 1-3 kHz med ~ kHz-tonen utstyrd en
ligt ovan vid hastigheten 19 cm/s. 

1.~ 

Som föregående, men avser 9,5 cm/s och övre kanalen under 
avsökning av o,mrådet 0-20 kHz. 

I 

L ""'002 

fOi: 

Även här analys med ,hastigheten, 9,5 cm/s 2 kHz-ton och smal
bandsanalys över tonspektrum 1-3 kHz. Märk den ojämna brustrum
peten. - Se textkommentarer och förekomsten av modulationsbrus i 
8 b-c. 
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Slutstegens uteffekt, avseende båda kanalerna och belastningsimpedan
sen 8 ohm, mätt över övre kanalen vid inträdande klippning, iakttagbar 
på oscilloskopet : 
12,5 W RMS 
Denna uteffekt nåddes vid klippningsgränsen och 0,2 % klirr . 

...... -
-

.MeuuringObj.: 

It-- 20 HI: 50 .00 600 . 000 :1000 !iOOO 10000 20 

OP I1 24 Multiply Freq lll ncy Sc.1e by Z.ro L.~I: (1'12/2112 :, 

G 
(0 

Tonkontrollernas reglerområde, mätt över " low leveioutput" och övre 
kanalen. - Se texten för kommentar. 

Kanalseparationsförmåga hos Ferrographen. Mätning över band PER 
525 och utstyrning till 3 % tredjetonsdistorsion vid nivån I kHz. Voly
men i botten och granskning av motstående kanal ; alltså signal på en 
kanal men båda raderoscillatorerna igång : 
Stereo 53 dB upper-+lower 
Mono 65 dB upper-+lower 

Raderingsförmåga, mätt vid utstyrning av bandet vid 330 Hz till 3 % 
tredjetonsdistorsion vid tre hastigheter, varvid kvarvarande signalrest 
uppgår till resp : 
Vid 38 cm/s -62 dB 
" 19 cm/s -64 dB 
" ·9,5 cm/s -68 dB 

Inspelnmgsförstärkarnas överstyrningsreseiv. Mätningen gjord vid ni
vån l kHz över den inspänning som ger 3 % tredjetonsdistorsion eller 
mättnad av bandet enl föregående: 
Man lär då 5 dB reserv vid l kHz. Se texten! 

Tid för snabbspolning av I 200 fot band : 59 s. - Tapen upplindas 
jämnt och utan förskjutningar. 

Använd instrumentering vid mätningarna: 
Bruel & Kjaer skrivare 2305 
Bruel & Kjaer tongenerator 1022 
Brue! & Kjaer spektrometer 2112 
EM1 svaj meter 
NF funktionsgenerator 
Radiometer FRA 3 våganalysator 
Tektronix resp Solartron oscilloskop 
N F distorsionsanalysator 
H euer precisionskronometer 
Mm. 

Mätningarna gjorda i en omgivningstemperatur om 21 -2~ grader C. 



Ny, högeffektiv radarindikator 
är uppbyggd av 2 500 lysdioder 
1:I "In the dead of the night" kan radaroperatören - som sitter t ex i en 
tungt bestyckad helikopter - enligt framställaren av den nya indikator
utrustningen med denna ge besked om l) förekomsten av rörliga mål, 
2) deras position, 3) deras fårdriktning, 4) varifrån de kommer och 5) 
målens relativa hastighet. 

1:I Den av tusentals lysdioder uppbyggda radarinformationen ger en 
nattlig bild lika klar som om "man ftodljusbelyste 50 kvadratkilometers 
territorium under spaning". Den nya konceptionen för indikatorer ger 
en "röd mosaik" av glödande ljuspunkter i stället fOr det gängse gröna 
"dimftimret". Nyheten, kallad FLAR, kringgår svårigheterna med hit
tillsvarande katodstrålerörradarsystem. Precision och tydligheten bidrar 
inte minst till effektiviteten i det totala helikopterjpilotjsensor-systemet, 
rapporteras det. 

•• Motorola och Monsanto har tillsammans 
konstruerat en radarindikator uppbyggd av 
2500 lysdioder (LED-indikator). Den skall in
gå i en ny helikopterburen FLAR-radar (For
ward Looking Airborne Radar), och den anses 
underlätta pilotens/observatörens arbete avse
värt. 

r ett konventionellt ppr varierar ljusstyrkan 
vanligtvis nämnvärt med svepets rotation på 
skärmen. r LED-indikatorn lyser dioderna upp 
skärmen med ett konstant ljusflöde där det 
reflekterande föremålet befinner sig. 

Ljusstyrkan är väl så hög som i en konven
tionell indikator, trots betydligt lägre effektbe
hov. En annan stor fördel är att flera av dio
derna kan falla ur funktion , utan att helhets
bilden förstörs - diodernas livslängd uppges 
till ca en miljon timmar (!). 

Antennen, som sitter i nosen på helikoptern, 
söker på vanligt sätt aven sektor framför heli
koptern. Informationen kan, om så önskas, 
frysas eller lagras i ett minne av halvledartyp 
(som ingår i den kompletta FLAR-radarn) och .... 
kan - även efter flera dagar - tas fram igen ,. 
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på skärmen, Piloten kan själv genom att trycka 
på en knapp bestämma när han vill adressera 
signaler till minnet och när han vill göra direk
ta rapporter över radion som vägledning t ex 
till trupper på marken. - Se jig. 

Rörliga och fasta f6remål 
skall kunna registreras 
LED-indikatorn är i första hand avsedd som 
en MTI-indikator (dvs den registrerar endast 
rörliga föremål; Moving Target Indicator) 
med dioder, vilkå avger rött ljus. 

För framtida bruk räknar man med att ock
så använda sig av andra typer av lysdioder, 
som avger t ex grönt ljus. Man kan på så sätt 
presentera flera olika slags information på 
samma skärm - rörliga föremål i rött och 
stillastående föremål i grönt, t ex. 

Det uppges att den nya radarn har så god 
upplösning att den kan registrera närvaron av 
en enda person också i tät djungel i becksvart 
natt. 

Ovanstående uppgifter och illustrationer har 
återgivits ur en artikel i Motorolas Engineering 
Bulletin där nyheterna från radarsysterplabo
ratoriet behandlas. • 

Fig I. Den halvledare- och optoelektronik bestyckade luftburna radarns avsökande antenn sitter här monterad 
på en av Bells Huey-Cobras med armebeteckningen U H-IM. Konstruktionen kräver anslutning av antenn
kåpan till kopterns eldrörsfåsten, men trots denna högeligen vibrationsrika "miljö" ger systemet hög tillför
litlighet. Videoinformationen omhändertages av två processorenheter för bia kodningen. Varje datakanal är 
tidsmultiplexad till minnesmatrisernas direkta analogi för de avsökta områdena". Systemet är inkopplat di
rekt på helikopterns gyron för oberoende av förflyttningar i alla lägen - härvid stabiliseras målbilden oavlåt
ligt. Azimutvinkeln behålls alltid korrekt visavis målpunkten. 

ARNEERNBO: 

TV -ljudtillsats till hi fl-anläggningen 

* De flesta känner väl vid det här laget till Televerkets lilla "spiondetektor", avsedd 
att fånga upp färgbärvågoscillatorns "Iäcksignal" och på så sätt avslöja licensovilliga 
mottagarinnehavare. 
(Beträffande just den verkar den få vila i väntan på vad integritetsskyddskommittens 
betänkande nr 2 skall säga om dessa metoder. Televerket vill i stället att radiohandeln 
skall visa på vem som innehar färg-TV ... ) * Principen som det här bygget grundar sig på är i stort sett samma "Iäckning" som 
spiondetektorn arbetar med. I föreliggande fall fångas ljudmellanfrekvensen på 5,5 
MHz upp induktivt, blandas upp till 10,7 MHz och utnyttjas därefter i en konventionell 
FM-mottagares MF-del och detektor. * Härigenom kan man överföra TV -ljudet till en hi fl-anläggningskedja, något som 
många har intresserat sig för genom åren. RT -beskrivningen visar på hur man gör utan 
att företa några ingrepp i TV -apparaten och utan att galvanisk förbindelse sker - de 
flesta TV-mottagare är ju allströmsapparater, och galvanisk anslutning vore betänkligt 
från säkerhetssynpunkt. * En annan fördel är att ingen omkoppling i tillsatsen är nOdvändig vid byte av TV
kanal. " * Och en ny hi fl-ljudkälla får man gratis! 

•• I denna den växande Jjudmedvetenhe
tens tid har många säkert önskat sig en möjlig
het att få bättre kvalitet på TV -ljudet, t ex ge
nom att leda det genom sin hi fi anläggning, 
vars förstärkare och högtalare i de allra flesta 
fall är vida bättre än TV-mottagarens. Detta 
skulle kunna möjliggöras om man tog ut LF
spänningen från TV-mottagarens ljuddetektor 
och matade in den på en ledig ingång på den 
befintliga förstärkaren, vilket också skulle un-
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derlätta bandinspelningen av TV-program. 
Emellertid är TV-mottagarna nästan undan
tagslöst byggda som allströmsapparater utan 
nättransformator, vilket innebär att TV-chas
siet med 50 % chans har 220 V mot jord (bero
ende på hur stickkontakten vänds). Ovanstå
ende lösning är alltså livsfarlig och avråds där
för på det bestämdastel F ö äventyras mottaga
rens S-märkning av ett sådant ingrepp! 

Det enklaste, men långt ifrån bästa sättet att 

BYGG 
SJALV 

klara säkerhetskraven, är att ta LF-signalen 
från TV -mottagarens extra högtalaruttag -
om något sådant existerar. Den inbyggda hög
talaren får då kopplas bort. Nackdelarna med 
detta förfaringssätt är många ; signalnivån är 
beroende av TV-volymkontrollens läge, signa-
len är med stor sannolikhet frekvenskorrige
rad för den inbyggda högtalaren och för loud
ness-funktion, distorsionen lämnar mycket 
övrigt att önska, och, sist men inte minst, inne
håller signalen brum och en "'ofta stor kompo
nent härrörande från linjesvepet 15625 Hz 
med många övertoner. Dessa frekvenser ger 
ofta upphov till interferenser eller t o m över-
styrningsrisk vid bandinspelning. ., 

Tidigare publicerade TV-Ijudtillsatser har 
varit av den konventionella konvertertypen, 
dvs omvandlat HF-signalen från något av ban
den I eller III till en signal inom FM-bandet: 
Vill man också ta emot TV 2 blir dock denna 
metod något komplicerad pga den stora skill
naden i frekvens mellan TVI och TV2. 

Inspirerad av aktiviteterna kring Telever
kets "fårg-TV-spiondetektor", som tar emot 
läckfåltetfrån fårgoscillatorns 4,43 MHz, sat
te sig förf. att fundera över om man inte skulle 
kunna"tjuvlyssna"på liknande sätt på Ijudmel- . 
lan frekvensen 5,5 MHz. Denna signal förelig
ger i varje TV-mottagare med :en amplitud på 
flera volt i ljuddetektorkretsen, och det föreföll 
sannolikt att tillräckligt läckage skulle förelig
ga även här. Den uppfångade signalen skulle 
sedan blandas till FM-mottagarens mellanfre
kvens 10,7 MHz och matas direkt in i dennas 



MF-del. Med denna metod kan man utnyttja 
FM-mottagarens - förhoppningsvis - goda 
detektor, samtidigt som alla TV-kanalerna kan 
tas emot utan omställning annat än i kanalväl
jaren. Experiment inleddes, och resultatet pre
senteras här nedan. 

Funktion 
Som framgår av principschemat i fig l inleds 
konstruktionen med en "antennförstärkare", 
ett HF-steg i kaskodform försett med en mini
mal ferritantenn Ll , avstämd med CI till S,S 
MHz. Kaskodens ingångssteg består aven 
FET (2N3819) för att minska risken för kors
modulering från starka kortvågsstationer eller 
övertoner från linjesvepet. 

Den övre transistorn T2 i kaskoden är en 
vanlig HF-transistor, vars kollektorkrets L2 
C3 är avstämd till S,S MHz. Via en link kopp
las signalen vidare till blandarsteget. 

Transistorn T3 är också en FET som arbe
tar som självsvängande blandare. Oscillator
kretsen L3 CS är här lagd mellan gate och 
source och är avstämd till 16,2 MHz. På så sätt 
fås skillnadsfrekvensen 16,2-S,S= 10,7 MHz 
i drain-kretsen L4 C7, varifrån den förs till 
FM-mottagarens mellanfrekvensdel med hjälp 
aven link. Kondensatorn CS bör ha låg tem
peraturkoefficient. 

Korrekta arbetspunkter för transistorerna 
fås på gammalt hederligt " rörsätt" med ett 
"katodmotstånd" R l i HF-steget resp genom 
"gallerlikriktning" och C6 RS i oscillator
blandarsteget. Lämplig likspänningsdelning 
mellan transistorerna i kaskoden åstadkom
mes med R2 R3 på basen i övre kaskodtran
sistorn. Denna bas är avkopplad till jord med 
Cll. Erforderliga avkopplingsnät är inlagda i 
pi usledningen. 

Mekanisk uppbyggnad 
Tillsatsen är monterad på två små kretskort 

Placeras vid TV - mottagaren 
r---------------l 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I I I 
I 5,5 M'-H-z--+------4--'-O'-:--'1 
L ______________ J 

Fig l. Principschema för TV -ljud tillsatsen. 

Komponentf6rteckning till kretsarna: 

RI 150 Q 
R2 2,2 kQ 
R3 3,3 kQ 
R4 82 Q 

RS 47 kQ 
R6 120 Q 

R7 220 Q 

CI 
C2 
C3 
C4 
CS 
C6 
C7 
C8, C9, 
CIO, CII 
TI , T3 
T2 
Ll 
L2 

L3 

L4 

30 pF kel' rör 
4,7 nF pin-up 
330 pF kel' rör 
4,7 nF pin-up 
100 pF kel' N PO 
100 pi pin-up 
150 pF kel' rör 

4,7/lF pin-up 
2 N 3819 
2 N 2369 
45 varv 0,15 mm CuL 
prim 15 varv 0,5 mm CuL 
sek 5 var v 0,2 mm CuL vid 
primärens kalla ände. 
9 varv 0,5 mm CuL, uttag 3 
varv från jord 
prim 12 varv 0,5 mm CuL 
sek l (el. 2) varv 

Alla spolarna lindade på stomme Elfa nr 
0305. 
Koaxialkabel RG 58 C/U, erforderlig 
längd. 
I sladdkontakt + l paneljack BNe. 
Ev. l omkopplare 2-pol. 

Kretskort till TV-tillsatsen tillhanda
hålls av Com Electron AB, Box 6018, 
10231 Stockholm 6. Pris: kr IS :SO inkl 
moms. 

enl fig 2. Ferritantennen och den första kas
kodtransistorn sitter på ett kort som hängs 
bakpå (ev inuti) TV-mottagaren. Resten av 

tillsatsen är placerad i hi fi-förstärkaren och 
förbunden med antenndelen med en koaxial
kabel. Denna fungerar samtidigt som spän
ningsmatning till antenndelen genom valet av 
kaskodkoppling, varför det inte fordras några 
extra kablar. På lämpligt ställe bakpå förstär
karen monteras en BNC-kontakt för kabeln. 

Inkopplingsanvisningar 
I förf:s anläggning är FM-tunern av fabrikat 
Larsen och Heedholt, försedd med kapacitans
diodavstämning och en förvalsknappsats. 
" Scan" -funktionen i denna, dvs svepning av 
hela FM-bandet med hjälp aven elektrolyt
kondensator som sakta urladdas, offrades för 
TV-tillsatsen, sefig 3. Två omkopplingar från 
" scan"-knappen används ; en för pIusmat
ningen till FM-delens tuner resp TV-tillsatsen 
och en för MF-Iedningen från dessa delar till 
M F-förstärkaren. För MF-förande ledningar 
används koaxialkabel av kortast möjliga 
längd. 

Kan man inte, som i förf:s FM-mottaga're, 
" Iåna" en omkopplarfunktion, får man mon
tera in!'!n extra 2-polig omkopplare av konven
tionell typ. 

Trimningsanvisningar 
När kretskorten är fårdiga och monterats på 
plats bör man med ett universalinstrument 
kontrollera spänningarna på kaskodtransisto
rernas elektroder. Att oscillatorn svänger, kan 
kontrolleras genom att man tar in den på 
kortvågsbandet på en vanlig rundradiomotta
gare. En kort antenn på rundradion läggs där
vid i närheten av TV-tillsatsen. 

En grovtrimning av oscillatorfrekvensen kan 
samtidigt göras (16,2 MHz= 18,S m). 

Leta därefter upp sista Ijud-MF-steget i TV
mottagaren och fåst eller häng upp antennspo
len Ll så nära detta som möjligt. Spolen skall 
förmodligen peka in i TV-apparaten. 

r---~-------------~------------~-4~~+12V 
ca 10 mA 

C5 

+-_L-_L-____ ~"---___ ---I _______ ---+__o O V 
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Koaxialkabel Koaxialkabe l 

12V 

Fig 2. a) kretskortet sett från foliesidan, skala 1:1. b) komponenternas placering på kretskortet sett från 
komponentsidan. 
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Fig 3. Tillsatsen anslutes till en FM-mottagares MF-ingång. Här visas hur inkopplingen sker i en FM-mot
tagare av fabrikat Larsholt. b) visar MF-kopplingen och c) plusmatningen före och efter ingreppet. Tillsatsen 
kan på det här sättet anslutas till de flesta FM-mottagare. 
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Trimma nu oscillatorspolen L3, tills TV
ljudet hörs i FM-mottagaren. 

Anslut universalinstrumentet till diskrimi
natorns mittpunkt i FM-mottagaren (punkt A 
i fig 3) och trimma försiktigt L3 tills DC-nivån 
blir noll i denna punkt (mitt på diskriminatorns 
S-kurva). 

Anslut därefter instrumentet till AGC-linjen 
i FM-mottagaren (punkt B ifig 3) och trimma 
Ll , L2 och lA för max utslag (negativt). 

I förf :s mottagare uppmättes här ca -2 V. 
Slutligen finjusteras L3 för nollspänning från 
detektorn. 

Praktiska erfarenheter 
• Signalstyrkan från TV -apparaten var i förf:s 
fall (en AGA 4771) av samma storleksordning 
som fältstyrkan från Hörbys FM-sändare. 
Provplats var Lund, ca 3 mil från Hörbys 100 
kW-station. Några problem med mottagning
en bör alltså inte uppstå. 
• Prova gärna olika platser för antennspolen. 
Med AGA 4771 var 'bästa platsen inte mitt för 
sista MF-burken utan lite vid sidan om. I be
svärliga fall kan det bli nödvändigt att monte
ra spolen inuti TV -lådån, fortfarande dock 
helt isolerat från chassiet! 
• Längden av koaxialkabeln mellan antenn
delen och blandardelen är inte kritisk. Förf. 
använder 7 m kabel. Anpassningen av kabeln 
är visserligen felaktig - T1 har en utimpedans 
på åtskilliga kO, kabeln har 50 O och T2s in
impedans är lägre än 50 O - men det faktum 
att de nämnda impedanserna "går åt rätt 
håll", gör att det inte inträffar någon katastrof. 
• Tillsatsens känslighet är så stor, att gran
nens TV går att ta in, om man bor i hus med 
centralantenn, i varje fall i det hus där förf. är 
bosatt. (Utmärkta möjligheter att spionera på 
grannens programval!) 
• Frekvensdriften i oscillatorn var helt för
sumbar p g a valet av kondensator i oscillator
kretsen. 
• Utgångsbandfiltret i FM-mottagarens HF
del bör trimmas om pga ökad kapacitans i 
.ledningarna till MF-omkopplaren. Ställ därvid 
in en FM-station korrekt (O V DC från detek
torn, punkt A i fig 3) och trimma HF-de1ens 
utgångsspole (L5 i L &H-tunern,fig 3) för max 
AGC-spänning (punkt B). 
• Den, som har en FM-mottagare av annat 
fabrikat, får undersöka om det är möjligt att 
på samma sätt som i förf:s mottagare bryta 
upp MF-kopplingen mellan HF-del och MF-' 
förstärkare. Är detta av någon 'anledning inte 
lämpligt rekommenderas en MF-del av puls
räknartyp (se RT 1968, nr 9). 

Oscillatorspolen L3 i TV -tillsatsen får då 
lindas om så, att oscillatorn svänger på ca 5,7 
MHz. 
• I föreliggande schema har MF-omkoppling
en utförts med en konventionell omkopplare. 
Man torde emellertid med fördel kunna an
vända omkopplingsdioder, varvid man slipper 
MF-förande ledningar. 
• Observera att 5:e övertonen till oscillator
frekvensen blir 81 MHz! Detta medför att 
FM-stationer ibland kan höras vid trimning 
av L3. Vid korrekt montering och trimning av 
antennspolen L1 orsakar detta dock inga pro
blem. .. 



RELÄ TILLSATS 
för digitala proportional anläggningar 

Komponentförteckning: 

RI. R2, R4 10 kohm 
R3 5,6 kohm 
R5, R6 4,7 kohm 
el, e2 2,2I1F, tantal 
e3 10 I1F, tantal 
Tt 2N3708 
T2 2N3702 
T3 . ACI27 
DI OA90 
I st 8-pol kontakt (Graupner 3676) 
I st 8-pol kabel (Graupner 3679) 
I st relä 185 ohm (Graupner 3692) 
I st anslutningskontakt för reläet 

Obs! Författaren hjälper vid behov gärna 
till med anskaffning av komponenter. 
Skriv till Inge Stendahl, Hällstugevägen 
20,641 ()() Katrineholm, och begär prislis
ta. 

Fig t. Relätillsatsens principschema. 

JUl o---+--

L ___ .-J 

•• Den här tillsatsen konstruerades ur
sprungligen för den i tidigare nummer be
skrivna "enkanalspropen" . Senare har förf. 
kommit underfund med att den även är an
vändbar på den kommande flerkanalspropen. 

I tillsatsen finns ett relä , som drar när pul
serna, vilka är avsedda för servoförstärkaren, 
kommer från sä ndaren och mottagaren. Med 
till- och frånslag av sändaren kan alltså reläet 
slås till eller från. 

Tanken med enkanalsradion och tillsatsen 
var att få fram en tillräckligt liten och lätt mot
tagaranläggning med god st yrn i ngsnoggrann
het. Den var avsedd att användas i elbåtar för 
hastighetstävling. Den minsta klassen har en
dast 30 W tillfijrd motoreffekt. De stora elbå
tarna blir så tunga (över 3 kg) och snabba, att 
det är omöjligt att ta båten i farten och slå ifrån 
motorn manuellt. 

+4,8 V 

INGE STENDAHL om 
Radiostyrning 

Tillsatsen kan också användas på många 
andra liknande sätt, tex i elbilar. 

En annan möjlighet vore att med hjälp av 
en transistor till styra en liten elmotor, som 
får ström när sändaren slås ifrån. Elmotorn 
skulle sedan kunna påverka en bränsleav
stängare till förbränningsmotorn i ett modell
segeiplan med motorgondol. Planets motor 
skulle då kunna stoppas i en termikblåsa ge
nom att man slår av sändaren ett par sekunder. 
Med fantasi kan man säkert finna många and
ra användningsområden. 

Funktion 
Se principschema i fig I. Om pulserna från 
mottagaren finge styra ut T3 direkt, skulle re
läet vibrera med frekvensen 50 Hz, samtidigt 
som mottagarens pulsförstärkare skulle belas
tas för hårt. TI och T2 förstärker och genom 
kondensatorerna e2 och e3 utjämnas pulser
na till likström genom reläet. 

Utan signal är TI såväl som T2 och T3 
strypta. Tl därför att basen ligger på noll ge
nom Rl och R2. T2 är strypt genom att ingen 
ström flyter genom R4 och T3, därför att 
ingen ström passerar R5. e2 är uppladdad till 
drivspänningens värde. Av pulsen blir Tt le
dande och e2 laddas ur. 

Uppladdningen av e2 sker sedan med ström 
genom R3 och R4, varvid T2 blir ledande och 
därmed T3. En ytterligare glättning av ström
men genom T3 sker med e3. 

När pulserna kommer in drar reläet. Dio
den skyddar transistorn för transienter som 
uppstår i relälindningen när strömmen bryts. 

Kretskortet och komponentplaceringen vi
sas ifig 2 och 3. 

Mekanisk uppbyggnad 
Tillsatsen är inbyggd i en liten låda, som passar 
ihop med mottagaren, sefig 41 Tillsatsen skall 
ju endast "Iåna" pulser från servoförstärka
ren, och det sker ur servokontakten på motta-

Fig 2. Kretskortet i skala 
l: l sett från foliesidan. 

Fig 3. Komponenternas placering på kretskortet. Fig 4. Relätillsatsen sammankopplad med enkanalsanläggningen. 
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garen. Därmed blir servomekanismen utan 
ström. På tillsatsen finns därför en 8-polig 
kontakt, som via e·n 8-polig kabel står i förbin
delse med motsvarande stift i servokontakten 
(sejig 6). Servot ansluts till kontakten, och ka
beln ansluts till servokontakten på mottaga
ren. Servots strömförsörjning är då ordnad. 

På den 8-poliga kontakten i relätilIsatsen 
löder man trådar till stift 2 och 7, drivspän
ning minus resp plus, samt till stift 4, pulser. 
Dessa tre ledningar ansluts till kretskortet. 

Ett lämpligt kontaktdon för reläkontakter
nas anslutning kan vara en ftatstiftskontakt av 
samma typ som till strömförsörjn ingen i mot
tagaren. Kontakten, som är S-polig, kan even
tuellt delas. Reläet limmas fast på kretskor
~. . Fig 5. Relätillsatsen öppnad. 

LADDNINGSAGGREGAT 
för DEAC-ackumulatorer 

Frön 
likriktare 

T1 

Fig l. Principen rör konstant ström-reglering. 

i 
, / 

Komponentförteckning: 

För både 4,8 V- och 12 V-laddning: 
R, I, R4 6,8 kohm 
R2, RS 15 ohm 
R3, R6 I kohm trimpot 
el, e2 100 JlF, 16 V 
01,02 IN4148 eller motsv 
TI , T3 ACI28 
T2, T4 2SA53 eller motsv germa

nium 
Tr Ringledningstransformator 

3-5-8 V 
kontakter .till ackumulator 
För endast 4,8 V -laddning utgår följande 
komponenter: 
R4, RS, R6, e2, 02, T3 och T4 

JUL 

+ 

Fig 6. Anslutningsschema för den 8-poliga kontak
ten. Färgerna avser inkopplingen av den 8-poliga 
kabeln. 

Konstant-ström-reglering 
•• Principen beskrevs redan i RT 1966, nr 
7;8, men eftersom dessa nr av RT är slutsålda 
tas principen upp en gång till. 

Fig l visar principen. Motståndet R2 har 
anpassats till önskad laddningsström. Under 
laddningsförloppet tenderar laddningsström
men att sjunka p g a stigande polspänning hos 
ackumulatorn. 

Då transistorn T2 får bas-emitterspänning 
över R2, minskar kollektorströmmen med 
minskat spänningsfall över R 1. Basspänningen 
till Tl blir högre, och därmed ökar kollektor
strömmen genom Tl, dvs laddningsströmmen. 
Eftersom strömmen aldrig kan bli större än 
den inställda, blir kopplingen kortslutnings
säker. En liten strömändring måste givetvis 
tillåtas för att man skall kunna erhålla regler
verkan. 

Funktion 
Principschemat visas ijig 2. Man känner igen 
principen frånjig J. Parallellt med R2 ligger en 
trimpotentiometer R3, med vjlken strömmen 

12V 
20mA 

+ 

R6 

RS 

Fig 2. Principschema för laddningsaggregat med 
konstant ström-laddning av 4,8 V och leller 12 V 
ackumulatorer. 

Fig 3. Kretskort rör en eller två laddningskretsar sett från foliesidan i skala I: I. 
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genom ackumulatorn kan ställas in. För att 
ladda 4,8 V-ackumulatorn räcker spänningen 
från halva likriktaren DI , men 12 V-ackumu
lator kräver fördubbling, vilket erhålls genom 
tillägg av D2. 

Mekanisk uppbyggnad 
Med upp till två laddnings uttag kan elektro
niken byggas in i trånsformatorkåpan, sefig 6. 
På komponentplaceringsschemat anges både 
de komponenter som behövs för 4,8 V och de 
som behövs för 12 V. 

I kåpan tas sedan hål för laddningskablarna, 
som förs.es med kontakter, passande till acku
mulatorerna. Hålet bör förses med gummige
nomföring! 

Större aggregat med fler laddningsuttag kan 
byggas upp enligt samma princip men i större 
låda. 

Efter uppkoppling och kontroll av likrikta
rens funktion, kopplas ackumulatorn i serie 
med en amperemeter till laddningskabeln. 
Laddningsströmmen justeras med R3 till 20 
mA för 225 DKZ. 

En fullt urladdad ackumulator laddas i 14 
timmar. DEAC-celler är inte så känsliga för 
överladdning som blyackumulatorer. • 

4,8 

Fig 4. Komponentplaceringen. 

12V 

C1 

Tr 

C2 

v 

Tråd 

-

Fig 5. Kretskortet bestyckat med två laddningskret
sar . 

Fig 6. Laddningsaggregatet byggs lämpligen in j en ringledningstransformator på detta sätt. 

.... 38 Ferrograph 722/H Serie 7 - "Järnskrivaren" från Albion 

gott skick såväl elektriskt som mekaniskt. 
"Fältbruk" är ordet! Ferrograph 7 måste 
komma idealet bra nära för den som kräver 
hård tjänst "ute i busken" av sin bandspelare; 
sak samma för vilket ändamål (men vissa re
.portageinslag, forskningar, uppteckningar 
o dyl ger sig ju själva, att inte tala om skol
bruk). 
• Att den inte gärna idag kan användas till 
"music mastering" och direkt studiobruk för 
musik hänger samman mindre med några da
tabrister än med förekomsten av de små band
spolarna och den därav följande lilla kapacite
ten. Detta får man lia klart för sig vid bedöm
ning och val. 
• Också en Bentley kan uppvisa drag som 
upplevs som brister. Det beror ju på anspråk 
och jämförelser i övrigt. De ofullkomligheter 
man måste notera på minussidan för- Ferro-

graph 7 är främst begränsningen på överst yr
ningsreserven samt den höga halten av andra
tonsdistorsion som påvisats i inspelningsför
stärkaren. Brumförekomsten måste också på
talas. 

Hur man än ser helheten i relation till de
taljerna är Ferrograph en särling av förnämt 
slag, som the Ferrograph Company/Wright & 
Weaire med sin långa och hedrande erfarenhet 
inriktat på den mycket medvetne bandspelar
entusiasten som vill ge sig tid med sitt instru
ment - ty ett sådant har maskinen starkt 
tycke av. 
• Till slut: Det är utan tvivel fantastiskt att få 
en 80-sidig, på tjockt, glättat papper djuptryckt 
bok till bandspelaren, som här. Den flödar av 
goda foton, nyttiga tabeller, diagram och råd. 
Den har en ficka för ett handritat schema över 
bandspelaren, och den har en särskild liten bi-

laga över samtliga " spare parts" som kan bli 
aktuella. Beundransvärt! Men - på flera vik
tiga punkter sviker dock boken. Man kan leta 
sig fördärvad i den och i (det utmärkta) sakre
gistret efter vissa detaljer, en del förkort
ningar m m som används. efter t ex uppgifter 
om bias och om använd oscillatorfrekvens (den 
upptages ingenstans). Boken kan alltså göras 
ännu mera fullständig, och bör göras det med 
tanke på införda serieförbättringar efterhand. 

Till bandspelaren levereras en sats rengö
ringsdetaljer, några gummifötter, ett par säk
ringar och ett antal övriga smådetaljer. 
~ Prisklass: Stereornaskinen som provats 

torde ligga på ca 3 500-3 800 kr (med moms) i 
Sverige. 
~ Generalagent : Harry TheUmod AB, Horns

gatan 89, 11721 Stockholm. Tel 08/684040. 
U.S .• 
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nytt från industri 
och forskning 

NATIONAL SEMICONDUC
TOR BYTER REPRESENT A
TION 
Samarbetet mellan National Semi
conductor och AB Elektroflex har 
sagts upp. Från och med den I:a 
september övertog Erik Ferner AB 
representationen. 

Detta inverkar dock ej på RCA
agenturen, utan båda fabrikaten 
kommer att säljas parallellt. 

Erik Ferner AB har tel: 08/ 
802540. 

TELE-EKONOMI 
F ÅR DANSK AGENTUR 

Den danska firman GNT Automa
tic' A/S, som ägs av LM Ericsson 
och Store Nordiske Telegraf-Sel
skab, har överlåtit agenturen för 
data-periferiutrustningar till det 
svenska företaget Tele-Ekonomi 
AB. 

FAIRCHlLD-SORTIMENTET 
DELVIS LAGT PÅ AMPHE
NOL 
Ampheool ControIs Division har 
övertagit en stor del av Fairchild 
Controls produktsortiment, vilket 
i framtiden kommer att marknads
föras under namnet Amphenol. 

I samband med detta beslöts att 
marknadsföringen i Sverige fr o m 
l juli i år övertogs av firma Johan 
Lagercranz KB, leI08/83079O. 

NYA AGENTURER 
rrILL AB TRANSISTOR 

AB Transistor kan från och med 
den I oktober presentera fOljande 
nya danska agenturer: 

Danavox International A/S som 
tillverkar bl a hörtelefoner, mikro
foner, subminityromkopplare 
och hörlurar med mottagare för 
induktiv avlyssning. 
• Dansk Elektro Instrument Fab
rik A/S (DEIF) som tillverkar bIa 
panelinstrument, elektroniska re
gulatorer, effekt- och temperatur
omvandlare och skol instrument. 

VOLVO BESTÄLLER SÄKER
HETSSYSTEM FRÅN LM 
ERICSSON 
LM Ericsson Telemateriel AB har 
~v AB Volvo fått beställning på en 
~ycket stor samverkande säker-

hetsanläggning till ett värde av 1,8 
miljoner kronor. 

Säkerhetsanläggningen är av
sedd för det nyuppförda Volvo 
Teknisk Center, VTC, som är en 
200 x 200 m stor byggnad och bia 
inrymmer säkerhetscentrum med 
krock banor, klimatlaboratorium 
med vindtunnel och provrum för 
utveckling av motorer. 

För att skydda verksamheten 
inom VTC kommer LM Ericsson 
Telematerie! AB att installera 
bl a brandskydd, passagekontroll, 
driftövervakning och inbrotts
skydd. 

Beställningen omfattar även en 
tidredovisningsanläggning med 35 
tidstämplar och en del andra 
mindre teletekniska anläggningar. 

I mars 1972 skall anläggningen 
tas i bruk och kommer då att vara 
en av de största i sitt slag i Sverige. 

MOTOROLA DELÄGARE 
I ITALIENSKA AUTOVOX 
Den amerikanska elektronikkon
cernen Motorola Inc har övertagit 
en del av aktiestocken i det itali
enska företaget Autovox och kom
mer att etablera ett intimt samar
bete med detta bolag i fråga om 
såväl produktutveckling som 
marknadsföring. ' 

Motorola var pionjär när det 
gällde att utveckla radiomottaga. 
re fOr bilar, och bolagets avance
rade teknologi väntas ge Autovox 
stora möjligheter till snabb ut
veckling. 

NY AGENTUR TILL ELEC
TRONA 

Electrona Telekomponent AB har 
utsetts till ny generalagent för 
Willy Giinther KG, Västtyskiand. 

Företaget disponerar nybyggd 
fabrik i Ntirnberg och sysselsätter 
ca 700 personer. Tillverkningen 
omfattar tungelement, tungreläer, 
magnetbrytare, kvicksiIvervippor, 
kvicksilverreläer, impulsreläer 
samt flygelektronik . 

AUTOMATISK BREVSORTE
RING MED SATT-ANLÄGG
NING 

SATT Elektronik AB har som re-

5(( RADIO & TELEVISION-NR 11-1971 

presentant för AEG-Telefunken 
GmbH erhållit order på den första 
automatiska brevsorteringsan
läggningen i Sverige. 

Beställare är Postverket, och 
ordersumman uppgår till ca 10 
mkr. Anläggningen, som kommer 
att installeras vid postkonteret 
Stockholm Ban, består av ett an
tal olika sorteringsmaskiner, en 
dataanläggning samt 24 kode
ringsplatser. 

MARTINSSON & NORD
QVIST FÅR NY AGENTUR 
AB Martlnsson & Nordqvist repre
senterar det amerikanska företa
get Telonic Industries Inc, vilket är 
ledande tillverkare inom bl a om
rådena svepgeneratorer, display 
system, storbildsoscilloskop och 
bandpassfilter. 

AURIEMA REPRESENTERAR 
CERMET TRIMPOTENTlO
METRAR 

Ad Auriema Inc har utsetts till 
skandinavisk representant för 
Electra/Midlaod, Cermetric Divi
sion, som tillverkar trimpotentio
metrar i Cermet-teknik. 

Man kan erbjuda trimpotentio
metrar i både industriellt och mili
tärt utförande, samtliga med hög 
kvalitet och till låga priser. 

Ny adress: Osbyringen 54, 
16373 Spånga, tel: 08-7602770. 

BRASILIEN BESTÄLLER 
LME-UTRUSTNING FÖR 
ÖVER 185 MILJONER KRO
NOR 

LM Ericssons brasilianska dotter-
bolag Ericsson do Brasil har erhål
lit ett par betydande beställningar 
avseende utrustning för utbyggnad 
av telefonnätet i två städer i Bra
silien. Beställningarnas · värde 
överstiger 185 mkr. 

Den ena av beställningarna, 
som avser utrustning för utbygg
nad av telefonnätet i Säo Paulo, 
har ett värde av över 135 mkr vil-
ket gör den till en av de största in
dividuella beställningar som ett 
fOretag inom Ericsson-koncernen 
någonsin fått från en enskild 
kund. 

Den andra beställningen, som 
alltså är på cirka 50 mkr, avser ut
rustning för en utbyggnad av tele
fonanläggningarna i Belo Hori
zonte, Brasiliens till storleken tred
je stad. 

All utrustning som omfattas av 
de båda beställningarna kommer 
att tillverkas lokalt vid Ericsson do 
Brasils fabrik i Säo jos<! dos Cam
pos utanför Säo Paulo. 

INTELPLAN:NYTTFÖRETAG 
INOM TELEKOMMUNIKA
TION 

International Telephone and Tele
graph Corporation (lIT) har bil
dat ett nytt serviceföretag, InteI
plan Inc, specialiserat på plane
ring, utveckling och trafikunder
sökningar inom telekommunika
tion. 

Företaget kommer att erbjuda 
konsulterande service till storför
brukare över hela världen av tele
tjänster och teleutrustningar. 
Kunderna kommer att ha tillgång 
till ITT:s tekniska expertis, forsk
nings- och utvecklingslaboratorier 
samt konstruktionskontor. 

ITT-KABEL FÖRENAR 
BRASILIEN MED EUROPA 

Ett av ITT:s (International Tele
phone and Telegraph Corpora
tion) brittiska dotterbolag, Stan
dard Telephones and Cables (STC) 
Limited, har fått en order på 120 
miljoner sv kronor för en under
vattenskabel, som skall förena Re
cife i Brasilien med Las Palmas på 
Kanarieöarna. 

Detta kommer att bli Brasiliens 
första direkta kabelförbindelse 
med Europa. Kabeln, som kom
mer att sträcka sig över 2700 nau
tiska mil, är klar i slutet av 1972. 

PULSGENERATORAGENTUR 
TILL EMI ELECTRONICS 

EMI Electronics svarar sedan den 
I augusti 1971 för marknadsfö
ringen i Skandinavien av det väl
kända Lyons Instruments pulsge
neratorprogram. 

Lyons tillverkar ett tiotal olika 
pulsgeneratorer som tillgodoser de 
Ilestakunders behov. 
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IIGGSATSER 
HI-Fl STIRlo 
TILL EKONOMIPRIS 
Heathkits byggsatsprogram täcker de flesta områden. På 
Hi-Fi-sidan finns ett flertal modeller att välja mellan. 
Antingen Du vill ha en komplett stereomottagareeller 
enbart ' en förstärkare. Heathkit har bY€lgsatser för för
stärkare från 2X5W till 2X75W. Vi har även kompletta 
stereo paket bestående av stereoförstärkare, skivspelare 
och två högtalare. 
Utförliga data på Heathkits Hi-Fi-program finns i kata
logen, som Du får gratis, om Du fyller i kupongen längst 
ned på denna sida och sänder den till oss. 

OBS~ SÄNKTA PRISER! 

AR-14 FM Stereomottagare 2Xl0W Sinus, distorsion under 0,5%, 
Pris Byggsats Kr 699:-
Förstärkardelen finns också separat. Modell AA-14, Pris Kr 429:-

AR-19 AM/FM Stereomottag. 2X20W Sinus, distorsion under 0,25% 
Pris Byggsats Kr 1.480:-

Alla priser inkl. moms. Förmånliga avbet.villkor. 

OBS! Vi har flyttat till nya lokaler 1/8 

MITIISTRUMINT 
Heathkits instrumenttillverkning . har breddats år för år. Det 
finns ett Heathkit instrument för varje ändamål. Programmet 
omfattar nu allt från enkla universalinstrument till frekvens
räknare och dubbelstråleoscilloskop. 
Du kan få dessa instrument i två olika utföranden. 
1. MONTERADE 
Väljer. Du detta alternativ får Du ett monterat och kalibrerat 
instrument klart för användning. 
2. BYGGSATS 
Detta alternativ ger Dig en komplett byggsats med utförlig 
monteringsanvisning, med vars hjälp Du på några kvällar 
bygg~r ihop även det mest komplicerade mätinstrument. Bygg
satspriset är i allmänhet c: a 30% lägre än priset för mot
svarande instrument monterat. 

IB-l01 Frekvensräknare 
Mätområde : 1 Hz-1SMHz 
Känslighet: 100mV till 1 MHz, 
däröver 2SOmV 
Pris: byggsats Kr. 1.575:
Pris : monterad Kr. 1.975:-

IG-18 Slnus-fyrkantgenerator 
Sinusvåg 1 Hz-l OOkHz 
Fyrkantsvåg 10Hz-100kHz, 

stigtid < SOns 
Pris : byggsats Kr. 582:
Pris: monterad Kr. 875:-

OS-2E ServiceoscIlloskop 
Bandbredd 2Hz-3MHz, ±3dB 
Känslighet 2SOmV/cm 
Pris : byggsats Kr. 524:
Pris : monterad Kr. 730:-

1:"111_-

SM-l05A Frekvensräknare 
Mätområde : 10Hz-80MHz 
Känslighet: l00mV till SOMHz, 
däröver 2SOmV 
Pris: monterad Kr. 3.125:-

IM-l05 Multimeter 
Mätområden : DC O,25-S000 V, 
AC 2,S-SOOOV. DC-ström O,05/LA-l0A 
Motstånd 20Mohm. 
Pris: byggsats Kr. 423:
Pris: monterad Kr. 555:-

10-102 Translstoroscilloskop 
Bandbredd DC-5MHz 
Känslighe: JOmV!cm 
Pris: byggsats Kr. 990:
Pris : monterad Kr. 1.360:-

HEATH, Schlumberger AB, Pontonjärgatan 38, Box 12081, 10223 Stockholm 12. Tel. 08/5207 70 

k HEATH ~ 
Iplli"l.Mi= 

Heathkit katalogen ger Dig mer information. 
Du får den gratis. 
Sänd in Ditt namn och adress till : 
HEATH, Schlumberger AB, 

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

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

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





Impedans/kapsel 

Max effekt/kapsel 

Tonområde 

När man vill lyssna 
för sig själv: 

Det händer ju, att man vill höra på nånting utan att störas av 
andra. Eller störa andra. Då är det perfekt med hörlurar. 
Moderna förstärkare (t. ex. Sonab P50, R7000, R4000) har 
särskilda uttag för hörlurar. Det fungerar så att högtalarna 
kopplas ur och blir tysta när man sticker in proppen till lurarna. 
Det finns väldigt billiga hörlurar. Men har man i övrigt en bra 
ljudanläggning, så ska man inte bry sej om dom billigaste 
lurarna. Dåliga lurar gör att man blir trött i öronen och känner sej 
instängd. . 
Här på Sonab importerar vi hörlurar av det amerikanska 
märket Clark. Det är samma fabrik som levererar hörlurar till dom 
amerikanska astronauterna, som sitter dygn ut och dygn in med 
lurar för öronen, på väg till månen och tillbaka. 

CLARK 100, 103, 106, 112 CLARK 200 CLARK 300 

8 ohm, 300, 600, 1200 ohm Bohm 8 ohm 

l watt l watt l watt 

10-20000 Hz 20-17000 Hz 20-17000 Hz 

Känslighet vid 1 m W (1 kHz) 100 phon 105 phon 105 phon 

Vikt (utan sladd) 

Anm. 

450 gram 

Distorsion vid l kHz mindre än 
0,5 % vid 110 dB ljudtryck. 
Utbytbara och tvättbara öronmusslor. 

480 gram 450 gram 

Samtliga hörtelefoner levereras med 2 m mjukspunnen telefonsladd 
med fastgjuten telefonpropp. De ansluts till förstärkare via hörtelefonuttaget 
eller via högtalarutgången över en dämpsats. 

Sonab 
Vretenvägen 8, Fack, 17120 Solna. Telefon 08/282620 



nya produkter 
komponenter 

GARREIT INTERNATIONAL: 
O~OPPLARE,INDUKATORER 
Garrett International har nyligen pre- . 
senterat ett antal nya produkter, var
av bl a en miniatyrindikator och en 
stegomkopplare, båda av fabrikat 
Mineleo • 
• Indikatorn el80 har tagit~ fram för 
enkel indikering av t ex kopplingstill
stånd eller fel i elektriska kretsar och 
apparater. Den är hermetiskt ingju
ten i ett plasthölje och försedd med 
ett lätt avläsbart fönster, där det ak
tuella kopplingstillståndet marker~s 
med vitt eller svart (andra fårger på 
särskild begäran). . 

Indikering sker genom en impuls 
eller.en likspänning som ansluts till de 
båda stiften. Återställning sker med 
hjälp aven impuls med motsatt pola
ritet eller genom motsvarande lik
spänning. Det bistabila elementet 
(vippan) är självhållande. Elementen 
finns med märkspänningarna 3, 6, 12, 
24 och 28 V. Effektbehovet är 500 mW 
och impulsen måste ha en varaktighet 
av 25 ms. Dimensioner: 20,3 x 9,5 x 
6,3 mm. Vikt 2,5 g. 
• Stegomkopplaren kan levereras i 
olika utföranden med upp till ·10 
kopplingslägen. Brytförmågan är 0,25 
A vid 28 V, genomslagshållfastheten 
500 V mellan kontakt och hölje samt 

100 V mellan två kontakter. Max 
övergångsrnotstånd 0,05 ohm. Inställ
ning sker med skruvmejsel. 

För montering på tryckta kretskort 
medlevereras distansbrickor. Höljets 
diameter är 14,5 mm. 

Svensk representant: .. Garrett Air
supply International, tel: 08/638009. 

MONOLmSKA 
KRISTALLFILTER 
FRÅN TELEFUNKEN 
Ett kristallfilter, speciellt avsett att 
användas i kommunikationsradiout
rustningar, har lanserats av Telefon
ken. 

Filtret, som har beteckningen MQF 
JO, 7 -15, är av typ monolitisk kristall. 
Centrumfrekvensen är 10,7 MHz och 
bandbredden 15 kHz. Höljet är av 
typ HC6/U. 

Svensk representant: SAIT Elek
tronik AB, tel 08/810100. 

TANGENTBORD 
MED FULL ROLL-OVER 
Plessey Components Group presente
rar ett tangentbord byggt på tangen
ter med tungelement. 

Tangenterna, som har ringmagnet 
och därför saknar störande magnet
fålt, är liksom tungelementen av egen 
tillverkning. 

Elektroniken är för att uppnå stör
sta möjliga· flexibilitet utförd med 
konventionella IC-kretsar. 

Standardutförandet har 2-Key roll
over, men full roll-over kan leve
reras. (Dvs godtyckligt antal tangen
ter kan ned tryckas i viss följd och där
efter släppas i godtycklig följd , varef
ter korrekt kod utmatas i samma följd 
som tangenterna trycktes ned.) 
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Pris för komplett alfanumeriskt 
bord: I 000 kr. 

Svensk representant : Svenska Ples
sey AB, tel 08/289275. 

SKJUTPOTENTIOMETRAR 
FRÅN DUNCAN ELECTR. 
En ny serie skjutpotentiometrar för 
industriella och kommersiella tillämp
ningar marknadsförs nu av Doncan 
Electronics Ine., Costa Mesa. 
• Serie 200 är steglösa, kontinuerligt 
variabla tjockfilmsresistanser med 
hög upplösning. 

Potentiometrarna har 5,7 cms av
stånd mellan ändutslagen och urtag 
kan fås vid 25 %, 50 % och 75 %. 

Endast 10 % resistensändring och 
max 400 ohms brusresistans specifice
ras efter en miljon fulla regelförskjut
ningar. Linjäritetstoleransen håller 
sig inom 3 dB fel. Urtaget ligger inom 
± 3 dB för de flesta funktioner. Mind
re toleranser för linjäritet och urtag 
kan fås på begäran. 

Svensk representant: AIlhabo
Allmänna Handelsbolag AB, tel 
08/224600. 

NÄTFILTER 
FÖRIC 
Inkommande högspänningspulser, 
som är överlagrade på nätspänningen 
(t ex 220 V, 50 Hz), kan introducera 
fel funktioner i logikkretsar. 

Dessa pulser, som genereras av di
verse effektbrytare uppkommer icke 
mellan fas och nolla utan mellan des
sa och jord. 

I filter för reducering av dessa stör
ningar kan kondensatorer som paral-

lellelement inte ingå då verklig jord 
normalt inte är tillgänglig. 

Filtrering sker därför med hjälp av 
seriefilter som är högirnpediva för 
common mode störningar. 

RN-serien från Hans Schaffner, 
Schweiz, är filter avsedda att dämpa 
dessa snabba störpulser så att fel
funktioner i logikutrustningar elimi
neras. 

Serien omfattar för närvarande fil
ter för 1,5 till 6 A en- och trefas . . 

Svensk representant: Nordisk Elek
tronik AB, tel 08/248340. 

STRÅLANDE KOAXIALKABEL 
FRÅN ANDREW CORP. 
En ny antenn för kommunikations
radiobanden 150 och 450 MHz har 
nyligen introducerats av Andrew 
Corp. 

Grundkonstruktionen är en 1/2" 
koaxialkabel med en ytterledare av 
korrugerad koppar. 

Ytterledaren har bearbetats så att 
små elliptiska slitsar har uppstått, vil
ket gör att koaxialkabeln strålar. 

Denna antenn är avsedd för gruvor 
och tunnlar, där en installation med 
vanliga antenner ställer sig ekono
miskt ofördelaktigt (små avstånd mel
lan sändare) eller där dålig räckvidd 
uppnås. 

Antennen, som benämnes Radiax, 
tål 1,5 kW vid 150 MHz och I kW vid 
450 MHz då ståendevågförhållandet 
är I : I. 

Svensk representant: Magnetic AB, 
tel 08/290460. 

DIGITAL/ANALOGOMV AND
LARE INTRODUCERAD AV lIT 
Film Circuit Unit of lIT Components 
Group, Europe, har introducerat en 
tio bit digital/analogomvandlare som 
är uppbyggd av ett tunnfilms "Iad
der"-nät med resistanserna 10 och 20 
kohm på ett tjockfilmssubstrat. 

Noggrannheten uppges till 0,5 bit 
inom temperaturområdet -20"C till 
+ 75°C. Kretsen kan drivas av ITL 
och DTL utan att behöva interface. 

Matningsspänningarna är -5 V 
(ref.), +5 V och -12 V. 

Svensk representant: ITI Kompo
nent, tel 08/836020. 
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SPECIALROR' 

Metallfilmmotstån.d 

bra! 
Förbaskat bra tycker många av 
våra kunder. Termiskt stabila 
metallfilmmotstånd för höga 
temperaturer med fina data 
och sköna d1mensioner. 

Att dorn sen inte kostar mer än 
vanliga ytskiktsmotstånd gör 
ju dom inte sämre. 

KOLPOTENTIOMETRAR 
TRÄDLINDADE 
POTENT10METRAR 

TRIMPOTENTIOMETRAR 

deltron 
SVENSKA DELTRON AB 

ELEKTROLYTKONDENSATORER 

STYROFLEXKONDENSATORER 

TANTALKONDENSATORER 
SKIVKONDENSATORER 

RORKONDENSATORER 

TRIMKONDENSATORER 

GENOMFORINGSKONDENSATORER 

METALLISERADE FILMKONDENSATORER 

•• 
H OGTALAR E 
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PHILIPS 

(SEAS) 

UNIVERSALINSTRUMENT 

PANELINSTRUMENT 

OC·H 
M 'VCKET 
MER---
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Skrivare 

Fack, 163 02 Spånga. Ordertelefon 08/366957, 366978 

Butik: Valhall~v. 67, 11~ 27 Stockholm. Tfn. 3~5705 

Butik: Tallåsv. 11, 163 02 Spånga. Tfn. 08/366983 
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Uher ger från och med nu ett års fabriksgaranti på alla sina 
bandspelare och tillbehör! 
Den garantin ger vi inte för att vara hyggliga mot våra kunder, utan för 
att vi vet att det inte blir många som får anledning att utnyttja den. Vi vet 
att Uher bandspelare är mycket driftsäkra och har kvalitet som håller. 
Garantin är vårt sätt att bevisa det för våra kunder. Vill du hjälpa oss att 
sprida det här nya kvalitetsbegreppet för Uher bandspelare? 
Vill du samtidigt tala om att Uher faktiskt har ett brett bandspelarsortiment! 
Många tror nämligen att Uher bara säljer reportagebandspelare (en 
mycket stor del av alla reportagebandspelare i Sverige kommer visserligen 
fran Uher!) Tala om för folk, att vad dom än har för anledning att skaffa 
sig en bandspelare, finns det en Uher som passar. Och vad dom än köper 
för Uher, har den samma höga kvalitet och således samma fina ett-års
garanti. Men det visste du väl redan? 
Visste du också att Uher just invigt sitt första dotterbolag i världen? Och 
det i Sverige! Det kommer att betyda en hel del för dig. Vi börjar med att 
sänka priserna - vi slipper ju en mellanhand! Trots prissänkningen 
kommer Uher f'Ortfarande att höra till dom "dyrare" bandspelarna, 
beroende på att det helt enkelt är omöjligt att göra billiga 
kvalitetsbandspelare. Det nya dotterbolaget kommer också att erbjuda 
förbättrad service och ordentligt säljstöd! Dessutom får du möjlighet 
till en intimare kontakt med moderföretaget i MOnchen. 
Du är t ex välkommen på ett studiebesök till Uher i MOnchen närhelst du 
har tid eller lust. Välkommen att se hur ett modernt exportföretag 
fungerar. Att se hur vi har ordnat försäljningen i 120 länder. Att se våra 
iderika tekn)ker i arbete. Och att se hur noga varje bandspelare kollas 
innan den lämnar fabriken. 

Informationstjänst 12 
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Vi vill veta mer om Uher Svenska AB och Uhers breda produkt- och 
tillbehörssortiment. Sänd oss en produktpresentation . 

-
Namn 

Företag 
RT 11 - 71 

Adress Postadress 

UHER Uher Svenska AB, 
Box 200 76, 161 20 Bromma. Tel 08/98 17 50 
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automatic machines for electronic and 
electromechanical components 

Machines for winding and precise·pnishing of the most different 
types of electric coils. Capping, spotwelding and soldering . 

machines for cor1tact leads, lacquering and grinding machines, 
for the production of resistors . Winding, rimming, spot and 

ultrasonic welding machines for the prpduction of 
electrolytic capadtors Tinning pots, tinning machines, lamination 
stacking machines, rotating tables for precisi'on assembly processes. 

. taping devices etc., for the production of components. 

J( -
KINOMAT Head office: 

20021 BARANZATE Dl BOLLATE 
CINEMATISMI (Milano) lTALlA Via Monte Bernina, 22 
AU.TOMATlSMI phone: 9903020/9901 .820 
cable : KINOMAT-BOLLATE telex :. KINOMAT 34565 

,----------------, • Please .send us, without any engagement for us, I 
I technical information concerning • 

your machine for: 

• I I I 
I I 
I ~ I 
• ADDRESS TO: .. ~ I 
I ~ I · :. I tl L ________________ J 

Scandinavian office: ·KINOMAT - SCANOlNAVlA Kaliforniensvej 23 2300 K0BENHAVN S. phone: (01) 50.22.89 

Informationstjänst 13 
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Svår all vara ulan 
Alla Radio- och TV -tekniker 

borde ha den 

Paket pris 1.280:-
exkl moms 

För 1.280: - (inkl batteritili
sats och högspänningsprobe) 
får du ett högohmigt digitalt 
universalinstrument som mä
ter lik- och växelspänning med 
100 uV upplösning, resistans 
samt lik- och växelström. 
Noggrannhet på likspänning 
0,2 %' övriga mätfunktioner 
0,5%-1,5%. 
Drives från nät- eller batteri. 
Mått 70X 120X230 mm. Vikt 
1,2 kg. 

Arne Thärning på 
Axelssons Centralservice 
om Digitest 500 

Först vill jag fastslå det digi
tala instrumentets fördelar: 
jag kan snabbt och säkert av
läsa mätresultatet direkt i tyd
liga siffror med utsatt decimal
komma. Detta utan att flytta 
instrumentet eller mig själv, 
eftersom instrumentet är pa
rallaxfritt, lägesoberoende 
och avläsbart på avstånd. 
För de dryga tusen kronor 

. som Digitest 500 kostar har 
jag fått ett universalinstrument 
som högst väsentligt under
lättar all avancerad felsökning 
på exempelvis färg-TV, inklu
sive högspänningsmätningar. 
Många mätningar i transistor
kretsar anser jag nästan omöj
liga att utföra med ett vanligt 
visarinstrument, då det i 
många fall fordras en upplös
ning på 3 siffror. Digitesten 

Ring 08/372955, Per-Ove Stopp eller Karl Fredmark 
och beställ på 14 dagars öppet köp ett paket Digitest ! 

tål smällarna vid arbete ute 
på fältet men är ändå tillräck
ligt avancerat för trimningsar
bete då det utmärkt komplet
terar generatorer och oscillo
skop. Men det väsentliga för 
mig som chef är ändå att ar
betet blir bra utfört och att det 
går att jobba effektivt. Jag 
tycker att Digitesten har varit 
en god hjälp till detta. Våra 
unga killar, som fortfarande 
håller på att lära sig, har blivit 
mycket "bättr~" och säkrare 
sedan de fick en Digitest att 
hålla i handen'. Och våra gamla 
rävar har blivit mer och mer 
övertygade om det digitala in
strumentets fördelar för snabb 
och bekväm felsökning. All
varligt talat, vi har numera 
mycket svårt att vara utan 
våra Digitest. 

Arne Thärning 
Axelssons Centralservice 
Stockholm 

Björnsonsgatan 243 
161 56 Bromma 



privatradio 
teknik och trafik 

TELEVERKET SLÅR TILL -
OCH VAD HÄNDER SEDAN? 
•• Som redan tidigare relaterats i 
Radio & Television - och som 
många fått erfara s a s mera påtagligt 
och direkt - har Televerket sedan 
någon tid till baka intensifierat över.
vakningen över privatradiotrafiken. 

Resultatet har bl a blivit att · an-o 
märkningarna har duggat tätt över 
både enskilda tillståndsinnehavare 
och över privatradioklubbarna. På 
en del håll har klubbarnas ansvariga 
fått ta emot ända upp till ett trettiotal 
anmärkningar på medlemmarnas an
vändning av klubbsignalerna, grun
dade på ett eller ett par avlyssnings
tillfällen. 

Klubbarnas tillstånd får ju i all
mänhet endast användas "vid av 
klubben arrangerade fritidsaktivite
ter" . På många håll ·har man ansett 
att radiotrafik mellan klubbens med
lemmar utgör en sådan ".fritidsakti
vitet" och följaktligen utnyttjat 
klubbsignalen för allmänt kaffesnack 
- något som det nu torde bli ett 
brått slut på vartefter som televerkets 
avlyssningspatruller "drabbar" ·den 
ena orten efter den andra. 

Privatradion kommer ju från USA, 
och amerikanska FCC har naturligt
vis haft - och har - liknande 

., _ .. -

problem med otillåten trafik som det 
svenska televerket. FCC arbetar 
numera med en åtta man stark över
vakningsgrupp, som systematiskt 
kammar igenom det ena området 
efter det andra. 

Den amerikanska övervaknings
gruppen börjar sitt arbete på en ny 
plats med att under en tid avlyssna 
trafiken och notera hur mycket och 
vad slags otillåten trafik som före
kommer. Därpå går man in för att 
lära sig känna igen de vanligaste 
syndarna på rösten, modulations
kvaliten, sändningsvanor m m, så att 
man kan identifiera dem, oavsett om 
de använder sin tilldelade signal eller 
något slags fantasianrop, "skip 
name". Bandspelare är här ett viktigt 
hjälpmedel. 

Nästa fas i övervakningsarbetet är 
inpejlande på fOrst längre och sedan 
allt närmare håll av syndarna, så att 
patrullen till slut har exakt klart för 
sig var var och en av dem har sin 
station. 

Därefter slår man till! 
FCC-männen sprider sig nu över 

det kontrollerade området och inle
der "operation dörrknackning", som 
går ut på att samtidigt - eller så 
nära samtidigt som möjligt - ställa 
områdets alla PR-s~ndare inför det 

TI' 

Televerkets amerikanska motsvarighet, FCC, har funnit att aktiviteten på PR
bandet - både den legala och den iDegala - följer ett visst mönster i samband 
med ingripanden av FCC:s övervakningsgrupper. Linjen vid siffran l represente
rar aktiviteten på ba~det innan något ingripande gjorts. När det blivit känt att 
"FCC är i stan" sjunker aktiviteten mycket kraftigt nästan på "nolltid" (siffrorna 
2 och 3), varefter den långsamt stiger igen (4, 5). Den . heldragna linjen visar 
ökningen i storstadsområdena, den streckade ökningen på mindre platser (under 
100000 invånare). Vid en förnyad FCC-aktion efter någon tid avtar trafiken 
ännu mer än första gången (6, 7) och tilltar även i långsammare takt. 
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faktum att deras regelvidriga trafik 
under en längre tid avlyssnats av 
FCC och att efterräkningar knappast 
kan undvikas. 

Resultatet aven sådan här aktion 
brukar bli att aktiviteten på privat
radiobandet sjunker markant i det 
drabbade området. Av diagrammet 
här intill framgår det att en razzia 
av det här slaget är effektivare på 
relativt små orter än på stora. Visser
ligen tilltar trafiken - både den till
låtna och den otillåtna - igen, men 
detta sker snabbare på de stora orter
na än på de små. 

En fOrnyad razzia efter någon tid 
brukar medföra att trafikintensiteten 
sjunker ännu längre ned än vid fOrsta 
ingripandet, och att den tar längre 
tid på sig att stiga igen. Även här 
tycks effekten vara störst på de 
mindre orterna. 

Fungerar det likadant i Sverige ? 
RT har frågat ingenjör Ulf AJtin vid 
Televerket och fått veta att man här 

hemma inte i så hög grad arbetar 
med direkta ingripanden och plötsli
ga "hembesök", även . om sådana 
förekommer i en del fall. 

Här håller sig kontrollgruppen 
mestadels tyst och låter i stället syn
daren per brev få veta att hans regel
vidriga trafik avlyssnats och spelats 
in samt att han gör klokast i att in
komma med en acceptabel förklaring 
till regelbrotten om han vill behålla 
sitt tillstånd. 

- I ett avseende går våra erfaren
heter stick i stäv mot dem som FCC 
tydligen har gjort, säger ing Altin: 

- Här har vi de fulaste fiskarna 
på småorterna eller på rena lands
bygden - antagligen känner man sig. 
säkrare på sådana ställen där Tele
verket inte har några kontor eller 
fasta radioanläggningar inom hör
håll, vilket inte hindrar att vi spårat 
upp och ingripit mot en del kvalifi
cerade syndare även i storstadsom
rådena. • 

Lafayette Telsat 924 påminner tiD det yttre om släktingarna HB-600 och HE-
2OT. 

NY LAFA VETTE BEVAKAR 
TVÅ KANALER SAMTIDIGT 
Inrättandet aven särskild nödkanal 
(9) på privatradiobandet i USA för 
någon tid sedan gav apparattillver
karna anledning att intressera sig för 
en apparattyp som i synnerhet båt
folket här hemma önskat sig då och 
då: stationen som kan passa två 
kanaler samtidigt. 
• Lafayette har i sin Telsat 924. som 
nu introducerats även i Sverige, löst 
passningsproblemet genom att för
utom en 23-kanalig sändare/motta
gare förse stationen med en särskild, 
enkanalig mottagare med egen kris
tall. Denna speciella " monitor" 
mottagare är normalt inte ansluten 
till stationens LF-steg och högtalare 
utan i stället till en speciell krets, som 
avslutas med en lampa på apparatens 
frontpanel. När en signal uppfattas 
på den kanal monitormottagaren 
bevakar - exempelvis llA - blin
kar lampan. Genom att trycka in en 

särskild knapp på frontpanelen kan 
man ansluta monitormottagaren till 
högtalaren i stället fOr den normala 
mottagaren och höra efter vad som 
pågår på nödkanalen ; finns det an
ledning att ingripa, ställer man in 
nödkanalen på den 23-kanaliga sän
daren/mottagaren och kopplar ur 
monitormottagaren . 
• Var och en av de båda mottagarna 
har sin egen squelchkontroll, så att 
eventuella olikheter i brusnivån på 
de två kanalerna kan kompenseras. 
Vidare kan man ansluta en summer 
parallellt med monitormottagarens 
lampa för att få en hörbar larmsignal 
vid trafik på nödkanalen. 
• Telsat 924 har, liksom övriga större 
Lafayettestationer, mekaniskt filter i 
mottagaren för selektivitetens skull. 
Cirkapriset i Sverige är I 425 kronor 
plus moms, och den marknadsförs av 
Svenska Lafayette Radio AB, rGöle
borg, telefon 031-525510. 





dilitallDlltilDeter 
rn[U][UJ~ 

Ytterst kompakt (20 X 18 X 8 cm), mä

ter AC-DC, ström, spanning och resi

stans. Läser till 1999 med full nog

grannhet. Arbetar med dubbelramp. 

Automatisk noll-balansering. En enda 

M.O.S.L.SJ för räknings- och minnes

funktionerna ger högsta säkerhet. Alla 

mätområdena överlastbara. 

fabr. Advance 

Pris: 1.290:-
Arbeta under 
säkerhet ... 

VARIVOLT 

Pris 550 kr 

DANMARK; SC.MnRICA/S TEL.{OI)804200 
NORGE; MJTRICA.S Tel. (02) 282624 
~INLAND; FINNMnRlcbY TEL. 460844 
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Måtområde Noggr.- Upp-
het 16sn. 

DC~200.0mV-
1000V 0,1% 100,N 
DC.200.0~-1A~ 0,3 % 100,.a.A 
AC.200.0mV-
1000\1 0,3% 100JLV 
AC.200.0 ,.a.a-1 A· O,S% 100fJA 
!l2OO.0ohm-
2000 kohm 0,3% Oj1ohm 
*med shunt 

Options: Shunt och batterlkasaett 

Exkl moms 

nätaggregat med 
galvaniskt skilda in- och 
utgångar 
0-250 V/3 A nätspänning 

-

För radio- och TV även färg-TV-service samt laboratorier. Isolerar det an
slutna objektet helt från nätet varför arbeten utan risk kan utföras på spän
ningsförande delar och ur störningssynpunkt kan jordning' göras i egna 
utrustningens bästa punkt. Levereras med kåpa och bärhandtag. Som extra 
tillbehör kan vinklar levereras för 1/ 2 19" rackutförande. 
Dimensioner : höjd 180 mm, bredd 210 mm, djup 230 mm. 
Vikt: ca 15 kg. 

• Provspänning 4000 Vett. 50 Rz. 
• Statisk skärm m.ellan lindningarna . 
• Ut.spänningen kontinuerlig inställbar 0--250 V. 
• Max. ström 3 A räcker även till färg-TV. 
• Volt- och amperemeter 72 x 72 mm klass 1,5. 
• A-meter med två mätområden 0-0,6/ 0--3 A. 
• Termisk/magnetisk automatsäkring. 
• Endast en funktionsomkopplare . 

~UJ~@~UJMETRICUJrn-
DALVÄGEN 12 - 17103 SOLNA 3 - TEL 08/820410 
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Alla behöver inte en 
• 

konsertflygel 
för att spela piano. 

SHURE V-1S Type II Improved. 
En dyr "grej" men det absolut bästa. 

SHURE gör så många andra 
pick-up-system att något passar alla! 

r- - - - - - - - - - - - -, Till RANKI AUDIOSONIC AB Stat ionsviigen 13. 
182 65 Djursho lm I Namn . ... . . ..... . ....... . ...... . ... . .................. I 

I Adress ........ . ...... . .. . .. . ;.. .. . . ..... . .. . ............. I , 
I ~~~~ · ;~;~r~~;i~~· .~~ . ;ÖI~~~~~· ·~r~~~~t~·r ·: . : : ............................. . ~ I 
I ..... ..... ........ . ......... ..... .... ................. ~I 

D Jag önskar tillhöra Ert adressregister för Hifi nyheter 

I. D Jag önskar ej tillhöra Ert adressregister för Hifi nyheter I -- - - - - - - - - - - - --RANKIAUDIOSONIC AB 
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Allgon bas 
antenner 

ClU 

GPF 
Rundstrålande vertikalpolariserad basantenn för 
30- 250 MHz, likströmsjordad omvikt dipol och fyra 
jordplan av lättmetall, fäste för 56 maströr. 50 ohms 
impedans. (Extratillbehör ställbart fäste för 26 - 58 mm 
maströr.) 

ClU 
Rundstrålande vertikalpolariserad basantenn för 
440-468 MHz, förstärkning 6 tlBd, ytterhölje av glas
fiberrör, ställbart fäste för 26- 58 mm maströr, 50 ohms 
impedans. 

Andra basantenner, rundstrålande, med glasfiberelement. 
skivkonantenner liksom riktantenner etc. även på 
programmet. 

ALLGON 
ANTENN 
Allgan Antennspecialisten AB, Äkersberga, Sweden 
Phone Vaxholm (0764) 601 20, 
Ca.ble: AlIgonaerials, Telex 10967 

Allgon mobila 
antenner 

KA11 
1/ 4 vågs mobilantenn för 67 - 180 MHz, rostfri stålradiator, 
förkromad fjäder, fäste för 19 mm etthålsmontering 
utifrån , ställbar ledkula för rediatorn, 4 m kabel. 

KA9 
5/ 8 vågs mobilantenn för 155 - 170 MHz, rostfri stålradiator, 
förkromad spole. Samma fäste, ledkula och kabel .som 
for KA 11. 

KA23 
5/ 8 vågs mobilantenn för 400 - 470 MHz, rostfri stålradiator 
och spole i ett stycke. Samma fäste, ledkula och kabel 
som för KA 11 . 

Andra mobilanter)ner såsom glasfiberspröt. radiatorer 
med förkortningsspolar, slitsantenner etc. och andra 
antennfästen liksom fasta basantenner av olika typer 
också på tillverkningsprogrammet. 

Allgan Antennspecial isten AB, Äkersberga, Sweden 
Phone Vaxholm (0764) 601 20, 
Cable : AlIgonaerials, Telex 10967 

Informationstjänst 18 
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Stereoframtiden börjar nu med 
Sansui's 4-kanal stereo 
Nu finns Sansui's nya QS-1 - 4-kanals 
stereo som får konventionell stereo 
att låta " lam" och föråldrad . Med 
QS-l blir ljudfaltet mer levande och 
autentiskt. 

"Hjärtat" i anläggningen är QS-l, 
Sansui 's nyutvecklade decoder, som 
omvandlar 2-kanals stereo till 4-kanal 
med hjälp aven unik matris . Genom 
en procedur kallad "fasmodulation" 
fås en ljudfaltsreproduktion snarare 
än ljudpunktsreproduktion. 

Det mest attraktiva med QS-l ligger 

bl. a. i att vanliga stereoskivor och 
band kan användas och konverteras 
till 4-kanal stereo. 

Om Ni redan har en stereoanläggning 
behöver Ni för att kunna få 4-kanal 
stereo följande: 
1 st QS-l 4-kanals decoder 
1 st förstärkare 
2 st högtalare 

Med denna utökning kan Ni avnjuta 
alla Era stereoskivor och band i 4-
kanal stero, vilket ger den där säregna 
atmosfaren av närvarokänsla. 

Som lämpliga förstärkare föreslår vi 
modell lOOOX samt AU-555A vilke~ 
dessutom matchar· QS-l utseende
mässigt. Högtalarna SP-70 är idealis
ka som främre och SP-30 eller SP-7W 
som bakre högtalare. 

Lyssna på QS-l - Sansui 's 4-kanal 
stereosystem. Resultatet är överväldi
gande. 

2 års garanti 

Symbol", Fr 4·kallal stereo 

Generalagent i Sverige: MAGNETON, Sveavägen 61, 11359 Stockholm, Sweden. Tel. 08-34 3411 / Danmark: QUALI.FI INGENIORFIRMA, Chris
ti~nsholms Parkvej 26, Klampenborg / Norge : FRIGO NORSK A/ S - Eilert Sundsgt. 40, Oslo 3 / SANSUI ELECTRIC CO., L TO FRANKFURT 
OFFICE, Schillerstrasse 31, 6 Frankfurt am Main, West Germany I SANSUI ELECTRIC CO., LTD. 14-1, 2-chome, Izumi, Suginami: ku, Tokyo, Japan. 
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för radioamatörer 
information och debatt 

OLIKA METODER 
FÖR RADIOKONTAKT 
PÅ VHF OCH UHF 

i::r Den direkta vågutbredning
en vid VHF och UHF medger 
förbindelse upp till bara några 
mil mellan stationer. 
i::r Räckvidden utökas ibland 
till avsevärda distanser genom 
att radiosignalerna reflekteras 
i atmosfären eller mot föremål. 
i::r Vissa utbredningsfenomen 
kan utnyttjas för långväga kon
takter även inom ramen för C
certifikatets effektgräns (10 
W). 

VHF- och UH F-banden anses av 
många, som ännu ej haft tillfälle att 
kommunicera på dessa frekvenser, 
som enbart avsedda för lokala kon
takter. Emellertid finns det ett antal 
reflexionersmetoder som medger kon
takter på avsevärda distanser. 
• Vanligast är troposfärisk refraktion 
eller troposfåravbrytning, beroende 
på en avböjning av radiovågorna vil
ket ofta uppkommer i troposfären. 
Denna är den närmast jordytan be
lägna delen av jordens luftlager. 

Troposfårisk refraktion varierar 
starkt med väderleken. Den uppträ
der i luftlager med stark avvikelse av 
luftfuktighet och temperatur gent
emot underliggande luftlager vilket 
ger ändringar av dielektricitetskon
stanten med höjden över jo·rdytan. 
(Det rör sig alltså ·inte om joniserade 
luftlager.) 

Forutsättningarna för att detta 
skall inträffa är vackert, lugnt väder; 
det skall med andra ord rMa hög
tryck. Särskilt gynnsamt är detta för
hållande under natten, under en pe
riod av vackert väder. Strax. före och 
efter solnedgången är sannolikheten 
störst för att utnyttja troposfårisk re
fraktion. Det förekommer oftast un
der sommar. och höst. Troposfårisk 
refraktion kan utnyttjas mellan S
ISO mil mellan stationerna. 
• I troposfåren kan även ske jonise
ring, vilket ger upphov till troposfär
scatter "(troposfårisk fralllåtsprid
ning). Signalerna som reflekteras både 
i jonosfåren och troposfåren utsätts 
för en avsevärd dämpning, och det 
krävs därför högsta tillåtna effekt och 
en antennförstärkning på minst IS dB 
samt en lågbrusig mottagare vilket 
tillsammans kan ge en maximal räck
vidd på ungefår 80 mil. 

Det intressanta med troppsfårscat
ter är, att överföring kan ske obero
ende av årstid och konditioner, men 
pga den höga dämpningen kan en-

dast CW eller SSB komma i fråga. 
Troposfårscatter avtar med stigande 
frekvens till ungefår 100 MHz varef
ter den inte dämpas ytterligare. Sig
nalstyrkan faller med fjärdepotensen 
av avståndet. 
• Sporadiska E-skikt förekommer på 
frekvenser under SO MHz, men kan 
ibland utnyttjas vid 144 MHz under 
sommaren och på dagen. När detta 
sker, kan man vid starka öppningar 
ha kontakt med stationer belägna på 
upp till 200 mils avstånd och detta 
med relativt moderat utrustning. 

Sporadiska E-skikt är dock·ganska 
säl lsynta över SO MHz och förekom
mer endast i ungefär 3 % av alla öpp
ningar. 

Orsaken till uppkomsten av spora
diska E-skikt beror inte så mycket på 
magnetiska stormar men har ett otve
tydigt samband med solstrålningen. 
Ett visst samband finns med metereo
logiska fenomen, som t ex när två 
luftmassor av olika karaktär möts 
och bildar front på 90-120 km höjd. 
• På hösten och våren förekommer 
ibland s k aurora, dvs norrsken. Syn
lig aurora orsakas av nedstörtande 
elektroner som avger energi till jor
dens atmosfär. Syremolekylerna upp
tar· energi från elektronerna och när 
sedan denna energi avges, utsänds 
ljus. Radioauroran bildas när de ned
störtande elektronerna stoppas upp. 
Den uppkomna jonisa tionen ger ett 
reflekterande skikt som ligger kring 
jordens poler. Vid aurora bör ålltså 
antennen peka i nordlig riktning. 

Signaler som reflekteras via aurora 
har ett ganska karaktäristiskt ljud, 
vilket låter som fladder, brum eller 
väsaride, därför att signalen module
ras med från lO Hz till flera kHz. Ett 
otål joniserade områden· reflekterar 
samtidigt signalen. När vissa av dessa. 
dör bort och ersätts av nya områden, 
uppstår interferens, vilket ger upphov 
till den snabba fadingen. Man kan 
också råka ut för dopplereffekt som 
på 144 MHz kan uppgå till 100 Hz. 
Genom den nämnda moduleringen 
kan naturligtvis endast CW-signaler 
överföras. För att ·bedriva tråfik via 
aurora krävs medeleffekt (SO-200 
W), och räckvidden är maximalt ISO 
mil. 
.• I jordens atmosfår faller en hel del 
meteoriter. När dessa passerar atmo
sfären sker en jonisation som kan re
flektera radiosignaler. Denna reflek
tionsmetod benämnes meteorseatter. 
Öppningarna brukar vara i några se
kunder, och det förutsätts därför i all
mänhet att man har gjort upp om kon
takten i förväg. Dessutom bör telegra
fi med mycket hög hastighet tillämpas 
för att fii. tillräcklig informations
mängd i varje öppning. 

Försök i Sverige har gjorts med te
legrafi i 1000 takt, och då användes 
en bandspelares olika hastigheter för 
att transponera upp och ned takten. 
För att köra via meteorseatter krävs 
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medelhög effekt, för DX krävs dock· 
högsta möjliga effekt, lågbrusig mot
tagare och minst IS dB antennför
stärkning. Man bör ta reda på när 
meteorskurarna inträffar. 
• En hel del lyckade försök att ut
nyttja månen som reflektor har gjorts. 
Från Sverige har man bl a haft kon
takt med Puerto Rico, USA och Nya 
Zeeland. Signalerna är avsevärt däm
pade och kräver ytterligt lågbrusig 
mottagare med en· band bredd av 100 
Hz eller mindre för att ge liten brus
effekt samt en antennförstärkning 
som överstiger 20 dB. Antennen bör, 
förutom att den är roterbar, vara 
eleverbar. Vidare bör effekten uppgå 
till SOO W (eller mer, om specialtill
stånd finns!) Med månstuds kan man 
nå hela världen. 
• Sammanfattningsvis skulle man 
kunna säga. att 10 W ineffekt och en 
lO el Yagiantenn kan räcka för att 
köra DX via troposfårrefraktion, 
aurora och sporadiska E-skikt, men 
för troposfårscatter, meteorseatter 
och månstuds krävs betydligt större 
effekter. Som standardutrustning an
vänds oftast sändare med röret QQE 
06/40 som ger SO-IOO W. uteffekt. 
Man bör helst kunna köra med olika 
typer av modulation : CW, SSB eller 
AM samt FM. 

BYGG FILTER 
FÖR CW OCH RTIY 
MED TOROIDER 

.•• I ut- och inländska publikatio
ner beskrivs oftast lågfrekvensfilter 
uppbyggda av 88 mH induktanser. 
Det har hittills varit svårt att få tag på 
dessa till rimligt pris, men genom ett 
initiativ av SM7BUU finns dessa att 
tillgå till ett pris av 4:S0/st. Induk
tanserna är utförda som to roi der med 
formatet I,S x 3 cm och uppges ha 
högt Q-värde. 

Red: SM0DlS 

Det är framför allt viktigt vid DX 
att sändaren är frekvensstabil och har 
ett rent spektrum utan brum och nyc
kelknäppar. 

SM0DIS 

Litteraturhänvisningar: 
The Radio Amateurs Handbook, 
ARRL Radio Communication Hand
book, RSGB Kortvågshandboken, 
Jolm Schriider QST nr 6 1967, Work
ing 2-meter E-Iayer OX, W4WNH. 
QTC nr II 1968 Aurora. 
QTC nr S 1969, Sporadiska E på 144, 
SM7BZC . 
QTC nr 4/S 1970, Vågutbredning på 
VHF. 
QST nr 12 1970, Midlatitude intense 
sporadic-E propagation, WIDEI/ 
W2BOC. 
QTC nr 3 1971 Nya rön om sporadiska 
E-skikt, S/vl5DJH . 

Den intresserade kan kostnadsfritt 
rekvirera broschyren "Toroidspolar 
för 88 mH" från: 

Paul Kongstad, SM7BUU 
Box 4005, 25004 Helsingborg, 
tel 042/ /2 66/6. 

Broschyren ger en rad olika appli
kationsexempel på filter för CW och 
RTIY, och här visas ett smalt filter 
för CW avstämt till 700 Hz. • 



TF 2012 
UHF FM Signal Generator 

• Frekvensområde: 400 - 520 MHz. 
• Extremt lågt brus medger tvåsignal

mätning upp till minst 90 dB. 
• Stabilitet: 3 ppm. 
• Avsedd för mätning på smal bands 

F M-stationer 

TF 2008 
Dynamie Transmission Simulator 

• Ett nytt instrument som kombinerar 
signalgeneratorns och svepgeneratorns 
egenskaper. 

• Frekvensområde: 10 kHz-510 MHz, 
11 band 

• Stabilitet: 5 ppm. 
• Inbyggd Kristallkalibrator som också ger 

markersignal. 
• Amplitud och Frekvensmodulering även i 

svepfunktionen. 
• Det rätta instrumentet för kontroll och 

service av alla typer av AM- och FM-mot
tagare. 

TF 2950 
Mobile Radio Test Set 

• Kombinerar i en enhet alla instrument 
för mobil kommunikationsservice. 

• AM/FM Signalgenerator och Modulations
meter som täcker 80, 100, 160 och 450 
MHz-banden. 

• Absorptions- eller genomgångsmätning av 
HF-effekt upp till 25 W. 

• Kompakt och bärbar - drivs från inbygg
da , laddningsbara batterier. 

SRA SVENSKA RADIO AB AGENTURAVDELNINGEN 
FACK, 10220 STOCKHOLM 12, TEL. 08-2231 40 

Informationstjänst 20 

RADIO & TELEVISION - NR 11-1971· 67 



Fakta om Lenco L950 

För-
stärkare 2 x 15 W 
Helt kiselbestyckad. Uteffekt 
2x15 W sinus. 2x20 W musik. Frekt 

vensområde 3G--30 000 'Hz. Distorsion < 0.8 % 
vid 2x15 W. 1 kHz. Kontroller för bas. diskant. balans. 
volym. Låg lyssningsnivå. Rumblefilter. Hörlursuttag. 

4-P radio 
Tryckknappsval av 4 FM program. Stereoförberedd. Känslighet 
1.81Iv för 26 db S/N. Distorsion < 0.5%. 
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Högtalare 2440 
Frekvensområde 30-18000 
Hz. Belastbarhet 15 W. 
Högtalare: bas 1 st. 210 
mm/8". magnet 90000 

Maxwell; diskant 1 st. 
65 mm/2'/z". magnet 

12000 Maxwell. 
Mått 24x40x22 cm. 

I 
Skivspelare 

L75 
4 kg 30 cm skiv

tallrik. Svaj 0.06%. 
Rumble - 60 db. Finjus

terir.g av alla fyra hastig-
heterna. Nedläggningsan-

ordning. Antiskating. IVIagne
tisk märkespickup Shure eller 

Goldring. 

kan mer 



HÖGKÄNSLIGT 
UNIVERSALINSTRUMENT TILL 
SENSATIONELLT LÅGT PRIS 

Den japanska firman Kaise Electric 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 överbelastning vid fel
koppling. 

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

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

DCA: 12 ftA, 300 pA, 6 mA, 600 mA, 12 A 

ACA: 12 A 

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 i dag kan ringa in 
Er beställning utan att tveka . 
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när inbetalningskortet kommer. 
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GÖR 
sA 

HÄR .. 
Samtidigt som Ni läser Radio & Television klin Ni på informationsta
longen ringa in eller stryka under numren på de annonser som Ni 
önskar veta mera om. Varje annons är nämligen försedd med ett 
nummer. Sen behöver Ni bara fylla i kortet med namn, adress etc. 
och posta det till oss. Vi ser till att Ni snabbt får svar på Era förfråg
ningar! All informationstjänst är kostnadsfri. --------------
Jag vill veta mer om de(n) inringade annonsen( arna) i datta nummer: 
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161 162163164165166167168169170171 172173174175176 
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193' 194 195 196 197 198 199 200201 202 203 204205 206 207 208 
209210211212213214215216217218219220221222223224 
225226227228229230231 232233234235236237238239240 
241 242243244 245246247248 249250 
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........................ 
: .: 

Frankeras 
hör 

RADIO & TELEVISION 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 3 

70 RADIO & TELEVISION-NR 11-1971 

nya produkter 
rör, halvledare, integrerade kretsar 

HALVLEDARNYHETER 
FRÅN ELCOMA 
Flera nyheter från Philips/Mullard 
har nyligen presenterats, bl a följande: 
• AA Y59, en blandardiod för frek
vensområdet '26-40 GHz, tänkt att 
ersätta den äldre AA Y34. Den nya ' 
diodens optimala prestanda uppnås 
utan förspänning, vilket förenklar 
den efterföljande MF-förstärkaren. 
En blandare med AA Y59 beräknas 
få en total brusfaktor på mindre än 
10 dB, inkl 1,5 dB från MF-förstär
karen. MF-impedansen är ca I 'kohm. 
• BD20J -BD204 är fyra nya effekt
transistorer avsedda för hifi-förstär
kare. De är plast kapslade, billiga och 
lämnar 20 W i 4 eller 8 ohm belast
ning. BD201 och BD202 utgör ett 
komplementärt par, de andra två 
utgör ett annat. 
• 2N3442 och 2N4347 är två andra 
effekttransistorer, som är högvolts
typer av 2N3055. Den förstnämnda 
tål upp tiU 15 A och max 117 W. 
Med lJcc =80 V lämnar den 1,4 A. 
Kapsling i TO-3. 
• BA V46 är en Schottky-barriär
diod, speciellt utvecklad för doppler
radarsystem, t ex för tjuvl~rm. pio
dens brusfaktor är lO dB 1 kHz från 
bärvågen, d v s bättre än de bästa 
spetsdioderna. Omvandlingsförmå,
gan uppges till bättre än 1 JlAfJlW. 
Som detektor, med en viloström på 
50 JlA och med bandbr'edden 2 MHz 
har BAV46 en tangentiell känslighet 
på -52 dBm. 
• Dessutom har Philips tillverkat 12 
nya FET i serien 2N4856-2N4093. 
De kännetecknas av mycket låg "on
resistans" (25-100 ohm typ) och 
lämpar sig i ett stort antal switch
applikationer. 

Svensk representant : AB E1coma, 
telefon 08-67 9780. 

NYA KRETSAR 
FRÅNSGS 
L025 heter en ny linjär IC som är en 
balanserad modulator tänkt 'att an
vändas för frekvenstransponering i 
FDM telefonsystem. 

Kretsen är kapslad i TO JOO kapsel 
och matas med 12-30 V. Bärfre
kvensdämpning är 50 dBv och ter
miskt brus - 127 dBv. 

[J)25 uppges kunna användas även 
i andra applikationer tillsammans 
med externa kretsar : A VK och kom
pander i telefonanläggningar samt 
DC- och AC-multiplikatorer, fre
kvensdubblare, amplitudmodulatorer 
med kontrollerbar modulationsgrad, 
faslåsningskretsar etc. 

Ytterligare en ny krets presenteras 
med beteckningen TBA 3JJ och är 
avsedd för TV-applikationer i mot
tagare med negativ modulation. 

Följande funktioner har integre
rats : 
l. Videoförstärkare med emitterföl
jare. 
2. Nycklade AKR-förstärkare som 
lämnar reglerspänningar till MF
bildförstärkare och tuner. 
3. Btusinverterarkrets för nycklad 
AKR och synkseparatorkretsar. 
4. Synkseparator. 
5. Horisontal synkpulsseparator. 
6. Vertikal synkpulsseparator. 
7. Släckn.ing. 
Videoutgången är skyddad för kort
slutning mot jord. 

Kapseltypen är 16-bens plast-DIP, 
alt 16 bens plast split DIP. Svensk 
distributör: Elektriska instrument 'AB 
Elit; telefon 08-262720. 

OVERLA Y-TRANSISTORER 
FÖR VHF/MIKROVÅGS
OMRÅDET 
RCA har givit lit två nya typer av 
overlaytransistorer för 2 GHz. 

Den ena ger 5 W uteffekt med 7 dB 
förstärkning vid 2 GHz eller 13,5 W, 
II dB förstärkning vid 1 GHz och" 
har beteckningen TA 7994. 

De'n andra transistorn har beteck
ningen T A7993 2 W uteffekt vid 2 
GHz och 8,2 dB förstärkning. Vid 
1 GHz uppgår uteffeltt och förstärk
ning till 3 W resp 12 dB. 

,Svensk representant: Erik Ferner 
AB, telefon 08-802540. 

PRISBILLIGA HAL VLEDAR
INDIKA TORER FRÅN HP 
Halvledarindikatorer med tillhöran
de dekoder, driv krets och minne är 
numera i prisavseende direkt kon
kurrenskraftiga med konventionella 
indikatorrör framhåller Hewlett-Pac
kard. Idag kan man räkna med ett 
pris omkring 50 kr i 1 OOO-kvantiteter 
och detta kommer inom kort att kun
na sänkas till hälften . Därtill har man 
de fördelar som ligger i att !TIan inte 
behöv~r någon ' speciell "högspän
ning" samt att indikatorerna är direkt 
kompatibla med signalerna från inte
grerade kretsar. 

HP:s nya indikatorer, modell 
5082-7300, består av 21 st ljusdioder 
(4x7 matris) som tillsammans med 
tillhörande kretsar är placerade på 
ett keramiskt substrat. Indikatorn 
kan adresseras med endast 4 led
ningar (BCD positiv logikingång)'. 
Indikatorn har även, minne för att 
förenkla anslutningen. Teckenhöjden 
är ca 8 mm och indikatorn är kapslad 
i en modifierad DIP-kapsel. 

LiVslängden (till halv ljusintensitet) 
för de nya indikatorerna uppges till 
över 100000 timmar'. 

Svensk representant: Hewlett-Pac~ 
kan! Sverige AB, telefon 08-98 Ji 50:. 
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Ny komplett Hi-Fi Stereo-skivspelare Lenco 705 för mindre än 250:-! j 

1 Synkronmotor ger alltid 
exakt rätt hastighet. 

• 1l'4 Frånkopplingsbart 
-I. ' automatstopp. 

'" 2 Svaj 0,2 %. Rumble -58dS. 5 Precisionstonarm i metall. ii) 
c ,'" 

Tack vare remdrift. ii) 6 Hydraulisktdämpad 
c 
o 
~ 3 Elegant sockel , teak eller ,__ armnedläggning. E 
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jakaranda. med c 
plexiglaslock. .. .,7 Magnetisk kvalitetspickup. 
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MCA-V7 

Stereotuner. Känslighet 
1. 7 IlV enligt I H F. 
Infångningsindex 0.8 dB. 
Signal/brusförhållande 
65 db. Frekvensområde 
20- 15000 Hz ± 1 dB. 
2 utstyrningsinstrument. 
Frånkopplingsbar muting . 
FET-transistorer. 
Keramiska filter. 

nOSaD 
NEW ACOUSTIC SYSTEMS AB 

7 stegs 
SEA tonkontroll ger 

det ljud 
Du själv vill ha! 

reglerområden låter 
ställa in ljudet precis som Ni 
själv vill ha det. Ingångar för 2 skiv
spelare. 2 bandspelare. radio. mikrofon 
och två reserver. Elektriskt separata för- och slut
steg. Anslutningar för 2 par högtalare och hörlurar. 
3 -stegs phonoförförstärkare. Uteffekt 2 x 36 W sinus vid 
ohm. 2 x 60 W musikeffekt. Effektbandbredd 20-50000 Hz. 
Distorsion 0.5 % . 

MCA- 105 



BYGG SJÄLV med (S E A S) hifi-högtalare 

Typ 

9 TV- H F 
9 TV- HFT 
9 TV-M 
9 TV-l 

9 TV-la 
9 TV-LX 

13 TV- l 
13 TV-LX 

13 TV-lG 
15 TV-l 
15 TV-LX 

15 TV-lG 

15TV 
15 TV-SR 

15 MID 

Storlek 

tum 

S 

S 

Frekvens- Resonans- Impedans Effekt 

omr. Hz frekv . Hz ohm wan 

3000-20000 
3000-20000 

f90-1oooo 

150-18000 
lSO-18000 
lSO-18000 

200-220 
170-200 
170-200 
170-200 

90- 9000 100-110 
90- 9000 100-110 

90- 9000 1 00-1 10 
80-1 5000 90-1 05 
80-1 5000 90-1 05 
80-15000 90-105 

SO-10000 7&- 90 
SO-15000 7&- 90 

600- 5000 

4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 

4 
4 

4 
4 

4 

3 
3 

4 

Fältstyrka 

Gauss 

11500 
11500 
11500 
8500 
8500 

10000 

8500 
10000 
10000 

8500 
10000 

10000 

8500 
8500 

8500 

.; 
." 
~ 
<: 
! 

15/ 10 TV- l 
15/ 10 TV- LX 
15/ 10TV-lG 
15/ 10 TV 

15/ 11 TV-l 
15/ 11 TV-LX 
15/ 11 TV-lG 

Sx4 
Sx4 

Sx4 
Sx4 

Sx4 
Sx4 
Sx4 

90-18000 100-120 
90-18000 100-120 
90-18000 100-120 
90-17000 100-120 

90-13000 100-120 
90-13000 100-120 
90-13000 100-120 

8500 
10000 
10000 
8500 

8500 
10000 
10000 " 1--------------4---------4----------+------1-------+-----~~------~ 0 

4 

4 
4 4 

17 TV-l 
17 TV- LX 
17 TV- lG 

17 TV 

60-12000 70- 80 
60-12000 70- 80 
60-12000 70- 80 

50-10000 SO- 70 

4 

4 
4 
4 

8500 
10000 
10000 

8500 

C> 

-2 
! 
<: 

Typ 

26/ 18 TV-G 
2S/18 TV-GO 

28/17 TV 
28/ 17 TV- D 
28/17 TV- 2X 
28/ 17 TV-2XD 
28/17 TV- G 
28/ 17 TV-GD 

30 TV 

30TV-G 
30 TV-E 
30 TV-Coax 

30 
30WG 

13 TV-GM 
17 TV-W 
30 D-COAX-LUX 
15/ 10 TV-lGW 

15/ 10 TV- lGWD 
15/ 10 TV- 2XW 
15/ 10 TV- 2XWD 
15/ 11 TV- lGW 
15/ 11 TV- lGWD 
15/ 11 TV- 2XW 
15/ 11 TV- 2XWD 

• . -

J ' . . ' f -lt[a 
Storlek 

tum 

Frekvens- Resonans- Impedans Effekt Fältstyrka 

Gauss omr. Hz frekv . Hz ohm watt 

10x 7 

10x7 

11 x6' /2-

11 x6' /2 
11x6'/ 2-

11 )(6' /2 

40-11 000 50- SO 
40-17000 

40-10000 
40-18000 
40-10000 
40-18000 

50- SO 

50- 6 
50- 60 
50- 6 
50- 60 

11 x6'/2- 40-10000 50- 60 
11 x6'/, 40-18000 50- SO 

1 2 40-1 5000 50- SO 

12 40-1 5000 50- SO 
12 30- 9000 3&- 45 
12 30-20000 3&- 45 

12 3&- 9000 40- 50 
12 50- 7000 S&- 65 

200- 4000 80-100 

S' /, S&- 5000 40- 45 
12 4&-18000 27- 33 

Sx4 7 &- 5000 50- 60 
Sx4 7&-20000 50- 60 
S, 4 7&- 5000 50- 60 
Sx4 7&-20000 50- 60 
Sx4 80- 5000 SO- 70 
6x4 80-20000 60- 70 
Sx4 80- 5000 60- 70 
6x4 80-20000 SO- 70 

4 
4 

4 
4 

4 
4 
4 

4 

4 

8 
8 

8 

4 

4 

8 

4 

4 

4 

4 

4 

8 10500 
10500 

8500 
8500 

10500 
10500 

8 10500 

8 10500 

8500 
10500 

12 10000 
12 10000/ 11500 
15 11000 

35 DIN 11000 

20 10500 
12 8500 
15 11000/ 11500 
10 10000 
10 10000 
12 12000 
12 12000 
10 10000 

10 10000 
10 12000 

10 12000 

O lWEETERS 
18/ 11 TV-M 
18/11 TV 
18/ 12 TV- l 
18/ 12 TV- LX 
18/ 12 TV-lG 
18/ 12 TV 
18/12-lF 
19/ 13 TV 

7x4 
7x4 

7' I. x5 
7' /. x5 
7' /. x5 

7x5 

7' /. x5 
7' /: x5'/. 

110-14000 120-140 
110-11000 

80-1S000 
80-1S000 
80-1S000 

80-12000 
SO-13000 
80-14000 

120-140 

90-105 
90-105 
90-105 
90-105 

90- 95 
90-105 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

3 

11500 
8500 

8500 
10000 
10000 

8500 
11500 
8500 

E 
." 
'> 
fil 
~ :c 
.c 

" ." 
:0 .... ... 

5 TV- H F 

MIDRANGE 
lWEETERS 

DOM E 87 H 

9 TV-lG 
36H 13x9TV-lGJ 

5000-20000 

1500-20000 no 1000 
1000-20000 250-300 
1000-20000 250-300 

~ 

4 

4 

35 
8 

20 

11500 

13000 
11500 

21 TV 8' /, 40-10000 50- 60 8500 1 MIDRANGE 

21 TV- D 8' /, 40-18000 50- SO 4 8500 :~ 15/ 11 TV-lGM 6x4 
Sx4 

13x5 

300- SOOO 
300- SOOO 
300- 6000 

90-120 
90-120 
90-120 

4 

4 

4 

10 
12 
20 

10000 
12000 21 TV- 2X 8'/, 40-10000 50- 60 4 10500 

21 TV-2XD 8' /, 40-18000 50- SO 4 6 10500 

.§ 
iä 

21 TV- G 8' /, 40-10000 50- 60 8 10500 <: 
21 TV-GO 8' /, 40-18000 50- SO 4 10500 ~ 

1-------------~----,----~---------t------~------t-----~r----85-00----i ~ 
21 /8 TV- l 8 /, x3 120-20000 130-150 4 _ 

21 /8 TV-LX 8'/, x3 120-20000 130-150 4 10000 l;i 
21 /8TV-lG 8' /, x3 120-20000 130-150 4 4 10000 ~ 
21 / 15 TV 8'/, xS 60-11000 70- 85 4 6 8500 W 

15/ 11 TV-2XM 
38H 12x15/ 11 TV-lGMJ 

WOOFERS 

13 TV-GW 4&- 1500 3&- 40 4 15 10000 
1 7 TV-GW S' /, 50- 3000 38- 43 4 1 5 10000 
21 TV-GW 8'/, 50- 4000 37- 42 4 20 10000 
21 TV- EW ' 8' /, 3&- 2000 2&- 30 4 30 5500 

25 TV-EW 10 30- 1500 20- 2~ 35 5500 
21 / 15 TV- D 8' /, x6 SO-18000 70- 85 4 8500 rJ) 30WK 12 30- 500 18- 22 50 11000 
21 / 15 TV- 2X 8'/,xS 60-11000 70- 85 10500 
21 / 15TV- 2XD 8'/, xS SO-18000 70- 85 4 6 10500 

21 / 15 TV-G 8' /,xS SO-ll000 70- 85 8 10500 
21 /15 TV-GO 8' /, x6 SO-18000 70- 85 10500 

23/ 13 TV- l 

23/13 TV-LX 
23/13 TV-lG 

25TV 
25 TV-D 
25 TV-2X 

25 TV-2XD 
25 TV-G 
25 TV- GO 

25 TV-E 

25 TV- ED 
25 ER 
25 ERD 

2S/18 TV 
2S/ 18 TV-D 

2S/ 18 TV- 2X 
2S/ 18 TV-2XD 

9' /. x5 
9' /. )( 5 
9' /. x5 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 

10 

10 

10x 7 

10x7 
10x7 
10x7 

50-12000 SO- 70 

50-12000 SO- 70 
50-12000 SO- 70 

40- 8000 50- 60 
40-1 8000 50- 60 
40- 8000 50- SO 
40-1 8000 50- SO 
30- 8000 4&- 55 
30-18000 4&- 55 

2&-10000 3&- 43 
2&-15000 3&- 43 
2&- 9000 3&- 43 
2&-15000 3&- 43 

40-1 1000 50- SO 
40-17000 50- SO 

40-11 000 50- SO 
40-17000 50- SO 

4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

10 

10 
12 
12 

8500 

10000 
10000 

8500 
8500 

10500 
10500 
10500 
10500 

10000 
10000 
11000 
11000 

8500 
8500 

10500 
10500 

AB LjudMiljö 

CD 28/ 17 TV- GW 11 x6' /, 4&- 3000 3&- 40 25 10000 O I ____________ ~ __ ~ ______ -L ____ ~ ____ ~ __ ~ ______ __ 

• A ' • • . ,.;;:", -- -- -_ . 
• " ""~" iii; ." ~ ,~} lP; "!' V 

~ : ~IJ')>+ ~ j' • 

. . . . 

Färdiga högtalarbyggsatser 
Komplett baffel med högtalarelement. del 
ningsfilter och tygfrontplatta. Det enda som 
återstår är att bygga själva lådan. Olika 
effektklasser från 15 upp till 150 watt. 

Tillbehör 
Ett komplett sortiment tillbehör för högtalar
bygget - delningsfilter. kondensatorer. slad 
dar, kontakter. högtalartyg m. m. 

Det nya specialföretaget för högtalarelement, högtalarbyggsatser och 
komponenter. 
Midgårdsvägen 14, 18342 Täby kyrkby (gamla Norrtäljevägen mot 
Vallentuna eller buss 601 från Jarlaplan). Tel. 0762/12400 eller 12917. 
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XELEXDD-10 
21100 W sinus 

Introduktionsrabatt 20 % t. o. m. 15.12.71 

LÅG DISTORSION 
Extremt hög råförstärkning 100000 ggr och en hittills oöverträffad mot
kopplingsfaktor av 2000 ggr direkt från utgång till ingång reducerar den 
naturliga distorsionen med en faktor av 2 000 ggr till praktiskt taget 
omätbara värden även vid 100 W ut. 

STORTFREKVENSOMRÄDE 
Genom sin unika konstruktion med 2 balanserade ingångssteg kan 00-10 
likströmskopplas (genom att två kondensatorer förbikopplas) . Likaså erhålles 
100W upp till 100kHz. Effekttransistorerna av XELEX typ XT- 1 O är speciellt 
utprovade och tillverkade för XELEX räkning . Tillsammans med lämpligt valda 
övre gränsfrekvenser för de olika stegen erhålls en råförstärkningsbandbredd 
vid 10kHz av 200M Hz. vilket efter motkoppling ger låg distorsion. 

BEPRÖVAD KONSTRUKTION 
Sveriges Radio valde redan för över 2 år sedan. efter noggranna jämförande 
prov med alla ledande märken. XELEX 50W och 100W förstärkare i mono
version som studioförstärkare och använder sedan dess praktiskt taget 
uteslutande XELEX förstärkare . 

KORTSLUTNINGSSÄKER 
I motsats till många s k kortslutningssäkra förstärkare klarar 00-10 sådana 
belastningsfall som överstyrning med 20-50kHz medan den samtidigt är 
kortsluten eller kapacitivt belastad. Den kan då bli mycket varm. men termo
reläer kopplar ifrån förstärkarna när temperaturen överstiger +75° C. 

TEKNISKA DATA 
Distorsion : TH 0 < 0 .1 % vid 0-100 W . typiskt 0 .02 % 

IM < 0 .2 % vid 0-100 W 
Dämpfaktor : c :a 4 .000 före drossel 
Brum och brus: linjärt > 90 dB. rel. utg.sp. 

A-vägt > 105 dB. rel. utg.sp. 
Dimensioner : 380x 1 00x283 mm (Bx Hx O) 

Begär utförligt databladl 

1:1 I~ ,i14 rn tttq.jifftt' :J 
Box 45. 182 51 Djursholm · Telefon 08/7 5538 14. 755 9428 

Inform ationstjänst 54 

.ri.rÖB VÅBI PBlSIBI DO. TÅL DBT. 

Kom i n i en av Storstockhol ms 
mest välsorterade hifi - butiker. 
Där får Du lyssna och titta 
på ljud i en lugn och skön 
atmosfär. 

Begär offert! 
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HELLSTRÖMSlI\Yl 
Tel. 0758/ 34043 
Riddarplatsen 15 . Jakobsbergs centrum RADIO • MUSIK 
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En hifi-skivspelare från ELAC 
kräver ingen närmare presentation 
Framför allt inte MIRACORD 770H. Vi skall bara nämna några 
punkter som kännetecknar detta precisionsinstrument: 

• Papst hysteres synkronmotor 
• ± 3% kontinuerlig varvtalsreglering 
• Belyst digitalstroboskop på skivtallrikens periferi 
• Tung, större skivtallrik med diametern 30 cm 
• Balanserad precisionstonarm 
• Steglös inställning av nåltrycket mellan O och 6 p. 
• Kontinuerligt inställbar vertikal spårvinkel 
• Tracking-kontroll 
• Antiskating-kontroll 
• Växlingsautomatik 
• Tryckknappsmanövrering 
• Separat tonarms lyft 

Dessa är de fakta Ni bör känna till. 
Därmed vet Ni också vad MIRACORD 770H 
har att bjuda. 

För ytterligare information - ring eller skriv till 

Esplanaden 10 Box 141 

I 

abtelac 17224 Sundbyberg 1 Tel. 08/290335 

Informationstjänst 56 
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Kan Du löda? Fintl Då önskar Semicon Dig 
några trevliga höstkvällar I 

å ndet om denna 
blevexpertutl ta visar myc-

fessionell skapelse, till alla delar upp 
_ Nästan en pro tf ktförstärkare, som 

truerade e e 
svenskk,ons h egenskaper. 
ket goda data oc 

Vissa data profession~lla faktiskt i det närma-
Semicon PA77 uppvlsar kaper för vissa para
ste professionella eg~ns Il menar vi då en så 

d Professlone aHa 
metrar (me "'ligt som återger o 

ideal förstärkare som ::~~lla ' frekvensomr,adet 
, aler inom det a , h med minsta 

slgn f" nskmng oc 
korrekt, utan . orva eciellt är den harmo: 

" 'l'lga brustillskott), Sp , svärt låg och sa 
mo) 'märkmng , 
niska distorslonen an "mnda övergångsdls-

edan omna 
är även den r 

torsionen, 'onen enligt våra , distorsl 
V'd l kHz håller Slg h O 005 % för ut-

l l 0003 oc , 
mätresultat mel an , till full uteffekt. 
effekter från 1 W upp 

-Förtörstärkare SE77 380:- inkl. moms -

• -Effektförstärkare PA77 540:- inkl. moms 

e .. Den, Som är nöjd med d 
har förstärkaren k b' en uteffekt Som den 
d b' an ~uda - 2 23 et ordeju i Och för si" ,x W (och 
vardagsrum) _ h h" g rac~a tIll för de flesta 

kl , ar ar enlIgt å ' 
ver Igt " bästa k " " v r merung ett 
1 k ' op , både 

e e ,tfIska data Och mek ' om man ser till 
e TIllsammans med fl" ~ru~~ utform ning, 
ducerar PAn tt orforstarkaren SEn pro-
l , d e mycket re t h 
1U - så fritt r. å" n oc klangrikt 
d' Ir n overgå d ' 

et muligen går att 1'11 k ngs Istorsion Som 
re med idag _ Som ~a~e:. a klass B-förstärka_ 
kare under tuse 1 sallan hör från forstär_ 

.. d n appen Ko b ' , 
gor essutom en m k ' , m InatIonen ut
d h yc et stIlren h ' , 

e en ~t i svartlackerade lå a o oc Inbjudan_ 
panel I slipat "silver" g lador med front_ 
desamma for båda för' .. (Bredd Och höjd är 
got djupare), starkarna, PAn är nå-
e Med någon k" 
'Il annedom om l "d ' tl gång till ett u ' , o nIng Och med 

'h nIversahn t 
I op effektförstärkaren å s rument sätter man 
la r, P en eller ett par kväl-

d
Genomgående mycket god 
ata Uppmätta a f JAT 

De p " 
.. OSltJva egenska er 

starkare överv" P na hos denna r," r," 
b ager helt bOd Or or-
yggsatsen SOm såd ,a e om man ser (11 

SUltatet. an och till det få d ' I 
rIga re-

e Elektriska data .. 
framgår av lab l ar mycket gOda s 
värd ' och förh'" , om 

e om man betänk d oJs ytterligare i 
er et tilltalande p , 

fiset. 

Minimwn av ledningsdragning 

Å andra sidan är förförstärkaren så o en~el 
a att det bara krävs mycket sma"er ~

att bygg o d t för att lyckas, En handig 
renheter på omra e k r i lödning och med 
person med ~oda kunås dapeoch kondensatorer i 
fr k den for motst n 
arg o, klarar ledigt av monteringen på en 

gott mmne 
kväll, 

Pressklippen har tagits från Radio & Television nr. 3/71 där man provade 
förtörstärkaren SE77 och nr. 5/71 som behandlade effektförstärkaren PA77 
Ring eller skriv till oss för utförliga upplysningar och datablad, 

SEMICON ELEKTRONIK AB 
Drottningholmsvägen 19-21 (Fridhemsplan) 11242 Stockholm Tel. 08/5440 10 
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publikationer 
ny litteratur 

SlEMENS A.G. 
Tabellenbuch Tiefpässe 
Ingen ·aktivt verksam konstruktör 
inom elektronikindustrin undgår 
att någon gång behöva göra en 
beräkning aven komplicerad fil
terfunktion. Nu för tiden brukar 
detta inte bereda vederbörande 
något ' större problem. Är det en 
synnerligen komplicerad funktion 
konsulterar han kollegerna på 
datoravdelningen eller använder 
sig av ett färdigt program för be
räkning av filter hos något data
företag. 

Nu är det inte alltid detta är 
tillämpligt - det kan vara ett 
litet företag som inte har råd att 
köpa allt för många datatjänster, 
eller konstruktören vill bara göra 
en snabb uppskattning av hur 
tllterkurvan kommer att se ut. Då 
är en tabell bok för filterberäk
ningar bra att ha till hands, och 
en sådan har nu Siemens låtit 
sammanställa på sitt eget förlag. 
Det är troligen ett av de mest ut
förliga verk som över huvud 

, givits ut inom detta område av 
elektroniken. 

På 555 sidor finns beräknings
formler och diagram för Tscheby
scheff- och potensfilter med upp 
till' l5 element och för olika dämp
ningsgrader. Tabellerna ger dess
utom bl a grupplöptid och kom
ponentvärden. Beräkningarna tar 
vidare hänsyn till bl a spolarnas 
Q-värde samt den frekvensbero
ende förlustdämpningen. 

Visserligen är bokens titel "Ta
bellenbuch Tiefpässe", men det 
betyder inte att det endast är låg
passfilter som kan beräknas. Om
vandlingsformler för högpass-, 
bandpass- och bandspärrfilter ges 
också. En utförlig handledning 
och flera beräkningsexempel in
leder tabellboken, som bör ha sin 
givna plats i varje konstruktions
lab. 

"Tabellenbuch Tiefpässe" kan 
beställas genom Siemens AB, Sek
tion TK, Fack, 10435 Stockholm 
23. 
• Siemens Halbleiterbeispiele har 
nu också utkommit för 1971/72 
och är liksom förra året uppdelad 
i två band - ett för kopplingar 
med diskreta komponenter. och 
ett med integrerade kretsar. De 
här alltid uppskattade böckerna 
är nu något omfångsrikare än 
tidigare år och innehåller bl a 
aktuella scheman över förstärkare, 
nätaggregat same kopplingar för 
radio- och TV-mottagare, allt 
givande och praktiskt för mångä 
ändamål. 

Böckerna rekvireras lämpligen 
direkt från Siemens AB; 

MULLARD COMPANY: Appli
cations of infrared detectors. Pris: ' 
16 :20+moms. 
Denna Mullard-bok inleds med 
en kortfattad besk~ivning av den 
infraröda strålningens egenskaper 
och olika typer av detektorer och 
tillämpningar. Vidare behandlas 
olika inkopplingsmetoder för fo
tokonduktiva detektorer. I övrigt 
presenteras en rad praktiska kret
sar med råd om mekanisk upp
byggnad. 

Ett flertal larmsystem beskrivs, 
bl a brandalallll, flamvakter, tjuv
larm mm. 

Boken, som är på 152 sidor, kan 
beställas från AB' E1coma, Fack, 
10250 Stockholm 27. 

STIEBER, WILK: Elektronik im 
Kraftfahrzeug. , Franzis-Verlag. 
Pris: DM 5:60. 
Franzis-Verlags stora pocketbok
serie i ämnet praktisk elektronik 
har berikats med ytterligare en 
bok och denna gång handlar det 
om bilelektronik. Boken innehål
ler å tskilliga scheman över relativt 
enkla elektroniska byggobjekt för 

bilen. Däremot ingår inga närma
re mekaniska anvisningar eller 
tips om kretskort. 

U r innehållet bl a : Varvräknare, 
elektroniska tändsystem, varnings
blinkIjus, automatisk omkopplare 
för belysningen, spänningsom
vandlare, laddningsutrustning, 
förstärkare mm. 

HE,INRICHS: Tonbandservice
Handbu~h. Franzis-Verlag. Pris 
DM 28:-. 
Denna bok, som måste hälsas 
varmt välkommen av alla som 
sysslar med service på bandspela
re, innehåller 144 sidor koncen
trerat vetande om och kring 
bandspelaren. Den inleds med ett 
kapitei om tonband och deras, 
karakteri~tik, avseende bl a .olika 
former av brus, dynamik etc. 

Största delen av boken behand
lar dock bandspelaren - dess 
skötsel och service - i en lagom 
blandning av mekanik och elek
tronik. 

I kapitlen om elektroniken be
handlas in- och avspelningsför
stärkare med både rör, transisto
rer och integrerade kretsar, bl a 
visas flera cheman för erhållande 
av automatisk utstyrning. I övrigt 
behandlas olika typer av test band 
och hur dessa skall användas, 
samt ingår ett relativt omfattande 
kapitel som beskriver flera sorters 
tillbehör till bandspelaren, bl a 
diapositivväxlare, mixerförstärka
re, ,automatiska telefonsvarare 
mm. 

Vad man skulle önska är-att den 
felsökningstabell och ordlista, som 
ingår i boken, skulle tilldelats 
större plats. Detta kompenseras 
dock i någon mån av i övrigt 
utmärkta tabeller och figurer. 

Boken rekommenderas till fack
män och tekniker, som arbetar 
med service på bandspelare, men 
också till hemelektronikern och 

den praktiske musikälskaren, som 
vill få ut mesta möjliga av sin 
bandspelare och informera sig·om 
dess mekanismer och vård. 

FELLBAUM: Fernsehservice
Handbuch. 4:e upplagan Franzis
Verlag. Pris: DM 85:-. 
Den här servicehandboken i äm
net TV-teknik, som väl de flesta 
radio- och TV-tekniker även här 
i Sverige torde känna till, före
ligger nu i sin fjärde utgåva efter 
att ha genomgått en grundlig om
arbetning och förnyelse under de 
senaste åren. Resultatet har blivit 
634 sidor - vilket är 140 mer än 
tidigare upplaga -, fullmatade 
med TV-teknik; från hur appara
ten 'lämpligast bör placeras i rum
met till senaste framsteg på färg
TY-området och råd om antenn
installåtioner. 

Det behövs knappast någon 
uppräkning ur innehållet, det 
mesta som en TV-tekniker kan 
tänkas vilja veta finns med! Na
turligtvis innehåller boken om
fattande felsökningstabeller och 
bildskärmsdiagnoser i färg. Förf 
- Gtinther Fellbaum (f 1909) -
är ett välkänt namn i elektronik
sammanhang i VästtyskIand och 
har ett imponerande förflutet som 
bl a servicetekniker, författare och 
lektor med ett stort antal böcker 
och tidningsartil<lar bakom sig. 

Grundig Farbfernsehservice. Grun
dig-Werke GmbH. Pris: 30 kr. 
Förutom de sedvanliga service
underlagen för färg-TV-mottaga~ 
re har Grundig-Werke givit ut en 
stor, sammanfattande bok inne
hållande scheman och servicean
visningar för samtliga Grundigs 
färg-TY-mottagare med 90° bild
rör. Den instruktiva och förnäm
ligtotryckta storformatsboken kan 
beställas från Svenska Grundig 
AB, Box 8086, 20041 Malmö 8. 

. G .U. 
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i nytt utf'rand, 
-MOIEIN IESI6N 
.,d TEKNISKT 
AKUInIKT 
lANKANIl .. 
KEF Cadenza är KEF-fabrikens senaste 
konstruktion. Det är en synnerligen väl
ljudande trevägshögtalare utrustad med en 
s. k. slavenhet. Frekvensomfång 30-
25000 Hl. 

KEF Charale har gått segrande ur jäm
förelsetester. där betydligt dyrare högtalare 
varit med. Den kan med fördel användas 
som bokhVllehögtalare. Frekvensomfång 
35-25 000 Hl. 

KEF Cresta är den idealiska bokhyJlehög
talaren för den trångbodde HiFi-entusias
ten. En special modell av KEF Cresta an
vänds av BBC. som deras monitorhägtalare 
typ LS 2/1. vilket bekräftar den synnerligen 
höga kvaliten. 

Det finns fler modeller i KEF-programmet. 
Segsr broschyr_ 

H A R R Y T HEL L M O D A B Hornsgatan 89. 11721 Sto·ckholm. Tel. vx 08/680745. 

Informationstjänst 23 

RCA:s nya nollspänningsswitchar 
For 50/60 and 400 Hz 
Thyristor Controi Applications 

NEGATIVE TEMPERATUR[ COE"lCtfNT 

NOTE: 
Circuitry, within shaded areas, not included in 
CA3079 

76 RADIO & TELEVISION-NR 11-1971 

Features CA305a 
O 24 V, 120V, 208j230V, 2.77V 

at 50,60 or 400 H'l operation V 
O Differential Input ................. V 
O low Balance Input Current 

{max.)-MA ..................... . 

D Built-in Protection Circuit (Fail
Safe) for opened or shorted 
sensor (Term. 14) ............. . 

CA3059 CA3079 

V vi 
V V 

2 

D Sensor Range (Rx)-kn ........ .. 2 to l 00 2 to 100 2 to 50 

D DC Mode (Term 12) .......... .. 

D Externai Trigger (Term. 6) .... . 

D Externallnhibit (Term. l) .... .. 

D DC Supply Volts (max.) ...... .. 

D Operating Temperature Range 
-O·C ........ ...... . ............ . .. 

Informationstjänst '24 

V vi 
V 
V 
14 

-55 to 
125 

V 
V 
14 

-40 to 
85 

10 

-40 to 
85 



BYGGSJÄLV 
rundstrålande högtalare 

"BYGG SJÄLV - Radio & Televisions elektronikbyggbok" 
, Utkommer i början av decer:nber 

Ur innehållet i övrigt: 

• 2 x 50 W förstärkare 
• Dekoder för tvåprogrammottagning och stereo 
• Bygg en lågbrusig förtörstärkare 
• Digitalklocka 
• "Tillverka" matchade transistorer själv 
• Tongeneratorer med sinus- och fyrkantvåg 
,. Digitalvoltmeter 
• Räkna med dB 
• Bestäm fasvinkeln med nomogram 
• Att eliminera störningar 
• Förbättra selektiviteten i radiomottagaren 
• Lättbyggd TV2 -konverter 
• Lättbyggd TV2 -antenn 
• Stabiliserat nätaggregat 
• Så beräknas nättransformatorer 
• Tillverkning av kretskort 
• Lödkurs m m' m m 

BESTÄLLNU 
Ert exemplar på nedanstående kupong 
(Klippurochslindti/lRBdio & Television, 80)(3177, 10363Stoclcholm) ___________________ _ ------------------------

Jag beställer ...... ex av "BYGG SJÄLV" a 14:50 inkl moms, exkl postförskottsavgift" 
att sändas till nedanstående adress: 

Namn: ................ . . . . . ............ Adress: ...... . .......... . .... . ........ . 

Postnr ' Postadress: . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••.•..•.•.•.• • .•.... • .• RT11-71 
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radioprognoser 
november 1971 

Radioprognoserna för ' november 
månad är uppgjorda av Televerket 
i Farsta: och baserar sig på en 
prognosmetod utarbetad vid Fem
meldetechnisches Zentralamt i 
Darmstadt, Tyskland. Det förut
spådda solftäckstalet, R, för denna 
månad är 55. För december be
räknas R till 48. 

Norrskensaktiviteten ökar un
der denna månad och kan ge upp
hov till rymdvågskommunikation 
på de höga frekvensbanden, efter
som norrskensaktiviteten resulte
rar i hög jonisering i den högre 
atmosfåren. Ä ven meteorskurar 
kan ge upphov till öppning på de 
höga frekvensbanden. Meteor
skuren "Southern Taurids" upp
träder 27 oktober till 22 november 

sä ndareffekt i kW 

dB 0,1 l 10 100 1000 

+40 30 100 300 1000 3000 
+30 10 30 100 300 1000 
+20 3 10 30 100 300 
+10 l 3 10 30 100 
, O 0,3 I 3 10 30 
-10 0,1 0,3 I 3 10 
-20 0,03 0,1 0,3 I 3 
-30 0,01 0,Q3 0, 1 0,3 I 
-40 0,003 O,QI 0,03 0,1 0,3 

EUROPA 
Karlsborg-Modrid 2400km 2J! ., .... _. __ 

L:-Ltqfl 
~.::r:·~ 
. j_·1 .... _. 

20 22 24 
GMT 

AFRIKA 
MHz Korlsborg-Monrovio 6200km 211'-Jlt- -,,- ~ 

20 

10 

O~ ~ ~ ~ ~ ~ U M re ~ 20 n H 
GMT 

med maximum den l november, 
"Northern Taurids" den 17 okto
ber till 2 december med maximum 
den 12 november och "Leonids" 
den 14-18 november med maxi
mum den 17 november, 

Den atmosfåriska störningsni
vån avtar under vintermånaderna, 
vilket har till följd ett bättre sig
nal-brusförhållande som är mest 
märkbart på de lägre frekvens
banden. Månadens konditioner 
kan jämföras med dem som rådde 
under november 1960, 1961 och 
1966. 

I RT nr 9 gavs utförliga instruk
tioner, om hur diagrammen skall 
tolkas. Tabellen används för om
räkning av diagrammens dB
värden till fåltstyrka i /lY/m vid 

20 

BRUSFÄLTSTYRKA 

~ ~ U M re ~ ' 20 n H 
GMT 
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mottagningsplatsen vid utnyttjan
de av olika sändareffekter, 

Diagrammet över brusfåltstyr
kan anger den fåltstyrkenivå i dB 
över I/lY/m som radiobruset för
väntas överstiga högst 10% av 
tiden. Bandbredden antages vara 
3 kHz, men kurvorna kan enkelt 
korrigeras för annan bandbredd 
genom att man adderar 10 log B/3 
till avläst värde, där B ~r önskad 
bandbredd uttryckt i kHz. 

Brusdiagrammet är avsett för en 
given mottagningsplats ' - i vårt 
fall Sverige, Signal-störningsför
hållandet, uttryckt i dB, bestäms 
som skillnaden mellan signalfålt
styrkan och brusfåltstyrkan vid 
mottagningsplatsen, vid samma 
frekvens och tid på dygnet. 

~ ~ 06 ~ ~ 12 14 16 18 20 ~4 
GMT 



Sårs 
garanti 

Ingen fraktkostnad 
Ingen arbetskostnad 

Ingen reservdelskostnad 

ARs högtalargaranti är oöverträffad 
inom ljud och Hi-fi industrin. 

Vi anser att en konsument har rätt att fordra att en 
vara fungerar som utlovats, för det pris han har betalt. 

Om .varan inte fungerar 
eller inte motsvarar de tekniska data som angivits 

och konsumenten inte kan påläggas ansvar för felet 
måste producenten acceptera ansvarigheten för detta. 

Acoustic Research garanterar sina 
högtalarsystems återgivning och prestationsförmåga 

under 5 år efter inköpsdatum vid normalt bruk. 
Denna garanti omfattar 

reservdelar, reparationsarbete och frakt till och från 
närmaste auktoriserade serviceverkstad. 

Om fraktemballaget har kommit bort, 
kommer ett nytt att sändas utan extra kostnad. 
Garantin gäller för skivspelare och förstärkare 

3 resp. 2 år. 
Acoustic Research har flera auktoriserade 

serviceverkstäder i Skandinavien. 
Skriv och begär en gratis katalog över 

ARs högtalare, skivspelare och förstärkare 
samt en lista över AR återförsäljare. 

Acoustic Research International 
Skandinavisk representation: 
Sverige: NASAB, Box 53005, 400 14 Göteborg 53, tel: 031/188620 
Danma~k: Audio Import, Vesterbrogade 179, 1800 KBH.V. 
Norge: J . M. Feiring NS, P. O. Box 101, Bryn, Oslo 6 
Finland: Laatu Media Sound Center, Musllokatu 8, Helsinki 10 

Informationstjänst 25 
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Connoisseur'betyder 
"rörstå-sig-påare" 

Vår skivspelare Connoisseur BD 2 är alltså till för 
dem som uppskattar kvalitet och andra goda 
egenskaper. Som anser att en lågvarvig 
synkronmotor, remdrift och tonarm 
med 45° /45° upphängning talar för 
att skivspelaren håller måttet. 
Och som tycker att det ska 
finnas bra skivspelare till 
ett rimligt pris . 
Tillhör du dom? 
I så fall är det just dej vi menar. 
Lite uppgifter för den skeptiske: 

Svaj: < 0,1% Vinkelfel: < 1,25 
Hastigheter: 331/3 och 45. 
Rumble: -60 dB. Brum: -80 dB. 
Mått: 39 X 34,5 cm. Connoisseur BD 2 får 
du komplett med plexilock och nålvåg och den 
finns också i chassimodell. 

Tvivlar du fortfarande? Ring eller skriv till 
oss så får du ännu fler uppgifter: Septon Electronic AB , 
Teatergatan 30, 411 35 Göteborg, telefon 031 /18 11 00. 

Informat ionstjänst 26 

Transformatorer, drosslar mm 
för industri och hobby. 

.tJ., 

Korta lev. tider, konkurrenskraftiga anbud. 

Fack 49, 161 25 Bromma 1 
08/ 894060 

Informationstjänsi 27 

GOLDRING 

Diamant- och Safirnålar 
för alla grammofoner 

Generalagent och distributör 
för fackhandeln 

INGENJORSflRMA 

INGEMAR BEC~Iv1AN AB 
B o X 97 • 123 21 F A R S T A • T E L. 08/9301 30 
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FET TUNERSET 7250 

används i den populära 
SIGNALMASTER MARK 5 

- den ideala FM-tunern till Er förstärkare 
eller bandspelare. 
Försedd med memomatic programväl
jare och elektronisk scanner. som av
söker hela FM-bandet. 
Lätt att montera - allt är noggrant fa
brikstrimmat. 

Vi skickar gärna en broschyr 
med tekniska dat;a ! 

I 

Detta avancerade FM-turnerset som omfattar en 4-krets varikappavstämd RF-del 
med FET-transistorer i RF-kretsarna och kiseltransistor i oscillatorkretsen - samt 
MF-förstärkare med limiter och detektor - utgör den kompletta modulkedjan 
mellan antennen och stereo-dekodem eller LF-förstärkaren. 
På grund av de'; perfekta inre skärmningen är såväl selektiviteten som spärr
ningen av ej önskade frekvenser utomordentligt goda. och det moderna av
stämningssystemet. som använder varikapper i stället för variabel kondensator. 
möjliggör programval medelst väljare (tryckknappar eller omkopplare) anslutna 
till förhandsinstälIda trimpotentiometrar. Även fjärrmanövrering eller auto
matisk avsökning av frekvensområdet är möjlig genom att avstämningen sker 
genom variation av varikappernas spärrspänning. 
- Såväl mekaniskt som elektriskt är tunern absolut frekvensstabil och är för öv
rigt utrustat med AGC (automatisk ·förstärkningsreglering) och AFC (automatisk 
frekvenskontroll). 

I ARSEN St HfjEDHOL T 

, 
---- - -

RVESGAOE 51-53 OK 2100 KÖPENHAMN tlJ 
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STEREO 
FMTlHR 

rune 

Projekt 
60 

Bygg själv-med Sinclairs färdiga Hi Fi moduler- marknadens minsta Hi Fi förstärkare med mesta och bästa ljudet. 
NU även Stereo FM tuner med brusspärr. faslåsningskrets och kapacitansdiodavstämning. 

Det är Sinclair modulerna som ger Dig möjlighet att slösa med 
tekniska prestanda och samtidigt spara pengar. 
Vi har ju som Du kanske har hört bara ett verkligt problem 
med Sinclair - efterfrågan är oftast större än tillgången. 

Generalagent: 
INGENJORSFIRMA 

-INGEMAR BECt1tv1AN AB 
B O X 97 123. 21 F A R S T A T E L. 08/9301 30 

Prisexempel : 
Modulsats för 2 X 20 W 350:
Modulsats tör 2 x 40 W 485:-

TU 60 Stereo FM tuner med 
brusspärr och faslåsning 
350:- inkl. moms 

~
-------

Till Ing.firma Ingemar Beckman AB Box 97. 12321 FARSTA 
JA. det .är klart jag vill veta mer om Sinclair projekt 60. ~ 

I 
Namn .. . . 

Adress .. . 

Postadress . 

,.... 
. --

t
a::: 
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Inköpsregister 
PRODUKTREGISTER RT 

t . Alarmsystem 
2. Antenner 
3. Antennmaster 
4 . Apparatlådor 
5. Arbets- och skyddskläder 
6. Audiometrar 
7. Avstämningsapparatur 
8. Avstörningsapparatur 
9. Axelkopplingar 

t O. Bandspelare 
t t . Batterier 
t 2. Bilantenner 
13. Bildtelegrafiapparater 
14. Blandare 
t 5. Borstar 
t6. Bromsar 
t 7. Byggsatser 
t8. _Chassin 
t9 . Dekader 
20. Detektorer 
2 t . Diamant- och safirnålar 
22. Digitatutrustningar 
23. Diktafoner 
24. Diodbryggor 
25. Dioder 
26. Drossiar 
27. Dämpsatser 
28. Ekolod 
29. Elektrometrar 
30. Elektronrör 
3t. Filter 
32. Finsäkringar 
33. Fjärrkontrollutrustningar 
34. Fjärrmanövreringsapparatur 
35. Flatkabel 
36. Flexibla Laminat 
37. Fläktar 
38. Fotoblixtaggregat 
39. Fotoceller 
40. Fotometrar 
41 . Färdskrivare 
42. Fördröjningsledningar 
43. Förstärkare 
44. Galvanometrar 
45. Generatorer 
46. Genomföringar 
~7 . Givare 
48. Goniometrar 
49. GrC!mmofoninspelnings

utrustning 

50. Gyron 
5 t . Halvledarkomponenter 
52. H F: Drossiar 
53-. Hydrofoner 
54. Hållare 
55. Högtalare 
56. Hörapparater 
57 . Hörtelefoner 
58. Induktansspolar 
59. Instrument 
60. Integrerade kretsar 
6 t . Isolatorer 
62 . . Isoleringsmaterial I 

63. ITV 
64. Kameror 
65. Kar:nmare 
66. Kanalväljare 
67. Koaxialkabel 
69. Komponenter 
70. Kommutatorer 
7 t . Kåndensatorer 
72. Kontaktdon 
73. Kontrollbord 
74. Konvertrar 
75. Kopplingsdon 
76. Kopplingsur 
71. Kretsar 
78. Kristaller 
79. Kylanordning!!r 

80. Kylflänsar 
8t. Kärnor 
82. Laddntngsaggregat 
83. Lamptablåer 
84. Lampor 
85. Laserutrustningar 
86. Ledningsmateriel 
87. Likriktare 
88. Lindningsmaskiner 
89. Ljudanläggningar 
90. Lödutrustningar 
9 t . Magneter 
92. Magnetband 
93. Megafoner 
94. Mikrofoner 
95. Mikrokomponenter 
96. Mikrokretsar 
97 . Mikrotelefoner 
98. Mikrovågsapparatur 
99. Motorer 

t 00. Motstånd 
t Ot . Motståndsgivare 
t 02. Mätbryggor 
t03. Mätinstrument 
t 04. Navigationsutrustning 
t05. Normaler 
t 06. Nätaggregat 
t07. Omkopplare 
t 08. Optik för kretskort och IC 
t 09. Personsökare 
t tO. Potentiometrar 
t t t . Precisionspotentiometrar 
t t 2. Precisionsmotstånd 
t t 3. Radarutrustningar 
t t 4 . Radiokommunikation 
t t 5. Radiomottagare 
l , 6. Radiosonder 
t 17. Radiosändare 
118. Rattar 
t 19. Regulatorer 
t20. Reläer 
t 2 t. Ritelement 
122. Räknare 
T23. Rörhållare 
t 24. Servoutrustningar 
125. Skalor 
126. Skivspelare 
127. Skrivare 
128. Skärmar 
t 29. Skärmmateriel 
t 30. Snabbtelefoner 
t 3t. Stativ 
132. Statiska Omformare 
t 33. Strömstallare 
t 34. Stä mgafflar 
t 35. Säkringar 
t 36. Säkringshållare 
t 37. Telefonutrustning 
t 38. Teletypeapparatur 
139. Temperaturindikatorer 
140. Temperaturmät- och 

reglerutrustning 
14 t. Termistorer 
142. Termometrar 
143. Termoståter 
144. Trafikövervakningsapparatur 
145. Transformatorer 
146. Transistorer 
t47. Trimpotentiometrar 
t 48. Tryckta kretsar 
t 49. Tyristorer 
t 50. TV-anläggningar 
1St. TV-kameror 
_ t 51. TV-mottagare 
t 53. TV-bandspelare 
t 54 .. Ultra.ljudapparatur 
155. Undervisningsapparatur 
-t 56. Undervisningsinstrument 
157. Vridmo.tstånd 
t 58. Ytskyddsmaterial 
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2 ANTENNER 

AllGON ANTENN
SPECIAlISTEN AB 
t 84 00 Åkersberga 
0764/ 60t 20 telex 10967 

LAFA RADIO AB 
Köpenhamnsvägen 5 
21743 Malmö 
040/ 101445 

ABTELAC 
Esplanaden t O 
t 72 06 Sundbyberg 
081290335 

3 ANTENN~ 
MASTER 

AB VÄGBELYSNING 
Box 3100 
103 61 Stockholm 3 
08123 38 40 AB Linjebyggnad 

4 APPARAT
LÄOOR 

ELEK RADIO" ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
t04 32 Stockholm t9 
08/151920 

ELEKTRON LUND AB 
Fack 
20t 10 Malmö t 
040/934820 

10 BAND
SPELARE 

TANDBERG RADIO AB 
Fack 
t 72 03 Sundbyberg 
08/980550 

18 CHASSIN 

ELEK RADIO" ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
t04 32 Stockholm t9 
08/t 5 t9 20 

ELEKTRON LUND AB 
Fack 
20t 10Malmö t 
040/934820 

21 DIAMANT- OCH 
SAFIRNÄLAR 

HOFA IMPORT AB 

Larmvägen 18 
252 56 Helsingborg 
042/ t3 5540 

22DIGITALUT
RUSTNINGAR 

ELEKTRON LUND AB 
Fack 
20t 10 Malmö 1 
040/934820 

TELE-EKONOMI AB 
Box 880 
t Ot 32 Stockholm 
08/t 1 84 11. 10 15 72 

25 DIODER 

TRANSITRON ELECTRONIC 
SWEDENAB 
Bagarfruvägen 94 
123 55 Farsta 
08/93 73 73. 93 63 50 

26DROSSLAR 

ELEK RADIO" ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box t9043 
t 04 32 Stockholm t 9 
08/t 519 20 

30 ELEKTRON
RÖR 

ELEK RADIO" ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
t 0432 Stockholm 19 
08/151920 

ABTELAC 
Esplanaden 10 
172 06 Sundbyberg 
08/290335 

34 FJÄRR
MANÖV

RERINGS
APPARATUR 

CANON SVENSKA 
FÖRSÄWNINGS AB 
Huddingevägen t 13 
121 43 Johanneshov 
08/49 2å 10 



38 FOTOBLIXT
AGGREGAT 

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

43 FÖR
STÄRKARE 

AB TELAC 
Esplanaden 10 
172 06 Sundbyberg 
081290335 

A~ TRANSISTOR 
Svarvargatan 11 
112 49 Stockholm 
08/54 1730 

ING, F:A L. G, ÖSTERBRANT 

Box 2037 
55002 Jönköping 
036/128196 

51 HALVLEDAR
KOMPO
NENTER 

ELEK RADIO a. ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
104 32 Stockholm 19 
08/151920 

TRANSITRON ELECTRONIC 
SWEDEN AB 
Bagarfruvägen 94 
123 55 Farsta 
08/9373 73. 9363 50 

55 HÖGTALARE 

ELEK RADIO'a. ELEKTRO
NIKKO,MPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/151920 

ING. FIRMA 
MÄRTIN PE,RSSON AB 
Sveavägen 117 
104 32 Stockholm 19 
08/233045 

AB.TELAC 
Esplanaden lÖ 
172 06 Sundbyberg 
08/290335 

60 INTEGRERADE 
KRETSAR 

TRANSITRON ELECTRONIC 
SWEDEN AB 
Bagarfruvägen 94 
123 55 Farsta 
08/93 73 73'. 93 63 50 

63 I T V 

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

64 KAMEROR 

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

69 KOMPONEN
TER 

AB TELAC 
Esplanaden 10 
172 06 Sundbyberg 
08/290335 

71 KONDENSA
TORER 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/151920 

74 KONVERTRAR 

ABTELAC 
Esplanaden 10 
172 06 Sundbyberg 
081290335 

76 KOPPLINGSUR 

INDUSTRI AB REFLEX 
Sundbyvägen 70 
163 59 Spånga 
08/364642.364638 

78 KRISTALLER 

NORWEGIAN MINING LTD AlS 

Oppeg'Ard 
Norge 
00947/803160 

86 LEDNINGS
MATERIEL 

ELEK RADIO a. ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
104 32 Stockhol m 19 
08/151920 

89 LJUDANLÄGG 
NINGAR 

AB TELAC 
Esplanaden 10 
172 06 Sundbybjrg' 
0812.90335 

AB TRANSISTOR 
Svarvargatan 11 
112-49 Stockholm 
08/541730 

90, LÖDUTRUST-- NINGAR 

ELEK RADIO a. ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/151920 

92 MAGNET
BAND 

BAS F SVENSKA AB 
Box 53008 
400 14 Göteborg 53 
031/81 0420 Telex 2327 

AMPEX. distributör: 
ORIGINAL SOUND 

Östhammarsg. 78 
115 28 Stockholm 
08/627581 

94 MIKROFONER 

ING. FIRMA 
MARTIN PERSSON AB 
Sveavägen 11 7 
10432 Stockholm 19 
08/233045 

98 MI KROV ÄGS
APPARATUR 

SIVERS LAB AB 

80x 42018 
126 12 Stockholm 42 
08/180350 

100 MOTSTÄND 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/151920 

103 MÄTINSTRU
MENT 

PHILIPS INDUSTRI
ELEKTRONIK 
Fack 
10250 Stockholm 27 
08/635000 

106 NÄT
AGGREGAT 

PHILIPS INDUSTRI 
ELEKTRONIK 
Fack 
102 50 Stockholm 27 
08/635000 

RADIAK 
Vasavägen 9 
182 74 Stocksund 
08/85 ~O 62 
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107 OM
KOPPLARE 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/151920 

108 OPTIK FÖR 
KRETSKORT OCH le 

MICRO OPTIK AB 
Glanshammarsgatan 67 
12446 Bandhagen 4 
08/991707 

109 PERSON
SÖKARE 

LAFA RADIO AB 
Köpenhamnsvägen 5 
21743 Malmö 
040/101445 

110 POTENTIO
METRAR 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
104 32 Stockhol m 19 
08/ 151920 

114 RADIOKOM
MUNIKATION 

LAFA RADIO AB 
Köpenhamnsvägen 5 
21743 Malmö 
040/101445 

SV_ LAFAYETTE RADIO AB 
Importgatan 14 D 

Box 4042 
422 04 Hisings Backa 4 
031/520630 

118 RATTAR 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 

Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/151920 

122 RÄKNARE 

ELEKTRONLUND AB 
Fack 
201 10 Malmö 1 
040 /934820 

CANON SVENSKA 
FÖRSÄWNINGS AB 
Huddtngevagen 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 
08/151920 

126 SKIV
SPELARE 

AB TELAC 
Esplanaden 10 
1 72 06 Sundbyberg 
08/290335 

127 SKRIVARE 

PHILIPS INDUSTRI 
ELEKTRONIK 
Fack 
102 50 Stockhol m 27 
08/ 635000 

130 SNABB
TELEFONER 

LAFA RADIO AB 
Köpenhamnsvägen 5 
21743 Malmö 
040/101445 

AB TELAC 
Esplanaden 10 
17206 Sundbyberg 
08/290335 
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131 STATIV 

ELEKTRON LUND AB 
Fack 
201 10 Malmö 1 
040/ 9-34820 

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

... 

132 STATISKA 
OMFORMARE 

AB SIGNALMEKANO 

Kontor och utställning 
Västmannagatan .7 4 
Tel. 08/ 33 26 06 - 33 20 08 

133 STRÖM
STÄLLARE 

ELEK RADIO & ELEKl'RO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/151920 

135 SÄKRINGAR 

nEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/151920 

136 SÄKRINGS
HÅLLARE 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/151920 

146 TRANSIS
TORER 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
104 32 Stockhol m 19 
08/151920 

SVENSKA DELTRON AB 
Fack 
163 02 Spånga 2 
08/ 3669 57.3669 78 
Butik: Valhallavägen 67 
11427 Stockholm 
08/ 345705 

TRANSITRON ELECTRONIC 
SWEDEN AB 
Bagarfruvägen 94 
123 55 Farsta 
08/ 93 73 73. 93 63 50 

147 TRIMPOTEN
TIOMETRAR 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 1.9043 
10432 Stockholm 19 
08/151920 

148 TRYCKTA 
KRETSAR 

AB KRETS-CONSULT 
Pontonjärgatan 2 
112 22 Stockholm K 
08/ 502260 

AB LEDNINGSKORT 
Wollmar Yxkullsgatan 31 
Box 17108 
10462 Stockholm 17 
08/ 843600 

LJUSKÄNSLIGT 
KOPPARLAMINAT 

FIRMA BELZON-PRODUKT 

lammholmsbacken 214 
12743 Skärholmen 
08/7106906 

149 TYRISTORER 

TRANSITRON ELECTRONIC 
SWEDEN AB 
Bagarfruvägen 94 
123 55 Farsta 
08/937373.936350 



Hos oss köper du helt kompletta satser med alla tillbehör. Har du skruvmejsel 
och lödkolv kan du bygga efter vAra enkla anvisningar. För dig som är mer 
avancerad har vi knivigare sake~ ocksA . . 

VAra högtalare är av Peerless och Philips fabrikat. BAda världsmärken. 

r
l 
~i~-U-;~;;ii-I~~;:~ :O:b:9S:t: 1: - j 

.J .J 112 33 Stockholm I 
, . AKT'EBOLAG STOCKHOLM 

• Sänd broschyrer och prisuppgifter pA era högtalarl!yggsatser och färdiga I 
I högtalare. I 
I Namn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 
a Adress:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 
-P d . RTll-71J ,.:=!!!:s~ .............. .-....... ....... ........ _ . ..-._ ""'.0 ... ~ 
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ANTENNFÖRSTÄRKARE och 
TV-2 TILLSATSER, 
fristående eller för inbyggnad, 
till fördelaktiga priser. 
Begär broschyr från 

I ntertronic Import 
Fack 231 01 Trelleborg 1 

tel. 0410/14470 
Informationstjänst 33 

E I I FYND! 
UNIVERSALINSTRUMENTET' 
MEICO M-330 FAR NI FÖR 

endast kr 81 :- inkl. moms. 

DCV : 3-12-60 - 3OO-6OO-12OOV/30000 II N 
AC1r:6- 30 -120- 3OO-1200V/15000 II N 
DCA: 0.03 - 3 - 30 - 300 mA 
Resistans : 16K. 160K. 1.6M. 16M. 
Decibel : -20 till +63 dB i 5 områden. 
Noggrannhet : t3 % vid fullt skalutslag. 
Spegelskala och knivvisare för exakt avläsning. 

Komplett med batterier 
och testsladdar . 

Tillgången är begränsad så 
gör Er beställning redan !ilL 

ELECTROMATIC 
tel. 0758/147 47 Blixtv. 45, 17500 JAKOBSBERG 

Informationstjänst 35 

MOTSTÄNDSSATSER 
i praktiska plast~artor 
med fack för varje värde 
Idealiskt för Dig som experimenterar, bygger och 
reparerar. Bekvämt att ständigt ha en komplett 
uppsättning olika ohmvärden till hands. 
Motstånden är av Beyschlags välkända standard
kvalitet. 

0,25 W 2,5 x 7,5 mm, 10 st per värde , 10 ohm - 1 Mohm, 
totalt 1.210 motstånd Labsats BB Kr 180:-

O,33W 2,9 x 9,5 mm, 10 st per värde, 4,7 ohm - 1 Mohm, 
totalt 1.290 motstånd Labsats Be Kr 180:-

O,5W 4,2 x 13,5 mm, 5 st per värde, 1 ohm - 10Mohm, 
totalt 845 motstånd Labsats BE Kr 170:-

Samtliga har toleransen .±. 5 %. Effektangivelserna avser 
70°C DIN 44051. Ohmvärden enligt serie E24. 

VÄLJ BEYSCHLAG-KVALlTET! 

BO PALMBLA.DAB 
Box 17081, 10462 Stockholm 17. Tel. 08/2461 60 

'nformatlOnst,anst 32 

Äntligen en up to date-* 
elektronikhandbok 

Cirkapris 

norstedts 
elektronik

handbok i bokhandeln 
20 :- ink I moms 

ssmmsnstiilld SV 

JOHN SCHRÖDER 

Ni kan få boken genom EBAB 
ELECTRONICS (som producerat 
boken) genom att 
a) sända in nedanstående kupong 
b) ringa EBAB tfn 08-85 75 67 
c) sätta in 2_0;- kr pr ex av boken 

på EBABS postgirokonto 
1535-4. ange adressen 
på talongen. 

~ Till EBAB ElECTRONICS', 
Postlack, 

18271 STOCKSUND I 
, Vi behöver. .. . ..... ex av Norstedts 

e/ektronikhandbok å 17 :- + moms och 
frakt. 

I 
I ................. ... .. .... I 

Sänd mot postförskott O Sänd mot fak
tura O Vi vill först ha en komplett inne
hållsförteckning och några provsidor O 

RT 11-71 

I 

Oumbärlig för: 

KONSTRUKTÖRER som finner grundformler 
och massor av beräkningsunderlag som det 
inte alltid är så lätt att hitta i facklitteraturen. 
t . ex. för operationsförstärkare. aktiva filter. 
tryckta spolar. förspännings- och stabiliserings
nät. beräkning av kyldan etc. 

TEKNIKER som fAr tips om snabbtest av 
halvledarkomponenter och uppritning av 
mÖrlsterkort. uppgifter om typdata. koder. 
reaktansdiagram. logikkretsar. halvledar· 
beteckningar m. m. 

AFFÄRSFOLK som kan s/å upp korrekta fack· 
uttryck. benämningar. standardserier. utländs
ka måttenheter. 

STUOERAND~ ~om har nytta av räknereg/er 
för t. 'ex. Boo/6 sklalgebra. komplexa tal m . m .• 
ekvivalentsche-man. matematiska beteckningar 
(bl. a. inom mängdläran). Genomräknade 
exempel gör handboken låmplig för själv 
studier . 

• innehåller t . ex. allt om SI-systemets mått
enheter och översättningstabeller till och från 
äldre måttenheter och måttenheter som an
vänds i England och USA. 
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Installatörer av but . 

Har Ni tänkt på att i nf,nrMn"r'~ 

nyttjandet av bakgru 
lokal kräver tillstånd från 

111 86 Stockholm 
telefon 08/242960. adr : Tegnerlunden 3 

,-____________ In_f_or_m ... a ... tio..:.,nstjänst 36 

",,--..IoA.-... -produkter AB 
121 04 Johanneshov. Tel. 08/39 02 40 

KRISTAll: 

o Styrkristaller 
oKristallugnar 
o Kristallfilter 
o Oscillatorer 
O Ultraljuds-

kristaller. 

SA här säger en 
av vAra kunder: 
"Denna kortfat· 
tade kristallguide 
har jag funnit 
ovärderlig i mitt 
konstruktions
arbete - den 
spIIrar tid och är 
lättöverskådlig. " 

------Från EKB-produkterAB. AT 11-7t 
I 121 04 Johanneshov I 
I Sänd mig gratis EKB Kristall -guide. I 
I Företag : ..... . ...... . ....... . .. I 

I 
Kontaktman: ........... .. •. . •. . •.. . I 
Adr: .......... . ... . ..... . .• • ... . . • 

I Postnr : .. .. .. Postadr: . . . . .• . .. . ... I 
L~r~.~~.~. ____ i.i.I 

Informationstjänst 39 

moderna 
~ktyg 

litesold finns i 6 ty
perfrån 10 till 60 W 
6-220 V. Markna
dens enda med e~
fektivt värmeskydd . 
Spetsar i ett flertal 
typer och material. 

För mikrolödning 
rekommenderas 
Adamin-serien 5-
24 W. 6-24 V med 
ett 20-tal spetsty
per. 
Skaltänger. tenn
sug och pyrometrar 
och den nya tenn
sugsstru m pa n 
Bradwick. 

Generalagent: 

AB SIGNALMEKANO 
Box 6142. 102 33 Stockholm 
Tel. 08/33 20 08. 332606 
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En 
industri 
för 
industrin 

(G OOJfi@l ~[pl fS 
GÖTARPS FABRIKS AB Gnosjö 
Telefon Värna mo 0370/91430 växel 
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D~gg In egen 
'ttdtss 

stereohögtalare 
Det är roligt. Och det 

kostar Dig bara materialet. Resultatet 
blir en världsberömd 

Peerless Hi-Fi högtalare av mycket 
hög kvalitet. Du får alla 

upplysningar om de 
olika byggsatserna hos 

'ttrLtss 
Radio AB Peerless 
Krusegränd 42 F 
21225 Malmö 
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(tunnelbana) 
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I 
Aterfön iljare sök •• 

ELDAFD 
INGENJöRSFIRMA AB 

Kvamhagsgalan 126 (Hässelby gArd), 162 30 Vllllngby 
Tel. 08189 85 00, 89 n 00 

Informationstjänst 41 



AG-202 

Tongenerator av absolut 
höglta klass för kvallfl.erad leryl ••• 
Frekvensomröde : A : 20-200 p/s, B: 
200-2000 p/s, C : 2000-20000 p/ s. 
S: 20000-200 Kels. Distorsion : 0,5"10. 
Sinus och fyrkontv6g . Utsp.: 10 pV-
15 V. Kolibrerad utstpännlng . 220 V, 
50 p/s. Mixed wave för d istorsions
mätning. 300x2OO x 130 mm. Vikt 6 kg. 

Pris : kr 495 

OSCILLOGRAF TO-3 
Rör 3 KP-1 3 tum. 
ing.-imp. 2 M Q / 
20 pF. med prob 
2 M lY pF. Band
bredd : 2 p/s-2,5 
MC. Stigtid : 0,15 
/lS. Känslighet : 
100 mVlcm. Direkt
kalibrerad i V/cm. 
Dämpning : x 1, 
x 10, x 100. 

p/s-2OO Kels uppdelat 
med finjustering . Spe

ciaisvep för TV märkt TVH. Kontroller : 
Intensitet, fokus , ast igmatism, vert. o . 
har. pos ., synk. o. svep, ext. o . int. 
Fasjustering för TV-svepning . Stabili
serad anodspänning. Nätspänning : 220 
V 50 p/s. En ulmärkt och prisbill ig 
oscillograf för TV-service. Pris 595:-

TONGENERATOR 
TE-22 D 
Frekvensomr6de : 
20 p/s-200 KC p6 4 
band. Sinus och fyrkant
v6g. Moderna dubbel
rattar.140x1l5x170 mm. 

Pris 255 ,
SIGNALGENERA
TOR TE-20 D 
Frekvensomr6de : 
120 KC till 500 MC 
uppbyggda p6 7 
bond. Inbyggd kri
stallkal. (krist. med
följer ej). Int. och 
ext. modulation . 800 
p/s. Uttagbar ton
frekvens. 140 x 215 
><170 mm. 

RORPROVARE TC-2 

pris 
215, -

Provar alla g6ngbara rörtyper s6väl 
europeiska som amerikanska och ja
panska. Denna apparatlorde vara den 
enda som kan prova olla ovannämnda 
typer. Provar emission, avbrott, kort
slutning och läckning. Inställn ings
labelI och ulförlig beskrivning med
följer. Pris 175,-

TRANSISTORPROVARE HT-70 
Mäter PNP- och NPN-Iransistorer. 
Translstorerna kan ej förstöras genom 
felkoppling . leo : 0,5-45/lA. a: : 0,883-
0,995. 8 : 0-200. Mäter även etfekttran
sistorer. Pris 145,-

TRANSISTORISERAD Pris .148 :-
GRIDDIPMETER TE-IS 
Frekvensomr6de: A 440-1 300 KC, B 
1.3-4,3 MC,/, C 4-14 MC, D 14-40 MC, 
E 40-140 MI.., F 120-280 MC. 

Universalinslrument 

400-Wtr 
Lyxinstrument av 
högsta klass. 
Känslighet 20000 
Q N 1,5'10. DC 
0,5 2,5 10, 50, 
250, SOO, 1 000, 
S 000 V. SO /lA, 1, 
10, 100 mA. 1, 
10 A. AC: 2,5, 10, 
SO, 250, 500, 1 000 
V. 0,1 , 1, 10 A. 

. OHM : RX1, x 10, 
X100, xl 000, x10ooo. 1Q-50 MQ . 
Specialskolor för diod- och transistor
provn. Frekvensomr6de o-SO KC. 178x 
133X64 mm. Pris 189 :-

M-3S0 
Känslighet: 
50 000 Q N 1,5'10. 
DC : M, 10, 50, 
2S0, SOO, 1000 V. 
25 /<A, 2,5, 25, 
2S0 mA, AC, 10, 
SO, 2S0, 1000 V. 
OHM : RX1, x 
10. X100, X)ooo, 
1 Q-ID M Q. dB: 
O till +62. lS0x 
99x66 mm. 

Pris 8S:-

RORVOLTMETER TE-6S 
MC och DC : 1,5 S, 
SO, 150, 500, 1 SOO 
V. Ohm: RX1,0, 
X 100, X 100, X 
lOK .. X lOOK. X 1M, 
X 10M, 0,2 Q -1000 
MQ. Ing6ngsimp. 11 
MQ . dB: -10 till 
+6S. P/P skala . 
Slorlek: 140x21Sx 
150 mm. 

~'''-
HV-prob 30 KV possande rörvoltmeter 
VT-19 och TE-65. Pris 50,-

HT-100 B 
Känslighel: 
100000 Q V 1,5'10. 
LuxuÖst univer
salinstrument m. 
extra stor 9,5 /lV 
spegelskaiegal
vanometer. DC : 
0,5, 2,5, 10, SO, 
250, 500, 1000, 
2500 V. 10, 250 
/<A, 2, S, 25, 2S0 
mA.10A. 

AC : 2,5, 10, 50, 250, 1000 V. OHM: 
RX1, X10, X100, xl000 1Q -20 MQ. 
dB : -20 lill "'62. 180x134x79 mm. 

Pris 165 :-

300-Wtr 
DC, 2,5, 10, 50, 
250, 1000, 5000 V. 
50 /JA, 2,5, 25, 
250 mÅ. 10 Å. 
AC: 2, ' 5, 10, SO, 
250, 1000, 5000 V. 
OHM: RX I, Xl0, 
Xl00, X 1000. 1 U 
till 10 MU. dB: 
-20 till +10, -10 
till +22. 

~~~:::;;;=-~==-=~p~r~i'~129:-

DX ISO-A 
En önskemodell för alla DX-are. Den
na apparat är trots det 16ga priset av 
professionell klass. 
Frekvensband : 

. A 0,535-1,6 Mc, B 1,55-4,5 Mc, C 4,5-
13 Mc, D 13-30 Mc. 
Utomordentlig bandspridning för alla 
amatörbanden, även användbar för 
alla övriga frekvenser. Utomordentlig 
SSB-mottagning, AM och CV. Omk. för 
AVC, AN L, BFO och Stand by. BFO 
Pitch, Antenntrimmer, LF-val. RF-vol . 
Könslighet ca 0,S/lVl10 dB. HF-sleg 
med fälteffekttransistorer. Ker. filter 
ger absolut bästa selektivitet_ Kan dri-
vas fr6n 12 V-batteri eller 220 V växel-
sp. 350x25OXl80 mm. Vikt ca 7 kg . 

Pris: kr 755:-

PRO-2 
Synnerligen förnämlig AMlFM-motta
gare för banden 30-50 Mc och 152-174 

Mc. Kan även anvtindas som mottaga
re för fasta kanaler, medelst exlra 
k.ristaller. Täcker polis, brandk6r, laxl 
m.m. Kan med fördel monteras i bil. 
Ovärderlig alt ho vid 16ngresor med 
bil. Enast6ende elegant utföronde. In
byggd höglalare. Telefon 'lack, squelch, 
upphängningsbygel . He transistorise
rad. Kan drivas antingen fr6n 12 voll 
eller 220 voll växelström. 
320x230x100 mm. Vikt ca iS kg. 

Pris endast 580:-

STAENDE VAG- OCH UTEFFEKTMETER Kval itetsinstrument av ·.flektometertyp. 
lrigen genomgångsdämpning. Frekvens 
3.5- 144 MC. Område: fullt utslag 1 W. 
5W. l0W. 50Woch 100W. 

SWR- l00 ' 

194x 158 x 56 mm 
Vikt c:. 2.2 kg 
vid 12 yolt 5 watt 

Impedans 52 Ohm. Pris 149:
SWR-200 samma utförande som ovan 
men med två impedansoinråden : 52 och 
75 Ohm. 

Pris 215:-

Nyhet: Sydimport Privetradjo PS·5. 
Modifierad och förbättrad upplaga av CB-71 . tillver
kad speciellt för oss av den berömda "Ponyfabriken". 
5 watt vid 12 volt, 12 kanaler, 1 7 transistorer, B dio
der. Känslighet bättre än 0 ,5 p.V. Räckvidd 5-8 mil. 
Dubbelsuper av absolut högsia klass. På grund av den 
utomordentliga mekaniska stabiliteten och den kraf· 
tiga uteffekten lämpar den sig även väl i bullrande 
grävma,skiner. Pris endast Kr 535:-

. ~ -

. t ~-- " \ , _1lll:.UI~ l 

. - --- -- -----J 
TEABERRY MNI-T SYDIMPORT BILRADIO. M-U2F. 
En fantastisk S-watt mobilstation i miniatyr
utförande med 6 kanaler. 14 trans. Squelch, 
Aut. störbegr. Enastående gad känslighet 
och selektivitet. 100 % perfekt ljus och klar 
modulation . 

Mellanvåg och FM. Enastående god känslig
het och selektivitet. Fullt i klass med de bästa 
Europeiska mörken. 14 tronsistoter, 8 dio
der. Uteffekt -4 Watt. pos. el neg. jordning. 
162 x 146x 44 mm. Vikt 1.6 kg. 

250x90x65 . 
mm. 
Vikt c:a 1 5 kg. 

Pris Kr -435 ,- Pris Kr 299,-

Sydimport PR·S6 supar deluxa 6 kanaler 
PR·S6 ör en lyxapparat utan motstycke. En apparat far Er, som endast godkänner 
det bä~to som g6r alt 6stodkomma. Nör N~ provat olla andra rnarken: prova PR-56, 
och NI fllr en mycket angenäm överraskning. PR·56 kommer aldrig olt ftimna Er i 
sticket. S wca inmotad effekt erh611es redon vid 11 .5 volt. Vid 13 volt erh611es 
S watt ut i antenne!, . Kon även köras pli lS volt med Sydimport botteribox, och ger 
d6 ( : 0 10 wott. VI p6pekb dock att delto ej 6r till6t., onnat ön i nödsituation 

f~~;ö~~l~~~ ~anX~~Q~~g:k~idSJd,:~o':'=~::~i:oeil:~ f~ddb6t~~fe:~ S'W,i ~JI~~I.lil~ 
transistorer (inkl . en IC-krets innehållande .( trons'. Mittpunktspole p6 antennen 

y:~;;~eJa:er~~i~:of~~t~6~~~~~er:~ ·1~~1.ak~if:t~~~klors~~~ lc~;:; ::!~I~re°rin~~t~~~~i:fci 
.... iskn'"g. Keram iska filler garanterar bösta selekti .... itet och minsta störningar fran 

~~~~~dssa~~~e,;,lkr~;~~.o1ä~'~~~~:~o.~P~~tl~~~ I\Öd 
dSå"'sAte;::ic'h: ~~t~6s~~~~a::~ 

bott. o . mod. ind. Uttog f6r edra h6gt. public odd ren, bason'enn, hondmikrofon och 
loddning av nickel ·cadmiumbolferier. 

Pril inklu.ive kri.'.Uer flr ..... lfri ....... KroMr •..•. . ..... . . . . . .... . . .. 495:-
Läderväska. Kronor . . . . .. . . . .. . ... . . . . . . .. . ,. . ... . .. . .............. . . .... . . 35:-

Nyhet: 
Den berömda "Sydimport PR-l B" finnes nu i tre olika utförande. 
Inmatad effekt 1.6 watt . . 
Inmatad effekt 3 watt ..... .. . .. . .. . . .. . . 
Inmatad effekt 4.5 watt . ........... . .. . . 
Passande läderväska för 1.7 och 3 watt . ..... . 

Kr 255 :
Kr 295 :
Kr 385:
Kr 25:-

Passande läderväska för 4 .5 watt . . . . . Kr 35:
PR -l B är marknadens absolut prisbilligaste. lättaste. minsta och mest kom
pakt byggda bärbara privatradio. Vikt endast c :a 1/2 kg . Prova denna appa
rat och Ni kommer att bli stormförtjust. Aldrig tidigare ha, Ni fått så mycket 
privatradio för Edra pengar. 2 kanaler. tonanrap. Automatisk störnings
begränsare. Squelch. öronmussla. anslutningsdon tör yttre batteri. extra 
högtalare m. m. En valfri kanal ingår i priset. 

Kronor, 95,- SYDIMPORT MOBILANTENN. 
Kombinerad för privotradio och bil
radio. Försedd med delnings/ilter och 
dubbla kablar. Trimbar och försedd 
med mittpunktsspole vorigenom abso
lut bästa sändnings- och mottag
ningsförmåga goranteras. Tack vore 
spolen blir även längden resonabel. 
Endast c,a l m. 

~--:::odJ:e!!!;::==,--

Sydimport kvartsvåg basantenn 
med tre motviktsspröt. En pris· 
billig basantenn som ger utmärkt 
resultat. 
Exkl. kabel och maströr. 

Pris Kr 95 ,-

o 
avbet. 30 % postförskott och resten på 12 månader D 
Försäljningsprogram sändes mot 2:- kr i frimärken. 

Porto o. moms tillkommer på alla priser 

ALVSJÖ SYDIMPORT A/B. 
Falkholmsgränd 17,3 tro 12746 Skärholmen 
Tel. 7109592, 7109692 Postgiro 453453 • 
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för mOdem ritteknik 
Ni kan få rutnät i olika delningar ('ho", 5 eller 2 mm delning): 
• tryckt på glasklar eller malt genomskinlig Alermafolie 0,13 eller 0,19 mm 

tjock, av polyester , 
• fotografiskt framställd på vit,a, ogenomskin liga Alermasklvor 0,25 ; 0,75 eller 

1,5 mm tjocklek, av pvc. 

~:::n~n~'Jf..s c:n"!~db;~över dimensionsriktigt underlag t. ex, för : originalri tn ingar 
iör tryckta kretsar, planlösningar av kontor och fabriker, diagram, programme
ring, nätplanering eller organ isationsschema. 
I synnerhet är Alermafolier och -skivor gjorda för alt rita på med tejp (kurvrlt
remsor) och sjä lvhäftande symboler. Ändringar kan göras hur mycket som helst. 
VI för också : kurvritremsor, symboler och tejper för orig inalritningar för tryckta 
kretsar, standardtejper 
för planlösn ing och elek
triska schemasymboler 
samt gnuggisar i A4-
format. 

~
--------

Ja, sänd upplysningar om Alermafolier och '-skivor 

8 material för originalritn ingar av tryckta kretsar 

I •• planlösning av kontor och industrier 
D » • nätplanering och programmering 

Ring 08/25 48 44 
för upplysn. el
ler sänd bil. ta
long. 

I D • • kurvor och diagram, 
D 9.nuggisar 

I ~a~v::gt ... ::.:.::.::.:,,'.::::':.::'.:.:.:".:.:.:.:".".: ;,~'I:" :.: ...... :.:.: ... : 
I Firll)a : ........................................................ Avd.: ............ .. 

AB ALERMA I Adress : .............. ....... . 
I ...................................... . 

RT 11-71 
Postadr ... : F.ck, 
181 19 Bromma I Postnr: .................... Postanstalt : 
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MIDLAND 
WALKIE-TALKIE 
OCH PR RADIO 

VÄRLDENS MEST 
KÖPTA 

Bäst och billigast från 

SVENSKA RADMJ & mEVISION 
23400 LOMMA 

Tel 040/41 1320. 411321 

Jättekatalog mot 10:- kr i sedel. 
(återbetalas vid köp för minstIOO:-.kr) 
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FÖRFÖRSTÄ RKARE 

Byggsats, 5 ingångar. l V utgång för 
transistorslutsteg . 

EFFEKTFÖRSTÄR KARE 

Byggsatser och transistorsatser för 
effektförstärkare. 3W och 15W in
teg rerade förstärkare och byggs~tser 
för effekter 25- l 00 W. 

TRANSFORMATORER 

Alla transformatorer för apparater 
enligt RT:s beskrivningar. Specialtyper 
med kort leveranstid (i regel 2- 3 da
gar).> Någrå högeffekttransformatorer 
av Surplustyp, för lineära slutsteg , rea
liseras. 

HÖGTALAR E 

Richard Allan högtalare och bygg
satser. Peerless högtalare och högta
la rsatser, Några 30W orkesterhögta
lare, NTH. realiseras. 

U KV-STATlONER 

BC624/ BC625 realiseras, pris med 
FT244A rack 70:- + moms. 

VIDEOPRODUKTER 
Olbergsgatan 6 A 
416 55 GOTEBORG 

Tel 21 3766, 25 76.66 

Sänd katalog över rör, transisto
rer, transformator och övr ig ra
diomateriel (rabatter intill 52 °/0). 
O Kr.onor 3: 65 b ifogas i frimär-

ken fö r katalog i lösb ladssys
tem. 

D Kronor 7: 25 b ifogas i f rimär
ken för katalog i ring pärm. 

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

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

Postnummer 

Postadress ·· ··· ·· ··· ·· ··FlTi i:...71 
Informationstjänst 45 

RADANNONSER 
SÄWES : Marantz 16B, 2x 
100W, 2.200;-. B-Dolby-en
het 700:-. Sv. t . T. Heinberg, 
Karlav. 111 ,11526 Sth, 08/ 
638808 

SÄW ES: Advocate Model 
101 , Dolby System B, fabr. 
Advent, 08/7572951 e 18.00 

PRENUMERATIONER 
på utI. tidn. o. tidskr. av alia 
sI. ordnas. 021 / 187876 e 18 

REVOXA-77 
typ 1102 el. 1104 endast kr. 
2.075 :-; metallfront för A-77 
kr. 70 :-; STANTON 681 EE 
kr. 325 :-; Shure M-91 E kr. 
160:- . INKL. MOMS. 

-SOUND CENTER
Box 200 18,20074 MALMÖ 

SLUTSTEG 400W sinus 
2.800:-. Gitarrförst. 100W 
1.100:-. RIAA-förförst. 40:-. 
27-28 ' Mc linj.slutst. OBS : 
transistoriserat, mycket litet 
Squives Sanders Sldpper 
900 :- . Byggsats stereo slutst. 
2x50W 275 :-. 
AUDEX 031/22 97 00 

Gratis katalog Akai, Carlsson, 
Ferguson, Lenco, Agfa och 
Scotch. Hobbydon Hifi-Cen
ter AB 031/120840. Box 
2311, 403 15 GÖTEBORG 2 

NY ELEKTRONIK-KATA
LOG -72_ Späckad med in
tressanta artiklar som rör, 
halvled, omkoppl. strömbr, 
TVtrafos, TVantenner, TV2till 
satser, mikkar, byggsatser, 
ton/kasettband. polisradio, 
spionbuggat, bilradio/stereo, 
tjuvlarm, stereoförstärk. och 
-skivspel , kom. radio, verktyg 
m m allt till succepriser! Be
ställ den i dag mot 2:- i frim. 
och övertyga Er! 

ALLTEST IMP. 
avd. 451 00 Uddevalla. 

AUDIO DISCOUNT'S 
HI-FI-NJUTARE SE HIT: 
VÄRLDSBERÖMDA LANCER 
HÖGT. SHERWOOD :S:A:E: 
KENWOOD: SHURE KOSS : 
REVOX; THOREN : SONY: 
SANSUI ; PIONEER : M. FL. 
RING: OMG : 08/76412 68 

TONBAND, AGFA low-noise 
i plastkasett. 5" 900' 18:75. 
6" 1200' 20 :90. 7" 1800r 

28 :50. 
D:o Kasettband C-60 7:50. 
C-90 9 :50 . C-120 13 :50. 
Högtalarsats till "Kolboxen" 
inkl. f ilter. 149 :-. 
Peerless KIT3-25 
KIT10-2 95 :- . 
129:-. KIT20-3 
KIT50-4 275;-. 

195:- . 
KIT20-2 

180:- . 

SINCLAIR moduler. STEREO 
60 145:-. Z. 30 65 :- . Z.50 
81 :-. FI60 88 :-. · PZ5 74:-. 
PZ6 11 8 :-. PZ8 88 :-. TR8 
88:-. IC12 44 :-. FM -tuner 
340:-. 
STEREOFÖRSTÄRKARE
TUNER 2x12W. STAN
DARD SR-A402SW 680;-. 
Högt. till d :o 15W/40hm. 
190:-. 
Trådlös snabbtelefon, NAGA
TAKE SK-8 238:- /par. 
Switchdiod TEXAS 1 N659. 
29:-/100 st. 
Ge-trans. motsv. AF137 . 
36 :-/1 00 st. 
MJE3055 7 :- . 2N2102 4:-. 
BC107, 8, 9 1 :90. 2N3053 
5 :50. 2N3055 10;75. 
Omärkt.a halvledare : 
Zenerdioder 400mW, blanda
de spänningar 3- 18V. 9 :50/ 
10 st. 
D;o 1 watt. bland. sp. 10:50/ 
10 st. 
Blandade Ge-Si-Ze-dioder 
2 :95/10 st .. 22:50/100 st. 
Kisel-planardioder OA200/ 
2024:25/10 st. 34:-/100 st. 
Si-planartransistorer 2N706 
etc. 6:60/10 st. 55 :-/100 st. 
D:o 2N697, BFY51 etc. 6:60/ 
10 st. 55 :-/100 st. 
Effekttransistorer OC26/28/ 
AD 130 etc. 34 :-/10 st. Obs. 
omärkta. 
Kretskort från datamaskin, in
neh. transistorer, dioder, mot
stånd etc. 11 :75/10 st. 88 :-/ 
100 st. 

OBS. samtliga priser inkl 
moms. 

Katalog mot 1:- i frimärken. 

MINIC TELEPRODUKTER 
Box 12035, 750 12 Uppsala 
Tel. 018/10 93 90 

BILLIGT OCH ENKELT till 
verkar Ni nu egna KRETS
KORT. Komplett sats med 
fullständig beskrivning endast 
14:45 + moms. UBA-Produk
ter, Box 34, 14600 Tullinge 



N Y H E T ! HELTRPNSISTORISERAT OSCILLOSKOP 
END/ ST Kr . 1175 :- + moms . WlmG HM 207/2 
O - 71mz - 3dF 50mV/cm 12- steg lMP ing . diimp _ 
sats KIPP 10 Ilz - 500 kllz. 2 3/4 " Str.Hrör. 
Små dim . : 160x203x24Omm vikt endast 5kg.25VA 
nätsp . 220V. I declisk både på f~ltet o . l n bbet 
Finns även som 3 kHz - 4 MHz By ggSR ts HM 107 
med rör o . transistorer . Pris El'lD1.S'll 489 :-
exkl. moms och TÖr men inkl. trct nsi.n.orer o . 
helt mek . monterad . Mått som HI,I 207 . 
Beglir d.ta lblad pil HAMEGS hela oscilloskop _ 
program . 

JlELI:RAliSISl'ORISERAD TVÅKANAL TILLSATS f ör OSCILLOSKOP 
ELEJ<.'"' RONKCPPLAIiE JlAMEG HZ 36 

Ger fördelen av geometriskt lika figurer p~ skärmen 
till skillnad mot fler kanonKatodstrålerör . Frekvens
omride : 2 Hz - 15 hJlz - 3dll i båda b.nelerna . Förstärk
ning O dB . Ing-\.ngsdiimpsats 12- steg 0 , 05 _ 0 , 1 _ 0 , 2 _ 
0 ,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10- 20 - 30V t - t /crr, . InMngf
i~p . c :a 1MQ/40pF, samtl. områden , max ing'\ngsspänning 
c: a 250V t - t . l'idsaxelavstånd reglerbart O _ lOcm/vid 
osc . skopkänslighet 50mv t - t/cm. Synk . områden intern: 
valfritt från kanal 1 eller 2 över synk . utgång till ytt 
re synk. - / ext . /ingången på osc . skopet . Omkoppl. frekv. 
c : a 80 Hz - 800kHz - 80 kIlz . Batteridriven 9V batt . rä
cker c :a 1/2år eller mer. Pris endast kronor 625 :-ex.moms. 

N Y H E T: PLAN - o . RIKTHYVEL 
"JIM 1" för L.IDrIJ.I,V<RKlHNG 
Förs t'irkore- HöE"tflln re etc . 
D A T A: 
HYVLINr.SBHEDD max 200mm 
(dubbe l genomsång 52Omm) 
VlliKl'STJOCKJ,EK vid planhyvling 
max 140mm 

TRANSFORMATORER 

100604 P . 117/220V , S . 6 , 3V l , 3A 
100650 P. 22OV , S . 4st 6 , 3V o . 2st 

19:95 
För produktion och motsvt'_rande 
leverera vi f abriksnya restpost 
rör . Endast per postförskott av 

BOJiDLÄNGD vid rikthyvl. 83Umm 
D: o vid planhyvling 430mm 
SpAN'l'J OCKLEK max 5mm 
MATN . HAS']' • . 6m/ sek . 
MarOREFF . 1, 5 , 2 , 3 hk avgiven 
HÖJD inkl. benstälIn • 770mm 

100651 
100652 
100653 
100654 
100655 
100656 
101350 

101351 
101353 
101354 
101355 
101356 
101357 
101358 
101640 

101841 
101842 
101843 
101844 
101845 
101846 
101847 
101848 
101849 
102740 

102741 
102742 
102743 
102744 
102745 
102746 
102747 
102748 
102749 
104450 

104451 
104452 
10.4453 
104 454 
104455 
104456 
104457 
104458 
104459 
104460 
104461 
104462 
100325 
100623 
100721 
100923 
101223 
101224 
101232 
102412 
102430 
10243 1 
102432 
103032 
103123 
103 124 
104032 
104225 
104226 
107011 
101832 

3 , 15V O, 3A per lindn . f ör 
parallell/eller seriekoppl. 
D: o O, 5A per lindn . 
D: o O, 75A per lindn . 
D: o lA per lindn . 
D: o 2A per lindn . 
D: o 3A per lindn . 
D: o 4 , 5A per lindn . 
P . 220V , S . 4st 12 ,6v o. 2st 
6 , 3V O, 15A per lindn . f ör pa
rallell/ eller sedekoppl. 
D, o O,25A per lindn . 
D, o O, 5A per lindn . 
D, o lA per lindn. 
D:o 1,5A per lindn. 
D: o 2A per lindn . 
D:o 3A per lindn. 
D:o 4,5A per lindn. 
P . 200- 220- 240V , S . 4st 18V 
O, l2A per lindn . 
D: o O,2A per lindn . 
D: o O,3A per lindn . 
D:o O,4A per lindn . 
D: o O,8A per lindn . 
D: o l,lA per lindn . 
D:o l, 7~. per lindn . 
D:o 2,5A per lindn . 
D: o 3,5.0. per lindn . 
D: o 4,5A per lindn . 
P. 200- 220- 240V , S. 4st 27,5V 
O, 08A per lindn. 
D: o O,15A per lindn . 
D:o O,2A per lindn. 
D: o O,3A per lindn . 
D: o O,6A per lindn . 
D:o O,9A per lindn . 
D: o l,25A per lindn . 
D: o l,75A per lindn. 
D: o 2,6A per lindn . 
D:o 3,4'. per lindn. 
P. 200- 220-240V , S. 4st 44V o. 
2st 22V O, 04A per lindn. 
D, o O, 075A per lindn . 
D: o O,lA per lindn. 
D, o O, l4A per lindn . 
D. o 0,3A per lindn . 
D, o O,4A per lindn . 
D: o O,6A per lindn . 
D: o O,8A per lindn . 
D:o l,25A per lindn . 
D:o l,6A per lindn . 
D: o 2A per lindn . 
D:o 2,6A per lindn . 
D: o 3A per lindn . 
P . 220V S . 2x3,15V ii O,3A 
D:o 2x6,3V fl O, 3A 
D: o 2x7ViiO, 1A 
D: o 2x9V ii O, 25A 
D: o 2x12V Il: O, 2A 
D:o 2x12V Il: O,4A 
D: o 2x1 2V Il: 11 , 5A 
D: o 1st 24V 10A 
D: o 2x24V Ii 3A 
D: o 2x24V Il: 4A 
D: o 2x24V II 5A 
D: o 2x30V Il: 5A 
D: o 2x35V~ 1A (tot.) 
D: o 2x35V~ l , 5A (tot . ) 
D: o 2x40V a 5A 
D: o 2x42V ii lA 
D: o 2x42V a 2A 
D: o 1st 70V 3A 

38:45 
40 : 50 
41 :25 
42:90 
54 : 75 
61 :60 
73 :95 

38:45 
40:70 
45 : 00 
56:65 
61 :60 
73 : 15 
86 :65 
99 : 75 

36 : 85 
38 : 75 
41 : 75 
44 :85 
58 : 85 
62:95 
74: 25 
93:45 

108:85 
136:40 

36 :60 
38 : 50 
41 : 25 
44 : 30 
56 :65 
61 :60 
73 : 15 
88 : 50 

102 : 00 
l}o :90 

38 : 50 
41 : 25 
44 : 25 
47 : 00 
60 : 25 
63 : 50 
75 : 00 
87:"75 

105:75 
134:95 
179 : 25 
199 : 75 
243 : 00· 

19:25 
20 : 25 
18:15 
22:50 
22 : 50 
25:85 
99 :95 
87 : 75 
69:30 
79 : 50 
86 : 25 
88: 85 
38:25 
43:75 
96 : 25 
56 : 25 
68 : 50 
97 : 75 

P . 220V , S. 2x183V (370) 
6 , 3V (12 ,6V) 2 , 5A 

150m! 2x 
67:50 

inneliggande l ager . Under 15rör 
expedi tionsavgift Kronor 7: 00 . 
Ail 4 : 15 EM34 6 : 25 
DY86/87 3 : 10 EM80 4: 75 
EAA91 2:60 EM84 4: 50 
EAEC80 3: 45 EYS , 3 : 10 
EBF89 3: 55 EY86/e7 3 : 15 
ECC81 3: 45 PABC80 3 :95 
ECC82 2: 50 Pcce4 5 : 00 
ECC83 2: 50 PCC85 4: 15 
ECC84 5 : 00 PCC88 5 : 75 
ECC85 3: 15 PCF80 3: 80 
ECC91 6 : 60 PCF82 4:35 
ECF82 4: 75 PCL82 3 :95 
ECH21 7 : 10 PCL84 4: 60 
ECH41 4: 70 PCL85 4175 
ECH81 3: 15 PCL86 4: 40 
ECH84 3: 40 PL36 7: 30 
ECL82 3: 50 PL81 4: 60 
ECL84 4: 60 PL82 4: 10 
ECL85 4: 60 PL83 3:95 
ECL86 4: 15 PL84 3 : 80 
EF80 3 : 10 PL500 8 : 35 
EF86 3: 45 PY81 3: 55 
EF89 3: 10 PY88 4: 00 
EF183 3: 75 UCL82 6 : 25 
EF184 3 : 85 UCH21 7 : 30 
EL34 8 : 35 UCH81 4 : 50 
EL81 5: 20 UL84 3 :95 
EL83 4: 15 UYlt1 7 :90 
EL84 3: 00 OB2 8 : 35 
EL86 3:95 OD3ekv . 5 : 25 

TRA NS ISTORER OCH DIODER 
AC107 10:95 AF179 7 : 95 
AC122 2:45 AF180 8 :95 
AC124 4 : 15 AF181 5 :90 
AC126 ' 1: 70 AF185 5 : 00 
AC127 1: 70 AF239 5:70 
AC128 1: 90 ASY26 3 : 80 
~1~ 1 : ~ ~Y27 4: " 
AC1 32 2 : 00 ASY28 3 : 80 
AC151 2: 00 ASY29 4: 55 
AC153 2 : 75 BC107 1 :90 
AC162 1 :95 BC108 1 : 80 
AC163 1 :95 BC109 1 :90 
AD139 6 :95 BF180 4: 55 
ADll\9 8 : 75 BF181 5.:50 
AD152 4: 85 AA112 0 ;80 
AD155 4: 65 AA119 0:85 
AD161 6 : 75 BAl00 1 : 80 
AD162 5: 75 BA10l 3 : 80 
AFio6 2: 95 BA102 1 : 90 
AFl15 3:35 U114 1: 90 
AF116 3: 35 BA121 2: 85 
AF117 3: 35 BY127 1: 70 
AF118 6 : 50 OA70 0 :65 
AF121 3: 15 OA79 0: 65 
AF124 2: 40 OA81 0 :65 
AF,125 2: 400A85 0 : 75 
AF126 2 : 30 OA90 O: 65 
AF127 2:30 0A91 0 :65 
AF139 5 : 70 OA95 0 : 65 
AF178 7 : 95 OA200 4: 00 
Endast per postförskott av inne
liggande lager . Under 15st exp .
avgift kronor 7 : 00 . OBS . får ej 
sammanräknas mf}d elektronrör . 

PRIS med 3 hk motor KR . 2200 :
TILL MASKINEN FIN~S FÖWANDE 
SNABBMONTElU~GS~ILJ,SA1'SER scm 
utnyttjar hyveln som kraftkälla. 
SNABBKOPP J.INGSANORDNING 
KU1"j'EJiSl'ALSLIl'Al;OltDNING 
C l fu(ELSAGBORD ~ 300mm 
L,UlGHÅLSBORRTILLSATS 
THÄSHRV 
PU'rSSKIVA ~ 300mm 
SLIPSKIVA ~ 150mm 
MASKINEN KAN GIVETSVIS ANVÄND~.S 
FÖR A NDRA ÄNDAll.~L - inredning _ 
snickerier - villa - sportstuge
bygge - plastt illverkning etc . 
BECP.R PROSPliKT (engelska eller 
tyska) o . priser . 

ELEKTROLYKONDENSATORER m. trMansl. 
6/8V 12/1 5V 30/35V 
5 ~F 1:15 5 ~F 1:15 5 ~F 1:1 5 
10 1 : 15 10 1: 15 10 1: 15 
16 1:1525 1:1525 1 : 15 
25 1:1550 1: 1550 1: 15 
50 1: 15 64 1: 15 64 1: 25 
64 1: 15100 1: 15 100 1: 30 
100 1: 15160 1: 30250 2: 70 
250 1: 45 250 1 :95 220 2 : 25 
500 1:95500 2: 45500 3 : 10 
1000 2:451000 3: 15 1000 5'40 
2500 3 : 75 2500 5: 70 2500 8 : 85 
5000 6 : 155000 9 : 455000 13 : 30 
10000 9 : 75 10000" 12: 2510000 27 : 45 
25000 22 : 75 25000 29 : 50 25000 49:75 
50/60V 70/80V 100/1 10V 
5 ~F 1 : 15 O, 5 ~F 1: 15 5 ~F 1: 25 
10 1: 15 1 1: 15 10 1 : 35 
16 1: 15 2 1: 15 25 1: 75 
25 1: 155 1: 1550 1:95 
50 1:25 10 1: 15 100 3 : 45 
64 1: 7525 1 : 55250 4 : 75 
100 1:9050 1: 75500 6 : 60 
250 2 : 70 100 2: 60 1000 13 :95 
500 3:90 250 3 : 45 2500 24 : 50 
1000 6 : 60 500 4: 90 
2500 11:401000 8 : 40300V 15 : 95 
5000 17 : 60 2500 17 : 40 200+400 ~F 
10000 34:00 5000 31 : 45 BÄGARE 
250/275V 350/385V 350/385V 
32 ~F 2: 20 8 IIF 1: 60 8 ~F 2: 45 
50 2:5032 2: 258+8 3: 15 
32+32 3 : 4050 2: 85 16+16 3 : 50 
50+50 4: 358+8 2 : 1050+50 6 :60 
450/550V 16+16 2 : 70 450/550V 
16+16 3 : 5025+25 3 : 45 8 ~F 2 :60 
32+32 5 : 25 32+32 4 : 00 32+32 6 : 60 
50+50 7: 80 50+50 5 : 20 50+50 9 : 00 

PLÄTBCCKNINGSMASKIN, skruvstycksrnod . 
max 45cm/l , 6mm Fe, 2mm Al.pl.159:00 
max 60cm/l , 2mm Fe , 2mm Al.pl.198 : 00 
max 90cm/l , 2mm Fe , 2mm Al. pl.298 :00 
Bänkmodell 
max 60cm/l ,6mm Fe, 2mm Al.p1.545:00 
max 90cm/l ; 2mm Fe , 2mm Al.p1.595 : 00 
max' 120cm/l , 2mm Fe , 2mm Al.p1.898: 00 

TV 2 - TILLSATS KANAL 21 - 69 "S - märkt " . Nätansl. 220V 5W . Hel -
transistoriserad 240 - 300Q ing . Pris Kronor 139 : 75 . För 6 mån . garan
ti tillkommer kronor 15 : 00 . Finns även för inbyggnad . 

~ BOX 45025 10430 STOCKHOLM - 45. Tel. 08/201500. Tegnergat.n 39 STHLM-C ffi M E F AB ~ EXP.-o. KONTORSTIOER VARDAGAR 9 _ 17. LÖRDAGAR stängt.Pri .. exkl.moms 
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PEAK SOUND ES 10 - 15 BAXANDHL 
HÖGTAW.HE 
Den unika konstruktionen 80m med en 
högtalare och geniala och noggrannt 
konstruerade filterkretsar som elek
troniSKt filtrerar signalen på för _ 
utbestämda frekvenser och utjämnar 
naturliga resonenstoppar . En välpla
cerad applicering ev det mek . dämpan
de m:~teriAl et i den oFindlign b."Iffe ln 
fulländar processen . Den utvalda hög
talarduken förhindrar varje möjlighet 
av oönskad klongfärgaättning. Imp . 15D 
Effekt 10W Sinus . Högt. 9" x 5" . Fil
ter: 2 spec . inor.! boxen . Frekv .-~ng 
60 - 15 kIlz . Med en enkel bashöl'tala 
re kan frekvensomr"'det lätt utsträckas 
Schema för alt . inkoppling med!. Dim . 
40 0 x 310 x 240mm va lfritt liggande / 
eller st>\ende . Höj.je oljad utvald teal<. 
Pris NU endast 139:72 exkl. moms . 

PEAK SOUND FÖRS1'ÄRKARE PW 12 - 12 
Peak Sound Englefield systern erbjuder 
en stor flexibilitet när det priset i 
förhållsnde till ver kliga hi-fi- data . 
Denna toppk.retskonstruktion i nsatt i en 
elegant original - formgivet hölje som 
är både estetiskt tilldragende och full 
ständigt praktiskt både f r am och bak . 
PeSik Sound erbjuder nu en ny konstr. stan 
da rd i denna 12- 12 Watt version komp l ett 
i byggSBt sform • Ingångskänslighet och 
överbelastningsfaKtor i alla kanaler så
väl som filterfunktioner har ytterligar e 
förbättrats . 
OCH D~' HÄR ÄR PEAK SOUNDS SPECIFIXATIONS 
GARANTI: 
PEAK SOUND saranterar att deras, förstär _ 
kare motsvara a Ila specifikationer som 
publiserats av dem och att dessa är ut
tryckta i samma enheter Bom förekommer i 
tekniska spalter och andra Bri ttiska hi-fi 
t i dskrifter , uteffekten är angiven i kon
tinuerlig sinuseffekt och effektivvärde 
(R . M. S. ) över a ngivna belastningar och 
d : o frekvenser . Denna spec . säger a l l t 
(se garanti) : Med 2st PA 12-1 5 steg, driv
na samt . m. 1 kHz fr . 240/220V nät . 
17 Watt över 40, 14 Watt över 80 , 11 Watt 
över 150 högt . Bandbredd: 10Hz - 45kHz 
vid 10 Watt över 15Q - 0 , 1%. Känslighet : 
Magn . pick up 3 , 5mV Ii . L A. ekv . över 68Q 
Bandsp . lOOmV över l00kQ . ÖVerbel. fsktor 
29dll på alla ingångar. Signal/brus förh . 
65dB alla ingångar. Vol.kontr . på max . 
Kontroller (rattar) volym , diskant , bas , 
lågpassfilter . Mono/stereo , till/från, 
balans . Pris endast Kr . 569 :- exkL moms . 

HÖGTALARE , fabrikat Philips 
l 'yp Dim . Imp. V/att Pris 
AD3500M 5" 5n 3 16 : 90 
AD3500AM 5" 800 3 19 : 80 
AD3700M 6 , 5" 5 3 18: 00 
AD3700AM 6 , 5" 800 3 19 : 80 
AD3800M 8" 4 6 14 :90 
AD3800AM 8" 800 6 37 : 00 
AD971QM 8 , 5" 7 10 74: 00 
AD9710AM 8 , 5" 800 10 85:00 
AD4000M 10" 7 10 78 : 00 
AD4200.1 1'2" 7 20 81 : 00 
AD4200AM 12 11 800 20 98 : 50 
AD5200M 12" 7 20 125 : 00 
AD5060'1/4 5" 4 10 39 : 00 
AD5060Vl8 5" 8 10 39:00 
AD7065V18 6 , 5" 8 20 45 : 00 
ADl055W8 1011 8 40 139 : 00 
AD1256W4 1211 4 40 175: 00 
AD1255V18 12" 8 25 175 : 00 

EDA: s JÄMFÖRELSELISTA för TRANSI STORER 
(mellan europeiska - amerikanska - j a
panska) Pris Kronor 13 : 95. 
D: o för DIODER Kronor 13:95 . För båda 
tillsammans Kronor 25:95 exkl. moms . 
EDA: s DATATA,BELLE transistordata med 
ström och spänningsdata samt sockel -
kopplingar för europeiska transistorer 
Pris Kr . 13:95 . D: o för amerikanska 
t r ansistorer Kr . 13 : 95 . D: o för japan
ska trans i storer Kr . 13 :95 . För alla 3 
samt . Kronor 36:95 exkl. moms . 
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Batterieliminatorer 
Tvoe: Inn: 
684 220 V 
646 220V 
696 220V 
682 220V 

Minilader 

Ut: 
7,5/9 V- -O,5W 
6-12 V= -2,4W 
7,5-15 V=- 4,8 W 
6-12V= -12 W 

Ut: 
12V=,maks.2 
12V=, ma~s.1 A. 

T~pe:llnn: I Ut: 
6 1220 V 20 og 100 mA. 

Mascot str0mforsyningsenheter 
er over hele Skandinavien kjent 
for sin store driftssikkerhet og 
gode stabilitet. Alle nett-trafoer 
pr0ves med 4000 V 50 Hz. Tek
niske data sendes på anmodning. 
NB. For sh;me forbrukere kan 
spesialutf0relser leveres. 
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ELAC:s nya nålmikrofoner be
hövs för att återge de svåraste 
passagerna på Era grammofon
skivor felfritt. 
Med bara 0,75-1,5 grams nålvikt 
har exempelvis STS 444 E ett 
frekvensområde på båda kanaler
na inom 10-24000 os med en 
Compliance av 33 x 10-6 och en 
massavikt mindre än 0,4 gram! 

För vidare information kontakta 

ab,tela.:: 
Esplanaden 10, Sundbyberg 

Telalon 01121 03 35 
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~f.IeX 

REFLEX kopplingsurför veckoprogram 
Bevakar alla radioprogram under hela 
veckan 
Kopplar bandspelaren och spelar in 
program ndr Ni inte dr hemma 
Kopp(ar vdrmen i sommarstugan ,lo all 
det ör varmt ndr Ni kommer dit 
Kopplar belysningen ndr Ni ör bortrest 
för all ge sken av all nlogon ör hemma 
Vdcker Er med musik plo morgonen 
Ar dessutom en vacker prydnad,klocka 
med exakt glong 

INDUSTRI AB 
REFLEX 

Sundbyvägen 70, 163 59 Spånga 
Tel. 364642, 36 of6 38 
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HI-Fl STEREO 
INFORMATION 

MARKNADENS FÖRNÄMSTA HIGH· 
FIDElITY.PRODUKTER KÖPER NI 
BÄST OCH BILLIGAST FRÅN OSS. 
BEGÄR OFFERT PÅ ÖNSKAD AN· 
LÄGGNING. ANGE T. EX. FABRIKATI 
MODELL ELLER ÖNSKADE PRESTAN· 
DA O. EV. PRISKLASS. SKRIV ELLER 
RING. VI SÄNDER UTAN KOSTN.AD 
(MEN GÄRNA SVARSPORTO) BREV 
OCH BROSCHYRER ETC. 

FÖRSTÄRKARE, RECEIVERS, TU · 
NERS från 
SAE. MARANTZ. J. B. LANSING. AR. 
LUX. SONY. SANSUI. NIVICO. PIO· 
NEER, KENWOOD. TEAC. LEAK. 
ROGERS. ARMSTRONG. OUAD m. fl . 

HÖGTALARLÅDOR från 
SANSUI. PIONEER. J . B.LANSING. AR. 
ALTEC LANSING. KEF. CELESTION. 
WHARFEDALE. GOOD MANS. BOWER 
& WILKINS. TANNOY. LEAK HECO m. fl. 

SKIVSPELARE från 
SONY. THOR ENS. ERA. LENCO. 
PIONEER, RABCO (nyhet med tangen· 
tiaiarm!. DUAL. ELAC m. fl. 

NÅLMIKROFONER från 
SHURE. EMPIRE. ADC. STANTON. 
ORTOFON. ELAC. GOLDRING m. fl. 

BANDSPELARE (TAPE DECK) från 
AKAI. NIVICO. PIONEER. SONY. 
TANDBERG. TEAC. REVOX. BRAUN 
m. fl. Även Stereo Casette Tape Deck 
från PIONEER. NIVICO. TEAC. WHAR· 
FEDALE (m. Dolby). BELL & HOWELL 
(m. Dolby) . 

.STEREOLURAR från 
KOSS (även elektrasta!.) SUPEREX. 
SANSUI. PIONEER (även elektrosta!. 
nyhet!. AKG m. fl. 
Priser spec( netto inkl. moms. 
Begär även "paket"·offertl 

EKOFON AB 
VIDARGATAN 7 TEL 08/32 04 73 
113 27 STOCKHOL~ 305875 

Prenumerationstjinst 
Postadress: Box 3263. 
103 65 Stockholm 3 
Telelon : 34 07 90 
Postgirokonto: 88 95 00·5 
Prenumerationspris : 
Helår 12 nr 49 :50 kr 
Reservation för prisändringar 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerationstjänst. Box 
3263. 10365 Stockholm 3. i Sverige 
på närmaste postanstalt med postens 
tidningsinbetalningskort postgirokon· 
to BB 95 00·5. 

Definitiv adrassindring, som måste 
vara förlaget tillhanda senast 3 vec· 
kor innan den skaU träda i kraft. 
görs skriftligt antingen på av förlaget 
utsänd blankett eUer postens adress· 
ändringsblankett 2050.03. 

Nuvarande adress anges genom att 
adresslappen på senast mottagna tid· 
ning eUer dess omslag klistras på 
adressändringsblanketten. 

Adressändring på utländskt post· 
abonnemang verkstäUes på posten i 
respektive land. 

Principscheman 

Principscheman i RT är ritade enligt 
följande riktlinjer : 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande ntimmer i ev styck· 
listor. 

Beträffande komponentvärdena i 
schemana gäUer att för motstånd ute· 
lämnas ohm·tecknet. och för konden· 
satorer utelämnas F. 

Således är 100 = 100 ohm. lOOk 
= lOOkohm. 2 M = 2 Mohm, 30 p = 
30 pF, 30 n = 30 nF (1 n = 1 000 p). 
3p = 3 pF osv. AUa motstånd 0.5 W, 
aUa kondensatorer 250 V provsp om 
ej annat anges i stycklista . 

Annonsörsregister för 
RT nr 11 1971 

Acoustic Research 
Agfa 
Alerma 
AlIgon 
Audio 
Audiosonic 
Beckman Ingemar 

Deltron 
Dyrmoss 
EBAB 
EKB - Produkter 
Ekofon 
Eldafo 
Electromatic 
Elfa 

79 
8 

88 
64 

9 
63 

80,81 
55 
90 
85 
86 
90 
86 
85 
92 

Ferner 76 
Gylling 13 
Götarps 86 
Ha~a 12 
Hefab 89 
Hellström 74 B 
Holmenco 61 
Intertronics 85 
Kenwood 6 
Kinomat 58 
Kjellbergs 91 
Kongsberg 11 
Lafayette Svenska Radio AB 5 
Larsen & H0edholt 81 
Ljudmiljö 74 A 
Mascot 90 
NASAB 72,73 
NIMA 74 B 
Peerless 86 
Persson M. 4 
Philips 7 
Reflex 90 
Rydin 68, 71 , 74 
Sansui 65 
Saven 59 
Scandia Metric 62 
Schlumberger 51 
Semicol 74 D 
Septon 80 
Servex 14 
Signalmekano 86 
Sonab 52, 53 
SRA 67 
STIM 86 
SV. Radio & Television 88 
Sv. Uher 56, 57 
Telac 74C, 90 
Teleinstrument 69 
Thellmod H. AB 76 
Universalimport 85 
Videoprodukter 88 
vaSAB 80 
Zodiac 2 
Älvsjö Sydimport 87 

031/2513 47 
ä r telefonnu mret 

till Fackmannen på 
bandspelare, 

Ij udanläggningar 

D~rmoss 
LJUDTEKNIK 

Stobeegatan 20 416 53 Göteborg 

Den goda servicen 
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Rent ljud med LUX 
Vad Du bör fordra om Du har anspråk på Din förstärkare 

• Optimala prestanda för Ditt behov. 
Lux ger Dig låg ljudförvrängning och till
räc~lig effekt. 

• En tekniskt skön konstruktion. 
Lux älskas av våra servicetekniker för 
sin rena uppbyggnad. 

• Fullständiga kontrollmöjligheter. 
Lux ger Dig samma kontrollmöjligheter 
som marknadens exklusivaste märken. 

LUXMAN 
SQ 505 

Vilken modell skall jag välja? 
LUXM.AN för den mindre hemanläggningen 
SQ 707 till måttlig kostnad. 
LUXMAN för en högkvalitativ hemanlägg-
SQ 505 ning med normala högtalare. 
LUXMAN för anläggningar med större ef-
SQ 507 fektbehov t. ex. för hårt dämpade 
SQ 202 högtalaresystem. 

Generalagent: Kjellbergs Successors AB 

• Även skön att titta på. 
Lux har ett vackert, ändamålsenligt, 
"neutralt" trähölje som går in i alla mil
jöer. 

• Perfekt s~rvice. 
Lux service svarar vi för. 

• och allt detta utan onödigt påkostade de
taljer ,som bara ökar priset. 

LUX Corporation 

Tekniska data för LUX SQ 505 
Kontinuerlig uteffekt vid 8 ohms last, 1 kHz och samtidig 
drift av båda kanalerna: 2x30 W RMS • Klirr: < 2 %0 
40 Hz-15 kHz 200 mW-30 W • Störnivå: lågnivå-in
gångarna > 60 db lineärt. Högnivå-ingångarna > 70 dB 
lineärt relativt. Full utstyrning. Volymkontrollen helt öp
pen • Dämpfaktor: 35- vid 8 n, 1 kHz • Slutsteg o förför
stärkare kan användas separat. Tonkontroller av lux NF 
typ. med tre övergångsfrekvenser för bas resp. diskant. 
Kortslutningssäker. 

Service: Ljudåtergivning AB 08-233435 
Försäljning engros: Stockholms län: Ljudåtergivning AB 08-23 34 35 . Norrland: Vivan Ljung AB 08-303240· Mellan-Sverige: Strömbergs 
Försäljningskontor 0586·516 00, 526 00 • V. Sverige: Sigge Carlberg AB 031·13 30 42 • S. Sverige: Orestads Handelsfirma 042-11 6096 



4.11 
Vi visar bland annat: 

Panelinstrument, .tångamperemetrar, isolationsprov(;lre 
från Kyoritsu Electricallnstruments Works 

19" chassier och instrumentiådor från Schroff 
Lödkolvar och lödpennor från Weller 

Trådlindade högeffektmotstånd från Danotherm Electric 
I nstrumentrattar från Stöckli 

Välkomna till vår monter 790 i hall H! 

ELFA 
RADIO & TELEVISIO N AB 

SYSSLOMANSGATAN 18 . BOX 12086 
10;' ;'3 STOCI\HOLM 12. TEl. 08/541820 




