


"King of the band" 

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

Känslighet 0,4 IlV/10 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, frånkopplingsbar störningsbegränsare 
för högsta känsl ighet, kristall kontrollerad finavstämning ± 1,2 kHz på vårje kanal, automatisk förstä rkningskon
troll, automatisk modulationskontroll, uttag för selektivanrop, hörlurar, yttre högtalare, orderhögtalare m.m. 
ZODIAC B-5024 levereras komplett med samtliga 23 kanaler (inkl. 11A), mikrofon, mikrofonhållare samt monte
ringsdetaljer för mobil installation. 

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

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

Namn 

. Adress 

Postnr RT9171 

Postadress 

I Frankeras ej . 

Zodiac 
Svenska AB 

betalar 
portot 

Zodiac Svenska AB 

Sickla Kanalväg 

104 60 STOCKHOLM 20 

' ... 

Svarsförsändelse 
Kontonummer 8303 

1'04 60 STOCKHOLM 20 

II HUVUDREPRESENTANTER: 

I 
I 
I 
I 
I 
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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
kommunika!ion AB, Jättestensga
tan 1 -3, 417 23 Göteborg, tel : 
031/5322 50, 538050. 

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

Sickla Kanalväg 
10460 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. 

VISBY: 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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Ledare . . .... ..... . .. .. . ..... 19 
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Under sommaren har en stor, på satell itkommunikation inriktad, internationell konferens ägt 
rum liksom en "framtidsbetonad" expo. RT har varit på plats och rapporterar om frekvens
dispositioner m m i det kommande. 

Hi fl-nytt i höst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ..... 24 
Den här "salongen" med ett antal apparater i urval och med kommentarer, trender. bak
grunder och perspektiv givna till utvecklingen är traditionellt upptakten till den stora svenska 
audio-begivenheten på hösten, Hör Nu-mässan. som RT specialbevakar inom kort . - Här 10 
sidor nyheter att börja med! 

Nya, fullständiga radioprognoser nu i RT ..... ........ ... 32 
RADIO & TELEVISIO utökar från och med detta nummer servicen till alla radioamatörer, 
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punkten ......... . .. ....... ........ .. ............ ... 48 
Här inleds I I sidor om "bandspeleriets högborg". Historik, nuläge och framtidsplaner i ett av 
bilder rikt försett reportage, bl a många fårginteriörer från tillverkningen Som RT ensam fått 
ta del av. 

Mätning av brus i tonfrekvensapparatur ................. 59 
Okunskap om gängse mätmetoder och mätnormer vållar fel vid brusmätningar och bedöm
ning av angivna brusvärden. Här en analys av olika normers för- och nackdelar. Skillnaderna 
klargörs, så att meningsfulla jämförelse.r kan anställas också mellan mätningar vilka gjorts på 
olika sätt. 

RT har provat: Ny version av Stax hörtelefoner .......... 62 
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Tonkonst och ljudteknik ............... .. . .. . ..... .. . . 68 
Under den här nya vinjetten kommer då och då nya och från ljudteknisk och inspelningssyn
punkt intressanta och givande skivor mm att skrivas om; en ny form för bedömning av musik
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Sony
, 
• 

SonyTC 122 
Kassettbandspelare i däck utförande. 
4-spår:; stereo och 2-spårs mono. 
Svajning: 0.22 % . 
Frekvensomfång: 40 - 10 000 Hz. 

SonyTC 127 
Kassettbandspelare i däckutförande. 
4 spårs stereo och 2-spårs mono. Inkopp
lingsbar begränsare av starka signaler 
förhindrar att bandet blir överstyrt. 
Tresiffrigt räkneverk. Svajning: 0,2 % . 
Frekvensomfång: 30 - 12 000 Hz. 

SonyTC 640 
HiFi stereobandspelare med 3 motorer. 
Kontroller för sound and sound och eko. 
Omkopplare scH' och normalband. 
Frekvensomfång: 30 - 24 000 Hz vid 
19 cm/sek. enligt DIN 45511. 
Svajning: + 0,07 vid 19 cm/sek. enligt 

, DIN 45507. Dynamikområde: 55 dB. 

GYLLING 

Gylling Hem-Elektronik AB, Stockholm 08/9816 00, Göteborg 031/420250, Malmö 040/946530, Sundsvall 060/150420 
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Arets måste för tekniker: 
Tekniska Mässan 29/9-5/10 

!I! Störst i Skandinavien. Produkter 
från 900 företag j 28 länder. AB S:t Eriks Mä- 10680 Stockholm, . · ssan Ä!vsjö Tel. 99 01 00 

Telex 10660 Telegram Eriksfair I Stockholms nya, stora mäss- och 
kongresscentrum. 

Mångsidigt kurs- och konferensprogram. 
Tekniska Mässan har en egen station 9 min med pendeltåg 
från Centralen. Mässområdet ligger i södra Stockholm 

T. ex. Verkstadsföreningens 75-årskongress. 
Ring eller skriv efter program. Och boka sedan 
"dina" dagar för mässbesöket. 
Öppetförfackfolk 29/9 - 5/10 kl. 9 - 17. 

strax intill E4. Följ skyltar "Mässan". 3.000 parkeringsplatser. 

DX-spalten 

DX-NYHETER 
I KORTHET 
Ännu en sommar har gått mot sitt 
slut och vi tar steget in i höstperioden 
och, omsider, mot den riktigt mörka 
årstiden ... Med den förändras ock
så radiokonditionerna. Fortfarande 
kan dock de latinamerikanska statio
nerna på kortvåg höras ytterligare 
några veckor, men så småningom 
kommer de asiatiska stationerna att 
dominera ; företrädesvis indiska och 
indonesiska lokalstationer i 60- och 
90-metersbanden. 

En ny säsong börjar också på mel
lanvåg i och med säsongskiftet. Re
dan nu i september brukar en del kon
ditionstoppar inträffa, där spanska 
och sydamerikanska stationer jämte 
stationer i USA och Canada hör till 
de trevligaste hörbarheterna. 

• Radio Nepal var för något år se
dan en angenäm bekantskap, som 
kunde höras på den ovanliga frekven-

Informationstjänst 3 

sen 4600 kHz. Efter en tids uppehåll 
har stationen återupptagit dessa sänd
ningar, vilket är glädjande, nu då 
Asienkonditionerna blir bättre. Vid 
I5-tiden brukar man sända engelska 
nyheter. 

• En annan "asiat" är Radio Abu 
Dhabi på 4988 kHz (som RT informe
rade om i våras). Noterbart är att sta
tionen nu även sänder QSL. Stationen 
ligger i de nu så aktuella emiraten 
kring oljekällorna, de s k Trucial 
States vid Persiska viken. - Leif 
Blomqvisl i Kalmar var en av de förs
ta DX-are som lyckades få svar. 

• Ibra Radio, Box 821, 10131 
Stockholm, sänder dagligen från Por
tugal på 9575 kHz kl 1900-2200 på 
ett flertal olika språk. Svenska pro
gram sänds söndagar, tisdagar och 
onsdagar 2145-2200. 

• Radio Botswana kan vid bra kon
ditioner höras omkring kl 1900 på 
4845 kHz. 

• Trans World Radio planerar yt
terligare relästationer för sitt världs
omfattande sändarnät. Man planerar 
nu en ny station på likaledes högak
tuella Taiwan (Formosa) med en ef
fekt på 500 till 1000 kW. Men efter
som den politiska situationen utveck
lats som skett bör man nog hysa skep
sis till de här planerna . 

• Radio Mexico, som ibland hörs 
mellan kl 1600 och 1830 på 21705 
kHz, lär på denna frekvens använda 
en effekt av I megawatt! (enligt egna 
uppgifter) . - Har i sommar sänt ett 
mycket vackert standar tillsammans 
med QSL-brevet. 

• Sedan juni månad använder Ra
dio Canada den första av de planerade 
nya 250 kW sändarna. Canada Post 
Office utkom även I juni med det spe
ciella frimärket i samband med de nya 
radiosändarna. 

• Polens Radio har nu en ny hög
effektsändare på 719 kHz belägen i 
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Lodz. Stationen återutsänder pro
gram 2. 

• Radio Monte Carlo har sedan en 
tid tillbaka testsändningar från sin 
nya reläsändare på Cypern. Sänd
ningarna sker över 1232 kHz mellan
våg med en effekt av 20 kW. Testsänd
ningarna beräknas vara avslutade vid 
årsskiftet då permanenta program på 
franska och arabiska startar. 1973 be
räknas sändareffekten vara 600 kW . 

• Deutsche WeUe, Köln, inbjuder 
alla DX-are mellan 15-25 år till en 
teckningstävling i samband med OS 
1972. Teckningarna skall vara i for
matet 30 x 22 mm och vara insända 
före årets slut under stationens adress 
Postfack D-5 Köln, Västtysk/and. 16 
gratisresor till OS i Miinchen samt 
150 transistorradioapparater utgör 
priserna i tävlingen. 

10 ~ 



Varför är ERA~ivspelare så tyst«l? 
1. Motor. Aven högklassig skivspelare kan man självklart kräva att valet av motor skett 
omsorgsfullt. ERA-skivspelarna' är utrustade med en Tqreclsionsmotor av synkr<;mtyp 
med inte mindre än 24 poler.,Kombinationen liten roterande massa, så gott som obe
fintliga friktionsytor samt lågt varvtal gör själva motorn till det tystaste man kan finna. 
- Vi skall se hur det låga varvtalet i sin ~tJr påverkar utförandet aV transmissionen . 

. . 

2. Transmission. ERA-skivspelarna har remdrift för kraftöverföringen. Detta ar i och för 
sig ingenting nytt. ~ad som gör remdriften intressant på ERA-skivspelarna är att man 
kan ha en mjuk, smidig rem. med ringa spänning. En höggradig filtrering erhålles, För
klaringen till att detta är möjligt är att motorn är lågvarvig. Man får ett mycket gynn
samt diameterförhållande motorns draghjul/tallrikens svänghjul (runt vilken remmen 
går). Remmens omslutningsvinkel på draghjule1 blir tack vare detta så stor som 150°. 
Det är lätt att själv övertyga sig om detta . Granska även en sk[vspelare med 4-polig 
synkronmotor och remdrift och uppskatta omslutningsvinkeln. Den fåpoliga har undan
tagslöst hårt spänd rem vilket den p. g. a. motorns höga hastighet och remmens mini
mala anliggningsyta måste ha. 

ERA-skivspelarnas låga rumble, -76 dB enl. DIN, har alltså uppnåtts tack vare en tyst 
lågvarvig motor, sof11 via en väl filtreIande rem överför sin kraft till tallriken. 

AUDIO STOCKHOLM 

Önskas broschyrer, använd inf. tjänsten eller skriv under adress : 
ERA, Box 14058. 10440 STOCKHOLM 

AUDIO STOCKHOLM Erling Neby & Co. 
6) 0644, 61 0655 Boks 169L, Oslo 11 

Tel: 29~31 34 



- praktiska handböcker för yrkesfolk 
och kunniga amatörer 

- instruktiva och tydliga foton och 
teckningar 

- avancerad teknisk information pre
senteras överskådligt och 
lättillgängligt 

- sammanfattning och kontrollfrågor 
efter varje kapitel 

TELEVISIONSMOTTAGARE. 
76 sid .• hft. ca-pris 27:-

BANDSPELARE. 
75 sid .• hft. ca-pris 27:-

HI-FI-
OCH STEREOANLÄGGNINGAR. 
73 sid .• hft. ca-pris 27 :-

TRANSISTOR RADIO. 
85 sid .• hft. ca-pris 27:-

FÄRG-TV-MOTTAGARE. 
271 sid .• färgiII .• inb .• ca-pris 80:

SERVICE-TEKNIK FÖR 
FÄRG-TV-MOTTAGARE. 
83 sid .• hft. ca-pris 40:-

Alla priser cirkapriser inkl. moms 

r---------------------
I 

Gå till bokhandeln eller sänd kupongen till Albert Bonniers Förlag. 
Box 3159.10363 Stockholm. 

I I Sänd mot postförskott 

· ... ex av ..........................•......................... å ..... + porto 
· ... ex av ....................... •............................ å..... + porto 
· ... ex av .................................................... å ..... + porto 
· ... ex av .................................................... å ..... + porto 

Porto tillkommer på ovan angivna priser 

Namn: .•................................•.......... . ............................ 
Adress: .............................•...............................•........ ; .. 

I 
I 
I 
I 
I 
I I Postnummer~ ............................................................•..... 

Postadress: ..................................................................•• 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~I 
~I 

fack t a böcker från I Bonniers I 
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Kenwood 
Helt och hållet kvalitet 

2x15 WATT · 
FET· IC· FM/AM 
STEREO-RECEIVER 

KR-3130 

2x21 WATT· 

BÄTTRE EGENSKAPER . BÄTTRE UTFÖRANDE 

Ingångar för 2 skivspelare D 2 stereohögtalarutgångar med omkopplare 
på frontpanelenDSeparatförförstärkarutgång och effektförstärkaringång 
D Centerkanalutgång D FM/AM-signalstyrkeinstrument av ny typ D 
Frekvensområde 20 Hz - 40 kHz D Effektbandbredd (IHF) 20 Hz - 20 
kHz D Känslighet (IHF) 2,0 !!V D Infångningsindex 4,0 dB D Selektivitet 
(IHF) 45 dB D Kanalseparation 30 dB 1 kHz. 

FET· IC· FM/AM 
STEREO-RECEIVER 

KR-4140 

the sound approach to quality 

$KENWOOD 

, 
2 stereohögtalarutgångar med omkopplare på frontpanelen D Ingångar 
för 2 skivspelare D Separat förförstärkarutgång och effektförstärkaringång 
D 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 Känsl ighet (IHF) 1,8 !!V O Infångningsindex 2,5 
dB cp Selektivitet (IHF) 55 dB D Kanalseparation 35 dB 1 kHz. 

'" . 

Generalagent 

r- ~ELFA 
] 

RADIO & TELEVISION AB 
LJUDAVDELNINGEN 

BOX 12086 10223 STOCKHOLM 12 ~ SJOVIKSBACKEN 12 14 TEL OS/744 02 80 



DX-spalten 

~6 
• ;\Iorea Radio, Oslo, sänder dagli

gen ett program på norska för sjömän 
över Trans World Radios relästation 
på ön Bonaire i Västindien. Program-

MÅNADENS 
QSL-REVY 
Med anledning av att mellanvågssä
songen åter börjar, vilket det kan lä
sas om i DX-spalten här intill. visar 
RT några QSL-kort från aktuella sta
tioner: 

Spanien, USA, Canada och Syd
amerika brukar vara de intressantaste 
områdena, och QSL-korten kommer 
från följande företag: 
~ Radio Barcelona, Spanien, som 

sänder på 827 kHz. 
~ Radiostationen WOWO i USA 

på 1190 kHz samt en av de vanligaste 
brasilianska stationerna på mellan
vågsbandet, 
~ Radio Guaran~ som sänder på 

1340 kHz. - Vanligaste avlyssnings
tid är ·natten. 

met sänds kl 224S-2300 på IS290 
och IS34S kHz. 

Rapporter skall sändas till I ' 
. Slrandgaran 42, N-4600 KrisliallSlIlld. 

Norge. 
Börge Eriksson 
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DX-special 

R T-special for D X-are: 

TRIO 9R - 59DE 
kommunikationsradio
mottagare granskas 
och kommenteras av 
Lars-Olof Lennermalm 

•• OX-Iyssning var på det hela 
taget en mer lättillgänglig hobby förr. 
Innan FM-bandet genom tillkomsten 
av program 2 - och sedermera pro
gram 3 - " slog igenom" på allvar var 
man på ett helt annat sätt än nu hän
visad till utländska stationer, om man 
önskade ett rikhaltigare programur
val. Innan radioindustrin efter tran
sistorernas tillkomst började koncen
trera tillverkningen till små bärbara 
apparater fanns det också ett stort an
tal goda distansmottagare med mån
ga kortvågs band att tillgå till över
komliga priser. De lokalastörningar
na var, liksom trängseln i etern, mind
re, och mottagarna mindre hemfallna 
åt intermodulation i ingångsstegen. 

Dagens kortvågslyssnare har svå
rare a tt fä tag på en mottagare som 
till överkomligt pris uppfyller elemen
tära krav. En av de fä som gör det -
och enligt förf:s mening gör det bra 
- är TRIO 9R-59DE, som RT tidi
gare omnämnt i olika sammanhang. 

Denna modell tycks ha blivit en 
försäljningsucce i Tyskland och Stor
britannien. Jag har i åratal kastat 
lystna blickar på de läckra helsides
annonserna i dessa länders fackpress 
och när apparaten så småningom in
troduceradeS i Sverige var jag därför 
mycket intresserad av att prova den. 
- Föregångaren 9R-59 hade' ju inte 
allra bästa rykte. 

Konstruktion 
och uppbyggnad 
Som framgår av block- och princip
scheman är det fråga om en enkelsu
per med separat oscillator (V 311 ' 
~ 6AQ8/ECC 8S), ett avstämt HF-

steg (VI' 6SA6/EF 93) och två MF
steg (V 4 V 5,2 6SA6/EF 93). I blandar
steget används heptoden 6BE6/EK 90 
(V~~: 

Urovavstämning och bandsprid-
ning sker med var sin treensad vrid
kondensator och bandskiften genom 
omkoppling mellan kompletta spol-
paket. . 

Instruktionsboken och de utländ
ska annonstexterna uppger samstäm
migt att ett av de tre MF-filtren utgörs 
av ett mekaniskt filter, men vid upp
repade kontrollräkningar har jag inte 
kunnat fä det till annat än att två av 
de tre filtren är mekaniska. 

Som AM-detektor (vågtyp A2, A3) 
används dioden D4 (lN60). För mot
tagning av vågtyp Al finns en sväv
oscillator (V 70' ~ 6AQ8/ECC 8S), 
avstäm bar från frontpanelen, och för 
ESS används en produktdetektor 
(V 6' 6BE6/EK 90), där ESB-signalen 
påtrycks det ena styrgallret och sväv
oscillatorfrekvensen det andra. 

Automatiska känslighetsreglering
en styrs från en spänningsfördubb
lande likriktare med dioderna 0 20 3 
(2 SW-OSS). Störningsbegränsaren av 
serietyp utgörs av dioden D5 (S W
OSS). 

S-metern, eller rättare, fåltstyrke
indikatorn, ligger i en bryggkoppling 
mellan MF-rörens katoder. 

LF-delen med rören V 7b (~ 6AQ8/ 
ECC 8S) och V 8 (6AQS/EL90) är kon
ventionell. 

MF-, detektor- och LF-delarna är 
uppbyggda på tryckta plattor. 

Lokaloscillatorns anodspänning er
hålls från en separat lindning på nät-
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Hur förstärker man , 

svaga antennsignaler 
för TV och UKV-radio? 

Korta fakta om Siemel1s Mini-antennförstärkare: 

• Lämpliga i antennanläggningar med begränsat 
antal uttagspunkter t. ex. i villor, rad- och kedjehus 

• Kan byggas in i antennernas kopplingsstycken eller 
i en vattentät kåpa för montage på antennmasten 

• Är utrustade med transistorer 

• Strömförsörjningen sker från ett nätaggregat, som 
ansluts till belysningsnätet och kan betjäna upp till 
tre Mini-förstärkare samtidigt 

• Lämplig kabel är SAL424, som har strömförsörj
ningsledare ingjutna i antenn kabelns yttre 
isolation. Separat 2-ledarkabel eller ledare och 
skärm i antenn ledningen kan också användas 

• Är färg-TV-klar 

Vid installation av villaantenner utnyttja Siemens 
"vi Ilaanten npaket". 

För närmare upplysningar och hjälp med planering av 
aktuella objekt kontakta någon av Siemens filialer: 
Stockholm 081229640, Göteborg 031/400340, Jön
köping 036/11 9540, Malmö 040171240, Sundsvall 
060/150070. 

III CJC!e~lt 
.. ~~:.:;:;g::r 

TV P2-antenn med 
kopplingsstycke för 
inbyggnad av Mini
förstärkare eller 
anpassn i ngstransfor
mator 

Siemens Mini-antenn
förstärkare monterad 
i kopplingsstycket på 
en TV-antenn 

Mini-antenn
förstärkaren inbyggd 
i en kåpa med nätdel 
SAG3030cN uppsatt 
inomhus 

t 
SlEMENS 

S2-990 

Siemens Mini-förstärkare 
Informationstjänst 7 
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DX-special 

transformatorn över en egen likrikta
re och ett eget filter. Härmed har man 
uppnått att oscillatorns anodspän
ning inte påverkas av hög- och mel
lanfrekvensrörens anodström, dvs i 
sista hand signal st yrkan. 

Yttre kontrollorgan 
och anslutningar 

I.F. AMPLIFlER SECTION DETECTOR AND AUDIO SECTION 
r--- ------- - --- - -----, r------------------------l 
I 
I 
I 
I 

I I S.P 

: 1~"8(] 

I 
~ .~ I 

IN60 I 

L. 
__________________________ L-____ ~SW-05S : 

AVe I 

I Rectif ier : 
I I L __________________________________ J +8 

Längst till vänster på frontpanelen är 
svävoscillatorns avstämningsorgan 
placerat. Reglaget används även vid 
mottagning av ESB-modulerade sän
dare, varför lägen till vänster om noll
läget är märkta med LSB - Lower 
Side Band - och de till höger med 
USB - Upper Side Band. Det vänstra 
operationsområdet bör emellertid an
vändas vid mottagning av stationer 
på 3,5 och 7 MHz och kommersiella 
ESB-stationer, medan det högra 
lämpligen används på 14 MHz och 
däröver. 

Fig l. Blockschema över TRIO 9R-59DE. 

A 

RF 
VI 68A6 

BAND 
A .550-1600KCS 
8 . 1,6-4.8 Mes 
c . 4.8-/4.5 Mes 
0 .10.5-30 Mes 

16 ~ 

MIX 
W6BE6 

Fig 2. Principschema över TRIO 9R-59DE. 
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RF-S 
VR_ M ,,,,",,,C ~u:o.<_ 

OI-rMET~ 

IN 60 

' \.---

US-5P,B 

'-::H""'?+l:-'~.."j.-"""'---- - - _.,..._...J 

VS PlUG 

~3 
8.@i1 

'f t 

C4' 
0.Q1 

9R-59DE 



Varför Siemens 
antennförstärkare ?-

Idel fördelar med Siemens SICASET -system: 

• Ett framtidssäkert förstärkarsystem, som vid behov 
enkelt kan kompletteras för ytterligare program. 

• Ett förstärkarsystem med största variationsmöjlig
heter gör det användbart överallt där antennsigna
ler behöver fördelas. 

• Enkelt montage utesluter felkopplingar. 

• Heltransistoriserade enheter ger minimala ström
kostnader och lång funktionstid. 

• Servicevänligt utförande. Snabbkopplingsanslut
ningar minskar arbetsinsatsen till. ett minimum. 

• Finns även i kombinationsutförande - två förstärka
re med skilda frekvensområden sammanbyggda 
till en enhet. 

• Högvärdiga komponenter och noggrann tillverk
ningskontroii garanterar lägsta service- och under
hållskostnad. 

För närmare upplysningar kontakta Sie mens AB: 
Stockholm 081229640, Göteborg 031/400340, 
Jönköping 0361119540, Malmö 040171240, 
Sundsvall 060/150070. 

t 
SlEMENS 

52-989 

Siemens SICASET -system 
för säker mottagning 
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TEFLON®-isolerad bandkabel. Där stor smidig
het önskas. Isoleringen motstår kemikalier, åld
ras inte och är värmebeständig. Finns som 
standard med 10 st ledare. 

Obehandlad Antisignalbehandlad 

TEFLON®-koaxialkabel, antisignaibehandlad 
(Iow nolse). Hos koaxialkablar i rörelse (för 
mätprober, givare etc) uppstår lågfrekventa 
störningar. HABIA har utvecklat en antisignaI
kabel (IGW noise) som reducerar denna effekt. 

--------Jag är intresserad av 

B bandkabel B kapad och skalad tråd 
low noise koaxialkabel UL-godkänd tråd 

Namn __________________________________ ___ 

Adress __________________________________ __ 

RT9 71 --------

2 

4 

TEFLON®-isolerad tråd - kapad och skalad. 
Utnyttja vår nya service. Låt oss kapa och ska
la tråden åt Er. Vi offererar gärna specificerade 
längder och antal i dimension från AWG 36 
till AWG 2. 

, 

TEFLON®-isolerad ledaingstråd - UL-godkänd. 
Där Underwriters Laboratories' godkännande 
krävs på ingående komponenter - välj HABIAs· 
UL-godkända ledningstråd. Finns från AWG 32 
till AWG10. 

® Registered Trade Mark, DU PONT 

(H8BIB) 74100 KNIVSTA 
TEL 018/34 10 00 

14 RADIO & TELEVISION-NR 9 - 1971 
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Mixersystem M 700 

UNAMCO M700 är den perfekta kontrollförstärkaren i det mindre diskoteket eller för hemmabruk. Förutom myc
ket goda data har den en mängd kontrollmöjligheter. Bilden ovan ger en god uppfattning och några saker skall 
poängteras. 

1. VU-metrarna är stora och pärmed lättaviästa. De är också illuminerade varför utslagen syns tydligt även i däm
pad belysning. 

2. Monitoring finns på ingångsreglarna Phono 1. Phono 2. Tape' samt utgångsregeln Master. Inbyggd förstärkare 
finns så att hörtelefon direk.t kan anslutas. För att inställningen av programkälla . skall synas även i svagt ljus 
lyser en röd lampa ovanför den regel som motsvarar programmet. 

3 . AB-test för lyssning före eller efter band. 

4. Tre olika filterfunktioner finns. Med "Bass-cut" kan basavskärning på mikrofoningången steglöst regleras. Fil
ter ".High:· och "Low" skär av de allra högsta resp. lägsta frekvenserna . 

För snabb information. skriv under adress : UNAMCO. Box 14058. 10440 STOCKHOLM. 

AUDIO STOCKHOLM 
Storgatan 29 ' 
11455 STOCKHOLM 
6 1 06 44. 6 1 06 55 

FONA RADIO 
Marielundvej 28 
2730 HERLEV 
Försälj : 91 7000 
Service : 91 48 11 

FILM-MASTER KY 
Fabianink 13 
001 30 HELSINKI 
Tel : 662300 

F:a Ingolf Omholt jr 
Trondheimsveien 82 
OSLO 5 
376980. 373894 
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U nder ovannämnda ratt är hörtele

fonuttaget placerat. Vid anslutning av 
hörtelefonpropp bryts högtalarut
gångens 8 n uttag, medan 4 n uttaget 
fOrblir inkopplat. 

I mitten sitter de koncentriskt an
ordnade avstämriingsrattarna; den 
stora inre fOr grovavstämning och 
den något mindre yttre fOr bandsprid
ning. 

På den till grovavstämningen hö
rande vänstra avstämningsskalan är 
amatörbanden markerade, och deras 
början i den högfrekventa änden är 
markerade med identifieringsbokstä
ver. Med index inställt på någon av 
dessa bokstäver stämmer den högra 
bandspridarskalans frekvensgrade
ring för motsvarande band . Bandspri
darskalan kan naturligtvis användas 
fOr fininställning vid varje frekvens, 
men den är endast kalibrerad för 
amatörbanden. Skalfönstren är be
lysta . 

Funktionsväljaren till vänster om 
avstämningsrattarna bryter i yttersta 
motursläget nätspänningen. I nästa 
läge inkopplas AM-detektorn, i det 
tredje även störningsbegränsaren, i 
det fjärde bryts ingångsrörens anod
spänning, i det femte inkopplas sväv
oscillator och produktdetektor samt 
ändras tidskonstanten för ingångsrö
rets automatiska känslighetsreglering. 

Bandväljaren till höger om avstäm
ningsrattarna har områdena 0,55-
1,6, 1,6-4,8, 4,8-14,5 och 10,5 -
30,0 MHz. 

Reglaget längst upp till höger (VR 
I i schemat) varierar HF- och MF
stegens förstärkning. 

Närmast därunder ligger volymkon
trollen (VR 3) och längst ned antenn
trimmern, som ligger parallellt med 
ingångsstegets avstämningskondensa
torer. 

På baksidan finns ett reglage för 
nollställning av få ltstyrkeindiKatorn . 
Här finns också uttag för högtalare 4 
och 8 n, osymmetrisk antenningång 
och jordledning. Under en täckbricka 
finns ett fårdigborrat hål för koaxial
kontakt. En åttapolig kontakt ger 
möjlighet till fjärrmanövrering, då 
mottagaren används tillsammans med 
en sändare. Till denna kontakt är 
mottagarens antenningång,jorduttag, 
8 n utgång, anodspänning och AKR
linje l ) internt anslutna. 

På baksidan har också den utifrån 
bytbara nätsäkringen sin plats. 

Med mottagaren fOljer ett par ),5 
cm långa extraben för den, som önskar 
sluttande uppställning av apparaten . 

I) Förf fOredrar termen automatisk 
känslighetsreglering framför den ve
dertagna, ' automatisk förstärknings
reglering (AGC), för att förkortning
en skall kunna skiljas från automatisk 
Jrekvensreglering AFC. 

Piezo-Transducer 

Matching 
Transformer 

Input 

I 

Soldered lead Coupler 

Fig 3. Mekaniska filtrets uppbyggnad. 

Förberedda kompletterings
möjligheter av mottagaren 
Lokaloscillatorn, svävoscillatorn och 
produktdetektorn försörjs som 
nämnts från en separat anodspän
ningskälla, men vid behov är det lätt 
att med ett stabilisatorrör ytterligare 
förbättra dessa stegs spänningsför
sörjning. På chassiet finns för detta 
ändamål redan en fårdigkopplad rör
hållare - allt man har att göra är att 
sticka i ett sta bilisa torrör av typ 
OA2{VR-150. 

Den som önskar bygga in en kri
stallkalibrator kommer att finna detta 
nästan lika enkelt, då hål för rörhål
lare och kristallhållare finns upptagna 
redan och den erforderligp strömbry
taren redan är monterad - den på
verkas av ratten för HF-förstärkning 
i yttersta medursläget. Schema och 
komponentförteckning finns i den de
taljerade instruktionsboken. 

Oscillatorrörets ena halva används 
inte. Instruktionsboken föreslår att 
den experimentlystne kopplar den 
som katodföljare till oscillatorn, men 
andra användningssätt är ju också 
tänkbara . 

Mottagaren 
i praktisk användning 
Avstämningsrattarna är mycket 
greppvänliga och fungerar utan till
stymmelse till glapp. Skulle någon kri
tik resas mot avstämningsorganen 
skulle det vara, att bandspridarens 
gradering är väl gles - men i gengäld 
finns en tätgraderad linjär skala -
och att identifieringsbokstäverna står 
i fel skalände. 

Temperaturdriften, som under den 
första kvartstimme n är påfallande 
hög, minskar successivt och är efter 
en timmes drift praktiskt taget för
sumbar, något tiotal Hz. 

Svävoscillatorn är onödigt övertons
rik, vilket under vissa driftfOrhållan
den kan vara en liten olägenhet. 

Inställningen för ESB-mottagning 
är som vanligt vid mottagare av den
na typ en smula jockig. Volymkon
trollen skall stå på maximum och HF
förstärkningen skall vara minsta möj
liga, varfOr avstämningsinstrumentet 
ger så lågt utslag - om något - att 
det är svårt att stämma av mottagaren 
optimalt. Man får mer eller mindre på 
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To 800 ohm 
Matching 
Transtormer 

Output 

l 

känn manövrera både avstämning och 
svävoscillatorfrekvens. 

Selektiviteten är anmärkningsvärt 
hög : -6 dB vid ±2 kHz och -60 dB 
vid ± 6 kHz. Eftersom mottagaren 
saknar variabel selektivitet, blir musik 
alltså tämligen onjutbar. 

Spegelfrekvensförhållandet ligger 
mellan 95 dB vid lägsta mottagbara 
frekvens och 20 dB vid högsta . 

Mottagaren är påfallande fri från 
intermodulation i ingångsstegen. 

Känsligheten sjunker typiskt med 
6 ii 9 dB från lägsta till högsta fre
kvens inom varje skalornråde. Totalt 
ligger känsligheten inom 2-10 IlV 

. fOr 12 dB brusavstånd. 
TRIO 9R-59 DE tillverkas av det 

japanska fOretaget TRIO Corpora
tion och saluförs i Sverige av Semicon 
Elektronik AB, Stockholm, tel 08-
5440 10. Den levereras färdigbyggd 
och trimmad till ett pris som är avse
värt lägre än vad många ungefär lik
värdiga byggsatsmottagare betingar, 
varfOr jag anser att den ger god valu
ta för pengarna . 

L-O L-Im 





från Philips 
som kan 

elektronik ... 

... en 
komPlett . serie 
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service 
-Spray 

Service-spray för yrkesmän. Service-spray för Er som 
vet vad snabb och effektiv service betyder. Spray för 
varje ändamål. Spray som rengör, löser, skyddar, 
polerar, isolerar o.s.v. 
Phil ips service-sprayer är speciellt utexperi
menterade för elektrisk industri och ser-
vice. Och provade av yrkesmän över hela 
världen. 
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Framtidselektronik och företagande 
"Uppenbart är att utvecklingen inom telekommunikationsindustrin är helt fantastisk:. För en lekman är det omöjligt att 
jämföra konkurrenterna. För en fackman är det troligen i dagens läge näst intill omöjligt. När japanerna säger att de 
tagit marknad i Venezuela, när 117 talar om sitt intrång på LM:s monopol i Australien, när LM säger att det är först 
i Europa med elektroniken interurbant, när Siemens är ensamt om syntetiska röster över knapptelefon etc - då är det 
nog bara att avvakta den kommande utvecklingens betydelse i ekonomiska termer, det vill säga i fOretagens aktiekurser." 

Citatet är ur Dagens Nyheter för den 20 juni i år dir aktie- och företagsspecialisten Sven-Ivan Sundqvisr skriver ovan
stående i anslutning till att han på ort och ställe i Geneve - se RT:s glimtar från Telecom-expon i detta nr - imponerats 
av den samlade världsindustrins spektakulära PR-jippon. Utgångspunkten är "en studie av LM som placeringsobjekt 
på 1970-talet", och Sundqvist finner att detta "bör till en stor del vara en studie av dess konkurrenter och hur LM kan 
mäta sig tekniskt och administrativt med dem". * DN-experten har sett paradsaker och prototyper. Det är lätt att förstå att han fascinerats. Men är inte den här 
sortens jämförande f"oretagsgranskning, hur bestickande den än verkar, något rätt fiktivt? Ger den någon mera reell 
uppfattning om just firmornas egenskaper som finansobjekt ? Något ja, men knappast i den utsträckning många tydligen 
föreställer sig. Man kan titta på bilindustrin. På motorsalongen varje år i just Geneve återfinns ailtid något superför
finat och "futurabetonat" på fyra (1) hjul. Tekniken bakom är nog så imposant. men kommer åket någonsin att gå i 
produktion? Möjligen plockas någon detaljlösning över till "the bread-and-butter family sedan" från koncernen ifråga. 
Påverkar detta GM:s, Fords eller Chryslers aktiekurser? Knappast. * Det medges att jämf"orelsen·inte tål att pressas. Elektronik är något annorlunda; bildtelefoner, elektroniska auto
matväxlar, system och hybrider mellan datorer och kommunikationssystem är naturligtvis något annat än krom- och 
formgivarglädje, eller, för den delen, även en säkerhetsbil. De nämnda tingen, vilka i sig redan nu kan bygga på beprö
vade element och applikationer som är kända från andra sammanhang, bör naturligtvis ses som helheter (och nyheter), 
också om dellösningarna ibland återfinns i mindre, vanligare och oglamourösare produkter. Avancerad och dyrbar 
elektronik känner vi ju från många sammanhang, då olika firmor världen över ofta uppvisar höggradigt utvecklade 
anordningar·på olika områden, men utvecklingen och produktionen är dyr, marknadsf"oringen komplicerad och köparna 
ytterst få. Man får, kanske inte alldeles med orätt, stundom intrycket av prestigeuppvisningar infOr konkurrenter -
och aktieägare! * DärfOr är det väl rimligare att inte söka haussa den bir sortens skyltf"onsterprodukter, med all aktning fOr teknolo
gin, kunnandet och satsningsviljan bakom. utan vid bedömningen av företagen mera lita till de långt trivialare men pro
duktions. och säljsikrare "gamla vanliga" sakerna. Lekmannen fAr ingen större insyn dir, och kanske fångar de inte 
fantasin lika starkt som de mera spektakulära produkterna. Men med säkerhet äger de avgörande betydelse även i det 
kommande, också i "ekonomiska termer". Elektroniska telefonstationer, direkta satellitöverföringar och superkommu
nikationsteknik kommer att ha sin tid och måste givetvis börja utvecklas nu, och naturligtvis har DN rätt i att teknologi 
och administration är (och måste vara) ett mått pi företagens kapacitet och konkurrensföflnAga liksom deras framtids
utsikter - men olyckligtvis bara et t av många kriterier. * Tekniken som sådan, eller teknologin, ligger ona längt före de rätt opåverkbara, marknadsmässiga och finansiella 
realiteterna som bestäms av många och irrationella faktorer. Det är inte de mest aval\CC<rade fOretagen som alltid kan 
räkna med att ta hem de stora orderna, oavsett vad man i skilda sammanhang kan ha att erbjuda. Som DN nogsamt 
måste veta är t ex kreditmöjligheterna vid köp av sådana här oerhört dyrbara system allt of~are avgörande, mer av
görande än kunskapsnivi och produktionsteknik. 

Utvecklingen är helt visst fantastisk - men den rymmer också lika fantastiska bakslag. Det återstår att se vad som 
realiter kommer ut av Telecom-mässan då olgon skall fis att betala all framtidselektroniken. 

Namn och namnlikheter 
på elektronikområdena 
Som rapporteras i detta RT-nr har den kända brittiska audiomaterieltillverkaren Acoustical Manu/acruring Co Ltd pi 
rättslig väg j USA nått en överenskommelse med RCA om att det senare företaget avstår från att fortsätta lanseringen 
av sitt fyrkanaliga kassett-spelarsystem under namnet Quad 8 och i stället benämner det Q-8. 

Stämningen gällde intrång r varumärke. Av allt att döma behövdes inte någon regelrätt fullföljd inför domstolen, 
utan tvisten kunde biläggas "in an out of court settlement". Det inträffade är symtomatiskt för det birdnande läget 
pi olika marknader där - se ledaren i RADIO BL TELEVISIONS nr 7/8 - tillverkar- och säljintressen nu i stigande 
grad söker värna om ensamrätten till namn, kretsteknik m in. * Just Quad är ett intressant fall. Firmans aktion har kommenterats på olika bill i världspressen, och man andas 
förståelse på många bill men också skepsis inför de vidare möjligheterna. Namnet lär från början ha stått för "Qua/ity 
Amplijier Dantest;c". Det kan väl knappast ha fOresvävat herrarna Walker, far och son, att någon egentligen skulle 
fOrväxla den enkla, i huvudsak för ungdomspublik tänkta kassettanordningen med den från dylik elektronik vitt 
skilda. stora stereof"orstärkare och den elektrostatiska högtalare man i Huntingdon är känd världen över som tillverkare 
av. * Nej, skälen måste vara principiella, och man kan fråga sig om det inte är biddat för en lång rad namnskyddsmå1; 
i den här fyrkanaIfeberns dagar kan man ju knappast öppna en japansk "bulletin" eller ett amerikanskt hi fi-magasin 
utan att se prefixet QUAD i en mängd namnsammansättningar: Quadrophonic, Quadsyntheziser, QUAD-sound, QUAD
phonie"; m m i olika kända firmors apparatlanseringar. Och just detta "Quad" ir ju en inte alltför ovanlig glosa hemma 
i England. Man kan se en hel del olika ting karakteriserade av den här latinsk-engelska f"orkortningen, som ju bl a 
har innebörden fyrsidig. kantig eller "tvilr". * Av allt att döma ansatte man det stora RCA fOrst för att få ett principient vägledande utslag, som torde få ligga 
till grund för vidare aktioner mot varunamnsintrång. I fallet Quad, som man kan sympatisera med, torde dock den av 
firman speciellt oönskade (man ·kommer säkert själv med en fyrkanalförstärkare i framtiden) sammankopplingen av 
benämningen i fyrkanalsammanhang ("it is especially important that the Quad name is not used in connection with 
four channel stereo -", (heter det i brev till RT) få ganska svirt att vinna beaktande på andra håll i världen. Snarlika 
benämningar går ju också att finna på, och man kan förutse ett tvistande utan ände. * ÖVer till det lite lokalare perspektivet: Rätten till namnet Digimeter, .som Saab-Scania vill tillskriva sig, är nog 
fortfarande en öppen fråga. Vi ifrågasatte i f"oregående ledare om en del namn och benämningar verkligen är inregistre
rade och skyddade i vlrt land och höll för troligt att så icke är fallet. 

Mot bakgrunden av att man från Saabs sida den 24 juni i år underrättade RT om att "kollisionskurs" förelåg och 
det faktum, att Kungl Patent- och registreringsverket först den 28 den månaden till sin namnskydds- och varumärkes
sektion mottog en ansökan om registrering av namnet Digimeter på Saab, ter det sig en aning f"ördomsfritt att hävda 
några rättigheter. Namnfrågan, eller frågan om vem som har den s k bIlttre ritten till benämningen liksom om den skall 
anses skyddad avgörs nog inte på avsevärd tid, och det bör finnas god tjd för bestridande - efter SACO-strejken är 
tålamod en nödvändig dygd för den som vill ha igenom något i det verket! * RT har inga som helst kommersiella intressen av det här med Digimeter;.vi är som känt inte i instrumentbranschen 
och vi säljer inga byggsatser. Men sådant här har principieUt intresse, och inte minst intresserar det många om inte även 
Saab skulle finna det tilltalande med en "out or'court settlement" och kompensera den lilla uppsalafirma som kompo
nerat och använt namnet i ett helt annat sammanhang än jätten i Linköping'? Säkert går det att finna en utväg som till-

fredsställer båda parter. ~ ... ~~ 
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R T-rapport från Geneve: 

Konferens kring satellit
kommunikationer och -service 
Framtidsvyer på TELECOM-expon 

D Den av internationella organ och institutioner uppfyllda staden 
Geneve har åter varit medelpunkten för händelser på området telekom
munikation: Tiden 7 juni -17 juli i sommar hölls i regi av Internationella 
Teleunionen den andra ITU-konferensen om satellitkommunikationer. 

D Denna anses vara den betydelsefullaste på 25 år och i framtidsper
spektivet kommer antagligen sommarens beslut att framstå som histo
riska. 

D Besluten har resulterat i digra frekvenslistor vilka reglerar alla 
former av satellitservice för alla länder. RT:s Göran Uvner har inhämtat 
fakta om konferensen, bl a från de deltagande svenska delegaterna, och 
även besökt den stora teleteknikexpo, TELECOM 71, som ägde rum i 
anslutning till konferensen. 

D Får vi i en framtid en "sam-skandinavisk" satellIt som reläar tre 
TV -program till över Norden? 

•• Arets - och kanske decenniets 
viktigaste händelse på radiokommunikatio
nens område avslutades den 17 juli i och med 
att delegater från telemyndigheterna i 110 
länder undertecknade det nya internationella 
avtalet beträffande tilldelning av frekvenser 
.för satellitkommunikation : Ett avtal som är 
resultatet av 40 dagars (7 juni-l7 juli) dis
kussion mellan delegaterna iGeneve. 

Konferensen var den andra i ordningen med 
satellitkommunikation som huvudtema - den 
första hölls 1963, då man fortfarande kunde 
hålla räkningen på de sputnikar och satelliter 
som skickades upp från jorden. De frekvens
listor som då var preliminära har nu kom
pletterats, modifierats och fastställts. 

Arets konferens karakteriseras som den 
viktigaste som organiserats av Itu på 25 år. 
ITU står som bekant för The International 
Telecommunication Union, en internationell 
sammanslutning av 139 länders telemyndig
heter för att bl a handlägga och samordna 
utnyttjandet av frekveIlser för all slags radio
kommunikation. 

, 

Konferens av stor framtida betydelse 
Det var alltså fråga om en konferens uteslu
tande beträffande frågor kring kommunika
tion via satelliter, och man behöver ju inte 
vara särskilt insatt i detta ämne för att förstå 
att det är synnerligen brännbart. Rundradio 
via satellit är ju inte bara en teknisk fråga utan 
i högsta grad även en politisk sådan. Nu var 
det dock "bara" de tekniska och administra
tiva frågorna som diskuterades iGeneve -
andra aspekter får politikerna ta hand om. 

Enligt uppgift var det emellertid lite mer 
"hysch-hysch" i korridorerna och många av 
diskussionerna var också lite trögare än van
ligt, men man kan ju också förstå att vissa 

Vad som kanske inte är så bekant, är att 
ITU grundades redan 1865 och dänned är 
den äldsta av Förenta Nationernas underor
ganisationer. 

Fig 1. Några modeUer av synkronsatelliter från 1963 och fram tiD idag. Skala 1 :3. Den senaste, "Inteisat IV", 
är 6 m hög och 2,5 m i ·diameter. De båda parabolerna är vardera 1,25 m. 
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länder, som inte har hunnit så långt i utveck
lingen på det här området, är försiktiga och 
först och främst vill skydda sina egna intres
sen resp avvakta var "de stora" lägger sig. 

Nu föreligger, trots allt, det konkreta re
sultatet från den andra ITU-konferensen om 
satellitkommunikation i fonn aven frekvens
lista om ca 59 A4-sidor. Denna lista har nu 
de respektive telemyndigheterna i varje land 
att arbeta efter fram till den s k plankonfe
rensen någon gång före 1975 då bl a en nog
grannare kanalindelning skall göras. Frek
venser upp till 275 GHz har avdelats för 
"satelIitservice", som är den nya samman
fattande definitionen för vad· som tidigare 
kallades rymdradio eller satellitkommunika
tion, och det skulle föra alldeles för långt om 
vi skulle försöka återge alla dessa w-ekvenser 
här i tidningen. 

Bland det intressantaste för denna tidnings 
läsare är väl de frekvenser, som avdelats för 
rundradio via sateIlit, och här tilldelades för 
Region I - dvs Europa - frekvenserna 
11,7-12,5; 2,5-2,69 ; 41-43 och 84-86 
G~z. 

Enligt en svårtolkad fotnot har sateIlit
tundradio kommit att prioriteras på 12 GHz
bandet. Talesmän för Televerket i Farsta 
säger sig, naturligt nog, vara starkt kritiska 
mot detta, eftersom det i praktiken innebär 
att all mark bunden trafik:, som tidigare fun
nits i detta frekvensband, nu måste lämna 
plats för satellitsändningarna. 

Dålig utdelning för radioamatörerna 
Rundradio via sateIliter var dock inte det 
enda ämne som diskuterades. Alla tänkbara 
områden för användning av radiovågor var 
representerade, bl alandmobil satellitservice, 
aeronautical mobil och maritim mobil satel
litservice samt meteorologisk service, för att 
bara ta några exempel. Radioamatörerna 
hade ett viktigt intresse att tillvarata, nämli
gen att försöka få tillstånd att använda UHF
banden för sateIlitkommunikation. Det fick 
man också, men i mycket begränsad omfatt
ning, nämligen mellan 435 och 438 MHz. I 
stället höll man på att bli av med en bit av 
samma band till förmån för fartygstrafiken, 
som emellertid fick ge med sig den här gången. 
(Se amatörradiospalten i detta nummer för 
ytterligare information!) 

TV-program 4, 5 och 6 via satellit? 
En aktuell fråga i det här sammanhanget är 
naturligtvis om och när TV-program kommer 
att börja sändas via satellit direkt till motta
garna. Vi berörde inledningsvis att detta är en 
fråga av främst politisk natur, eftersom en 
satellit får en helt annan täckning än vad som 

varit möjligt tidigare med markplacerad ut
rustning. - Se bl a RADIO & TELEVISION 
1968 nr 6 för ett helt specialnr om ämnet. 

Rent tekniskt återstår också många pro
blem ännu att lösa; det gäller främst att kon
struera lämpliga antenner och konvertrar som 
är ekonomiskt realiserbara, och detta ligger 
åtskilliga år fram i tiden. Enligt uppgift från 
Televerket i Farsta har man där redan inlett 
undersökningar av möjligheterna att i fram
tiden sända TV -program via en stationär satel
lit över Skandinavien, i stället för som nu via 
ett stort nät reläsändare. Det skulle kunna 

Fig 2. Den ryska obemannade rymdstationen "Venus 4". 

innebära att man fick plats med både program 
4, 5 och 6, förutsatt att sändningarna sker ~ver 
10 GHz. 

Man arbetar fortfarande med hypoteser 
men rent praktiskt skulle det kunna lösas 
genom att man t ex helt enkelt hyr in sig i en 
befintlig satellit, men man skulle ock.så kunna 
tänka sig att de skandinaviska länderna går 
samman och bekostar en gemensam satellit 
för det här ändamålet. Men det är ännu bara 
ett projekt, som kanske skulle kunna bli verk
lighet om så där ett par decennier, får man 
anta. • 
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Fig 3. Antennsystem vid en sateUitstation på Madagaskar avsett för telemetrimottagning. Fig 5. Siemens bildtelefon. 

Fig 4. LM Ericssons bildtelefon. 
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TELETEKNIKENS FRAMSTEG OCH MÖJLIGHETER 
BELYSTA I MAGNIFIK SHOW PÅ TELECOM 71-EXPON 

•• Man bör i det här sammanhanget inte 
glömma en annan viktig händelse med direkt 
anknytning till radio konferensen - nämligen 
den utställning, också med huvudtemat satel
litkommunikation, som arrangerades under 
benämningen TELECOM 71. Denna ägde 
rum på utställningsområdet Palais de Expo
sitions i Geneve under tiden 17 - 27 juni och 
var den första internationella telekommuni
kationsutställning som arrangerats av ITU. 

Det skulle ta alldeles för mycket plats att 
försöka redogöra för ens en liten del av all den 
utrustning som exponerades, men vid en 
sammanfattning kan man snabbt konstatera 
att det var en magnifik uppvisning av den 
absolut modernaste utrustning som kvalifi
cerad teleteknik har att bjuda. 250 utställare 
från 17 länder fanns på plats, i många fall 
under direkt organisation av resp länders te
lemyndigheter eller regeringar. 

Komplicerade utrustningar för data kom
munikation via satelliter var givetvis rikligt 
representerade och likaså ett stort antal mo
deller av de modernaste kommunikations
satelliterna. Dominerande bland dessa var 
naturligtvis en modell av InteIsat IV (se fig 1), 
representerande en serie på åtta planerade 
satelliter, varav den första sändes upp den 
25 januari i år. Denna är nu parkerad i en 
bana över Stilla Havet öster om Nya Guinea 
och är där kapabel att överföra upp till 9000 
telefonsamtal eller 12 fårg-TV-kanaler eller 
en kombination av dessa plus dataöverföring. 
Den nya satelliten, till vilken bl a Svenska 
Radio AB står som underleverantör, är den 
hittills största kommunikationssatelliten både 
vad det gäller vikt och kapacitet. - Se RT 
1970-1971 i olikå sammanhang. 

Efterföljåre i Inteisat IV-serien kommer 
förutom över Stilla Havet också att placeras 
som länkar över Indiska Oceanen och Atlan

ten. Samtliga beräknas få en livslängd av sju år. 
Av de utställande länderna lade man sär

skilt märke till Japans, Italiens och Storbritan
niens montrar. Japan, som ställde ut på en 
yta av ansenlig storlek, visade även upp en 
hel del mer "jordnära" utrustning. 

BI a demonstrerade Toshiba sin faksimil ut
rustning för framställning av tidningar direkt 
på mottagarplatsen. RT har tidigare visat hur 
en liknande utrustning sammanbyggts med 
en TV-mottagare; tidningen " trycks" i mot
tagaren och matas ut från en öppning i TV
mottagaren. Utrustning av det här senare 
slaget är inte tillgänglig kommersiellt ännu -
inte ens i Japan - men kan mycket väl bli 

det inom bara några år. En mediarevolution 
kan då förestå, en kombination av grafik och 
elektronik som öppnar oerhörda möjligheter. 

Japanerna demonstrerade också det multi
plexsystem för överföring av två ljud kanaler 
till TV-bilden, som antagits i Japan. Systemet 
är av typ FM-FM och mycket snarlikt det 
system som televerket här hemma arbetar på 
för stereosändningar över FM-nätet. (Resul
taten hittills är dock)inte så uppmuntrande, 
enligt vad RT erfarit. I Farsta arbetar man 
efter tyska IRT:s förslag, men man får oaccep
tabla bildstörningar allt som ofta). 

Olika japanska företag visade också upp en 
imponerande mängd modem-utrustningar för 
kommunikation med datorer över telefonnä
tet. 

ÖsttyskIand deltog, som enda icke-inedlem 
i ITU, i utställningen med ett stort program 
av mobil kommunikationsradioutrustning. 

Sverige var representerat på TELECOM 71 
av två företag: AlIgon och LM Ericsson. Den, 
som hade något att komma med i samman
hanget var LM, som bl a gjorde reklam för 
sin nya terminalutrustning, vilken möjliggör 
samtidig transmission av 10800 telefonsamtal 
över en enda koaxiallinje, något som man 
säger sig vara ensam om i världen! Naturligt
vis kunde man här också få veta mer om den 
datorstyrda telefonväxel, som sedan en tid 
tillbaka framgångsrikt utprovats i Tumba-

området och som bl a erbjuder abonnenten 
automatisk väckning och återuppringning av 
upptaget nummer. 

Det som hos LM tilldrog sig största intres
set, var emellertid företagets bildtelefon, som 
också har gått under test här hemma en tid_ 
Kameran har vidvinkelobjektiv, och möjlig
het finns att fålla fram e~ spegel över optiken 
för återgivning av dokument. Utrustningen är 
omkopplingsbar för bred bands- eller smal
bal'\dsöverföring. I bredbandsläget är upplös
ningen 625 linjer, d v s samma som för en 
vanlig TV-bild. 

Den största konkurrenten till LM beträf
fande bildtelefoner på Europamarknaden är 
Siemens, som strax före TELECOM 71 in
troducerade sin mycket behändiga lilla bild
telefon. Den demonstrerades nu på utställ
ningen med hjälp aven trådlös mikrovågslänk 
på några få meter, konstruerad med hjälp av 
Gunndiodoscillatorer. 

Siemens bildtelefon är avsevärt mindre än 
LM :s; bildytan är endast 110 X 100 mm. Även 
upplösningen är mindre, man arbetar endast 
med smalbandig överföring och 225 linjer. 
Bildtelefonen kräver sex ledningar, fyra för 
bilden och två för ljudet. 

Prov med bildtelefoner pågår på flera olika 
håll, men man kan inte räkna med att de får 
någon vidare användning förrän under 1980-
talets början. G U • 

Fig 6. Originellaste inslaget: Deutsche Bundespost hade fårlagt sin del av utställningen inuti en jättestor 
telefonlur. 
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RT -översikten: 

Htji 
Det unga parer är bosatt i rymdens eter 
där den utmärkta ljudanläggningen spelar och gnyr, 
och liksom Egyptens fornkristna anakoreter 
höjer de sig över vardagens lumpna bestyr. 
De har icke satt bo med fåtöljer och lakan och fat, 
de har först och främst köpt sig en förstklassig ljudapparac. 
Se, der kan de åldrande brackorna inte fatta, 
ty dessa är fast i det timligas låga slär 
och kan inte begripa personer som blivit besatta 
av röster och annat som ovanefter är. 

HÖSTPREMIÄR FÖR HI Fl: 

H 

HÅRD KAMP OM KUNDERNA 
MED JÄTTEUTBUD I AUDIO 
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(Alf Henriksson i Dagens Nyheter.) 
- Som bekant inte bara "möbleras" det 

med ljud numera, det bosätts med sådant. Ta
lesmän för berörda branscher har givit inblic
kar i . hur ungdomen kan köpa ljudanlägg
ningar för tusentals kronor och t o m vandra i 
väg till radiohandeln med hela studielånet för 
att omsätta detta i diverse elektronik för hem
förnöjelse. DN hade f ö i vintras ett talande re
portage om ungdomens syn på det "strikt nöd
vändiga" för att bo; ljudanläggningen och 
några spånplattor utgör tydligen ofta inven
tarierna ... Det hela grundar sig .givetvis på 
det enorma intresset för musik som funktion 
för allt möjligt, musik som uttryck för livs
hållning och s k kommunikation , för pop och 
folkmusik och protestsång i ett oavlåtligt flöde. 
(TV är fullständigt "ute" i de här samman
hangen.) Ljudevangeliet är sanningen och 
frälsningen, och den här tonala och vokala 
stormvågen bildar också jordmån för diverse 
lockelser och mystik som att man skall "om
ge" sig med ljud, "omslutas" av det och hänge 
sig åt ett "skönt" leverne i hägnet av det elek
troakustiska budskapet, vilket som känt gärna 
lieras med mera påtagliga sinnesnjutningar -
hi ti säljs i "reklamen sedan länge bl a med 
hjälp av förväntansfulla nakna kvinnor ("man 
är väl kännare"), med virila (?) män hållande 
ölstånkor som skulle attribuerat en Falstaff, 
med ost och korv ... Här gäller, om någonsin, 
att mediet är budskapet ; tvåloperan som aIl
konstverk? 



NY SVENSK SO-WATT ARE: 
SONAB-RECEIVERN R 4000 
MED 3-PROGRAMAUTOMATIK 

•• I maj i år nedkom Sonabs Clas-Göran 
Wanning med 8,5 kg ny receiver, och med detta 
står alltså teamet Nils Mårtensson- Wanning 
hos Sonab Developments för att ha konstruerat 
vårt lands båda - och hittills enda - appara
ter av det slaget. R 4000 demonstrerades för 
RT i början av juni, sedan vi glimtvis tagit del 
av konstruktionsarbetets fortskridande under 
1970. 

Med R 4000 har man gått ifrån "bilradiout
seendet" hos föregångaren R 7000, och form
givaren Lars Lallerstedt har ritat ett hölje som 
är ännu mer originellt och särpräglat med 
svart finish och åtta, över hela "kabinettet" 
gående flänsar eller plåtprofiJer i två grupper. 
Se foto! Man kunde tro att utseendet dikterats 
av termiska problem, men plåtutpressningarna 
har inget med värmeavledning från innanmä
tet att göra eller med någon kylelementfunk
tion. "Skenorna" finns på både över- och un
dersida - man får titta på kontrollorganens 
påskrift för att inte råka placera receivern upp 
och ned ... 

Kontrollorganens panel framtill domineras 
av ett fyrkantigt visarinstrument. Det är FM
frekvensskalan. Det påminner slående om den 
typ som fanns på 1930-talets radioapparater! 
Länge hade man ju runda "skalor" för sta
tionsinställningen på radioapparater av alla 
slag, också kommunikationsradioenheter. Att 
skalorna med tiden blev enbart "liggande", 
rektangulära sådana har åtminstone tre orsa
ker: Höljenas form ändrades från "stående", 
hög modul till lång och låg. Det blev för oläs
ligt gyttrigt med att etsa in alla sändarnas 
namn över en rund avsökningsdel. Det gick 
däremot mycket lättare på en lång, rektangu
lär glasskiva. Man började använda "frihjul" 
för skalvisaren, som skulle kunna fås att löpa 
över stationsinställningsområdet med en 
snurrning på (den h,mga och balanserad) rat
ten. 

Eftersom stationsinställningen hos R 4000 
sker med en Preomat-koppling och alltså med 
kapacitansdiod-avstämning behövs inga rör
liga delar, och tre förinställda FM-program 
väljs med tryckknappar på fronten. Härvid 
ställer visarindikatorn in sig själv. R 4000 har 
gängse FM-band, 87,5-108 MHz. Önskar 
man "manuell" avsökning av detta, använder 
man en liten ratt på fronten, varvid en av
stämningsindikator ger besked om rätt inställ
ning. Automatisk frekvenskontroll ingår i R 
4000. AFC-kretsen är valfritt inkopplings bar. 
- Längst t ven av de nya, karakteristiska "in
strumentrattarna" med central greppdel. De 
är mycket stora och går mycket mjukt. Här 
ställs programkällan in: FM, Phono, Aux. är 
denna ingångsväljare betecknad med. 

A vstämnings- och signalstyrkeindikatorn 
finns tv om FM-skalan. Knappsatsen underst 
är strömbrytare, knapp för lyssning " före 
band", parallell-läggning av stereokanalerna 
till mono, inkoppling av diskantfrekvensskär
ningsfiltret och till sist "linjär" -knappen, med 
vilken den s k hörriktiga återgivningskurvan 
erhålles ("loudness"). 

Hi Fi-nytt i höst 

Sonabs nya receiver uppvisar ett mycket ovanligt utseende. Utförandet är i mattsvart aluminium och press
profilerna går över såväl över- som undersida. Apparaten är tämligen stor, särskilt jämfört med föregånga
ren, R 7000. Den kvarstår i produktion. 

Hörtelefoningång med anslutningsmöjlighet 
av aHa system mellan 8 och 600. ohms impe
dans återfinnes längst ned t h, och ovanför 
sitter de fyra stora tonkontroll rattarna tiH för
förstärkardelen. Volymen längst tv är av ak
tiv typ för största dynamiska omfång. Rattar
na för resp bas- och diskantreglering sitter 
bredvid. Dessa kontroller är annorlunda än de, 
vilka ingår i föregångaren 7000. Tonkontroll
delen uppvisar åtta transistorer och en mycket 
stor mängd övriga såväl aktiva som passiva 
element. Filterkurvorna som erhålls skiljer sig 
på Sonabmaner (och några andra, påkostade 
förstärkardelar) från gängse, kontinuerligt · 6 
dB/oktavhöjande kretsar, där tonkurvorna 
ligger rigida från övergångsfrekvensen och är 
opåverkbara i övrigt. Här planar tonkurvorna 
ut inom sitt inställningsområde, och man når 
en bättre balans än vid den annars vanliga, 
symmetriska formen. - Längst ut en balans
kontroll. Men har inte den kretsen numera 
överlevt sig själv? Den kan behövas någon 
gång vid användning av riktade högtalare, 
men vanligen är man ju inte framme och ryc
ker i ljudbilden med just balansens hjälp; mo
derna programkällor lider inte av "slagsida" i 
upptagningarna, som förr kunde märkas nå
gon gång. Det är tonkontrolldelen som den vä
sentliga påverkan av tonregister och utbred
ning sker med, menar vi. Men saknades ba
lanskontroll skulle förmodligen publiken upp
ta detta negativt, hur lite gemene man än an
vänder en sådan i vardagslag. Möjligt är natur
ligtvis att andra har annan uppfattning och av
vikande erfarenheter - det vore över huvud 
intressant att få undersökt i vad mån kontroll
organ, anpassningskretsar och .diverse inställ
ningshjälpmedel verkligen används i någon ut
sträckning av köparna! Vi misstänker starkt 
att många låter alla rattar stå i "neutralläge" 
och sällan eller aldrig rör. dem sedan väl appa
raten kommit på plats . . . vilket är tråkigt, då 
alla inbyggda möjligheter ju har fått betalas av 

köparen och merparten av alla inspelningar 
kan fås att låta bättre om man "rattar'" (ton
kontrollerna, nota bene!) lite. Industrin är se
dan några år inne i en hetsjakt där det gäller 
att· byngla in i apparaterna allt upptänkligt, 
från testgeneratorer till oscilloskop, åtminsto
ne i vissa av de prestigebetonade "imponato
rema" . (En imponator är en hi fi-grej så ut
styrd att den framkallar grann-avund i stort 
mått och har sälj sug till tusen; uttrycket är tro
ligen danskt och mycket träffande.) Men da
gens prestige-kretsar är morgondagens stan
dardutrustning, har det visat sig. Kanske verk
lig folk-fi saknas? En god förstärkare med 
bara ett par rattar - och det därutöver enda 
nödvändiga, en högt utvecklad tonkontrolldel ; 
det behövs nog mer än mycket annat. 

Sonabs R 4000 är nog ett steg i den här 
riktningen, då man uppenbart avstått från en 
mängd "gadgets" och kretsäventyr. Men det 
rimmar ju också väl med påtänkt utpris i vårt 
land, ca 1800 kr, om kalkylerna från våren 
står sig. 

En fortsatt granskning av receivern efter ton
kontroll delen och grammofonförstärkarkortet 
med dess sex halvledare ger vid handen att bak
panelen upptar anslutningar för skivspelare, 
bandspelare och två uppsättningar högtalare 
med impedansanpassning över 4-16 ohm. 
Dessutom finns en högnivåingång. 

Man kan, som vid alla bättre tuners och ra
diodelar, ansluta antennen antingen symme
triskt eller osymmetriskt, d v s för 300 ohm 
resp 75 ohm. 

Att man numera i ökande grad kan behöva 
driva annan utrustning - elförsörja den - via 
förstärkaren är något som alla amerikanska 
och japanska samt bättre engelska (franska 
med, skulle vi tro) alltid givit möjlighet till med 
hela serier av "switched outlets" resp "un
switched" do ; uttag för anslutning av anhan 
utrustning på bakpanelen. Olika apparater kan 
då ström- och spänningsförsörjas på ofta flera 
valbara nivåer, och antingen är, som de engel-

Detalj ur kretsschemat för FM-tunerns MF-steg. Märk kristallfiltren och de två integrerade kretsarna. 
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ska benämningarna ger besked om, strömutta
get funktionssammanfört med förstärkarens 
ordinarie till/ från-koppling, ell e); också kan 
man kontinuerligt strömförsörja sin extraut
rustning via förstärkaruttaget utan påverkan 
av "huvudapparatens" nätbrytarläge. Liksom 
i fallet hörtelefonanslutningar från frontpane
len tidigare, (sådana godkändes ofta inte utan 
den arme importören fick snällt lägga igen ut
gången) har det om medborgarnas välfård må
na Semko, förmodligen ensamt i världen, an
sett sådana här förstärkarbekvämligheter 
äventyrliga och inte godkänt dem. Som tidiga
re framhållits i denna tidning innebär en S
märkning ofta så vittgående ingrepp i en an
nars över hela världen godkänd och väl beprö
vad konstruktion att import ter sig menings
lös - eller åtminstone ställer sig starkt fördy
rad för sådana här extra modifieringars skull. 
Men i Sverige vet man ju alltid bäst. I klart 
medvetande om detta har konstruktören hos 
Sonab dimensionerat den här nätdelskretsen 
fullt nöjaktigt tom för det Kungl Kommers
kollegium underställda organet. - Intressant 
i det sammanhanget är f ö att studera kon
struk tionsritningarna. Strömförsörjningsdelen 
och spänningsväljardelen har gjorts i två ver
sioner, "German version" resp "Swedish ver
sion". Enjordanslutning skiljer, bl a. En vanlig 
nätkontaktanslutning ingår nu i Sonab R 
4000. - Nätdelen är som helhet mycket om
sorgsfullt skärmad med "inkapsling" runt om. 

Slutsteget är utfört symmetriskt-komple
mentärt.med 22 transistorer. Det arbetar med 
35 V, saknar utgångskondensatorer, vilket bl a 
gynnar dämpfaktorn som är så hög som 100 
eller mera. Effektdelen är elektroniskt säkrad 
mot kortslutning och variationer i såväl strörn
.som spänningsmatning. Drivstegen för högta
larna är differentialkopplade på ingångarna, 
vilket gjorts med tanke på t ex bättre skydd mot 
omkopplingsknäppar, HF-störningar från nät 
o dyl som kan vandra ut i högtalarna. 

Tunerdelen, som upptar stor plats i det över 
lag rymliga och serviceunderlättande höljet, 
har - givetvis - fått FET-bestyckning i in
gångssteget, som i övrigt har två transistorer. 
MF-delen, med två förstärkarsteg och diskri
minator, är uppbyggd av bl a två le. För bästa 
grannkanalselektion och lägsta infångnings
index har selektionen i MF-delen utförts med 
kristallfilter, vilket som känt också ger största 

TENNISSTADION 
HYSER HÖR NU 71 
2-12 SEPTEMBER 

• • Arets hi fl stereo utställning "HÖR NU 
-71" äger i år rum i Tennisstadion i Stockholm 
dagarna 2-12 september. Den ligger intill Li
dingövägen, och man kör ner Fiskartorpsvä
gen t v från denna. Parkering skall kunna ske 
på Ryttarstadion intill. ·- Buss 55 från inner
staden i riktning Hjorthagen har hållplats all
deles vid Tennisstadion, fö. 

"HÖR NU -71", som liksom tidigare år 
arrangeras av branschsammanslutningen Sven
ska High-Fidelity Institutet, blir den största 
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toppdämpning och flankbranthet samt en -
åtminstone principiellt - mindre inlänknings
dämpning och temperaturdrift. Flera fördelar 
ändå finns. Kristallfiltren är ju också fast av
stämda, varför allt intrirnningsarbete bortfal
ler vid användning av sådana. Passbandet blir 
flatare, o s v. Fördelarna är flera gentemot 
mångkrets Le-filter resp keramiska filter, även 
om man vid omsorgsfull konstruktion och di
mensionering av dessa element också kan nå 
mycket goda resultat, vilket flera konstruktio
ner på marknaden som t ex Braun vittnar om. 
- Tre kristallfilter används i R 4000. Kring 
pilottondekoden för stereo (en indikatorlampa 
varslar vid mottagningen) och MF-delen sitter 
en mängd avkopplings- och stabiliseringskret
sar. - Allmänt gäller, att den här tunern inte 
uppvisar samma förnämliga data som den i R 
7000, bl a är känsligheten lägre. Men för den 
Europaanvändning som avses (den skall tydli
gen tillverkas bl a i England av Sonabs fabrik 
där) är naturligtvis ca 3 JlV fullt tillräcklig. Jfr 
Studers åsikt om detta på annan plats i detta 
RT-nummer! Några brusundertryckningskret
sar för egen inkoppling finns inte i radiodelen, 
som man tydligen "syr" individuellt för varje 
exportland då inställningsautomatiken skall 
anpassas. 

~ Tillverkarens data, förstärkardelen : 
"Musikeffekt" i 4 ohms last-160 W totalt 
i 8 ohms last-120 W totalt 
RMS-värde eller kontinuerlig effekt mätt vid 

l kHz och 0,5 % klirr med en kanal i drift 
i 8 ohms last - 50 W per kanal 
i 4 ohms last - 70 W per kanal 

Vid samma frekvens och med samma distor
sionsgrad samt samtidig drift av båda kana
lerna, 
i 8 ohms last - 40+40 W 
i 4 ohms last - 50+ 50 W ut 

"Effektbandbredtl', 15 Hz-15 kHz 
Frekvensgång, ± 1,5 dB inom området 10 Hz 

till 25 kHz 
Harmonisk distorsion, mindre än 0,1 % vid 

1 kHz och alla nivåer upp till effekten 2 x 35 W 
resp mindre än 0,5 % inom tonområdet 20 Hz 
-10kHz. 

Intermodulation anges till mindre än 0,4 % 
för alla nivåer i effekthänseende upp till 2x 35 
W, varvid frekvenserna 50 Hz och 7 kHz styrts 
ut i förhållande 4:1, s k SMPTE-förfarande 

mässan i sitt slag i Norden. Besökarna får till
fålle att se och höra en betydande del av värl
dens audiomateriel, eftersom importen till vårt 
land omfattar det mesta idag, undantagandes 
en del nyare och mycket exklusiv, t ex ameri
kansk, materiel. Också icke medlemmar i In
stitutet deltar i utställningen och ljuddemon
strationerna. 

På "HÖR NU -71" får besökarna höra en 
musikergrupp spela. Musiken överförs sedan 
på trådlös väg till de olika demonstrations
rummen, där man sedan kan lyssna på denna 
musik genom de olika anläggningarna. 

På "HÖR NU -71" kommer Institutet som 
tidigare att informera om ljudbegreppen o s v 

\. 

Signal-brusforhållande, bättre än 60 dB, 
varvid volym ratten satts så, att 50 mW avges 
ut relativt nominellt inspänningsvärde 

Kanalseparation, bättre än 50 dB vid 1 kHz 
och bättre än 40 dB inom området 250 Hz-lO 
kHz 

Dämpfaktor, bättre än 100 
Värden för förstärkaringångarna: . 

Programkällans ingång Känslighet 
Pick up 2,1 mV 
Aux 100 mV 
-l'ape 100 mV 

Impedans Frekvenskarakteristik 
100 kohm RlAA-normerad 

> 100 kohm rak 
> 100 kohm rak 
För u/gångarna gäller, 
Band, 150 mV känslighet i 10 kohm. Högta

larna kan impedansanpassas över resp kanal 
enligt följande: Två högtalare för antingen 8 
eller 16 ohm kan anslutas på varje sida eller 
också en högtalare med 4 ohms belastningsim
pedans. I det första fallet kan alltså två par 
högtalare anslutas, i det senare endast ett par. 
Högtalarutgångarna är dubblerade. 

Hörtelefoner, 8 till 600 ohms impedans via 
normal telefonpropp, "jack". 

Baskontrollen reglerar ± 10 dB vid 50 Hz 
Diskanten påverkas ± 8 dB vid 10 kHz 
Lågpassfiltret skär 12 dB/oktav och -3 dB 

vid 8 kHz. 
~ Data för FM-radiodelen: 

Avstämningsområde 87,5-100 MHz 
Känslighet 3,0 JlV IHF, 2,5 JlV DIN 
Spegelfrekvensundertryckning 60 dB 
MF-dämpning 60 dB 
Grannkanaldämpning 55 dB 
AM-undertryckning 50 dB 
Infångningsdel 3 dB 
MF-bandbredd 240 kHz 
Diskriminatorbandbredd 600 kHz 
Frekvensgång i tunern, ± 1,5 dB inom 30 Hz 

-15 kHz 
Signal-brusforhållande 65 dB 
Distorsion vid 1 kHz, 40 kHz frekvenssving 

och 100 JlV inspänning 0,4% 
Stereoseparation vid 1 kHz 35 dB 
Undertryckning av piloltonen 19 kHz, 40 dB 
Undertryckning av 38 kHz underbärvåg, 40 

dB 
Tillverkare: AB Sonab, Solna. • 

i ord och bild. Det blir även särskild informa 
tion till besökande skolklasser och studerande. 

Enligt vad RT erfarit försöker arrangörerna 
också fä till mässan olika prominenta gäster, 
bl a den kände amerikanen Robert Moog, fa 
der till tonsyntetisatom med samma namn 
("Switched-on Bach"). "HÖR NU -71" är öp
pet för allmänheten alla vardagar mellan 
klockan 15 och 2.1 samt lördagar och söndagar 
mellan 11 och 18. För gruppbesök, skolor och 
institut gäller särskilda besökstider. 

RADIO & TELEVISION skall ägna evene
manget sedvanlig, ingående bevakning i tex 
och bild . • 



NYA SVENSKA 
HÖGTALARE! 
Nya svenska högtalare debuterar i dessa dagar 
i en allt stridare ström. Jfr RT 1971 nr 4. Det 
tiotal svenska nya högtalare för hi fi som där 
angavs har nu fått följe med ännu flera. Och 
några torde ha avsomnat, som förutspått. 
Men det avskräcker inte en mängd entusiaster. 
Bulletiner ingår sålunda t ex från Skogås 
söder om Stockholm om att Blomeneo AB nu 
kommit meq högtalaren Bl 7 A. Vi har inte 
lyssnat till den i skrivande stund, men till 
skillnad från samtliga nyetablerade och för
hoppningsfulla högtalerisnickare har den här 
firman sänt red. en skara (8 st) frekvensgångs
kurvor, bl a upptagande karaktäristiken vid 
högtalarens placering i ett 36 m2 möblerat 
rum. Dessa tonkurvor ser mycket bra ut! 

BL-7 A mäter 56 x 32 x 44 cm. Den är hjul_' 
placerad och mäter då 78 cm (med underrede). 
Hogtalaren är ett slutet system där de ingåen
de elementen skärmats från varandra med 
resonansdämpat metall nät för' undvikande av 
intermodulationsdistorsion. Högtalaren anges 
vara relativt placeringsoberoende. Vid lyssning 
och provmlitning har den varit placerad 0,5-
l m från vägg. Systemet omfattar en tio tums 
bashögtalare, två sjutums mellanregisteren
heter och fyra diskantelement. Delningsfiltret 
är av trevägstyp med övergångsfrekvenserna 
vid 600 Hz, och 4,5 kHz. Vid dessa skär filtret 
med max 12 dB/oktav. Högtalarsystemet är 
utfört för 8 ohms impedans och max 50 W 
RMS kan tillföras. - Anslutningskontakten 
är inte av traditionell DIN-typ utan Cannon 
XLR-3 Blomeneo AB, Trr..;nJl,run,å. 

• "Brevlådan" heter, som känt, en Gävle-till
verkad högtalare, ML-5R, utförd i en teknik 
med lutande toppdel som anges förena den 
rundstrålande högtalarens egenskaper med 
fronthögtalarens, vilket skulle åstadkommas 
genom att man har en uppåtriktad bas- och 
mellanregisterhögtalare om 8,5 tum i för
ening med två, i basreflexlåda anbragta snett 
uppåtriktade diskantelement av typ hemis
fårmembranstrålare. Dessa är snedställda och 
diagonal placerade. Härigenom uppges dis
kantregistrets spridningsvinkel bli hela 1800. 
Volymen är 40 I. Undre frekvensgräns=40 Hz. 
Attaohmssystem, gränseffekt 25 W. 

En ny, mindre variant har nu debuterat. 
Mini-lådan heter den. Basreflexlåda med 25 

I volym. Dimensioner 44x31 x31 cm. Två 
högtalarelement utgör bestyckningen. Atta 
ohms impedans, undre frekvensgräns 45 Hz 
enligt tillverkarna. Högtalaren sägs kunna 
placeras som bokhyllemodell tack vare dis
kantelementets placering. Se foto! 

ML Me/bi & Lindström AB, Gävle. 
• A(fa 6 heter den i ill. avbildade skapelsen 
med en "midja" mellan två träklädda höljes
paneler. Denna högtalare har funnits på 
marknaden en tid och sägs vara "konstruerad 

med tanke på normala lyssningsförhållanden 
där ofta - akustiska fenomen påverkar na
turtrogenheten i ljudåtergivningen." Förvisso 
så. 

Högtalaren är försedd med omkopplare för 
valbar anpassning till olika återgivningsför
hållanden, enligt data bladet. 

Frekvensgången anges till ±4 dB inom 
tonområdet 28 Hz-20 kHz. 5 W krävs för 
drivning, och max kan 45 tillföras. Systemet 
har impedansen 5 ohm. Det rör sig om en 
basreflexlåda: vilken bestyckats med sex hög
talarelement, varav fyra är för diskanten ... 
det verkar bekant på något sätt ... 

Högtalaren, som uppges vara "rundstrå
lande över hela frekvensområdet", har pa
tentsökts. Man kan få den på hjul eller sockel. 
Dimensionerna är 32 x 32 x 65 cm. 
• Ingenjör Olle Mirsch, mångårig medarbe
tare i Philips/Dux-koncernen, har numera bil
dat en egen firma för exploatering aven hög
talarnyhet av originellt slag. Det synes basera 
sig på önskan att undvika en alltid fastlagd 
lyssningsplats i rummet, liksom att det kan 
vara besvärligt att möblera gängse högtalar
Iådor så att ljudbilden blir gynnsam vid alla 
frekvenser samt att punktstrålning undviks. 
Hans högtalargrupp kan ses som en variation 
på dels äldre teman, dels rundstrålningsprin
ciperna a la Sonab (men rätt stora skiljaktig
heter finns). 

Hi Fi-nytt i höst 

I och för sig krävs inte alls några särskilt 
stora lådor för att man skall få en acceptabel 
basåtergivning, men eftersom låga frekvensers 
utbredningskarakteristik är en annan än högre 
ordningars kan man använda sig av detta i 
likhet med vad som skett tidigare på andra håll 
med trekana/system, som kan vara mycket 
tilltalande, och där allting under t ex 100 Hz 
tages ut "i mitten" av ljudbilden medan mel
lanregistren och diskanten fås att stråla ut på 
sidorna i separata högtalarenheter. Så delade 
man ju förr i tiden ofta upp frekvensområdet 
vid användningen av hornhögtalare; ett bas
horn sattes' i ett hörn och ovanpå detta pla
cerades övriga element, eller dessa drogs ut 
mot rumssidorna. (Philips hade på 1950-talet 
ett stort dynamiskt system med en "corner 
unit" plus två sidohögtalare för vägg eller 
bokhylla). Japanska förstärkarfirmor som tex 
Sony och Lux har sedan länge tillhandahållit 
apparater för s k centrum kanal för basuttag 
till en mittplacerad högtalare. Allt under 110 
Hz skall föras till den, vare sig man använder 
"rundstrålare" eller riktade system. Osv. 

Den aktuella lösningen tar, analogt med ut
ländska rön alltså, fasta på att man bör ha 
basdelen att ge tonområdet under ca 200 Hz, 
varvid problemet uppstår att få mellanregist
ret att avge varken mer eller mindre än de 
fastlagda frekvenserna. D v s något större 
problem behöver det inte bli, man får givetvis 
tillgripa effektiv avskärning/filtrering och an
vända bredbandiga mellanregistersystem. En
ligt uppgift används i Dux-fallet ett delnings
filter som skär 24 dB/oktav. Diskantsystemen 
är femtums och av kalottmembrantyp, som 
nu är vanligt. Man använder två sådana 
system. De är alltså inhysta i var sitt separata 
hölje. De har sällskap med resp mellanregis
terenheter. 

BasdeJen är inhyst i en låda som bildar en 
"möbel" för sig. Den kan användas som bord 
eller sittbänk o dyl och kan fås med hjulställ. 
I lådan ligger baselementet riktat nedåt mot 
golvet; jfr Sonab OA-6. Fundamentet befin
ner sig då ca 5 cm över golvytan. Man kan 
välja sin eger. kombination av högtalarna 
alltefter smak och rumsförhållanden, i det att 
enheterna går att häkta på varandra eller att 
vändas åt olika håll. Vid uppåtriktad diskant 
blir samverkan de olika registren emellan 
gynnsammast. Systemet ger ingen utpräglad 
riktverkan hos ljudet. - Vad slags förstärkare 
som lämpar sig och hur anslutningarna skall 
ske är inte bekant i skrivande stund. 

AB Monitor , Danderyd . 
• "Sperrling DP 1" heter en Linköpingsbyggd 
högtalare med två Pioneer-element som be
styckning. En annan variant har dubbla hög
talarsystem. I enlighet med de frejdiga "om
tolkningar" som all missförstådd elektrisk och 
osmält akustisk teori framkallar från en del 
yngre ny tänkare på det här området, har kon
struktören, som f ö eftersträvar "ideella" för
hållanden dimensionsmässigt, och det är ju 
vackert, för offentligheten framlagt en rad 
omvälvande teser, där det bl a heter att 
"lådan helt saknar den kraftiga resonanstopp 
som alla (RT:s kurs) slutna lådor och basre
flexlådor har i basen ... ", att "basreflex och ~ 
den slutna principen ger även en mycket • 
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ojämn impedanskurva och kraftiga fasför
skjutningar samt en dålig verkningsgrad". 
Man får också, äntligen, besked om att 
"magnetodynamiska pick uper har muddrigt 
mellanregister" . Denne elektroakustikens 
Mäster Olof har själv en tresektionsvis dämpad 
och sluten (?) låda som sägs ha "sting i Ijud
klangen" (!) enligt försiktig bedömning ("Det 
är säkert många som vill ha". Tyvärr så, ja. 
De vet ju inte bättre. Jfr kommentarerna till 
provningen i detta RT-nr) i "Sveriges första 
och enda tidskrift för högklassig musikåter
givning" , Stereo hi ji, där man brukar kunna 

inhämta många tankeväckande saker. Vår 
långt drivna blygsamhet avhåller oss från att 
nämna att RADIO & TELEVISION faktiskt 
sedan bra många år heter "tidskrift för -
audioteknik"; dock sysslar vi ju trots allt med 
lite andra ting också. Men är det okänt att 
Musik och Ljudteknik lever och har anor sedan 
I 950-talet ? Och att Musikrevy finns? Skärp
ning i Solna, tack. 

Firma Specialljud, Linköping. 
Slut för den här gången från den livaktiga 

och expansiva svenska högtalarfronten och 
över till 

SEX TONHUVUDEN OCH AUTOMATIK 

I PHILIPS NYA BANDSPELARE 4450 

Den här nyheten, som väl får anses ligga 
närmast under den semi-professionella Pro-J 2, 
beskriven tidigare i RT vid olika tillfällen och 
vilken apparat kvarstår i produktion, kallas i 
utlandet Maestro 4450. Den har en tid prov
sålts i bl a Österrike och mottagits mycket väl. 

Philips nya satsning på en bandspelare för 
hi fi-entusiasterna innebär en apparat som 
man troligen tänker hård konkurrera med mot 
främst den japanska importen. Det rör sig om 
en bandspelare för tre hastigheter och utförd 
för fyrspårsteknik. Maskinen skall kunna 
drivas antingen stående eller liggande. Auto
matisk reversering av bandet är möjlig på 
"Japan-maner". 

Utom alla hittills gängse detaljer som multi
play, ekoeffekter o s v, finns en lång rad nya 
drag. Sålunda är det inget "däck" utan man 
tillgår en förstärkare - "real Hi Fi" - om 
2 x 25 W. Den går att använda utan att sam
tidigt någon av de tre motorerna i 4450 är 
igång. Reglagen är då elektroniskt säkrade. 
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Man tillgår en komplett förstärkare med upp
lysta ingångsväljare och en mängd filter finns. 
Volym, balans och tonkontroller är utförda 
som skjutpotentiometrar, där greppdelen är 
transparent mot underlagets-banans grafiska 
inställningsmarkeringar. I en rad sitter sju 
väljare för hastighet, reverserillg, ingång för 
programkälla, m m. Spolningsriktning, paus 
osv väljs med en sats tangenter t h. Maskinen 
uppvisar en hel mängd reglage och indikatorer 
till glädje för många. Elektronisk säkring av 
slutsteget ingår. 

F f g använder Philips för en "entertain
ment recorder" tre motorer, och intressant 
nog består dessa aven Hall-motor samt två 
luftgaps-de-motorer för spolningen. 

Hall-motorn är alltså borst lös och av lik
strömstyp. Hastigheten regleras elektroniskt 
och referensen tages hela tiden direkt från 
motorn själv med mycket låga fluktuationer 
som följd (Jfr testet i RT:s aprilnummer). 

" QUAD" 
är en benämning man ofta kan se i olika tek
niska sammanhang och gärna i sammansätt
ningar med annat. För hi fi-publiken är nam
net främst förknippat med (de kantiga) engels
ka förstärkarna från Huntingdon. 

Denna kända brittiska firma fick för en tid 
sedan bilagt sin tvist med amerikanska ReA, 
som stämts inför domstol för intrång i märket 
Quad. ReA kallade nämligen sina fyrkanaliga 
kassetter för Quad-8. 

Utslaget är till förmån för britterna, som 
anses ha rätt till skydd för sitt inarbetade 
namn. ReA har gått med på att i fortsätt
ningen ändra kassett-varumärket till Q-8. 

Om >1coustical Manufacturing Co tänker 
fortsätta sina rättsliga aktioner är okänt,. men 
främst japaner använder ju inte sällan ord
bildningar på "Quad" för sina syntetiska f yr
kanalsystem, "QUADraphonie" (\ dyl, där 
logotypen understryker det KVADratiska, 
s a s. 

Dc-motorerna för spolningen arbetar utan 
några mekaniska friktionsförlopp för upp
lindningen resp avspolningen och avspelning
en/inspelningen. Spolmotorerna är förenade 
med tallrikarna via remmar med bara en 
funktion: Att driva ett "nav" i taget till för
mån för konstant belastning över remmarna 
och bättre livslängd. 

Hastigheterna är de gängse, 4,75, 9,05 och 
19 cm/s. 

Man har också beslutat frångå de mindre 
spolstorlekar, vilka hittills varit allenarådande 
på Philips amatörbandspelare. Nu har 4450 
givits stora 26,5 cm-spolar, alltså lika stora 
som t ex ReVox alltid haft. I likhet med denna 
linns på 4450 en omkopplare för bandspän
ning vid användning av mindre spolstorlekar. 

Alla reglage till bandspelaren är relästyrda 
(solenoid-). Man kan fjärrstyra bandspelaren 
med ett extra tillbehör. 

Häpnadsväckande nog har man för den här 
fyrspårsmaskinen föreskrivit sex tonhuvuden! 
I rad sitter två inspelningshuvuden, två av
spelningshuvuden och två raderhuvuden. Ena 
uppsättningen huvuden, om man delar upp 
dem, är avsedd för kanalerna 4 och 2, den 
andra enbart för kanalerna l och 3. Varför 
denna lösning valts lämnar · fabrikens redo
görelse inget besked om men uppenbart öns
kas optimalt spårutnyttjande (4-spår) i för
ening med så stort S/N som möjligt och, inte 
minst, bästa bandekonomi. Tvåspår är ju 
annars vedertaget för hi Ii. Alla tonhuvudena 
har sina styrpinnar för bandet, och dettas 
framdrivning och anliggning ombesörjs av två 
kapstanaxlar med tillhörande tryckru.llar samt 
en ledrulle i mitten, vilken ihop med två 
kuddar eller tryckdynor pressar bandet mot 
huvudena. Detta inger dock betänkligheter 
mot en i övrigt tydligen mycket modern kon
struktion; dylika liltkuddar brukar ofelbart 
vålla modulationsbrus och man har på många 
håll frångått dem. 



Reversenngssystemet möjliggör avspelning 
av bandet i båda riktningarna och med använ
dande av olika kanaler. Man kan ändra band
förloppet efter behag, också I]litt under spel
ning. Genom ett extra instickskort kan man 
säkra kontinuerlig automatreversering av 
maskinen. 

Räkneverket är fyrställigt. Nollställnings
knapp. - Vidare finns en fyra siffrors Auto
Stop-krets, med vilken tapen kan stannas på 
förvalt ställe. 

Två VU-metrar sitter t h och svänger "mot" 
varandra. 

Den sifferspäckade anordningen under dem 
med märkning Start, Time och Stop är en 
synkronklocka. Väl nätansluten och program
merad kan bandspelaren själv starta sig och 
börja banda in t ex ett radioprogram, då man 
själv inte är hemma. Klockan indikerar tim
mar och minuter, och genom den kan man 
bestämma på förhand då bandspelaren skall 
stänga av sig, allt inom 24 timmar. 

En cueing-anordning finns också på 44S0. 
Med dess hjälp kan man snabbt söka sig fram 
till eller redigera ett visst avsnitt. Avsökningen 
kan ske för vilken inspelningsriktning som 
helst, liksom för snabb fram- och backspol
ning. 

Under ett lock på fronten döljer sig fyra 
kontakter för anslutning av två mikrofoner, 
ännu en bandspelare resp stereohörtelefoner. 
Dessa kontakter ligger bakom "jalusilocket" 
längst ner tv. 

Spolningshastigheten kan väljas genom be
röring av den kontroll som i sitt friläge alltid 

ORTOFON FÖRNYAR 
PICK UP-BESTÅNDET 
Den danska finnan, som finansiellt och admi
nistrativt ombildats på sistone och som på 
sistone f ö haft täta påhälsningar av företrä
dare för svenska ljudmaterieltillverkare, har 
aviserat en ny pickup, F 15. Den ansluter sig 
konstruktionsmässigt till den tidigare ut
släppta och i RT skildrade M 15. Den nya 
nålmikrofonen utgör en något prisbilligare 
variant av denna och med inte fullt så goda 
data. 

Fyra olika F IS-versioner skall göras : 
F 15 S och O avses för anliggnings tryck om 

högst 2 p (0,7S är undre gränsen) och två 
andra versioner skall spåra vid tryck mellan I 
och 3 p. Man ser, att en variant är tänkt för 
användning i manuella hi fi-skivspelare, 
medan en annan tydligen avses för växlare 
där vanligen något högre nål tryck krävs. "S" 
och "O" anger om spetsarna är helt eller del
vis diamant-tippade, och i samtliga fall rör 
det sig om koniska slipningar, inte elliptiska, 
där radien är IS 11m. 

Enligt uppgifter i dansk fackpress ämnar 
Ortofon inte offerera sin nya pick up för 
styckvis försäljning genom detaljhandeln utan 
försöka bryta in på t ex Shure's dominans då 
det gäller leveranser till de stora europeiska 
fabrikerna för skivspelare och -växlare, vilka 
säljs med fabriksmonterade tonarmar och 
hålmikrofoner. Troligen kommer ett par 
svenska grammofonverk att förses med F IS 

ger snabbs pol ni ng, Önskas inte sådan, t ex 
under avsökning av visst inspelat avsnitt, kan 
man välja såväl Medium som Slow som has
tighet för spolningen. 

Under lägre tonhuvudshöljet ligger en skarv
och redigeringsanordning för bandet. 

En "electronic silencer" är inbyggd för 
klick-fria inspelningar. Kretsen påverkar för
magnetiseringsströmmen, vilken gradvis fås 
att nå sitt fulla värde inom en tiondels sekund 
efter det att man tryckt ner inspelningsstarten. 
Klickar som vållas av plötsliga biasförlopp 
undviks genom den här anordningen, som ter 
sig intressant som nyhet. 

Alla komponenter sitter på kretskort av 
instickstyp, och apparaten sägs vara mycket 
lätt att ge service. 

40Hz 60Hz 

i framtiden, om de inledande kontakterna full
följs med konkreta avslut. - Nyheterna är en 
logisk följd av att denna välkända gamla till
verkare, som numera även har USA-samarbe
te (den nya pu-förförstärkaren från Martin 
Electronics, Kansas City) måste bredda sitt 
program, som anses vara för "smalt" och 
dyrt. 

Generalagent: ELFA , Stockholm. 
~~-

DEMONSTRATIONSPANEL 
FÖR AUDIO-SHOWROOMS 
Ursäkta latin-svengelskan i rubriken. Vad vi 
vill visa på är en ny, kompakt "växel" för 
uppkoppling och demonstration av godtycklig 
kombination av 20 receivers eller förstärkare/ 
tuners plus lika många högtalarsystem för upp 
till 400 olika kombinationer. Anordningen är 
amerikansk och heter SelecTronic. Panelen 

Hi Fi-nytt i höst 

En lång rad tillbehör finns mot pristillägg. 
För nedanstående datauppgifter från till

verkaren gäller att DIN-angivelserna (45500) 
uppfylls. Bandspelaren har vidare ett inbyggt 
filter för undertryckande av pilottonen vid 
FCCjCC1R-FM-stereosändningar, vilka man 
önskar spela in. Filtret är bara aktivt vid in
gångarna Tuner och Aux, alltså högnivådo. 

Frekvensgång för 19 cm/s: Inom 6 dB mel
lan 40 Hz och 20 kHz utan filter (3/S dB 40 
Hz-12,S kHz) resp med filter inom 6 dB 
mellan 40 Hz och 16 kHz. - För 9,S cm/s 
gäller en övre frekvensgräns om IS kHz, var
vid avvikelsen är 6 dB (till 12,S kHz med 3/S 
dB). - Se fig. 

Generalagent: Svenska Philips AB, Stock
holm. 

8,2S0 Hz 

12,SOOHz 
; 1S,OOO Hz 

I 
I I 16,000 Hz 

I :: 2~'l1TOOOHZ 
II I I 3dS 

I I . 
I. I I Sd8 6dS 

I : 19cm/alwithout filter) 

: 19cm/slwith filter) 

9,S c m/a 

hyser 40 tättsittande omkopplare, och intill 
dessa återfinns en lampa för var och en för 
identifiering av vald kombination. Lamporna 
garanteras hålla 10 000 h och de drivs med 
halva normala spänningen för long life-egen
skaperna. 

Kretskort intill varje omkopplare ger den 
aktiverande elektroniken. Plats finns för ma
skinskrivna kort för identifiering av varje 
kombination man vill visa. Tillverkaren heter 
Amco. Electronics, närmare adress tyvä~r 
okänd. 

NYTT HI Fl-PROGRAM I ÅR 
FRÅN RANK-KONCERNEN 

Vid ett besök nyligen hos Ranks fabriker för 
högtalare - de är störst i Europa - och lIl.. 
elektronikenheter kunde RT-red konstatera, ,. 
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RT -översikten: 

att man genomfört en fullständig nydaning av 
sortimentet såväl på Wharfedale- som Leak
sidan. Båda dessa anrika pionjärfabriker för 
audiomateriel ingår sedan rätt länge i Ranks 
"konglomerat". Tillverkningarna sker i York
shire vid flera industrier. Talesmän för firma
ledningen tillstod att man kanske inte bedrivit 
utvecklingsarbetet med önskvärd takt i kon
kurrensen med främst de japanska märkena, 
som i riklig mängd importeras till England. 
Men man har haft en god grund att bygga 
vidare på i det förtroende som alltid visats de 
aktuella, inhemska märkena ; felet har varit 
ett för litet sortiment, ett med åren otidsenligt 
utseende hos apparaterna och för lam mark
nadsföring. 

Nu aviserade man ett helt nytt , breddat 
sortiment med ny formgivning för anpassning 
till internationellt mera gångbara linjer. -
Största intresset knyter sig kanske till Leak, 
som kommer att föras fram som ·" top of the 
line". RT såg bl a en stor och en mindre för
stärkare, en större receiver, en tuner och så 
naturligtvis de nu klassiska Leak Sandwich
högtalarna med sin aluminiumkon, vilka 
ytterligare utvecklats. De framstår efter bara 
kort provlyssning som mycket goda högtalare 
och kan det tilltänkta utpriset här, ca 600 kr 
stycket, stå sig, har högtalarbeståndet tillförts 
ett intressant alternativ. 

RT återkommer till det nya Leak-program
met och skall här visa några nya enheter med 
Wharfedale-namnet. Detta sortiment har ut
vidgats betydligt. Kvar finns de tidigare i RT 
beskrivna högtalarbyggsatserna, som blivit en 
stor framgång. Tre olika sådana Units finns . 
Högtalarna är nu av sex slag : Denton, Super 
Unton - som uppges vara Europas bästsälja
re på högtalarsidan - Rosedale, Melton, 
Triton och Super 60. Rosedale, Triton och 
Super 60 har tre högtalarelement, övriga två. 

Den i RT förut skildrade receivern 100.1 
får nu följe med bl a två nya enheter, 30 
wattsförstärkaren Linlon och receivern WE 40. 
Linton är gjord att matcha högtalarbeståndet 
och påminner en del om det nya Leak-pro
grammet designmässigt. - WE 40 har fått en 
"japansk" look. Den är tänkt att användas 
ihop med Wharfedales mindre, hyll placerade 
högtalarsystem. Den har både FM och AM i 
radiodelen, anslutningsmöjligheter för fyra 
högtalare, ingångar för två bandspelare och 
uteffekten 2 x 12 W RMS vid I % klirr. Se foto. 
- En skivspelare och en hörtelefon återfinns 
även i Leak/Wharfedaleprogrammet. 

En kassett-spelare i vilken inkluderats Dolby 
B-elektronik ingår till slut i Wharfedale-pro-

grammet. Den kallas DC 9, styrs med tangen
ter och uppvisar en sober formgivning, se iII. 

Generalagent: Rank Audio"Sonic, Djurs
holm. 

NY PIONEER- PRODUKT- LINJE 

MED FYRKANALIGA RECEIVERS 
Japanska Pioneer är givetvis med i fyrkanal
Ieken. I våras frigav man uppgifter om såväl 
de fyrkanalnyheter som är att vänta som om 
firmans nya förstärkar- och tunerserie liksom 
om de nya sam byggda, enheterna. En mycket 
intressant nyhet förestår i firmans nya direkt
drivna skivspelare. En dylik är också på väg 
från National-Panasonic, så vi får se vem som 
först erbjuder ett så avancerat (och dyrt) verk . 
• Fyrkanal-receivern heter QX-8000. Den be
står aven Quadralizer- del, som skapar det 
fyrkanaliga ljudintrycket av tvåkanaligt, gäng
se stereomaterial, enligt känd japansk metod. 
Man kan välja två skilda fyrkanaleffekter. 
I Matris-operationsläge får man ett efter
klangsrikt, rumsuppfyllande ljud av diffuserad 
karaktär. I Fas-skift-Iäget ger receivern fyra 
uppdelade kanaler, där de två bakre högtalar
na ger " konsertsalseffekt" och de två främre 
normalt, tvåkanaligt stereoljud. Eftersom slut
steget är fyrfaldigt , kan man både spela in 
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och av fyrkanaJiga band, om en lämpad 
bandspelare finnes. 
• FM-tunern synes inte vara annat än en 
konventionell sådan. Den har FET i ingångs
steget. En AM-del ingår i radiomottagaren. 
• Vill man ha fyrkanalförstärkare utan tuner
del kan man välja Pioneer QA-800. Önskas 

dennas funktioner uppdelade på flera enheter 
går det bra att välja de separata QC-800 för
förstärkare och slutsteget QM-800, se bild. 
• En hörtelefon som använder den skelektret
principen - tidigare beskriven i RT i olika 

MODIFIERING A YRTs 2 X 50 W 
EFFEKTFÖRSTÄRKARE 
•• I RADIO & TELEVISION 1970, nr 5, 
beskrev ing Hans O Roos hur man med hjälp 
av den japanska halvledartillverkaren Sankens 
hybridkretsar kunde bygga en komplett 2 x 50 
W stereoförstärkare. Intresset för denna be
skrivning har varit mycket stort, och på ett år 
importerades, enligt generalagenten Aug Ek
lölV AB, över 6000 kretsar! 

Förstärkaren är mycket lättbyggd och har 
inte vållat R Ts läsare några större problem, 
men det har i en del fall visat sig att förstär
ka'ren har en tendens att vilja självsvänga på 
höga frekvenser. Detta hörs dock i allmänhet 
inte i högtalarna utan kan endast upptäckas 
med hjälp av oscilloskop, men eftersom feno
menet kan reducera kretsarnas livslängd, 
råder ing Roos de som har byggt förstärkaren 
efter ritningen i RT att vidta den enkla modi
fieringen som syns på fig här intill. 

Det rör sig om en mycket liten ändring -
ett tillägg av endast tre kondensatorer och ett 
motstånd. 

I samband med detta låter Aug Eklöw AB 
genom konstruktören meddela att ett års 
garanti gäller för Sankenkretsarna vid alla 
typer av fel. • 

sammanhang - har utvecklats av firman. 
Membranen är fyra mikron tjocka och är av 

polyester. Kretsarna är permanentpolarise
rade och kräver alltså, liksom elektretkon
densatormikrofonerna, inget särskilt spä n
ningsaggregat. Systemen använder två ljud
källor och övre frekvensgränsen uppges ligga 
så högt som 35 kHz. Se bild. 
• Pioneer tillkännager alltså även en annan 
intressant utveckling, en direktdriven, "pro
fessionell" skivspelare som arbetar med ut
nyttjande av Hall-element (se RT:s provning 



av Grundig TK 3200 Automat je i aprilnumret). 
Med dessa når man en långt driven precision 
och kontroll i borstlösa dc-motorer. Pioneers 
direktdrivna skivspelare använder inga rem
mar, kuggar, frihjul o s v, och direktdriften är 
opåverkbar av spänningsvariationer o dyl. 
Motorns varvtal är alltså detsamma som skiv
tallrikens, och vid så låga varvtal blir risken 
för vibrationer och skakningar, vilka kan 
överföras till däck och pick up, mycket ringa. 
Ingen omkoppling för 50 eller 60 Hz ström 
behovs. Då ingen utväxling o dyl krävs, upp
ger ·fabriken att wow och flutter-värdet -
svajet":'" är endast 0,03 %. Varvtalsvariationen 
är mindre än O, I %. 

Tre Hall-element används. Rotorn är 20-
polig. Två hastigheter, 33 1/3 samt 45 rpm. 
Elektronisk hastighetsomkopplare reglerar 
dessa. RT skall återkomma till detta förnäm
liga grammofonverk. 
• En lång rad förnyade förstärkare, receivers 
och tuners kommer i år också från Pioneer. 
En anordning som förmodligen kommer att 

tilltala många hi fi-vänner är SD-JOOO, där 
man tagit upp iden med att i till övriga appa
rater matchande hölje ge ett par inbyggda 
testinstrument - här finns både signaIgene
rator att svepa runt med mellan 20 Hz och 
20 kHz på 25 s och ett inbyggt oscilloskop. 
Vidare kan ljudtrycket och riktningskarakteri
stiken hos högtalarna plus en mängd andra 
data erhållas tack vare en anslutning aven 
mätmikrofon som är tillbehör. Exakt vad man 
kan avläsa på de stora visarinstrumenten med
delas inte. 

Generalagent: Ingenjörsfirma Ho/meneo .i4B, 
Stockholm. 

Hi Fi-nytt i höst 

BELL & HO WELLS BRITfISKA 

LJUDPROGRAM NU I SVERIGE 

Fotots ovanligt rena och snygga kassettspelare 
är från Bell & HowelI i England. Denna firma 
både tillverkar egen materiel och distribuerar 
andras i hemlandet. Kassett-maskinen har 
Dolby-elektronik och kommer att i Sverige 
ligga i prisklassen omkring I 250 kr. 

1700, som apparaten kallas, innehåller en
ligt tillverkaren flera notabla förbättringar 
mot tidigare kassettapparater. "Med Dolby 
lönar det sig att förfina också andra detaljer", 
heter det, och man har lagt ner omsorg på 
särskilt motor och bandhuvuden i den här 
kassettspelaren, som ger fyrspårs stereo och 
tvåspårs mono inspelning/avspelning med 
gängse kassetter. dc-motor av långlivstyp, två 
VU-metrar, bandtransport med trycktangent
kontroller, lågbrusig, kiseltransistoriserad 
elektronik, högfrekvent förmagnetisering om 
IOS kHz för att motverka störningar på FM. 
Huvudena har en särskild form och behand
ling samt en luftspalt om en mikron för hf
återgivning upp till IS kHz. 

En omkopplare som ger val mellan krom
dioxidtape resp standardband för kassetter 
och ändrar frekvenskarakteristik liksom mag
netiseringen är en beaktansvärd detalj. 

50 dB S/N utlovas vid 1 7/8 tum på bandet 
vid O VU och inkopplad Dolby. Klirr är 

mindre än 2,5 %, svaj 0,2 % och schlupf mindre 
än I % enligt data. 

En FM/AM-tuner med förstärkare, kallad 
Bell & HowelI Design 3600 om 2 x 15 W finns 
även. Den skall kosta ca 900 kr i Sverige, 
enligt meddelande till R T. Känsligheten på 
FM anges till 2 I1V enligt IHF. S/N 60 dB, 
ingångningsindex är 3 dB och stereosepara
tionen 35 dB. Automatisk omkoppling till 
pilottonstereo vid sådan sändning. FET i 
infångningsindex är 3 dB och stereosepara
som går att koppla ur efter eget val. Muting
kretsar för brusundertryckning vid avstäm
ning. 

Förstärkardelens frekvensomfång anges 
sträcka sig mellan 20 ~z och 20 kHz, etrekt
bandbredd - halvetrektdo alltså - vid I % 
klirr uppges till samma område (15 W), S/N 
är 50 dB liksom kanalseparationen i stereo. 
Dämpfaktor : 32. Ingångar för 'alla gängse 
programkällor, högtalarutgångar för 8 ohm 
liksom hörtelefonuttaget. 

Mot bakgrunden av det meddelade priset 
är denna brittiska receiver' utan tvivel en 
mycket konkurrenskraftig apparat och anger 
en intressant trend tillsammans med lands
mannen Ferguson m fl . 

Generalagent: Septon Eleetronics, Göte
borg. 

46~ 
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RT utökar servicen för radioamatörer och DX-aktiva: 
Nya, fullständigare radioprognoser fr o m denna månad 

•• Radiovågors utbredning över långa av
stånd längs jordytan sker genom reflexion mot 
jonosfaren och karakteriseras bl a av den 
högsta frekvens, "klassiskt-MUF", som kan 
spegel reflekteras av jonosfarskikten. Ovanför 
klassiskt-MUF erhålls svagare reflexioner 
från oregelbundenheter i jonosfaren, men den 
reflekterade signalens styrka avtar snabbt. 

Med "operativt-MUF' menas den högsta 
frekvens som kan överföras med en given 
faltstyrka. Denna är i praktiken alltid större 
än klassiskt-MUF. 

Operativt-MUF överstiger vanligen med 
0-50 % standard-MUF. Skillnaden dem emel
lan är minst på dagen och störst på natten, 
större på vinternätter än under sommaren och, 
större för förbindelser vilka passerar norr
skenszonen än de på lägre latituder. Standard
MUF är definitionsmässigt den beräknade 
frekvens, vars motsvarighet är det uppmätta 
klassiskt-MUF. 

Dämpningen av radiovågor i jonosfaren 
avtar normalt med ökande frekvens. Det finns 
alltså en minsta frekvens, operativt-LUF, som 
kan överföras med en given faltstyrka. Dämp
ningen i reflexionspunkten är för frekvenser 
långt under klassiskt-MUF försumbar, men i 
närheten av denna tilltar den plötsligt. Den 
frekvens , FMF, som ger maximal fåltstyrka 
ligger alltså under-klassiskt-MUF, ibland 20 % 
och mer. 

Sambandet mellan olika MUF och LUF 
framgår av fig J , som visar fåltstyrkan som 
funktion av frekvensen i det överförbara 
frekvens bandet. 

Norrskensabsorption 
Förbindelser, vilka helt eller delvis passerar 
norrskenszonen, blir ofta utsatta för extra 
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stor dämpning, speciellt under natten. F n 
pågår försök att få med inverkan av denna 
effekt i prognoserna, men tills vidare är fålt
styrkekurvorna ej korrigerade för norrskens
absorption. 

Radiobrusets inverkan 
måste beaktas 
För godtagbar kortvågsmottagning krävs ett 
minsta signal-störningsförhållande, vilket va_o 
rierar med sändningsslaget. Störningarna vid 
mottagnings platsen består bl a av atmosfåriskt 
och kosmiskt brus samt brus från elektriska 
apparater, s k artificiellt brus. Den artificiella 

RADIOPROGNOSERNÅ 

som under många år varit ett stående 
inslag i RADIO & TELEVISION pre
senteras alltså, som framgår av artikelin
troduktionen här, från och med detta 
RT-nr på annat sätt än hittills, med nya 
data och i en ny form. 

Vi vill då på många läsares vägnar 
tacka den hittillsvarande redaktören för 
prognosmaterialet, laborator Tore San
den, FOA, som medverkat i RT-spalterna 
under ett tiotal år och givit god infor
mation i koncentrerad form. 

Vi hoppas att den nya, utbyggda och 
med flera data försedda prognoserna -
trots kanske en inte så lättillgänglig form 
som tidigare - skall vara de intresserade 
läsarna till lika god nytta. 

u.S. 

brusnivån vid mottagningsplatsen beror av 
närheten till tätbefolkade och industrialisera
de områden. Samtliga bruskomponenter är 
starkt frekvensberoende. 

Diagrammet ifig 2 anger den faltstyrkenivå 
i dB över l JlV/m, som radiobruset förväntas 
överstiga högst 10 % av tiden, beräknad ur 
den största av ovannämnda bruskomponen
ter. Bandbredden antages vara 3 kHz, men 
kurvorna kan enkelt korrigeras för annan 
band bredd genom att addera 10 log B/3 till 
avläst värde, där B är önskadbandbredd ut
tryckt i kHz. 

Brusfaltstyrkan beror av tiden på dygnet 
och av årstiden, men anses ej variera från ett 
år till ett annat. Första månadeni varje kvartal 
kommer vi därför att presentera ett " brusdia
gram", ett för varje årstid. 

Signal-störningsfdrhåUande 
Brusdiagrammet är avsett för en given mot
tagningsplats eller område - i vårt fall Sverige. 
Signal-störningsförhållandet, uttryckt i dB, 
bestäms som skillnaden mellan signalfålt
styrkan från sändarorten och brusfaltstyrkan 
vid mottagningsplatsen, vid samma frekvens 
och tid på dygnet. Det verkliga signal-stör
ningsförhållandet kan förväntas överstiga det 
på detta sätt beräknade värdet minst 45 % av 
tiden, med antagna värden på sändarens ERP 
och den artificiella brusnivån vid mottag
ningsplatsen. 

För högre effekter än l kW ERP ökar tids
sannolikheten för att signal-störningsförhål
landet skall överstiga det' för l kW avlästa. 
Med den utformning diagrammen har f n, kan 
man däremot ej utläsa värdet av tidssannolik
heten m a p godtycklig sändareffekt, lika lite 
som tidssannolikheten för signal-störnings-



Fältstyrka 

dB 

Operativt MUF 

Operativt LUF I 
MHz Frekvens 

Klassiskt MUF 

Fig 1. Sambandet mellan de MUF- och LUF-begrepp 
som används 'i fOrklaringen till radioprognoserna. 

Tab 1. TabeU för omräkning av diagrammens dB
värden tiU fåltstyrkan i Il V /m vid mottagningsplatsen 
som funktion av olika sändareffekter. 

sändareffekt 

dB 0,1 kW l kW 10 kW 100 kW 1000 kW 

+40 30 100 300 1000 ~OOO 

+30 lO 30 100 300 1000 

+20 3 10 30 100 300 

+10 I 3 lO 30 100 

O 0,3 ( 3 10 30 

-10 0,1 0,3 I 3 10 

-20 0,03 0,1 O,g 1 3 

-30 0,01 0,03 0,1 0,3 I 

-40 0,003 0,01 0,03 0,1 0,3 

förhållandet m a p något specifierat sänd
ningsslag kan bestämmas. 

Beräkningsexempel 
Som ledning för användandet av prognoserna 
lämnas ett antal beräkningsexempel, baserade 
på förbindelsen KarJsborg-Tokyo, juni 1969. 
Tillhörande diagram över signalfältstyrka och 
brusfältstyrka i Sverige, se diagrammen ifig 2 
och 3. 
l. Vad är fältstyrkan i Tokyo (Karlsborg) 
från en 1 kW ERP sändare i KarJsborg (To
kyo) på frekvensen 19 MHz, kl 1600 GMT? 

Fig 2 visar att fältstyrkan ligger mellan 
-10 dB och -20 dB. Linjär interpolering 
ger ca -15 dB. Ur tab l i anslutning till dia
grammet framgår att -15 dB vid 1 kW ERP 
motsvarar ca 0,2 /lV/m. 
2. Hur mycket blir fältstyrkan om sändarens 
ERP ökas med 20 dB (=100 ggr=IOO kW)? 

Tabellen visar att -15 dB motsvarar ca 
2 /lV/m vid 100 kW ERP. Resultatet erhålls 
dock enklare genom att addera effektökningen 
i dB till avläst värde för l kW ERP, dvs -15 
dB + 20 dB = + 5 dB. Fältstyrkan är alltså 
+5 dB över 1 /lV/m, vilket. ger 1,8 /lV/m. 
3. Vilken frekvens ger högst fältstyrka kl 
0700 GMT ? 

Följer man den lodräta linjen för 0700 
GMT från 5 MHz och uppåt ökar fältstyrkan 
från -40 dB vid ca 9 MHz till -20 dB Vid 
14 MHz. Vid ca 17 MHz är den återigen -20 
dB och avtar därefter kontinuerligt till -40 
dB vid något mer än 25 MHz. Största fält
styrkan har man alltså mellan 14 och 17 MHi, 
dvs vid ca 15,5 MHz. Fältstyrkan är här större 
än - 20 dB men mindre än -10 dB, alltså 
ca -15 dB. 

4. Under vilken tid på dagen kan frekvensen 
17 MHz användas för trafik, om jag behöver 
minst - 20 dB i signalstyrka ? 

Under perioden 0630 GMT - 2345 GMT 
är fältstyrkan på 17 MBz större än - 20 dB, 
1500 GMT - 2130 GMT överstiger den -lO 
dB och största värdet, ca - 7 dB, har den 
kring 1900 GMT. 
5. Hur stor är brusfältstyrkan i Karlsborg i 
exempel I ovan, och vad blir signal-störnings
förhållandet i detta exempel? 

Fig 3 ger brusfältstyrkan ca -5 dB för 19 
MHz, kl 1600 GMT. Enligt exempel 1 var 
signalfåltstyrkan -15 dB. Signalstörningsför
hållandet blir då: 
-15 dB-( -5 äB)= -15 dB+5 dB= -10 dB. 
6. Vad blir signal-störningsförhållandet, om 
sändarens ERP ökas med 20 dB? 

Enligt exempel 2 ökas signalfältstyrkan med 
20 dB, dvs till +5 dB. Signal-störningsför
hållandet blir då: 
+5 dB-( -5 dB)= +5 dB+5 dB= + 10 dB. 

Anm: Signal-störningsförhållandet förbätt
rades från -10 dB till + 10 dB, dvs med 20 
dB. En effektökning med X dB över 1 kW 
ERP ger en lika stor förbättring av signalstör
ningsförhållandet, uttryckt i dB. 

Observera, att signalfåltstyrkan i Tokyo 
från en 1 kW ERP sändare i Karlsborg är 
densamma som fältstyrkan i Karlsborg från 
en 1 kW ERP sändare i Tokyo! Brusfältstyr
kan är däremot olika i Tokyo och Karlsborg 
och därmed även signal-störningsförhållan
dena. I exempel 5 och 6 ovan har signalstör
ningsförhållandet i KarJsborg beräknats. Vill 
man istället göra beräkningen med Tokyo 
som mottagningsplats måste ett diagram över 
brusfåltstyrkan i Tokyo användas. • 
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Karlsborg- Tokyo 8400 km 43- MHz Mottagning i Sverige, sommar. Bondbredd 3 kHz 
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Fig 2. Ex på prognos över signalfåltstyrkan. OBS; prognosen är inte representa
tiv för denna månad. 
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Fig 3. Brusfåltstyrkan i Sverige under sommarmånaderna i dB över IIlV/m. 
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Här presenteras de BRUSFÄLTSTYRKA 
nya RT -radioprogno- MHz Mottagning i Sverige, höst. Bandbredd 3 kHz 
serna ff g med det 30 

utökade antalet kur-
åg artificiell störningsnivå 

vor och fig. 25 
I fortsättningen B 

lt 
kommer denna avdel-
ning att som nor- 20 

malt återfinnas på 
smalspaItsidorna i 15 

tidningen i det här 
uti6randet, ev kan 10 
ännu en kurva till- -
komma. l 

5 :t -
I I 

0 00 ~ ~ 00 ~ W U M • W ~ n n 
GMT 

Radioprognoserna för september må
nad är uppgjorda av Televerket i 
Farsta och baserar sig på en prognos
metod utarbetad vid Fernmelde
Tecl1l1isches Zelltralamt i Darmstadt, 
Tyskland. Det förutspådda solfläcks
talet (R) för denna månad är 60. För 
oktober beräknas R till 52, för no
vember till 50 och för december till 
48 

I artikeln på föregående sidor ges 
instruktioner hur diagrammen skall 
tolkas. Där återfinns också tabellen 
för omräkning av dB-värdena till 
fältstyrka. 

Under denna månad övergår som
markonditionerna till höstkonditio
ner, vilket innebär att den optimala 
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arbetsfrekvensen ökar under dagen 
och minskar under natten. Vidare 
borjar den atmosfäriska störningsni
vån avta , och det blir därför lugnare 
och jämnare konditioner på samtliga 
band. Även jonosfärabsorptionen av
tar, vilket innebär starkare signaler. 

Förekomsten av sporadiska E
skikt är mycket ringa, och inga me
teorskurar förekommer under denna 
månad. Däremot kommer norrskens
aktiviteten att öka, vilket kan ge upp
hov till kommunikation på de högre 
frekvensbanden . 

Allmänt kan sägas att månadens 
konditioner kan jämföras med dem 
under september 1961 och 1966. 
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RT övergår i och med detta nummer till att presentera förnyade och 
kompletterade radioprognoser . Tyvärr är det emellertid så med långtids
prognoser att de endast ger en riktbild av långtidsmedelvärdena på 
högsta och lägsta användbara frekvenser. Hur radiovågorna tillfälligtvis 
kommer att bete sig under prognosmånaden kan man inte utläsa ur dia
grammen. 

Till hjälp åt alla dem som i sin yrkesutövning är beroende av att upp
rätthålla radiokommUDikation - telemyndigheter, radiocentraler, m fl 
- sammanställs dygnet runt observationer från olika platser på jorden 
och sänds på kod ut via radio. Det är fråga om momentana rapporter för 
de allra närmaste timmarna och minuterna, och anger i de flesta fall 
avvikelser enbart relativt långtidsprognoserna. 

Lennart Holmgren vid Enköpings radiostation redogör här för RT:s 
läsare var och hur dessa momentana rapporter sammanställs samt vilka 
frekvenser de kan avlyssnas på. Fullständiga kodnycklar lämnas också. 

•• "Radiovädret" - det osynliga - är 
minst lika omväxlande som det väder vi dag
ligen konfronteras med, och kanske är de båda 
också lite släkt med varandra. Hur som helst 
har de samma ursprung - solen. 

Runt om i världen pågår en ständig bevak
ning av denna glödande kula och rapporter, 
minst lika detaljerade som våra vanliga väder
prognoser, tillverkas timme för timme. Men 
eftersom de inte i någon större utsträckning 
direkt påverkar folk i allmänhet, så sprids 
förutsägelserna om solen och radiovädret bara 
till en ganska bestämd och begränsad grupp 
av människor: solforskare vid observatorier, 
radiocentraler och sådana institutioner som 
kan räkna med obehag då solen är på sitt mest 
vredgade humör. 

Sändaramatörer och andra radioentusiaster 
lämnas i allmänhet utanför och får pröva sig 
fram, trots att kanske åtskilliga varningar gått 
ut över det professionella informationsnätet. 
Visserligen finns det långtidsprognoser, men 
de kan knappast berätta om de språngvisa 
snabba förändringar som radiovädret visar 
emellanåt. Det finns dock radiostationer som 

* Förf är verksam som radioassistent vid 
Enköpings radiostation. 

alla med en god kortvågsmottagare kan lyssna 
på och som sänder rapporter om just radio
vädret. 

Fadeout, solbrus, magnetisk storm 
Fenomenen på solen återverkar här 
Solens yta är inte riktigt lika jämn, som man 
ibland tycker då dess ljus dämpas vid dimma 
eller genom atmosfären vid skymning. På 
närmare håll (genom speciella teleskop) kan 
man studera hur enorma, glödande gastungor 
ständigt slungas ut. En del av dem kallas 
''flares'' och bildas intill de välkända solfläc
karna, som i sin tur varierar i antal genom en 
ll-årsperiod (se fig 1). Ju flera solfläckar, 
desto flera fiares, och det är just dessa som 
bidrar till plötsliga variationer i radiovädret. 

Som framgår av fig 1 är vi just nu på väg 
mot en minskning av solfläcksintensiteten. Det 
är en minskning på både gott och ont ; den 
medför nämligen en allmän nedgång av den 
reflekterande förmågan i jonosfären, vilket ju 
inte är önskvärt, men samtidigt minskar även 
den störande inverkan av kraftiga utbrott 
från solen. 

Flares, som kan översättas med flammor 
eller strålningsblixtar, kan ha olika riktningar. 
Ligger de i riktning mot jordbanan, kan jor
den träffas, och man får då vad som kallas 

Foto for! 

SID (Sudden 1onospheric Disturbance) eller 
mera allmänt, en kortvågsfadeout. Denna re
sulterar, beroende på hur flaren har träffat, i 
ett momentant eller totalt avbrott på förbin
delserna i kortvågsområdet. 

Rent "meteorologiskt" - om uttrycket till
låts - åstadkommer flaren en mycket kraftig 
jonisering av D-skiktet (sefig 2), vilket gör att 
stationer som har sina normala reflexpunkter 
högre upp i jonosfären plötsligt absorberas. 
Detta tillstånd kan pågå från några minuter 
upp till flera timmar i ovanliga fall , vid riktiga 
" fullträffar" från solen. 

Som kanske framgår är det endast den sol
belysta delen av jorden som kan träffas. En 
intensiv flare av detta slag är en i det närmaste 
katastrofal händelse för kortvågskommunika
tionerna . 

Själva flaren , som är ett strålningsutbrott i 
den ultravioletta delen av spektrum, når jor
den efter 8 minuter, a lltså med ljusets hastig
het. Samtidigt registreras en kraftig ökning av 
det s k sol bruset, som ger sig mest tillkänna 
inom cm-våglängdsbanden. 

En tredje effekt av utbrottet på solen är en 
partikelstrålning som utbreder sig med en has
tighet av l 600 km/sek och når jorden efter ca 
ett dygn. Denna strålning kan fångas in av ... 
jordens magnetfält och ger då upphov till en ,.. 
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Fig l. Solfläckarna varierar i antal med en H-års period. Just nu är vi på väg mot 
ett minimum. 

magnetisk stonn med tillhörande norrsken. 
Stonnen kan orsaka allvarliga störningar på 
de kabel bundna förbindelserna i och med att 
den alstrar kraftiga jordströmmar. Statens 
järnvägar t ex måste vara på sin vakt då 
signalsystemen kan påverkas, som känt. 

Den magnetiska stonnen omfattar i regel 
också en jonosfårstonn, som helt eller delvis 
upplöser FI- och F2-skikten och där påverkar 
hela jonosfåren runt jorden. Verkningarna 
kan pågå i flera dygn. 

InternationeUt samarbete 
kring observationerna 
Bevakningen av solen och de fenomen som 
har samband med denna, sköts i regel av ob
servatorier. I Sverige är det Stockholms obser
vatorium och Televerket som samarbetar. 
Utanför Stockholm, i Farsta, har Televerket 
sitt sol observatorium, som är knutet till den 
internationella organisationen IUWDS -
International Ursigram and World Days Ser
vice. Inom denna har jorden delats upp i fem 
regionala rapporteringsområden (RWC, Re-
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Fig 2. Förklaring till fenomenet kortvågsfadeout vilken uppstår genom kraftig 
jonisering av D-5kiktet. 

gional Warning Centra). De har i sin tur un
der sig lokala rapporteringsställen för olika 
fenomen. Snabbheten i rapporteringen är 
mycket väsentlig, då, som vi tidigare sett, 
solstörningarna påverkar oss med nästan 
omedelbar verkan. Infonnationsnätet utnytt
jar därför i första hand telex och radiofOrbin
delser för rapporteringen. 

För att återvända till solobservatoriet i 
Farsta har man där dels rent optisk bevakning 
av solen med teleskop, dels sker uppmätning 
av solbrustemperaturen samtidigt som man är 
central för en mängd mindre rapportpunkter, 
i landet. Observatoriet är internationellt klas
sat som ARWC (Associated Regional Warning 
Centra) och sammanställer bl a översikter om 
solaktiviteten, som ges ut två gånger i veckan 
till olika beställare. 

Den optiska bevakningen är begränsad till 
dagar med klart väder, och för att öka antalet 
observationsdagar har man inrättat en filial
station på Capri. Man gör bl a spektralanaly
ser med teleskop och noterar de aktiva områ
den som förekommer i t ex solens röda väte
ljus, där observatören kan se ljusa fackelom
råden vandra över ytan, vilka kan ge upphov 
till störningar. 

Solbrusmätningen sker i radiospektrum, 
närmare bestämt vid frekvensen 1820 MHz. 
En 2-meters parabolantenn (se fig 3 och 4), 
följer dagligen solens rörelse och brustempe
raturen mäts inom ett område av 200- 5000 

Kelvin. Mätutrustningen visas ifig 5. 
En tredje uppgift för observatoriet i Farsta 

är att samla in jonosfårdata och jordmagne
tiska data. De förstnämnda fås bl a från 
observationsplatser som Uppsala, Enköping, 
Lycksele och Kiruna. Det är uppgifter om 
observerade norrsken och jonosfåriska stör
ningar, t ex kortvågsfadeout och jonosfår
stonnar. Magnetiska observationer kommer 
bl a från Vetenskapsakademiens observatorier 
i Kiruna och Abisko och från Sjöfartsverkets 
observatorium vid Enköpings radiostation. 

Fig 3 och 4. Sol bruset registreras vid televerkets laboratorium i Farsta med hjälp av denna parabolantenn. 

Den magnetiska registreringen är ganska 
intressant, och därför skall vi i korthet förlda
ra denna. De byggnader, i vilka apparaturen 
finns uppställd, får inte innehålla något 
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Fig 5. Televerkets utrustning för kalibrering och 
uppmätning av solbruset. 

magnetiskt material. Det får inte finnas någon 
järnväg i närheten och marken runtomkring 
får inte bestå av järnmalmshaltiga ämnen. 
Personer som besöker anläggningen måste 
lägga ifrån sig nycklar o dyl' 

Själva utrustningen , magnetometern. (se 
jig 6), består av tre magneter upphängda så 
att de påverkas av den magnetiska deklina
tionen (D = missvisningen), horisontal=(H) , 
och vertikalintensiteten (Z), som tillsammans 
utgör det totala magnetiska fåltet. Vid änd
ringar i detta vrider sig respektive magnet 
som finns placerad inuti en spole. I spolen 
induceras en ström som påverkar en spegel
galvanometer. En smal ljusstrå le från en lampa 
finns riktad mot spegelgalvanometern, som i 
sin tur reflekterar ljusstrålen in mot ett foto
grafiskt papper (magnetogram) fastsatt på en 
roterande trumma. Registreringshastigheten 
är normalt 6 mm per minut, och tidmarke
ringar fås med en speciell blixtlampa. 

För att snabbt kunna se om en magnetisk 
störning inträffat har man en extra utrustning, 
deklinometer , med en liten magnet, på vilken 
man fåst en spegel. Denna reflekterar ljuset 
från en lampa in i en differentialfotocell som 
styr en skrivare, där ändringen av D-kompo
santen, alltså missvisningen från geografiska 
norr, registreras (se jig 7). 

Observatoriet i Farsta använder en del av 

'---------- jQ- Fig 7. Den 
magnetiska 
missvisningen 
(D) varierar 
dels med dyg-

GN 

v· 
CJ--- 'O Tidmorkeringslompo W 

Mognetogrom 

Fig 6. Magnetometer ror insamlande av jordmagnetiska data. 

net, 4-10 båg-
minuter, och dels i samband med 
magnetiska störningar, då upp till 
några grader. GN = geografisk 
nord. MN = magnetisk nord. 

Fig 8. Interiör från Enköpings station ror registrering av radio bruset. Skrivarna tiD vänster registrerar under
lag för analys av olika bruskomponenter i radiobrusspektrat. Skrivarna till höger ger medelbrusnivån under 
varje mätpass. Kalibreringsutrustning och automatik i mitten. 

denna information och står sedan i daglig 
kontakt med RWC för utbyte och förmedling 
av data (tab 1). 

I samband med beskrivningen av magnet
observatorierna kan det vara intressant att 
notera en annan observation, som också har 
samband med vågutbredningen, det s k atmos
fåriska bruset. 

I trakten av radiostationen i Enköping 
finns också en mätstation för detta ändamål 
(se jig 8). Den är av internationell standard, 
kallad ARN (Atmospheric Radio Noise
registralioll) och tillverkad för National 
Bureau of S/andards (Boulder), USA, för an
vändning i en internationell brusmätnings
kedja. 

Mätresultaten skickas till USA från to
talt 16 stationer med Thule i norr och Byrd 
mätstation som sydligaste utpost vid kanten 
av sydpolsisen. Mätningarna sker dygnet runt 
på åtta frekvenser: 13 - 51 - 160 - 495 
kHz samt 2,5 - 5 - 10 - 20 MHz. 

Mätstationen har ett karaktäristiskt utse
ende med en 7 meters vertikalantenn på ett 
koppartak, från vilket 90 jordplanswirar strå
lar ut i cirkel med 30 meters radie (se jig 9). 
Ett automatiskt system ser till att frekvenserna 
kopplas till nålskrivare parvis under 15 minu
ter, och den registreringen får sedan utgöra 
den genomsnittliga brusnivån under en timme 
för varje frekvens. - Bandbredden vid mät
ningarna är ca 200 Hz. 

Vetenskaplig kodning 
ger mängder av data 
Vid registreringen av data följer observatö
rerna en mycket noggrann kodhandbok, som 
givits ut av IUWDS. Den innehåller informa
tion om praktiskt taget alla vetenskapliga 

Fig 9. Vertikalantenn för registrering av radiobruset 
vid ARN i Enköping. Obs jordplanswirarna. ~ 
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fenomen som kan tänkas uppkomma kring 
solen och radiovädret. Koderna ger, efter att 
ha tagits fram i klartext, uppgifter om sol
fläckar, deras läge, storlek och styrka, flares , 
kosmisk strålning, jordmagnetiska observa
tioner, röntgen- och partikelstrålning. sol
vinden , m m. 

Genomgående för nästan alla koderna är 
att de börjar med en femställig bokstavsgrupp, 
som är nyckelord för en viss observation. Den 
följs av stationskoden och datumtid i två fem
ställiga siffergrupper (se tab l). Observationer
na följer sedan i siffergrupper. Det finns dock 
några undantag, och några av de stationer vi 
skall beskriva mera ingående har betydligt 
enklare koder. 

I boken finns också koder för radioprog
noser, och det är ju främst dem vi är intres
serade av. De ger uppgifter om MUF (Max 
Usable Frequency) och LUF (Lowest Usable 
Frequency) samt allmän kvalitet på vågut
bredningen i ett antal riktningar från mät
platsen. Uppgifterna kallas Ursigram efter 
URSI (Union 'of Radio Science InternationaT) , 
den organisation som står för enbart rappor
tering om radiovädret. 

Rapporterande radiostationer 
och deras använda koder 
För enkelhetens skull har en tabell gjorts upp 
för de RWC-stationer, som använder radio
sändare för rapporteringen. I anslutning till 
denna finns de koder, som vi nämnt är av spe
ciellt intresse i samband med vågutbredningen. 

Den station som ligger närmast Skandina· 
vien är Darmstadt i Västtyskiand. Den sänder 
ursigram på kod (telefoni) på engelska två 
gånger per dygn (se tab 1). 

En av de största centralerna för radiovädrel 
är World Warning Agency (WWA) i USA. De 
har två kortvågssändare WWV (10 kW) be· 
lägen i Fort Collins, Colorado, och WWVH 
(2 kW) på Hawaii. Sändningarna sker dygnel 
runt, och WWV brukar höras bäst i Skandi· 
navien. Man använder s k standardradiofre· 
kvenser på 2,5 - 5 - 10 - 15 - 20 och 2~ 
MHz och ger uppgifter om vågutbredningen 
över Atlanten var femte minut på telegrafi mec 
en kod som framgår av tab 2. 

Man ger efter detta också en tidangivels( 
på telefoni, som med lätthet kan tjäna sorr 
identifiering av stationen. Telefonisändningen 
innehåller följande: 

"National Bureau of Standards WWV. For. 
Col/ins Colorado, next lone begins at .. 
hours . .. minutes". 

Telegrafikoden ger radioutsikterna för dt 
närmaste sex timmarna. 18 minuter över vmjl 
hel timma sänder man också s k GEO· 
ALERTS. Den består av förutsägelser övel 
väntade ftares och magnetiska stormar. Orr 
inga sådana är att vänta de närmaste timmar· 
na, sänds GEOALERTS NIL. Kod , se tab 2 

Observatoriet i Meudon, Frankrike, hal 
också en omfattande rapportering. Men lik· 
som för de andra större stationerna gäller del 
här att urskilja de koder som gäller just radio· 
prognoserna. Man gör upp två bulletiner per 
dag, en middags- och en kvällsupplaga (se 
tab 3). • 
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samarbetar som känt med prak
tiker och forskare också utanför 
vårt land; docent H H Klinger i 
Tyskland är ett exempel. Vi har 
under senare tid också inlett ett 
utökat samarbete med akustiker 
och elektroniker i England vid en 
välkänd universitetsinstitution i 
London. * Därifrån kommer detta test, 
gjort på RT:s begäran. Upphovs
mannen är en ung fysiker och 
matematiker vid Northern Poly
technic som under ett antal år 
regelbundet medverkat med appa
ratbedömningar och provningar i 
brittisk fackpress jämsides med 
sin verksamhet som lärare och 
studiehandledare. Han är Master 
of Science och arbetar f n på sin· 
doktorsavhandling vid London 
University. Den behandlar akus
tiska förlopp och transientåter
givning i ljudåtergivningssystem. * Den bedömda AR-högtalaren 
får genomgående lovord, och förf. 
uppskattar särskilt dess basegen
skaper och transientförmåga lik
som dess likformiga ljuddistribu
tion. 

TILLVERKARENS 
DATA FÖR AR-4x 

System "oändlig baffe!" med akustisk 
fjädring av högtalarelementen. 
Dimensioner : 255 x 484 x 230 mm, volym 
28,38 l. 
Vikt: ca 8,5 kg. 
Två högtalarelement ingår. En 20 cm 
bas- och mellanregister enhet och en 
6,5 cm diskanthögtalare. 
Delningsfiltrets övergångsfrekvens : 1500 
Hz. 
Rekommenderad förstärkareffekt för 
drivning: 15 W per kanal som minimum. 
Impedans i systemet: 8 ohm. 
Finish: Olika utföranden, bl a oljad 
valnöt, kan väljas. 

RThar 
PROVAT 

AR 4x ansluter sig som synes helt till den vid den välkända amerikanska högtalarfabriken sedan mänga år 
förhärskande formen. Den provade högtalaren delar det tunga och solida utförandet ined övriga enheter i 
serien. 

• • Vissa av komponenterna i hi fi-kedjan 
för återgivning kan, som framhållits i dessa 
spalter tidigare, bedömas med i det närmaste 
objektiva, mätrnässiga kriterier. Detta gäller 
i synnerhet för moderna förstärkare och, 
naturligtvis, skiv.speJare. Man får då beakta, 
att förstärkaren är en helt elektronisk an
ordning under det att skivspelaren är en allt
igenom mekanisk sådan. 

Då bedömningen avser nålmikrofonen, 
bandspelaren eller högtalaren är det uppen
bart att i deras konstruktion och ·uppbyggnad 
ligger implicit många problem, vilka självfal
let kan leda till imperfektioner i prestanda 
vilka ställer sig svåra att fastställa i såväl re
lativa som absoluta termer. Bedömarens 
'uppgift blir då mera subtil, eftersom han 
väntas avge omdöme ifråga om dessa om
vandlare i "personliga" eller subjektiva ut
låtanden. 

Detta innebär dock inte, att all tilltro till 
objektiva mätningar måste åsidosättas vid 
kritisk uppskattning av t ex en högtalarkon
struktion : förf:s åsikt är att även en högtalare 
av idag är en rent "teknisk" skapelse, oavsett 
allt ordande om att man velat skapa ett 
"musikinstrument", vilket naturligtvis kan 
rymma viss sanning, icke desto mindre. Kon-

struktörens hela strävan måste dock ha in
riktats på att åstadkomma bästa möjliga tek
niska prestanda, om inte annat. Å andra sidan 
gäller att vi inte ännu helt kan specificera 
egenskaperna hos en högtalare i ett lyssnings
rum i samma termer som vi anger dess tek
niska prestanda eller förmåga under vissa 
·betingelser. Som jag sagt i andra samman
hang: Jag känner inte till någon enda högta
lare från senare år som inte förenat god eller 
utmärkt återgivning av tal eller musik med 
också mycket goda tekniska data. 

(Ja, förvisso, men det upphör aldrig att för
våna akustikerna att - låt ·vara oskolade 
(eller ovana) - paneler av försökspersoner 
så ofta visar sig föredra högtalare med usel 
återgivning i varje avseende och med hög 
distorsion framför "rena" system med god 
(mätmässigt god, nota bene!) återgivning. 
Universitet efter universitet i USA t ex, har 
genomfört försök med det här, och man bör
jade redan under 1940-talet med de kända 
Orchestrad-experimenten. Bekant är också 
hur utseendet och rent "optiska" villfarelser 
får publiken att tro och känna "fel" saker -
man pekar sålunda på en "teknisk", stor 
och komplicerad studioutrustning, intalar ... 
auditoriet att jätteskön musik skall Iycklig- ,.. 
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Fig l. Med skrivare upptagna frekvensgångskurvor för AR 4x; se texten för 
detaljer. Obs 10 dB-skalan! 
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Fig 2 Polärdiagram för den provade högtalaren. Tre frekvenser har använts: 
100 Hz, l kHz och 10 kHz. Obs 10 dB-avstånden. 

Fig 3. Harmonisk distorsion avseende andra och tredje deltonen. Märk -20 
dB-nivån! 

göra det ; det hemskaste Katzenjammer fyller 
så lokalen och alla avnjuter intensivt detta -
till dess försöksledarna brutalt drar undan 
något draperi och visar på en ·eländig liten 
reseradio som bestått underljudet. Tablå. 
Litteraturen är full av sådana här "experi
ment", som kanske säger mera om dessa och 
försöksledarna än om publiken och de kon
klusioner man dragit, men alldeles utan värde 
är dylika seanser nog inte. Vi har tidigare 
varit inne på psykoakustiska faktorer och 
ljud psykologi och sökt belysa lite av det här. 
Man kanske kan begripa varför människor i 
gemen så ofta tilltalas av falskt glansfulla 
högtalare som uppvisar beskurna·, helt för
vridna tonregister och en frekvensgång helt 
fjärran från v.ad man utifrån gängse kriterier 
vill kalla godtagbar, folk i allmänhet saknar 
ju både lyssningsvana och ·konkreta järnförel
semöjligheter (samt äger högst skiftande hör
selförmåga). Men varför föredrar t ex musiker 
uppenbart så ofta andra högtalaregenskaper 
än teknikerna i bl a inspelningssammanhang? 
O sv. - Recl). 

Jag hade förmånen att lyssna till Acoustic 
Research's AR 4x vid Sonex-utställningen i 
London i april 1970. Jag bereddes tillfälle att 
höra högtalaren genom ett brett program re
pertoarurval, inspelad musik alltså, och jag 
tillbragte 2-3 nöjsamma timmar därefter 
med att spela upp egna inspelningar och egna 
skivor, som jag besitter bästa kännedom om. 
Sålunda förstärkte jag mina subjektiva intryck 
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av högtalaren innan jag inledde några som 
helst mätningar av den. Högtalaren uppförde 
sig utmärkt, och jag hade allt intresse av att 
utröna lite om dess tekniska särdrag. 

AR 4 x sluten och dämpad låda 
Diskantåtergivningen justerbar 
Ehuru inte AR-fabrikens minsta mäter det här 
systemet utvändigt 255 x 484 x 230 mm och 
vikten uppgår till ca 8,5 kg. I höljet sitter en 
20 cm basenhet plus två diskantsystem, vilka 
mäter 6,5 cm, och högtalarelementen är som 
väl alla känner till naturligtvis av AR:s egen 
tillverkning! Som tidigare sagts om denna till
verkares högtalare är de samt och synnerligen 
av den slutna typen ("infinite baffle"), inte 
minst av den anledningen att firmans grun
dare, audioveteranen Ed Villehur, en gång 
uppfann principen - eller i varje fall var den 
första att framställa en högtalare i serie enligt 
den. 

Höljets dimensionering - volymen alltså 
- är kritisk vid den här typen av högtalare, 
eftersom luften inuti är fjädringsmedium och 
tillhandahåller den huvudsakliga "styvheten" 
för bashögtalarelementet. Man kan också 
uttrycka saken så, att högtalaren har givits 
en akustisk (luft-) fjädring, till skillnad mot 
den välkända mekaniska som annars är för
härskande. Som känt är en huvudkälla på 
området distorsion i högtalare konens icke
linjära utslag under främst de låga frekven-

sernas långa rörelser hos den. Luft är ett vida 
mer likformigt och linjärt material än något 
annat, varför det kan förväntas att basregis
teråtergivningen hos AR-systemet (och prin
cipiellt hos alla system som använder det här 
förfarandet) erbjuder något speciellt. För
väntningarna infriades också i hög grad för 
den provade högtalarens del, som jag skall 
visa. 

AR 4x medger injustering av diskantåter
givningen genOI:n en liten kontroll som åter
finns baktill. ljig 1 visas frekvensgångskurvor 
som funktion av lj~dtrycket. Dessa kurvor 
upptogs me<;l sagda kontroll i dels läge maxi
mum·, dels i mittläge och dels i andra ytterIä
get, alltså minimum påverkan. 

Med kontrollen i "flat"-läget (rak), som 
sålunda indikerar maxpåverkan, visar kurvan 
god likformighet över hela tonområdet, kan 
väl sägas. Särskilt jämn är den i tonspektrums 
låga del jämte mellanfrekvensregistret. Utom 
för ett mindre " tråg" vid ca l 500 Hz erhålls 
i fortsättningen ett ganska jämnt förlopp upp 
till 20 kHz: Från Acoustic Research har jag 
erfarit, att "dippen" som nämnts beror på 
diffraktionseffekter i höljet, d v s en form av 
resonans som dock, och det är ju väsentligt, 
gör sig påmind endast vid axiell frekvens
gångsregistrering i döddämpade mätrum. Man 
hävdar att irregulariteien ifråga icke påverkar 
systemets totala, tonande verkan under .några 
gängse lyssningsförhållanden. Själv hade jag 
misstanken, att frekvensförloppets sänkning 



vid den aktuella delen av tonområdet mest 
berodde på problem med delningsfiltret, men 
förklaringen är odelat godtagbar. Korrekt 
utvärderade är de här tonkurvorna enligt 
förf:s åsikt alltigenom tillfredsställande. 

Mycket gynnsam polär karakteristik 
Berömlig basåtergivningsförmåga 
Ljudspridningen eller polärkarakteristiken 
från den provade högtalaren framgår av fig 2. 
Det kan utläsas av denna, att vid l kHz beter 
sig högtalaren som en nästan perfekt punkt
strålningskälla och även vid 10 kHz märks 
avsaknaden av " svävning" eller ojämnheter i 
ljudbilden som skulle kunna vållas på grund 
av ett Hertallober i ljudutstrålningen (utbred
ningen) i icke-axiella riktningar. Avsevärd 
möda har lagts ned på denna högtalares Ijud
spridningsegenskaper i alla riktningar, också 
om den uppvisar en särskilt god axiell respons 
i frekvensgången. 

Som exceptionellt god får man beteckna 
högtalarens allmänna förmåga till återgivning 
över det låga tonregistret och basåtergivningen 
i synnerhet även 'vid låga tillförda effekter. 

Fig 3 visar resultatet aven tersoktavband
analys relativt utsignalen från systemet. Mät
ningen gäller axiella frekvensåtergivningen 
och med 2,5 V påtryckt högtalarklämmorna. 

De två undre kurvorna avser andra och 
tredje deltonens harmoniska distorsionspro
dukter. Den punkterade kurvan avser "and
ratonen". Observera, att de aktuella nivåerna 
ligger ca 20 dB under den givna grundfrekven
sens nivå. Vid 50 Hz uppgår sålu'nda den re
sulterande "andra- och tredje-tons" -distor
sionen till omkring 1,8 %. 

Fig a, b och e. Sinus våg in. 

a) 60 Hz, bl 80 Hz och 

D~tta goda resultat håller sig också för 
höga innivåer ; fotona a, b och c visar kurvor 
relativt 13,3 V in i varje enskilt fall. Prestanda 
hos högtalaren är fortf;lrande mycket akt
ningsvärda vid låga frekvenser, under det att 
I kHz-nivån uppvisar skillnad mot den nivå 
som framgår av fig 3. . 

Beträffande känsligheten, som kanske inte 
fullt upp motsvarar den som gäller för ett 
större högtalarsystem, förhåller den sig dock 
helt godtagbar för den aktuella storleken. 
Högtalaren uppför sig utmärkt vid höga in
nivåer. 

Bedömt med avseende på sina förhållande
vis jämna frekvensgångsegenskaper, ljudut
bredningskarakteristiken i ett stort antal rikt
ningar (polärt) och högtalarens förmåga att 
handskas med tillförda effekter över hela 
registret , inte minst i basområdet, kan den 
sägas vara en mycket välkonstruerad ljud
källa. Jag skulle vilja säga att den låter lika 
bra som den uppför sig mätmässigt, se det 
inledande resonemanget. 

Provning med tonstötar 
visar god följsamhet 
Vidare: Såväl musik som tal utgörs av signaler 
vilka essentiellt består aven följd av transien
ter. Då högtalaren drivs med dylika vågfor
mer, befinner den sig nästan alltid i ett (nytt) 
övergångstillstånd eller i ett intervall mellan 
sådana övergångar. Goda skäl finns för på
ståendet, att om en högtalares "statiska" 
återgivning i frekvenshänseende (med sinus
ton) är acceptabel, så är också dess transient
återgivningsegenskaper godtagbara. Olyck
)igtvis är god respons för snabba signalkarak-

c) 1 kHz. 

Fig d-i. Tonstötprov med högtalaren. Se texten. 8 Hz "on" och 8 Hz "off" gäller för samtliga fall. 

d) SOO Hz, ej 1kHz, 1) 6 kHz, 

g) 8 kHz, h) 10 kHz och i) avser frekvensen 19 kHz. 

tärändringar, t ex transienter, inte så lätt att 
entydigt fastställa ; man bör därför helst be
döma dessa del prestanda individuellt, som en 
faktor i sig, och inte bara sluta sig till dem 
analogt med den uppställda tesen, d v s sedan 
sinustonåtergivningen (eller brus-) ansetts till
fredsställande . 

En gång då alla problem som förknippas 
med högtalares transientåtergivningsegenska
per blivit lösta kommer antagligen det vara 
möjligt att exakt specificera deras musikåter
givningsförmåga, och det ens utan att man 
behöver lyssna till dem.!) 

Under tiden är vi hänvisade till metoden att 
utföra prov - omsorgsfulla sådana - med 
sinusförlopp, s k tonstötsignaler, vilka givetvis 
måste tolkas och utvärderas mot bakgrund av 
!!rfarenhet på området. Med tonstötsignaler 
(" tone-burst" ) checkas systemprestanda och 
akustisk följsamhet hos högtalaren. Man 
"pumpar in" energi i den i . smala frekvens
band under mycket snabba förlopp. I foto
serien d-i framgår de resultat som kunde 
registreras vid försök med AR 4x. 

Enligt förf :s åsikt är resultaten goda. Den 
uppträdande "överslängens" varaktighet är i 
sämsta fallet mycket få millisekunder. Nivå
erna äI: påtagligt väl nere utan några överskri
danden rel ingivet värde. 

l vart fall hölls inspänningen till högtalaren 
på 4 V under " till"-intervallet ; under "från"
skedet fanns en rest om 0,13 V. 

Sa~anfattning 
och utvärdering: 
Ovan beskrivna serier mätningar är alltså de, 
vilka i princip är grundande för bedömning 
aven högtalares egenskaper och prestanda, 
sådana de specificeras i en god konstruktion. 
• AR 4x är en sådan. Högtalaren uppvisar 
klart goda egenskaper såväl rent tekniskt som 
musikaliskt och detta till ett pris som får anses 
mycket skäligt. 
• I tidigare kommentarer om AR 4x och 
dess debut på den brittiska marknaden gav jag 
uttryck för uppskattning av den och ansåg 
den värd framgång såväl i England som i 
Europa. Det är onödigt att upprepa här, då 
denna amerikanska högtalare från den väl
kända fabriken med samma namn snabbt 
synes ha fått det renomme den är värd. AR 
4x har blivit en framgång och kommer att 
bestå som en sådan på egna förtjänster. 

Pris : Ca 450-550 kr inkl moms, beroende 
på träslag och utförande. 

Generalagent : Nordic Acoustic Systems AB, 
box 5005, 40221 Göteborg 5, tel 031 /188620 . 

• 
1) Detfinns kanske skäl erinra om deförsök och 
den forskning som bedrivits sedan länge i vårt 
land av en grupp från Sthlms universitet, Fyl
kingen mji på området högtalarvärdering. Re
sultaten, som tydligen låter vänta på sig, hoppas 
man kunna lagga till grund för ett slags VDN
deklaration av högtalarljud. Sverige skulle där
med bli första land i världen där något dylikt 
genomförts. - Red. 
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Testa högtalaren på tal! 
Några reflexioner om AR, 
högtalartyper och prov 

I anslutning till provningen av 
AR-högtalaren denna månad följer 
här några allmänna reflexioner om 
högtalare och ljudkaraktärer lik
som några synpunkter på prov
ningsobjektets klangliga egenska
per. Vidare ges några glimtar från 
AR-fabrikerna och firmans grwid
läggande akustiska principlösning 
för högtalarna presenteras i en ele
mentär men åskådlig form. 

•• I vidstående bedömning av den provade 
AR-högtalaren har Mr Driscoll som synes 
avstått från att gå in på några mer detaljerade 
omdömen om högtalarens klangliga egenska
per ; han gör inget försök att verbalisera sina 
musikaliska upplevelser eller att söka fånga 
AR 4x klingande egenart, sådan han upp
fattat den. 

Många läsare kan väntas uppskatta denna 
strikta mättekniska approach till ämnet, men 
många torde väl å andra sidan sakna den 
traditionella värderingen av högtalaren som 
Ijudkälh;t; man söker ju gärna jämföra sin 
egen ev uppfattning om högtalare med andras 
betyg av den, t ex. 

Vår brittiske bedömare tar fasta på för
hållandet, att en mätmässigt god högtalare 
också med stor säkerhet är en god ljudåter
givare. 

Man kan, enligt vår mening, utsträcka den
na tes giltighet till att omfatta också detta : 
Om en högtalare har förmågan att återge tal , 
så att det känns bekant och naturligt, då är 
den med stor säkerhet också en väl lämpad 
musikåtergivare. 

Men: motsatsen gäller däremot inte! D v s 
det är inte alls givet att en högtalare, som 
verkar vara en bra musikreproduktör, också 
låter bra för talåtergivning. Tal är nämligen i 
högsta grad avslöjande som testmedium för 
en högtalare, tal och talad framställning jämte 
röster i körsammanhang, o sv. 

Man bör också, som med mikrofoner -
vilka ju strängt taget är ett slags inverterade 
högtalare (dynamiska) alltid anställa 
"Iive" -prov av inspelat material , gärna då just 
med röster. Detta är mycket avslöjande för 
en högtalares förmåga till " objektiv" återgiv
ning. Svårigheten är rent praktisk; med röst
inspelningen utomhus i vindstilla och på en 
väl intrimmad bandspelare. Försökspersonen 
måste sedan närvara vid uppspelningen som 
omväxlar med hans direkta tal "in nat"ura" . 

42 RADIO & TELEVISION-NR 9-1971 

Röstens tonspektrum som test 
Lämpad för v a d slags musik? 
Det har ofta påpekats från kritiska bedöma
re, att det är en helt otillräcklig konstruk
tionsfilosofi att tro, att en högt:;llare är accep
tabel, eller rentav god, om den "bara" råkar 
te sig lämpad för musik! Den mänskliga rös
ten är något som inte alla konstruktörer 
beaktar, men det är en farlig uraktlåtenhet. 
"Musik" duger knappast heller som helhets
begrepp : Det finns ju så oerhört skiftande 
kategorier av musik som alla ställer synnerli
gen olika krav på en högtalare - faktiskt har 
högst allvarliga försök gjorts att " klassa" 
högtalare i förhållande till det slags musik 
som skulle lämpa sig bäst för resp ljudkälla, 
i stil med att vissa epokers tonkonst skulle 
göra sig fördelaktigast över s k rundstrålande 
enheter, andra kräver riktade system och 
andra slags musik åter, måste ha horn (sägs 
det) - och även om man kan hävda att en 
viss typ av musik i verkligheten, under vissa 
förhållanden, gör sig bra (eller bäst) över en 
viss högtalare, ja rentav kräver I;Irskillning vid 
val av ljudkälla, så inträffar också inte sällan 
att ett annat slags tonrnateriai vållar att hög
talaren (mer eller mindre) kommer till korta, 
som det verkar ; den låter plötsligt inte · bra 
längre för oss, oaktat de yttre, lyssningsmäs
siga betingelserna är oförändrade. Detta har 
inget att göra med t ex höljets storlek, trots 
att man skulle kunna tycka att volymstora 
lådor med många och kraftiga element i 
systemet "tar fram" viss musik, t ex symfo
nisk, bättre än " sprödare" klanger. Så behö
ver det nödvändigtvis inte vara, också 'om 
det ligger nära till hands att tro, men flera 
faktorer än så inverkar på lyssningsupplevel
sen. 

Mindre initierade skribenter brukar alltid 
hävda att t ex en god bas inte är förenlig med 
liten lådvolym, vilket är ett tvivelaktigt på
stående. Vad är f ö "liten" resp " stor" i 
sammanhanget? AR är ett bra exempel på 
att ringa höljesvolym i högsta grad kan ge 
fullt acceptabel bas. Den akustiska principen 
som tillämpas gynnar just basen i vissa av
seenden. Stora basreflexlådor behöver inte 
nödvändigtvis vara överlägsna som lågregis-

terhögtalare, men det tros rätt allmänt så ; 
ordets makt över tanken? 

Kanske vore det vidare ett framsteg om 
högtalartillverkarna uppgav sina anspråk 
(eller förmenta sådana) på att ljudkällorna 
'skulle vara musrkaliska "universalinstru
ment" ? När såg man en annons om att "X
högtalaren är ett fynd för madrigalvännen", 
eller att märket Y, det är lådan för Ludwig? 
(Symfonikern, nota bene; kvartetterna ford
rar en Z .. . ). Skämt åsido, men det brukar 
dock aldrig komma fram annat än i kritiska 
tester vilken sorts musik en högtalare bäst 
lämpar sig för och vilken ljudkaraktär den 
egentligen ·besitter (i bedömarens ögon) till 
följd av konstruktionen eller vilka drag kon
struktören främst velat ha fram. Tillverkaren 
vågar knappast lita till några kategorier, allt 
skall låta lika bra - eller illa! Här härskar 
hårda dogmer. - Men hårdutstyrd, dynamik
fattig pop, högt pådragen, gör sig bäst i vissa 
högtalare i såväl kontrollrum som i en bostad. 
Kammarmusik gör sig bäst på andra. O s v. 
Detta erkänns sällan av vare sig konstruktörer 
eller tillverkare, men en musikkonsument kan 
icke desto mindre förväntas hysa bestämda 
åsikter om vad slags medium hans musik
rnateriai gör sig bäst på. 

Nykter konstruktionsfilosofi 
Mätningar och musikalitet 
Efter besök hos AR-fabriken i Cambridge, 
Boston, USA, och bevistandet av seminarier 
vid filialfabriken i Amersfoort i Holland samt 
intervjuer och samtal med AR:s kände chefs
konstruktör Roy Allison, som publicerat en 
mängd arbeten på högtalarområdet - några 
återgivna i sammandrag i RT tidigare - kan 
följande sägas om den grundläggande synes 
på högtaleri hos detta i USA branschledande 
företag. 
~ Högtalaren bör icke bidra med något egen

ljud, den måste vara så neutral det överhuvud 
är möjligt. Det är fråga om att återge ljud, 
inte att skapa ljud - eller biljud!! 
~ Den får inte införa distorsion av något slag. 
~ Den bör vara liten och behändig men ändå 

så verkningskraftig att man med rimliga för-

Fig l. Acoustic Research lät för några år sedan "flytta" en del av tillverkningarna till Europa under iaktta
gande av minutiösa åtgärder soin t ex kopiering av ett provrum för högtalare, bit för bit. Fabriken ligger i 
Amersfoort, Holland, och i juni i år tog man i bruk en ny utbyggnadsetapp och höll samtidigt officiell invig
ning. 

På bilden syns en musikalisk gosse prova igenom en AR-6-högtalare i Amersfoort. Varje högtalare som 
görs i såväl moderfabriken som här i Europa sveps mot en "mall" och provas i ekofritt rum samt "avlyssnas" 
aven rad kritiska öron. Det kan nämnas, att inkommande reparationer f ö inte går till en separat avdelning. 
utan helt enkelt tages in i produktionen igen vid lämplig "station". 
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Fig 2. Tillverkarens frekvensgångskarakteristik för AR-4x med belastningsimpedansen 8 ohm. Upptag
ningsmikrofonen är en Western Electric 640 AA. Överst baselementets frekvensgång, i mitten diskantelemen
tets kurvor i två axlar. Underst återges baselementets harmoniska distorsion .. 

stärkareffekter kan få ut ett ljudtryck från den 
så högt som är skäligt och önskvärt. 
• Ljudutbredningen måste försiggå så, att 

utstrålningen sker likformigt i ett stort antal 
riktningar, och att därvid frekvensgången som 
funktion av ljudtrycket utgör en otadlig avbild 
av den elektriska insignalen. 
• Detta förutsätter en rak frekvenskurva och 

kritiskt god ljudspridning vid alla frekvenser. 
Detta konstruktiva credo - som ju inne

håller ansatser till "gummiparagrafer", trots 
allt, kan avslutas med att man hos AR är 
fast övertygad om att man i strävan efter den 
(ouppnåeliga)l) idealanordningen, som är per
fekt linjär och likformig som omvandlare av 
elektrisk energi till akustisk, obetingat kan 
göra objektiva och giltiga mätningar för att 
utröna högtalares egenskaper och prestanda 
samt ange deras mätvärden som kriterier på 
kvaliteten hos dem. Jfr vår gästprovares 
åsikterl Någon mystik fl la fiolbyggarskrå har 
alltså aldrig häftat vid tekniken vid Thorndike 

Street - det är f ö en fascinerande gammal 
fabrik med gjutjärnssträvor under brädtak, 
vindeltrappor och ornament - utan man 
bekänner sig frankt till " rationella och veten
skapliga" metoder "som om det gällde vilket 
annat fysikt åtkomligt objekt som helst". Det 
är en välgörande och nykter deklaration i 
kritisk anda, och den blir ännu mer beaktans
värd mot bakgrunden av faktum, att man 
helst anställer folk med musikalisk läggning, 
gärna sångare eller utövande musiker, som 
kan förväntas ha "öra" . Man har sålunda 
många centraleuropeiska invandrare, (de för
utsätts vara både mera " naturmusikaliska" (l) 
än den infödde amerikanen och ha mera av 
buller oförstörda sinnen än denne . . . ). Man 
kan t o m se spända "lyssnar" attityder (l) 
framför svepgeneratorer och oscilloskop. Till 
en del nyckelposter i fabriken har man över 
huvud bara musikmänniskor som "hör" hög
talarelementenl Så lite mystik råder; Acoustic 
Research styrs av treenigheten kritisk kon-

struktions- och. mätteknikanda, musikalisk 
hängivenhet eller känsla och hård tillverk
ningskontroll, kan man säga. Kassationen av 
färdiga högtalare är avsevärd! Man "hand
bygger" alltihop från början till slut, och 
kraven är rätt rigorösa, faktiskt. Minsta an
satser till resonanser eller avvikelser från 
pedanten Mr Allisons normer, som trummas 
in i alla berörda, och högtalaren "slaktas" på 
vägen mot emballeringen. Detta är inte ett 
resultat av några brister i tillverkningstekni
ken, om någon tror den ; mera då en fast 
grundad syn på kvalitetsbegreppet, vars in
flation på andra håll nog i längden gynnar en 
sådan (dyrbar) kräsenhet. 

Pionjärer får nya principer 
Försök till Ijudkarakteristik 
AR har " uppfunnit" principen med luftlag
ring av konen i det slutna och dämpade höljet 
liksom den s k dome-tweetern, kalottmembra
net av hemisfårisk typ, en teknik som snart 
sagt all världens högtalartillverkare nu till
lämpar. Se fig! 

RT har tidigare beskrivit vilka enheter som 
ingår i firmans högtalarserie. Det är den 
största, AR-3a, den nyare AR-5, som är rätt 
snarlik " trean", AR-2x och AR-2ax (det är 
lite tröttsamma beteckningar man har); de 
skiljer sig genom att den senare har HF
justeringskontroll och tre högtalarelement, 
varav ett är en tiotums basenhet. Så finns allt
så den här provade AR-4x och numera också 
AR-6 (som fått mycket ampla lovord) (plus 
ett superdyrt system under utprovning för 
monitorändamål och ej några hemmets rum). 

Vi har -inte provat alla dessa högtalare ' 
hemma, men de flesta av dem, och de andra 
känner vi från andra sammanhang (AR-6 har 
red i skrivande stund inte haft tillfälle lyssna 

. så mycket till). Några intryck: 
Gemensamt för "soundet" från AR-högta

larna (det är alltså inte fråga om någon/ärg
ning av ljudet l) är deras allmänt "nyktra" och 
lite torra ljudkaraktär. Högtalare av det här 
"tunna" slaget brukar avskräcka ovana lyss
nare, som gärna faller för briljanta, frekvens
höjda mellanregister och "festliga" ljud, t ex 
det som alstras med en flerkanalupptagning l1li. 
av ett beatfyllt blåsararrangemang. Man får ,. 

l) "By application of the proper test methods it 
will be possible to develop loudspeakers which 
have a linear response, not onl.y for sine
wave oscillations", heter det som slutsats bl a 
i en nu livligt uppmärksammad delrapport 
från en forskare i Tyskland, knuten till Neu
mann i Berlin. Denne, Alfred Schaumberger, 
har gjort försök med pulsmätteknik och före
lagt sig att gå till botten med de många på
ståendena i ljudbranschen om högtalares im
pulsbearbetningsförmåga. Att använda pulser 
i syfte att analysera högtalare är inget nytt, 
men Schaumbergers ingående försök med att 
klarlägga . amplitud- och fasdistorsion och 
frekvensberoende vågformsförvrängning i oli
ka avseenden, t ex, erbjuder ett intressant 
bidrag till transmissionsteorin. - Se littera
turhänvisningarna! 
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LAGRING I LUFf FJÄDRINGSPRINCIP 
FÖR HÖGTALARELEMENT MOT HÖLJET 

Den f d läraren Ed Villchur uppfann i början 
av 1950-talet den s k akustiska högtalarele
mentfjädringen (" acoustic suspension"), som 
använder luft som medium. År 1954 debute
rade den första av hans högtalare så beskaffad. 
Konstruktionen bildade skola över hela värl
den och efterträdde den dittills nästan allena
rådande, resonanskompenserade högtalaren 
från 1930-talets början , basreflexlådan i all
mänt tal. Den dämpade och helt slutna låda 
Villchur använde hade alltså inga tunnlar 
eller basreflexöppningar, pipor o dyl: Verk
ningsgraden är inte så hög i detta slags system, 
men dess fysiska dimensioner kan krympas 
avsevärt mot tidigare gangse höljen, som nu 
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snart 20 års tillverkningar världen över visat 
- och verkan fö~blir "stor". 

Vi återger här några skisser ur Acoustic 
Research's litteratur, som vi tycker är peda
gogiskt förtjänstfulla och som rätt klart ut
visar principen för detta så använda begrepp. 

En högtalare är i sin enklaste form en 
(metall)ram med en från denna avfjädrad kon 
av något mjukt material. Ramen innehåller 
också de elektriska kretsar, vilka omvandlar 
den elektriska energin till akustik i högtalaren 
genom att tillföra konen impulser att röra sig 
framåt och bakåt. Härvid uppstår som känt 
ljudvågor, proportionella mot den elektriska 
ineffekten. (a) 

Systemets begränsningar ligger i öppen dag. 
Konen kan inte röra sig fritt p g a anord
ningens beroende av sin infästning. Den me
kaniska fjädring man givit konen hindrar den 
t ex från att ge långa utslag, varför anord
ningens linearitet förrycks, konens rörelser 
hämmas och distorsion uppstår i ljudet, som 
ju skulle vara en så trogen efterbildning som 
möjligt av det rent elektriska förloppet vilket 
har sin upprinrielse i programkällans avkän
ning eller detektering, fortsätter i de olika 
förstärkarstegen och så, till slut, tillförs hög
talaren i form aven inspänning till den. -
De längsta utslagen hos konen framkallas av 
lågfrekventa signaler, alltså bastoner. Dessa 
låga toner kan inte komma fram rent och 
ostört om konrörelsen hejdas eller förrycks. (a) 

Luft är däremot ett idealiskt medium för 
avfjädring i det här sammanhanget, d v s den 
i det täta höljet inneslutna luftvolymen bildar 
en "lagring" av konen. Under dennas kom~ 
pressionsrörelse ·pressas luftmängden ihop, 
och under motsatt förlopp expanderar luft
mängden tillbaka. Den fjädrande infästningen 
av konen i högtalarhöljet är mycket eftergiv
lig, och som framgår av fig är hölje och hög
talarelement - kon förenade på annat sätt 
än i den (alltför) enkla formen anordningen 
har på första skissen. Luften i lådan belastar 
alltså konen som en fjäder eller utgör ett 
dämpande medium. (b,c) 

Rätt applicerad kan den här tekniken med
föra lägre distorsion vid basåtergivning, efter
som något . mekaniskt fjädringsmedium inte 
används i den äldre bemärkelsen. Den infäst
ning som ju högtalarelementet fortfarande 
måste ha visavis höljets främre vägg är natur
ligtvis kritisk, och här har all världens högta
lartillverkare sökt sig fram mot allt mjukare, 
allt mer elastiska och tunna material under 
årens lopp. AR (och en del andra fabrikat) 
använder polyuretan för konens perifera 
sammanlagring med höljet ; förr användes t ex 
gummi. 

Basområdet kan vid "acoustic suspension" 
- principen ges en förhållandevis stor ut
sträckning nedåt i frekvens, högtalartypen kan 
i princip ges bättre basåtergivningsegenskaper 
än basreflexlådan. Sist, men inte minst, höljet 
kan hållas förhållandevis litet, trots basegen
skaperna, tack vare att luftmängden bakom 
konen inte behöver vara särskilt stor. En 
faktor av viss betydelse är naturligtvis också 
att det är lite enklare och billigare att fram
ställa sådana här lådor än att snickra basre
flexlådor med tunnlar och öppningar eller 
slitsar o dyl i höljet. Senare ån; exempellösa 
framgång för småhögtalare av " bokhylletyp" 
grundar sig direkt på den här AR-principens 
allomfattande anammande ; man kan säga att 
hi fi blev en " folkrörelse" bl a tack vare att 
så många givits möjlighet slippa skrymmande, 
golvplacerade stora lådor i trånga bostäder. 
(En annan sak är att många system är för 
små eller verkningslösa och att principen kan 
tillämpas fel.) 



hos AR tvivelsutan inget sådant "på köpet" 
- det är inspelningens ljud som kommer ut, 
inget annat! Kanske skall man reservera sig 
lite för AR-3a, som väl inte kan sägas " färga" 
ljudet, det vore för mycket påstått, men möj
ligen "slöja" det lite och göra ljudet en aning 
mörkare än det verkligen är. Högtalarens 
ljud upplevs kanske i någon mån också som 
" varmt", det är dock mycket behagligt. Man 
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blir inte "tröttlyssnad" av det systemet i första 
taget. Det är en klassiker i sitt slag. 

Gemensamt för alla av oss avlyssnade. AR
lådor, större som mindre, är deras absolut 
distinkta bas, helt fri från grumligheter och 
spräckta toner. Diskanten är heller aldrig 
svävande eller ojämn, utan mycket nöjåktigt 
spridd och väl definierad i ljudbilden (utan att 
fördenskull leva något "eget" liv, naturligtvis). 
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Fig 3. Frekvensgäng hos AR-2ax som funktion av ljudtrycket Öve.rst baselementets kurvor. Därpå mellan
registersystemet med 30 och 60 graders avvikelse frän mittaxeln. Översta kurvan avser axiell respons frän 
upptagningen via skrivaren. 

Som framgår av originalets förklaringar till kurvorna i nästa skara avser de frekvensgängen i diskanten 
("super tweeter") mätt på provningsbaffeln. Överlappningen med mellanregistrets enhet är för kompensering 
av dettas riktningsberoende verkningsf6rluster. Last 8 ohm, 30 och 60 graders avvikelse frän nollaxeI. 
Översta kurvan axiellt upptagen. - Märk markeringen för delningsfiltrets frekvens vid 5 kHz. 

Underst baselementets distorsionskurvor vid 10 resp 15 W ineffekt. 

Transientåtergivr..ingen är berömlig. Piano
toner och slagverk kommer "igenom" lika 
fint som tonstötmätningarna låter påvisa. 
(Man skall alltid lyssna till en högtalare 
innan man börjar mäta den, det är gammal 
visdom - mäter man först "hör" man sedan 
irriterande tydligt ojämnheter i frekvens
gången och andra ofullkomligheter från mät
ningarna, eller man suggereras alltför lätt till 
att (bara) lyssna efter sådana. 

AR-högtalarna, och alltså även AR-4x, lå
ter bra också vid låga hörnivåer eller vid ringa 
intensitet, och detta är viktigt. Man tycker 
sig alltid höra musiken, ta del av den i dess 
enskildheter, även om volymen är bara svagt 
uppvriden på förstärkaren. Det är ett avgjort 
plus, och här anser vi att en fördel alltid· 
funnits hos riktade högtalare framför s k 
rundstrålande högtalare, vilkas diffuserade 
ljudbild alltför lätt kan gå förlorad om nivån 
är tänkt för "bakgrundsmusik"; högtalarna 
rår då inte på störnivån i rummet, rörelser och 
föränderligheter i detta kan också ogynnsamt 
påverka ljudbilden och "splittra upp" den i 
värsta fall (men de har så många andra, på
tagliga förtjänster i stället). Man måste i alla 
lägen vid användning av sådana här riktade 
högtalarsystem ha en flexibel och på kon
trollmöjligheter så välförsedd förförstärkare 
som möjligt, det är .ganska väsentligt med 
tanke på riktljudets anpassning till den indi
viduella rumsakustiken! 

System med låg verkningsgrad 
AR-4x seriens "ekonomimodell" 
Gemensamt för hela AR-familjen, och de 
flesta USA-högtalare, är att de nominellt 
kräver rätt goda förstärkareffekter på grund 
av låg verkningsgrad. De är helt enkelt något 
tungdrivna till skillnad från ·merparten euro
peiska högtalare. För AR 4-x rekommenderas 
ca 15 W per kanal som minimum, och de
övriga, större AR-högtalarna fordrar ännjl 
mycket mera. Men man kan dock förmoda 
att effektkraven är tilltagna med viss marginal. 
Vi har inte kunnat märka behov av några 
extremare lyft på förstärkarens volymratt för 
att få mer än normal ljudstyrka ut från t ex 
AR-3a. Men man får nog beakta att förstär
karen då är kapabel att ge ut sin effekt utan 
att plötsligt råka in i överstyrningsområdet 
eller snabbt bli benägen '1-tt börja ge hög dis
torsion ; en god effektmarginaf är alltid till
rådlig vid drift av alla högtalare och vid allt 
programmaterial, detta av flera ·skäl. 

AR-4x har länge ansetts vara en "ekono
mimodell" i det avseendet att den fått de 
typiska AR-dragen till ett för dessa högtalare 
lågt pris. Den har, .och det tillstår upphovs
männen också, inte det stora frekvensregistret 
som t ex "trean" uppvisar, och den kan inte 
handskas med varken sådana bastoner som 
den eller samma effekter - baselementet är 
en förminskad version . av det gängse. Men 
AR -3a kostar ju också ca 2000 la: mot ungefär 
fjärdedelen för AR-4x. Denna är hur som 
helst aktningsvärt god i såväl bas- som dis
kantänden av tonspektrum, och för sitt pris 
är den, det håller vi alldeles med Roger ~ 
Driscoll om, värd all framgång på marknaden. , 
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AR, som (se separat text om detta på annan 
plats) numera använder sin stora erfarenhet 
också till skivproduktion- och i egen regi 
genomfört ett stort inspelningsprojekt, utgår 
i arbetet med sina högtalare från att merpar
ten moderna inspelningar för grammofon
skivor görs med multikanalteknik och ljudet 
i närbildstagningar in i mikrofonerna. Detta 
ger en haussning av vissa frekvensområden, 
man f-år en höjning som "drabbar" mellanre
gistret och en del av diskanten. Frågan är om 
man skall se frekvenskurvans fall över en del 
av tonområdet hos t ex AR-4x som ett tämli
gen medvetet motdrag av konstruktören? 
Faktum är, att det framskymtat att firman 
anser att en effektivare diskanthögtalare i t ex 
AR-3a skulle inverka menligt på den totala 
ljudkvaliteten, just med tanke på de förhan
denvarande "presens" -effekterna. Detta låter 
inte alldeles troligt, förstås. 

Mycket låg distorsion 
utmärker AR-högtalarna 
Några ord om distorsionen : Ett par av vårt 
lands mest kända elektroakustiker har under 
året i Statens provningsanstalts ekofria rum 
mätt upp ett antal högtalare i jämförande syf
ten. Ett av resultaten blev att AR-högtalarna 
uppvisade en synnerligen låg distorsion, kan
ske den lägsta hos någon känd, här marknads
förd högtalare, om man ser till avgränsande 
frekvensområden. En jämförelse med Sonab 
OA-5, t ex, visar väl att den senares totala 
distorsion ligger än lägre, men "etappvis" 
leder av allt att döma alltså AR, om man rätt 

RT -översikten: 
..... 31 

EMPIRE-PROGRAMMET 
FRÅN USA HOS ADCO 
Det amerikanska märket Empire är väl främst 
känt för sina pick uper, även om kanske 
många först tänker på firmans sedan början 
av 1960-talet bekanta högtalare .. Andra åter 
skulle kanske säga att den klassiska skivspe
laren från New York-firman är sortimentets 
grundsten. 

Hur som helst, sedan början av 1971 finns 
en del av tillverkningsprogrammet i vårt land. 
Pick up-kriget i USA är intensivt, och Shure, 
Empire, Stanton/Pickering, Grado och Audio 
Developments samt några till kämpar hårt 
sedan många år med forskning och nyutveck
lingar som blir kunderna till gladje. Skillna
derna olika pick uper emellan både rent åter
givningsmässigt och s a s mekaniskt är något 
mycket subtilt för gemene man att bedöma, 
men oaktat detta kan alla lugnt utgå från att 
vilken nålmikrofon som än väljs numera är 
det hög klass på den, till fromma för skivornas 
livslängd och utvinningen av deras innehåll. 

Empire har 10 typer, och just med tanke på 
skivnötning är det nöjsamt studera vad firman 
säger om sin topprodukt, 1000 ZE/X. 
• Denna "laboratory playback arm-pick up" 
spårar vid 0,1 P (!) och garanteras hålla sig 
± 1 dB upp till 20 kHz; hela frekvensområdets 
övre gräns är 40 kHz! "Inga elektriska eller 
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tolkar uppgifterna som kommil ut. Mr Dris
colls resultat som redovisats i provningsarti
keln bekräftar ju också saken; den uppgivna 
procentsiffran är mycket aktningsvärd, och 
allt lyssnande bekräftar att dessa högtalare 
måste besitta en hög grad av frihet från för
vrängning. 

Till sist : Vilken högtalare skulle vi då själva 
föredra ur det här USA-sortimentet, om valet 
vore fritt ? Ja, med reservation för egenska
perna hos " sexan", som vi ju (ännu) inte hört 
tillräckligt av och med tanke på tidigare lyss
ning, högtalare mot högtalare, bleve valet 

. varken det dyraste eller det prisbilligaste 
systemet. För våra öron är nämligen AR:s 
verkliga vinnare och lyckokast den högtalare 
som betecknas AR-2ax. Den kostar visserligen 
rätt mycket mera än "fyran", priset är 940 kr 
för en obehandlad, trävit sådan högtalare, 
men det är å andra sidan tusenlappen lägre 
än "treans" pris. AR-2ax - som bör ha ca 
20 W/kanal för full drivning - är inte värl
dens bästa högtalare alla kategorier, men har 
något av det öppnaste: klaraste och behagli
gaste ljud vi någonsin hört från en högtalare 
av just det här slaget och den här storleken, 
ett par mycket goda engelska system då inte 
att förglömma i jämförelsen. AR-2ax har 
kanske en lite underlägsnare bas om man 
ställer den mot AR 3a, men i gengäld upp
visar den ett helt hänförande mellanregister, 
och den låter, kors i taket, faktiskt nästan lika 
bra på både pop och Pergolesi. Den skulle bli 
AR-valet för 

U.S. 

qJ.ekaniska toppar", säger man, totala IM vid 
utstyrning med 3,54 cm/s lateral hastighet 
håller sig inom 0,05 % för godtycklig frekvens 
över hela tonspektrum. Handpolerad (?) 
0,2 x 0,7 ~ spets. Rekommenderat anligg
ningstryck 0,25-1,25 p. 

Empire-pick uperna är väl skärmade och är 
fyrpoliga samt har tre magneter. SjN anges 
till 80 dB eller mer. Ekvivalenta nålspetsmas
san är mycket låg. Hela systemet väger bara 
7 g. - Pick uperna i 999-serien är sex till 
antalet, och utöver dessa finns 909- och 90-
typerna, vilka anges vara" ekonomi-modeller". 
• Empire-högtalarna intog länge en särställ
ning till följd av sin konstruktiva uppbyggnad 
och sin exklusivitet med toppar av marmor, 
o s v. De är cylindriska, bildar en pelare med 

LffTERATUR,REFERENSER: 
AR Loudspeakers, Technical Specifications. 
Utgivna av Acoustical Research, Inc, Cam
bridge, Mass. , USA. 
ALL/SON, ROY: Loudspeaker System De
sign and Evaluation. - Privat kommunika
tion. 
ALL/SON, ROY: Loudspeakers can be tested. 
Inlägg i tidskriftsdebatt, finns som särtryck 
från AR. 
McSHANE, CHARLES: The Meaning of 
Quantitative Loudspeaker Measurements. -
Föreläsning hållen inför Audio Engineering 
Society, USA, 36th Convention, 1969 . 
SCHAUMBERGER, ALFRED: Impulse Mea
surement Techniques for Quality Determina
tion in Hi-Fi Equipment, with Special Empbasis 
on Loudspeakers. JAES, February.l971 , Vol 
19, nr 2. 
V/LLCHUR, E M : Problems of Bass Repro
duction in Loudspeakers. Föreläsning hållen 
vid AES Convention i New York 1956. Åter
given i AES Journal, July 1957, vol 5, Nr 3. 
VILLCHUR, E M : Distorsion in Loudspea
kers. Ej angivet forum. 
VILLCHUR, E M: Loudspeaker Testing and 
Measurement. Hi Fi Stereo Review, publice
ringstillfålle okänt. 

Försök med rubinlaser för bestämning av 
frekvensberoende distorsionsförlopp över hög
talar koner av olika material och beskaffenhet. 

Privat kommunikation från det akustiska 
utvecklingslaboratoriet vid Rank Wharfedale 
i Bradford, England, juli 1971. 

Hi Fi-nytt i höst 
t ex sjukantig vägg som utgör ett stabilt, hårt 
dämpat hölje. Baselementet strålar nedåt mot 
golvets reflekterande yta genom ett horn. Två 
övriga system kompletterar, och d~ strålar ut 
från höljet. Diskantelementet, som är av 
hemisfårisk typ, har en talspole med ringa 
massa. Mellanregisterelementet, hos dessa 
Grenadier-system av. "compression type" , 
sägs besitta "spektakulär presens och realism" . 
Högtalarna har en patenterad ljudspridnings
anordning i form aven ringformig akustisk 
lins. Effekttåligheten är avsevärd för Grena
dier-system ; de tål 125 W utan att brinna upp, 
enligt tillverkaren! Firman var i USA pionjär 
för att" göra placeringsoberoende högtalare 
och gör i hemlandet sedan många år reklam 
a la Sonab för lyssningsfrihet i rummet med 
avseende på -ljudutbredningen och åhörarens 
position. Grenadier-konstruktionerna kan 
dock inte sägas vara runds trålande, det är 
visserligen ingen högtalare, strikt akustiskt, 
men Empire-systemen ger en diffuserad klang 
utan "stereo spot". - I vårt land finns huvud
sakligen 6000 M , firmans minsta "budgetrno
dell". Den tål 75 W/kanal och är ett 8-ohms
system. Högtalaren har tre element. 
• Innan europatillverkade hi fi-grarnmofon
verk blev så vanliga som de är nu - och innan 
japanska skivspelare fanns - skaffade sig de 
verkliga konnässörerna för sådär 15-17 år 
sedan de tunga, amerikanska skivspelarna 
som USA-radiostationer ofta hade (innan 
Gates t ex kom). Det var jättestora Gray, 



RT -översikten) 
Rek-O-Kut och Empire och några till. Den 
senare, åtminstone, lever kvar och kallas i dag 
Troubador 598. 

598 uppvisar en finish som för tanken till 
en ömt vårdad, museal ångmaskin, den glän-

ser som av "guld" och mässing. Det är helt 
enkelt ur-90ubI6! 9W-tonarmen uppvisar en 
resonansfrekvens vid ohörbara 6 Hz, och dess 
friktion "measures a minute l milligram". 
Verket är pneumatiskt avfjädrat och uppges 
tåla vilka omgivningschocker som helst ... 
Spårar vid 0,1 p .. . Hysteres-synkronmotor 
med högt vridmoment. Den är uppenbart 
gjord med tanke på NAB/NARTB-normerna 
för skivspelare, som föga tar fasta på specs för 
hemskivspelare men desto mera på t ex 
verkets förmåga att snabbt komma upp i varv. 
Vid kommersiellt radiobruk, där varje inslag 
är tidsstuderat på sekunden, är det oerhört 
väsentligt att musikinslag, intoningar · och 
effekter från skivor kan verkställas med 
praktiskt taget ögonblicklig verkan efter 
kommando från mixbordet. Empire-verket, 
liksom EMT och annat dyrbart, kommer upp 
i full speed efter mindre än 1/3 varv och 
"låser in" sig på växelströmsfrekvensen för 
konstanthållning med "zero error". 

Dämpat nedlägg, "cueing controi" med 
inbyggd ljuskälla mot skivspåret; också det 
en helt professionell detalj för användning i 
studions dunkel. Tonarmen har automatlyft 
vid utgångs spåret på skivan. - Armen uppges 
dimensionerad för minsta vinkelfel och co
sinusdistorsion. 

Anliggningskraftens inställning sker helt 
enkelt med en urfjäder, något som den här 
firman funnit mera tillförlitligt än något annat 
system. 

Skivan vilar på ett upphöjt spår längs skiv
tallrikens periferi. Tallriken är stroboskop
mönstrad. Den är 12 tum tjock! Och motsva
rande tung! Remdrift med långt drivna krav 
på precision och toleranser - ±0,0001 tum, 
enligt data. Lager och axlar (som är gjorda av 
kromstål) uppvisar en mycket hög finish och 
bearbetning. 

Data uppger tre . hastigheter, rumble om 
-90 dB (!), svaj 0,1 %. - Skivspelaren har 
femdelad ledningsanslutning för eliminering 
av störningar och brumslingor. 

Importör: ADCO Audiokomponenter, 
Spånga .. 

Hi Fi-nytt i höst 

JVC-NIVICO-NYTT I STRID STRÖM 
NYTT FRÅN LENCO, HECO OCH BEYER 

RT har nyligen redogjort för den fyrkanals
forskning och de försök som bedrivs inom den 
mycket stora japanska firman JVC Nivico 
eller Victor Corp of Japan, där man som känt 
har lanserat en fyrkanalig grammofonskiva 
och avspelningsapparatur jämte fyrkanaliga 
förstärkare. Vi har sålunda beskrivit MCA
V7E, och även mottagit ett ex för provning, 
vilket test kommer att inflyta i RADIO & 
TELEVISION senare. 

• Många nyheter har redan aviserats av den 
här japanska tillverkaren, och en del är klara 
för publicering. Sålunda inleder vi med - se 
il! - tunem NC MCT V7, som är avsedd att 
användas ihop med den i RT tidigare skildrade 
MCA V7 eller med MCA 105, se vidare nedan. 
Tunem är formgiven på likartat sätt. Ett 
särdrag hos den är att den är anslutningsför
beredd genom speciell kontakt för framtida 
fyrkanalsdekoder, då det tekniska normarbe
tet möjliggjort en sådan i standardutförande. 
D v s den finessen lär nog bli japaner och 
andra förbehållen ... FET-bestyckning, MF
delen uppbyggd kring fyra mekaniska filter 
och två le. Pilottonstereodekoder. Två av
stämningsinstrument för både signals t yrkan 
på FM/AM resp centerfrekvensinställningen. 
Brusspärr finnes, och känsligheten anges till 
1,7 ).lV enligt IHF. Infångningsindex uppges 
vara så lågt som 0,8 dB. Klirr i .mono mindre 
än 0,4 %, i stereo högst · 0,6 %. SIN 65 dB, 
selektivitet bättre än 70 dB resp stereosepara
tion bättre än 35 dB vid 1kHz. Pilotton
dämpning bättre än 50 dB. Frekvensgången 
± l dB upp till 15 kHz. 

• JBC MCA 105 är en förstärkare om 2 x 36 
·W i 4 ohm som två par högtalare kan anslutas 
till plus hörtelefon. Den ingår i firmans s k 
SEA-linje, men i motsats till tidigare sådana 
förstärkare - se RT 1970 nr 10 och Il -

har 105 hela sju reglerområden för tonspek
trum. Kretsen som påverkar den lägsta basen 
kan kopplas om mellan mittfrekvenserna 60 
och 40 Hz, beroende på använd bashögtalares 
effektivitet. SEA står för Sound Effect Ampli
fler, vilket inte betyder att den "skapar ljud
effekter" utan har tonkontrollernas . område 
uppdelat a la equalizer. SEA-frekvenserna för 
den aktuella apparaten är alltså 40/60 Hz, 
150 och 400 Hz, 1,2,4,7 och 15 kHz, och 
varje reglerområde omfattar ± 10 dB. Man 
kan alltså tämligen exakt åtgärda och kom
pensera rumsakustiska egenheter och/eller 
övrig materiels inneboende frekvensavvikelse 
som upplevs som mindre nöjaktig. 

MCA 105 har i effektdelen Darlington
kopplat, komplementärt slutsteg. 

Förförstärkardelen uppvisar en trestegs 
(vanligt är bara två annars) krets för magnetisk 
pick up-anpassning, vilket utom rakare 
frekvensgång bör ge jämnare impedanskurva. 
För- och slutstegen är elektriskt separerbara, 
vilket, som ofta framhållits, är en god fördel 
då man kan delanvända förförstärkaren eller 
slutsteget till olika saker som t ex samman
koppling med externa system, som der av ett 
fyrkanalsystem eller för drivning av special
anordningar. Förstegets utgångar och slut
stegets ingångar har fått individuella nivå
kontroller. 

Ingångar finns för magnet pick up (2), för 
radiodel, band (2) och reserv (2, varav en 
fått egen nivåkontroll) samt mikrofon. 

MCA 105 har försetts med inbyggd brus
generator för skärt brus,idetta för t ex faskon
troll av högtalare. 

En omkopplare ger 20 dB sänkt ljudnivå 
med automatisk frekvenskompensation för 
örats minskade känslighet för vissa tonom
råden vid "låg lyssning". 

Några data : Sinuseffekt i 8 ohms last 2 x 32 
W, klirr vid full uteffekt och I kHz rrundre än 
0,5 %, IM mindre än 0,7 %, vid 30 W 0,2 %, 
dämpfaktor 50, frekvensgång iförförstärkaren 
upp till 400 MIlz ± 0,5 dB (!), SIN för p u 
ingång - 76 dB, övriga - 87 dB. 

De här enheterna fanns utställda på förra 
årets Hör Nu och beskrevs kortfattat i RT 
nr Il 1970. 

90~ 
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Från Dynavox till 16-kanalsteknik: 
Stark expansion hos Willi Stoder, 
produktion nu i 2 länder, 4 fabriker 

* RT:s Ulf B. Strange har be
sökt Re Vox -bandspelarnas ur
sprung, Studer-fabriken i Schweiz, 
som numera fått förgreningar ock
så i Tyskland. * Ingenjör Studer började sin 
,verksamhet för 23 år sedan under 
mycket små omständigheter. Hans 
framsynta och i sitt slag banbry
tande konstruktioner har fört fir
man till världsledarskap - före
komsten av andra, högspecialisera
de bandspelarföretag kan knap
past inverka på omdömet, då Stu
der-fabrikens tiUverkningsprogram 
omspänner ett så diversifierat sor
timent från den mångkanaliga, 
"högelektroniska" A 80-maskinen 
jämte ReVox-seriens enheter till 
den kassettelektronik m m, som 
inom kort debuterar. * RT:s utsände har fått fri in
blick i tillverkningarna, provning
arna och firmans projekt i vardan
de. * En intervju med herr Studer 
återfinns intill dessa glimtar från 
verksamheten. 
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Foto, s/v och/ärg: Studer och RT 

Studer-verkens huvudfabrik och administrativa centrum i Regensdorf utanför Ziirich. Byggnaderna - som 
också innefattar en stor lagerhall - fortsätter i en låghuslänga t h. De två huskropparna är högre än per
spektivet antyder, då de är byggda med grunden på ett lägre plan än vägen. Här framställer ca 350 med
arbetare hi fi- och studioapparatur . 

•• " Herr Willi Studer. avlade ett av sina allt
för sällsynta besök i detta land, och då han 
visste att jag hade till test ett av de tidiga prov
exemplaren gav han sig tid till att söka upp 
mig och diskutera mina rön, Med den grund
lighet som är typisk för hans nation inspekte
rade han det avskalade chassiet som jag utfört 
mätningar på, Han lade huvudet på sned och 
lyssnade till det svaga motorljudet och pressa
de mig på detaljer om några ev, fel eller brister 
jag kunde ha upptäckt, Jag nämnde då ett par 
oerhört triviala saker - och ångrade omedel
bart mina anmärkningar. Jag kände att jag 
hade förstört hela dan för honom," 

Det är en lika muntrande som kanske oav-
siktligt träffande bild av den schweiziske kon

struktören, mannen bakom en lång rad världs
bekanta bandspelare med ReVox- eller Studer
namnet, som vår brittiske kollega Geoffrey 
Horn har givit med de där raderna i ett referat 
av hur han fick till provning en mycket tidig 
ReVox A 77 i november 1967. 'Det allvarligaste 
klagomålet han kunde hitta var att dreven i 
bandräkneverkets mekanism gav ifrån sig ett 
vinande under snabbspolningen framåt .. . 
(R T :s provning tog fasta på bl a omkopplings
knäppar på bandet och i någon mån meka,
niskt oljud från tachometerhuvudet.) Då RT
red . på försommaren i år gästade Willi Stud ers 

hypermoderna anläggningar i Regensdorf 
utanför Ztirich fanns lite av det där i minnet -
den patriarkaliske och arbetsabsorberande 
chefen - utvecklingsledaren (han brukar få 
tvingas iväg till en kort men dock semester) 
känner så starkt för sina produkter att man 
inte gärna vill framföra kritiska synpunkter ; 

Fig l. "For lovers of music", står det i den dåtida 
broschyren från ELA AG om ReVox modell C, som 
i vissa varianter fanns i nymodigheten stereo. F -mo
dellen behöll i stort sett det lite svullna plastdäcket 
men hade ett centralt utstyrningsinstrument där 
namnplattan satt på föregångaren, något annor
lunda reglage m m. De här serievarianterna kom nog 
att betyda mest för ReVox-namnet - de var pion
järapparater i sitt slag, och mänga används dagligen 
ännu. 



låt vara att han snällt och tålmodigt svarar på 
frågor och även är fullt beredd att motivera 
varför något är så och inte si, som intervjuaren 
kanske undrar. Men man får nog lite känslan 
av att i denna bandspeleriets högborg (Stefan 
Kudelski och Nagra, som skall berättas om 
inom kort, får ursäkta!) vore det lite av maje
stätsbrott och skämt i kyrkan att ansätta ingen
jör Studer med ofina frågor om varför inte 
världens bästa bandspelare i sitt slag har gjorts 
ännu bättre på några punkter. Ingen skjut
järnsjournalistik här, inte. Men han är på inget 
sätt humorfri, och han är nog också medveten 
om sin perfektionslidelse - han har låtit göra 
särtryck på mr Horns öppenhjärtiga test. Ty 
mest grämer det väl honom att han till även
tyrs kan ha förbisett något - han har väldiga 
krav på sig själv. Han är tvivelsutan en stor 
personlighet, och hans medarbetare erkänner 
utan vidare detta, liksom hans konkurrenter 
och branschkolleger alltid gjort. 

OsciUografbygge på tre man 
inledde hos Studerfabriken 
Med lite över 800 anställda idag och med fab
riker på flera håll, i Schweiz och på andra sidan 
tyska gränsen samt intressen i tyska EMT -
vars chef och grundare Wilhelm Franz tyvärr 
hastigt avled tidigare i år - jämte samarbete 
med Thoren-fabriken på olika sätt har Will i 
Studer på 23 år tagit steget från "källarfirma" 
till världsledare både absolut och relativt om 
vi ser till programmets mångsidighet och an
vändningsområdena liksom kvalitetsfaktorer
na. Det finns givetvis volymmässigt större 
bandspelarfabriker, men Studer-produkterna 
är ju ingen prisbillig massartikel, också om 
tillverkningsserierna blivit långa genom åren , 
vilket ju talar för konstruktionernas framsynta 
koncipiering. 

När man går runt i t ex den stora, vita och 
nästan kliniskt rena och ljusa Regensdorf-an
läggningen kan man erinra sig a tt starten sked
de i januari 1948 under mycket små förhållan
den inne vid en Ztirichgata i anspråkslösa loka
ler där två medarbetare och en lärling bildade 
hela styrkan. Liksom fallet var för en annan 
ung ingenjör och elektroakustiker i Schweiz, 
Stefan Kudelski, hade krigsårens rela~iva isole
ring och avspärrning i förening med den första 
efterkrigstidens starka behov av ny teknik, ny 
materiel och allmän förnyelse möjliggjort ge
hör för nya ideer och även lockat till etablering 
av företag för .exploatering av dessa. IStuders 
fall inleddes verksamheten med bygge aven 
högspänningsoscillograf. 

Men tanken på att göra en bandspelare hade 
han umgåtts med länge redan. Det fanns knap
past några i denna trådspelarepok ; magneto
fonen för band (av papper!) uppfanns visser
ligen redan 1935 hos Telefunken, men det 
världskrig som utbröt 1939 och den brist som 
rådde på råvaror för främst band (så ofullkom
liga de än var) vållade att utvecklingsarbete 
knappast existerade i mera konkret mening. 
Men behoven av apparater för både studio
bruk och för hemanvändning - fast det sista 
verkade avancerat och "amerikanskt" i mån
gas ögon - kunde bedamas vara stort och till
lika en framtidssäker satsning. Den tyska indu-

Fig 2. Höjdpunkten och slutet av 36-serien, G-mo
dellen, den sista med rörbestyckning. Svår att kom
ma över begagnad idag! 

Fig 3. A 77 heter den bandspelare som efterträdde 
36-serien. För utförlig provning, se RADIO & TE
LEVISION 1968 nr 10. 

Fig 4. Tidigare hade ReVox en hysteresessynkron
motor med utvändig rotor. Här syns den nu använda 
asynkronmotom med utvändig rotor och det tillhö
rande elektroniska reglersystemet för varvtalskon
stans. Varvtalet är oberoende av nätspänningsvaria
tionerna. 

strin låg ju ännu i ruiner (eller hade demonte
rats och förts bort av segrarmakterna) och i 
England och Frankrike, som ännu höll på att 
ställa om till fredsindustri, fanns inga nämn
värda resurser lediga att framställa ting för den 
här sektorn. USA-importen var ännu ringa, 

restriktionerna hårda och gränserna rätt 
stängda för handel. Mot den här bakgrunden 
var det ett pionjärverk att II månader efter fir
mastarten, i december 1949, låta en bandspela
re för amatörbruk debutera på marknaden. 
Det var helt enkelt den första moderna appa
raten i sitt slag som ingenjör Studer koncipie
rat, och med tanke på nutidens överväldigande 
forskningsinsatser och laboratorieundersök
ningar på området magnetisk inspelningstek
nik framstår hans tidiga och självständiga in
sats som dubbelt beaktansvärd. Bandspelaren 
hade dock inga av finesserna i dagens bestånd, 
men den fungerade utmärkt och hade kapaci
tet långt över de dåtida amatörbehovens. Den 
döptes till Dynavox. (Ännu kan man få in till 
reparation någon av dessa åldriga förstlingar!) 
Willi Studer som firma räknade då 25 anställ
da med chefen. 

Naturligt nog tilldrog sig företagets an
strängningar intresse från yrkessidan, främst 
då schweiziska PTT, post- och radiomonopo
let. De kontakter man fick blev mycket ut
vecklande : Dynavoxen gick att förfina så att 
den passade PTT-behoven. I juni 1950 förelåg 
den första prototypen till en "transportabel 
studiomaskin" som fick heta Studer 27. Med 
den gick teknikerna från Baselradion ut att 
banda konserterna under det årets musikfesti
valveckor i Luzern. Kvaliteten blev utmärkt, 
och det hela innebar ett genombrott på olika 
sätt. 

Dynavoxen och den tidiga studiomaskinen 
kan sägas ha sammansmält omkring 1952, då 
ett nytt bolag, ELA AG, bildas, och amatör
maskinserien ges det sedan så kända ReVox
namnet. Aret därpå räknar firman 70 personer 
och man har flyttat till nya, större lokaler i 
Ztirich. 

ReVox-bandspelama i 36-serien 
gick ut i över 80 000 exemplar 
År 1954 hace den klassiska ReVox-maskinen 
koncipierats, 36-serien. Den första hette A 36 
och innebar något revolutionerande i sitt slag 
med tre motorer, skilda in- och avspelnings
tonhuvuden, o s v. A följdes av flera beteck
ningar, och särskilt modellerna C och F i sina 
välkända gröna konstläderhöljen och med 
gula/beige däck föranledde entusiasm (olika 
utföranden fanns ; t ex C 36-St, en tidig stereo
rnodelI för monoinspelning resp. stereoavspel
ning. I övrigt kunde man välja fullspår (mon o) 
eller två spår mono. Stereo-inspelning blev det 
fråga om på allvar med F-modellen för 2- eller 
4-spårsteknik. Alla hade Pabstmotorer med 
kapstanmotorn drivande över en Hardykopp
ling. I förstärkarna var alla brumkänsliga stegs 
glödtrådar likströmsmatade. Utstyrningskon
trollen skedde via ett tidkonstantband för resp 
kanal, o s v.) Dessa maskiner gick ut i stora 
mängder. Många gör fortfarande god tjänst. 
- Se bild! Fram till medio av 1967, då 36-
serien (rörbestyckad helt igenom) avslutades 
med höjdpunkten, G-modellen i sitt välkända, 

. kantiga gråa plasthölje, hade man framställt 
sammanlagt över 80000 exemplar! 

Med 36-seriens ilPparater i produktion följ-
de betydande framgångar och expansion. Som- ~ 
maren 1959 inleddes byggandet av första de- ,. 
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Fig 5. I motorfabriken i Ewattingen har instaUerats dessa stora automatmaskiner för motorlindningar. De är 
av firmans egen konstruktion. Se texten. 

Studer-fabrikens chef i RT-intervju: 

Dolby-ReVox, kassettmaskin 
och mixer framtidsprojekt 

Fyrkanaleri för hembruk är något som ingenjör Willi Stoder säger sig 
tvivla på. Hans egna skapelser väntas i en framtid få tillskott av nya 
konstruktioner, erfar RT - en kassettspelare med Dolby-elektronik är 
snart debutfårdig, och likaså kan det väntas en ReVox-variant med 
sådana kretsar. 

•• - Den japanska fyrkanalskivan är nog 
bra som utvecklingsled, men jag tror ju inte på 
den som marknadsvara. Man måste nog gan
ska tydligt och störande kunna höra frekvens
uppspaltningarna som gjorts. Den arbetar ju 
med flera olika frekvensområden, upp till 15 
kHz, och sen går kanalerna upp till hela 45 
kHz. Kommer man nära skivans centrum 
måste det dessutom bli ganska svårt att känna 
av de höga frekvenserna och rimligen bör man 
tappa mycket av fyrkanalverkan ... Distorsio
nen kan antagas vara hög. 

RT kommer till tals med ingenjör Willi Stu
der i hans dämpat eleganta sammanträdesrum 
i Regensdorffabriken - med god konst på 
väggarna - och jag har ställt frågan om vad 
han anser om fyrkanallösningarna som varit 
aktuella en tid: 

- Det existerar avgjort goda original för 
fyrkanalljudkällor. Men de bra är så oöver
komligt dyra, att man inte kan tro på dem. De 
måste nog förbli tekniska kuriosa - eller för
behållas specialändamål. För amatörupptag
ningar kan de absolut inte komma ifråga, un
derstryker han. Det finns ju inga nonner, ingen 
standard och, som det ser ut, inte heller större 
utsikter till att det över huvud kan bli något i 
den vägen. 

- Vi för vår del väntar gärna med fyrkanaI
insatserna. Han är lågmäld men bestämd. 

Studerfabrikens grundare och ägare säger 
vidare i det här sammanhanget att rent akus
tiska faktorer kan hindra lyckade upptagning
ar över fyra kanaler. Ekot eller efterklangen 
ter sig ofta som något helt artificiellt. De de-
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monstrationer han varit med om har varit 
"väldigt dåliga". 

Intervjuaren kan bidra med reflexionen att 
så förvisso kan vara fallet. T o m då speciella 
ljudband spelats in och återgivits på särskilda 
bandspelare med fyra huvuden kan det låta 
som om två orkestrar står och musicerar mot 
varandra. Men på några håll har också mycket 
förnämliga inspelningar gjorts med verkligt 
effektfull "360-gradersstereo". Som sagt, lika 
dyrt som komplicerat i de fallen. 

När detta läses har den stora tyska, nu ock
så internationella radioindustrimässan i Berlin 
ägt rum. Hr Studer omtalar att det är en över
enskommelse (bland tyskarna) att inte ta dit 
n·ågot ev. experimentsystem med fyra kanaler. 
"Vi tar heller inget dit i fyrkanalväg. " En inte 
alltför orimlig tolkning av det blir väl att också 
Studer-fabriken experimentellt undersöker det 
här med efterklangskanaler och fyra ljudkäl
lor. 

Kassettspelare med Dolby kommer, 
men först en elegantare ReVox 
Däremot är det väl troligt att publiken nu fått 
se, inte en ny ReVox med inbyggd Dolby-elek
tronik, men en som gjorts lite sobrare över 
plastdäcket. Bakom fabrikschefen vid vårt 
samtal stod prov på denna mera mörktonade 
och lite elegantare apparatlinje som blir ge
mensam också i fortsättningen för bandspela
ren, fOrstärkaren och FM-tunern. Dessas ljusa 
gråa plastfärg skall tydligen stöta i mörkgrått
svart i det kommande. Jag kan bara upptäcka 

len av nuvarande anläggningen ute i Regens
dorf, inte långt från K/oten-flygfältets långa 
bana, och i juli 1960 flyttade de då 180 anställ
da in. 

Kapaciteten har aldrig förslagit riktigt ens 
där, och brist på arbetskraft har, liksom i de 
flesta andra branscher, hämmat produktionen i 
viss mån. Det räcker inte med att importera 
"gästarbetare" - man är som känt ytterst re
striktiv numera på den punkten i Schweiz -
det bör också vara folk som har erfarenheter av 
precisionsmekanik och elektronik och känsla 
för "hantverket"; trots alla maskinella och 
elektriska moment är det nännast fråga om 
manuella fabrikationsled då maskinerna börjar 
växa fram på chassierna och skall "gestaltas" 
till tonregistrerande instrument. 

Ingenjör Willi Studer, grundare av bandspelarfabri
ken som bär hans namn och konstruktör aven rad 
mycket framgångsrika maskiner för hem- och studio
bruk, utvecklar i RT -intervjun i Regensdorffabriken 
sin syn på en del aktuella ting inom audiotekniken 
idag. 

några smärre andra ändringar. - Den här de
signen som man dock med bästa vilja knap
past kan kalla god eller ändamålsenlig industri
fonn lär vara åstadkommen aven amerikansk 
fonngivare, detta med tanke på att USA-mark
naden numera för alla ambitiösa hi fi-materiel
tillverkare går före allt annat. En vanlig ReVox 
kostar 600 dollar där! Trots det har den utsetts 
som "best buy" i flera år nu. 

Kanske har nu också Studers nya, Dolby
elektronikförsedda kassettspelare debuterat. 

Möjligen har man också släppt ut en mixer. 
Det är inte otroligt att den anpassas till ReVox 
- stora, professionella mixers har man ju re
dan i två upplagor. Behovet aven god mindre 
mixer kan anses fastslaget, som RT flera 
gånger framhållit. De som "kan något" har 
dock hittills varit för dyra, och de prisbilliga är 
alltför ofta - billiga. Studers mixer verkar i 
alla händelser få en inbyggd testgenerator. 

En Dolby-ReVox, var det: en sådan är up
penbart i vardande, men frågan är om den vi
sas innevarande år. Willi.Studer har licensavtal 
med dr Ray Do/by och han är mycket erkänn
sam ifråga om dennes uppfinning fOr brusre-



I Tyskland kunde man i början av 1960-talet 
räkna med viss tillgång, så 1964 var det dags 
för påbörjandet av dotterföretaget i Löffingen 
-Hochschwarzwald, som 'invigdes 1966. Där 
sysslar ca 350 medarbetare bl a med att tillgo
dose hela Studer-gruppens behov av tonhuvu
den och bandspelarmotorer. (Dessa senare 
byggs dock även på annat håll.) Fabriken har 
sen invigningen måst byggas till med en 60 m 
länga och man har totalt 4800 m2 att tillgå. 
Liksom i Regensdorf har man en mycket mo
dern maskinpark och bl a mär~s en 100 tons 
hydraulpress för framställning av rotorerna till 
motorenheterna. 

Montering sker också här av kompletta ap
parater: I Löffingen görs A 77-bandspelare, 
förstärkaren Re Vax A 50 och bandspelarenhe-

duktionjdynamikstegring. Jag pammner om 
det amerikanska försöket hos KLH för fyra år 
sedan med en bandspelare där en "Dolby" 
fällts in i däcket, en föga märklig bandspelare 
som på sin tid kostade 600 dollar. Mångtydigt 
leende från vår värd. Ja, priskänsligheten är 
kanske inte så uttalad för hans produkter ... 
(Idag, efter praktiska prov, skulle jag ha frågat 
hr Studer varför han tror att hans bandspelare 
egentligen skulle ha något särskilt att vinna på 
Dolby-kompletteringen: -som kommer att 
framgå av ett följande R T -nummers test kan 
en s k B-dolby primärt inte hjälpa upp dyna
miken mer än lite över 70 dB utan bifenomen, 
och den gränsen når (och överskrider!) man 
ändå med en utvald och trimmad ReVox för 
tvåspårsteknik. (Men anordningen är ett fynd 
för mindre dynamikstarka maskiner och givet
vis i också andra sammanhang.) 

Hans grundfilosofi har alltid varit att inrikta 
sig på en sak eller ha så liten spridning på pro
duktsortimentet som möjligt, framkommer 
det. Men nu ser ingenjör Studer sig nödsakad 
att gå ut med ett breddat sortiment maskiner. 
I förlängningen av resonemanget framskymtar 
möjligheten aven " semiprofessionell" ReVox, 
fast just den befintliga maskinen, av alla, är 
själva inbegreppet av "halvprofessionell", 
minst! (Överflödigt att erinra om alla krävande 
yrkesuppgifter den faktiskt haft genom tider
na, från att ta ljudet till stora Höllywood
musikproduktioner i vidfilm i Europa till LP
skivor, inte minst här hemma ; se fö inslag på 
annan plats i detta RT-nr! - När en sådan för
finad "yrl5.esmodell" av ReVox kan väntas ligger 
dock i vida fältet, det gick inte att upptäcka 
skymten av vare sig skisser, ritningar eller de
taljer någonstans, och generalagenten tror hel, 
ler inte på projektet på länge än . 

Kassett-apparaten; som dock kommer med 
rätt stor säkerhet, är tydligen något som Will i 
Studer inte är sär kilt entusiastisk över själv. 

- Kassetter. låter för mig som 1930-talets 
resegrammofoner med kaktusstift och tratt 
gjorde en gång. 

Han tröstar sig med Dolby-enhetens för
bättrande verkan. 

Vi kommer att tala om integrerade kretsar. 
- De är inte så billiga som man kan få före

ställning om. Vi har. undersökt det mesta på 
marknaden. Men hittills har föga varit använd
bart för våra krav: Men också för sk konsu
mentelektronik ser läget ut att ljusna på den 
fronten - kretsarna håller på att bli bättre och 
tillförlitligare samt priserna överkomligare. 

Fig 6. Här sker slipning av de fårdiglindade och im
pregnerade statordelarna. 

KomponentutveckJing i egen regi: 
"Normkrets" bildar en ny byggsten 
Som framgår av artikeln om firman och dess 
tillverkningar tar man själv fram en del av 
komponenterna efter egna specifikationer och 
låter tillverka dem bl a hos Intermetall. 

Denna industri skall göra en normkrets för 
Studer som tillsammans med den aktuella 
tjockfilmsförstärkaren JOJ skall bilda bygg
stenar i firmans kommande- konstruktioner. 
Man skyndar långsamt här och vill först ha 
fram garanterade komponenter i egen regi , 
innan något förs fram. Det gäller naturligtvis 
också att vänta till dess prisnivån kan godta
gas. 

Jag tänkte fråga hr Studer varför firman 
fortfarande gör fyrspårsbandspelare, men då 
svaret naturligtvis skulle bli att det ännu finns 
en marknad för sådana formuleras frågan om 
till att gälla överhörningen vid fyra spår på 
kvarttumstape. Är han nöjd med den? 

- Spelar man in stereo är den inte otillfreds
ställande, där har man 20-25 dB, vilket kan 
räcka många gånger. Det beror på inspelnings
förfarandet (?) om det räcker eller ej. (Men 
många har ju olika saker bandade på de olika 
spåren, och där måste det bli en aning överhör
ning, intervjuarens anm.) 

- Skulle inte tonhuvudena, som det ju är 
mycket pillande med idag, med skärmning och 
mymetall Qch allt, bättre kunna utföras med 
ferritmaterial ? (Vi har sett väldiga "kokerier" 
för keramiska komponenter och magnetton
huvuden hos t ex Siemens där metallpulver 
pressas under högtryck och man "ugnsbakar" 
huvuden en masse.) 

- Nej. Det var en fluga ett tag. Nu vet man 
bättre: Vid upphettning av ferritmaterialet 
släpper kristallstrukturen i det. Detta gör sig 
gällande i synnerhet vid backspolning av band 
som ligger an mot tonhuvudsatsen. Strukturen 
spricker . upp, . huvudet börjar deformeras, 
först vid spalten, och sedan runt omkring. Det 
uppstår till slut en deformation av tonhuvudet 
som omöjliggör reparation av det. Alltsam
mans får bytas ut. 

VU-metrarna marknadsmässig 
eftergift fOr amerikanerna 
Jag undrar vidare varför inte ReVoxarna kun
nät få de tonhuvuden av s k fjärilstyp - de är 

ter till firmans inlärningsstuäio Re Vax Trainer. 
För att fortsätta en koncentrerad uppräk

ning av data och bemärkelseår i Studergrup
pens historia så utvidgades Regensdorfanlägg
ningen 1967 med en andra byggnad. Samma år 
hade man levererat sammanlagt I 000 studio
l).pparater av den välbekanta C 37-typen som 
används av de flesta radioföretag i Europa. 

Filial-verk gör elektroniken 
Helautomatisk motorlindning 
Ännu en filial fabrik fick tagas i anspråk hösten 
1968 i det att en till anläggning i Tyskland 
stod färdig, den i Ewattingen. Också denna an
läggning ligger i Hochschwarzwald, en bygd 
känd sedan många hundra år för att hysa hän
digt folk och med traditioner (klocktillverk-

V -formade - som t ex A / B-62 alltid haft. Des
sa tonhuvudens kärnmaterial möjliggör att en 
större del av tapens bredd kan utnyttjas för in
spelning än gängse stereotonhuvuden. Och 
varför inte utbytbara tonhuvudsatser il la A 62 
och Braun . .. ? 

- Kostnadsskäl i huvudsak . Ingen orsak 
heller att ändra konstruktionen som en gång 
gjorts. Den som vill ha så professionell teknik 
köper en dyrare maskin. 

Samtalet kommer in på detaljer som åter
givningshuvud och överhörning hos kassetter. 
Hr Studer är medveten om att bl a bandförar
na på kassettmaskinerna bidrar till fasfel, och 
spelar man av ett stereoband i mon o blir ver
kan inte alldeles hänförande. 

- Vad anser Ni om konkurrenterna? Om 
japanerna? 

- De gör bra saker de också, vissa av dem. 
- Japanerna är rätt förskräckliga. Appara-

terna de översvämmar oss med är bestickande 
vackra många gånger, men inuti är de ju fa
sansfullt dåliga, både tekniskt och kvalitativt. 
Åtminstone merparten av dem! 

Tiden för intervjun närmar sig slutet, fast ra
den angelägna frågor inte är det ; tex om Re
Voxens omkopplare och en del andra detaljer 
som nog ginge att förbättra, enligt mångas me
ning, om däcket och åtkomligheten m m, men 
jag hinner med en avslutande fråga som jag 
tror inte så få har velat ställa till ReVox-maski
nernas upphovsman: Varför har dessa goda 
bandspelare kvar de gamla bristfälliga VU
metrarna, som egentligen inte indikerar någon
ting alls om man inte gjort en viss kalibrering 
först? 

Willi Studer säger då att han varit tvungen 
att kompromissa med sig själv. Ty : 

- Själv anser jag som tekniker och som ak
tivt inspelningsverksam att visst är toppvolt
metrar (toppvärdeskännande instrument för 
utstyrningen) obetingat att fOredra. Men på 
grund av världsmarknadens tröghet i allmän
het och amerikanernas ovilja mot nyheter på 
den punkten i synnerhet måste vi tyvärr hålla 
fast vid de gamla VU-metrarna (som -en gång 
hade sitt ursprung i USA). Fast nog har de väl 
blivit en hel del förbättrade i alla fall? menar 
han och ursäktar sin sorti med de många plik
ter som väntar. 

Vi tackar för en intressant inblick i ett 
världsberömt företag och mötet med dess dri
vande kraft, vars namn blivit ett begrepp för 
inspelningsentusiaster världen över. ..... 

u.s. ~ 
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ning) på området flnmekanik. Här sysselsätts 
ett 60-tal personer med att bygga motorer till 
bandspelarna, drivenheter och varvtalskon
trollerande elektronik. Man har utvecklat egna 
stora lindningsmaskiner, helt automatiska, 
som i sex etapper möjliggör direkt trefaslind
ning utan att de enskilda spolarna, som van
ligt är, först framställs och därpå passas in. 
Genom automatlindning i båda riktningarna 
uppstår en genomgående fyrpolig lindning, 
vilken vid färdigJindat statorpaket ger bara 6 
tampar att löda: tre till neutral punkten och 
lika många för anslutning. Den här lindnings
tekniken reducerar lödförbindningarna till ett 
minimum och förhindrar i det närmaste helt 
alla förväxlingar av ledningarna . Jämnheten i 
produktionen underlättas mycket av den elek
troniska reglering och mängd/varvberäkning 
som ingår i automatmaskineriet. Själva förut
sättningen för att detta skall kunna användas 
som det gör är statorisoleringens "inbakande", 
ett förfarande Studer har utvecklat för motorer 
av den här storleksordningen. Slutligen går de 
färdigJindade och med märkta anslutningstrå
dar försedda statordelarna in i en besprut
ningsautomat där de samtidigt hettas upp elek
triskt. Här impregneras de med lack och här
das. 

I Ewattingen, som erbjuder ca 500 m2 pro
duktionsyta, färdigställs ca 185 tonbandsmo
torer om dagen. Sedan början av innevarande 
år omfattar också tillverkningsprogrammet 
här spolmotorer av olika storlekar. 

Den första industrialiseringen i Schweiz 
ägde rum 1740 i kantonen G/arus. I en där be
lägen liten ort, Mollis, med ca 3000 invånare, 
har Ztirichfirman nu senast upprättat - maj 
1969 - en ny fabrik med ett 80-tal anställda. 
Här har man en 800 m2 hall i vilken mönster
kort färdigställs till kretskort genom kompo
nentmontage. Här tillverkas även olika tillbe
hör till ReVox-programmet. 

Två produktdivisioner i Regensdorf: 
Studiomaskiner och hi fl-apparater 
De vita byggnaderna i Regensdorf skulle, som 
antytts, lika gärna kunna vara ett sjukhus 
(eller en läkemedelsindustri) ; intrycket av 
minutiös snygghet och "computermiljö" också 
inne i de lokaler där oljig metall bearbetning 
sker (schweizarna kanske skulle säga " urma
kerimiljö"?) blir det förhärskande. Fabriken 
flödar i ljus som faller in genom stora glasytor 
och på de 3 600 m2 som de båda byggnaderna 
rymmer - fem resp sju våningar höga efter 
senaste byggetappen - framställs elektronik 

Fig 7. Exteriören av Studer-tunem A 76. Lägg mär
ke tiU den sex-stegade omkopplaren t h for "trigger 
level". 
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(C) Demodulator Demodulateur 

Fig 8. Här återges schemat till tunems demodulatorkoppling. Se texten för detaljer. 

och mekanik för stora delar av tillverknings
programmet. Ca 350 personer arbetar här, 
och härifrån leds koncernen. Här ligger också 
utvecklingslaboratoriet och företagets stora 
datacentral för såväl tekniska beräkningar, 
produktionsplanering och administration. För 
lösande av rena forskningsuppgifter och mer 
komplexa la b-problem tillgår man en "tele
processing-terminal", d v s man är ansluten 
en stor dator i Ztirich via terminalen het. 

Att man skulle ha en kombinerad beskriv
nings- och reklamavdelning inhyst här var att 
vänta, men besökaren häpnar över att man 
dessutom har investerat i stora grafiska avdel
ningar med fotoateljeer, repro- och offset
studios. Man har också eget tryckeri med egna 
tryckare och pressbiträden ! Vid mitt besök 
stod ett par stora Heidelbergautomater och 
malde fram åttasidiga tryckark , instruktioner 
eller liknande. "Bruksanvisningar" är f ö ett 
passerat stadium för den här industrin; till 
ReVox görs numera hela böcker på olika 
språk (och rikt försedda med iII och tig resp 
scheman) men med samma utstyrsel mellan 
röda pärmar. Firman driver alltså på sitt sätt 

Fig 9. Den här lilla tjockfilmskretsen har en förstärk
ning om 60 dB. Utvecklad av Studer i egen regi men 
tillverkas av Intermetall. 

förlagsrörelse också ... Det är till att vårda 
sig om en total image! 

Fabriken är grovt sett indelad i en hi fl-grupp 
och en studiomaskingrupp. Till detta kommer 
också den del av industrin som bygger språk
inlärningsmaskinerna i s k mono- eller multi
programteknik, vilka främst inriktas för av
sättning på tysk och fransk marknad. Willi 
Studer har f ö en gynnsam struktur som med
ger exportproduktion utan hinder av de båda 
stora handelsblocken EFTA och EEC, då 
man ju är fast etablerad på ömse håll sedan 
länge. 

En rundvandring i byggnaderna ger vid 
handen, att man konsekvent genomfört prin
cipen om ett flertal mindre, avskilda enheter 
vilka sysselsätter rätt små team som tydligen 
är mycket samspelta. Det gäller inte minst för 
de rent mekaniska momenten : skärande och 
bearbetande maskiner, stansar, pressverktyg 
och fixturer jämte t ex borrar (toleranserna är 
mycket små i det här precisionshantverket, 
f ö) hade ofta nog sammanförts i förvånande 
små grupper med en 5-6 man som betjänade 
dem. Jag såg inga stora transfermaskiner eller 
långa löpande band å. 'Ia inmatning av metall
block i ena änden med bearbetat he\material 
som output i den andra, bara ett idogt över
vakande vid många små stationer och mycket 
handgreppande, mätande och synande vid 
den ibland bandtransportörgenomförda till
komsten av huvuddetaljer, motorde\ar, lager
detaljer och komponenter för bandtransport
mekanik o s v och dessas senare sammanfö
rande vid monteringen . Maskinparken verkade 
i många fall ny, och tydligt är att man själv 
konstruerar och låter bygga bearbetnings- och 
framtagningsverktygen i vissa fall. Utrustning 
för numerisk styrning fanns, men verkade inte 



användas i annat än specialfall. 
RåvarutilIflödet kontrolleras noga, bl a med. 

ett slags Magnafluxtest - genomlysning för 
strukturanalys och påvisande av. sprickor, 
brottbildningar eller ojämnheter - och kvali
tetskontrollen utövas sedan strängt genom alla 
led. Fabriken har utarbetat egna provnings
föreskrifter som jag fick ta del av; de är rätt 
rigorösa och mycket folk bör gå åt. För de 
allra flesta fall finns bara två värdeomdömen, 
"gut" resp "sehr gut" ! "Schlecht" (dåligt) som 
betyg såg jag bara en gång, och det gällde som 
alternativ till förmågan hos A 77 på högnivå
ingång. Med det utlå tandet åker förstås 
maskinen tillbaka ett antal tillverkningsled 
för "tillfrisknande". 

I Regensdorf tillverkar man på hi fiosidan 
A 77-bandspelaren i olika utföranden, för
stärkaren A 50 och den intressanta, på flera 
punkter originella FM-tunern A 76. (se bl a 
RADIO & TELEVISION 1968 nr 9, FM
tuners i nya utfOranden). En genomgång i 
fabriken aven A 77 omfattar sex huvudmo
ment. Underavdelningarna är talrika. 

Mycket omfattande provningsgång 
för leveransklara bandspelarna 
Först provas alla de mekaniska kontrollerna 
i sina olika lägen för funktionstest , potentio
metrarna vrids på och hela apparaten "skakas 
ner" och utsätts för diverse omildheter utan 
pardon. Sedan vidtar kontroll av återgivningen 
i provrummen, som hyser rikliga mängder av 
test- och analysinstrumentering, bl a mycket 
Briiel & Kjaer. (Man har också konstruerat 
egen apparatur.) Frekvensgången mäts nu 
med förekommande hastigheter över alla 
kanalerna . av allt att döma används 40, 125 
och 500 Hz resp 1, 4,8, lO, 12. 15 och 18 kHz 
som mätfrekvenser. Kanal l skall ge I V och 
saIl1Ina gäller för kanal 2. 

Polariteten hos tonhuvudsatsen checkas när
näst. 

Efter det vidtar kontroll av maskinens upp
tagningsegenskaper. Samma omfattning som 
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Fig lO. A 101-kretsens schema. Uppbyggnad av BC 
109 (C) resp BC 179 (B). 

Fig 11. B 62-bandspelaren får bilda övergång till bil- . 
der av Studers mera professionella elektronikpro
dukter. 

ovan, men frekvensvalet är 40 resp 250 Hz 
samt 1,6, 10, 12, 16 och 18 kHz vid detta in
spelningsprov . 

"Klirrfaktor 500 Hz" står det härnäst i 
provningsprotokollet. Båda kanalerna mäts 
var för sig och vid två hastigheter (de flesta 
A 77 byggs ju för 9,5-19,05 cm/s, 38 cm
maskinerna med enbart NAB-karakteristik är 
än så länge rätt sällsynta och görs i huvudsak 
på beställning). Klirret förteckna s procentuellt 
i kolumner. 
. VU-metrarna kdllas upp, och markering 
skall göras på kortet för -6 dB-utslaget. DIN
utgångarnas utspänning blir nästa led i prov
ningen av varje tillverkad A 77. Efter att till
fredsställande volt-tal noterats flyter " testet" 
vidare mot kollationering av ingångarnas 
känsligheter. Mikrofoningångarna och Aux-' 
do får mV-angivelsen som inte får avvika sär
skilt mycket från normen fabriken har upp
ställt. 

I såväl läge Mono som Stereo sker så un
dersökning av överhörningsdämpningen ka
nalerna emellan (K l-K 2, K 2-K 1), 

Under inspelning aven ton granskas här
efter förmågan att hålla nivå såväl i mon o 
som stereo. Det provet följs av ett som tar 
fasta på raderingsförmågan (man spelar in en 
ton med viss utstyrning och mättnad av ban
det, raderar detta och analyserar så kvarva
rande signalrest; jfr RT:s bandspelartest). 

Så är det dags för den nyfödda bandspela
ren att kännas på pulsen beträffande "Gen
räuschspannungsabstand". Det är inte ett dy
miktest (se RT 1969 nr 9 p 48) utan en under
sökning av signal-brusförhållande; förhållan
det mellan effektivvärdet hos en sinuston 
(med samma toppvärde som programsigna
len) och grundbruset. Den tyska termen impli
cerar dessutom vägning av S/N. - Jfr psofo
meterkurva. 

Härpå sker en ny check av tonhuvudenas 
polaritetsegenskaper. 

"Wobbel" står det sedan, och efter detta 
frekvenstest över band skall ifyllas dels vägda 

Fig 12. Det senaste mixbordet, 189, utvecklat ur den mindre, "portabla" mixern 
089. Mycket ren design och lätt tillgängliga enheter för förstärkare och annan 
elektronik under skenorna utmärker detta kontrollbord. Det kan fås med andra 
typer av utstyrningsinstrument än bildens. 

Fig 13. Blick in IDIder däcket till A 80-maskinen. Lägg märke till insticksmonta
get av kretskorten. Bandspelaren har mycket avancerad elektronik för bl a band-
spänningen och bandets transport i olika avseenden. ~ 
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värden, dels s k total värden i promille för ini 
avspelning vid 19 cm/s och 9,5 cm/s med 
särskild hänsyn till resultaten vid slutet av 
bandet, lagrat på en 27 cm-spole enligt prov
ningsföreskriften. _ 

Bandspelaren förses nu med hölje - tidiga
re nämnda provningar har skett på ett chassie 
- och passning, kontakter o dyl synas nu av. 
Maskinen är nu klar att undergå slutavsynen 
i fabriken och finalprovningen : 

Denna inleds med nya brusmätningar. Två 
utlåtanden kan alltså förekomma, bra och 
mycket bra. Man ger sig så på manöverorga
nen, "tryckknapparna" står det, och dessa 
bearbetas enligt ett visst program. Sedan 
glappfri, jämn funktion konstaterats, kollas 
bandstoppmekanismen, den optoelektroniska 
anordning med fotocell som stannar band
transporten vid ledartapens passage förbi 
cellen. 

Nästa moment blir avsyning av spolrnoto
rerna. Fram- och backspolning sker. Brom
sarna står sedan i tur, och här sker upprepade 
prov. De är, till följd av den motorkonstruk
tion man valt, ej elektriska utan mekaniska. 
För el bromsning ställer sig en dc-motor nöd
vändig. 

En elektrisk chockprovning följer efter detta: 
4 kV provspänning påtrycks bandspelaren. 

Slutomgången för dess del innebär koll på 
nytt av inspelningskvaliten över tre olika in
gångar, Aux, Radio och Mik, samt check av 
överhörningen samt raderingsförmågan igen. 
Avslutande moment är den visuella kontrollen, 
vilken betyder inspektion av finish och ut
seende, passning och frihet från orenhet (hur 
nu sådan skulle kunna uppstå i den här 
fabriken!). 

Alla uppgifter förs upp på kort, och detta 
upptar också sju rader för ev "allmänna an
märkningar". Till sist förtecknas datum för 
fårdigställande och till vem maskinen skall 
levereras, d v s importören eller agentfirman 
blir det väl närmast. Serienumren är då också 
registrerade. 

Originell och särpräglad 
tuner i ReVox-programmet 
Vi får ta del av hur firmans FM-tuner sida vid 
sida av bandspelarna växer fram. Den har 
som känt samma yttre utformning som dessa 
samt den "matchande" förstärkaren. A v 
ReVox-produkterna är nog tunern den minst 
kända. RT har tidigare omskrivit den tack 
vare bl a dess originella och ovanliga kon
struktion med den ' där använda varianten av 

:flankdetektor: som framgår av RT :s septem
beror 1968 sker hela MF-selektionen med ett 
åtta-krets passivt filter på MF-ingången. MF
förstärkningen försiggår i en oavstämd, fem
stegs integrerad förstärkare/begränsare. De
tektorkopplingen benyttjar sig av två koaxiala 
fördröjningsledningar med 11,7 ns löptid (det 
är 1../8 av mellanfrekvensen)." Dessas frekvens
beroende inimpedans möjliggör FM/AM-om
vandlingen. Detekteringen sker med en AM
dioddetektor. 

Se figl Man urskiljer där drivsteget med 
differentialförstärkarkopplingen Q301 och 
Q303 jämte de två koaxiala fördröjningsled-
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Fig 14. ReVox-namnet bärs också aven rad tillbe
hör, som t ex den här fjärrstyrningen med repetertan
gent för bandspelaren. - I övrigt finns en rad tillbe
hör vilka inte framställs i Studer-fabrikens regi som 
tex högtalare i olika storlekar, ReVox-märkta ton
band i särskilda förpackningar (vanligen är det Agfa 
som konfektionerar tapen). Dessa tillbehör impor
teras som regel inte till Sverige. 

ningarna som lastrnotstånd samt diodkretsar
na D310-D302. (C308 är den kortslutna led
ningsänden i demodulatorkretsen medan den 
andra är öppen) - Lineariteten är mycket god 
och bandbredden uppgår till 5 MHz. Demo
dulatorns egenskaper tillsammans med den 
bredbandiga MF-förstärkaren i tunern har 
resulterat i ett infångningsindex om blott 
I dB med utomordentliga selekteringsdata 
som följd. 

Tunern är intressant i flera avseenden, men 
möjligen har dess utseende varit ett hinder för. 
framgång hos publiken; i vårt land är den 
rätt sällsynt. Med AR-receivern och Sonab 
7000 delar den en mycket liten avstämnings
skala. Vägledande vid konstruktionen har 
varit, framgår det vid samtal med teknikerna 
hos Stud er, att få fram en förening av hög 
gninnkanaldämpning, optimal selektivitet och 
ringa modulationsdistorsion samt den nämnda 
.stora demodulator- och begränsarbandbred
den. Viictigt har också ansetts vara hög käns
lighet (76 :ans uppges till I ~ V på 60 ohms
ingången för 30 dB vid 15 kHz sving) samt 
god förmåga till undertryckning av impuls
störningar. - Den statiska selektionen anges 
till 60 dB med ,300 kHz separation och den 
praktisk-verksamma selektionen till 80 dB 
för 2 signaler om I 00 ~ V resp l m V vid M 
40 kHz och 300 kHz avstånd. Spegelselek
tionen är 70 dB och grannkanaldämpningen 
anges till 90 dB. Klirret i tuner utlovas mindre 
än 0,2 % vid I kHz och 40 kHz frekvenssving . 
Dynamiken är mer än 70 dB vid 75 kHz 
sving. Frekvensgången håller sig enligt firman 
inom I dB minus över hela ton området 30 
Hz-15 kHz, mätt över antenn till I f-utgång
en. Tunern, som är bestyckad med 2 FET och 
41 kisel-planartransistorer samt 6 IC, görs 
för 50 ~s deemphasis. - Den här apparaten 
har bl a svenska Telestyrelsen intresserat sig 
för och den har länge ingått i beståndet mot
tagare hos avdelningsdirektör Ragnar Berg
lunds stora radioprovningslaboratorium i 
Farsta. 

De här uppräknade data motsäger i mitt 
tycke lite av vad Studets tekniker har att säga 
om tunerkonstruktion . De anser sig företräda 
en "europeisk skola", till skillnad mot t ex 
den "amerikanska". Vi diskuterar olika lös
ningar och för olika fabrikat karakteristiska 

lösningar, och schweizarna - som själva inte 
har någon sändare som radierar stereopro
gram enligt något system ("Vi bor själva åtta 
mil från närmaste stereosändande station", 
heter det) - menar, att de USA-tuners som 
finner vägen till Europa innebär onödiga för
dyringar. l USA måste man ha ytterst effekti
va anordningar för mottagning med den 
oerhörda trängsel som råder på alla frekvens
band med t ex flera stereo-Iokalsändare nära 
varandra, högkänsliga, mycket bredbandiga, 
faslinjära tuners med utmärkta selekterings
och undertryckningsegenskaper. "Det är 
strängt taget inte nödvändigt här med så på
kostade ting i våra länder där man har ett 
glest men starkt sändarnät och helt annan 
topografi och helt annan 'elektrisk atmosfår' 

\ med andra krav för mottagningen. Folk sitter 
heller knappast och kammar igenom sina 
FM-band här på jakt efter olika stationer 
som man gÖr i USA, där inställningen ofta 
växlar .med dygnets timmar och man söker 
upp olika, populära musikprogram, olika 
stationers nyhetssändningar med olika kom
mentatorer, o s v." 

Nåja, nog finns det gott om europeer som 
då och då slår över från sin lokalstation till 
exempelvis Europaettan eller Luxemburg. 
Men så länge stora delar av kontinentens 
populäraste radiosändningar går som A'M
transmission kan ju fog finnas för resone
manget. Hur som helst har Studer-teknikerna 
sina pragmatiska reservationer till trots åstad
kommit en särdeles god mottagare. 

Den växer fram i fabriken under flinka 
kvinnofingrar. Man testar och monterar 
kretskort, förfårdigar spolar och kopplingar, 
sammanställer enheterna i kortramar, och i 
en lödtenndoftande atmosfår i de soliga 
rummen blir tunern till, steg för steg, rattar 
kommer på potentiometeraxlarna, skalor 
monteras på, kontroll sker av spänningar och 
resistanser, och ledningar dras med väl in
övade, utmätta grepp. 

Provningen och slutkontrollen av tunern är 
talande. Även här har fabriken ett antal kon
troller och justeringar enligt egna provnings
föreskrifter, och en sådan reglerar förstås 
också den elektriska slutavsyningen. 
~ Känsligheten provas vid modulationsfrek

vensen I kHz (och ovägt SIN) med. 15 kHz 
sving, dels över 60 ohms-antenningången 
(koaxial-) och dels över den symmetriska 
240-ohmsingången. l förra fallet gäller EMK 
=2 ~V, mono, och 20 ~V för stereo. l det 
senare fallet har man 2 ~ V på ingången. l 
samtliga fall skall värden > 30 dB uppfyllas. 
~ Klirrfaktorn mäts vid 40 kHz sving och vid 

l kHz samt 2 m V in för båda kanalerna. I 
mono tolereras inget sämre än 2 promille per 
kanal (obs detta) och i stereo mäter man på 
samma sätt, en kanal åt gången, varVid < 3 
promille är acceptabelt. 
~ Överhörningsdämpningen melhin kanal l 

och 2 mäts under samma mätmässiga be
tingelser som ovan. >40 dB godtas. 
~ F'rekvensgången är också den upptagen vid 

l kHz o s v, och med 2 mV in. Förresp kanal 
skall gälla vid 30 Hz 0,4 dB-I dB samt vid 
15 kHz -13,5 dB-l dB. 



~ Linjärt SfN-värde utröns därpå vid 75 
kHz frekvenssving vid 1 kHz modulations
frekvens och EMK=2 mY. Monovärdet skall 
uppgå till > 70 dB för båda kanalerna. I stereo 
krävs > 66 dB. O) 
~ AM-undertryckningen får inte vara sämre 

än 64 dB, som är ett minimumvärde. (M=75 
kHz, fm = 1 kHz, SfN mätt med 30% AM, 
fm=400 Hz och EMK=2 mV+20 dB, varvid 
AM-modulatorns HF-dämpning uppgår till 
20 dB.) 
~ Infångningsindex, mätt med M =40 kHz, 

f",= I kHz och EMK=2 m V +6 dB, < I dB, 
varvid HF-spänningsförhållandet i dB divi
deras med 2 för ett S/N (linjärt) från I dB till 
30 dB. 
~ Grannkanaldämpning: 90 dB vid EMK= 

2 IlV (f.=f",s-5,35 MHz). - Värdet bör väl 
avse båda sidornas sammanlagda? 
~ Spegelfrekvensdämpning (som funktion av 

HF-kretsarnas selektion): > 70 dB (fsp= fms 

+21,4 MHz). 
~ MF-undertryckningen kontrolleras sist och 

hänför sig till 2 IlV in (fms = 10,7 MHz, som 
bekant) och står i protokollet som >90 dB 
för godkänt hos Stud er. 

Europa-unika sextonkanalaren A 80 
Mixbordtillverkning, kretsutveckling 
I början av detta år gick de så välkända stora 
studiobandspelarna C 37/J 37 ur produktion 
i den här fabriken. De har börjat efterträdas 
av den mycket avancerade A 80 för upp till 
16 kanaler (pris fullt utrustad ca 150000 kr). 
Denna maskin har tidigare beskrivits i sina 
växentligheter i RT, så vi inskränker oss till 
att konstatera att dess högt avancerade elek
tronik möjligen har motsvarighet hos Gauss 
och 3M i USA ; den kan programmeras att 
"tänka" visavis signalen på bandet i nästan 
varje läge i studion. Se bilderna för glimtar 
från produktionen av den här "flaggskepps
linjen" hos WiJJi Studer. 

På studiosidan sker i Regensdorf också 
montage av den lite mindre, för bl a mobilt 
bruk tänkta B 62, förutvarande A 62, som 
också beskrivits i RT då den var ny, eller 
näst intill ny. 62:an görs i olika versioner för 
skilda ändamål. Sveriges Radio har nyligen 
beställt 50 sådana maskiner. 

En särskild avdelning bildar på proffssidan 
tillverkningsenheterna som sysslar med mix
bord. Av sådana gör man numera två, den i 
dessa spalter tidigare beskrivna O 89, som 
framför allt slagit stort i USA, trots intensiv 
konkurrens från inhemska tillverkare, och det 
snarlika men större bordet 189, som är avsett 
för rent stationära ändamål och uppvisar alla 
gängse faciliteter för mixning och tappningar 
o s v med av Studer utvecklade, egna lös
ningar, som de "glas"-inbakade omkopplarna, 
mm. 

I likhet med Nagra-Kudelski finner man hos 
Willi Stud er långtirrån alltid standardkom
ponenter på marknaden med idealiska egen
skaper och/eller priser, trots det stora utbudet 
kretsar, t ex. Det inventiösa rit- och konstruk
tionskontoret förf. välvilligt fick se, liksom 
utvecklingslaboratoriet, bär syn för sagen i 

Fig 15. A 80 i sin mest utrustade form, avsedd for inspelning över 16 kanaler och med motsvarande fOrstärkeri. 
Lägg märke tiD tvåtumstapen och den solida bandfOringens detaljer liksom de enkla betjäningsorganen. 
Elektroniska säkringar och "låsningar" finns rikligt mot ofrivilliga felgrepp. 

det att man där visar på projekt och nyska
pelser på t ex kretssidan vilka sedan läggs ut 
för tillverkning, först i prototyper, sedan i 
mindre försöksserier och därpå - om allt 
anses tillfyllest - i produktionsserie. Fig 9 till 
den här artikeln visar ett sådant arbete, en 
tjockfi]mskrets med 60 dB förstärkning, kallad 
A 101, som Studers folk "skräddarsytt" åt sig 
för kommande användningar. Denna krets 
kommer förmodligen dels att användas som 
förstärkare i en kommande mixer från Studer, 
dels ev. ingå som standard bygg-modul för 
olika, framtida användningar. Man tar lämp
ligen fram en dylik "enhetsförstärkare" som, 
då den är lämpad för tillkoppling av flera kom-

ponenter, går att få mycket flexibel. - Den 
aktuella kretsen tillverkas åt Studer av Inter
metall, liksom denna firma tidigare samarbetat 
med Regensdorf-företaget. 

F ö verkade man i utvecklingslabbet vid 
RT:s besök huvudsakligen sysselsätta sig med 
en del digital tillämpningar för A 80 liksom 
prov med den i maskinen ingående elektroni
ken, som tydligen kan modifieras till andra 
användningar. Det skulle i så fall ligga helt i 
linje med Willi Studers övertygelse som kon
struktör, att man skall hålla sig till om inte en 
så dock så få typer av apparater som möjligt 
- och helst göra dem bättre än någon anna~ ~ 
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Fig 16-19. Produktionen av A 
80 har tagit fart, men några jät
teserier går ju en dylik band
spelare inte ut i. Mycket av får
digställandet sker för hand och 
många maskiner byggs efter 
kundspecifikationer - man 
kan ju välja antal kanaler, in
byggnadsenheter m m. Här 
växer chassierna fram. 

Fig 20. De sista fårgbilderna i det här RT-reportaget får illustrera moment i ReVox-tiIlverkningen. Bilderna visar en uppkoppling för bl a distorsionsmätning av för
stärkarna, utspänning och ett antal andra parametrar (märk HP-bryggan får klirrfaktormätning överst t v). ~ 
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Fig 21. Så en glimt av monteringen, 
där det löpande bandet mera är en 
transportör än ett redskap for tempo
arbete. 

Fig 22. Spolmotorema till en A 77 
trimmas in. 
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ULF EKENDAHL: 

Mätning av brus 
i tonfrekvensapparatur 
* Vid mätningar av brus och bedömning av angivna brusvärden är det 
av stor vikt att man känner till gängse mätmetoder och mätnormer. Där
igenom kan man avgöra vilka felkällor som kan föreligga och hur de 
påverkar mätningarna. * Artikeln analyserar olika normers for- och nackdelar samt klargör 
skillnader så att man med utgångspunkt i detta kan jämföra mätningar, 
utförda enligt olika normer. * Avslutningsvis behandlas lämplig uppbyggnad aven modern för
stärkare från brussynpunkt. 

• • I tidigare artiklar har de olika brustyper 
som finns analyserats teoretiskt.!) Bandbred
den ingår som en faktor i dessa formler. Man 
ser här att en angivelse av inom vilken band
bredd brusmätningarna försiggår är av stor 
vikt. I dessa teoretiska artiklar utgår man från 
ett känt brus på förstärkarens ingång och för
stärker därefter detta i en frekvenslinjär för
stärkare. Samtidigt delar man upp bruset i de 
två teoretiska brusen (termiskt- och l /f-bru
set) och behandlar dem därefter var för sig. 
Vid praktiska mätningar på en grammofon
förstärkare adderas de bägge brusen, och man 
har en förstärkare som ej har rak frekvens
gång (RIA A-korr). Samtidigt tillför man 
andra, icke önskvärda signaler som en 50 Hz 
brumkomponent med dess övertoner. De på 
utgången befintliga, icke önskvärda signalerna 
avviker som synes till stor del från de teore
tiska. 

Mätmetoder ror brusmätningar 
Det vanligaste sättet att mäta brus är att på 
utgången ansluta ett mätinstrument med en 
effektvärdesavkännande likriktare. Vid kort
sluten ingång uppmäts därefter den störspän
ning, som finns på utgången vid fullt uppvri-
den volym. . 

l) Leif Asbrink: Bedömning av f"örstärkare från 
brussynpunkt, se RT 1971, nr 6, p 28. 

Denna mätning blir helt värdelös om man 
därefter försöker jämföra dessa mätvärden 
med andra värden, uppmätta med andra mät
instrument. Vid brusmätningar är det av stor 
vikt att man känner mätinstrumentets band
bredd samt vilken tidskonstant (integrations
tid) som finns i likriktare och instrument. Typ 
av likriktare har också stor betydelse för mät
värderesultatet. 

Många gånger anges mätvärden vid s k 
vägningskurva. Detta förutsätter att man an
ger vilken typ av vägnings kurva som används 
(sker normalt alltid vid RT:s egna mätningar; 
red:s anlJl.) 

Normer för mätning av brus i hi fi-förstär
kare anges enligt t ex de tyska industrinor
merna, DIN. Däri anges att brus skall mätas 
enligt D/N 45405 med s k psofometer med 
vägningskurva, typ P, och likriktare av typ 
"quasi-peak" . 

Denna typ av mätinstrument är ej så vanlig 
inom industrin i Sverige. Där förekommer 
vid ljudmätningar oftare Bruel & Xjaers mät
instrument, som följer normen /Ee 268-/. 
Eftersom dessa instrument är konstruerade 
för att mäta ljudtryck i samband med en 
mätmikrofon och ej de elektriska signaler som 
finns i förstärkare, har dessa instrument andra 
typer av likriktare och vägningskurvor. Då 
jag vid mina mätningar använder dessa in
strument, och de troligtvis är de vanligast 
förekommande i vårt land, kommer beskriv
ning av mätmetoderna att hänföras till detta 
instrument. I den mån uppgifter finns (eller 

beräkningsvärden kan anges) skalljag fi;irsöka 
ange skillnaden enligt DIN. 

Bandbredden i mätinstrumentet 
DIN-normen föreskriver en bandbredd från 
31,5 Hz till 20 kHz. Brantheten på avskär
ningen är följande: 
4 Hz och lägre 20 dB 

10 Hz 5 dB 
25 kHz 3 dB 
50 kHz och högre 40 dB 

Denna band begränsning gäller vid den lin
jära mätningen av störspänningen. B &K har 
på sitt mätinstrument möjlighet att koppla in 
band begränsning vid 22,5 Hz och 22,5 kHz. 
Lutningen på avskärningen följer normerna 
för de standardiserade oktavfilter, som ingår 
i CC/TT-rekommendationerna. De tv.å band
begränsningarna är inritade på samma kurv
papper, sefig 1 . 

Denna skillnad får väl ses som liten (ca 
0,1 dB högre värde hos DIN-normen), vilket 
medför att ingen korrektion mellan dessa mät
värden behÖver ske. Psofometerkorva P av
bildas ifig 2. 

I mätförstärkare för ljudmätningar finns en 
vägningskurva, som benämns A. Denna kurva 
är i stort örats s k hörtröskelkurva (Fletcher 
& Munson-diagrammet), som har inverterats. 
Kurvan är inritad i fig 2. Som synes värderar 
man i P-kurvan störningar inom l till 9 kHz 
mer än i A-kurvan. Hur stor korrektion som 
skall införas när det gäller brus i hi ii-förstär
kare är svårt att ange. 

Vid beräkningar med s k vitt brus blir ök
ningen ca 4,8 dB,I) (vid RMS-likriktning och 
tidskonstant, benämnd "Fast", 100 ms på 
bägge instrumenten). 

Vid P-kurva och quasi-peak blir ökningen 
av bruset mätt enligt DIN ca 8,6 dB relativt 
det A-vägda bruset med RMS likriktare. 

En senare kurva, som troligtvis kommer att 
utgöra en ny standard, är Q-kurvan, se fig 2. 
I denna vägningskurva värderas bruset inom 
l kHz till 12,5 kHz mera vilket ger en ökning 
i förhållandet till A-vägning på ca 10,6 dB. 

Alla dessa olika vägningskurvor har till 
uppgift att försöka objektivt mäta bruset och 
få en överensstämmelse med det subjektiva 
intrycket av brusets styrka. 

Genom att ange både det linjära och det 
vägda värdet på bruset kan man avgöra om 
bruset består av mycket lågfrekventa kompo-
nenter eller om nätbrum ingår. ~ 
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Nivå 
dB 
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Fig l. Bandbegränsningar enl DIN resp CCIR. 
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Fig 3. Brusnivå uppmätt med tersfilter hos PAT4 förförstärkare med kortsluten 
ingång. 

Nivå 
dB 
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Fig 5. Brusnivi uppmätt med tersfilter hos Acoustical Quad förförstärkare med 
kortsluten ingång. 

Nivå 
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Fig 7. Vitt brus upptaget med B &K tersbandsanalysator. 
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-f 

Fig 2. Psofometerkurva (P) och inverterad hörtröskelkurva (A). 
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___ f 

Fig 4. Brusnivå uppmätt med tersfilter hos PAT4 förförstärkare med mät
pick-up. 
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Fig 6. Brusnivå uppmätt med tersfilter hos Acoustical Quad förförstärkare med 
mät-pick-up. 
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Fig 8. Rosa brus upptaget med B &K tersbandsanalysator. 



Ett bättre system att avgöra brusets form 
är dock att frekvensanalysera det. 

Brusspektrogram och dess utvärdering 
Frekvensanalys kan ske mycket smalbandigt 
med·våganalysator, som bekant. Ett vanligare 
sätt är att använda en serie filter, som har en 
känd band bredd, som täcker hela det frekvens
område man vill undersöka. Vanligtvis har 
filtren en tredjedels oktav bandbredd och 
benämns ofta tersoktavfilter. Om filterbanken 
kopplas till en skrivare så, att varje filter 
automatisKt inkopplas samtidigt som man på 
skrivaren registrerar den utspänning som finns 
efter filtret , erhålls en kurva enligtfig 3. 

Då bandbredden i dessa filter ökar med 
stigande frekvens, måste man för att erhålla 
absolutvärdet inom varje filter korrigera med 
en sänkning av I dB för varje tredjedels oktav. 

Detta åskådliggörs lättast om man registre
rar ett vitt brus med denna metod. - Sefig 7! 

Som synes får man ,här en kurva som stiger 
med ökad frekvens. Om denna kurva omritas 
efter korrigering med 3 dB/oktav, erhåller 
man en horisontell linje. Vill man använda 
denna metod för att mäta upp överförings
karakteristiken på förstärkare, ordnar man 
ofta den nämnda korrigeringen i brusgenera
torn genom att där införa ett filter som sänker 
med 3 dB/oktav. Detta brus kallas vanligtvis 
för pink noise ("skärt brus"), vilket ger en rak 
linje vid analysering, se fig 8. Denna typ av 
analys ger också en upplysning om hur stor 
den brumstörning är, som alstras av nätet, se 
fig 3. Där ser man tydligt att 50 Hz, med dess 
övertoner vid 100 och 150 Hz har ganska stor 
nivå. 

Anledning till att man använder denna 
metod, och ej analys med våganalysator, där 
man med nuvarande instrumentteknik kan få 
en bandbredd på några Hz, är att man inte 
behöver denna smalbandighet vid dessa mät
ningar. En våganalysator med liten band bredd 
kostar också mycket mera än ett tersfilter av 
fabrikat B &K. 

Inverkan av mätinstruments likriktare 
Då dessa mätningar går ut på att objektivt 
mäta brusets subjektiva inverkan på örat, in
ser man snart atr ett instrument som mäter 
RMS-värdet ej är särskilt lämpat. Överens
stämmelsen är relativt god vid mätningar med 
vitt brus, eftersom det har en någorlunda 
jämn amplitudfördelning. I förstärkare före
kommer mycket ofta kortvariga störningar 
med hög amplitud, s k pop-cornbrus. Dessa 
störningar har stor inverkan på de subjektiva 
mätningarna. Ett försök att konstruera en 
likriktare som även registrerar detta har lett 
fram till den i DIN-normen använda quasi
peak likriktningen. 

Denna likriktare har kort insvängningstid 
och en betydligt längre utsvän'gningstid. I 
B &K-instrumentet sker en RMS-likriktning 
med 100 ms tidskonstant. Denna skillnad gör, 
att värden som uppmäts med RMS instru
ment kan anta 4 till 7 dB lägre. värden än 
med "quasi peak" likriktare, uppmätt med 
samma vägningskurva. 

En nyare, mer avancerad likriktning, anges 
i DIN 45633, Del 2, för impulsljudmätningar. 
Där sker en kvadrering av signalspänningen 
(som är proportionell mot ljudtrycket). Den 
utjämnas därefter i ett RC-nät, som har 35 rns 
tidskonstant, varefter kvadratroten drages. 
Därpå tages toppvärdet av denna signal med 
en krets, som har kortare insvängningstid än 
35 ms och en utsvängningstid på omkring 3 s. 
T ex B &K impulsljudmätare typ 2204. 

Mätvärdesskillnad mellan DIN och IEC 
. på hi fi-förstärkare 
De tidigare angivna värdena på skillnaden 
mellan DIN 45405 och IEC 268-1 hänför sig 
till beräkningar med vitt brus. Vid mätningar 
på hi fi-förstärkare kan 'dessa värden endast 
tjänstgöra som riktvärden. 

Som synes ifig 3 -6 avviker denna registre
ring av ett förstärkarbrus till stor del från det 
vita bruset. Efter korrigering av den i fig 3 
visade kurvan för filtrets höjning med 3 dB/ 
oktav samt de olika vägningskurvorna ser 
man att A-kurvan tar större hänsyn till om
rådet 50 Hz till 500 Hz medan P-kurvan 
värderar området l kHz till 9 kHz mer. Se 
fig 9! 

Därför är det svårt att ge några värden för 
omräkning mellan IEC och DIN, beroende 
på de många brus typer som förekommer i 
förstärkare. Värdering och jämförande av 
mätvärden uppmät~a med samma typ av in
strument går däremot bra att utföra. Således 
bör det i varje test anges efter vilka normer 
instrumenten mäter. Detta gäller ej enbart 
brusmätningar utan lika mycket vid andra 
mätningar. 

Mätningar på mikrofoner 
och mikrofonförstärkare 
En kondensatormikrofon kan från brussyn
punkt ses som en ren brusresistans, vilken har 
shuntats med en kondensator. Motståndets 
värde bestäms av resistansen över vilken den 
växelspänningsvariation, som uppstår vid 
kapacitansvariationen, uttages. Typiskt värde 
är omkring 10 MQ. Den kapacitans som 
shuntar denna resistans bestäms av kapaci
tansen mellan mikrofonmembranen. 

Det brus, som därvid alstras, får en frekvens
sammansättning som sjunker med 6 dB/oktav 
vid stigande frekvens. Man kan säga, att det 
vita bruset, som motståndet lämnar, passerar 
ett RC-nät, där lutningen på frekvenskurvan 
som bekant blir ju!,t 6 dB/oktav. 

Inom mikrofonmättekniken har man därför 
infört en ny typ av brus, som benämnes rött 
brus, vars frekvenssammansättning sjunker 
med 6 dB/oktav. 

Vid mätningar av detta brus med P-kurva 
och A-kurva blir skillnaden den, att A-kurvan 
ger ca 1,5 dB lägre brusvärde än P-kurvan, 
uppmätt med RMS-Iikriktare och snabb tids
konstant. Om DIN-normens quasi-peak an
vänds, blir dess värde ca 4,2 dB högre än 
RMS-värdet. Totalt ger mätvärdet i denna 
mätning 5;7 dB lägre värde för vägning med 
A-filter och RMS likriktning än DIN-normen 

Kortsluten ingång 
eDer "mät-pick-up" 
DIN-normen anger ingenting om hur man. 
skall förfara med ingången vid mätningar av 
brus. Vanligaste metoden ä'r troligtvis att kort
sluta ingången. Detta ger också .det lägsta 
brusvärdet vid transistorförstärkare. Kort
slutning av ingången ger ju en missanpassning, 
då en pick-up ej har oändligt låg resistans. De 
i dag vanligaste pick-uperna har ett ekvivalent 
schema enligtfih 10. 

Från brussynpunkt får denna typ av pick
up ett med stigande frekvens sjunkande 
frekvensspektrum. För en transistorförstärka
re, vars egen brus är beroende av generator
impedansen, ser man här att en pick-up av
viker stort från en kortsluten ingång. Anled
ning till att man har använt metoden med 
kortslu(en ingång härrör troligtvis från tiden 
för rörförstärkare, där generatorimpedansen 
inte har lika stor inverkan, vilket syns om 
man jämförfig 3 ochfig 4. 

En konstruktör som ej ser upp med detta, 
kan alltså vid injustering av basströmmen i 
första transistorn få ett mycket lågt brusvärde 
vid kortsluten ·ingång. 

I en serie mätningar på olika förstärkare 
som utförts, visas att olika värden erhålls 
mellan kortsluten respektive "pick-up. ekvi
valent" eller "konst-pick-upen" på ingången; 
se tab 1. Den minsta skillnaden uppvisar rör
förstärkaren. "Pick-up ekvivalenten" är en 
Shure pick-up, som monterats i skärm burk av 
Il-metall för att förhindra magnetisk strålning. 

Införandet av denna nålmikrofon eller 
konstgjorda avkännare i de av RT:s prov
ningar som förf står för sker för att komma 
närmare den typ av generatorimpedans, som 
de flesta förstärkare ansluts till. 

Volymkontrollens läge 
vid brusmätningar 
I DIN 45500 sägs, att om det finns volymkon
troll på förstärkaren, skall den inta ett visst 
läge. l förförstärkare skall utsignalen sänkas 
20 dB från det värde, som erhålls vid fullt 
uppvriden volym och h.ar en sådan insignal 
att förstärkaren är fullt utstyrd. 

RT har till egna mätningar ritat ett dia
gram, där man ser dynamiken vid olika totaI
förstärkning i förstärkaren. Samtidigt har 
också inritats volymkontrollens vridningsvin
kel för olika förstärkning. De olika kurvorna 
som inritas visar dynamiken 'vid olika utspän
ning från pick-u pen. 

Ett sätt att i tabellform ange några mätvär
den är önskvärt. Den bästa lösningen på detta 
problem vore att ange brusvärdet vid det i 
DIN rekommenderade värdet på ·volymkon
trollen. 

De värden, som då bör anges, är följande : 
Kortsluten respektive "pick-up ekvivalent" 

på ingången, det A-vägda värdet samt det· 
linjära värdet, för att man på detta sätt skall 
kunna avgöra hur stor del av mätvärdet som ... 
kommer från brum komponenterna. r 
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Fig 10. Pic-upens ekviva
lentschema. 
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Fig 9. Kurvan i tig 3 omräknad till A- resp P-korrektion. 

Fig 11. Förslag till lämplig uppbyggnad hos förstärkare. 

Nivå och brusanpassning 
meDan de olika stegen i förförstärkare 
En vanlig förstärkare kan delas upp i block 
enl fig 11. Hittills har enbart grammofonste
get och mikrofonsteget berörts. Efterföljande 
steg måste också dimensioneras så , att den 
dynamik, som erhållits i tidigare steg, ej för
sämras. 

l effektsteget är det inga nämnvärda pro
blem att erhålla stor dynamik. Ingen påtagli
gare spänningsförstärkning behöver ske, var
vid det interna bruset ej blir stort. Det brus 
som tillförs ingången förstärks ej så mycket. 
Om det brus, som alstras av effektförstärka
ren är så lågt att det ligger under hörseltrös
kein, uppfattar man inget brus om volym-

Ny version av japanska Stax 
elektrostatiska hörtelefoner 

Elektrostatiska hörtelefoner bör
jar bli vanligare nu. I Japan finns 
redan flera fabrikat. RT har tidi
gare provat såväl de första japan
ska som två mycket dyrbara och 
särpräglade amerikanska sådana 
hörtelefoner. 

En förbättrad version av den ja
panska förstlingen från den lilla 
Stax-fabriken finns sedan en tid 
också på svensk marknad. 

Fig 1. I allt väsentligt liknar Stax SR-3 det äldre 
utförandet, men ett viktigt undantag är den nya in
plastningen av musslorna kring örat i stället för det 
tidigare skumgummibuma gummihöljet med luft

genomsläpp i form av hål. 
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kontrollen står i miniäge. När sedan volymen 
ökas, ökar alltså bruset in på förstärkaren -
men samtidigt ökar också den önskade signa
len. Genom örats maskeringseffekt uppfattar 
man därvid inget (störande) brus. 

Man bör lämpligen utföra ingångsstegen i 
skilda kretsar som blockschemat visar. Den 
metod som tidigare har använts, där man 
genom att ändra motkopplingen i första steget 
erhåller de olika förstärkningar som behövs, 
bör man undvika ; detta beroende på att man 
ej erhåller optimal brusanpassning för de 
olika generatorimpedanserna på detta sätt. 

Förförstärkarsteget med tonkontroller, som 
följer efter ingångssteget, skall alltså ha ett ek
vivalent ingångsbrus som är lägre än det brus, 
som finns på utgången från ingångsstegen. 
Samtidigt skall den maximala insignalen, som 
steget kan mottaga på ingången, vara något 
högre än den maximala signal, som kan 
lämnas av ingångssteget. Samma principer 
gäller också mellan detta steg och effektsteget. 

Genom att vid konstruktionen aven hi fi
förstärkare använda några timmar åt arbete 
med anpassningen stegen emellan kan man 
med dagens elektronik erhålla förstärkare 
med stor dyn.amik utan nämnvärda extra 
kostnader. • 

Referenslitteratur 
A.O. WILMS: Subjectiv or psophometric 
audio noise measurements: A review of stan
dards. Journal of the Audio Engineering 
Society, JAES, 1970, volvm 18 nr 6 sid 65. 
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Fig 2. Närbild av den äldre modellens gummiklädda kant. Som förhoppningsvis 
framgår har massan under gummit - liksom detta - torkat ihop samt börjat 
fräta sönder sin omgivning. "Spån" läcker ut i riklig mängd kring ett (söndrigt) 
hål. 

Fig 3. Nät- <ICh spänningsaggregatet till den elektrostatiska hörtelefonen heter 
oförändrat SRD-5. Omkopplaren i läge hörtelefonlyssning. Anslutningsmöjlighet 
finns för ännu ett par "lurar". Jfr storleken med Quad-förförstärkaren, som 
skymtar t h. Den kan strömförsörja enheten, vilken i det provade utförandet har 
ASA-kontakt (lätt att ändra till gängse svensk kontaktstandard och ansluta till 
vägguttag om man vill). 

•• De japanska elektrostatiska hörtele
fonerna av märket Stax (SR-2) har tidigare 
både beskrivits och ingående provats ; t~st 
återfinns i RADIO & TELEVISION 1969 nr3. 
En ny och något mer utvecklad variant före
ligger nu i form av SR-3. Se foto! 

Dessa hörtelefoner använder sig sedan de
buten av ett särskilt, fristående nätaggregat. 
På detta återfinns mångpoliga kontakter för 
samtidig anslutning av o två par hörtelefoner. 
En omkopplare ger val mellan högtalarlyss
ning och hörtelefonerna. Aggregatet skall nät
anslutas eller drivas av befintlig förstärkare, 
om denna är av lämpad typ med ett "outlet" · 
för ASA-stickkontakt (Acoustical Quad går 
bra i likhet med ett flertal USA-förstärkare 
liksom en mängd japanbyggda). - Fyra till
ledningar kopplas påo förstärkarens högtalar
utgångar. 
, Vi kan inte upptäcka någon som helst skill
nad mellan det äldre och det nyare nätaggre
gatet; av allt att döma ar det samma(eller ett 
obetydligt innermodifierat sådant) man nu 
använder som det äldre SRD-5, som beteck
ningen på nätaggregatet lyder i båda fallen. 

Som tidigare nämnts är det aktiva elementet 
i Stax-Iurarna ett ytterst tunt membran av 
mylar. Det omges av ett fast elektrod par i form 
av ett finmaskigt metallnät, som matas i mot
takt med signalen från aggregatet, där trans
formatorn är inhyst. Polarisationsspänningen 
från adaptern som påförs elektroder och mem
bran uppgår till 200 V. Spänningsmatningen 
sker genom trafons sekundärlindning från 
likspänningskretsen i SRD 5. 

Hörtelefonerna av typ 3 är i ett avseende 
som rör utförandet notabelt förbättrade! 

Den plats i huset där de äldre Stax-Iurama 
fanns installerade började omsider uppvisa 
märkliga spår; "överallt" fanns ett fint och 
gulaktigt "mjöl", ibland grövre och spånlikt. 

De här fororeningarna kunde omsider spåras 
till den japanska hörtelefonen. Dess gummi
omslutna "musslor" bärs av ett rätt tjockt 
lager skumgummi. Som bekant har Stax (den 
äldre modellen) en rad små runda' hål upp
tagna tvärsigenom gummihöljet, detta för 
ljudtrycksutjämning vid en ev. kortslutning 
över membranen i drivsystemen, då det blir 
en skarp smäll när membranen springer av. 
Fyllnads- och formmassan obefanns ha torkat 
med tiden och gummit också. Massan har 
frätt sönder hålen och trängt ut underifrån, 
fiärav det strilande "spånet" ur hörtelefonen. 
Se närbild av förstörelsen! 

Den nya modellen har stora, mjukplastade 
"kransar" på nu gängse japanskt maner kring 
musslor och system. Hålen finns inte mer, 
membraninfåstningen är förstärkt, och hör
telefonen är nog avgjort behagligare att bära 
nu sedan gummiringarna försvunnit. Kapslar
na är gedignare. I st f det tidigare, öppna 
metalltråds nätet mot örat finns nu betydligt 
solidare, hålperforerade ljudöppningar av 
hårdplast där öppningarna grupperats om och 
nu ligger i en "halvcirkel". 

Högre nivå möjlig i Stax SR-3 
än med den gamla hörtelefonen 
Vid den dåtida, ingående provningen av hör
telefonen konstaterades att trots ojämn fre
kvensgång och rätt hög distorsion (speciellt 
"andratonen" var påfallande) lät systemen 
riktigt bra med en fri ooch öppen ljudkaraktär. 
Den specialintresserade hänvisas till mät
ningarna och kurvorna i marsnumret 1969. 
Stax är fortfarande en "musikalisk" lur, med 
ett rätt luftigt och behagligt ljud som tilltalar, 
trots att systemen inte kan prestera den 
djupaste basen och att skir stråkklang i höga 
lägen kanske inte alltid fOrblir så rikt nyan-

serad, utan att vara direkt vassa kan violiner 
ibland låta lite oseparerade mot andra orkes
terstämmor - den tidigare Stax frekvensgång 
fOll just mellan 2 och 6 kHz, och av allt att 
döma vidlåder i stort samma utseende den 
aktuella tonkurvan. 

Som elektrostatiskt system uppvisar hör
telefonerna goda transientegenskaper. 

En närmare "elektrisk" granskning av 
systemen har inte gjorts. De torde dock ha 
fått förbättrade (och starkare) membran sedan 
sist. En intressant omständighet är, att man 
får ut högre nivå i den nya "trean", jämfört 
med samma inställning på förförstärkaren vid 
anslutning av föregångaren SR-2. , 

Infåstningarna med tunna byglar och delade 
huvudremmar å la äldre "head set" för en 
radiotelegrafist är densamma som tidigare, 
lätt men klen och kanske inte så motstånds
kraftig mot oavsiktlig deformation. Vår gamla 
kritik kvarstår på den punkten. Å andra sidan 
är lurarna lätta att justera in för den individu
ella hörselkomforten. - Man skall hur som 
helst aldrig "slänga" med ett hörtelefonpar, 
dynamiskt eller elektrostatiskt, då membran 
och/eller element lätt lossnar eller ramlar ur 
läge i kåpan. 

Man har nu märkt ut "polariseringen" av 
systemen och angivit vad som bör vara höger 
resp vänster. Jfr oamerikanska Clark. 

Den, som bestämmer sig for en elektrosta
tisk hörtelefon men inte vill betala de avsevärt 
högre summor de mycket förnämliga USA
gjorda (Koss) betingar, kan nog med fordel 
investera i ett par sådana här japanska hör
telefoner. De har sina ofullkomligheter, men 
det är ändå inte svårt att uppskatta dem. De 

o tål att lyssnas till länge. 
Importör/distributör : Septon Electronic, 

Göteborg, Harry Thellmod AB, Stockholm. • 
U.S. 
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GUNNAR LILLIESKÖLD: 

Konverter för 144-146 MHz 
med MOS-tetroder-aktuellt bygge 

* Med hjälp av denna konverter kan man lyssna på två meters amatör
band, samt med vissa smärre modifieringar även på polis- och sattelit
frekvenser . * Tvåmetersbandet har fått aktualitet genom att den s k tekniska licen
sen tillkommit samt de aktiviteter som fOr närvarande pågår: kanal
trafik, relästationer, månstuds och meteorscatter - de sista två kräver 
dock extremt lågbrusiga mottagare (::; 2 dB) och antenner med hög för
stärkning (> 20 dB). * Den här beskrivna konvertern är relativt lågbrusig (c:a 3 dB) och är 
mycket lättbyggd genom att HF -steget inte behöver neutraliseras. Detta 
har kunnat förverkligas genom att en MOS-tetrod har använts. * Blandaren är också uppbyggd aven MOS-tetrod, vilket ger mycket 
goda egenskaper från korsmodulationssynpunkt . 

• • Genom den tekniska licensens tillkomst 
har intresset för aktivitet på två meters ama
törbandet ökat avsevärt. Som bekant tillåter 
denna certifikatklass endast sändning på 
frekvenser större eller lika med 144 MHz. För 
att kunna lyssna på dessa frekvenser kan man 
naturligtvis använda sig aven speciell mot
tagare för just detta frekvensområde. Nack-

Stycklista 

RI , RS lO kohm 
R2, R7 100 ko hm 
R 3 120 ohm 
R4, R1 3, RIS 470 ohm 
R6 220 kohm 
R8 100 ohm 
R9 4,7 kohm 
RIO 2,2 kohm 
RII 18 kohm 
RI 2 330 ohm 
RI4 1 kohm 
Samtliga 1/4-1 /2 W massarnotstånd 
CI , C6, C22, C23 4-20 pF Elfa Q2108 
C2,C3, CS, Cll , CI9, C21 1 nF 
C4, CIO 10 nF 
C7 lO pF ev mer se text 
C8, CI8 S nF 
C9, C20 , C24 10 pF 
C12, CI7 33 pF 
C13 22 pF 
CI4 ISO pF 
CIS , CI6 47 pF 
Kondensatorerna är av typ min ker skiv 
Elfa Q 306-Q 324 
Dl. 02 
Tl. T2 

lN4149 
40673 återförsä lj 
BHIAB 
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delen med detta är att en frisvängande oscil
lator på denna frekvens är svår att få frekvens
stabil. 

Frekvensdriften kan väsentligt nedbringas 
med en konverter, vars oscillator är kristall
styrd. I stället för att variera frekvensen hos 
denna oscillator låter man den efter blandning 
erhållna signalen ha variabel frekvens, t ex 28 

T3, T4 
XI 

L1 

2N2221 
Styrkristall 38,6667 
MHz, HC-18/U 
S varv, urtag ett varv 
från kalla ä;;den 

u S w~ 
L3 10 varv 
L4 12 varv 
LS 9 varv 
U , U 6w~ 
L l, L2, L6, L 7 luftlindas med 1 mm Cu diam S mm 
L3, L4, LS lindas på spolstomme Elfa O 327 på 
nedre sektionen. Tråden drages ut genom det 
hål som märkts med ett kryss i komponentpla
ceringsritningen. Glöm ej isolerings brickan mel
lan järnpulverkärna och bottenplatta! 
SI Strömbrytare, Elfa 

H22S+H240 +H24S 
1 låda Elfa blå box K 438B 

1 batterihållare för lO st JlIIl 

batterier Elfa J 138 
10 st 1,5 V batterier 14xSO mm 
I st kontakt för 9 V transistorbatteri (till batteri
häUare) 
Div skruv, muttrar, brickor, mässingsplåt och led
ningar 
2 st BNC kontakter för enhåls chassiernontage 
Kretskort tillverkas av : 
Sean Electron, Box 4007. 175 04 lä/fa lla 4. - Pris 
16:50 inkl moms. 

BYGG 
SJÄLV 

-30 MHz (10 m amatörband), som sedan 
kan tas emot aven kortvågsmottagare. 

Blockschemat för konvertern framgår av 
.fig 1. Den mottagna signalen förstärks i ett 
HF-steg innan den blandas med frekvensen 
116 MHz. Skillnadsfrekvensen 144-116=28 
MHz till 146-116=30 MHz påförs sedan 
kortvågsmottagaren. Kristaller för 116 M Hz 
är dyra (och svåra att anskaffa). Av denna 
orsak används kristallfrekvensen 38,6667 M Hz. 
Oscillatorn svänger på denna frekvens, och 
trippling sker sedan i ett mångfaldarsteg. 

HF-steget behöver inte neutraliseras 
HF-steg och blandare är uppbyggda kring 
MOS-tetroder med inbyggda skyddsdioder. 
Detta gör att transistorbenen ej behöver vara 
kortslutna vid inlödningen. Skyddsdioderna 
tål dock inte hur mycket som helst. Vissa typer 
av mätinstrument har dålig isolation mot nä
tet, och man bör därför ha en kondensator 
mellan prob och kretsar samt jorda instrumen
tet. Vid inlödning av transistorerna bör löd
kolven vara jordad. 

En stor fördel med MOS-tetroder är att 
å terverkningskapacitansen mellan drain och 
gate är" mycket liten, vilket gör att steget nor
malt inte behöver neutraliserasl). Detta gör 
den beskrivna konvertern mycket lätt att 
trimma. En annan fördel är den kvadratiska 
karakteristiken, vilken ger låg korsmodula
tion. 

I) Se RADIO & TELEVISION nr 12 1970, 
sid 78: " Fälte/lekttransistorn och MOS-tetro
den i HF- och blandarsteg" . 



Fwtktion hos konvertern 
Funktionsschemat finns ijig 2. 

Ingångskretsen Ll, el är avstämd till 144 
MHz. Över denna ligger två dioder. vars upp
gift är att skydda Tl. Transistorn TI har vis
serligen inbyggda skyddsdioder, men dessa 
räcker inte vid starka HF-signaler på in
gången. Om man vet , att antennreläet kort
sluter ingången innan sändaren startas, kan 
dioderna tas bort. Detta är också att rekom
mendera från korsmodulationssynpunkt, där
för att signalen kan likriktas och blandas med 
andra signaler. Likriktningen kan även ge 
upphov till TVI. 

Över "source"-motståndet ligger två av
kopplingskondensatorer med olika värden för 
att få god stabilitet. En kondensator har tyvärr 
ej enbart en kapacitans utan även en reakt~ns, 
vilket gör att kondensatorn kan ses som en 
resonanskrets för hög frekvens. Genom att 
lägga två kondensatorer parallellt kan man 
reducera resonanstoppen. 

HF-steget har en förstärkning av ungefår 
20 dB. Större förstärkning före blandaren än 
detta bör man undvika, då risken för kors
modulation ökar. Förstärkningen bör dock 
vara så stor, att blandarens brus blir litet i 
förhållande till det som HF-steget lämnar. 
Typisk brusfaktor hos 40673 ligger under 3 

dB. Det finns lågbrusigare transistorer att till
gå, men fördelen med en MOS-tetrod är att 
den inte kräver neutralisering. 

Blandaren är också uppbyggd kring tran
sistorn 40673, där mottagen signal ·och oscil
latorsi~nal går till resp gate. Denna typ av 
blandare är mycket god från korsmodula
tionssynpunkt. 

Utgångssteget består av två avstämda kret
sar för något olika frekvens för jämn frekvens
kurva inom området 28-30 MHz. 

Oscillatorn svänger på 38,6667 MHz. 
Kristallen är kopplad mellan kollektor och 
bas. Denna typ av oscillator startar lätt. 
Tripplaren är uppbyggd aven basjordad tran
sistor. Mellan tripplare och blandare ligger ett 
bandfilter för att förhindra att oönskade över
toner från oscillatorn når blandaren. 

144-146 MHz 

Fig l. Konverterns blockschema. 

+ 

R4 CS 
r----t---iH 

C6 

C2 J1 
D1 D2 

R7 

Mekanisk uppbyggnad 
Konvertern är uppbyggd på en kretsplatta, se 

.fig 3. För att hindra oscillatorsignal att stråla 
till HF-steg och blandare, har en skärm pla
cerats mellan dessa , vilket framgår av jig 5 
och .tig 6. Konverter och batterihållare har 
monterats i en gjuten låda för att få god 
skärmning från omgivande fålt. I lådans bot
ten har hål borrats så, att konvertern kan 
trimmas utan att lådan behöver öppnas. 
Borritning av lådan framgår av jig 7. l annat 
fall finns det risk för att trimningen ändras 
när lådan tillsluts. Konverterns fastsättning i 
lådan framgår av jig 8. I batterihå llaren måste 
man borra hål på vardera sidan om det 
mellersta batteriet. Batterihållaren fåsts sedan 
vid ena långsidan på lådan ovanför konver
tern. Se jig 9. 

28-30MHt Till 

mottagare 

+ 

+---fo J2 

--------------------1-

+0 I 
C8 

I 

Fig 2. Principschema. 
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Fig 3. Mönsterkortet sett från foliesidan i skala 1:1. 

Till botteri
hållare 

Till J2 

Fig 4. Komponenternas placering på kretskortet. 

Fig 5. Kretskortet sett från komponentsidan. 
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1 mm förtennt 
koppartråd 

----
/-

Lödning 

Intrimning av konvertern 
Igångsättningen av konvertern sker lättast 
innan kretskortet har placerats i lådan, samt 
om skärmburkarna över L3, L4 och L5 ännu 
inte monterats. 

Börja med att med hjälp aven grid-dip
meter justera de avstämda kretsarna till resp 
frekvenser. 

Tillslut matningsspänningen och mät spän
ningen över motståndet R13. L5 justeras, och 
när spänningen är maximal över motståndet, 
svänger oscillatorn. 

Ställ in grid-dipmetern på 116 MHz och 
koppla denna till spolen L6. När kretsen L6, 
e22 är i resonans, och tripplaren således 
börjar fungera, gör grid-dipmetern ett starkt 
utslag som trimmas till topp. - På samma 
sätt justeras kretsen L 7, e23. 

Nu bör starka signaler på 144 MHz höras i 
mottagaren. Ställ in denna någonstans inom 
området 28-30 MHz. Lägg grid-dipmetern i 
närheten av L1 och svep frekvensen runt 145 
MHz. Om HF-steg och blandare fungerar, 
skall detta höras som en "knäpp" i högtalaren 
varje gång signalen sveper förbi. Försök att 
lägga grid-dipmetern på ungefär 145 MHz och 
stäm av mottagaren för max utsignal. Med 
hjälp av S-metern trimmas L3, L4, e7, el, 
LS, e22 och e23 för max utslag. 

Skulle HF-steget visa tendenser till själv
svängning, kan detta avhjälpas genom att 
e7· ökas till 12 eller 15 pF. 

Konvertern är nu grovtrimmad och kan 
monteras i lådan. el, e6, L3, L4 ställs så, att 
man får jämnaste möjliga förstärkning över 
hela bandet. 

Brusfaktorn kan, om man så vill, trimmas 
med hjälp av brusfaktormeter eller en brus
generator. Den automatiska volymkontrollen 
i mottagaren bör givetvis vara bortkopplad. 
Hur man bygger brusgeneratorer och använ
der dessa finns beskrivet i bl a The Radio 
Amateurs Handbook. Det går dock att trimma 
'konvertern för låg brusfaktor genom att av
lyssna en svag signal på 2 m. Motståndet RI 
kan ökas till 33 k för att ge lägsta brus, men 
med detta följer att konvertern blir känsligare 
för korsmodulation. Tappningens läge på L1 
påverkar också brusfaktorn. Dock är detta 
betydligt mindre kritiskt än för bipolära 
transistorer. • 

Skärmplåt av 
100,,20"0,5 mm mässin9 

/ ~~I :""-""""'----11 

~ ~ningl i 

~/ 
Kretskort 

Fig 6. Skärmen fästes på kretskortet med en koppartråd enl fig. 



Flera frekvenser 
är avlyssningsbara 

Genobt &tf Indra på spol- och kondensa
to~samt kristaJIfrekvens kan man av
lyssna IViOIlWra frekvenser inom området 
100-170 MM«. Inom detta område finns 

Mått i mm 

polis. flyg, satelliter m m. Många har inte 
mottagare för 28-30 MHz. därför ges ett 
förslag till 4-6 MHz utgångsfrekvens. 

Komponentvärden för 144-146 MHz in 
eller 136 MHz in och 4-6 MHz ut: 
CI2 220 pF 
C24 68 pF 
CI3 220 pF 
CI4 680'pF 
L3 lO varv 
L4 .24 varv 
L6. L7 S varv 
X 3~MHz 

Fig 7. Lådans borrplan. Hålen för kretskortets infästning skall vara 3,5 mm. Ur
tagen för trimningen borras med 6 mm eller mer, beroende på trimmejselns diam. 
Dock bör hålen vara så små som möjligt med avseende på skärmningen. 

Kretskort 

Muttrar 

För polisfrekvenseo 168 MHz väljes 
lämpligen utfrekvensen 14 MHz och kom
ponenterna får dA följande värden: 
CI2 56 pF 
C24 22 pF 
CI3 56 pF 
CI4 220 pF 
L3 13 varv 
L4 14 varv 
L6. L7 4 varv 
LI, L2 4 varv 
X 38,5"' ... 

ÖVriga värden ~ , 

Fig 8. Kretskortet fästes "upp och ned" för att trimning skall kunna ske under
ifrån. 

Fig 9. Den färdiga konvertern utan lock. Lägg märke till batterihållarens place
ring. 
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Tonkonst och ljudteknik reflexioner 
och recensioner kring nya inspelningar 

RADIO & TELEVISION var tidigare - på 19S0-talet ~ också forum 
för anmälan av nya skivor. Det var Kjell Stensson som lyssnade och· 
förde pennan den gången. 
Vi avser inte att som stående och regelbundet återkommande inslag i 
spalterna ta upp musik, ljudband och skivor, men många läsare har efter 
hand hört av sig med önskemål om att få lite annorlunda aspekter på 
högtalarmusik, gärna då ny sådan, . än vad gängse recensioner ger. 
Dessa tar ju, som bekant, i försvinnande ringa grad hänsyn till de Ijud
tekniska kvaliteterna, som ju allt flera kommit att intressera sig för 
jämsides med musikens rent konstnärliga halt. 
Därför skall RT emellanåt ta upp intressanta utgåvor och, som här, söka 
belysa dem både inspelningstekniskt och musikaliskt, i någon mån. 
Läsarna är välkomna med egna bidrag och tips! De honoreras givetvis, 
och alla slags musik kan ifrågakomma. 
Aktuellt nu är två nya, högklassiga svenska inspelningar och en mani
festation av ung amerikansk tonkonst i en utgåva om sex LP som hög
talarfabriken AR låtit göra. 

•• Av de många tusentals grammofon
skivor som utges ~rligen är naturligtvis en del 
av speciellt ljudtekniskt intresse. Någon när
mare definition av vad som kan menas med 
detta skall inte försöka ges; vi nöjer oss med 
att peka på att en prestation kan ha osedvan
liga tekniska kvaliteter, att en upptagning kan 
äga en hög grad av identitet med framförandet 
som ligger till grund för den i en speciell lokal 
och under speciella -betingelser, att inspel
ningens tekniska led på ett särskilt förtjänst
fullt sätt tillvaratagit de konstnärliga värden 
som kommit till klingande uttryck vid ett 
uppförande, eller att den elektroakustiska 
processen både tillvaratagit musikaliska ytt
ringar, ett innehåll, och tillfört denna en indi
viduell och personlig elektroakustisk gestalt
ning eller anstrykning, hur svårt det än kan 
sägas vara att skilja ut det ena från det andra 
i en så komplicerad uppgift som en inspelning 
där musiker och tekniker samverkar - och 
måste göra det. 

, Man kan naturligtvis avstå från varje försök 
till kategoriindelningar och/eller definitioner 
och söka sig fram på andra vägar där man tar 
fram helheten eller pekar på enskildheter, 
visar på hur svårigheter fått sin lösning eller 
visar på verk på skiva som har en egen 
"atmosfär", en särprägel, elegans och lyftning 
som höjer just det i jämförelse med andra av 
samma slag. Där kan säkert vi alla, som 
lyssnar till inspelad musik av alla slag och 
jämför, bidra med upptäckter av sådant som 
vi hänförs av, beundrar och respekterar. 

Internationellt sett produceras i vårt land 
ett mycket ringa antal skivor per år. Just där
för är det en alldeles särskild glädje att först 
kunna visa på några svenska: inspelningar som 
just nu är aktuella. 
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~ Akustikern och organisten Håkan Sjögren 
har tidigare gjort en inspelning i ett kyrkorum 
som tilldrog sig uppmärksamhet . Det var i 
Stockholm med en kammarkör och en 
ensemble kända jazzmusiker, bland dem Jan 
Johansson och Arne DOll1nerus, som framförde 
improvisatoriska verk i jazzrytm. Skivan be
satt ovanliga kvaliteter, bl a hög dynamik. 
Samma producent, Proprius förlag (25 04-02-
0007) , har utgivit Vox Humana, Orgelmusik 
från Ryssland, Polen , Frankrike och Sverige, 
spelad på Nätra kyrkas nya orgel av Erik 
Lundkvist. Det är musik av den store samtida 
Jehan Alain, av Alexander Glazunov, av Jean 
Langlais, Hilding Rosenberg och Henry Nordin 
samt Valdemar Söderholm; de två sistnämnda 
födda 1933 resp 1909. (De företräds aven 
orgelkoral från 1968, en fantasi kring den 
gamla svenska folkmelodin Gå varsamt min 
kristen samt Sonatin nr 4 i tre korta satser). 
Till slut upptar inspelningen också polsk 

TONKONST 
och LJUDTEKNIK 

1500-talsmusik, den s k Warszawa-tabulaturen. 
Nätra kyrka är uppförd under 1800-talets 

två första decennier och ligger två mil söder 
om Örnsköldsvik i Angermanland . Kyrkan 
är stor, över 60 m lång och 20 m bred, den 
rymmer ca I 200 platser. Den anses vara ett 
mycket gott musikrum men genom sin starka 
resonans "något riskabel som predikokyrka", 
som det framgår av skivtexterna. Kyrkans 
nya orgel har 37" stämmor, fördelade på tre 
manualer och pedal. 

Liksom vid sin föregående inspelning har 
Sjögren använt sig av ReVox-bandspelare. 
Två sådana har använts, en G 36 resp en 
A 77, båda trimmade för Agfa PER 555. 
Upptagningen har skett med två kondensa
tormikrofoner, Pearl CK-2. Sjögren skriver, 
på tal om att relationen mellan direktljud och 
reflekterat ljud kan väljas genom mikrofon
placering och mikrofonernas riktningskarak
teristik, att lämplig efterklang valdes efter 
lyssning över högtalare av typ Sonab OA-5 II 
i ett vanligt bostadsrum med ca 25 m2 yta, 
vilket gav ungefär 15 m rnikrofonavstånd till 
orgelns huvudverk samt val av halvrund mik
rofonkarakteristik. (Det gälle~ alltså en om
kopplingsbar mikrofon aven typ som kan 
ändras till rund tagande, njure och/eller 
cardioid). 

Utstyrningen av bandet indikeras av ett 
toppvärdeskännande instrument (förmodligen 
Sjögrens eget, patenterade, som många väntar 
på att få tillgå), vilket förkopplats med ett 
diskanthöjande filter, vars dämpningskurva 
bestämts efter mätning av tonbandets med 
frekvensen varierande intermodulation. (Sjö
grens forskningar vid KTH m fl institutioner 
på området tonbands egenskaper torde f ö 
vara unika i Norden och man får hoppas han 
någon gång offentliggör sina rön). - Frek
venskurvan valdes för uppnående av bästa 
dynamik för det aktuella inspelningsmaterialet 
liksom det använda tonbandet; IEC 38 cm/s 
med en . extra diskanthöjning som börjar vid 
l kHz och vid 10 kHz är 6 dB. 

Vid den följande graveringen - Sjögren 
sköter i likhet med Stig Carlsson om den delen 
själv - blandades frekvenser under 125 HL 
för att undvika stora vertikala amplituder på 
skivan, vilket är en förutsättning för att skivan 
skall kunna avspelas också med en mono
pick up. 

Sjögren konstaterar i sina beledsagande 
noter att ett visst svaj beklagligtvis kan höras 
i B-sldal)s sista spår, beroende på frekvens
modulation i graverutrustningens bandspelare. 

Föreliggande orgelskiva kan utan vidare 
hänföras till dem som bör bli bestående. Lund
kvist och Sjögren har tillvaratagit musikens 
egenart och skönhet, liksom orgelns register 
och klangrikedom, på ett sätt som sätter 
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Vår nya lättviktslur 
fick heta "Red Devil"-
för den är så djäkla bra! 

Stat ionsvägen 13, 
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skivan i särklass. För den som aldrig så lite 
sysslat med egna inspelningar, också i de 
blygsammaste sammanhang, måste vetskapen 
om att så jämförelsevis enkla tekniska anord
ningar kan ge så fårnämliga resultat innebära 
en stimulans och en eggelse att tillägna " sig 
mera om denna art ; det är den djupa person
liga insikten om teknik, musik och akustik 
som avsätter skivor som denna. 
~ Står det "monoskiva för distorsionsfri 

återgivning" kan man sluta sig till att det är 
civilingenjör Stig Carlsson som stått för in
spelningen och graveringen. 

En länge motsedd händelse var det därfår, 
då Rikskonserter nyligen "frigav" en serie 
inspelningar, bl a av Stig Carlsson, som länge 
varit omryktade - och länge fått ligga out_o 
givna. Av utrymmesskäl kan inte redogöras 
för all den nya musik som märket Riks LP/ 
Expo Norr frisläppt, här skall blott en skiva 
omskrivas. Det kan f ö noteras, att flera tag
ningar av Stig Carlsson ligger outgivna, veter
ligen galler det t ex ett verk av Hilding 
Rosenberg och en Sibelius-symfoni (nr 2 i D
dur) , som spelades in "parallellt" med att 
Sveriges Radio '(Helmuth Miihle) gjorde sin 
tagning (oktober 1967, VICS 1318 stereo, 
Dorati och Filharmonikerna. Det var en sam
produktion mellan RCAjVictor, AB .Electra 
oc!l Rikskonserter). 

Expo Norr/Riks LP 9 upptar verk av 
Beethoven och Johan Wikmanson ; F-mollkvar
tetten op 95 resp D-mollkvartetten. Det är 
Kyndel-kvartetten som tolkar dessa. Produ-

cent var Harry Olt för Statens försöksverk-
samhet med Rikskonserter. _ ' 

I likhet med bl a Miihle-Björlin-inspelningen 
av Larssons Pastoralsvit m m (HMV) med 
SR-besättning är föreliggande skiva upptagen 
i aulan i Eklidens skola i Nacka. Kvartetterna 
togs i slutet av 1966 och under januari 1967. 
Stig Carlsson använde därvid sin kända mo
difierade Telefunken-bandspelare typ M-24. 
Hastigheten var 19 cm/s. Mikrofonen var en 
Pearl K-12 kondensatormikrofon. Tonband : 
BASF LGS-52 (ett standardband). Vid gra
veringen användes en Neumann-dosa typ ES-
59 och matriseringen utfårdes av Europa Film. 

Den rundkännande mikrofonen, som har 
särdeles jämn tonkurva i alla riktningar, pla
cerades där "direktljud, reflekterat ljud och 
salens efterklang gav tillfredsställande timbre, 
balans och efterklangshalt enligt gemensam 
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bedömning av musiker och tekniker", skriver 
upphovsmannen i sina kommentarer till 
skivan. 

Av dessa framgår, att mikrofonen, bandspe
laren och bandet i kombination med speciella 
in- och avspelningskurvor: medgav 70-75 dB 
dynamikomfång över bakgrundsbruset, d v s 
det rör-sig om A-vägda värden (lEC vägnings
kurva A, som för RT-läsarna inte torde kräva 
närmare förklaring). 

Före inspelningen utprovades inställningen 
av M-24 :ans utstyrning eller ljudstyrkekon
troll, och fastlades, då ingen ändring gjordes 
senare. - I likhet med Håkan Sjögren använ
der Stig Carlsson (givetvis) toppvärdeskän
nande voltmetrar, vilket 'uttrycks "Bandspe
larens specialkonstruerade utstyrningsinstru
ment indikerar toppvärdet av den magnetise
ring, som bandet utsätts för". Samt : " Instru
mentutslaget gav därigenom ett riktigt mått 
på distorsionen hos bandinspelningen och till
lät på så vis full kontroll av att inspelningen 
inte överstyrde bandet vid någon frekvens" . 

Den aktuella, trimmade M-24 :an är i hög 
grad fri från modulationsstörningar och har 
en relativt vibrationsfri bandföring. Som 
tidigare överfördes inspelningen till skiva 
direkt från originalbandet. Telefunkenmaski
nen var alltså både upptagningsapparat och 
masterbandspelare; bandet spelades av med 
samma bandspelare vid graveringen. Detta är 
inte brukligt, då man vid gängse fårfarande 
måste tillgå en masterbandspelare med ett 
specialtonhuvud, som "känner av" signalen 
en bit framför aktuell arbetspunkt, detta får 
att amplituden och spårbegränsningen skall 
kunna hållas rimliga och överskärning får
hindras liksom att man måste avväga bas re
gistret mot de högre tonernas frekvensspek
trum på skivan. Som man kunde vänta, upp
visade ljudet hos den fårdiga skivan, tack vare 
att mellanledet slopats, en anmärkningsvärd 
renhet och frihet från störande modulations 
brus och av motorvibrationer förorsakad rå· 
het hos diskanttonerna, d v s skivan fick, tack 
vare olika åtgärder, den rymd och klanglyster 
som Stig Carlssons upptagningar i så särskilt 
hög grad kännetecknas av. - Själva grave
ringen utfördes med motkopplad graverdosa 
utan begränsare. Vanligt är ju annars inkopp
ling av limiter och filter m m i mängd. 

Eftersom inget avkännande tonhuvud på 
mastermaskin användes, blev det nödvändigt 
att analysera inspelningen elektroniskt innan 
den överfördes till gravyren, att i förväg skapa 
en bild av den fårdiga skivans avspelnings
egenskaper. Denna analys, heter det, redovi
sade toppvärden av amplituder, hastigheter 
och accelerationer jämte minimivärden av 
krökningsradier hos graveringen i skivspåret. 
Därmed möjliggjordes val av inspelningens 
styrkenivå och optimala placering på skivan 
så att återgivningen, vilken förutsätts ske med 
en förstklassig avkännare, har kunnat hållas 
fri från störande distorsion vid kraftiga mu
sikavsnitt och störande skivbrus under tysta 
avsnitt. 

Skivspåret är dimensionerat för nålspets
radier mindre än 25 jlm. För lägsta distorsion 
vid avspelning av kraftiga passager på skivan 
krävs antingen en sfårisk nålspets med 12-15 
jlm nålspetsradie, eller, ännu bättre, en 
elliptisk nålspets, skriver civilingenjör Carls
son. 

Den resulterande tonkurvan för hela upp
tagnings- och inspelningsledet hölls rak inom 
+2 och -3 dB från 25 Hz till ca 10 kHz och 

är fri från toppar utanför detta.område. 
Inspelningen har skett med ett diskantlyft 

för att möjliggöra god tonbalans vid flertalet 
avspelningsapparater och stort dynamikom
fång vid högkvalitativ avspelning. 

Köparen av skivan ges rådet, att för åter
givning av det inspelade materialet med rak 
tonkurva , som originalet uppvisar, och då 
pick up jämte fårstärkare har avspelnings
korrektion enligt RIAA eller IEC, kurva 3 
(detta är internationellt standardiserat får alla 
hi fi-apparater sedan länge) och högtalaren 
har rak tonkurva i lyssnings rummet (?), skall 
fårstärkaren inställas så, att en sänkning av 
diskantnivån inträder med ungefår 3 dB=ett 
steg på tonkontrollen. 

Det rör sig alltså om en "tidig Stig Carls
son", en inspelning från de år då de berömda 
tagningarna i bl a Stockholms konserthus 
gjordes och vilka står oöverträffade. Det rör 
sig om en monoskiva, som på ett lysande sätt 
bekräftar upphovsmannens tes att "mono
skivan är den enda formen får massproduce
rade inspelningar, där mediets fysikaliska 
begränsningar lämnar tillräckligt utrymme 
för att medge ren och förvrängningsfri åter
givning av musikframträdanden med stort 
dynamikomfång." Skivan är "tekniskt så ut
förd, att den tillåter fullt utnyttjande av mo
noskivans inneboende möjligheter till hög 
återgivningskvalitet" . 

Förmodligen är de citerade raderna till
komna kring inspelningstillfållet. Riktigheten 
av det anförda är principiellt giltig ännu i 
oförminskad omfattning, men stereotekniken 
har dock förbättrats med betydande framsteg, 
distorsionsnivån är lägre o s v, men givetvis 
inte alls så låg som denna högt utvecklade 
monoteknik medger. 

I viss mån gynnar naturligtvis musikens 
struktur en monoupptagning; kvartettsats 
kräver inte nödvändigtvis stereo för lödigare 
verkan som en orkestrering gärna gör om den 
inte är upptagen enligt Stig Carlssons metoder, 
vilket måste understrykas, alltså med en 
rundkännande mikrofon och rätt efterklangs
utnyttjande o s v i stället får riktade mikro
foner, multimikteknik, flerkanalstagningar 
och pålagrade efterklanger; den tekniken kan 
inte gärna användas annat än för stereofoni -
men självfallet kan den musikaliska helheten 
bli utmärkt njutbar också där, även om upp
tagningen möjligen resulterat i något annat än 
det framförandet i sig representerade. Det är 
en fråga om musikalisk och inspelningstek
nisk estetik. Vad som dominerar eller är 
allenarådande idag och sedan länge är ju känt. 

Det är varken reaktionärt eller doktrinärt 
att tala för en monoskiva, trots att en del gott 
folk gärna gör gällande det. Det är inte sär
skilt intelligent. Lyssna i stället till den vackra, 
egaliserade och rena stråkI<langen hos "Kynd
lama" med dess djup, närvaro och lyster. Det 
låter verkligen inte. "mono" om den! Den 
som har öron, han höre detta. 
~ Acoustic Research, USA, framställare av 

de stilbildande högtalare man "uppfann" prin
cipen för en gång, har nyligen genomfört ett 
mycket ambitiöst projekt på ett annat område 
än sitt egentliga: Skivinspelningens och 
-distributionens. Det hela, som resulterat i sex 
stora ~P, har skett i visst samarbete med 
Deutsche Grammophon, DG. Nya utgivningar 
kan väntas, och initiativet har framkallat 
mycket respekt och många lovord i USA, där 
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Den nya sensationella kassettbandspelaren DOLBY DC 9 och 
STEREORECEIVERN 100·1 är två av våra stora nya produkter 
som presenterades i förra nummret. 

• • • .. men VI ar 
faktiskt störst 
på högtalare! 

MELTON 
DOVE DALE 

Titta in och lyssna i vår monter 
på Hi · Fi - mässan ., HOR NU " 

RANK AUDIOSONIC AB 

DENTON 
LINTON 

TRITON 
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BYGGSATSIR 
HI-Fl STIRID 
TILL EKONOMIPRIS 
Heathkits byggsats program täcker de flesta områden. På 
Hi-Fi-sidan finns ett flertal modeller att välja mellan. 
Antingen Du vill ha en komplett stereomottagare eller 
enbart en förstärkare. Heathkit har byggsatser för för
stärkare från 2 X 5W till 2 X 75W. Vi har även kompletta 
stereopaket 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 2X1OW 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 

MITINSTRDMINT 
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-l0l Frekvensräknare 
Mätområde : 1 Hz-15MHz 
Känslighet : 100mV till 1 MHz, 
däröver 250mV 
Pris : byggsats Kr. 1.575:
Pris : monterad Kr. 1.975:-

IG-18 Sinus·fyrkantgenerator 
Sinusvåg 1 Hz-l00kHz 
Fyrkantsvåg 10Hz-100kHz, 

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

OS-2E Service oscilloskop 
Bandbredd 2Hz-3MHz, ± 3dB 
Känslighet 250mV/cm 
Pris : byggsats Kr. 524:
Pris : monterad Kr. 730:-

SM-l05A Frekvensräknare 
Mätområde : 10Hz-80MHz 
Känslighet: 100mV till SOMHz, 
däröver 2SOmV 
Pris : monterad Kr. 3.125:-

IM-IOS Multimeter 
Mätområden : DC O,25-S000 V, 
AC 2,5-S000V. DC-ström O,05,uA-l0A 
Motstånd 20Mohm. 
Pris : byggsats Kr. 423:
Pris : monterad Kr. 555:-

10-102 Transistoroscilloskop 
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. 08/520770 

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

Adress ...... ..... ... ... ... ... ... ..... ....... .......... ...... ............................... ... .................... .. . ~ ;::: 
I 

Postadress ~ .... . .. . . .. .......... . .... . . . . . ....................... ....... . .. . .. . .. . ... . . ... . .... . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . Il: 

Informationstjänst 15 



Alla behöver inte en konsertflygel 
för att spela piano. 

SHURE V-15 Type II Improved. 
En dyr "grej" men det absolut bästa. 

SHURE gör så många andra 
pick-up-system att något passar alla! 

Titta in och lyssna i vår monter 
på Hi ·Fi-mässan " HOR NU " 

RANKIAUDIOSONIC AB 

r- - - - - - - - - - - - -, Till RANKI AUDIOSONIC AB Slali onsvägen 13. 

I Namn .. . . . . . ...... . .......... . ... . ..... 1.~~ ~~ .. ~j.u.r~~~.'m. I 
I Adress . . ...... . ........ . .. . ..... . . . ... . .... .. ........... I 

••••••••••••• • ••••••••• • ••••••• •••••• •••• • • • ••••• 0. 0 • • ••• 

I Sänd information om följande produkter : . .. .. ... ... . ... ... I 
I .. ....... .... ... ...... .. .... ......................... .. . ~ I 
ti Jag önskar tillhöra Ert adressregister för Hifi nyheter 'I 

I U Jag önskar ej tillhöra Ert adressregister för Hifi nyheter ~ I -- - - - - - - - - - - - --
Informationstjänst 16 



Fakta om Leneo L9S0 

För-
stärkare 2 x 15 W 

Helt kiselbestyckad. Uteffekt 
2x15 W sinus. 2x20 W musik. Frek-
vensområde 3~30 000 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. 
1.8 /lv för 26 db S/N. Distorsion < 0.5%. 

Känslighet 

Informationstjänst 17 
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Högtalare 2440 

Frekvensområde 30-18000 
Hz. Belastbarhet 15 W. 
Högtalare: bas 1 st. 210 
mm/8". magnet 90 000 

Maxwell; diskant 1 st. 
65 mm/2'/2". magnet 

12000 Maxwell. 
Mått 24x40x22 cm. 

Skivspelare 
L75 

4 kg 30 cm skiv
tallrik. Svaj 0.06%. 

Rumble - 60 db. Finjus
tering av alla fyra hastig-

heterna. Nedläggningsan-
ordning. Antiskating. Magne

tisk märkespickup Shure eller 
Goldring. 

kan mer 



Ni som har pretentioner 
måste se det nya LEAK 

HI · Fl-programmet . 

Det är verkligen något 
utöver det vanliga . 

Nya förstärkare, nya tuners, 
receiver, högtalare och 

skivspelare med förnämliga 
prestanda och 

smakfull formgivning 

Leak är kvalitet. 
Fråga nå 'n som vet! 

Titta in och lyssna i vår monter 
på Hi ·Fi-mässan" HOR NU': 

RANK I AUDIOSONIC AB 

LEAK 
Fråga nå'n som vet 

r- - - - - - - - - - - --, Till RANKI AUDIOSONIC AB Stationsvägen 13, 

I Namn ............. . ........... , ....... . 1.~~ ~5 .. ~j.u.r~~~.I~ • 

I Adress .................. /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

I ~~~~ . ;~;~r~~;i~~' ~~. ~~;j~~~~' '~r~'~~~t~'r; . :: .......................... .....• 

I .' ......... ... ..... .. .... .. ............ ................ .. . ;::. 
:.J Jag önskar tillhöra Ert adressregister för Hifi nyheter ~ 

I O Jag önskar ej tillhöra Ert adressregister för Hifi nyheter ~. -- ----- - - - - -- --
Informationstjänst 1 B 
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R7000 är inte billig! 
Vad får man egentligen för pengarn. 

Du får en receiver där radiodelen är byggd som en professionell 
kommunikationsradio. Detta gör att dåliga mottagningsförhållanden 
inte spelar någon roll. Rätt station kommer in högt och klart. 
Sonab R 7000 har bättre mottagningsegenskaper än någon annan 
radio vi känner till. 

Du får en förstärkardel som är så bra som det nånsin går att göra den 
med den modernaste tekniken - och till ett pris som inte hamnar 
helt ovan molnen. 

N ågra av de viktigaste finesserna: 

R 7000 har en tonbalanskontroll som gör att du med hjälp aven enda 
ratt korrigerar tonbalansen. Du gör en samtidig bashöjning/diskant
sänkning eller bassänkning/diskanthöjning. 

Loudnesskontrollen är naturligtvis kontinuerlig. 

Filter finns det fyra stycken, ett för basavskärning och tre för 
diskanten. Du kan alltså skära diskanten i tre steg. 

Med båda kanalerna drivna och med 8 ohms högtalare får du ut 
2 X 35 W ur förstärkaren. 

Hörtelefonuttaget kopplar automatiskt bort högtalarna när du 
använder lurar. 

Som vi tidigare sagt har radiodelen exceptionellt god mottagnings
förmåga. Det beror bl. a. på de dubbla kristallfiltren som göt att 
R 7000 skiljer stationerna åt maximalt. 

R eceivern är klar för stereomottagning enligt pilottonsystemet. 
Du kan redan nu ta emot stereosändningar ett par gånger i veckan 
från Sveriges Radio. Att stereosändning pågår indikeras aven lampa 
med blått sken. 

För att du skall veta när stationen är korrekt inställd har vi försett 
R 7000 med en grön indikatorlampa som lyser för rätt inställning. 
Med AFC:n - den automatiska frekvenskontrollen - låser du 
stationen i rätt låge. 

För en utförlig teknisk beskrivning av R 7000, hör av dig till oss. 
Skriv eller ring! 

Sonab Vretenvägen 8. Fack 17120 Solna l. Tel. 08-282620 

76 RADIO & TELEVISION-NR 9-1971 Informationstjänst 19 



7las-Göran 
Wanning, 

mannen 
bakom 

tab R 7000 



ill~ TIillillill 2-kanal oscilloskop 
ADVANCE 

DC-15MHz,5mVcm 

170 ns signalfördröjning 

Stor skärm 1 Ox6 cm med hög intensitet 

Äkta X- Y, DC - 1 MHz Kalibrerad i X och Y

axlarna 5mV- 20V lem. 
Stabil trigg med TV-synk. 

Kaskadkoppling av Y1 och Y2 ger 1 mV/cm 
5Hz- 5MHz 

Sveptider 50ns/cm-2, 5s/cm 

OS 1000 ger bästa data till lägsta pris. 

Pris 2 .480 kr .. (exkl.moms) 

Vigformsgeneralorer .. 
EXACT electronics, inc. 

Gör en Exact jämförelse och Ni förstår varför allt fler väl
jer EXACT. Det lilla formatet, den nogranna frekvensin
ställningen och låga priset är skäl nog att välja EXACT. 

DANMARK; SC.MORICA/S TEL.(Ol) 8042 00 
NORGE; METRICA.S TEl. (02) 282624 
FINLAND; FINNMETRICqv TEL. 460844 

EXACT 126: Två- i en-gen.erator. Huvudgeneratorn ger si
nus, fyrkant, triangel och puls. Via triggning från såg
tandsg.eneratorn kan den ge burst samt svepas över ett 
område 1000-1 . 
Pris 3.280 kr. 

EXACT 123: Ger Er en funktionsgenerator, med VCF, 
ställbar DC-offset, ' en sinus med max 0,2 Dfo distorsion, 
frekvensområde 0,1 Hz - 3 MHz, till priset aven ordinär 
oscillator. 
Pris 2.290 kr. 

EXACT 100: Ger 7 olika vågformer, har ett imponerande 
frekvensomfång: 0,001 Hz - 5 MHz, ställbar DC-offset och 
sync. - utgång. 
Pris 2.980 kr. 

Mod. 126, 123, 120 kan mot pristillägg fås med utökat 
frekvensområde 0,Q1 Hz - 5 MHz. 

priserna gäller exkl. moms 

~ffi[l]@~ffiMETRICffirn -----
DALVÄGEN 12 - 17103 SOLNA 3 - TEL 08/820410 
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Något 
att 
vara 
stolt 
•• over ... 

e"a833 
är den perfekta Hi-Fi-anläggningens kontroll
central. Den är transistoriserad och har egen 
nätförsörjning. 

QUAD elektrostatiska högtalares membran är ca 
200 ggr lättare än dynamiska högtalares kon- ... 
membran. Således kan membranen lättare följa ,. 
förstärkarens elektriska signaler och ge en natur
trognare ljudåtergivning. 

Ferrograpn 
Bandspelare 

ADC X SERIE 

NALMIKROFONER-NYHETER 

KEF Cadenza, trevägshögtalare med s.k. 
slavenhet 
KEF Choralc, bokhyllehögtalare med 
stort frekvensomfång 
KEF Cresta II endast 32 X 22 X 19 cm. 
Användes av BBC som monitorhögta
lare. 

SUPER EX 

Finns i 9 olika modeller med eller utan 
effektsteg för 1/4,1/2 eller fullspår. 
Mono eller stereo. 

Läs data - provlyssna - jämför - då 
vill Ni ha en ADC. 

ST PRO B har'l"esonansavstämda muss
lor och separata bas och diskantsystem 
med de!1ningsfilt~ - stort frekvens
ornråde. 

Begär information - klipp kupongen! _ • _ _ , -----------FrAn Harry Thellmod AB, Stockholm 

I O Jag önskar närmare information om .................. I 
HARRY THELLMOD AB 
Hornsgatan 89, 117 21 Stockholm 
Tel. 08/68 07 45 

• Namn ............. . .................................. • 

• Adress .... ................... . . .. ...... .. .. . .. . .. . ... ;:::1 
I 

L-__________________________________ ~ p:nr.;.; ... ~ .. ~ .. ~. :st: .~ . ~ .. ~.~ . .•. ~I 
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Nordens största HiFt-Stereo utställning 

2-12 september, Tennisstadion, FtskartolWvä~n 20, Stockholm 
Öppet vardagar 15-21.00 lördagar och söndagar 11-18.00 

Svenska High-Ftdelity Institutet 

Informationstjänst 22 
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privatradio 
teknik och trafik 

TELEVERKET HAR SLAGIT TILL! 
Som RT meddelade i augustinumret, 
har Televerket skärpt tonen mot pri
vatradiobrukarna - eiler åtminstone 
mot dem av oss som inte sköter sig! 
Ingen landsända går i längden fri för 
Televerkets effektiva och rörliga kon
trollanter, något som ett par missbru
kare i Kalmar län bittert fick erfara i 
början av juli : 

Kalmartidningen Barometern be
rättar om polisanmälan mot en mön
steråsbo, som under ett halvårs tid be
vakats av Televerket. Mannen hade 
kopplat ett linjärt sluts teg till sin bas
station och börjat sända till utlandet, 
bl a Brasilien och USA. Slutet på vi
san blev att polisen i Mönsterås be
slagtog hela anläggningen och att åtal 
väcks. 

Maximistraffet för brottet mot ra
diol.agen är ett års fängelse, men den 
normala påföljden brukar vara böter. 

Ett par dagar senare i början av juli 
rapporterar samma tidning att Tele
verket gjort ännu en fångst, tydligen i 
samma notvarp! 

Den här gången var det en kalmar
bo som försett sin anläggning i som
marstugan på Öland med ett slutsteg 
och liksom mönsteråsaren bedrivit 
trafik med utlandet. Kalmartidningen 
konstaterar, att även kalmarbon nu 
går utan anläggning och väntar på de 
följder lagen föreskriver. Tidningen 
slutar: 

- Kom ihåg att Televerkets exper
tis ständigt vakar, söker, pejlar ...• 

Tips från läsekretsen: 

SNABBKOLLA KRISTALLERNA ! 
- Hur många gånger har man inte 
suttit och inte kunnat hitta felet i en 
station på grund av att det inte varit 
möjligt att kontrollera kristallerna, 
skriver Kenneth Nilsson i Landskrona, 
som tydligen tröttnat på att sväva i 
ovisshet och konstruerat en kristall
testare enligt schemat på tig l. 

Den misstänkta kristallen X sätts 
in i en oscillatorkoppling tillsammans 
med fälteffekttransistorn TI, konden
satorerna el och C2 samt motstån
det RI. Oscillatorns strömförbruk
ning är beroende av om den svänger 
eller inte, och därmed av om kristal
len är hel eller ej. 

Strömförbrukningen i oscillatorde
len påverkar spänningsfallet över 
motståndet R2, vilket i sin tur är av
görande för om switchtransistorn T2 
skall leda eller inte. Qm T2leder, lyser 
lampan L. 

KING OF THE BAND A 1759 KR 

för radioamatörer 
information och debatt 

Dålig kompromiss resultatet 
av ITU-konferensen iGeneve 
Det har varit stor internåtionelI ra
diokonferens iGeneve igeri. (Se repor
tage på annan plats i denna tidning 
för mer allmän information.) Det bru
kar innebära en nervös tid för många 
radioamatörer, eftersom det ju tyvärr 
oftast är vi som förlorar en liten del i 
det tuffa pokerspelet om utrymmet i 
etern. En gång i tiden lär vi ju ha haft 
allt under 200 meter till exklusivt för
fogande, tack vare att ingen annan då 
för tiden kunde utnyttja så låga fre
kvenser! Men detla utrymme har se
dan dess, sakta men säkert, skurits 
ned, Så att man nu knappt kan peta 
på vfo :n förrän man är utanför band
kanten ... 

Detta är ju inte mycket att göra åt 
nu - de som seglar för brödfödan 
har ju alltid företräde, och det är 
trångt i etern - man kan bara fort
sättningsvis värna om sina kvarva
rande frekvensband med hjälp av vet
tiga motiveringar och, förhoppnings
vis, god uppslutning från radioama
törer i alla länder. 

Nu förlorade vi i alla fall just ingen
ting den här gången, och det var väl 
egentligen aldrig någon fara, även om 
ett skamligt förslag från bl a vårt eget 
Televerk höll på att beröva oss 432-
434 MHz till förmån fÖJ; fartygstrafi
ken. Det förslaget röstades dock ner, 
men inte - som man kunde hoppas 
- på grundval av omtanke om sän
daramatörerna utan pga att en del 
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Redaktör: Stig Malmström 

C1 C2 

När ingen kristall finns i hållaren, 
eller om den provade kristallen är fel
aktig, lyser lampan. 

Är krisiallen däremot felfri , kom
mer lampan att slockna. 

Denna koppling har valts för att 
man inte skall låta lura sig aven fel
aktig lampa, skriver Kenneth. Han 
påpekar också att man vid bygget gör 

band",.är Zodiacs dyrbaraste privat
radiostation hittills cirkapris 
1759:- inklusive moms: 

B-S024 - märkligt nog har man 
valt samma sifferkol1lbinati~ som 
den senast presenterade mobilstatio
nen; endast bokstaven skiljer - är 
åtminstOne till <Jet yttre mycket lik 
den amerikanska Ri&eat1 FGI'IDIIIa 
l3. BJimcf fineSsci1Ia märks digital
JijOcka m~ möjlighet tiD automatisk 
s~ äI stationen.· indikatorlampor 
f&' "'n4ni. Och modUlation, insttu-mr • av utel1Ckt, si 

andra länder redan har trafik i detta 
band och därför inte ville ha interfe
rerande fartygstrafik där. 

K,onferensen var egentligen helt och 
hållet ägnad kommunikation via sa
telliter, och radioamatörernas huvud
intresse var därför riktat på vilka 
frekvenser som skulle bli tillåtna för 
amatörtrafik via satelliter - om det 
skulle bli några alls. Alla hoppades på 
att åtminstone några av UHF-banden 
skulle bli upplåtna för oss. 

På den första satellitkommunika
tionskonferensen 1963 talades endast 
i en fotnot om att 144-146 MHz även 
var tillåtet för amatörsatelliter, och 
detta har tyvärr senare tolkats så att 
endast detta frekvensutrymrne var till
låtet! 

Dr 

8 

R2 

klokt i att parallellkoppla flera kri
stallhållare av olika typer, eftersom 
inte alla kristaller har samma fatt
ning. 

Stycklista : RI 100 kil, R2=R3 
100il, el 22 pF, e2 5.nF, Dr 2,5 mH 
(t ex Elfa N 45), Tt MPF 102, T2 Be 
109, L lampa 6 V 40 mA (t ex Elfa G 
363, s k telefonlampa), B batteri 9 v. 

styrka Odl ståeside våg-förhållande, 
deltatwlmg av mQttapren - dvs 
mottasa* kall sn~lIas uppåt 
eDer gedAf ca 'CIl. halv Iclmal i farMl
Iandetlh silndarcn - och uttag far 
orderhögtålare. 
An~ bnaW anw.:s till 23 plus 

IlA ~vetVls är det fråp om ~ syntess_. med alla kQstalJer iJiståUe-
raae:Ma'*:Pn. ~'Jamanslu
tas tiI \'olt Y/lxdatr6tb eller 12 

Red: SM0DMY 

För att framtida Oscar-satelliter 
skall bli riktigt intressanta, krävs att 
vi får tillstånd att arbeta via dessa upp 
i GHz-området. När jag talade med 
sekreteraren i Region I, G2BVN, i 
Geneve, då ungefär halva konferen
sen var avklarad, uttryckte han sin 
missbelåtenhet över ett kompromiss
förslag vilket gick ut på att 435-438 
MHz skulle sättas som högsta gräns 
för amatörsatellittrafik. Han fick rätt, 
men in i det sista var det osäkert om 
man skulle få tillträde till något fre
kvensband alls över 144. 

102 ~ 



, 

• 
Så här låter det alltför ofta när musikerna 

stampar in en låt. 
Vibrationerna från golvtiljorna går upp genom 

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 mikrofonen 
och dämpar dom ljudeffekterna. 

MO 441 en mikrofon för proffs. 

Sennheiser·endel avMP-familien 
I 

Martin Persson AB' Box 19127' 10432 Stockholm 19' 08/233045 . 
Informationstjänst 24 
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ELAC MIRACORD 770 H 
MIRACO RD 770 H är det finaste skivspelan
de instrument som ELAC någonsin framställt. 

MIRACORD 770H har alla topprankade 
data som kännetecknar MIRACORD 50 H 
men har dessutom följande ytterligare fines
ser. 

- Digital stroboskop och hastighetsvariato-r. 
Belyst digitalstroboskop på skivtallrikens 
periferi ger möjlighet till avläsning av exakt 
hastighet. Hastighetsvariatorn har ett juster
område av ±3 %. 
- Justerbart huvud för optimal inställning av 
spårvinkeln. Den vertikala spårvinkeln är 
omställbar genom att pick-up-huvudet är 
upphängt i en vagga som på enkelt sätt kan 

För ytterligare information V.g. ring eller skriv till 

EI.b telEle 

justeras. Ni är därmed säker på att erhålla 
korrekt nålvinkel vare sig 770 H användes 
som enkelspelare eller växlare. 

Det finns flera luxuösa data hos detta status
instrument - redan bekanta för tidigare äga
re av MIRACORD50H: 

Papst hyste res synkronmotor, det fjäderlätta 
Tryck-På-Knappen:-systemet, den kalibrera
de anti-skating-kontrollen, tonarmens sili
kondämpning, den dynamiskt avbaränserade 
tonarmen med ett spårtryck av. · endast 0,5 
gram, den tunga 30,5 cm skivtallriken etc. 

E LA C har nu 4 automatiska skivspelare 
770 H, 50 H, 630, 610. Samtliga för omgående 
leverans. 

Esplanaden 10 Box 141 
17224 Sundbyberg 1 Tel. 08/29 03 35 

Informationstjänst 25 
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Jandberg JR 200 

Den lilla stomI 
Nu kommer Tanrlberg åter
igen med en nyhet - TR 200-
en ny förstärkare med utgångs
effekt 2 x 20 W Sinus och 
2 x 30 W musikeffekt! - och 
vi lovar Er, här är det inte fråga 
om några skrytwatt inte! , 

DIN-normen 45 500 upp
fylls med bred marginal. För
stärkaren har också FM-radio 
med möjlighet att tryck-

knappsvälja mellan 6 olika för
handsinställda stationer. 

TR 200 har dessutom in
och urkopplingsbar automa
tisk fininställning "AFC" och 
ny typ av skalbelysning, s.k. 
Black Dial. En speciell finess 
är brusspärren "muting" som 
dämpar bruset mellan de hör
bara stationerna. 
Uttag finns för bandspelare 

och magnetisk eller keramisk 
pickup samt hörlurar. In- och 
urkopplingsbar fysiologisk bas
kompensation. Heltransisto
riserad. 

Bland Tandbergs alla olika 
högtalare finner Ni den kombi
nation, som passar Er bäst. 

Fråga efter den hos radio
handlaren. 

TAN D B E R G-det är skillnad 
":tt världsmärke i bandspelare. "Ildiu, TV . FörsäljningskuntOl' i Stockholm. Uiitcbol'g. Malmii. 

Informationstjänst 26 
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En ovanligt god affär. 
Soundmaster 45, ett komplett 

ljudpaket med FM-förstärlmre, 
grammofon och två högtalare TKI8 S. 

För endast 1.695:- kr (ca pris) 
får Du ett komplett ljudpaket från Radionette. 

Soundmaster 45 har prestanda i toppklass, 
och Radionette borgar ju för högsta kvalitet -

så Du, missa inte chansen att göra en ovcmligt god affär. 

Fö"tä,ka,en I ~~ ~ ~ ~ 2 st. h~r en uteffekt :::= ~ u~styr-
pa 2X 18 - : :: : I nmgs-
sinuswatt instru-
och uppfyller ~ men.t 
normerna för 
DIN 45.500. 5 FM-stationer 

helauto
matisk 

~=---------I skiv-
sep. knapp för 12 dB:s spelare 
extra bashävning 

w , 
shure pick-up M75 

antiskating för både 
rund~ och elipsformad nål 

Radionette Skandinavisk Teleindustri AB 
Box 49003, 100 28 Stockholm 49 • Tel.: 08/13 1485. 

Mölndalsvägen 59, 41263 Göteborg. Tel. : 031 /162830 
Informationstjänst 27 
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MARCONI INSTRUMENTS LI,MITEO 

4?93789( 

-" -W " " ~: ...,.j' 

TF 2401 A 
HÖGKLASSIG RÄKNARE 

Frekvensmätning direkt till 110 MHz 
Frekvensmätning med plug-in converter upp till 3,3 GHz 
Tidintervallm.ätning med upplösning 10 ns 
Kristallstabilitet : 2 x 10-9 

TF 2414A 
UNIVERSALRÄKNARE "fl LL LAGT PRIS 
Frekvensmätning till 40 MHz 
Periodtid- och multiperiodtidmätning 
Tidintervallmätning med upplösning 1 ps 
Kvotmätning 
Insignal : 10 mV - 250 V 
Mätvärdeslagring (minnesfunkt ion) 
BeD 1248-utgång som option 

6124255 

TF 2411 
LITEN UNIVERSALRÄKNARE 
MED STORA EGENSKAPER 

Frekvensmätning till 50 MHz 
Tidintervallmätning med upplösn ing 100 ns 
Känslighet : 10 mV 
Manuell eller automatisk triggn ing 
Frekvensstandard utförd som plug-in enhet 

Det finns en 

MARCONI
RAKNARE 
för varje behov 

I o I 5 6 5 8 6 'H. 

TF 2410 
FREKVENSRÄKNARE 
Frekvensmätning direkt till 120 MHz 
Plug-in converter till 60 MHz och 3,3 GHz 
Plug-in förstärkare med känslighet 1 mV till 100 MHz 
Plug-in logiken.het för pos. eller neg. BeD 1248-utgång 
Programmerbar som option 
Mycket enkel att handha 

TF 2415 
UNIVERSALRÄKNARE 
Frekvensmätning till 20 MHz 
Periodtid- och multiperiodtidmätning 
Tidintervallmätning med upplösning 1 ps 
Kvotmätning 
Mätvärdeslagri ng (mi nnesfunktion) 
Hög stabilitet: 3 x 10-9 long term 
BeD 1248-utgång, pos. eller neg. logik som option 

SRA SVENSKA RADIO AB 
AGENTURAVDELNINGEN 
FACK· 10220 STOCKHOLM 12 · TEL. 08-2231 40 
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~@PYECALL 

Bärbar telefon 
Personsökare 
Radiotelefon ..... 
Kalla den vad Ni vill. 
Det är den berömda Pocketfone 
(60.000 sålda) i ny skepnad, 
högre uteffekt, bättre ljudkva
litet och med upp till 960 kom
binationer för selektiv sökning. 

Frekvensband : 450 - 470 MHz 
Räckvidd: 2 - 10 km 
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Med basstationen F 460 och vid
stående mobilstation W15U har 
Ni ett komplett, integrerat 
kommunikationssystem på 450 MHz. 

Begär närmare upplysningar"' 

08/830790 
JOHAN LAGERCRANTZ KB 

Box 314 - 17103 Solna 3 
Informationstjänst 29 



Fastän Acoustic Research anläggningar konstrueras 
för hemmabruk har de ofta använts för kritiska 
vetenskapliga tillämpningar. 

Trots decennier av försök och experiment är örats och hjärnans sätt att behandla akustiska 
stimulanser för att känna en ljudkällas· riktning fortfarande okänd. En ny och omfattande följd av 
experiment som har utförts av forskare vid Columbias Universitet kan närma oss lösningen. . 
Under övervakning av Eugene Galenter. professor i psykologi. har John Marino och andra med
afbetare använt precisions instrumentering till att frambringa exakt kontrollerade signaler 
för att framställa spatial känsla hos lyssnaren. 
Testningar·utförs både inom- och utomhus. som gör det nödvändigt att fästa hjul till' en del av 
utrustningen. En del av utrustningen består aven "rörlig" AR-3a (se ovan i fotots.vänstra hörn). 
två ÅR förstärkare (j nedersta hyllan.på bordet till höger) och femton mellanregister högtalare 
av samma typ som används i AR-3a. AR-3a är speciellt passande för sådana försök därför att dess 
utstrålnings enhetlighet ger en väldigt rak frekvenskurva "on-axis". "otf-axis" utomhus. 
·eller i ett ljud-dämpat rum. 

Acoustic Research International 
Skandinavisk representation: 
Sverige: NASAB. Box 53005. 400 14 Göteborg 53. tel: 031/18.8620 
Danmark: Audio Import, Vesterbrogade 179, 1800 KBH.V. 
Norge: J. M . Feiring NS, P. O. Box 101, Bryn, Oslo 6 
Finland: Laatu Media Sound Center, Museokatu 8, Helsinki 10 
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RT -översikten: 

~ 47 

• Bandspelaren 1664 i Nivico-programmet 
har tre tonhuvuden och som främsta attrak
tion en mixeranordning med en mikrofon
ingång och en linjeingång för phono, radio 
eller ännu en bandspelare. Mixern betjänas 
med skjutreglage. Det finns även en eko
effektenhet. 

Två VU-metrar finns. Bandpåträdningen 
har förenklats genom att tryckrullen auto
matiskt försänks vid neutrallägesställd appa
rat. Bandet förs endast förbi tonhuvudena 
upp på spolen. 

Tre hastigheter, den högsta 19 cm/s. 
S/N anges till 52 dB. 

• En kassettspelare, JVC 1605, ingår vidare i 
detta Japan-program. Apparaten har auto
matisk inspelningskontroll. 
• Den kombinerade radion- kassettbandspe
laren JVC 9420 har såväl LV, MY, KV som 
FM-band. Som kassettbandspelare kan den 
bl a anslutas skivspelare, om inte den inbyggda 
radion tillhandahåller program. Automatisk 
volymkontroll. 
• JVC Nivico-tillverkningarna omfattar ock
så som känt högtalare. Ny är 5231, som är ett 
trevägs kompaktsystem med hög verknings
grad. Nivåkontroll för diskanten finnes. En 
mindre högtalare är 5395, som också är av 
kompakttyp men·har två system, en åttatums 

basenhet och en diskantstrålare om två tum. 
5395 levereras som "stereo par" .. 
• Heco S30 heter en ny, tysk högtalare som 
försetts med uppåtriktat baselement (200 mm) 
och en lång "slits" i sidan. · Den sägs ha 
"extremt bred :utstrålningsvinkel" med rums
uppfyllande, plastiskt ljud. Diskantsystemet 
är naturligtvis (25 mm) av den hemisfåriska 
typen, och bassystemet använder samma en-

90 RADIO & TELEVISION-NR 9-1971 

het som ingår i firmans Professional-serie med 
mycket virvelströmfattig magnet, nytt mem
branmaterial och ny upphängning. 

Märkeffekt : 30 W, enligt SHFI 40 W. Frek
vensområde 45 Hz-25 kHz. 
• Flera japanska tillverkare, och även ameri
kanska, har senaste året lanserat nya, mycket 
tunna och smidiga kassettband. Den 10 år 
gamla firman MaxelI lanseras nu i Sverige 
med sin Ultra Dynamic-tape med mycket fin
fördelat järnoxidskikt som informationsbä
rande medium och ett speciellt. bind medel. 
Jämfört med "vanliga" lågbrusband ger den 
här typen ca 5 dB bättre S/N i förening med 
nästan fördubblat frekvensområde och några 
dB:s praktisk dynamikvinst. Tre utföranden 
finnes för olika ändamål. - Firman gör också 
torrbatterier i tre serier. 
• Tyska Beyer har för 1971 som nyhet en hör
telefon, DT 900, som RT här kan visa. Den är 
huvudsakligen utförd i okrossbar plast och 
kan fås med olika kontaktstandarder. Hör
telefonen är en lågprislur. Frekvensområde 
20 Hz - 17 kHz. Systemen har impedansen 
600 ohm, och maxeffekten är 1000 mW per 
system. Vikt 260 g med kabel. 
• Mera Europanyheter : Pickupen Lenco 

Hi Fi-nytt i höst 

M 94 finns nu också med elliptisk nål utom 
standardutförandets koniska. M 94 E är ny
hetens beteckning. 
• Lenco L 950 heter den senaste utvecklingen 
av detta program. Det som ingår är en L 75 
skivspelare, en förstärkare om 2 x 15 W med 
inbyggd radiodel (samma apparatur utan ra
dio kallas 800) och, ev, två högtalare av samma 
märke. 
• Lenco L-85 kallas en ny skivspelare från den 
schweiziska fabriken. Den drivs aven syn
kronmotor och är avsedd för 33 resp 45 rpm. 
Som framgår av fig betjänas skivspelaren av 
tryckknappar i huvudsak. Den har försetts 
med en elektronisk krets, en ändlägesmeka
nism, som fungerar kontaktlöst och relativt 
tonarmens vinkelhastighet in mot centrum. 
Funktionen är blockerad till dess armen nått 
60 mm från skivspelarens mittaxel. Man kan 
företa önskade manipulationer med tonarmen 
utan att automatiken skadas eller sätts ur 
funktion, så länge 60 mm-avståndet hålles. 
Det hela kallas en elektronisk "Endabsteller" . 
- Närmare data över L-85 föreligger inte i 
skrivande stund. 

Generalagent: Ingenjörsfirma elektroakustik 
Arthur Rydin, Spånga. 



Vi presenterar . 

MARANTZ MODELL 33 
förförstärk.are av världsklass * 

Marantz modell 33 är en exklusiv förförstärkare och kontrollenhet för den verkligt 
kräsne lyssnaren. Den erbjuder fullständiga möjligheter för varje kontrollfunktion och 
förförstärkning Du kan behöva. Ett verkligt plus är några nya finesser som aldrig tidi
gare funnits hos någon Marantz-produkt: skjutpotentiometrar för grafisk avläsning av 
volym, tonfrekvens och balans, inbyggd hörtelefonförstärkare med volymkontroll, 
loudnesskontroll och möjlighet till bortkoppling av tonkorrektion. Modell 33 är en för
förstärkare som Du inte bör missunna Dig om Du har krav på en verkligt förnämlig 
ljudåtergivning. 

* Se Radio & Television nr 1/71 

Teknisk beskrivning 
Förstärkning': Phono t ill huvudutgång 60 dB. Phono till 
rec utgång 40 dB. ,H ögnivåingång till huvudutgång 20 
dB. 

Distorsion : THD mindre än 0,02 % vid 3 V ut mellan 20 
Hz och 20 kHz. IM mindre än 0 ,02 % vid 3 V mellan 20 
Hz och 20 kHz. 

Frekven'sgång : +0 - 1 dB 5 Hz- l00 kHz; ± 0,25 dB 
20 Hz- 20 kHz. 

Dynamikomfång : Phono ingång 100 dB över 1,0 J4 V 
equivalent ingångsbrus. 

Kanalseparation: 20 Hz- 20 kHz, 40 dB. 

Tonkontroller : diskant ± 1 O dB vid 10kHz; bas ± 1 O dB 
vid 100 Hz. 

• Varje Modell 33 åtföljs av ett individuellt testproto
koll som bestyrker de ovannämnda tekniska specifi
kationerna. Vår garanti omfattar tre års felfri funktion 
från köpdatum. 

... ......... Z Qt 

Skriv gärna efter ytterligare upplysningar och information om Marantz produkter till: 

NASAB 
Box 53005 
40014 GÖTEBORG 53 - 031/188620 

Informationstjänst 31 

I Finland: 
Laatu Media Sound Center 
Museokatu 8, Helsinki 10 
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ITV - intern television 
för kombinationer ((till tusen)) 
D beteendeträning D introduktionsutbildning D företagsinformation D ............. . ... D .... ... ........ . 

För ytterligare information. begär datablad från: 

Pyramidvägen 7 • Box 1037 • 171 21 Solna 1 • Tel. vx 08/834440 
Informationstjänst 32 
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ITV TELEVISION 
SYSTEM AB 
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Signalmaster Mark V är femte 
generationen aven ständigt för
bättrad tonerkonstruktion. Säljs i 
10 länder! 

Begär broschyr med alla tekniska 
data samt monteringsanvisningar 
och prislista. Skriv direkt till oss 
så får Ni ett snabbt svar. 

I q,rshoH I§I 
Elektronik sedan 1924 

konstmusiken, att inte tala om den unga och 
experimenterande musiken, sitter rätt trångt 
till följd av kraftigt stegrade kostnader· för 
inspelningsverksamhet och musiklivet över 
huvud. Det är svårt att få ny musik uppförd, 

och än värre få den inspelad. AR har stått för 
all finansiell, teknisk och administrativ hjälp, 
under det att musikmaterialet utvalts aven 
helt oberoende repertoarkomrnitte, som stått 
fri från AR och ej påverkats av huvudmännen. 
(I den har bl a ingått Aa;'on Copland, Elliott 
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BYGG SJÄLV EN FIELD EFFECT TUNER 

SIGNALMASTER MARK V 
Förbind 3 moduler (visare och skalwire har vi monterat) - och gläd 
Er sedan åt en professionell FM-tuner med memomatic program
väljare och scanner. En modul till och den är klar för stereo. 
Begär broschyr med monteringsanvisningar och prislista över kom
plett byggsats med hölje. 

EFTA-produkt - Ingen tull. 

LARSEN & H0EDHOLT 
RYESGADE 51 -53 Dk 2100 KÖPENHAMN eJ 

DANMARK 

Informationstjänst 34 

Carter, Gunther Schuller och Milton Babbitt) . 
AR framhåller i en kommentar, att man inte 
vill berömma sig av att ha utfört något slags 
kulturgärning, men att man bl a hoppas att 
andra, kommersiella företag (utanför kultur
och musiklivsinstitutionerna) skall uppmärk
samma projektet och då gärna satsa på en 
egen, dylik verksamhet. 

I USA har .man också pekat på att hela 
ljudindustrin alltid haft betydande intäkter på 
"composers of the past", på framlidna ton
sättare; varför då inte söka göra något gott 
för de ännu levande (medan de är i livet)? 
Trots att den nutida musiken inte är vad 
människor springer benen av sIg för kan 
hävdas, att vissa (fashionabla) namn säljer 
ganska bra: Columbia lever gott på Igor 
Stravinsky, London säljer Benjamin Britten, 
DG gör sig en slant på Hans Werner Henze 
och RCA har skrivit långkontrakt med 
Luciano Berio .. . o sv. 

Det hjälper dock inte upp helheten, detta 
att en mycket stor sektor lämnas alldeles utan 
något stöd - eller rättare, att publiken inte 
ges någon chans bekanta sig med en avsevärd 
mängd ny musik. Alla bor ju heller inte i New 
York, San Francisco eller, för den delen 
Stockholm - det här gäller också Sverige i 
hög grad. 

Föreliggande AR-skivor upptar 15 kompo
sitörers verk, från veteranen Roger Session 

(pianosonater) till Milton Babbitt och Edwin 
Lomien. Charles Wuorinen är ett annat, jäm
förelsevis bekant namn för den som följer 
musiklivet. Andra representerade komposi
törer är t ex Edwin Dugger (" Music for Syn
thesizer and Six Instruments"), George Crumb 
("Madrigals: Books I-IV"), Charles Whit
tenberg ("Variations for Nine Players") och 
Stefan Wolpe ("Form"). 

De här skivorna har i USA kompletterats 
med totalt 14 radiosändningar med ny musik 
i AR-regi. Radioframförandena och skivorna 
har gjorts från samma masterband. Tapen har 
överförts till skiva genom Dolby-processing. 
Banden utgjordes av tvåspårs, NAB-korrige
rade inspelningar, tagna med 19 cm/s. Stereo
skivorna har pressats av DG i Hamburg, 
som tydligen är med och sponsrar utgåvorna, 
då Ingen kostar mer än två dollar stycket. 
I Europa kan skivorna rekvireras från AR 
International, Ine., Radiumweg 7, Amersfoort, 
HoUand. 

De här ljudtekniskt mycket förnämliga 
upptagningarna · med sina tysta skivytor, sin 
expansiva dynamik och genomarbetade mik
rofonplaceringar (för ibland fascinerande 
instrumentala verkningar) utgör prov på 
stundom mycket intressant tonkonst och ger 
även en uppfattning om den unga, nutida 
amerikanska komponistgenerationens strä
vand~n. U.S. • 



Fulländad stereoåtergivning 
•• nunarmare 

än någonsin tidigare 

Vi kommer kanske aldrig att uppnå den fulländade 
återgivningen av god musik men tack vare Sansui har vi 
nu kommit bra mycket närmare än någonsin tidigare. 
Se bara på dessa ypperliga förstärkare. De är 
konstruerade av perfektionister för perfektionister. 
De har fått beröm från oberoende ljudingenjörer och 
bedömare över hela världen. 
Den nya AU-888 på 140 watt är den starkaste av de tre. 
Den är utrustad med avancerade kretssystem, har en 
direktkopplad effektförstärkare, separata stabiliserade 
nätaggregat, separat användbar lågbrus-förförstärkardel 
med PNP transistorer. Levereras komplett med tre ton
kontroller. AU-888 har uttag för upp till tre par 
högtalarsystem samt har en effektbandbredd på 10 till 
40.()()() Hz med en distorsion av 0,4 ?-{, eller mindre. 
AU-666 har samma höga kvalitet. Med 
sina 100 watt kan den driva 
upp till två par högtalarsystem 
och distorsionen är 0,5 % eller 
mindre. Effektbandbredd 10 till 
40.()()() Hz. AU-666 har också en 
direktkopplad effektförstärkare, 

separat användbar lågbrus-förförstärkare samt tre 
tonkontroller. 
Den prisbilliga AU-555A, som är en av Sansuis populä
raste modeller, är på 85 watt och har SEPP-ITL-OTL 
kretsar, separat användbar för- och effektförstärkardel, 
tre tonkontroller samt direktkopplade kretsar. Effekt
bandbredden är på 20 tiIl40.()()() Hz med en distorsion 
mindre än 0,5 "-{,. 
Om det är perfekt stereoåtergivning Du söker så kan Du 
nu komma närmare än någonsin tidigare med en av dessa 
förstärkare. Och de finns så nära som hos Din 
närmaste auktoriserade Sansui återförsäljare. 
Kom snart in och be att få se på dem. 

Generalagent i Sverige: MAGNETON, Sveavägen 61. 11359 Stockholm, Sweden . Tel. 08-3434 II /Danmark: QUALI-FI INGENIORFIRMA, Chris
tianshoims Parkvej 26, Klampenborg / Norge: FRIGO NORSK A/S- Eilert Sundsgt. 40, Oslo 3/ SANSUI ELECTRI~ CO .. , L ~D FRANKFURT 
OFFICE. Schillerstrasse 31,6 Frankfurt am Main, West Germany / SANSUI ELECTRIC CO., LTD. 14-1, 2-chome, [zu mi, Sugmaml-ku, Tokyo, Japan. 
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Fyra står för framtidens ljud. den verkligt 
naturtrogna fyrkanalsstereon. Och den kan 
Du uppleva i dag med JVC:s kompletta fyr
kanalsförstärkare MCA-V7E. 

Fastän den kostar mindre än många vanliga 
stereoförstärkare. öppnar den framtiden för 
Dig på fyra sätt. 
ETT Den är en fullständig 4x12.5 W sinus 
(60 W musik) fyrkanalsförstärkare för återgiv
ning av alla nuvarande och framtida fyrkanals 
ljudkällor. 
TVÅ Den inbyggda 
SFC;n (Sound Field 
Composer) gör det möj
ligt att mycket överty
gande simulera 4 -kanals 
stereo från vanliga 
2-kanals stereoinspel
ningar. 

TRE Tack vare den speciella slutstegskon
struktionen kan man även använda MCA-V7E 
som en vanlig 2x25 W sinus. 90 W musik
förstä rka re. 

Denna enda. prisvärda apparat är alltså en 
90 W stereoförstärkare. en 60 W fyrkanals
förstärkare som kan simulera 4-kanalsljud 
från 2-kanal och en 60 W 4-kanals förstärkare 
som kan användas med varje nuvarande eller 
framtida 4-kanals ljudkälla. 

FYRA Vi vet ingen annan ap
parat på marknaden som 

ger så många möjlighe
ter till ett sådant pris -

och är så framtidssäker. 
JVC har naturligtvis övri 

ga nödvändiga apparater: En 
matchande stereotuner. 4-ka

nals bandspelare och högtalare. 
Var så saker: JVC ger dig fram-

tidens 4 -kanalsljud dag! 

~l'ili 
Victor Camp. of Japan Ltd. 

NIVICD 
SVERIGE: Ing.Fa Arthur Rvdin. Spångavägen 399-401 . 16355 Spånga. tel. 08/760 0320 FINLAN D: Hankkija. Helsinki. tel. 642833 DANMARK: Princo AS. Herstedvang 7. 2620 Albertslund. tel. 01 /648888 
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"SOM HITTAT" 
Eli unlversollnslrumenl 

med FET-Ingång 
för endosl kr 165:-

MOOEl 117 

o 

Den japanska firman Tachikawa Radio Mea

surement Co. tillverkar ett universaHnstrument 

med FET-ingång, typ 117, till sensationellt lågt 

pris med följande mätområden : 

DCV: 0,3-1,2-12-30-120-300-1200 V 

ACV: 3,0-30-120-300 V (RMS) 
8,0- 80-)20-800 V (P-P) 

DCA: 0,12-1,2-12 'mA 

Resistans: 0-2k-200k-20M-2000M 

Decibel: -20 till +51 dB i 4 områden 

Noggrannhet: t 3 ~/o vid likspänning och 
±4 % vid växelspänning 

Ingångsmotstånd: 11 Megohm vid likspänning, 
1 Megohm vid växelspänning 

Försäkra Er om ett instrument redan i dag, då 
tillgången är begränsad. 

-teleinstFURleAt ab 
Box 14 - 16211 Vällingby - tel. 08/870345 

Informationstjänst 37 

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

---------------
r···· · · ·· ···· · ·· ···· ··~ 

~ Frankeras ~ 
~ h6r j 

•..... .. ...... ... . . .• 

RADIO & TELEVISION 

BOX Jt77 

tOJ 6J STOCKHOLM J 

---------------
PRENUMERATION 

Ja, jag prenumererar på RADIO ar. TELE
VISION ett år framåt och får 12 nr (11 ut
gåvor) för kronor 49 :50. Jag betalar senare 
när inbetalningskortet kommer. 

Arbetsområde 

D administration, 
planering., ekonomi 

D undervisning 

D produktion 

D konstru~t1on 

D forskning och 
utveckling 

D ... · .. ............ ··· 

VAR GOD 07 2071392 TEXTA TYDLIGT! 

Efternamn Förnamn 

c/o 

Gata, postlåda , box etc 

Postnummer l Adresspostanstalt 

AT 9-71: 



Inform.tionstjlnst ... 

GÖR 
sA 

HÄR .. 
Samtidigt som Ni läser Radio & Television kan Ni på informationsta
longen ringa in eller stryka under numren på de annonser som Ni 
önskar ve.ta 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 forfråg
ningar! All informationstjänst är kostnadsfri . --------------

.Jag vill" veta mer om de(n) inringade annonsen(erna) i detta nummer: 

. , 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 S 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 " 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 &7 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 1 10 111 1 12 

113114115116117118119120121122123124125126127128 
129130131 132133134135136137138139140141 142 143 144 
145146147148149150151 152153154155156157158159160 
161 162163164165166167168169170171 172173174175176 
177178179180181 182183184 185 186 187 188 189190191 "192 
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 
209210211212213214215216217218219220221222223224 
225226227228229230231 232233234235236237238239240 
241242243244 245 246 247 248 249 250 

FÖRNAMN 

EFTERNAMN 

TITEl/VRKE 

FÖRETAGSADRESS 

POSTANSTALT 

BRANSCH 
RT 9 - 71 -------------_. 
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Frankeras 
h6. 

om! 
Vårt försäljnings- och tillverkningsprogram bmfattar bl. a.: 

Anslutningssladdar 
Skarvsladdar 
Kopiersladdar 
Hörtelefonsladdar, raka och spiraliserade 
Högtalarsladdar 
Adaptersladdar 

Vi tillverkar även specialsladdar i större och mindre kvan
titeter. 

Generalagent för: Hisago Denzai Co Japan 

OsiSlOOab 
Tranebergsvilgen 92 16132 Bromma. Tel: 80 1244,361202 
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Maxeli Ultra Dynamie 

Ett mycket bättre band! 
. Kasset eller spole 

MaxelI. en av Japans ledande tillverkare av 
tonband. har utvecklat ett nytt tonband. kallat 
Ultra Dynamic. avsett att användas på 'alla 
bandspelare. 
Den finns f.n. på spole och i kompaktkassett. 
Jämfört med MaxelIs "vanliga" low-noise band 
ger Ultra Dynamic 
- 5 db bättre signal/brusförhållande. 
- Nästan dubblat frekvensområde. 
- 3 db bättre dynamik. 
- Mindre genomkopiering. 
Tekniskt uppnås detta genom en extra finför
delad järnoxid och ett speciellt bindemedel. 

Förutom UD-typerna finns i Maxeltprogrammet 
även low~noise och standardband på spole och i 
kompaktkassett till.förmånliga priser 

Vi lagerför även oinspelade 8-spårskassetter. 

Rmaxell® 
lii1111~1 Arthur Rydin 16355 SPÅNGA 08/7607320 

Maxeli batterier 
MaxelI är även en av Japans ledande tillverkare 
av batterier. 
100-Serlen är ett prisvärt standardbatteri. 
200-Ser.ien har nästan dubbel livslängd (1 99 

tim för UM 1 i Statens Provningsanstalts 
normalprovI. 

JOO-Serien har ännu större livslängd. 
1000-Serien är laddningsbara. 

• Informationstjänst 39 
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Connoisseur betyder 
"rörstå-sig-påare" 

Vår skivspelare Connoisseur BD 2 är alltså till för 
dem som uppskatta:r 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. 

KIB·EL OCH SLING 
Soflex egenskaper 
D hög smidighet 
D god temperaturbeständighet 
D mycket ljusbeständig 
D genomgjuten färgmärkning 
D mycket liten tillbakakrympning vid lödning 

Standardprogram av ledare: 

Informationstjänst 40 

(PYC) 

l-trådiga, flexibla, högflexibia (normal och värmebeständig kval.). Linjeväljar
kabel och mångledare. Siliflexledare (- 70 till + 220°). Skärmade ledare 
(även med Thermoplastskärm). 

Speclaltlllverknlng 
utföres enl. Era egna specifikatio{ler. 

Isola-programmet upptar dessutom bl. a.: 
~S9LER- ISO LER- LACKTRAD 
LACKER MATERIAL OCH HF-LlTS 
Trådlack 
,Kitt 
Gjutmassor 

-Generalagent 

Fasta och 
flexibla 
CU-Iaminat 

'Även omspunnen 
resp. lödbar och 
Polyimidbandisol 

HIMMAR & CD IB Avd.ledare -Isolermatr. 

Strandvägen 5 B, 11451 Stockholm. Telefon 08/631655 

Informationstjänst 41 
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Bndet ~I\ ___ _ 

Revox är dyr. 
Men dom har inte 
tittat inuti. 
Revox A77 tillverkas vid Studer-fabriker
na i Schweiz, där man även gör de pro- . 
fessionella bandspelare, som är välkän
da sedan många år i radio-, TV- och 
grammofonstudios över hela världen. 
Erfarenheterna från denna professionella 
tillverkning har man tagit vara på vid ut
vecklingen av Revox, och man har fått 
fram en bandspelare med helt unika kon
struktiva fördelar. 
Revox A77 ar utrustad med tre motorer. 
En elektroniskt styrd kapstanmotor dri
ver tonbandet' med ytterst jämn hastig
het, oberoende av eventuella spännings
förändringar. De andra två motorerna 
svarar för en jämn uppbromsning och en 

jämn uppspolning. Omkoppling för has
tigheterna 19 cm/s och 9,5 cm/s sker 
genom styrelektroniken. Bara en enda 
svagströmskontakt behövs till detta, vil
ket ger stor tillförlitlighet och lång livs
längd. Den styva gjutgodsplattan uppbär 
bl.a. de tre tonhuvudena. Två av dessa, 
för in- och avspelning, är metallhuvuden 
i professionellt utförande. Hela förstär
karelektroniken är uppbyggd på löstag
bara tryckta kretsar, vilket ger stor ser
vicevänlighet. Sqmtliga förstärkare är 
utrustade med kisel planar-transistorer 
med . metall höljen. De mekaniska funk
tionerna styrs av lättgående tryckknap
par, och alla funktioner kan fjärrstyras. 

Vidare är Revox A77 utrustad mI!!lfiCAII •• { 

brerade VU-metrar, fotoelektriskt 
stopp, 4-siffrigt räkneverk och reglerbar 
utgång för,.,stereohörtelefon. 
Nu när ni vet vad som finnS innanför 
skalet kan ni gå in till radiofackhandla
ren och titta på den utvändigt och prova 
den. Då tycker ni den är värd sitt pris. 

~ ~ELFA 
J RADIO & TELEVISION AB 

LJUDAVDELNINGEN 
BOX 12086.10223 STOCKHOLM 12 ~ SJOVIKSBACKEN 12 · 14. TEL 08/744 02 80 



för radioamatörer 
information och debatt 

..... 82 

Här följer en uppräkning av de fre
kvenser som i fortsättningen kommer 
att upplåtås för amatörtrafik via sa
telliter: 

7,0- 7,1 MHz 
14,0- 14,25 " 
21,0- 21,45 " 
28,0- 29,7 

144 -146 
435 -438 

Oscar 6 är på gång och kommer 
säkert att inkludera relästationer för 
både.2 m och 70 cm - så sätt igång 
och bygg! 

Den direktblandande 
mottagaren 

SM0DMY 

•• För den som vill ha en liten 
mottagare med relativt goda prestan
daför CW och SSB, erbjuder den di
rektblandande mottagaren ett gott 
alternativ. Denna består helt enkelt 
aven" balanserad blandare, vars oscil
latorsignal har samma frekvens som 
den station man vill lyssna på. Skill
nadsfrekvensen mellan dessa signaler 
är sid bandet, vilket betyder att LF 
fås ut direkt. 

Vid CW avstämmer man oscilla
tom till något avvikande frekvens 
mot inkommande, varvid en "beat"
ton uppstår på känt sätt. 

Det går även att ta emot AM ge
nom att avstämma oscillatorn exakt 
till bärvågens frekvens, men detta 
kräver mycket låg drift hos oscilla
torn, därför att man annars får inter
ferens. 

Blockschema~ässigt är mottaga
ren mycket enkel vilket framgår "av 
fig 1: Blandare, oscillator och LF
steg. Selektiviteten är inget problem. 
I LF -delen placeras ett aktivt eller 
passivt filter, som skär frekvenskur
van brant vid t ex 3 kHz, vilket är 
"lämpligt för SSB eller AM, och ett 
smalt filter som släpper igenom bara 
en frekvens, tex l kHz för CW. LF
delen bör ha hög förstärkning och 
lågt ingångsbrus, eftersom man har 
låg förstärkning eller tom dämpning 
i blandaren, beroende på vilken typ 
som ~nvänds. Det går dock att göra 
direktblandande mottagare med en 
känslighet av 0,1 J.1V. 

Nackdelen med denna mottagare 
är att bägge sidbanden kommer in, 
vilket givetvis ger mera störningar vid 
SSB och CW samt mer brus. En an
nan nackdel är att det är lite besvärli
gare att göra en fungerande A VC, 
jämfört med en vanlig superhetero

" dynmottagare, eftersom denna måste 
, göras i LF-delen. 

Detta tillgår så, att utsignalen från 
LF-delen likriktas. Denna likspän
ning styr sedan förstärkningen i ett 
LF-steg eller en spänningsstyrd dämp
sats, som kan bestå av två dioder, 
placerade före LF-steget. 

Förslag tiO kretslösningar 
Den linjära blandaren kan vara upp
byggd på många sätt. Enklast är blan
daren med två dioder, se fig 2. Denna 
ger ett ganska högt brus och har dålig 
undertryckning av oscillatorsignalen. 

Betydligt bättre resultat uppnås 
med :en blandare med fyra dioder, 
uppkopplad enlfig 3. Bruset är lägre 
och oscillatorundertryckningen stör
re. Dioderna bör vara matchade för 
bästa resultat , och bäst är hot-carrier
dioder. 

Blandaren kan också utgöras aven 
MOS-tetrod och får då förstärkning, 
vilket ställer mindre krav på LF-ste
gets brus faktor. Fig 4 visar hur blan
daren är uppbyggd. 

I enklare, bärbara mottagare, där 
denna mottagar:e har sitt största an
vändningsområde, kan A VC uteläm
nas och ersättas aven volymkontroll. 

LF -steget kan utgöras aven inte
grerad krets, tex TAA263. Denna kan 
då driva hörlurar. Genom att lägga 
ett steg med kretsen TAA300 efter 
föregående IC kan man få l W i en 
högtalare. Eftersom mottagarens os
cillator svänger på inkommande fre
kvens, är det lätt att göra en transce
iver. Oscillatorsignalen tas ut och för
stärks i ett effektsteg, utan föregående 
blandn"ing av signalen. En transceiver, 
vars mottagare är uppbyggd enligt 
direktblandningsprincipen, blir liten 
och lätt och lämpar sig väl för " por
tabla" tillämpningar, exempelvis i 
sommarstugan. Varför inte bygga en 
station till nästa års semester? RT tar 
gärna emot en beskrivning för publi
cering, och detta gäller förstås ä ven 
andra byggobjekt, som kan anses vara 
intressanta för läsekretsen. • 

Litteraturhänvisningar: 
(1) QST 1968, nov, s 15: Direct Con
vension a Neglected Teclmique. En 
mottagare med fyrdiodblandare, FET
oscillator och tre tretransistors LF
steg beskrivs. 
(2) QST 1969,'apr, s 30: Some Notes 
on Solid-state Product Detectors. En 
genomgång av olika blandare (pro
duktdetektorer) att användas i djrekt
blandande mottagare. Artikeln avslu
tas med ett förslag till en mottagare " 
med IC-kretsen CA3028A som blan
dare. Denna finns byggbeskrivning på 
i: 
(3) QST 1969, maj, s 11: The D.C. SO
lO Receiver. 
(4) QST 1970, aug, s 11: A Complete 
Solid-State Portable for 40 Meters. -
Detta är en transceiver för 40 m med 
3,5 W sändare. 
(5) QST 1970, aug, s 17: Once More 
With QRP. Denna transceiver funge-
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rar både på 80 och 40 m med en inma
tad effekt av 2 W. 
(6) l julinumret av Wire/ess World 
1971, s 314, finns en artikel om SSB 
mottagare med integrerade kretsar. 
BI a beskrivs en direktblandande mot
tagare med AVe. 

fO.!tsidband 

Red: SM0DMY 

Det finns fabrikstillverkade motta
gare och transceivrar, som är upp
byggda enligt den beskrivna princi
pen. Fabrikatet är Ten Tec och detta 
är representerat i Sverige av firma 
Svebry, tel 0500-800 40. 

SM0DIS 

3kHz 

Fig l. Blockschema över direktblandande mottagare. 
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Fig 2. Diodblandare med två dioder. 
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Fig 3. Diodblandare med fyra dioder. 
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Fig 4. Blandare med MOS-tefrod. 



VARFÖR INTE ANVÄNDA 
EN UTEN DEL AV FRITI
DEN TILL ATT KVAUFI
CERA ER FÖR NÅGOT AV 
DAGENS OCH FRAMTI
DENS GIVANDE YRKEN 
INOM ' . RADIO-TV-ELEK
TRONIK. 

MATEMATIKKURS 
En _bbku... I metematik Mr radio
teknik... Ku...... ger ... ....,.tition av 
aritmatik... frtn folkskolan samt den 
inblick J algetn, som Ir n6dv1ndig 
f6r 8tudluf!l . av elementAra radiokur· 
.... 3 llrobrev i A4-format med 
_rsuppglfter. 
Best. ... MA 1 Kont. Kr. 36:75 

RADIOTEKNIK och 
RADIOBYGGE 
En ku... f6r den nyb&jar., -.pm vill 
bli ... skicklig radioamatör. 9 rikt iIIu· 
etra .... llrobrev. 
Ur Innehlllet: Morsetelegrafering. 
Elektricltetsllra. Likstriim och vI •• I
striim. BlrvIg och modul.ring. Svlng
nlngIk_r. spolar och spoIsystem. 
Elektronrilr_ Beskrivning av MrstIrkare. 
enkla och komplice .... mottagare. an-
tenner m. m. Koqt. Kr. 68:-
Best .... RA I Avb. Kr. 86:-

RADIOTEKNIK I 
Utan förkunskaper kan Du efter genom
gången kurs själv bygga. trimma och 
telsöSt- samt reparera olika apparater. 
Du har även fitt en stabil grund för vida
re utbildning. Ur innehållet : MotstAnd. 
Spolar. Kondensatorer. Transformatorer. 
Svängningskretsar. Elektronrör. Sända
re. De olika stegen i en mottagare 
genomgås noggrant. Rak ~ mottagare . 
Superheterodyn. Mätteknik. Repara
tionsteknik. Trimning. Högfrekvenstek
nikens randomrAden. 26 lärobrev i A4-
format med svarsuppgifter. 
Best.nr RK I Kont. Kr. 782:-

Avb. Kr. 221 :-

TRANSISTORTEKNI K 
En noggrann genomging av denna 
kurs ger Er möjlighet att obehindrat 
lisa och f6rs1i transistorkopplingar. 
I",", mera komplicerade sAdana. Kur
.... behandlar alla viktigare transis
torkopplingar. Förkunskaper: Grund-· 
liggande kunskaper i .Iektro- och radio
teknik. Ur innehAIlet: Transistorns te
ori och arbetssltt. LAgfrekvens- och 
effektf6rst1rkare. Oscillatorar. Puls
k_r med transistorer. UkspInnings
omvandlare. Geiger-MilIler-rlknara_ HF
kretsar. Mellanfrekvens- och blandar
steg. 4 llrobrev i A4-format med svars
uppgifter. Best.nr TR I Kont. Kr. 62:-

TELEVISIONSKURS 
Omfattar televisionsteknikens grunder 
samt noggrann genomging av alla 
kratsar i ... modem TV-mottagare. 
Eft.r genomgingen ku ... kan Ni rlkna 
Er till de kvalificeracte TV-teknikerna_ 
Ku .... n Mrutsltter goda kunskaper i 
radioteknik. Brevens innehåll : AlImInna 
grunder. HI'- och blandarsteg. MF-för
stlrkning och demodulation. Bildför
stlrkninV, synkseperering etc. ljuddel. 
riIr, nltdel. Vippg ...... tor.r. linjeav
böjning. Unjeslutsteg. Bildoscillator. 
Bildrilret. Mlt- och provningsteknik. 
TV-reperationsteknik. 12 tryckta Ilro
brev med svarsuppgifter. Kont. Kr. 94:
Best.nrTV I Avb. Kr. 178:-

HANDBÖCKER 
för alla konstruktörer, 
servicemän och amatörer. 
KOPPLINGS 
HANDBOKEN 
Radio Tubes 
innehåller full 
stllndiga anslut
"ingscheman 
och sockel
kopplingar för 
flertalet före
kommande amerikanska och europeiska 
rör. Obs I Med anvisningar tryckta även 
på svenska. 

Best.nr98oo Kr. 19:80+ moms 

•• 
•••• LAR ER RADIO - bygg själv .... 
KOPPUNGSHANDBOKEN 
Radio-TV-Transistors 
Upplagt ... Iigt samme vederfllftiga 
system, som RADIO TU BES. Upp
t.r praktiska kretsdiagram och viktigare 
komponent- och splnn.dat. f6r de 
flesta Mrekommande transistorer f6r 
redlO-TV. 180 sidor. En oumblrtig 
handbok f6r alla. som sysslar m8d 
radio-TV. 
Best: ... 9801 Kr21 :70+moms 
RCA TRANSISTOR MANUAL b.skriver 
teknologi och typkoppi. för transistorer. 
dioder. tunneldioder. m .m . Tekn. data 
över h.la RCA :s halvledarprogram . Ca 
50 koppl.b.skrivningar. 658 sidor. 
B.st.nrSC-14 Kr 22:50 + moms 
RCA RECEIVING TUBE MANUAL. En 
handbok för alla som sysslar med elek
tronrör. Behandlar elektronrör och kopp
lingar i teori och praktik. Data och kurvor 
samt 40 sidor olika kopplingsexel1Jpl.1. 
575 sidor. 
Best.nr RC-26. Kr. 7 l :25 + moms 
RCA LINEAR INTEGRATEO CIRCUIT 
FUNDAMENTALS. Ca 100 sidor teori 
och praktik om differential- och- opera
tionsförst. i integrerad form . 140 sidor 
DC-. LF-. MF-. Video-o HF- och VHF
förstärk. med kretsexempel och data. 
Best.nr IC-14 Kr. 78:- + moms 

ANTENN FÖRSTÄRKARE 
Finnes nu I tvi olika utförand.n. 
BAda har frekv.omrldet 1~ kels. 
516-1840 kels och 5,65-20,2 Mels. 
Förvandlar dan .nklaste rundradiomotta
gare till en .ffektiv IAngdistensmotte
gare. Lovorded av DX-jlgare. sAndar
amatörer, m. fl . 
Bast.nr BS-1 Kr. 57:80+.moms 
Liknande BS-1 men med ferriantenn ocl> 
cascodekoppling. G.. enasdende re
sultat. Best.nr BS-6. Kr. 68:50 + moms 

R. F. PRESElECTOR 
En ant.nnför
stlrkare i abso
lut toppklass för 
den krlsne DX
aren och radio
amatören. Gal
leravstämd R. F. 
först. 20 dB fö ... tlrkning. Effekt. 
spegelfrekv.dllmpning och högt signall 
brus f6rhAII . Grad. skala. utvIxl. 1 :8. 
Först. kontroll. Omk. dipollenkel antenn. 
Coax. utgAng. 
Laveraras helt flrdigbyggd i vacker 
grllackerad lAda. Inkl. anal.sladdar 
samt instruktiOn och tekn. data. Exklus. 
nltd.1. 
Frekv.omr. 1,5-30 Mc. 3 Band. Spänn. 
220 V/12 mA. 6.3 V /0.3 A. 
Best.nr P. R. 30 Kr. 748:50+ moms 

STAB. NÄTAGGR 
för skolor, labo
ratori.r. h.m
.Iektronik. etc. 
Utsplnn. 3V. 
6V.9V.12V/ 
1Amp. Resp. 
spinning vllj.s 
med omkoppi. (6 
dik. med 4 glimlampor_ Tekn. data : 
Ineff. ca 30 W. Rippel obetydlig. 
Stabil. 1 " vid 3V/1A. Vikt 1 kg. 
Dimens. 176x116x66 mm. 
Best.nrSE 101A Kr. 128:50+ moms 
SIGNALGENERATOR 
400 kHz - 30 MHz. 5 band 
En prisbillig 
och populär 
transistorise
rad testoscil-
lator. för radio-
amatörer, S8r-

VHF FM RADIO TUNER 
En h6gklasaig FIIII Tun.., 10m IItt kan kompletteraa 
Mr Stereo-mottagn. med aep. Decodare. B~ 
lever. komplett med ana komponent., Inkl. flrdlgbornl
de fulleplattor samt frontpIatta med skala och ratt. UtvIxI. 
1 :8. Yttra dim _ _ ca 76x66x1oo mm. Tekn. dat.: Avst. 
omrAde 87-108 M.e. Klnsl. 2-3 mV LF vid 1 uV antenn
sign. SignalIBrus f6rh. min_ 60 dB. Bandbredd ca 300 
KHo. LF-responsa 30 Ho-1 B KH;0+3 dB. Drlvsplnnlng' 
9 V/9-1 O mA frtn batteri eller nItenhet BS-9. FullstIndIg 
tekhisk baIk.rivnlng cX:h Instruktion medf6ljer. 
Best. nr BS-11 

Nyhet 
FM

R~~· TUNER 
med 
intagr. 
krets 

Byggsatsen innehålIar alla komponen
ter plu« RCA integrerad krets. Obsl 
14 transistorer. Mönster till folieplatta 
m.d marker. kompon. symboler. Detalj. 
tekn. beskrivn. ca 6 A4-sidor. Med 
nigra kvIlIar arbete har Ni möjlighet. 
ett f A efl FM,tun.r av hög klass till ett 
ytte ... t IAgt.pris. 
FM B7-108 Mc. IF 10.7 Mc. bandbr. 
260Kc. 
Best.nr BS-8 Kr. 96:25 + moms 

ETSNINGS 
SATS 

för tryckta 
kretsar 

Även i d. flesta amatlirbygg.n anvln
des numera ,folieplattor. Att bestllla 
... enstaka platta blir tidskrIvande och 
dyrt. Med denna etaningssats kan Ni 
pi nigon timma tillverka egna folie
kort. av hög kvalitet. Innehåller 6 olika 
kemikalier. folieplatta 100x160 mm plus 
mindre övningspllitta. spec:ialknlv och 
celluoidmall, m. m. Noggrann arbets
beskrivning. Allt förpackat i travlig 
plastllda. 
Best.nr PK-3 

U KV-TILLSATS 

Kr. 39:70+ moms 

Med HF-steg. Tick.. FM-bandet 86-
102 mc s m.n kan Indras för andra om-
riden, TV-ljud. polis-texi etc. 
Bestnr BS-4 KrA1 :75 + moms 
Motsvarande BS-4 men med folieplatta. 
Flrdigborrad. Bygges .på nAgra timmar. 
LAtt utbytbart spolsystem. 
Best.nr 85-4 (PC) Kr. 64:40+ moms 

TELEVISION för alla 
- den sjllvskrivna bok.n Mr nyb&ja
ren I 
·Tel.vision Mr alla" Ir en grundllg
gande bok om televisionsteknik. Den 
ger en intressant och llrorik behandling 
av televisionens teori och praktik. 
Tyngdpunkten I bok ... Ir lagd pi TV
mottagarens konstruktion och verknings
sAtt. Bok.n utgiven pi 6. olika sprak I 
Bast.nr9860 Kr. 12:70+morns 

Pris (e"'d.lAda och batteri) Kr. 146:50+ m_ 

STEREO HI-Fl 
.FÖRSTÄRKARE 13 WATT 
• 6.5 W per kanal 
Ny design 
l1)ed tekn. f6r
blttringar_ 
Of6r1ndrat 
pris I 

HELTRANSISTORISERAD. Med ut
mlrkt ljudkvalitet. 3 ing6ngar per ka
nal; Omk. (1) P_ U. (2) Redio (3) Tape 
Bas- och dilkantkontroller. Omk. mono 
stereo. Respc1m8 26-20 000 H. (- 2 dB) 
Harm. dlstonion 0,2 " vid 1 000 H •. 
Brunnlvl- 70 dB. Klnalighet (1) 30Q mV 
(2) 60 mV (3) 100 mY. Hllgt.utg. 3-16 
ohm. Byggs. lev. komplett med borra~ 
chassi (uten lada) och detelj. kopp
lingsinstruk.tion. Inkl. nltdel. Silver
pllt.rad fromplAt och rattar. En verk
ligt bra f6rst1rka.. till Mrdefaktigt 
pris. 
Best.nrBS-10 Kr. 289:50+ moms 

Nyhet 
STEREO HI-Fl 
FÖRSTÄRKARE * 
30 W (RMS) * 1"5 Wper 
kanal 
En helt ny 
modell med 
förnämliga 
tekniska 
data som 
torde till
fredställa även högt ställda ansprAk . 
Uteffekt 15+ 15 W (rms) kontinuerligt. 
Frekv.omr. 10 Hz - 90 kHo vid 3 dB . 
RIAA equaliser. Harm. dist. 0.1 % vid 
10 W. 1000 Ho. Disk. r.gl. + 17 dB -
14 dB vid 14 kHo. Basregi. + 17 dB -
15 dB vid 40 Hz. BrumnivA - 75 dB vid 
min . volym . - 65 dB vid max. volym. 
Tryekknappsomk. för Skivspel.. Radio. 
Bandspelare, Mono LH. Mono RH . 
Högtal./Hörtelefon. Nät_ 
Levereras komplett exkl. lAda med ha'm
mariack. chassi. färdigborr. folieplattor~ 
alla krats- och mekaniska komponenter. 
Inkl. nätdel 220 V. Silverpläterad. 
attraktiv frontpanel och rattar. Utförlig 
och instruktiv monteringsanvisn. pi 
svenska . 
Best.nr BS-12 Kr.435:- + moms 
Best.nr BS-12 M. Färd.monterad. 
inkl. lAda i teak Kr. 565:- + moms 

MORSEÖVNINGSAPPARAT 
Med transistor och fuli.pIatte. Bygges 
pi en halvtimme. Anvlnclber lven Mr 
andra IndamAI. Drivs med ett flcklamps
battari. 
B.st.nr BS-6 Kr. 28:65 + moms 
Obs. Till varje byggsats medföljer full
ständig ritning och byggbalkrivning. 

För order under 12:- netto uttages exped.avgift Kr 4 :50 

AB BEVATEKNIKe Box21016.10031 STOCKHOLM 21 Tel. 08/310463 

1----------------------, vice män. etc. 
Mycket kom- I Hirmed bastllles: I 
pakt utföra ode. . st B vk be 
U I 

. . . . . . . . r. urs. st.nr . . . .. . . • . •... .... . .. Kr. . .. - • . - . . . I 
tväxl . 1 :6 på 

avstämningen . 1 ...... .. st Byggsats. best. nr . . ... .... .. . .. .. '. - .• kr_ _ • . .• ..... + moms I 
Modul. frekvens 800 H •• modul ampl. 1 . _ ...... st Handbok. bast.nr . . . .. ...• •• ... . .. . .• Kr . •.. • _ . _ • .. + moms I 
30 %. Noggrannhet 3 %. Drivsp. 9V bat-
teri. Dim . 150 x 150 x 90 mm . Vikt 1.2 .. Namn : .. . _ ..... . . . •..... __ . . ..... . . . .. . .. . __ . _ . ..... .... •.. • ••• • - •• _- _I 
kg. Lever. kompl. med batteri. testsladd • Adress:. _ •• - - . ..•..... . . . . • .• . - _ . . .. - . - _. - - _ . • • . • . • . . _ .•..•• _ •• -'" - 11 
och anvisningar. ' .... 
TE-16A Kr. 739:- + moms L . ..:..:.:..~ .. : .. : .. ::.:.:.::~:.:.::.:.:.: :..:...:.: . :..:..:..--~ .. :.:~: .. ..:..:.:. .. :.: .. ::.:.:.: ~'.:.:.::..:...:.:~:iJ 
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Inköpsregister 
PRODUKTREGISTER RT 

1. Alarmsystem 
2. Antenner 
3. Antennmaster 
4. Apparatlådor 
5. Ar~ets- och skyddskJäder 
6. Audiometrar 
7 .. Avstämningsapparatur 
8. Avstörningsapparatur 
9 . Axelkopplingar 

10. Bandspelare 
11. Batterier 
12. Bilantenner 
13. Bildtelegrafiapparater 

. 14. Blandare 
15. Borstar 
16. Bromsar 
11. Byggsatser 
18. Chassin 
19. Dekader 
20. Detektorer 
21. Dielektrika 
22. Digitatutrustningar 
23. Diktafoner 
24. Diodbryggor 
25. Dioder 
26. Drosslar 
21.· Dämpsatser 
28. :kolod 
29. Elektrometrar 
30. Elektronrör 
31. Filter 
32. Finsäkringar 
33: Fjärrkontrollutrustningar 
34. Fjärrmanövreringsapparatur 
35. Flatkabe~ 
36. Flexibla Laminat 
31. Fläktar 
38. Fotoblixtaggreg'at 
39. Fotoceller 
40. Fotometrar 
41 . Färdskrivare 
42. i=ördröjningsledningar 
43. Förstärkare 
44. Galvanometrar 
45. Generatorer 
46. Genomföringar 
41. Givare 
48. Gonior'netrar 
49. Gr~mmofoninspelnings

utrustning 

50. Gyron 
51 . HalvledarkomponElnter 
52. HF-Dr.osslar 
53. Hydrofoner 
54. Hålla.re 
55. Högtalare 
56. Hörapparater 
57 . Hörtelefoner 
58. Induktansspolar 
59. Instrument 
60. Integrerade kretsar 
61 . Isolatorer 
62. Isoleringsmaterial 
63. ITV 
64. Kameror 
65. Kammare 
66. Kanalväljare 
61 . Koaxialkabel 
69. Komponenter 
70. Kommutatorer 
71. Kondensatorer 
72. Kontaktdon 
73. Kontrollbord 
14. Konvertrar 
15. Kopplingsdon 
76. Kopplingsur 
71. Kretsar 
78. Kristaller 
19. Kylanordningar 

80. Kylflänsar 
81.. Kärnor 
82. Laddnmgsaggregat 
83. Lamptablåer 
84. Lampor 
85. t.aserutrustningar 
86. Lednings materiel 
87. likriktare 
88. lindningsmaskiner 
89. Ljudanläggningar 
90. Lödutrustningar 
91 . Magneter 
92. Magnetband 
93. Megafoner 
94. Mikrofoner 
95. Mikrokomponenter 
9&. Mikrokretsar 
97, . Miki"otelefoner 
98. Mikrovågsapparatur 
99. Motorer 

100. Motstånd 
101 . Motståndsgivare 
102. Mätbryggor 
103. Mätinstrument 
104. Navigationsutrustning 
105. Normaler 
106. Nätaggregat 
101. Omkopplare 
108. Optik för kretskort och IC 
109. Personsökare . 
1 10. Potentiometrar 
",. Precisionspotehtiometrar 
l 12. Precisions motstånd 
l 13. Radarutrustningar 
l 14. Radiokommunikation 
l 15. Radiomottagare 
t 16. Radiosonder 
l 17. Radiosändare 
118. Rattar 
119. Regulatorer 
120. Reläer 
121. Ritelement 
122.~äknare 
123. Rörhållare 
124. Servoutrustningar 
125. Skalor 
126. Skivspelare 
121. Skrivare 
128. Skärmar 
129. Skärmmateriel 
130. Snabbtelefoner 
131. Stativ 
132. Statiska Omformare 
133. Strömstallare 
134. Stämgafflar 
135. Säkringar 
136. Säkringshållare 
137. Telefonutrustning 
138. Teletypeapparatur 
139. Temperaturindikatorer 
140. Tempe'raturmät- och 

regleruVustning 
141. Termistorer 
142. Termometrar 
143. Termostater 
144. Trafikövervakningsapparatur 
145. Transformatorer 
146. Transistorer 
141. Trimpotentiometrar 
148. Tryckta kretsar 
149. Tyristorer 
150. TV-anläggningar 
15,.. TV-kameror 
15t. TV-mottagare 
153. TV-bandspelare 
l 54 .. Ultra.ljudapparatur 
155. Undervisningsapparatur 
'156. Undervisningsinstrument 
157. Vridmo.tstånd 
l 58. Ytskyddsmaterial 
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2 ANTENNER 

AlLGON ANTENN
SPECIALISTEN AB 
184 00 Åkersberga 
0164/601 20 telex 10967 

LAFA RADIO AB 
Köpenhamnsvägen 5 
21743 Malmö 
040/101445 

ABTELAC 
Esplanaden 1 O 
1 72 06 Sundbyberg 
08129.0335 

3 ANTENN
MASTER 

AB VÄGBELYSNING 
Box 3100 
103 61 Stockholm 3 
08123 38 40 AB linjebyggnad 

4 APPARAT
LÄDOR 

ElEK RADIO & ElEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
104 32 Stockholm 19 
08/340920 

ElEKTRONLUND AB 
Fack 
201 lO Malmö 1 
040/934820 

10 BAND
SPELARE 

TANDBERG RADIO AB 
Fack 
172 03 Sundbyberg 
08/980550 

18 CHASSIN 

ElEK RADIO & ElEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
lQ4 32 Stockholm 19 
08i340920 

ElEKTRONLUNDAB 
Fack 
201 10 Malmö 1 
040/934820 

22DIGITALUT
RUSTNINGAR 

ElEKTRONLUND AB 
Fack 
201 10 Malmö 1 
040/934820 

TELE-EKONOMI AB 
Box 880 
10132Stockholm 
08/11 84 1,. 1 O 1 5 72 

24 0100-
BRYGGOR 

SPECIALMASKINER AB 
Box 336 
401 25 Göteborg 
031/450360 

25 DIODER 

SPECIALMASI(INER 
Box 336 
401 25 Göteborg 
031/450360 

TRANSIT RON ElECTRONIC 
SWEDEN AB 
Bagarfruvägen 94 
123 55 Farsta 
08/93 13 13. 93 63 50 

26DROSSLAR 

ElEK RADIO & ElEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
104 32 Stockholm 19 
08/340920 

30 ELEKTRON
RÖR 

ElEK RADIO & ElEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/340920 

AB TELAC 
Esplanaden 10 
172 06 Sundbyberg 
08/290335 ' 

34 FJÄRR
MANÖV

RERINGS
APPARATUR 

CANON SVENSKA 
FÖRSÄWNINGS AB 
Huddingevägen 113 
121 43 Johanneshov 
08/49 2å 10 



37 FLÄKTAR 

SPECIALMASKINER 
Box 336 
401 25 Göteborg 
031/450360 

38 FOTOBLIXT
AGGREGAT 

CANON SVENSKA 
FÖRSÄWNINGS AB 
Huddingevägen 113 
121 43 Johanneshov 
08/49 2å 10 

43 FÖR
STÄRKARE 

AB TELAC
Esplanaden 10 
172 06 Sundbyberg 
081290335 

AB TRANSISTOR 
Svarvargatan 11 
112 49 Stockholm 
08/541730 

51 HALVLEDAR
KOMPO
NENTER 

ELEK RADIO 81 ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
104 32 Stockhol m 19 
08/340920 

SPECIALMASKINER AB 
Box 336 
401 25 Göteborg 
031/450360 

TRANSITRON ELECTRONIC 
SWEDEN AB 
Bagarfruvägen 94 
123 55 Farsta 
08/937373.936350 

55 HÖGTALARE 

ELEK RADIO 81 ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 

Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/340920 

ING. FIRMA 
MÄRTIN PERSSON AB 
Sveavägen 11 7 
104 32 Stockholm 19 
08/233045 

AB.TELAC 
Esplanaden 10 
172 06 Sundbyberg 
08/290335 

60 INTEGRERADE 
KRETSAR 

TRANSITRON ELECTRONIC 
SWEDEN AB 
Bagarfruvägen 94 
123 55 Farsta 
08/937373. 936350 

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 81 ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/ 340920 

OKAB. OLOF KLEVESTAV AB 

Fruängsgången 2 - 4. Box 601 
12606 Hägersten 
08/880135 

74 KONVERTRAR 

ABTELAC 
Esplanaden 10 
172 06 Sundbyberg 
081290335 . 

76 KOPPLINGSUR 

INDUSTRI AB REFLEX 
Sundbyvägen 70 
1,63 59 Spånga 
08/364642 . 364638 

78 KRISTALLER 

NORWEGIAN MINING LTD AlS 

Oppegård 
Norge 
00947/8031 60 

86 LEDNINGS
MATERIEL 

ELEK RADIO 81 ELEKTRO 
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/340920 

89 LJUDANLÄGG 
NINGAR 

AB TELAC 
Esplanaden 10 
172 06 Sundbyberg' 
081290335 

AB TRANSISTOR 
Svarvargatan 1 1 
112 49 Stockholm 
08/541730 

90 LÖDUTRUST-
NINGAR -

~LEK RADIO 81 ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
i 0432 Stockholm 19 
08/340920 

92 MAGNET
BAND 

BAS F SVENSKA AB 
Box 5300B 
400 14 Göteborg 53 
031/810420Telex2327 

94 MIKROFONER 

ING. FIRMA 
MARTIN PERSSON AB 
Sveavägen 117' 
10432 Stockholm 19 
08/233045 

98 MIKROVÅGS
APPARATUR 

SIVERS LAB AB 

Box 42018 
126 12 Stockholm 42 
08/180350 

99 MOTORER 

SPECIALMASKINER 
Box 336 
401 25 Göteborg 
031/450360 

100 MOTSTÅND 

ELEK RADIO 81 ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
10432 Stockholm 19 
08/340920 

OKAB. OLOF KLEVESTAV AB 

Fruän'gsgången 2 - 4. Box 601 
12606 Hägersten 
08/ 8801 35 

103 MÄTINSTRU
MENT 

PHILIPS INDUSTRI
ELEKTRONIK 
Fack 
102 50 Stockholm 27 
08/635000 

M. STENHARDT AB 
Grimstagatan 89 
16227 Vällingby 
08/870240 

M. STENHARDT AB 
Repslagargatan 7 
413 18 Gö.teborg 
031/143820 

RADIO & TELEVISION - NR 9-1971 105 



106 NÄT
AGGREGAT 

PHILIPS INDUSTRI 
ELEKTRONIK 
Fack 
102 50 S~ockhol m 27 
08/635000 

RADIAK 
Vasavägen 9 
182 74 Stocksund 
08/ 855062 

107 OM
KOPPLARE 

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

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

108 OPTIK FÖR 
KRETSKORT OCH le 

MICRO OPTIK AB 
Glanshammarsgatan 67 
12446 Bandhagen 4 
08/991707 

109 PERSON
SÖKARE 

LAFA RADlO AB 
Köpenhamnsvågen 5 
21743 Malmö 
040/101445 

110 POTENTIO
METRAR 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
~ox 19043 
104 32 Stockhol m 1 9 
08/340920 

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

114 RADIOKOM
MUNIKATION 

LAFA RADIO AB 
Köpenhamnsvågen 5 
21743 Malmö 
040/101445 

SVENSKA LAFAYETTE 
Viktoriagatan 16 
411 25 Göteborg 
031/174350 
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118 RATTAR 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 

Box 19043 
1043-2 Stockholm 19 
08/ 340920 

122 RÄKNARE 

ELEKTRONLUND AB 
Fack 
201 10 Malmö 1 
040/934820 

CANON SVENSKA 
FÖRSÄUNINGS AB 
Huddlngevagen 113 
121 43 Johanneshov 
08/492810 

TELE-EKONOMI AB 
Box 880 
101 32 Stockholm 
08111 84 11. 10 1 5 72 

123 RÖR
HÅLLARE 

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

126 SKIV
SPELARE 

AB TELAC 
Esplanaden 10 
1 72 06 Sundbyberg 
081290335 

127 S.KRIVARE 

PHILIPS INDUSTRI
ELEKTRONIK 
Fack 
10250 Stockholm 27 
08i 635000 

130 SNABB
TELEFONER 

LAFA. RADIO AB 
Köpenhamnsvågen 5 
21743 Malmö 
040/101445 

AB TELAC 
Esplanaden lO 
17206 Sundbyberg 
081290335 

131 STATIV 

ELEKTRONLUND AB 
Fack 
201 10Malmö 1 
040/934820 

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

132 STATISKA 
OMFORMARE 

ING. F :A L. G. ÖSTERP~ANT 
Box 2037 
55002 Jönköping 
036/128196 

133 STRÖM
STÄLLARE 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
104 32 Stockhol m 19 
08/ 340920 

135 SÄKRINGAR 

ELEK RADIO & ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
104 32 Stockholm 19 
08/ 340920 

136 SÄKRINGS
HÅLLARE 

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

146 TRANSIS
TORER 

ELEK RADIO.& ELEKTRO
NIKKOMPONENTER AB 
Box 19043 
104 32 Stockhol m 19 
08/ 340920 

SVENSKA DELTRON ÅB 
Fack 
163 02 Spånga 2 
08/366957. 366978 
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/ 340920 

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 

SPECIALMASKINER AB 
Box 336 
401 25 Göteborg 
031 /450360 

TRANSITRON ELECTRONIC 
SWEDEN AB 
Bagarfruvägen 94 
123 55 Farsta 
08/93 73 73. 93 63 50 



ÄTER I LAGER! 
Komplett sats högtalare till " Kolboxen", bestående av 1 st 
9710M-01,4 st diskanthögtalare SEAS 5TV-HF samt filter. 
Pris: 130:-/sats. Högtonshögtalare (diskanthögtalare' SEAS 
5TV-HF. Impedans 8'n, frekvensområde 2500- 20000 p/s, 
effekt 1,5 W (sin.eff.l. Mått: 52,5 x 52 ,5 mm, djup 33 mm. 
Pris: 13:50. 

KO 2117 Fem linjära integrerade kret
sar med beskrivningar för 12 olika 
kopplingar. 

Pris: 29:-

non TRIAC 40669 för 220 V nät 
i "TO-66" plastk~pa för 8 ARMS 
vid Te = 80°C. 

1-24 st 
Pris:15:20 

25-99 st 
11 :70 

Byggbeskrivning på effektvariator 
med 40669 sändes på begäran! 
Moms tillkommer på samtliga priser. 

•• 
HOGTALARE PHILIPS 
Rekvirera katalog och Du kan snabbt och billigt göra Din 
egen högtalare med nedanstående delar. 

'typbehckning Di .. i Max I.pedan. "rekvens- Re.onans- Priser 
tu. .trekt o.tlno Hz frekvena '-9 '0-

'DO,6o/T4 40 W 4 Q )000-20000 1000 Hz )6,_ )J'-
ADOlGo/T8 , 40 W 8 Q )000-20000 1000 Hz J6, - JJ,-
AD10SO/ H7 , .0 'O W 7 Q 25-20000 50 H. 70:- 59'-
ADI055/V8 ,o 40 W 8 Q 20- '000 20 H. 140:- 110:-

AD1256/HP4 '2 50 W 4 Q ,0-10000 60 H. 195 :- 168:-
AD1256/HP8 12 50 W 8 Q JO-l0000 60 H. 195:- 168:-
'O'256/ M4 ,2 25 W 4 Q 20-18000 ItS Hz ,)5 ,- U5:-
AD1256/ H8 ,2 25 W 8 Q 20-18000 4S Hz 1J5:- 115:-

AD1256/ V4 ,2 40 W 4 Q '0- '000 19 Hs 180:- 147:-
"'256/W8 ,2 40 W 8 Q '0- '000 19 Hz 180:- ,47'-
'O'265/M4 ,2 'O W 4 Q 25-20000 55 Hz 89'- 75'-
AD1265/M8 '2 'O W 8 Q 25-20000 55 Hz 89'- 75'-

soO H,,--AD2070/T" 2 ' / 4 'O W 4 Q 500-20000 9'- 7,20 
AD2070/T8 2 , / 4 'O W 8 Q 500-20000 800 H. 9·'- 7,20 
"J070/ Y4 J , W 4 Q 240-10000 250 Hz 6'90 5'50 
"JJ70/Y150 ) , W 150 Q 240-10000 250 Hz 8,20 6'55 
ADIo080/ x4 • J W 4 Q 200-20000 165 Hz 11:- 8 ,80 
.\04680/M4 4.6 • V 4 Q 100-20000 t2.5 Hz 12:50 9:90 
"506'/M4 5 'o W 4 Q 150-20000 85 Hs 29'- 2J'-
"506'/ M8 5 'o W 8 Q 150-20000 85 Hz 29'- 2J'-
.0506o/ W4 ,o W 4 Q 180- 4000 50 H. "1 1- JJ ,-
"5060/ W8 'O W 8 Q 180- 4000 59 Hs "t : - n ,-
AD5080/x" 6 W 4 Q '50- '5000 1"0 Hs U : - 9'-
'05080/"4 4 W 4 Q '50-20000 lJO Hs 21 :- 9.' -

'06980/ M4 6.9 6 W 4 Q 40-20000 72 Hz ,4 , 50 1),-
.0706o/ M4 7 'O V 4 Q 50-20000 55 Hs JJ'- 28,-
"7060/ "8 7 'O V 8 Q 50- 20000 55 Hs JJ'- 28,-
'07065/W8 7 20W 8 · Q 50- 2000 28 Hs 48 ,- J8,-
9710MI01 10W 7 Q 40-19000 SO H. 74:- 63:-

fsi;;d phmp. ;'abok O; h6g7al;".il 
I 24 utvalda hägtalarsystem med kompletta kon- I 

struktionsbeskrivningar. Välj själv det lämpligaste 
för Erl Billigtl 7 :50 + moms. 

I 

----------------------------~~I 
L _Sv~sk!.?e~on~B ~ ls.:.o~pa~a _ ~ 

Heidå 

deltron 
SVENSKA OåTRON "'. F_.'.3 02 S""',, 
brden .. .,.,.,.,: 
0lI/3l •• 117. 3 ... 7. 
lutik., : V .. h........... .7 
Stockholm 0, 01/34 117 01 
T_v ..... " 
........ ,01/3 .... 3 

;-_____________________________________________________ ln_fu_r_m_at~~nsrtJ~·ä-ns-t_4_4 __ ~ ________________________________________________ _, 

·RADIO& 
TELEVISION 
är ett problembarn. 
Tidningen köpes och prenumereras 
för mycket. 
Vi hinner nästan inte följa med med tryckupplagan. 

Detta nummer tryckes i 35.000 exemplar och läses 
av företagsledare inom Radio & TV industri, tekniker, 
forskare, radiohandlare och radioamatörer. 

Telefonnummer till prenumerationstjänst är 34 07.90. 
När det gäller annonser tala med Ingemar Myhrberg 
340080, 

En ~dning från Fackpressförlaget. 
Sveriges största utgivare av facktidningar. 
Box 3177, 103 63 STOCI~HOLM 3 

Transformatorer, drosslar mm 
för industri och hobby. 

Korta lev. tider, konkurrenskraftiga anbud, 

Informat~nstjänst 45' 

Fack 49, 161 25 ijromma 1 
08/894060 
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Nm 
72 
PROGRAM 

Programmet över höstens nya Josty Kit byggsatser har nu 
kommit och vi kan av nyheter bl.a. nämna: 

AF 302 EFTERKLANGSENHET MED INBYGGD 
FÖRSTÄRKARE 

AF 305 SNABBTELEFON 
AF 310 UNIVERSAL 10 watt förstärkare 
AF 312 Komplett 10 watt mono förstärkare 
AF 320 20 watt slutförstärkare 
AF 340 40 watt slutförstärkare 
AF 360 60 watt slutförstärkare 
AF 410 100 watt slutförstärkare 
AF 360 Störningsfilter triac 
AF 366 Elektronisk STROBOSKOB ljus 
AT 375 Automatisk fototimer 
GP 304-GP 410 
Ny serie av grundkretskort för ihopkoppling 
av Josty förstärkare och mixer enheter. 

HF 301 FM-tuner lågpris 
HF 302 FM-mellanfrekvens 
H F 305 Converter 5 st. 25-125 M Hz 
HF 395 AM-FM-VHF Antennförstärkare 

MI 302 Transistortester 

NT 300 Strömförsörjning 2-30 volt 0.1-2 amp. 
NT 302 Strömförsörjning 6/9/12/15 volt 3 amp. 
NT 305 Strömförsörjning 6 och 12 volt 2 amp. 
NT 31 O Strömförsörjning 2x 1 5 volt 1 amp. 
NT 31 5 Strömförsörjning 1-15 volt 0.5 amp. 
NT 330 Strömförsörjning 2-30 volt 2 amp. 
NT 340 Strömförsörjning 40 volt 2-4 amp. 
NT 360 Strömförsörjning 2x30 volt 3 amp. 
NT 4·10 Strömförsörjning 2x40 volt 5 amp. 

I allt omfattar Josty-programmet nu över 80 byggsatser. 
Alla kan bygga en josty kit byggsats; du behöver enbart 
lödkolv - avbitartång - skruvmejsel-lite självförtroende och 
inte tummen mitt i handen för att lyckas. 
Dessutom har vi 1 års garanti på alla satser. 

Ny katalog över komponenter - högtalare - antenner
byggsatser - instrument - lådor. Kommer ultimo september. 

JOSTY ELECTRONIC KATALOG 1972 kr. 3:50 

till JOSTY ElECTRONIC - Box 3134 - 200 22 Malmö 3 TEL 040/18 19 70 

Namn. 

Adress . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

. ........... .. . . .. . . .. ... . .. . 
RT9-11 

O Jag önskar gratis tillsänt det nya programmet över Josty kit 

O Jag önskar tillsänt Josty Electronic katalog 1972 pris kr. 3 :50. 
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Område 

Utspänning 

Utström 

Stabilitet 

Dimensioner 

RADIO- OCH TV
TEKNIKER ... 

Utrustar Ni"service
verkstaden efter 
rekommendationer 
för branschen? 

Philips PP 6015 
likspänningsaggregat 
är direkt anpassat förlEr t behov. 
Här några tekniska data: 

3,5-15V 

4A 

" 3.5-30 V 

2A 

±O,3 % ±O,3 % 
135 x 200 x 260 mm 

• Jordfri utgång. • Elektronisk 
strömbegränsning. 

Pris exkl. moms 840 kr. 
Begär utförliga data. 

Svenska AB Philips, Div. Industrielektronik 
Mätinstrumentavdelningen. 
Fack, 10250 Stockholm 27. Tel. 08/635000 
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I 
Aterföraälja r e sökes 

ELDAFD 
INGENJÖRSFIRMA AB 

Kvamhagsgalan 126 (Hässelby gArd), 1&2 30 Vllllngby 
Tel. 01/89 65 00, 89 72 00 
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Oscilloskop TO-543 

5-tumsoscilloskop av högsta klass för 
avancerade ända mAI, såsom färg -TV
service m.m. 
Bandbredd: DC-l0MC-3 dB . 
Känslighet· 10 MV/Cm. 
IngAngsim p. 1 M Il 25 PF. 
Kalibreringsspänning : 50 mV P/P. 
Sveposcilloskop: l P/S - 200 KC. 

Pris 1.250:-

OSCillOGRAF TO-3 
Rör 3 KP-l 3 tum. 
ing.-imp. 2 M O I 
20 pF. med prob 
2 M tf pF. Band
bredd : 2 p/ s- 2,S 
MC. Stigtid : O,lS 
/,S. Känsl ighet: 
100 mY/cm. Direkt
kalibrerad i V/cm . 
Dämpn ing : X l, 
X 10, X 100. 

p/s-200 Kels uppdelat 
p6 med finjustering . Spe-
cialsvep för märkt TVH. Kontroller : 
Intensitet, fokus, astigmatism, vert. o . 
har. pas., synk . o . svep, ext. o . int. 
Fasjustering fär TV-svepning . Stabil i
serad anodspänning. Nätspänn ing : 220 
V SO pIs. En utmärkt och prisbill ig 
oscillograf för TV-serv ice. Pris S9S :-

TONGENERATOR 
TE-22 D 
Frekvensomr6de : 
20 p/ s-200 KC p6 4 
band. Sinus och fyrkant
v6g. Moderna dubbel
rattar.140 x llSx170 ",m. 

Pris 255:-
SIGNALGENERA
TOR TE-20 D 
Frekvensomr6de : 
120 KC t ill SOO MC 
uppbyggda p6 7 
band. Inbyggd kr i
stallkal. (krist. med
följer ejl . Int. och 
ext. modulation . BOO 
pIs. Uttagbor ton
frekvens. 1040 x 21S 
>< 170 mm . 

RORPROVARE TC-2 

pris 
215:-

Provar alla g6ngbara rörtyper s6väl 
europeiska som amerikanska och ja
panska . Denna apparat torde vara den · 
enda som kan prova alla ovannämnda 
typer, Provar em ission, avbrott, kort
slutning och läckning. Inställn ings
tabell och utförl ig beskrivn ing med
följer. Pris 175:-

TRANSISTORPROVARE HT-70 
Mäter PNP- . och NPN-transistarer. 
Trans~torerna kan ej förstäras genom 
felkoppling . leo : O,5-4S",A . et : 0,883-
0,995. B: 0-200. Mäter även ~tfekttran. 
sistorer. Pris 145:-

TRANSISTORISERAD Pris .148 :-
GRIDDIPMETER TE-1S 
Frekvensomr6de: A 440-1300 KC, B 
1,3--413 MC.!. C 4--14 MC, D 14--40 MC, 
E 40-140 MI.., F 120-280 MC, 

Universalinstrument 

o400-Wtr 
Lyxinstrument av 
högsta klass. 
Känslighet 20000 
ON 1,S'Io. DC 
O,S 2,S . 10, SO, 
2S0, SOO, 1 000, 
5000 V. SO ",A, l, 
10, 100 mA. 1, 
10 A. AC : 2,S, lO, 
50, 2S0, SOO, 1 000 
V. 0,1, 1, 10 A. 
OHM: RX1, X 10, 

X 100, xl 000, xlDooo. lO-SO MO. 
Specialskalar för diod- ach transistar
provn . Frekvensomr6de' O-SO KC. 178x 
133 X!j4 mm. Pris 189 :-

M-3S0 
Känslighet : 

SO 000 Q N 1,S'Io. 
DC : 0,5, 10, SO, 
2S0, SOO, 1000 V. 
2S /,A, 2,5, 2S, 
2S0 mA, AC, 10, 
SO, 2SO, 1000 V. 
OHM : RX1 , X 
lO, X100, X1ooo, 
1 Q-lO M Q. dB: 
O till +62. lSOx 
99x66 mm. 

Pris 8S :-

RORVOLTMETER TE-65 
MC och DC: 1,5 S, 
SO, ISO, SOO, 1 SOO 
V. Ohm : RX1,0, 
X 100, X 100, X 
lOK, X lOOK. X 1M, 
X 10M, 0,2 0-1000 
MO. Ing6ngsimp. 11 
MO . d,B : -10 till 
+6S. P/P skala. 
Storlek: 1040 x 21Sx 
ISO mm. 

Pris 25S: -

~ 
HV-prob 30 KV passande rörvoltmeter 
VT-19 och TE·6S. Pris 50:-

HT-100 B 
Känslighet: 
100000 O V l.S'Io. 
Luxuäst univer
sal instrument m. 
extra star 9 ,S ",V 
spegelskaIegal
vanometer. DC: 
O,S, 2,S, 10, 50, 
2SO, SOO, 1000, 
2S00 V. lO, 2S0 
IlA, 2, S, 2S, 2S0 
mA. 10A. 

AC : 2,S, 10, SO, 2SO, 1000 V .. OHM: 
RX 1, X10, Xloo, X 1000 10 -20 MO . 
dB : -20 till +.62. 180x1304x79 mm. 

Pris 16S :-

300-Wtr 
DC: 2,S, 10, SO, 
250, 1000, 5000 V. 
50 /lA, 2,5, 25, 
250 mA , 10 A. 
AC: 2, 5, 10, 50, 
250, 1000, SOOO V. 
OHM: RX I, Xl0, 
X 100, X 1000. 1 O 
till 10 MO. dB: 
-20 till +10, -10. 
till +22. 

Pris 129: -

~==--""';;;;;;;;iiiiiOiiiiiiIii 

DX lSO-A 
En önskemodell för alla DX-are. Den
na apparat är trols det 16ga prisef av 
prOfessionell klass. 
Frekvensband : 
A 0,S35-1,6 Mc, B 1,S5-4,5 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 ev. Omk. för 
AVC, ANL, BFO och Stand by. BFO 
Pitch, Antenntrimmer, LF-vol. RF-vol. 
Känslighet ca 0,S",v/10 dB. HF-steg 
med fälteffekttransistorer. Ker. filter 
ger absolut bästa selektivitet. Kan dri-
vas fr6n 12 ~-batteri eller 220 V växel-
sp. 3S0X2S0X 180 mm. Vikt ca 7 kg. 

Pris : kr 755 :-

PRO·2 
Synnerligen förniimlig AMlFM-motta
gare för banden 30-S0 Mc ach lS2-174 

Mc. Kan även anvåndas sam maltaga
re filr fasta ' kanaler, medelst extra 
kristaller. Tocker polis, brandk6r, taxI 
m.m. Kan med fördel monteras i bil. 
Ovärderlig att ha vid 16ngresor med 
bil . Enast6ende elegant utförande. In
byggd högtalare. Telefonjack, squelch, 
upphängningsbygel. Heltransistorise
rad . Kan drivas antingen fr6n 12 volt 
eller 220 volt växelström. 
320x230xlOO mm. Vikt ca 6 kg . 

Pris endast 580 :-

STÅENDE VÅG- OCH UTEFFEKTMETER Kvalitetsinstrument av reflektometertvp. 
Ingen genomgångsdämpning. Frekvens 
3,5- 144 MC. Område: fullt utslag l W, 
5W. l0W, 50Woch l00W. 

SWR- l00 ' 

194 )( 158 x 5'6 mm 
Vikt c:. 2,2 kg 
vid 12 volt 5 watt 

Impedans 52 Ohm. Pris 149:
SWR-200 samma utförande som ovan 
men med två impedansor'nråden : 52 och 
75 Ohm. 

Pris 215:-

Nyhet: Sydimport Privatradio PS-S. 
Modifierad och förbätt'rad upplaga av CB -71 , tillver
kad speciellt för oss av den berö mda " Ponyfabriken" . 
5 watt vid 12 volt, 12 kanaler, 17 transistorer, B dio
der. Känslighet bättre än 0 ,5 JJV. Räckvidd 5-B mil. 
Dubbelsuper av absolut högsta 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:-

.. r~·, '. ~~ 
-------

TEABERRY MNI-T SYDIMPORT BILRADIO. M-142F. 
En fantastisk S-watt mobilstation i miniatyr
utförande med 6 kanaler. 14 trans. Squelch, 
Aut. störbegr. Enastående god känslighet 
och selektiYitet. 100 % perfekt ljus och klar 
modulation . 

Mellonyäg och FM. Enostående god känslig
het och selektiYitet. Fullt i klass med de bästa 
Europeiska mörken. 14 transistorer. 8 dio
der. Uteffekt 4 Watt. pos. el neg. jordning. 
162 x 146 x 44 mm. Vikt 1,6 kg. 

250dO. 65 . 
mm. 
Vikt e:a 1 5 kg. 

. 185.75. 55 
mm. 

Pris Kr 435: - Pris Kr 299:-

Sydimport PR·S6 super d,lux, 6 kanaler 
PR-56 ör en lyxapparat utan motstycke . En apparat för Er, som endast godkönner 
det bösta som g6r alt 6s tadkamma. När Ni provat 0110 andra marken : prova PR.56, 
och Ni f6r en mycket angenäm överraskning . PR-56 kommer' aldrig alt lömna Er i 
sticket_ 5 wc;' inmatad eHekt erh611es redan vid 11 .5 volt. Vid ' 13 volt erholles 
5 watt ut i antennen. Kon öven köras p6 15 volt med Sydimport bolleribox. och ger 
'dd c :o 10 wott. Vi p6pekb dock att detta ej 6r t illd!et annat ön i nödsituat ion, 

;ö~~~~l~~~ i!fanx~~'ar~~k~ilJd~~~ob~~aa~::~~boeil:: f~~tt6t~~te:~ sx:tli l~I~~I .l jli 
trans istorer link!. en Je-krefs inneh611ande 4 transf. Mittpunklspole p6 antennen 

Y~b~;~doker~~i~~of~~'~6~~~~~er~; l~".1.°k~l:t~~ltlars:~~ k~;fti~ :~~I~f:rin';~t~~~~i~~ci 
viskning. Keramisko filler garanterar bösta selektivitet och minslo störningar fr6n 
andra söndare. Inget dovt eller sv6ruppfallliqt ljud som förekommer do högtoloren 
anvönds som mikrofon . Köns lighet 0.2 OV Vid 10 dB SIN. Squelch. aul: sförbegr. 
bott. o. mod. ind. Ullag för extra högt. publ ic address, bosantenn, hondmikrofon och 
loddning 0'1 nickel -cadmiumballerier. 

Pris inklusi.,e kristaUer flr en wolfri kanor. Kronor • ••••. . .... .. ...••...•.. 495:-
löd.nö.ka. Kronor .......•......•.. . . _ . . ..•.•... . . " ....•........ .. . ,. .•. . 35:-

Sydfmport -Ca-49. 2 kono l.r 2 watt. Marknadens absolut billigaste och 

~:~t~~~;:~~a d~-~~tt~':~:r~' T~~ppi:J~~:.'~:;~r:::~e:6~~og~;s~r:;'~g T~~~s k~r:t:::: 
~~r yt:~ ~~~:~~~r::'-re ab~ff:~?r~~~r~~~~~ehÖsg'~i!~~·. ra'~:rii~h~t 8~o~Nus::d' lÖ"~1 
~:'~ :~~~~tf.PM~~~t r~~kv~3da~~6 s~~f""~~r!8b;~~rib~~ :~~tS:itl .batteribdx och ger 

Pris ink!. ett por kristaller kanal U. Kronor .. _ ................. . ..... . ... .. 295:-
Passande beredskapsväska med axelrem. Kronor .....•........•.......•.. _ 20:-

NYHET: Sycllmport PR-l. nu även i 3-wottsuIf6ronde. Marknadens absolut 
billigaste och minst 3-wallsapparal. För sitt pris fullkomligt enasl6ende. Tack vore 
kompakt uppbyggnad hor dimensionerna kunnat nedbringas Ii!! fickformat. PR-18 
är ej nomnvort större ön vanliga 100 mW slat ioner. 
PR-1B har allo finesser .som finns p6 större och dyrare apparater. 2 *onoler, 12 
trans istorer, tonsignol. öronmussla. ultag för extra högtalare och laddningsjack f6r 
nickel-codmiumbotterier. 3 watt inmotad eHekt. Könslighet 0,5 /lV vid 10 dB SI N . Maxi
mal räckvidd med Sydimport botteribax c:o 2,5 mil. Apparaten är även utrustad med 
squelch . 

.Pris inklusive krisloller för en valfri kanal . Kronor • _.... .. . . .. •• _ •..•.•• 26',-

Kronor: 9S:- SYDIMPORT MOBILANTENN. 
Kombinerad för privatradio och bil 
rodio. Försedd med delningsfilter och 
dubbla kablar. Trimbar och försedd 
med mittpunktsspole varigenom abso
lut bästo sändnings- och mottag· 
ningsförmåga garanteras. Tack vQre 
spolen blir även längden resonabel. 
Endast c:a l m. 

~---
Sydimport kyartsyäg basantenn 
med tre molYiktsspröt. En pris
billig bosantenn som ger utmärkt 
resultat . 
Exkl. kabel och moströr. 

Pris Kr 9S: -

avbet. 30 % postförskott och resten på 12 månader O 
Försäljningsprogram sändes mot 2:- kr i frimärken. 

Porto o. moms tillkommer på alla priser 

Ä LVSJ Ö SYDIMPORT A/B. 
Falkholmsgränd 17,3 tro 12746 Skärholmen 
Tel. 7109592, 7109692 Postgiro 453453 • 
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insänt 
och kommenterat 

RT -provningarna av byggsats
elekt1'Onik hal' framkallat 
starkt intresse hos många läsa
re, och red. hal' mottagit en 
mängd brev med synpunkter. 
Vi publicerar här några som 
tar fasta på vårt test av danska 
Josty och brittiska Sinclair, 
som provbyggts av RT. 

Som prenumerant på Radio & Tele
vision har jag läst om Era mätningar 
på Josty-Kit"2 X 30 W. 

Jag köpte en sådan byggsats i okto
ber förra året från Malmö. Efter en 
del justeringar av hål, som inte var 
rätt bprrade, monterade jag samman 
apparaten. Det mekaniska utföran
det var slarvigt utfört. 

Då jag provade apparaten uppstod 
ljudförvrängning redan vid litet på
drag. Jag skickade apparaten till fir
man för justering den 7 januari, och 
fick den tillbaka så dåligt emballerad 
att lådan spruckit. 

Vid undersökning visade det sig att 
2 motstånd monterats dit, som inte 
fanns med på ritningarna. Vid prov
ningen kunde den knappt jämföras 
med en 2,5 wattare. 

Den 20 mars sändes den åter till 
firman för justering eftersom jag na
turligtvis inte kunde godkänna en så 

. slarvigt utfOrd justering. Jag medde
lade också att därest de inte justerade 
apparaten så att den uppfyllde utlova
de data, så måste köpet återgå. 

Jag hörde inget från dem varför jag 
den 18 maj ringde till firman i Malmö 
och frågade om de tänkte behålla bå
de pengar och förstärkare. De svara
de att så inte var fallet, apparaten 
skulle skickas om några dagar, och 
den skulle nu vara justerad med nya 
komponenter och nya ledningsdrag
ningar och skulle uppfylla utlovade 
data. 

Jag har nu fått apparaten och provat 
den, grammofonuttaget går rätt bra, 
kopplar jag den till en bandspelare 
spricker ljudet vid relativt litet på
drag. Knappen till diskotekfiltret fun
gerar inte alls. 

Det är således en mycket slarvig 
och besvärlig firma man råkat ut för. 
Jag begärde också att få ett testproto
koll med sista justeringen, men det 
fick jag inte. 

Till sist ber jag få fråga om jag 
möjligen kunde få hjälp med att få 
apparaten testad på Ert laboratorium, 
då jag själv inte kan utföra en sådan 
testning. Vid förfrågan hos radio
handlare fick jag till svar att de inte 
befattar sig med apparater som inte 
är S-märkta. Med ett testprotokoll 
som bevis tänkte jag sedan få köpet 
att återgå via reklamationsnämnden 
eller på juridisk väg. 
Erik Eriksson, 
Hägnevägen 5, 
56100 Huskvarna 

Jag har byggt en förstärkare med 
hjälp av Stereo 60, 2 st Z50 och ett PZ 
8 nä taggregat. Inköpt direkt från fab
rik sept - 70. . 

Jag hade samma problem betr brum 
som Ni redovisat 'i testet och kom 
fram till ungefår likartade åtgärder 
för att reducera brummet. 

Enklaste sättet att bli av med brum
met visade sig dock vara att förse för
stärkaren med en separat nätström
brytare, som ju dessutom är lätt att 
avskärma. Stereo -60 :s till-från
kontakt använder jag som mono'
stereo-omkopplare. 

Beträffande avvikelsen från uppgi
ven uteffekt framgår det av "manua
len" som medföljer, åtminstone om 
man importerar själv, att man högst 
får ut ungefår 12 W i 8 ohm. Detta 
värde avviker ju inte så mycket från 
uppmätta omkring 10 W. Det vore 
kanske på sin plats med en rättelse i 
tidningen beträffande detta, för för
stärkaren låter ju faktiskt inte alls då
ligt, men varje ev köpare måste bli 
mycket skeptisk när han läser RT:s 
test. 
Dr Lennart StiegendaI 
Sveagatan 25 
41314 Göteborg 

Vi beder Dem gare lreserne opmrerk
som på, at JOSTY ELECTRONIC 
og JOSTY KIT ikke har noget med 
hinanden at gare, og at den svenske 
firma JOSTY ELECTRONIC, Box 
3134, Malmö, ikke er en afdelning af 
det danske firma under samme navn. 
Vi vedlregger kopi af stämning mod 
det svenske firma, som anvender vo
res navn. 

Samtidigt gM vi opmrerksom på at 
de mål inger de har foretaget ikke 
svarer til den forstrerkertype vi leve
rer, og vi er derfor uforstående over 
for det i artikeln nevnt "side 43" 
sidste spalte, sitat : Därför skaffade 
RT-Iab ytterligare ett exemplar av 
Josty-Kit AF 200, denna gång en helt 
fårdigbyggd enhet direkt från danska 
J osty Electronic". 

I. For det farste leverer vi ikke 
JOSTY KIT. 

2. Vor model er anderledes både 
mekanisk, elektrisk og udseende, isrer 
fordpladen, som brerer vor bomrerke 
(ikke som afbilledet). 

3. Vi har ikke leverert et samlet mo
del til hverken dansk, svensk eller 
norsk firma siden juli 1970. 

Vi mener derfor uberettet at vrere 
indblandet i denne prave, og beder 
Dem derfor gare lreserne opmrerk
sam derpå. 

NB: Dt:t er dårligt at teste ved 8 
ohm, när de 2 X 30 Watt er opgivet 
ved 3,2 ohm, dette misforstås let . 

Vi håber snarest at here fra dem om 
ovanstående. 

Med venlig hilsen 
J. 01lgaard 
JOSTY ELECTRONIC 
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Här är RT :s svar till brevskrivarna: 
• Att följa de invecklade turerna i 
den strängt taget helt interna danska 
angelägenheten Josty är ointressant. 
Hr 011gaard berör inte med ett ord 
den egentliga bakgrunden till sin 
skrivelse, varför vi - .med den sven
ska firman ELFA Radio & Televi
sions hjälp - skall försöka oss på 
att ge en liten historik sedan sam
manhangen nu klarnat. 

Det synes f n finnas t r e firmor i två 
länder, vilka alla gör anspråk på nam
net "Josty" i olika'sammansättningar! 
Enligt vad RT erfarit grundades för 
ett antal år sedan en firma aven tek
nolog och en radiomekaniker, J. ÖIl
gaard Hansen och Mogens S. BollbrOe, 
och de kallade den Josty Electronie. 
Allteftersom verksamheten fortgick, 
befanns det lämpligt att på något 
sätt sälja även i Sverige, och omsider 
etablerades aven i vårt land bosatt 
dansk en "avläggare", en firma som 
också kallades Josty Electronic. Den 
registrerades den 28 november 1968 i 
Malmöhus läns handelsregister; se
dermera göres gällande, att denna re
gistrering skedde på order från ur
sprungsfirman i Danmark och att den 
betalade kostnaderna för införandet i 
handelsregistret. 

Lite längre fram i tiden blir de båda 
ursprungliga kompanjonerna i Josty 
ense (?) om att de skall gå skilda vä
gar. och här ligger roten till att hr 
011gaard anser sig inkorrekt behand
lad. 

Hr 011gaard har i stämning till Mal
mö tingsrätt tidigare i år anfört, att 
den i Malmö bosatte fd medarbeta
ren, som numera har egen rörelse men 
alltfort kallar den Josty Electronic 
och utger - eller utgav, enligt stäm
ningsansökan - kataloger o dyl med 
byggsatselektronik som egentligen, 
hävdar 0., är den danska firmans lik
som hela utformningen av trycksaker 
anses vara intrång i 0:s upphovsrätt, 
enligt inlagan till rätten, skall anses 
ha förverkat rätten till såväl detta som 
till firmanamnet och utge ersättning 
till 011gaard för obehörigt nyttjande 
av firmanamn, ö s v. 

Medan hr 011gaard sålunda pole
miserar och processar i Sverige fort
sätter hans f d kompanjon i hem
landet Danmark sin del av rörelsen, 
eller den del han anser sig ha rätt till, 
under det gamla produktna.mnet Josty 
Kit. Denna firma annonserar sina AF 
200 över helsidor i dansk press, och 
t o m firmaIogotypen var länge den
samma som Josty Electronics (nu är 
den tydligen ändrad). Det är alltså 
Josty Kit som AB Elfa i Stockholm 
företräder, och det var 'ELFA som 
tillhandahöll :..- efter våra särdeles.då
liga erfarenheter i RT-Iabbet av "kit" 
nr I - den "direktimporterade", får
digbyggda apparaten nr 2. 

Vi ger gärna hr 01lgaard alldeles 
rätt i att han inte är involverad i någ
ra provningar - inte annat än myc
ket indirekt - men att RT lika lite 
som någon annan tidskrift i sådana 
här sammanhang inleder sina tester 

med något slags juridisk fingransk
ning av realiteterna bakom produkt
namnet. Veterligt har ingen som helst 
information om de tre "Josty-företa
gens" inbördes förhållanden lämnats 
i något sammanhang, förrän hr 011-
gaards brev anländ.er. Det är så dags, 
och det undviker ju ' nogsamt att ge 
nagon som helst upplysning i sak ut
över att själva separeringen mellan de 
tydligen motsatta intressena som nu 
bär förväxlings bara och snarlikå 
namn. Det hade ju varit enkelt, eller 
hur? 

Det är att beklaga, om hr 011gaard 
anser sig påhoppad i oträngt mål. 
Men hur lätt hade det inte varit att i 
tid infonnera om namn- och ur
sprungsfrågor m m till den handfull 
nordiska fack- och hobby tidskrifter 
som finns på området? F ör vår del 
räcker det helt och fullt med att to m 
den svenska generalagenten ställde 
sig oförstående till förekomsten av 
två Josty - som alltså är tre, medan 
allmänheten (och vi) inte gärna kan 
klandras, tycker vi, för att den tror sig 
ha att göra med en ... En intressant 
ire-o-enighet. 

Till sist: Nej, vi provar alltid i 8 
ohm, det är en efter Institute of High 
Fidelity i USA antagen policy. Den 
absoluta merparten högtalare är åtta
ohmssystem och realistiska effektsiff
ror (2 X 30 W i 3,2 ohm är definitivt 
fOga verklighetsanpassat) grundar sig 
alltid på den vedertagna lasten 8 ohm. 
Det blir givetvis fråga om andra be
lastningsimpedanser om förstärkaren 
uttryckligen enbart avses för f yra
ohmsanslutning (3,2 ohm ?!). Den 
provade AF 200 annonseras dock som 
avsedd för högtalare om 3,2-16 
ohms impedans. Jfr övriga RADIO & 
TELEVISIONS mätningar. 

• Till hr Eriksson i Huskvarna kan 
vi bara säga, att det enda sättet att 
försöka vinna upprättelse torde vara 
att underställa saken reklamations
nämnden, alternativt KO. Men, som 
inses, det blir särdeles vanskligt att 
leda i bevis att apparaten varit under
målig från början. Men använd gärna 
RT:s test som stöd. - Ni kanske 
också bör underrätta Josty Kit, Sor
tedam Dossering 5, 2200 Köpenhamn 
N, om den f d malmöfiiialens sätt att 
"åtgärda" er fOrstärkare. 

RT :s egna labb- och mätresurser 
förslår tyvärr inte till några externa 
uppdrag. 

• Om Sinclair: Vi har aldrig påstått 
att denna förstärkare låter illa, det 
står ingenstans i texten. Och beträf
fande avvikelserna på effektområdet 
är det ju totalt likgiltigt vilka ev reser
vationer som göres i den medpackade 
handledningen - kunden utgår givet
vis från den av firman offentligt an
nonserade effekten, som han måste 
anse som bindande utfåstelse enligt 
all affårskutym (liksom köplagen). 
"Manualen" är ju inte tillgänglig förr
än köpet är fullbordat, och det är så 
dags då att bli missnöjd. 

Red. 



SE ICO • byggsatser 
. tlåtandet om denna 

. \se ble" expertu . . usar myc-
fessionen skape, till ana delar upp 

_ Nästan en pro d "ektförstärkare, som ---
kk. nstruera e en 

s"ens o d ta ocb egenskaper. 
ket goda a 
Vissa data professio~lla faktiskt i det nätma-
Semicon PA77 uPPVlsa:kaper för vissa para-
ste professionella eg~n 11 menar vi då en så 
metrar (med professlon: 'ligt som återger alla 

l
' deal förstärkare som mOJ Il 'frekvensområdet 
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y d 1 kHz håller sig distorshlo~ 005 % för ut-
l llan O 003 oc, . 

mätresultat me ' till full uteffekt. 
ff kter från l W upp __ • .....-____ --e e __ 

Förförstärkare SE77 380:- inkl. moms 

Genomgll d . 
d en e mYcket god 

I ata Uppmätta a 

~~--~ .. e .. Den, Som är nö'd m 
bar förstärkaren kan ~ den uteffekt Som den 
det borde ju i Och fOr si ~u~a - .2 X 23 W (och 
vardagsrum) _ h h" g rac.ka tIll för de flesta 
v kl' ar ar enlIgt å er Igt "bästa k" " v r mening ett 
el k ' op , både om 

e tnska data och k' man ser till 
e Tillsammans med m.e ~D1~~ utformning, 
ducerar PAn ett forforstarkaren SEn pro
ljUd - så fritt frå:~cket rent och klangrikt 
det rimligen går att f1~ver:ångsdistorsion Som 
re med idag _ Som n:a ve: a klass B-förstärka_ 
k~re under tusenIa" n sallan hö~ från fOrstär_ 
gor dessutom en m ppen. ~ombInationen ut-
de enh~t i sVartlack:r~~~ I~Ilren och inbjudan_' 
panel 1 slipat ."silver" la lådor med front
desamma rör båd ... .. ( redd och höjd är 
got djupare). a forstarkarna, PAn är nå-

~ Med någon kännedo " . 
tIllgång till ett un ' ~ om lödnIng och med 
'h IversalInstru 
l op effektförstärkaren å ment sätter man 
lar. P en eller ett par kväl-

Minimwn av ledningsdragning 

Å andra sidan är förförstärk::tren så å e~e~ 
a att det bara krävs mycket sm .. e ~ 

att bygg ådet för att lyckas. En handlg 
renheter på omr k k per l' lödning och med 

d goda uns a . 
person me . tå d och kondensatorer l 
"'. gk den for mots n å lar o l d' t av monteringen P en 
gott niinne klarar e 19 

kväll. 

Pressklippen har tagits från Radio & Television-nr. 3/71 där man provade 
förförstärkaren SE77 och nr. 5/71 som behandlade effektförstärkaren PA77 
Ring eller skriv till oss för utförliga upplysningar och datablad. 

SEMI·CON ELE'KTRONIK AB 
Drottningholmsvägen 1&-21 (Fridhemsplail) 11242 Stockholm Tel. 08/544010 

Informationstjänst 50 

RADIO & TELEVISION-NR 9-1971 111 
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REFLEX kopplingsurförveckoprogram 
Bevakar alla radioprogram under hela 
veckan 
Kopplar bandspelaren och spelar in 
program när Ni inte är hemma 
Kopplar värmen i sommarstugan så all 
det är varmt när Ni kommer dit 
Kopplar belysn ingen när Ni är bortrest 
för all ge sken av all någon är hemma 
Väcker Er med mus ik på morgonen 
Ar dessutom en vacker prydnadsklocka 
med exakt gång 

Begär broschyr frdn 

INDUSTRI AB 
REFLEX 

Sundbyvägen 70, 163 59 Spånga 
Tel. 3'''' "2. 36 .. 638 

InformaiiOnstjänst 51 

MIDLAND 
WALKIE-TALKIE 
OCH PR RADIO 

VÄRLDENS MEST 
KÖPTA 

Bäst och billigast från 

SVENSKA RADIO" TELEVISION 
23400 LOMMA 

Tel 040/4 1 1320.411321 

Jättekatalog mot 10:- kr i sedel. 
(återbetalas vid köp för minst 100:- kr) 

Informationstjänst 53 

FÖRFÖRSTÄRKARE 

Byggsats. 5 ingångar. 1 V utgång för 
transistorslutsteg. 

EFFEKTFÖRSTÄRKARE 

Byggsatser och transistorsatser för 
effektförstärkare: 3W och 15W in
tegrerade förstärkare och byggsatser 
för effekter 25- 1 00 W . 

TRANSFORMATORER 

Alla transformatorer för apparater 
enligt RT:s beskrivningar. Specialtyper 
med kort leveranstid (j regel 2 - 3. da
gar) . Några högeffekttransformatorer 
av surplustyp, för lineära slutsteg , rea 
liseras. 

HÖGTALARE 

Richard Alla~ högtalare och bygg
satser. Peerless högtalare och högta
larsatser. Några 30W orkesterhögta
lare . NTH. realise ras. 

UKV-STATlONER 

BC624/ BC625 real iseras. pris med 
FT244A rack 70 :- + moms. 

VIDEOPRODUKTER 
Olbergsgatan 6 A 
416 55 GOTEBORG 
Tel 21 3766. 2576 .66 

Sänd katalog över rör. transisto
rer transformator och övrig ra
diomater iel (rabatter intill 52 0/0). 
D Kronor 3: 65 bifogas i frimär-

ken för katalog i lösbladssys
tem. 

D Kronor 7: 25 bif~g~s i .frimär
ken för katalog I rJngparm. 

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

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

Postnummer ..............•..... 
Postadress ············111'9·-=7; 

InforJ:nationstjänst 52 

: (g] 

Fol' 
annons
bokningal' 
eller 
infol'ma
tionel' 
kontakta 
Ingemal' Myhrbel'g 

081540080 
112 RADIO & TELEVISION-NR 9-1971 

RADANNONSER 

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 : 08/7641268 

NY ELEKTRONIK-KATALOG 
-71. Späckad med intressanta 
artiklar som rör. halvled. om
koppl. strömbr. TV-trafos. 
TV-antenner. TV2 -tillsatser, 
mikkar. byggsatser. ton/kas
settband, polisradio. spion
buggar. bilradio/stereo. tjuv
larm, stereoförstärk. och skiv
spel, kom. radio. verktyg m m 
allt till succepriser! Beställ 
den i dag mot 2:- i frim . som 
avdr. vid köp. 

ALLTEST IMP. 
avd M 451 00 Uddevalla 

OTROLIGT 
vilka priser : 
Motstånd 7 öre/st. 
Elektrolytkond. 25 öre 
Mini-print kond. 15 öre 
TV2 -till~ats 25 :- m.m .. m.m. 
så länge lagret räcker. Beställ 
våra prislistor redan i dag. 

M. O. ELEKTRONIK AB. 
Box 274 75105 Uppsala 

Tel. 018/1521 22 

SÄWES: Tandberg 11 med 
eliminator. Beyer XN-1 mikr. 
i perf. skick. Tel. 0920/16942 
e. 17.15. 

SÄLJES:Studiohögt. 2.St"JBL 
Studio Monitor tel 08/41 9628 
e.1 8. 

HI-Fl FROM MALMOE 
Sugden A-21 (class A) - Kr. 
925:-; hela SONAB-program
met; hela AR-programmet; 
AR-XAm. M-91E - Kr. 753:-; 
Shure M -91 E - Kr. 160:-; 
AT-66 och SONY VM-1 1 G -
Kr. 70 :-/st.; Shure M-7 5M B 
typ 2 - Kr. 110:-; Goldring 
G-800 Super E - Kr. 220:-; 
REVOX A-77 (valnöt) - Kr. 
1.995:-; metallfront för A-77 
- Kr. 70:-. INKL. MOMS. 

SOUND CENTER 
Box 200 18. 20074 MALMÖ 

BASANTENNER: 
Vertikalpol. rundstrål. 50 ohms 
imp. i DurAI. Rad.+4 jord
plan 27-240 Mhz. Fäste 47 
mm rör inkl. förminskfäste 
47-30 mm. Kronor 198:
exkl. frakt. Skrift. best. uppg. 
frekvens. 

Ing.f :aMobil- & 
Marinelektronik AB 

Maltesholmsvägen 65 UB 
162 30 Vällingby 

SLUTSTEG 400W sinus 
2.800:-. Gitarrförst. 100W 
1. 100:--. RIAA-förförst. 40:-. 
27-28 Mc linj.slutst. OBS: 
transistoriserat. mycket litet 
Squives Sanders Skipper 
900:-. AUDEX 031/229700 

NÄTTRANSFORMATORER 
primär 220 V. Sekundär med 
två skilda lindningar för serie 
alt. parallellkoppI. Schema 
medfölj. Sek.2x 7 V 2xO,6 A 
15:25/st. Sek.2x 14 V 2xO,3 
A 15:25/st. FIRMA ETA Dju
pedalsängsv. 14 A 43500 
Mölnlycke 



UNIVERSAL - OSCILLOSKOP - BYGGSATS HAMEG HM 107 

KOMPAKT.OXAR OCH 
HkTALARUDOR. 
ItM'O.tMkjallt6rPeetl .. I_Kltlyltlm 
.nl. orlg.un. KIT 2 ....... 2_10. 3-15, 3-25, ..... 

Kompakt modernt instrument för insats 
inom aUa .elektronikområden. Deltron· 
sistOf"iserod och upplagd pö kretskort. 
Tekr .. Dato; Y - förstärkare band,redd 
3 Hl - -4 MHl - 3dB, max känslignet 
SOmV t.t/ em, X - Förstärkare bandbredd 
2 Hl - 1 MHl - 308, mo .. känsiighet e,a 
IV t.t/ em. Svepfreh. 10 Hl - 500 kHl i 
7 steg. Synk.områden 10Hl - 10 MHI 
int.o. exl. 
StråJrÖt OG 7·32, ön. ECC88, 2 x ECC85, 
EC92; EZBO, Nät 220/ 240V, Mött: 
160x 203 x 240mm. 

Byggsatsen ör helt mekaniskt mon· 
terad, endosl kopplingsl~d och kompo. 
nenter behöver inlödas. Komplett l1'IeCI 
byggbes.krivni~ inkl. transistorer men 
exkl. alla rör. Pri, för HM 107 endast 
Kr. -469,75. Finns även färdigbyggd 
frön fabrik . Pris för HM 107/ 7 Kr. 698,-. 
Begär datablod pö HAMfGS hela 
ascillouopprogrom. TIllverkar endast 
Oscilloskop och d,o tillbehör - Väst· 
tysklands slön.to oscillouopspeciolist. 

Samtliga P_I ... - Kil och hllgtalale 
a,2,', 1.Cllmp.llg.rI6r ... 
BeoIrlnlormttlon 

Hc)GTALARI Pe.rl... (I ..... MT2OHFCl. 
Phlll'?! (l710M m. fl.) Srnu. m. fl. 

HELTRANSISTORISERAD TvAKANAL TILLSATS for 
OSCILLOSKOP - ELEKTRONKOPPlARE HAMEG HZ36 

N Y H E T: PLAN --0_ RIKTHYVEL 
»HM 1 )lför LADTlLLVERKNING_ 
FöRSTARKARE - HöGTALARE etc. 

DATA: 
HVVLI NGSBREDD max 260mm 
(dubbel gen,omg.lng 520mm) 
VIRKESTJOCKLEK vid planhyvling max 140mm 
BOROLÄNGD vid rikthyvI. 830mm 
0:0 >/id p lanhyvl. 430mm 
SPANTJOCKLEK max Smm 
MATN.HAST.6m./sek. 
MOTOREFF. 1,5. 2 , 3 hk avgiven 
HöJD i n k'. benstälIn. 770mm 
PRIS med 3hk motor ENDAST c:a pris Kr : 1975:00 

TILL MASKINEN FINNS FÖLJANDE 
SNA 88 M O NTE R IN GSTILLSATSE R 
som utnyttjar hyveln som kraftkälla. 
SNABBKOPPLINGANORDN . 
KUTTERSTALSLIPANORDN. 
CIRKELS'AGBORD 0300mm 
LANGHALSBORRTILLSATS 
TRASVARV 
PUTSSKIVA 0300mm 
SLIPSKIVA ({) 150mm 
MASKINEN KAN GIVITSVIS ANVÄNDAS FOR 
ANDRA ANDAMAL - inredning - snickerier
viIIa - s~ortstugebygge - Plasttillverkning etc: 
BEGÄR PROSPEKT (engelska eller tyska) o . priser. 

PEAK SOUND ES 10-15 BAXANDALL 
HÖGTALARE 
Den unika konstruktionen som med en högtalare och 
med geniala Och noggrannt k onstruerade filterkretsar 
som elektroniskt filtrerar signalen pA förutbestämda 
frekvenser och utjämnar naturliga resonanstoppar. En 
välplacerad applicering av det mek. dämpande mate
rialet i de n oändliga baffeln fulländar processen. Den 
utvalda dyrbara högtalarduken förhindrar varje möj
lighet av oönskad klangfär9sättning. Imp. 15 ii 
Effekt 10W Sinus. Högt. 9" x 5". Filter: 2 spec. inom 
boxen. Frekv.-gång 6o-15kHz. Med en enkel bashög
t alare kan frekvensområdet lätt utsträckas. 
Schema för alt. inkoppI. medf. Oim. 460x310x240mm 
val,fritt liggande/stående. HÖlje oljad utvald teak. 
Pris 179 :00 , 2st Kr. 149:75/st. 

PEAK SOUND Englefield system erbjuder en stor flexi
b ilitet när det priset i förhållande t ill verkliga hi-fi--da
ta. Denna toppkretskonstruktion insatt i en elebant ori
ginal - formgivet hölje som är både estetiskt tilldragan
de och fullständigt praktiskt bAde fram och bak. Peak 
Sound erb1uder nu en ny konstr. standard i denna 12-
12 Watt version komplett I byg9satsfQrm. Ingångskäns
lighet och överbelastningsfaktor i alla kanaler sAväl som 
filterfunktioner har ytterligare förbättrats. 
OCH DET HÄR ÄR PEAK SOUNDS SPECI Fl KATI
ONSGARANTI : 

I LAGER ÄVEN 

NU Högtall1rlådor o. Tramaterialsatser 
enl. örig .utf . för Peerless Högt.-kits 
2·8, 3-15, 3·25, 50·4 

NU ISOPHONHöGTALARE - Stort 
sortiment 

TRANSFORMATORER 
100604 P. 117/220V, S. 6,3V 1,3A 
100650 P. 220V, S . 4.st 6,3V o. 2st 3 ,15V 

1 0065 1 
100652 
100653 
1 00654 
100655 
100656 
101350 

101351 
101353 
101355 

j. l01354 
101356 

. 101357 
10135S' 
101840 
101841 
101842 
101843 
101844 
101845 
101S46 

' 101847 
1 0 1848 
101849 
102740 

102741 
102742 
102743 
102744 
102745 
102746 
102747 
102748 
102749 
104450 

104451 
104452 
104453 
104454 
104455 
104456 
104457 
104458 
104459 
104460 
104461 

0.3A per lindn. f. pa ra llell / eller 
seriekoppling 
0:0 O,5A per lindn. 
0:0 0.7 5 A per lindn . 
0 :0 lA per li ndn . 
0 :0 2A per lindn. 
0:0 3A pe r lindn. 
0:0 4,5A per li n dn . 
P. 220V, S. 4st 12,6V o. 2st 6.3V 
0. 15A per lindn . 
0:0 O,25A per lindn. 
0:0 O,5A per lindn. 
0:0 1.5A per lindn. 
0:0 lA per lindn. 
0:0 2A pe r lindn. 
0:0 3A per lindn. 
0 :0 4,5A per lindn. 
P. 220V. S. 4st ISV O,12A 
0:0 O,2A per lindn. 
0 :0 0.3A pe r lindn . 
0:0 O,4A per lindn. 
0:0 O,SA per lindn. 
0 :0 1.lA per lindn. 
0:0 1.7A per lindn. 
0:0 2,5A per lindn . 
0 :0 3,5A per lindn. 
0 :0 4 ,5A per lin d n . 
P. 20D-220-240V, S. 4st 27,SA 
O,08A per lindn. 
0 :0 O, ISA per lindn. 
0:0 0,2A per lindn. 
0 :0 0.3A per lindn. 
0:0 O,6A per lindn. 
0:0 0.9A per lindn. 
0:0 l,25A per lindn. 
0 :0 l,7SA per lindn. 
0:0 2.6A per .lindn. 
0 :0 3,4A per lindn. 
P. 2 0 D-220·240V, S. 4st 44V o. 
2st·22V O.04A per lindn . 
0:0 O,075A per lindn. 
0:0 O,IA per lindn. 
0:0 O,14A per lindn. 
0 :0 O,3A per lindn. 
0:0 O,4A per lindn: 
0:00,6A per lindn. 
0 :0 O,8A per lindn. 
0:0 l,25A per lindn. 
0 :0 1.6A per lindn. 
0 :0 2A per lindn . 
0:0 2,6A per lindn. 

34:95 
36,90 
37:50 
39,00 
49:75 
56:00 
67:25 

34:95 
37:00 
40:95 
56:00 
51 :50 
66 :5 0 
78 :75 
91:75 
33:50 
35:25 
37,95 
40:7 5 
53:50 
57:25 
67:50 
84:95 
98 ,95 

124 :00 

33:25 
35:00 
37:50 
40:25 
51:50 
56:00 
66:50 
80:50 
92:75 

119:00 

35:00 
37:50 
40:25 
42:75 
54:75 
57:75 
68 :25 
79:75 
96 :25 

122:50 
162:95 
184:50 

104462 0 :0 3A per lindn. 221:00 
100325 P. 220V, S. 2~3,15V O,3A lindn. 17:50 
100623 0:0, S: 2x6,3V 0.3A per lindn. 18:50 
100721 0:0. S. 2x7V O,lA per lindn. 16:50 
100923 0:0, S. 2x9V 0.25A per lindn. 20:~0 
1 0 1223 0 :0, S. 2x12V O,2A per lindn. 20:.50 
101224 0 :0, S. 2x12V 0.4A per lindn . 23:50 
101232 0:0, S. 2x12V 11,5A per lindn. 92:50 
102432 0 :0, S. 25t 24V SA per lindn . 78:50 
102412 0:0. S. 24V 10A 79 :50 
102430 0 :0, S. 2st 24V 3A per lindn . 63:00 
103032 0:0, S : 25t 30V 5A per lindn. SO :75 
103123 0:0, S. 2x35V = lA 34:75 
103124 0 :0, S . 2x35V= 1.5A 39:75 
104032 0:0, S. 2st 4 0V 5A per lindn. 87:50 
104225 0 :0, S . 2st 42V lA per lindn. 51:25 
104226 0:0. S . 2st 42V 2A per lindn. 62 :25 
107011 0:0. S. 70V 3A 97:75 
Andra nät -och utg .transf. och drosslar lagerföres: 

Ger fördelen av geometri5~t lika figurer 
pö skärmen till skillnod mot ner kanon. 
katodströlerör. Frellwensamröde, 2 Hl -
15 MHI - 3dB i båda konolerno. 
Förstärkning, OdB. 
Ingångsdömpsots 12·steg, 0.05 - 0,1 
- 0,2 - 0,3 - 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 
- 20 - 30 V t.t/ em. 
Ingångsimp.e,alM P./-4OpF,somtl. omrÖ. 
den. ma .. ingångupänning e,o 250V H . 

ELEKTROLYTKONDENSATORER m. trAdansl. 
6/BV 
5 tF 
10 
16 
25 
50 
64 
100 
200 
250 
500 
1000 
2500 
5000 
10000 
50/ 60V 
5 ~F 
10 
16 
25 
50 
64 
100 
250 
500 
1000 
1500 
2500 
5000 

1:15 
1d5 
1:15 
1:15 
1:15 
1 :30 
1:45 
1:95 
2:45 
3:75 
6:15 
9:75 

1:15 
1:15 
1:15 
1:15 
1:25 
1:75 

11,90 
2:70 
3:90 
6:60 
S:S5 

11 :40 
17:60 

10000 34 :00 
300V 
200·400 15:95 

12/15V 
5 JlF 
10 
25 
50 
64 
100 
160 
250 

1:15 
1:15 
1:15 
1:15 
1,15 

500 2:45 
1000 3:15 
2200 5:60 
2500 5:70 
5000 9:4'5 
10000 12:25 
70/BOV 
0,5 J.1F 1:15 
1 1 :15 
2 1 :15 
5 1:15 
10 1:15 
25 1:50 
50 1:65 
100 2:60 
250 3:45 
500 4:90 
1000 8:40 
2500 17:40 
5000 31:45 
10000 61 :20 
500/550V 
32-32 7,95 

Bägare med mutter (enMlsfastsättn) 
350/385V 450/550V 
8 IJ.F 2:45 8 IJ.F 2:60 
8-S 3:15 8-8 3:50 
16·16 3:50 16-16 4 :75 
50-50 6:60 32-32 6:60 
100-100 8:30 5D-50 9:00 

PLÄTBOCKNINGSMASKIN 
Skruvstycksmodell 
max 45cm/l,6mm Fe, 2-2,5mm Al.pl3t 
max 60cm/l,2mm Fe, 2-2,5mm Al.plAt 
max 90cm/1.2mm Fe, 2-2,5mm Al.plAt 
Bänkmodell 
max 6ocm/I,6mm Fe, 2mm Al.plåt 
max 90cm/l,2mm Fe. 2mm AI .plåt 
max 120cm/ l,2mm ~e, 2mm AI.PIAt 

TV - TILLSATS KANAL 21 - 69 

30/35V 
5 J.1F 1:15 
10 1:15 
25 1:15 
50 1:15 
64 1:25 
100 1:30 
220 2:10 
250 2:70 
300 2:90 
500 3:10 
1000 5:40 
2500 S :85 
5000 13:30 
10000 27:45 
250/275V 
32 J.1F 2:20 
50 2:50 
32-32 3:40 
50-50 4:35 
350/3B5V 
8 JJF 1:60 
32 2:25 
50 2 :85 
8-8 2:10 
16-16 2:70 
25-25 3:45 
32-32 4:05 
5D-50 5:20 
100·100 7:25 
450/550V 
8 JJF 2:10 
50 3:50 
8·8 2:85 
16·16 3:50 
25·25 4:50 
32·32 5:25 
50·50 9:00 
100·100 14:40 

159:00 
19S:00 
298:00 

545:00 
595:00 
898:00 

Nätansi. 220V 5W. Heltransistoriserad. 24Q-300n ing. 
Pris endast Kronor 129:1$. För 6 mån. garanti tillkom
mer Kronor 10:00. 

HÖGTALARE. fabrikat PHILIPS 
Typ Oim. ImR. 
A03500M 5" 5 
A03500AM 5" 800 
AO~700M 6,5" 5 
A03700AM 6,5" 800 
A03800M S" 5 
A03S00AM 8" 800 
A09710M 8,5" 1 
A09710AM S ,5" 800 
A04000M 10" 7 
A04200M 12" 7 
A04200AM 12" 800 
A05200M 12" 7 

Watt 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
10 
10 
10 
20 
20 
20 

Pris 
16:90 
19:80 
18:00 
19:80 
14:90 
37:00 
75:00 
85:00 
78:00 
81:00 
98:50 

125:00 

ECA:s NYUTKOMMEN JÄMFÖRELSELISTA » 1971 » u pPlagan mellan europeiska - ameri
kanska - japanska TRANSISTORER i fickformat för serviceverkstäder, industrier. amatörer etc. Pris Kronor 12 :95 
0:0 för DIODER Kronor 12:95. För bJda tillsammans Kronor 23:95. PEAK SOUND garanterar att deras förstärkare motsva

rar alla speCifikationer som pUbliserats av dem och att 
dessa är uttrYCkta i samma enheter som förekommer i 
tekniska spalt,er och.andra Brittiska hi-fi tidskrifter,ut- ECA :s DATENTABELLE transistordata med ström och spänningsdata samt sockelkopplingar för euro
effekten är angiven i kontinuerlig sinuseffekt och effek- peiska transistorer Kronor 12:95. 0:0 för amerikanska transistorer Kronor 12:95. 0:0 för japanska transistorer Kro
tivvär~e (R.M.S.) över angivna belastningar och d:o fre- nor 12:95. För alla tre samt. Kronor 33:95_ 

Tidso .. elontönd reglerbart O - 10 em./vid 
osc.skopkän~lighet50mV H/cm. 
Synk .områden inlern , valfritt frön kanal 
1 eller 2 över synk. utgång till yttre 
synk.· / ed .. /. ingången pö oK.skopet. 
Omkoppl.frekvenl e,o 80 Hl - 8OOHI, 
BO kHr. Batteridriven 9V bott. röcker 
1!2 ör eller mer. Pris endast Kr. 599,-. 
Begär datoblod 'från Generolagenten 

@HEFABl 

TRANSISTORER och DIODER 
ACI07 10 :50 AF179 7 :55 
A0122 2:30 AF180 8 :50 
AC124 3:95 AF181 5 :60 
AC126 1:60 AF185 4:75 
AC125 1:60 AF239 5:40 
AC127 2:25 ASY26 3:60 
AC128 1:80 ASY27 4:30 
AC132 1:90 ASY28 3:60 
ACI51 1 :90 ASY29 4:30 
AC153 2:60 BC107 1:80 
AC162 I:S5 BC108 1:70 
AC163 1:S5 BC109 1:80 
A0139 6 :60 BF1S0 4:30 
A0149 8:30 BF181 5 :20 
A0152 4:60 AA112 0:75 
A0155 4:40 AA1l9 0:80 
A0161 6:40 BAI00 1:70 
A0162 5:40 BA101 3:60 
AF106 2:80 BA102 1:80 
AF1l5 3 :15 BA1l4 1:80 
AF1l6 3:15 BA121 2:70 
AF1l7 3 :15 BY127 1:60 
AF1l8 6:10 OA70 0:60 
AF1l2 2:60 OA79 0:60 
AF124 2:25 OASl 0:60 
AF125 2:15 OAS5 0:70 
AF126 2:15 OA90 0:60 
AF127 2:15 OA91 0:60 
AF139 5:40 OA95 0:60 
AF17S 7:55 OA200 3 :80 
Endast per postförskott under 
lOst Kronor 5:00 expeditionsavg. 

För produktion och motsvarande 
leverera vi fabriksnya restpoströr. 
AZl 3:95 EM34 5:95 
OY86/ 86 2:95 EM80 4:50 
EAA91 2:45 EM84 4:25 
EABC80 3:25 EYS1 2:95 
EBF89 3:35 EYS6/87 3:00 
ECC81 3:2 5 PABC80 3 :75 
ECCS2 2:65 PCC84 4:75 
ECC83 2:65 PCC85 3:95 
ECCS4 4:75 PCCS8 5:40 
ECC85 3:00 PCF80 3:60 
ECC91 6:25 PCF82 4:10 
ECFS2 4:50 PCL82 3:75 
ECH21 6:75 PCL84 4:30 
ECH41 4:45 PCL85 4 :5 0 
ECHS1 3:00 PCL86 4:10 
ECH84 3 :20 PL36 6:95 
ECL82 3:60 PL81 4:30 

ECL84 
ECL85 
ECL86 
EFSO 
EF86 
EF89 
EFlS3 
EF184 
EL34 
EL.S1 
EL83 
EL84 
ELS6 

4 :35 PL82 3:90 
4:45 PL83 3:75 
3 :95 PL84 3:60 
2:95 PL500 7:95 
3 :25 PY81 3:35 
2:95 PY8S 3:80 
3:50 UCL82 5:95 
3:50 UCH21 6:95 
7:95 UCHS1 4:25 
4:95 ULS4 3:75 
3 :95 UY1N 7:50 
2:85 082 7:95 
3:75 003ekv 3:95 

Endast per postförskott av inne
liggande lager. Expeditionsavg: 
under 10 rör Kronor 5:00. 

APPARATLÄDOR 
Vi kan leverera frAn,. pyttesmA» 
IJdor till största stativ. 
Aluminiumiidor för transistor
kopp'lIngar eller motsvarande. 
lmm AI.PIU. 
010001 72x37x28mm 5:40 
010002 72x57x28 6:00 
010003 72x102x2S 6:60 
010004 72x140x28 7 :50 

kvenser. Denna spec. säger allt (se garanti): Med 2st PA GENERALAGENT: AB HEFAB 

~~!:t s~::; ~'A~n:1s~~t~' :v~~~~:t;':::~~;dOd~l~!!~ _ ":P::E::A':::K:::::S::O::::':::U::N:::D~=E::S:":"::::1:":0=---1-5-B-A-X-A-N-D-A-L-L----H-:Ö-:' G- T-A- L-A- R-E-----------j 

Metallidor sUlplJt lmm, lack. 
010051 60x120x55mm 9:60 
010052 122x120 x55 14:40 
010053 162x120x55 17:10 

45kHz inom 1dB vid 1W. Totalt harm. (övert.)distorsion Den unika konstruktione n som med en högtalare och med genia la och noggrannt konstru.:rade fitterkretsar som elek-
1kHz vid 10W över 150 -0,1%. Känslighet:Magn.P.U. troniskt filtrerar Signalen p~ förutbestämda frekvenser och u~jämnar naturliga resonanstop~ar . . lmp. 15~ . Effekt 10 
3,5mv R.I.~. ekv. över 68n.Bandsp. 100mV över 100 Watt Sinus. Frekv.gAng 60-lSkHz. Byggsats endast Kronor 179:00. Rekvirera data blad och omdöme I HI·FI News. 
kn.överbel.faktor: 29dB på alla ingångar. Signal/brus- _. 

:::~;~~:adr~ :~~~~~~~g::~~~~~ol~~~~~!f~:~.:MKoO~~;~~ BH E FAS lBOX 45025, 10430 STOCKHOLM - 45. Tel .D8/201500. Tegnergatan 39 STHLM-C 
rea, till/frAn, balans. Pris endast kr. 569 :00 m r EXP.-O. KONTORSTIDER VARDAGAR 9 - 17. LÖRDAGAR stängt.Priser exkl.moms 
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010054 222x120 x55 20:70 
Plasttl dor bi A lackerade med sil
verfärgad 1mm aluminiumplatta. 
010201 80x50x30mm 4:50 
010202 105x65x40 6:60 
010203" 155x90x50 9:90 
010204 210x125x70 16:50 
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BaUerieliminatorer 
Type : Inn : Ut: 
684 220 V 7,5/9 V- -O,5W 
646 220V 6-12 V= -2,4W 
696 220V 7,5-15 V=- 4,8W 
682 220 V 6-12V= -12 W 

Convertere 

Minilader 

Ut: 
12 V=, maks. 2 . 
12V=, maks. 1 A. 

Mascot str0mforsyningsenheter 
er over hele Skandinavien I<jent 
for sin store driftssikkerhet og 
gode stabilitet. Alle nett-trafoer 
pr0yeS med 4000 V 50 Hz. Tek
niske data.sendes på anmodning. 
NB. For stt<me forbrukere kan 
spesialutf0relser leve res. . 

Informationstjänst 55 

I3TRI 
enik· 

från 13-600 m3/h 
från 10-1 000 mm Vp 

från 30-3000 m3/h 
från 1-200 mm Vp 

ETR I enik-fläktar 
• elektronikkvalitet 
• industriella-, lJlilitära- och 

rymdapplikationer 
• samtliga mäter norm 

CCTU 18.10 
• även standard CCTU, AIR, 

MILoch DEF5011 
• 50, 60 och 400 Hz 
• specialfläktar 

Visas på Tekniska Mässan monter 
31 :27 och Elfack monter 736 

Produkter AB 
Stockholm • tel 08/39 02 40 

Klipp ur 
- sänd in kupongen! 

-----
Från EKB-produkter AB. 
121 04 Johanneshov 

Ja. sänd mig ytterligare fläktinformation 
avseende ETRI-fläktar 

Postadr ___ _ 

HI-Fl STEREO 
INFORMATION 

MARKNADENS FÖRNÄMSTA HIGH
FJDELITY-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 KOSTNAD 
(MEN GÄRNA SVARSPORTO) BREV 
OCH BROSCHYRER ETC. 

FÖRSTÄRKARE. RECEIVERS. tU· 
NERS från bl. a. 
SAE. MARANTZ. J . B. LANSING. SONY, 
SANSUf. NIVICO, PIONEER, KEN 
WOOD, TEAC, LEAK, ROGERS, ARM 
STRONG, QUA D m. fl. 

HÖGTALARLÅDOR från bl. a. 
SANSUI. PIONEER, J . B. LANSING, 
KEF. CELESTION, WHARFEDALE, 
GOODMANS. BOWER & WILKINS 
TANNOY, BOSE. LEAK m. fl. ' 

SKIVSPELARE från bl. a. 
SONY. THORENS. ERA, PIONEER, 
RABCO (nyhet. med tangentialarml. 
DUAL, ELAC m. fl. 

NÅLMIKROFONER från bl. a. 
SHURE, EMPIRE. ADC, STANTON. 
ORTOFON, ELAC, ' GOLDRING m. fl. 

BANDSPELARE (TAP'E DECK) från bl. a. 
PIONEER, SONy, TANDBERG, TEAC. 
REVOX, BRAUN, m. fl. Även Stereo 
Casette Tape Deck från PIONEER 
NIVICO. TEAC. WHARFEDALE (m: 
Dolbyl. BELL & HOWELL (m. Dolby). 

STEREOLURAR från bl. a. 
KOSS (även elektrostat.) SUPEREX 
SANSUI, PIONEER (även elektrostat: 
nyhet) m. fl . 
Tyska " HIGH FIDELITY JAHRBUCH 5" 
med utförl. data o. bild över 728 komp. 
från hela världen, vikt 1 kg. Kr. 20:-. 

EKOFON AB 
VIDARGATÄN 7 TEL 08/3204 n 
11327 STOCKHOLM 305875 

Prenumerationstjänst 

Postadress : Box 3263. 
103 65 Stockholm 3 
Telefon: 3407 90 
Postgirokonto : 8896 00-6 
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 88 96 00-6. 

Definitiv adressändring, som måste 
vara förlaget tillhanda senast 3 vec
kor innan den skall träda i kraft, 
görs skriftligt antingen' på av förlaget 
utsänd blankett eller postens adress· 
ändringsblankett 2050.03. 

Nuvarande adress anges ge~om att 
adresslappen på senast mottagna tid-
ning eller dess omslag klistras på 
adressändringsblanketten. 

Adressändring på utländskt post· 
abonnemang verkställes på posten i 
respektive land. 

Principscheman 

Principscheman i RT är ritade enligt 
följande riktlinjer: 

Komponenfnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styck
Iistor. 

Beträffande komponentvärdena i 
schemana gäller 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). 

Annonsörsregister 
för RT nr 91971 

Acoustic Research 89 
7, 9 

69,71,73, 75 
Audio 
Audiosonic 

Bevateknik 

Elfa Radio 

Gylling 

Habia 
Hammar & Co 
Hefab 
H i -Fi Institutet 
Holmenco 

ITT 
ITV 

Kenwood 
Kjellbergs 
Kongsberg 

Lafayette 
Lagercrantz 
Larsen & H0edholt 

Magneton 

NASAB 

Peerless 
Persson, M 

Radionette 
Rydin, Arthur 

Sansui 
Scandia Metric 
Schlumberger 
Semicon 
Septon 
Servex 
Sicaco 
Siemens 
Sonab 
SRA 
S:t Eriksmässan 
Sydimport 

Tandberg 
Telac 
Teleintrument 
Thellmod 

Zodiac 

103 

116 

4 

14 
100 
113 

80 
81 

8 
92 

15 
115 

17 

5 
88 
94 

93 

91 

101 
83 

86 
74,96,99 

95 
78 
72 

111 
100 

18 
98 

11,13 
76, 77 

87 
6 

109 

85 
84 
97 
79 

2 

DYNACO PAT4 
och Stereo 35 
Båda välvårdade och i 
mycket gott skick. PA T 4 
drygt två år och Stereo 
35 fem år gamla, säljes 
för 550:- och 250:-, 
fritt Upplands Väsby. 
Svar efter 1 5/9. 

31l = 3IlFosv. Alla motstånd 0 .5 W. GUNNAR LINDELL 

L:
el.nr alla kondensatorer 250 V provsp om 

I. Postnr ___ _ 

RT9-71 ej annat anges i stycklista. 0760/82155 eller 82288 
- -~- - --.L--------------'L __ .--: ____ ...:.......:..---.:=~_=_:=_.J 
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mraterna 

hm rk. 

J."radio gör det lätt för jakt"! ... ; 
att hålla kontakt även i snårskog 

och dimma. 
Med ep sAdan "telefon" på fickan som 

ex. SHARP eBr 66 kan man lätt till
för5,tärkning i laget, placera om 

karl r ge tips CVD .. 
66 är en lätt modell med 

bra räckvidd - det finns även 
$törre bärbara och mobila anläggning
.r. Skicka in kupongen och begär 
t;rospe ......... ., 
~e~vei fordrar end"t en f6rmeU .. ,r 
ansökan"r att Ni skall få använda 
SHARP jaktradio. 
Kontakta wEr radiohandlare. 

~iI;:;YII; H:.E:-ktro-: :; • :x :a7;l 
t ·,t,gmma,. H .qi!t1c:ltaxmlg genast: I 

tJ Ert utförliga fyrfärgsprospekt I 
över SHARP kornm-ladio pro- o 
'nlm.~ . I 
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~KVORITSU 
® 

-TANGAMPEREMETRAR I KEW SNAP-SERIEN KEWSNAP9 Ella kat. nr V218 

-HÖGSPÄNNINGSPROVARE KHP-30 

Elfa kat. nr V242 

Lagerföres av generalagenten P--P-

STROM SPANNING MOTSTAND 

0- 10 A 0-1SO V 
0- 30 A 0-300 V 
0-100 A 0-7SO V 
0-300 A 

0-2 kO 
(mittskala 25 O) 

0-900 A 

KEWSNAP8 Ella kat. nr V216 

STROM SPANNING MOTSTAND 

0- 6A 0-1SOV 
0- 15 A 0-300 V 
0- 40 A 0-600 V 
0-100 A 

0-2 kO 
(mittskala 25 O) 

0-300 A 

KEWSNAP6 Ella kat. nr V212. V214 

TYP STROM SPANNING MOTSTÅND 

B 10/SO A 1SO/300/600 V 300 n 
D 60/300 A 1SO/300/600 V (mittskala 25 O) 

KEW SNAPS Ella kat. nr V207. V210 

TYP 

A 
D 

STROM 

5/25 A 
60/300 A 

MENT 
KEW66 
Llklpännlng: 

SPANNING 

150/300/600 V 
1SO/300/600 V 

1 - 2,5 - 5 - 10 - 25 - SO - 100 
- 2SO - 500 - 1000 V /20 000 !lIV 
Vlxalaplnnlng: 
1 - 2,5 - 5 - 10 - 25 - SO - 100 
- 250 - 500 - 1000 V/2O 000 !lIV 
Lllcstrilm: 
SO vA - 2,5 - 25 - 500 mA 
Realatana: 
5 - SO - 500 K - 5 MO 
Decibel: 
-20 - +22 dB 
Elfa kat. nr V236 
KEW660S 

... 5A växelström _..::;=:;;;::;:~ Lika KEW 66 men med uttag lör 
...... Elfa kal. nr V236 

KEW 6610 

-FET-VOM K-200 

Lika KEW 66 men med uttag lör 
10A växelström 
Elfa kat, nr vm 

FÄLT - EFFEKT - VOLT -
OHM - MILLIAMPEREMETER 

LIkspinning: 
0,3,1,0,3,0, la, 30, 100, 300, 1000V 
Toierani: 
±3 % vid fullt skalutslag 
Vlxelaplnnlng: 
0,3,1,0,3,0, la, 30, 100,300, 1000 V 
Tolarans: 
±4 '/, vid fullt skal utslag 
Res11tans: 
500,5 K, SO K, 500 K, 5 M, SO M, 
500 MO 
Tolarans: 
±3 % över hela skalan 
LIkstriIm: 
30 ilA, 300 vA, 1,0, 3,0, 10,30, 100, 
300 mA 
Tolerans: 
±3 % vid fullt skalutslag 
Vlxelltrilm: 
30 vA, 300 vA, 1,0, 3,0, 10,30, 100, 
300 mA 
Tolerans: 
±4% vid fullt skalutslag 
Ella kat, nr V285 




