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DX-spalten 

DX-NYHETER I KORTHET 

Arets höjdpunkt för många DX
are närmar sig nu i dubbel be
märkelse. En kulmen på DX-året 
för många är det årliga DX-Par
lamentet. Som RT tidigare infor
merat arrangeras det i år under 
tiden 9-11 juni i Hultsfred med 
DX-Club BQ69 som arrangör. 

De, som ännu inte anmält sig, 
kan göra det till klubbens adress: 
Postlåda 595, 59800 Vimmerby. 

En del nyheter väntas i år· då 
man bl a försöker med nya aktivi
teter för de DX-are som ej önskar 
deltaga i konferensförhandlingar
na, utan besöker parlamentet för 
att träffa andra DX-are, stations
representanter, m fl, för att disku
tera och utbyta erfarenheter, kny
ta nya kontakter, osv. 

En annan toppunkt för många 
DX-are är konditionerna för de 
latinamerikanska stationerna, vil
ka kulminerar under perioden ju
ni-augusti. En och annan natts 

vaka kan i sommar ge många 
trevliga "hörigheter" och bekant
skaper bland etervågorna! 
• Voice of America har sedan 
en tid tillbaka börjat sända från 
sin nya reläbas i Kavalla i Grek
land. Det är 10 kortvågssändare 
med vardera 250 kW samt en 500 
kW mellanvågssändare. Två kort
vågssändare är nu i reguljär drift 
och sänder över frekvenserna 
6085,6140 och 7285 kHz. Tidigare 
har Voice of America två reläba
ser i Grekland, nämligen på Rho
dos och i Thessaloniki. 
• Radio Kiev, Sovjetunionen, 
sänder den första söndagen i var
je månad ett speciellt DX-pro
gram i de tyska sändningarna kl 
19.00-19.30 på 5920, 6020 och 
7120 kHz. Programmet heter 
"DX-Forum" och går i repris på
följande tisdag samma tid. 
• Program bolaget La Sonera, 
delvis ägt av Radio Monte Carlo, 
bygger för närvarande en ny relä-

Den svenske Vatikanradiochefen Lars Rooth i sin berömda garderobs
studio. Han svarar för alla de svenska programmen över Vatikanradion. 

Svenska röster i etern: 
VÄRLDSVIDA VATIKANRADIONS 
SVENSKA UTPOST EN GARDEROB! 

Vår artikelserie "Svenska röster i 
etern" kommer nu tillbaka efter 
ett uppehåll, och vi presenterar 
denna gång Vatikanradion. 
~ Vatikanradion är den katolska 
kyrkans främsta språkrör i etern. 
Nära samarbete förekommer med 
ett otal andra radiostationer runt 
om i världen som drives av ka
tolska institutioner. Det var i slu
tet av 1920-talet som planer på
börjades för en radiostation i Va-

tikanstaten. Stationen invigdes den 
2 februari 1931 av påven Pius Xl . 
Man började med en sändare som 
hade 10 kW effekt och hade leve
rerats av Marconi-koncernen. Ar 
1937 höjdes effekten till 25 kW, 
och studiolokalerna på den s k 
Vatikankullen byggdes till. 

Vatikanradion kom att spela en 
viktig roll under andra världskri
get genom si n placering på neu
tralt territorium i det i övrigt 
krigsdrabbade Italien. Efter kri
get byggdes stationen åter ut. För 
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station på Cypern med en effekt 
av 600 kW. Sändningarna skal1 
ske på mellanvåg och återutsända 
Radio Monte Carlos arabiska pro
gram till Mellersta Östern. 
• Radio Sofia, Bulgarien, har 
också ett nytt DX-program i sina 
tyska sändningar. Programmet 
sändes den första och tredje sön
dagen i månaden kl 21.00 på fre
kvenserna 6070 och 9700 kHz. 
• Radio Habana, Cuba, ha:- un
der våren ändrat frekvens för 
sändningarna till Europa. De eng
elska programmen sänds nu kl 
21.10-21.40 på 15425 kHz. 
• I marsnumret av RT redogjor
de vi för det nya sändareentrum 
som SBC i Schweiz byggt i Sot
tens nära Lausanne. Sedan i slutet 
av mars är nu den första 500 kW
sändaren igång och användes i de 
reguljära utlandsprogrammen på 
kortvåg. 
• Radio Tanzania, i den afri
kanska staten med samma namn, 

detta ändamål blev man tvungen 
att inköpa markområden av Ita
lien för att kunna rymma den nya 
sändaran1äggningen intill Vatikan
statens murar. Ar 1949 var den 
nya anläggningen klar att tas i 
bruk. I dag sänder Vatikanradion 
på ett 30-tal språk, varav mer än 
20 är europeiska. Sändarna har 
en effekt av 100 kW på kortvåg 
och 150 kW på mellanvåg. 
~ De svenska programmen sän
des varje onsdag kl 21.30 på fre
kvenserna 1529, 6190, 7250 och 
9645 kHz, varav den sistnämnda 
frekvensen brukar vara bäst. Pro
grammen har alltsedan de starta
des handhafts av den katolske stu
dentprästen Lars Rooth i Uppsala. 
Han lät inreda en garderob (!) till 
studiolokal, och där spelas de 
svenska programmen in. Lars 
Rooth är själv DX-intresserad och 
en återkommande gäst på DX-par
lamenten bland DX-arna är han 
välkänd som "Fader Lars i gar
derobsstudion". De svenska .pro
grammen behandlar vad som all
mänt händer inom den katolska 
sfären. På senare tid har Lars 
Rooth fått hjälp med program
men av hallåan Ingrid Amici, som 
ibland rycker in och gör egna pro
gram. 

Rapporter på de svenska pro
grammen är mycket välkomna och 
,skall sändas till Vatikanradions 
svenska red Box 12008, 75012 
U ppsala. Svarsporto bör bifo~as, 
och rapporterna besvaras då med 

är en trevlig station som kan hö
ras bra i vårt land. Program på 
engelska sänds kl 20.00 på 15434 
kHz. 
• Ett kompendium innehållande 
en förteckning över ett 50-tal ra
diostationer i Turkiet kan nu er
hållas från Mr Martin A Hall, 30 
Montagu Crescent, Leeds LS8 2RF, 
Yorkshire, Ellgland, för en kost
nad av tre internationella svars
kuponger. Förbistringen med de 
många små privatägda radiostatio
nerna i Turkiet har länge varit 
ett problem för DX-arna, ett pro
blem som nu kan få sin lösning 
genom föreliggande kompendium. 
• Finlands DX-Club Internatio
nal och Suomen DX-kuuntelijat 
planerar att arrangera en "Euro
pean DX-Contest 1972" under ti
den 6-8 oktober. Tävlingen går 
i samråd med Europeiska DX-rå
det och skall utgöra en ny typ och 
följa nya regler, jämfört med tidi
gare tävlingar. Börge Eriksson 

Svensk hallåa är Ingrid Amici, 
vilken också på senare tid produ
cerat en del av de svenska pro
grammen från Uppsala. 

Vatikanradions QSL-kort. Flitiga 
rapportörer kan även erhålla någ
ra av Vatikanstatens välkänt vack
ra frimärken som belöning. 
~ Teknisk chef för Vatikanra
di on är ingenjör MicheJe Lemme. 
Han har arbetat upp ett nät av 
speciella monitors över hela värl
den. pet är speciellt utvalda DX
are, som får till uppgift att bevaka 
Vatikanradions frekvenser och 
hur programmen hörs i respektive 
delar av världen. Ingenjör Lemme 
är mycket lyhörd för vad dessa 
lyssnarposter anser, och i många 
fall är det en monitor som mera 
avgör en viss frekvens än statio
nens egna tekniker. Ingenjör 
Lemme önskar också erhålla rap
porter med tekniska upplysning
ar och dessa rapporter sändes till 
Vatican Radio, Technical De
partment, Vatican City, Vatican 
State. BE 



r.--------~ Vänd Dig direkt till fackhandeln eller I sänd in kupongen till generalagenten: I 
Hansa-Nordic AB, Box 156~ 421 22 V. Frö-

I lunda 1, så får Du veta mera om Tokai I 
privatradio - en handic-produkt. 

I Namn ................................ I 
I Företag ............ .. .......... .. .... I 
I Adress ......................... . .. . .. I 
co':d::s ~" ';';';'~ " .;.;.; ' ~: .!6JJ 

•• •• •• 

ATT GORA DET LATTARE FOR SIG 
Lastbilar skall utnyttjas maximalt. 
Spilltid är dyrbar. Privatradion är 
en bra hjälp till ett maximalt och 
därmed lönsamt utnyttjande. 
Tokai privatradio finns b!.a. som 
mobila stationer. Syntes-
stationer med hög effekt och 
" stora" egenskaper. T.ex. PW 5024 
på 23 kanaler. Med längsta 
tänkbara räckvidd. 
Den kostar c:a 1.130:- ink!. moms. 

Det finns också portabla 
Tokai-stationer med förnämliga 
prestanda. T.ex. Te 1603 på 3 
kanaler som kostar c:a 465:
ink!. moms. 
Fråga Din radio- eller fack
handlare om Tokai privatradio. 

hansa-nordic 
bolagen 

Lergöksgatan 12 
V. Frölunda Tel. 031 - 45 01 80 ~

·- .- '. IiA ' 
-----or .' 

r ~;. 

Informationstjänst 2 



radioprognoser 
juni/ juli 1972 

Radioprognoserna för juni 
månad är uppgjorda av Tele
verket i Farsta och baserar 
sig på en prognosmetod utar
betad vid Fernmeldetechni
ches Zentralamt i Darmstadt, 
Tyskland. Det förutspådda 
solfläckstalet för denna må
nad är 46. 

Under juni minskas elek
trontätheten i F-området av 
jonosfären vilket leder till ett 
svagare F2-skikt under dagen 
och lägre MUF jämfört med 
andra årstider. Däremot ökar 
natt joniseringen p g a att jo
niseringsperioden förlängs, 
vilket medför ökad MUF un
der dessa timmar. 

8RUSFÄLTSTYRKA 
~OHZ MoUooninQ i Sverioe, sommar. Bondbredd 3 kHz 

Ogortificiell störrungsnivå 

15 

10 

d. 
12 

10 

. 15 

J onosfärabsorptionen ökar 
betydligt under sommarmåna
derna, varför signalnivån un
der dagtid blir svagare än un
der vintermånaderna. Den at
mosfäriska störningsnivån 
ökar också under juni. 

Förekomsten av sporadiska 
E-skikt ökar kraftigt under 
denna månad och når top
pen under juli. Detta kan re
sultera i öppning på de höga 
frekvensbanden 28 MHz och 
högre. Sporadiska E-skikt kan 
förekomma både dag och 
natt, men statistiken visar att 
de förekommer mest mellan 
kl 08.00 och 14.00. 

Meteorskuren "Arietids" 

I RT 1971, nr 9, gavs utförliga 
instruktioner om hur diagram
men skall tolkas. Tabellen an
vänds för omräkning av dia
grammens dB-värden till fält
styrka i !Jo V /m vid mottagnings
platsen vid utnyttjande av oli
ka sändareffekter. 

Diagrammet över brusfält
styrkan anger den fältstyrkeni
vå i dB över 1 !JoV/m som ra
diobruset förväntas överstiga 
högst 10 % av tiden. Band
bredden antages vara 3 kHz, 
men kurvorna kan enkelt kor
rigeras för annan bandbredd 
genom att man adderar 10 log 
B/3 till avläst värde, där B är 
önskad bandbredd uttryckt i 
kHz. 

Brusdiagrammet är avsett 
för en given mottagningsplats 
- i vårt fall Sverige. Signal
störningsförhållandet, uttryckt 
i dB, bestäms som skillnaden 
mellan signalfältstyrkan och 
brusfältstyrkan vid mottag
ningsplatsen, för samma tid 
och frekvens på dygnet. 

har sitt maximum omkring 
den 8 juni och kan medföra 
öppning på de högsta fre
kvensbanden. Konditionerna 
kan närmast jämföras med 
dem som rådde under juni 
1962. 

sändareffekt i kW 

dB .10,1 11 110 1100 11000 
+40 30 100 300 1000 3000 
+30 10 30 100 300 1000 
+20 3 10 30 100 300 
+ 10 1 3 10 30 100 

O 0,3 1 3 10 30 
-10 0,1 0,3 1 3 10 
-20 0,03 0,1 0,3 1 3 
-30 0,01 0,03 0,1 0,3 1 
-40 0,003 0,01 0,03 0,1 0,3 
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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 därmed 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 direkt kan anslutas. För att inställningen av programkälla skall synas även i svagt ljus 
lyser en röd lampa ovanför den regei 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 
61 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 j'r 
Trondheimsveien 82 
OSLO 5 
376980.373894 



FRAN 

ITTMETRIX 
MX 001 A 139::eXkl. moms. 

Multimetern MX 001 A 
är försedd med 29 mät
områden! 

• DC ström från 50 ilA till 
SA 

• DC spänning från 100 
mV till 1 600 V 

• AC ström från 160 ilA 
till 1,6 A 

• Motstånd från 2 ohm 
tillS Mohm 
AC spänning från 5 V 
till 1 600 V 

o spännbandsupphäng
ning 

O stötsäker uppbyggnad 
O dioder och säkringar 

skyddar mot överbe
lastning. 

O 20 000 ohmN DC, 
63200hmNAC 

O stort sortiment av till-
satsutrustning. 

Dim.: 137X34X96 mm 
V ikt: 400 gr. 

Levereras med mätsladdar. 

* Introduktionserbjudande gäller t.o .m. 158 

Ovriga instrument från ITT-Metrix: 

Luxmätare, tångamperemätare, osc illoscope, genera
torer, impedansbryggor och IC-testers. 

Generalagent: 
ITT Komponent 
Fack 171 20 SOLNA 1 
Tfn: 08.'830020 

Distributör: 
Multikomponent 
Fack 171 20 SOLNA 1 
Tfn: 08/8351 50 

1----------------1 
I Sänd: O Broschyr på MX 001 A I 

O 1 st MX 001 A a 139:- exkl. moms. 
I I 
I Namn:..... . ..... . . ..... . . .. .. . ... . .. . . . .. . .. . I 
I Företag: . ......... .. ... .... . .. . ... . ... ... . ... W 
L Adress~_ ... ~_ . . . _ . .. _ .. . _ . .. _ .. . _ . .. _ . .. ~._ .. '~' 6t'1 1o 
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nytt från industri 
och forskning 

SINGER TILLVERKAR 
DATOR TILL VIGGEN 

Singer har fått ett kontrakt med 
svenska försvaret om aH för 2,5 
milj dollar leverera tvåhundrafem
tio mini-datorer till jaktversionen 
av Viggen, JA 37. 

Den första prototypen är avta
lad att levereras i dagarna. 
Datorn har ett minne som om
fattar 16K X 32 bit. Organisatio
nen är parallellorienterad med 
fast och flytande räkning. 

Uppbyggnaden av datorn är ut
förd med moduler, och bus-an
slutningarna har standardinterface. 
Detta bus-system medger utbygg
nad av minneskapaciteten från 
16K x 32 bit till 32K x 32 bit ge
nom tillägg av minnesrnoduler. 

SAMARBETE SIEMENS-CII 
PA DATAOMRADET 

För att främja datateknikens ut
veckling i Europa har Siemens i 
Tyskland och Compagnie Interna
tionale pour l'information (CII). i 
Frankrike träffat ett principavtal 
om samarbete. 

Siemens datoravdelning omsät
ter ca 1,5 miljarder kr - unge
fär dubbelt så mycket som cn. 
cn är inte särskilt känt i Sverige 
men är ett företag som satsat or
dentligt på sin utvecklingssektor. 
Det finns nu ca 500 CII-datorer i 
drift - främst i Frankrike. Man 
räknar med att de båda företagen 
tillsammans blir Europas största 
datortillverkare. 

Det nu träffade avtalet bör ses 
som en del aven mer omfattande 
överenskommelse, som i en nära 
framtid även kommer att innefat
ta Philipskoncernen. 

FISCHER - NY AGENTUR 

Sedan en tid tillbaka represente
ras Firma Fischer Elektronik 
GmbH, Västtyskiand, av AB E 
Westerberg. Detta företag har ett 
brett tillverkningsprogram av kyl
kroppar och kylprofiler. Dessut
om ingår ett omfattande sortiment 
av isolerdetaljer och socklar för 
alla slags halvledare-komponenter. 

Detaljer av aluminium, spruta
de eller gjutna, tillverkas efter rit
ning. 

Delar av programmet kommer 
att lagerföras av Multikomponent 
AB, tel 08/63 5J 50. 

NY AGENTUR TILL SRA 

Svenska Radio AB, Agenturavdel
ningen, har från den I januari 
1972 övertagit representationen av 
The Marconi Osram Valve Co 
(MOV) i Sverige. 

MOV är som bekant en av de 
största tillverkarna av CRT-rör 
för radar, instrument och TV-mo
nitorer. 

Härutöver producerar företaget 
mikroviwgsrör och vissa mikro
vågskomponenter, gasfyllda rör 

och avledare ("protectors"), reed
reläer samt en mängd typer sän
dar- och mottagarrör. 

MOV tillhör The GEC Electro
nic Tube Co Ltd i vilket även in
går English Electric Valve Co Ltd 
(EEV), som redan tidigare repre
senteras av SRA. 

EMI ELECTRONICS 
REPRESENTERAR S E LABS 

EMI Electronics övertog från den 
1.1 1972 resterande del av S E 
Labs program omfattande medi
cinsk och industriell elektronik. 
Medicinska programmet omfattar 
förstärkarsystem och givare för 
blodtrycksregistrering, blodflödes
mätare, storbildsoscilloskop m ffi. 

Den industriella delen omfat
tar UV-skrivare, vätsketryckgiva
re, kraftgivare, mätbryggor och 
förstärkarsystem för mätning av 
mekaniska storheter. 

NY PRODUKTGRUPP 
INOM AB ELCOMA 

Den internationella Elcomagrup
pen har förgreningar i tjuogtalet 
länder och tillverkar och mark
nadsför komponenter med varu
märken som Philips, Mullard, 
Valvo, La Radiotechnique och 
Polymotor. Dessa komponenter in
går i produktgrupper för halvle
dare, passiva komponenter, pro
fessionella rör - optoelektronik, 
magnetrnateriai och motorer. 

En ny produktgrupp - agen
turgruppen - kommer nu att sva
ra för försäljningen av komponen
ter från en del andra företag med 
anknytning till den internationella 
Philipskoncernen. F n är det i 
första hand nedanstående företags 
komponentprogram som kommer 
att säljas av agenturgrupoen: 

Mepco Inc, Electrical Indust
ries, Frederick Controis Div, Elec
tronic GmbH, CCL, PYE Catho
de on Ltd, PYE Connectors Ltd 
och Belling & Lee. 

L M ERICSSON INGAR SAMARBETS
AVTAL MED POLSK ORGANISATION 

Telefonaktiebolaget L M Ericsson 
har med den polska utrikeshan
delsorganisationen ELEKTRIM 
tecknat ett avtal som innebär att 
det svenska bolaget kommer att 
anpassa två av sina signalsäker
hetssystem för användning vid de 
polska järnvägarna och tillverkning 
på licens i Polen. Ett tidigare av
tal om licenstillverkning i Polen 
av järnvägssignalmateriel tecknade 
bolaget med samma part för 25 
år sedan. 

Tillverkning av materiel som 
omfattas av avtalet kommer att 
ske vid en i Katowice belägen 
fabrik, som före andra världskri 
get ägdes av Ericsson-koncernen 
och som nu tillhör den polska 
koncernen ZWUS. 



OR-500 

Båda dessa "receivers" innehåller den förnämliga SANSUI OS SYNTES DEKODER 
för dekoding avenkodade 4-kanalsmaterial tillbaka till 4-kanalsoriginalet. samt för 
konvertering av 2-kanalsljud till 4-kanalsformat. 

Ingångar finns också för s. k. diskret 4-kanal från band eller skiva . 

Jämför nedan vilken av dessa som tillfredsställer Dina krav . Båda med den vanliga 
höga Sansuikvaliteten. 

Levereras med elegant valnötskabinett. r,: ~ 

~~ .... OS 4 -KANAL STEREO 

QR-SOO QR-1S00 

SINUSEFFEKT/8 OHM 4 x 8 Watt 4 x 15 Watt 

DISTORTION (THD. max. effekt) 0 .3 % 0.3% 

FREKVENSOMRÄDE 30-30.000 ±2 dB 30-30.000 ±2 dB 

KÄNSLIGHET FM (SIN 26 dB) 3.5 !-iV 2.5!-i V 

C:a PRIS INKL. MOMS. 1840:- 2225:-

--2 års garanti 

OR -1500 

Generalagent i Sverige : MAGNETON. Sveavägen 61 . 11359 Stockholm I Danmark : QUALI -Fllngenjörsfirma . Christianholms Parkvej 26. Klampenborg I Norge : FRIGO NORSK AlS . 
Eilert Sundsgt. 40. Oslo I Finland : AUDIOVOX. Kornetintie 2 . 00380 Helsingfors 38 1 Canarv Islands: R. HASSARAM. Calle la Naval. 87 . Las Palmas I SANSUI AUDIO EUROPE S.A. 
Diacem Bldg .. Vestingstraat 53- 55. 2000 Antwerp. Belgium I SANSUI AUDIO EUROPE S.A. FRANKFURT OFFICE 6 Frankfurt am Main. Reuterweg 93. West Germany I SANSUI 
ELECTRIC CO .. LTD. 14-1. 2 -chome. lzumi . Suginami-ku . Tokyo 168. Japan. 
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·Philips nålmikrofon GP 412 
ett mästerverk i mikroteknik 

Man hade en uppgift. Att göra en nålmikrofon som 
gav perfekt återgivning av den mest perfekta inspel
ning. 
Philips gjorde nålmikrofonen GP 412. TiconaI XX
magneten, 10 gånger lättare än ett frimärke, har 
maximal flödestäthet på 8 500 gauss. Frekvensom
fånget är 10-22000 Hz. Och nåltrycket är bara 0,75 
-1,5g. 
Sällan har ni hört en så perfekt återgivning som 
Philips GP 412 ger. Fråga efter foldern i radio fack
handeln. Och begär demonstration. 

~ Distribueras av AB SERVEX PHILIPS 
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"Expertsnack" 
och information 
kring bildmedier 
"Vi tror nämligen att det är dags att ta kom
munikationsutvecklingen en smula på allvar. 
Alltför mycket expertsnack om TV-kassetter, 
satellitkommunikationer, videoteknik, bildte
lefoner och annat liknande har sköljt över 
oss under de senaste åren utan att vi som 
konsumenter och utsatta för denna fantastis
ka utveckling har en chans att informera oss 
om och ta ställning till alltsammans." (Kurs 
RT:s) "* "Super 8 och Video, billiga filmtekniker. 
Men för vem?" hette en kombination av ut
ställning, demonstration, debatt och missnöjes
ventilerande som ägde rum i våras i Moderna 
Museet, Stockholm. Ur kallelsen- pressre
leasen är ovanstående, belysande citat hämtat. 

Känns det igen? Ett numera alltid åter
kommande verop, i alla sammanhang. Man 
är "utsatt" för något och " har aldrig en 
chans" . Det är definitivt ett kverulerande med 
politiska övertoner. Ty har någon någonsin 
hört om någon "grupp", något byalag, någon 
miljövän eller larmare om missförhållanden, 
eller någon icke-proffsdebattör överhuvud 
som framträder offentligt med variationer på 
det gamla slitstarka temat "mycket oroad över 
utvecklingen" (läs : den tekniska) som i n t e 
alltid och öv~rallt anser sig helt åsidosatt be
träffande sina möjligheter till information, al
ternativt ständigt förd bakom ljuset eller oav
låtligt och konspirativt missledd? "* Ungefär vid tiden för den här manifesta
tionen av oro inför förment påverkan från 
dunkla, okontrollerbara krafter, konstatera
de en skribent i landets största morgontid
ning: Vi håller faktiskt på att drunkna i all 
information som väller över oss! 

Ja. En gången epok hade problem med att 
finna någon information. Vår tids problem är 
att u n d g å informationen , som någon har 
formulerat saken. Alla som sysslar t ex med 
olika tillämpningar av elektroniken vet detta. 
överinformationen, redundansen - vad man 
väljer att kalla den oerhörda mångfalden av 
dokumentation - skapar svåra problem i sig; 
problem som kan vara värre än lösandet av 
vissa specifika uppgifter, där något av den 
sökta informationen var tänkt som underlag. "* Man kan känna sig road eller desperat, 
alltefter individuell reaktion, då man tar del 
av den tydligen ständigt lika ojämna kampen 
som myndigheter, institutioner eller organisa
tioner och företag, dvs summan av alla kän
da och okända manipulatörer, för med alla 
dessa i " informationshänseende" förment 
missgynnade, utsatta och bortgjorda "mål
grupper" för upplysningar och fakta. Den 
planutställning, förslagsexpo, bildskärmssam-

~ -47 Butiksjippon . .. 
mycket lägre värden ändå, 5 % är helt skevt 
att ha som referens enligt vår mening! (Till
verkardata för t ex A 77 anger också mindre 
än 2 % vid 1 kHz och full utstyrning vid 19 
cmls och mindre än 3 % vid 9,5 cmls (!), 
samma betingelser.) 

Att få ut ett signal-brusavstånd som refe
rerar till den av Tandberg fastlagda klirran
giveisen måste allvarligt förrycka helhetsresul
tatet. 

Vi citerar ur ett Tandberg-papper 01)1 jäm
förande bedömning av bandspelare. Passusen 
avser det förment alltid sämre SIN vid un-

ling, informationsskrift, tidning, broschyr, 
PM, rapport, utredning - eller för den de
len, film- och TV-produktion - är ännu inte 
gjord som motsvarar några krav från det hål
let. Naturligt nog; den tekniskt orienterade 
informationen är ju alltid "teknokratisk" (oeh 
alltså förkastlig) i stället för "politisk", annat 
än i den meningen att den i sin faktaredovis
ning måste utgå från givna politiska förut
sättningar i ett samhälle som menar sig de
mokratiskt. Men det är just dessa man un
derkänner med sin kritik och sin "opinion". 

"Expertsnacket" man klagar på i det aktu
ella fallet är förmodligen en del av den fak
tiskt riktigt aktningsvärda informationen kring 
studiet av videotekniken och bildmedierna 
som kontinuerligt göres tillgänglig i valda de
lar också på vårt språk, låt vara att bidragen 
är spridda. Det är djupt reaktionärt att med 
glosor som denna avfärda högt kvalificerad 
information, tillgänglig för envar som gitter 
inse att man faktiskt, med hittills kända de
skriptiva metoder och analyser, i någon ut
sträckning måste t illgripa en terminologisk 
apparat för att relatera en bakomliggande, 
komplicerad teknik till något slags konkretion 
på mottagnings- och upplevelseplanet. Om 
man nu uppfattar " tekniken" som en fiende 
och dess utövare som samhällsfarliga, varför 
inte försöka komma till tals med dem på 
samma språk? Vore inte utsikterna till en s k 
dialog då n å g o t större än nu, då soort sagt 
varje utsaga från teknikhållet, som inte passar 
vissa syften, avfärdas med det slags politiska 
lallande som aldrig vill .ta fasta på förhan
denvarande tekniska fakta och bedömningar i 
anslutning till sakfrågan utan enbart utgår 
från fiktiva förhållanden och där slagorden 
styr (det är värst för verkligheten om den 
inte anpassar sig efter dem)? "* Den, som minns det slags "debatt" som 
fördes i anslutning till TV som medium i bör
jan av 1950-talet, innan SR hade startat nå
gon TV-verksamhet alls, har anledning gläd
jas åt att någon form av expertis kanske har 
möjlighet att också komma till tals nu, 20 år 
senare, i det elektroniskt revolutionerande 70-
talets upptakt. Det är lätt idag att ironisera 
över halten hos de upphetsade inlägg för och 
emot television som varje tidning med själv
aktning införde metervis av, å det gravallvar
ligaste, och över den hysteri som skakade pe
dagog- och vän av ordningkadern inför per
spektivet "levande bilder i vardagsrummet" 
resp vad sådana kunde vålla för slags öde
läggelse av både kropp och själ .. . ja, det 
var bestämt värre än det omskrivna dansbane
eländet decenniet innan ... . ! 

Men det inger beklämning att någon på det 
visuella informationsområdet, av alla, anser 
sig underinformerad i d a g, då inte enbart 
fackpress utan också ett uppbåd dags- och 
veckotidningar från tid till annan bemödar 
sig om att intensivt belysa utvecklingen på 
främst området filmapparatur, videoteknik 

dermagnetiseringen (vad slags band som an
vänds vid jämförelsen sägs inte): 

"Dette kan demonstreres ved at man spiller 
illn samme musikkstykke til full utstyring (dvs 
O dB) på en Tandberg og en konkurrerellde 
modell. De to innspillingene spilles så av på 
en båndopptaker som har instrumenter som 
viser avspi/t nivå. F eks TB 6000X, Sony 366 
eller Sony 630. 

En vil da kunde se at middlenivået ut fra 
det bånd som er spilt inn på Tandberg bånd
upptaker ligger 4-5 dB over konkurrerende. 
Dvs vesentlig bedre signal/ stt,iyforhold." 

Som sagt: Vid vi lken grad av distorsion 
då? 

och kabeldistribuerad TV; det ,sista utreds ju 
också officiellt. Nog finns det meningsfull 
information att hämta på olika nivåer för den 
som vill. Och konkret kunskap att använda 
politiskt - naturligtvis! '* Det inger, till sist, inte ringa förvåning att 
Dramatiska Institutet och Filminstitutet i för
ening velat skriva under på att " ta kommuni- . 
kationsutvecklingen en smula på allvar" , etc. 
Eller fick man aldrig se detta material? 

Ett lokalradionät 
av det slag som i England - enligt planerna 
- skall konkurrera med BBC-kanalerna är 
av allt att döma ett alternativ som föresvävar 
1969 års rundradioutredning. Den har, som 
tidigare rapporterats i RT, för avsikt att avge 
sitt betänkande till statsmakterna under hös
ten. 

Alternativet vore, enligt samma källor, att 
man använde sig av det svenska Berglun.d
systemet som Televerket utprovat under 
grundliga försök sedan mitten av 1960-talet. 
Man skulle alltså därvid arbeta med kanal
klyvningstekniken, systemets ursprungliga an
vändningsområde i FM-sammanhangen, och 
dela upp t ex P3-programmet i två kanaler. 
~ Britterna har alltså, som så många gånger 
förr, fått utgöra förebild till de svenska lös
ningarna i radiodistributionshänseende. I Eng
land skall nämligen ett 6O-tal små lokalsän
dare utgöra ett alternativ till BBC och "riks
intressena" . I ett viktigt avseende har man i 
England gått längre än här: Dessa stationer 
avses bli kommersiellt opererande. Intäkter
na skall faktiskt helt bestås av betalda eter
annonser! Hur många och hur effektstarka 
lokalsändare som utredarna här hemma kan 
finna motiverade har dock inga hållbara in
formationer lämnats om ännu. 
~ Vattendelaren i den här frågan - lokal
radio eller kanalklyvningsteknik - synes va
ra spörsmålet: Mer eller mindre än 75 vecko
timmar för den. s k särskilda rundradion? Det 
är den man är satt att utreda, alltså behovet 
av information, ökad utbildning, svenskun
dervisning för invandrare, osv. De 75 tim
marna är den gräns som, enligt uppgift, man 
måste ta ställning till. Anses behovet större 
än detta kvantum torde kanaIklyvningstekni
ken ställa sig mest lämpad. Ligger det upp
skattade behovet hos avnämarna under den 
nämnda tidrymden, verkar lokalradioalterna
tivet ha fog för sig, heter det. 
~ Lokalradiotanken torde ha sympati hos 
många. Den skulle kunna tillgodose mycket 
olika behov, och inte minst ter den sig intres
sant i ett längre perspektiv som tar hänsyn 
till att etermonopolet knappast kan bestå för 
evärderlig tid i Sverige. 
~ Med detta inte sagt annat än att kvalifi
cerade uppgifter skulle finnas för Televerkets 
kanalklyvningssystem ändå, både i ljudradio 
och television. U. S. 

RT:s spalter står gärna öppna för en dis
kussion i de här frågorna, och synpunkter är 
välkomna, i all synnerhet som flera firmor 
kanske börjar muta in det mobila mätandets 
domän. Vi instämmer gärna med den press
kommentator som fann Tandbergs m fl initia
tiv intressant, men det döljer inte faktum att. 
den som drar ut med påstådda mättekniska 
och konsumentupplysande ambitioner och gör 
jämförande reklam skrudad i vit rock på "kli
nik" tar på sig ett mycket stort ansvar inför 
alla parter. Jämförelser är nyttiga, men alla 
måste då vara övertygade om det rättvisa i 
dem på samtliga relevanta punkter. • 

U.S. 
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RT special: 

MÅNGA NYHETER FÖRBEREDS NU 
TILL HÖSTENS HI Fl-MÖNSTRING. 
Det har varit uppladdning hela våren 
nu med ny ljudmateriel på mässorna i 
London och Paris. Vi har sett oss om
kring lite och visar här ett litet urval 
av allt nytt som möter hi fi-publiken i 
höst på mässor och i demonstrations
rum. 

Notabelt: Flera nya svenska skivspe
lare debuterar och de elektrostatiska 
hörtelefonerna går bokstavligen från 
klarhet till klarhet ... 

SONAD 55 S SKIVSPELARNYHET 
I HöST MED FRANSKT URSPRUNG 
Sonab, som nu har dotterbolag t o m i 
Australien, ersätter till säsongstarten den 
hittillsvarande Japanbyggda grammofonen 
med denna från den kända legotillverk -
ningsindustrin DLM utanför Paris -
ERA-verken bl a blir till här jämte ffiM
elektronik , TV -monitorer, osv. RT har 
tittat på tillverkningen som är av hög 
klass_ Verket är helt svenskkonstruerat av 
Sonab Developments. Designen ansluter sig 
till R 4000:5, märk reglagen på fronten! 

55 S är en manuell spela re med automat
stopp och har 33 resp 45 rpms hastighet. 
Driften sker med drivrem från en 24-polig 
synkronmotor. 

Hastighetsavvikelse mindre än ± 1 %. 
svaj enligt DIN lägre än 0,08 %, buller 
- 65 dB, vikt 8 kg . Skivtallriken väger 
1,1 kg, precisionsgjuten, noga utbalanserad 
och omagnetisk i materialet . 

Tonarmen är statiskt utbalanserad och 
fri från resonansfrekvens . Den är inställ 
bar för anliggning mellan 0,5 och 3 p (el 
ler 5-30 mN). Tonarmsgeometri n är di
mensionerad för lägsta distorsion hänför
bar till vinkelfel. Avstånd nålspets-ver
tikala vridningsaxeln : 227,4 mm. Förställ -
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ningsvinkel 22,7°. Nålspetsöverhäng: 16,3 
mm. Nedlägget är naturligtvis dämpat. 
Graderad anti-skating. 

Verket levereras som standard med pick
upen Ortofon F 15 S med sfärisk natur
diamantspets med 15 !-lm radie. Tonarmen 
är profilerad och har lätt flyttbar motvikt. 

Plexiglashuven är fäst med gångjärn och 
huven är alltså fällbar . 

Hastighet resp tonarmsnedlägg manöv
reras med de två stora vreden på fron
ten, ett nytt grepp, s a s. Konstruktör är 
Clas-Göran Wanning, formgivare L Lal
lers ted t. 

DIREKTDRIVEN SKIVSPELARE 
FRÅN GöTEDORGSFöRETAG 
Det relativt nya företaget Inertia - som 
även tar in till Sverige Jecklin -hörtelefonen 
vilken behandlats här intill - har berikat 
skivspelarbeståndet med två egna nykon
struktioner, dels en remdriven typ som be
tecknas BDT/l , dels en skivspelare med 
direktdrift, något nytt och avancerat allt
så. I skrivande stund är den senare kon
struktionen ännu inte helt färdigutprovad . 
Båda modellerna får samma tonarm, en 
egen konstruktion också den. Den är lag
rad i en "unipivot" med ädelstensyta och 
balansstöd av epoxyhartser, vilket motver
kar den ev statiska uppladdning som frik
tionen kan ge upphov till. Tonarmsrör och 
motviktsrör är av. svarteIoxerad alumi
nium, pickup-skalet i hårdplast. Tonarms
nedlägget är silikonoljedämpat. Nålanligg
ningsinställningen sker med en yttre mot
viktsring för 0--3 p, och låsning sker med 
en insexnyckel. 

Utöver de två reglage som finns på 
BDT typ 1 har den kommande, direktdriv
na grammofonen två mindre rattar för 
finjustering av varje hastighet - 45 och 33 
varv finnes. Direktdriftsverket är också 10 
mm högre. Det förväntas ha svaj 0,03 % 
RMS, buller - 65 dBA resp 70 dB enligt 
B-kurvan. Det prisbilligare verket anges i 
rumblehänseende till - 72 dB, vägnings
värde okänt. 

Motorn är primärt fast inspänd i en 
tung massa av låghaltigt järn vilken sekun
därt är isolerad från chassiplåten med ål 
dersbeständiga ~ummibussningar. Skivspe
larna är avskärmade från yttre påverkan 
genom inställbara och fjädrande funda 
ment vars material valts av cellplaster; 
något man ägnat omfattande forskning åt 
då materialet måste "luftas" och inte får 
torka. 

Motorn för typ 1 är av 24-polig syn
krontyp. Priserna väntas ligga på ca 645 
resp 950 kr för de båda aktuella model
lerna. 

ELEKTROSTATISK "KASK" 
P Å HUVUDET NYTT SLAGS 
ANALYTISK HÖRTELEFON 
RT kunde rapportera om den här anord 
ningen efter Funkau5sIellung 1971. Nu har 
vi själva - se omslaget! ~ under värde
ring några par av Basei-ljudstudioägaren 
Jiirg Jecklins "Jecklin-Float" och kan be
skriva de originella ljuddonen lite närmare. 
Syftet har varit att göra ett par mycket 
analytiska hörtelefoner men utan gängse 
teknik där ljudet till följd av drivmekanis
meras inkapsling " pumpar in" tonerna i 
örat. I stället har Jecklin velat skapa ett 
mera naturligt, jämnt ljudfält kring örat, 
framför hörselorganen snarare än i dem, 
detta för en mindre artificiell akustik och 
- givetvis - för att man i timtal skall 
kunna bära "hjälmen" utan att tröttas. 
Han har gjort ingående frifältsmätningar 
(att få in de här stora, kvadratiska mem
branen om 85 X 95 mm till couplern i ett 
B&K-öra måste vara ogörligt, f ö) och an 
ser sig ha nått en i det närmaste linjär fre
kvensgång från 30 Hz till 18 kHz. RT:s 
första provlyssningsintryck var också en 
slående känsla av att inget frekvensområde 
verkar " förhöjt" eller saknas, utan att allt 
är ovanligt jämnt; något som den ovane 



lyssnaren ofta tycker verka "glanslöst" 
och t o m onaturligt till följd av allt dagens 
manipulerande med sound och tonområ
den i programrnateriai och återgivningsap
paratur. 

Bygeln är gjord av metalliserat akryl
glas som klätts in med skumplast. Sådan 
"garnerar" också själva de lufttäta mem
branhöljena vid örats bak kant. Membra
nen skall i serieutförande gå att skruva av, 
dvs höljena går att öppna. Se bild för hur 
de' elektrostatiska omvandlarna ser ut in 
uti - vårt ex är dock ett tidigt och sak
nar elegantare lödning, osv. Hela det lju
dande systemet skall f ö kunna bytas ut av 
en radiohandlare, menar Jecklin .. . 

Ett tungt laddnings- eller polarisations
spänningsaggregat med ett antal kontakt
grupper hör till hörtelefonen. Det erbjuder 
anslutningar för olika slags impedanser, 
transistor/rör förstärkare, etc. 

Data upptar följande: Vid 10 W effekt 
tillförd avges 106 dB vid örat i 8 ohm, 
frekvensgång 30 Hz-18 kHz " rakt", vikt 
625 g, kabel 3 m, totalvikt med aggregat 
3,1 kg. Aggregatet medger omkoppling 
mellan hörtelefon och "lurar" med en 
skjutomkopplare. Systemets omvandling: 
1 :36. ,Förbrukning 0,2 mA eller 0,44 VA. 
Polarisationsspänning 1 500 V" laddnings
ström 0,002 mA - inte farlig att komma 
i kontakt med. Belastbarhet: ca 80 W vid 
8 ohm. Man kan ansluta två "Floats" till 
samma aggregat. 

Priset i Sverige blir förmodligen en dryg 
tusenlapp; systemen är inte billiga vare sig 
i Schweiz eller i Tyskland, där de mycket 
uppmärksammats. Vi skall lyssna vidare på 
dem och återkommer med ett närmare ut
låtande i sinom tid. 

Importör: Eduards & Stålblad, Göte
borg. 

DUAL - PE I SAMARBETE: 
DUAL ÖVERTAR LEDNINGEN 
Tysklands största tillverkare av skivspela
re, Dual Gebriider Steidinger, har sedan 
en tid fullständig kontroll över firman som 
framställer skivspelarmärket PE eller Per
petuum Ebner. Information om detta gick 
ut nyligen , vari det betonades att ett nära 
samarbete etablerats men att den ekono
miska ledningen och ansvaret helt stannar 
på Dual-fabriken. Man avser inte att av
veckla någotdera märket, utan konkurren
sen mellan dem skall fortgå som tidigare 
och PE drivas som förr. 

Som bakgrund kan meddelas, att båda 
företagen ligger i Schwarzwald och har 
anor sedan långt tillbaka - trakten har i 
flera hundra år varit bekant för sina urar
beten och mekaniska precisionshantverk 
av olika slag. Båda fabrikerna har samma 
familjebakgrund. PE blev följden aven 
"utbrytning" en gång för länge sedan ur 
Dual. 

Dual har en obruten tradition alltsedan 
1800-talets sista decennier på området mu
sik verk, fonografer, grammofoner och 
elektromekaniska spelverk. Som känt har 
i Sverige nyligen bildats en särskild firma, 
AB Tonola Hi fi, som skall ombesörja di
stributionen i vårt land. 

J B LANSING-AGENTUREN 
TILL RANK AUDIOSONIC 
Det förnämliga amerikanska fabrikatet 
J B Lansing har tidigare under ett antal år 
distribuerats aven dansk fin}'la också i 
övriga Norden. Nyligen tillkännagavs att 
Audiosonic i Djursholm utsetts till svensk 
generalagent för dessa förstärkare, högta
lare och -element. 

Cirkeln kan sägas vara sluten: På den 
tiden då företaget hette Sonic AB introdu
cerade direktör Sven Olofsson JBL i Sve
rige. Då Sonic upphörde, försvann märket 
härifrån. Vi får säkert höra mera om JBL 
i det kommande, och RT:s medarbetare 
Roger Driscoll har f ö ett högtalarsystem 
under test från JBL. Då det dock är osä
kert om någon försäljning tages upp i Sve
rige får en publicering anstå. 

NY STOR R,ECEIVER 
VÄNTAS FRÅN BRAUN 
Den här bilden knäppte vi i trängseln på 
Festival du Son i Paris i våras, och det 
torde ha varit premiären för den nya stora 
Braun - Regie 510, som den heter. Svart 
i utförandet, mycket elegant. Den här ger 
2X50 W sinus med 0,1 % klirr som ty
piskt. FM och tre AM -områden, rena sto
ra bordsradion alltså - en gammal tradi
tion hos den nu av Gilette ägda tyska fir
man. 

För FM-delen utlovas en känslighet om 
0,8 !..lV och en selektivitet enligt IHF om 
54 dB. Som synes två stora visarinstru
ment på fronten - det är dels fältstyrke
indikering, dels avstämning vid nolIgenom
gång i detektordelen. 

Två par högtalare och två par hörtele
foner kan anslutas till den här amerikani
serade eller kanske japaniserade Braun
receivern, som i Tyskland kostar 1 750 
DM. 

DIGITAL SCOTI'-TUNER 
MED FREKVENSSYNTES 
Också den här bilden är snappad i vimlet 
kring montrarna på ljudrnässan i Paris. 

Höstnytt i hi fl 

Det är Scotts nya 433, ett underverk med 
digitaldisplay och frekvenssyntes för 100 
kanaler på FM upp till 107,9 MHz ... 

Elektroniskt uppvisar denna mottagare 
en hel mängd nyheter och finesser som in
nebär användning av ny kretsteknik. Da
ta är mycket förnämliga, som t ex känslig
het 1,9 !..lV, AM-undertryckning 70 dB, 
spegelfrekvensdämpning 75 dB, S/N vid 
100 % modulation 67 dB, klirr 0,24 %. In
fångningsindex: 1,8 dB. 

Generalagent för Scott är Rank Audio
sonic i Djursholm. Om import är påtänkt 
är okänt i skrivande stund. 

ÄNNU EN NY ELEKTROSTATISK 
HÖRTELEFON INTRODUCERAS 
Elektrostatiska hörtelefoner upplever ett se
gertåg världen över och allt flera upptäc
ker vilket klart och naturligt ljud som man 
får med dessa system. Signifikant är att 
nästan alla USA-firmor nu introducerar en 
elektrostat som slagnummer i kollektionen 
och glädjande är att så många tydligen 
förbereds för import hit. De här PWB 
Natural Sound skall vara engelskbyggda, 
inte japanska som man kunde tro. Men 
den japanska influensen är mycket märk
bar, inte så konstigt, då initialerna står för 
Peter W Belt, mannen som tidigare var 
Europaimportör av Stax-systemen från Ja
pan. Föreliggande hörtelefon, som RT ock
så provlyssnar, uppvisar många drag som 
verkar direkt övertagna från den första 
och andra Stax-versionen ss kontaktstan
dard, utformning av membran, höljen, osv. 
Men i ett viktigt avseende skiljer sig kon
struktionerna: Stax arbetar med yttre spän
ningstillförsel, PWB har anammat den tidi
gare, nu övergivna iden från Koss med att 
ta polarisationsspänningen ur signalen. 
Detta gjorde oss först skeptiska, men 
PWB har lyckats mycket väl med upp
giften. Tack vare optimalt konstruerade ~ 
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RT special: 

transformatorer undgår man att nivån åker 
hiss nedåt då musikens akustiska och elek
triska energiinnehåll går mot noll. Vågfor
men är onekligen mycket god både vid lå
ga frekvenser och hög in signal. Vi upp
skattar mycket ljudet från de här hörtele
fonerna; klart, distinkt och utan vasshet . 
någonstans. 

Tillverkardata talar om "10 oktavers 
spännvidd", från 1 O Hz till 20 kHz med 
högst 5 dB upp eIler ner. Mycket låg and
ratonsdistorsion "tack vare väl avstämda 
och precist balanserade, motkopplade ele
ment". Att notera är också att hörtelefo
nerna liknar Stax i det att de gjorts öppna, 
men akustiskt dämpade över kåporna, vil
ket tar ner benägenheten för inre reflexio
ner och vågbildningar. 

Fem W tillförd effekt är minimikrav på 
förstärkaren. Två hörtelefoner kan anslu
tas till samma aggregat, vilket arbetar från 
högtalarutgångar om 4-16 .ohm. 

J1örtelefonerna uppges ha en frekvens
gång om ± 1 dB från 20 Hz till 1 kHz. 
Impedans 130 kohm vid 10 kHz, nivå 95 
dB för 100 V RMS. Vikt 364 g, aggregat 
924 g. 

GH Audioteknik, Uppsala, importerar, 
och från Mr Helts företag väntas inom 
kort dels en dynamisk hörtelefon med my
larmembran, dels två högtalare, NS 2 och 
NS 5. Baselementet för båda lär vara det 
som Rogers använder för sin BBC Moni
tor (en sådan har nästan alla engelska fir
mor nu, är det intryck man får . .. ). 

TEAC "SIMUL-SYNC" 
4-KANALBANDSPELARE 
Den här stora och för amatörer i gemen 
kanske inte avsedda 4-kanaliga bandspe
laren från japanska Teac heter A 3340. Det 
är svårt att inom ramen för ett begränsat 
utrymme presentera apparater som denna. 
Men den här för den lilla studion tänkta 
- utpris i Sverige ca 5 000 kr - bandspe
laren erbjuder en för apparatstorleken 
unik synkroniseringsmöjlighet kanalerna 
emellan för t ex speciella effekter, osv. 
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Man får också rätt goda mixmöjligheter 
med bandspelaren som har 1O,5-tumsspo
lar, 38 cm-hastighet jämte 19,05 cm/s, tre 
motorer, automatik för bandet, cueing, di
rektverkande bromsar (mot spolarna), auto
matik i elektroniken och 4-ställigt räkne
verk, osv. 

Det finns åtta ingångar, och var och en 
har individuell nivåkontroll. Man får fyra 
oberoende kanaler som kan intermixas och 
behandlas med olika medel. Synkmöjlig
heten medger att inspelningen på en -
godtycklig - kanal kan sammansynkas 
med de tre andra eller någon av dessa; 
man kan alltså låta en solist backas upp 
med individueIlt tagna bakggrundsstäm
mor o dyl. Allt blir, som på en högprofes
sioneIl studiomaskin, exakt sammanlagrat 
på bandet. Inte minst för ändamål som 
språkträning, repetitioner m m är det här 
en användbar teknik. 

Tonhuvudena är av hyperbolisk typ med 
specialskärmning för bästa separation och 
skydd mot läckfält. Eq'ualizationskretsarna 
är helt dc-kopplade och de länkas automa
tiskt tilI vald hastighet; de består av tre
stegs direktkopplade kretsar. Alla kontrol
ler är relästyrda. Pausfunktion finns för 
t ex bortkoppling av reklaminslag då man 
bandar från radio . .. 

VU-metrarna är stora och Teactypiska 
med utsträckt mätområde. 

Bandspänningen arbetar med oljedämpa
de element, något som finns hos flera 
Teacmaskiner. 

Importör: Ingenjörsfirma Martin Pers
son AB, Stockholm. 

SYNTESOSCILLATOR I FM
MOTTAGARE FRAN HEATHKIT 
Man har länge använt sig av frekvenssyn
tetisatorcr i avancerade mottagare för 
kommersiellt och militärt bruk, för att få 

en exakt frekvensinstäIlning. Jfr avsnittet 
om Scott! 

Denna teknik återfinns l Heathltits 
"byggbara", senaste mottagare, AJ-15l'()i 
för FM-rundradiobandet. Bland de vikti
gaste egenskaperna kan nämnas: 

• Automatisk avstämning med antingem 
tangenter, scanner eller yttre digital st Y}:'" 
ning från exempelvis en remsläsare. 

• Pulsräknande detektor med 0,2 % dis
torsion. 

• Digital utläsning med fyra sifferindi~ 
katorer. 

Mottagaren innehåIler inte mindre' iflilt 
55 digitala kretsar av typ TTL och .EeL 
Utvecklingen av denna konstruktion na.E 
tagit fyra år! 

Vid stationssökning med hjälp av sca~ 
ner kan program väljas för att avsökning.
en skaIl stoppa .vid alla stationer, 

endast vid stationer med stereoutsänd
ning 

eller vid de stereos ta tio ner som har till
räckligt hög signalstyrka för att överstiga 
ett givet signaljbrusförhållande. - Trö&
kelnivån är härvid justerbar. 

Vid digital styrning från yttre källa, t ex 
remsläsare, kortläsare eller helt enkelt elll 
programmeringsplug finns tre skilda in
gångar som kan väljas från panelen. 

Den automatiska avstämningen fås ge
nom sampling aven spänningsstyrd oscil
lator. Den erhållna pulsfrekvensen divide
ras åtta gånger och stegar sedan fram pro
gramräknaren. Denna styr sedan en pro
grammerbar räknare som dividerar lokal 
oscillatorns frekvens ett visst antal gånger, 
beroende på den frekvens som önskas. 

Frekvensen ut från denna räknare är 
ca 25 kHz, och denna jämförs sedan med 
en kristallstyrd signal på exakt 25 kHz i 
en fasdiskriminator. Från denna utfås 
en spänning som styr den kapacitansdiod
avstämda lokaloscillatorn tills instäHd fre
kvens erhålles. Upplösningen av denna in
ställning är alltså 25 kHz, och för att få 
minimal distorsion sker även en återmat
ning från detektorn vilket ger en avvikel 
se av instäIlningen jämfört med den in
kommande signalen av maximalt 0,005 % 
dvs 5 kH vid 100 MHz. 

FM-diskriminatorn är digital av puls
räknande typ utan avstämning. Man upp
ger en så låg distorsion som 0,03 % och 



en bandbredd av 10Hz till flera hundra 
kHz. 

En nackdel med den digitala diskrimina
torn är att signalen till ingången måste ha 
god faslinjäritet för att låg distorsion skall 
kunna erhållas. För att uppnå detta an
vänds LC-filter i MF-steget. 

Stereodecodern är faslåst mot pilotton
signalen. För funktionen aven sådan, se 
" Decoder tör både pilottonstereo och S
kanalen i FM/FM", RT nr 4 sid 17 detta 
år. Denna typ av stereodecoder ger bättre 
separation och ger en bättre funktion un
der längre tid än en konventionell stereo
decoder, som har en svaghet i och med att 
den måste trimmas omsorgsfullt för att få 
låg distorsion och överhörning. 

Bland övriga finesser kan nämnas S
meter som också kan kopplas om så, att 
den mäter graden av multipath (löptidsdis
torsion) . Denna kan också åskådliggöras 
på ett oscilloskop genom att anslutning 
finns för detta. 

Priset är i skrivande stund ej fastställt, 
men denna "juvel" kommer troligen att 
kosta minst 2 500 kr. 

Svensk representant: Heatbkit, Schlum
berger AB, Stockholm. 

"DE LINJÄRA" NY SERIE 
FRÅN ERA, FRANKRIKE 
RT gjorde ett p g a missförstådda tekniska 
intentioner misslyckat försök i vintras att 
presentera ERA:s nya förstärkare, som 
kom att återges sotsvart och dessutom in
bruten på fel plats i texten! Se januarinum
ret och sidan 14. Där står några grunddata 
för den nya förstärkaren man nu lanserar. 

Vår nya bild från en utställning visar 
förstärkaren, förhoppningsvis något tydli
gare, och dessutom i sällskap med den 
matchande utförda tunern, T S 2. Den är 
för både FM- och AM-mottagning och 
gjord med varicapteknik samt utförd i 
"moduler", elektriskt sett. FET på ingång
en och i övrigt flera IC. Reglerbar muting. 
Tre stationer är "inprogrammerbara". 
Känslighet enligt data bättre än 2 flV. Gi
vetvis klar för stereofoni; decoder ingår. 

Ny i ERA-programmet är också den 
"Iinjära" receivern 230 (det franska ut
trycket "ampli-tuner" är f ö mycket bra 
och skulle obehindrat kunna ersätta det 
oegentliga engelska "receiver" för en kom
binerad förstärkare-radiodel ... ). 

Apparaten som Chantal Thomas de-

monstrerar handgripligt här för RT:s läsa
re är en 230 som ger 2X 30 W vid ett klirr 
om 0,2 %. Tunerdelen ingår i TS 2, och i 
övrigt har man ett S/N om 60 dB i för
stärkaren som bör vara förutnämnda ~'T 

50 fast lite upptrimmad från dess 2X 20 W. 
ERA företräds av Audio Stockholm. 

NYTTIGA SMÅTILLBEHÖR 
FÖR SKIVSPELARE m Fl 
Från firma MB-verken, Box 197 i Eskils
tuna kommer de här avbildade små till
behören som skall användas vid skivav
spelning. Som man påpekar, är det viktigt 
att verkmekanismen får arbeta under 
gynnsammaste omständigheter och att 
minsta slitage och bästa ljud uppnås då 
verket hålls plant, står "i nivå" alltså. Med 
dels ställfötterna i svartoxiderat automat
järn, dels den lilla libellen - vattenpasset 
- i förnicklad mässing kan man stötta 
upp en skivspelare och avväga dess plana 
placering. Libellens känslighet är 0,30 
mm/m. En sats om vattenpasset och tre 
fötter kostar 17 kr från firman. 

Ja, de äldre Tboren-verken hade inbyggt 
vattenpass, och detta var en utmärkt detalj 
som tyvärr försvunnit hos de nya versio
nerna. Bruk aven dylik anordning rekom
menderas, och glädje har man f ö aven 
libell i många andra sammanhang än just 
hi fil 

LJUDARKIVSYSTEM 
LANSERAS AV 3M 
Från Scotch kommer ett nytt ljudarkiv
system med tonbanden i välkända " Dyna
range" -serien och det består aven serie 
lättlöpande arkivkassetter som utformats 
efter tre storlekar. Man får också nya, ef-
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fektiva bandspolar i vit plast, som genast 
avslöjar smuts och damm. Kassetterna är 
hopkopplingsbara. De är tättslutande och 
ett system för kod- eller siffermärkning 
underlättar identifieringen. 

SAE-PROGRAMMET 
NU KOMPLETTERAT 
Den här bilden, vars kvalitet tyvärr inte 
blivit så bra, visar den nu tydligen full
ständiga produktlinjen från SAE, USA -
se ett tidigare test i RT av förförstärka 
ren! Här ses nu överst t v equalizern med 
sina oktavbandsreglage, t h förförstärka
ren - bara den kostar över 5 000 kr -
och underst t v slutsteget med två stora, 
belysta effektmetrar. Man bör få ut så där 
en 500 W ... 

Till höger nederst den nya och superför
finade digitala frekvenssyntestunern för 
FM från SAE. Ska vi tippa att bänken 
med all denna härlighet går på ca 25 000 
kr? Annars kan ingenjör Sven Eriksson, 
Siljansvägen 51 i Johanneshov, berätta om 
detta och annat kring SAE, statusmärket. 

SYNK-AGGREGAT 
TILL UHER 
Den här bilden visar, som vi hoppas fram
går, en Uber Report av den modell som 
har synkroniseringskretsar för filmning, 
dvs pilottongenerator till kameran . RT har 
tidigare presenterat modellen, också data
mässigt, men inte det nya synkaggregatet 
W 352 'med sin sjuiäges funktionsväljare. 

AMPEX LÄGGER A V "HOME m-Fl" 
TILL FöRMÅN FÖR NY BANDTYP 
Välkända Ampex i USA har nu meddelat 
att man upphört att göra bandspelare för 
hem bruk. I stället inriktar man sig enbart 
på proffssortimentet. 

Ampex har redan kromdioxidtape, men 
ämnar satsa på kobolt plus järnoxid med 
doping som nytt informationsmedium per 
tape. I motsats till kromen behöver man 
vid koboltkonceptionen inte öka förmag
netiseringen och kan obehindrat använda 
bandet utan specialtonhuvuden och andra 
spaltmått. S/N är högt för kobolt, och till 
hösten kommer bandtypen hit. Original 
Sound i Stockholm importerar. 
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Gratis elektronikmätningar 
i butik jippon över Sverige 
Foto: Tandberg Radio AB och RT 

* Det började i USA där ett par firmor, säkra på sin kvalitetsdomi
nans, inledde omkringkuskande i ett slags rullande konsultlabb åt 
amatörer som fick komma till hi fi-handlaren med vad de hade och 
ta del av budskapet ... * Sedan hösten 1971 har detta slags jämförande reklam i förening 
med utfärdande av "mätintyg" börjat breda ut sig också i vårt land 
- och mera lär det bli till hösten. 
* RT har synat delar av verksamheten som två firmor bedriver och 
vill i bandspelarfallet inte alltigenom godta mätförfarandet sådant 
det försiggår, trots de reservationer protokollen bär. * Sy,npunkter är välkomna! 

•• Efter amerikanskt mönster har vi 
begåvats med fabrikant- och importörbe
kostade turnerande "mätsällskap" som ger 
publika föreställningar hos radiohandlare 
på någon större ort som är villiga att upp
låta lokal; RT berättade i januari numret 
om att Tandberg tagit upp iden, och att 
det hela går ut på att man gratis utför 
vissa grundläggande mätningar på t ex 
bandspelare (som i Tandbergs fall) och att 
märke, årsmodell osv saknar betydelse då 
den intresserade kommer knegande på sin 
klenod - han får apparaten uppmätt, 
ehuru summariskt, och som minne av be
söket får vederbörande ett "certifikat" 
över bandspelarens status. Kanske får han 
också några ord på vägen om hur mycket 
bättre mätgivarens (om uttrycket tillåts) 
nya produkter är ... annars finns det nog 
sammanhang att ana och skyltar att läsa 
på ... 

Efter det att Tandberg startat sin mät
turneverksamhet i landet på senhösten 
1971 har man mätt på flera tusen band
spelare under 1971-1972 (den exakta siff
ran har RT inte fått) längs resor som 
sträckt sig från övre Norrland ner till Syd
skåne. Alla de större städerna har täckts 
in, liksom många mindre orter. 

Sedan Tandberg kom igång tövade inte 
Nasabs Edward Lieff med att praktisera 
iden, så mycket mera som det är firmans 
huvudmän AR och Marantz som i USA 
varit främsta f<öreträdarna för den här 
sortens elektroniska gratis konsultationer. 

Tecken tyder också på att flera firmor 
i hi fi-branschen nu till hösten tänker ställa 
sig till landsvägarnas folk och dra ut i 
busken med voltmetrar, vita rockar och 
vänligt bemötande varhelst en eller två ap
paratinnehavare komma samman. Det he
la öppnar intressanta perspektiv, där slu
tet måste bli ett land genomkorsat av mät
karavaner, fejder mellan rivaliserande 
klirrpatrull och svajplutoner på klappjak
ter i stugorna på någon liten bortglömd 
kassettspelare, ej vägd och mätt ännu. 
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Fig 1. Här skockas allvarliga och spänt av
vaktande bandspelarägare kring Tandbergs 
mät-team någonstans i Sverige (Östersund?) 
där man dragit in hos en radiohandlare. När
mast kameran instrumenteringen i form av 
oscilloskop, räknare, svajmeter och så Hew
lett-Packard-enheterna för spänningsmätning 
och klirrförekomst. Det är tydligen en Beo
master som förts till test här. 

1 000 förstärkare på 2 månader 
God mätinstrumentering i stativ 
Låt oss börja med att titta på Nasabs verk
samhet. Firman ligger i Göteborg, och 
man har importerat speciella s k MAAP -
Maranl z Audio Analysis Program - Mo
bile Testing Systems. Firman har ingenjö
rerna Ola Sand borg och Rolf Sleinbach, 
som också leder fältförsäljningen för Nas
ab, verksamma med "mätbussen". (Dvs 
man gör nu ett uppehåll under sommar
månaderna.) 

Teamet fanns ute hela april och maj, 
under vilken period man besökte ett 40-tal 
platser och i genomsnitt gjorde ett 20-tal 
förstärkarmätningar om dagen: 

- Ja, totalt har vi väl nu mätt upp 

nära l 000 apparater, säger Steinbach till 
RT. Vi mäter enbart förstärkare, och för 
det tillgår vi alltså ett hopbyggt, väl fun· 
gerande testcentrum som består av föl
jande: 

Underst i stativet ligger en Weston
oscillator av lågdistorsionstyp; typiskt 0,1 % 
över 40 Hz för godtycklig utnivå upp 
till 12 V RMS. Oscillatorn är steglöst fun
gerande från 10 Hz till 100 kHz. 

Det som nästan mest drar blickarna till 
sig är de sex stora precisionsmotstånden 
från Dale, icke-reaktiva, enprocentiga för 
laster mellan 4 och 16 ohm för att precis 
passa vilken förstärkare som helst. Resi
stansen är oberoende av t ex temperatur 
och håller sig uppmätt stabil till 250 W ut. 

Under motståndens glänsande rad lig· 
ger ett smalbandigt (500 kHz) oscillo
skop av dubbelstråletyp, Hewlett-Packard 
1200 B. Med detta klarläggs var gränsen 
för klippning ligger vid uteffektmätningar
na på förstärkarna. Man f~r givetvis också 
kantvågssvaren på oscilloskopet. H-P-sco
pet användes också av mätteamet för att 
kalibrera och justera in övrig mätutrust
ning i stativet, som man ju skulle kunna 
förmoda. "Scopet" är mycket lättskött med 
sina skjutreglage och tydliga display. Från 
H-P kommer också två andra väsentliga 
instrument i panelen: 

I den sitter nämligen också ett par som 
standard ofta använda mätinstrument, två 
rörvoltmetrar H-P 400 F för indikering av 
RMS-spänningsvärdet över lastmotstånden. 
Spänningen omvandlas till effektvärden på 
känt sätt genom formeln E2 JR, där E står 
för spänningens effektivvärde och R för 
resistansen i ohm för aktuell last. 

Man tillgår vidare samma firmas kända 
distorsionsanalysator 333A, kapabel att in· 
dikera klirr ner till 0,010 % av max signal 
vid godtycklig frekvens med en noggrann
het vid mätningen om ± 3 %. H-P brukar 
framhålla att en klirrangivelse om 0,5 % 
här inom området 0,485-0,515 % är vida 
mer exakt än vad som vanligen gäller för 
tonfrekvensförstärkares mätningar. 

Som kan ses av RT:s bild - förhopp
ningsvis - finns också en Hewlett-Packard 
funktionsgenerator bredvid voltmetrarna: 
Detta la boratorieinstrument ger sinus- och 
kantvåg och oscillatorns frekvensområde 
ligger mellan 4 Hz och 2 MHz. H -P 209A, 
som beteckningen lyder, används för fre
kvensgångstest. Den här tongeneratorn 
kompletterar huvudoscillatorn, och för IM
mätningar, . t ex, behöver man ju två in
strument av det här slaget. 

Överst har inrymts en speciell strömför
sörjningsdel från Simpson. Här finns trafo, 
voltmeter och effektmeter för AC. Stabi
liseringskretsar ger 220 V ut till förstärka
ren under provning för att man skall und-



gå lokala nätspänningsvariationer som ev 
kan förrycka mätresultaten. 

Stativet är uppbyggt kring en "opar
tiskhetspanel", s a s; kopplingar som stan
dardiserar mätförfarandet, så att detta inte 
a vviker från gång till gång. Man behöver 
bara göra anslutningar för in- och ut
gångar till förstärkaren under värdering. 
Testet genomförs sedan "programmerat", 
utan krav på omkopplingar eller anslut
ningar. 

Förstärkaren analyseras 
i ett lO-punktsprogram 
Ett förstärkartest sker i 10 steg, dvs det 
här beskrivna mätandet som kunden får 
protokoll på sker så. Man mäter uteffekt 
vid tre effektnivåer, 20, 2000 och 20000 
Hz för båda kanalerna vid samtidig drift 
och utstyrning över last. 

Steinbach inskjuter här: - Det ar alltså 
inte fråga om något "adderande av musik
watt" eller en kanal å t gången, som en del 
tillverkare älskar att ange ... 

Vidare uppmäts frekvensgå ngen för om
rådet 20, 50, 10 000, 20 000 och 40 000 Hz, 
dvs avvikelsen i dB anges på fem ställen. 
Total harmonisk distorsion upptages slutli
gen, varvid en skala från Poor till Out
.\'Ianding är angiven bredvid det procentin
delade log-fältet, graderat från 20 Hz till 
20 kHz och 0,01 % till 50 % klirr. 

Uppkoppling och injustering för mät
ning tillgår så här: 
• Oscillatorns utgångar ansluts förstär 
karingångarna på apparaten under test. 
• Förstärkarens utgångar kopplas till det 
par lastmotstånd som passar - 4,8 eller 
16 ohm (vi förutsätter att det är en stereo
förstärkare det gäller) . Förstärkarens ton
kontroller ställs i mittläge för rak tonkurva. 
'. Alla filterfunktioner nollställs. Loud
nesskontroll, om sådan finnes , kopplas 
bort (Outläge). Volymratten vrids upp, 
varvid utnivån granskas på testpanelens in
matningsvärden. Balansen, slutligen, måste 
stå i neutralläge. 
. ' Testet dras igång med att en sinuston 
med frekvensen 1 kHz påföres förstärka
ren . Signalnivån ökas, till dess utsignalen 
frå n apparaten tydligt distorderas och klip
per på oscilloskopet. 
. ' Då man vet var detta sker, drages in
nivån ner till precis under klippningsgrän
sen på sätt som ofta beskrivits i RT:s egna 
provningar. Nu avläses vad voltmetrarna 
anger ifråga om effektivvärdesspänning, 
och, som nämnts tidigare, omvandlar man 
spänningen till effekt - watt ut - vilket 
värde noteras i mätprotokollet. Skulle för
stärkaren "ge ut" mera s k kräm än vad 
tillverkaren anger i data, skall dock nivån 
dras ner till detta nominella värde för det 
som följer nu, nämligen klirrmätningen . 
. ' Härvid påföres förstärkarens ingångar 
en sinusspänning med frekvensen 20 kHz 
med viss amplitud (identisk), och för varje 
kanal känner klirrfaktorbryggan av värde
na för aktuella testfrekvenser. Dessa pric
kas in på tillämpliga ställen i koordinater
na klirrnivå/frekvens , och de tre punkter 
man erhållit vid 20 Hz, 2 resp 20 kHz för
binds med varandra (någon automatisk 
skrivare ingår ju inte i testpanelens instru
mentering) . 

De runt om i landet upptagna mät pro
tokollen för förstärkare av alla de slag fö-
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Fig 2. Så här ser Tandbergs klinik protokoll ut. I det här fallet härstammar det från Lund, där 
RT kunde följa ~ervicen ett par dagar. Märk avtrycket från tonhuvudet. Märk också reserva
tionen om att "de bästa insfrumenterna" använts, men att I detta inte nödvändigtvis innebär nå
gon "slutlig bedömning" av apparaten ... 

reter naturligtvis alla välbekanta svagheter 
som RT-Iäsarna bör ha blivit förtrogna 
med genom tidningens omfattande prov
ningar genom åren och som är hi fi-tekni
kens "eviga följeslagare" , som det tycks. 

Välbekanta och gamla svagheter 
ger mätrnässiga utslag vid test 
Typiskt för en stor mängd provade appa
rater är - och det kan man hävda utan 
att precis ha datorbehandlat underlaget i 
statistiskt säkerställt urval - att hög dis
torsion är förhanden p g a onödigt dåliga 
förförstärkarsteg. Dessa står också för alst
randet aven myckenhet brus, som känt. 
Vidare har vi en stor grupp enkla appara
ter (i några fall också ganska dyra, tyvärr) 
som uppvisar betänkliga effektsvagheter 
jämfört mot data. 

Dåliga nätdelar, vilka hämmar uteffek
ten särskilt vid låga frekvenser, är ett an
nat ofta mötande fenomen . 

3-d B-gränserna håller ofta nog inte hel
ler, dvs förstärkarna är inte kapabla att 
avge halva effekten över en viss band bredd 
inom givet klirrvärde . 

Effektbandbreddstudier är inte minst in
tressanta att göra med tanke på att förstär
kare är så olika gjorda: Man kan, och det 
har vi påtalat i våra egna provningar, få 
en resulterande hög distorsion i en förstär
kare vid låga frekvenser, alltså i 'basen, till 
följd a v bristfäll igheter i effekthänseende 
genom att konstruktionen gjorts med kon
densatorer kopplade på utgångarna och 
då dimensionerats mindre nöjaktigt. RT är 
av den meningen , att det ibland kan bli en 
kanske lite väl drastisk utslagning av för 
stärkare som inte har den "proffsiga" lös
ningen med balanserad, kondensatorlös ut
gång; där ligger klippgränsen högre. 

Att mäta förstärkare är annars betydligt 
mindre lotteribetonat än att mäta bandspe
lare och lämnar mindre rum för godtycke; 

därmed inte sagt att sådant medvetet varit 
för handen i något känt fall. Förstärkarens 
parametrar är rätt givna och inte så fly
tande som den komplicerade elektromeka
niska anordningen bandspelare med nöd
vändighet måste bli . 

En kritisk invändning kanske man kan 
ha mot förstärkerimätandet: Provningarna 
tar inte fasta på den mycket väsentliga 
faktorn överstyrningskapacitet på grammo
foningången, något RT alltid noga beaktar 
därför att den betyder så mycket i prakti
ken . 

Tandbergs mät-team landstäckande -
men bedriver man egentligen klinik? 
Tandberg-mätandet är, som nämnts, myc
ket omfattande geografiskt sett. RT följde 
under två dagar - 2 och 3 december 1971 
- mät jobbet som de dagarna var förlagt 
till Lund och en stor radiofackhandel där. 
Vi har få tt ta del av alla mätprotokoll 
från dessa dagar och vidare en ansenlig 
bunt protokoll från en senare sejour i Gö
teborg. Genom lite preliminära utvärde
ringar och räknande kan man på sannoli
ka grunder förmoda, att verksamheten i 
Lund, kvantitativt och selektivt, med av
seende på rr.ärkesförekomst, är rätt typisk 
som riksgenomsnitt. Under de två dagarna 
behandlade man totalt 68 bandspelare. 
(Apropå verbet "behandla": Tandberg kal
lar mätverksamheten för bandspelarklinik
service; inte riktigt egentligt - en klinik 
ställer inte bara diagnoser utan verkar te
rapeutiskt också, alltså behandlande. Tand
berg åtgärdar ju inget, lika lite som Nasab, 
ev trimning och lagning får kunden bestå 
själv. Kanske plats för en elektrorikens 
sjukronorsreform .. ?) - Alltnog, en blick 
i protokollen (där det står att ingen "slutlig 
bedömning" skett - men kan det uppfat-

46 ~ 
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RThar 
PROVAT 

Semicon FM-tuner TU77 

Semicons förförstärkare och slutsteg, SE77, resp P A 77, har tidigare 
testats med gott resultat här i RTl. Bilden kompletteras nu med TU77, 
en radiodel i samma design som förstärkarna. Den säljs som byggsats 
men - till skillnad från förstärkarna - med kretskortet färdigmon
terat och trimmat. 

RT:s provning uppvisar genomgående goda data med överbetyg för 
distorsionen, som är exceptionellt låg. Keramiska filter i MF -delen 
bidrar till låg kostnad och enkel uppbyggnad, men lämnar samtidigt 
en del övrigt att önska beträffande MF -selektionen. 

1-----..-.. LF ut 

Fig 1. Experimenten hos Semicon ledde bl a till en FM-tuner med flIslåst l:a oscillator. Princi
pen är ytterst enkel (ingen MF eller detektor erfordras) och ger goda data, i synnerhet för 
distorsionen, men problem med främst skärmningen gjorde att man t v släppte iden. 

Från 
2:0 MF 

I I 

Avstämningsindikator 
,----,----=-- ---r-----.-- +6V lomp

Till AFC - förstörkare 
progrom- o-----.-~~:.:..:..-.:'_=_; 
väljare 

LF t ill nivå
förstärkare 

AFC 

spänning 

till/fron L-L-__ -'---l-__ -'-__ ---J..._-l---l 

19 V-lindning 
på nöt trons
forma torn 

Fig 3. Principschema över kvotdetektor, AFCförstärkare och avstämningsindikator. 
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.!. Med tanke på det stora utbudet ut
ländsk - främst japansk - ljudutrust
ning är det speciellt roligt när det dyker 
upp en helsvensk konstruktion, i synner
het om den är av god kvalitet och kan 
mäta sig med de bästa utlänningarna. 
Sonab som jämte Dux ju under några år 
fått svara för så gott som hela den sam
lade produktionen av svensk hi fi -utrust
ning, är numera inte helt utan inhemsk 
konkurrens. Detta efter att Semicon, som 
för bara ett par år sedan var en liten och 
oansenlig firma, i början av förra året 
lanserade förförstärkaren SE77. Denna 
byggsatsförstärkare visade sig vid vår 
provning1 prestera riktigt hyfsade data, och 
när sedan ytterligare några månaders "fi
lande" resulterade i ett slutsteg (PA77)1 av 
mycket god klass, i datahänseende nästan 
jämbördigt med långt dyrare, färdigbyggda 
förstärkare (sedan testet har PA 77 under
gått en ansiktslyftning och fått något hög
re uteffekt, bl a), fick många upp ögonen 
för att detta var ett attraktivt alternativ 
för alla med tillgång till lödkolv och en 
lagom portion händighet. Tyvärr har Se
micon hittills hårdnackat avstått från att 
producera färdigbyggda förstärkare, vilket 
i enstaka fall lett till att personer, som 
aldrig tidigare hållit i en lödkolv, blivit 
besvikna över det färdiga resultatet. 

Försök med faslåsning 
och frekvenskomprimering 
Det bekantgjordes redan i begynnelsen att 
förstärkarkombinationen skulle komplet
teras med en tuner l samma utförande -
svartlackerad låda och silvereloxerad 
frontpanel. Att de, som tidigt skaffade sig 
förstärkarna, har fått vänta ända till nu 
med radiodelen, beror bl a på att man hos 
Semicon i början hade stora ambitioner 
att prova mer okonventionella konstruk
tionsprinciper för att kanske producera en 
tuner, som skulle skilja sig från det mesta 
man tidigare sett på marknaden. 

Med hjälp av den för RT-läsaren väl
kände konstruktören L eif Asbrink kon
struerades en tuner med faslåst l:a oscil
lator, utan MF-steg och detektor. Man la-

1 Semicons förförstärkare SE77 testades i 
RT, 1971, nr 3, och effektförstärkaren 
PA77 i RT 1971, nr 5. 
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de helt enkelt oscillatorn på samma fre
kvens som den mottagna FM-signalen och 
blandade ner direkt till en LF-signal, som 
fördes tillbaka till oscillatorn och fick styra 
denna . Detta är den enklaste formen av 
faslåsning (principen visas i tig 1) och re
sulterade i en utsignal med ytterst låg dis
torsion - inget detektor tillskott - i en 
elektriskt sett mycket . enkel mottagare. 
Metoden är dock inte helt problemfri; 
minst fyra HF-steg bestyckade med FET 
ansågs erförderliga, samtidigt som pro
blem med skärmningen uppstod. 

En direkt fortsättning på experimenten 
i syfte att reducera främst distorsionsbi
draget från detektorn samt öka känslighe
ten, bestod i att man införde frekvenskom
primering. Härvid utgick man från en kon
ventionell tunerkonstruktion, i vilken en 
frekvens beroende signal återfördes från 
detektorn till oscillatorn så att den senares 
frekvens ändrade sig något med detektorns 
utsignal (en sorts AFC med kort tidskon
stant). På så sätt motkopplas felaktigheter 
som uppstår i detektorn (eller i MF-delen), 
vilket ger mindre distorsion. 

Inte heller i det här fallet slapp man 
emellertid undan följd problem; bl a var 
det svårt att få motkopplingen bredbandig 
utan att systemet samtidigt råkade i själv
svängning. Det torde vara fullt möjligt att 
med ökad. arbetsinsats komma till rätta 
med de här problemen, men med tanke på 
kostnaden ansåg man hos Semicon det in
te realistiskt att fortsätta på den inslagna 
linjen, i synnerhet som man lyckades kon
struera en konventionell tuner med mycket 
goda distorsionsvärden. 

Experimenten med faslåsning och fre
kvenskomprimering behöver ju knappast 
anses som bortkastad tid, utan torde ut~ 
göra en god erfarenhetsgrund att bygga 
kommande produktioner på. 

Mera förarbetad byggsats 
för FM-tunern TU77 
N u till den föreliggande konstruktionen, 
TU77, vilken levereras som byggsats men 
- till skillnad från förstärkarna - med 
kretskortet färdigmonterat och trimmat. 
Det enda som köparen behöver göra är 
att montera kortet i lådan och förbinda 
det med omkopplare m m på frontpanel 
och baksida, en procedur som inte tar nå
gon längre tid i anspråk. 

-lO J-li.1I1-l-+++H-I+tt1H-I-t+tH+tt--H-+++t+tH 

-9°09,5 +'~7lJ.!,!--,--+-L.J...fJ5 ~7 '-';,,!;--J--;!20,--'--'-,';;50 '-;!70~1OO~-.i'OO"'"--';500~700~1000 .. V 
In"9nol over looa 

Fig 4. Brus och distorsion relativt utsigualen 
(75 kHz sving, 400 Hz mod). Kurvorna är 
ovägda och inkluderar brum. Utan brum för
bättras värdena vid 1 mV ytterligare några ... 
dB. ,. 
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Fig S. TU77 är mycket enkelt uppbyggd på ett enda kretskort, vilket 
levereras färdigmonterat och trimmat. Bakom omkopplarna, i mitten 
av bilden, har plats lämnats för stereodecoder. 

Fig 6. Semicons 77-serie är nu komplett. Nerifrån: effektförstärkare, 
förförstärkare och FM-tuner. 

TU77 har ett ganska spartanskt utseen
de utan stora avstämningsinstrument, 
mängder med rattar och annat krås. Men 
de viktigaste kontrollerna finns där: en 
tryckknappsväljare för fem program, 
AFC-omkopplare, mono A och mono B 
som möjliggör val av M , resp S-kanalen 
för den som sätter in en FM/FM-dekoder, 
stereolampa (tänds automatiskt), nätström -
brytare samt en avstämningsindikator med 
två lampor i en balanserad koppling. När 
stationen är rätt inställd lyser båda, vid 
snedställning lyser den ena lampan starka
re. Principen är lånad från Quad FM-3 
och ger distinkt indikering. 

En brist med det exemplar RT fick till
gå för mätni ng var den dåliga inställ
ningsnoggrannheten i programväljaren. 
Denna, som i sig själv inte kan ge någon 
noggrannare inställningsmöjlighet, visade 
upp till tre fl fyra MHz fel vid vissa lägen 
på skalan. Det är ganska mycket, men ef
tersom programmen vanligen ställs in en 
gång för alla, har det ingen större pråk
tisk betydelse. Det är en typisk barnsjuk
dom, som Semicon har lovat att kurera tills 
nästa tunerserie kommer ut på marknaden. 

När detta skrives (i slutet av april) leve
reras tunern endast i monoutförande, men 
med plats för stereodecoder. Arbete pågår 
dock med att framställa en pilottondeco
der, som skall vara färdig redan nu i som
mar och troligen iDtlehålla ReA-kretsen 
CA 3090 (se RT nr 4). 

E n FM/FM-decoder är också under ut
veckling för TU77 för det fall FM/FM
systemet kommer att tillämpas. 

Dual gate MOS/FET 
i HF -steg och blandare 
Tunerns HF-del är vad som numera kan 
betecknas som konventionellt uppbyggd , 
men med inslag av ett par mindre vanliga 
konstruktionsdrag (se jig 2). 

Både HF-steg och blandare innehåller 
MOS/FET-transistorer av dual gate-typ 
med båda styrena (gate) förspända för att 
ge stabil arbetspunkt. Till den första tran
sistorns styre tillförs insignal resp AG C-
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spänning och till blandarens båda styren 
signal- resp osciUatorspänning. God isola
tion erhålls härigenom, och oscillatorn på
verkas inte av ändringar i signalnivån. Tre 
avstämda HF-kretsar ger god spegelfre
kvensdämpning och samtidigt tillräcklig 
HF-bandbredd. De dubbla, motriktade ka
pacitansdioderna påverkas inte av HF
spänningen . 

I TU77 tages AGC-signalen ut direkt ef
ter blandaren och jöre den avstämda 10,7 
MHz-kretsen. Detta medför att AGC er
hålls också för signaler utanför MF-pass
bandet, varvid starka signaler t ex 500 kHz 
bredvid den avlyssnade hindras från att 
bidra med distorsion. Tunerns goda för
måga att undertrycka starka och återkom
mande tändstörningar kan också härledas 
från detta faktum. 

Denna metod kräver hög förstärkning 
av AGC-spänningen, vilket sker med hjälp 
aven toppdetektor med s k "fast attack 
slow release". 

MF -delen uppbyggd 
med keramiska filter 
MF-delen är uppbyggd kring två integre
rade Motorola-kretsar, MC 1355, vilka 
tillsammans ger mycket hög förstärkning, 
mer än 100 dB. MF-selektionen erhålls 
med hjälp av två keramiska filter, där det 
första sitter direkt efter blandaren för att 
ge bästa spuriousdämpning. En kombination 
av C1evite FM4 och Murata SFC 10,7 MA 
visade sig ge den bästa , fasgången . Be
gränsning sker redan på bruset, vid 1,2 
f.tV (-3 dB). 

Detektorn (se jig 3) utgörs aven kvot
detektor uppbyggd med diskreta kompo
nenter. Omfattande försök gjordes med 
koincidensdetektorer (bl a SGS integrerade 
MF-förstärkarejdetektor T AA 661), men 
ingen direkt fördel över kvotdetektorn 
kunde påvisas . Däremot hade man svårt 
att komma till rätta med koincidensdetek
torns frekvensberoende distorsion liksom 
att erhålla låg distorsion samtidigt med 
högt signal- brus -fö rhåIlande. 

Kvotdetektorn i TU77 har utförts låg-

ohmig för att inte ge upphov till termiskt 
brus i efterföljande nivåförstärkare. Band
bredden är 1 MHz (topp till topp) och de
tektorkurvan mycket linjär, som framgår 
av uppmätta distorsionsvärden. 

AFC-spänningen förstärks i en AFC
förstärkare (se jig 3) och tillförs samtliga 
avstämda kretsar i HF-steg och oscillator, 
så att kretsarna hela tiden ligger synkront 
avstämda. 

Strömförsörjningsdelen har två stabilise
ringskretsar, 'för matningsspänning resp 
kapacitansdioder. En FET-transistor styr 
AFC-spänningen via en spänningsstabili
sator. 

Sammanfattning och utvärdering: 
TU77 verkar i det stora hela vara en gan
ska genomtänkt konstruktion. Viktiga pa
rametrar som känslighet, S/N samt spegel
frekvens-, MF-, intermodulations- och 
AM-dämpning ligger helt inom gränserna 
för vad som krävs aven god FM-motta
gare. (HF-intermodulationen har upp
mätts enligt en av IEEE nyligen föresla
gen mätnorm, som Televerket redan börjat 
mäta efter och som troligen snart kommer 
att utgöra standard.) 
• Den harmoniska distorsionen har man 
tydligen lagt ner mest arbete på att mini
mera och pressa ner till exceptionellt låg 
nivå . Som mest uppmättes en promille to
tal distorsion vid fullt sving, men som 
framgår av tabellen uppmättes värden än
da ner till 0,02 %. Det är veterligt de 
bästa distorsionsvärden, som i R T: s regi 
uppmätts på en tuner, och man får söka i 
betydligt högre prisklasser för att hitta en 
motsvarighet. 
• Tunerns förmåga att undertrycka en 
svagare, icke önskad signal på samma fre
kvens som nyttosignalen (det s k injäng
ningsindex) får också högsta betyg. 1,0 dB 
uppmättes enl IHF och det är ett mycket 
bra värde, då det vanligen brukar ligga 
närmare 2 dB. 
• Minuskontot belastas främst av den då-
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Intensiva USA-experiment 
med flerkanal-stereofoni 
över FM-radiostationerna 

* Utan program material kan inte vare sig stereofoni eller något flerkanaligt ljud 
konkretiseras för återgivning, och programmaterialet är till klart övervägande del 
grammofonskivor - och kommer med stor sannolikhet att fortsätta vara det. * Bakom den pågående jättefighten mellan ett par världskoncerner som lanserar 
var sitt system för 4-kanalljud från skiyor finns en "isbergsdel under vattnet", som 
är värd kanske miljarder. * Det är alltså grammofonindustrins produkter, som det gäller att vinna för det 
egna systemet i största möjliga grad. I USA i synnerhet är mycket stora intressen 
förenade med musikutbudet per skiva från främst de flera tusen radiostationerna, 
och här gäller diskussionen nästan lika mycket som själva hi fi-aspekten osv frågor 
som kompatibilitet, frekvensspektrum och annat som är nära förenat med rådande 
sändningsförfattningar . * RT ger här en kort bakgrund till olika, pågående experiment med "påbyggd" 
radiostereofoni med 4-kanalljud i USA, något som de s k syntessystemen befunnits 
både tekniskt och regelmässigt mest lämpade för. 

•• En del av debatten kring 4-kanalste
reufonin som nästan alldeles kommit bort 
i Norden är den som handlar om de skilda 
systemens användbarhet för radioöverfö
ring. Det är åtminstone i vårt land inget 
att förvåna sig över, då vi inte ens har 
några reguljära stereofoniska radiosänd
ningar utöver de "experiment", vilka be
drivs varje (!) onsdag över två städers sän
dare. Men i USA är en av diskussionens 
huvudpunkter just kompatibilitet för ra
diobruk, dvs i vilken omfattning de olika, 
föreslagna systemen för flerkanalig ljud
överföring eller, om man så vill , de ljud
perspektivskapande förfarandena, lämpar 
sig härvidlag. De till ett antal av flera tu
sen uppgående amerikanska radiostatio
nerna med musikprogram praktiskt taget 
24 timmar om dygnet är - liksom den 
bas allt vilar på, grammofonindustrin -
givetvis huvudintressenter i den frågan. 
Man lever av reklam inslag och av närings
livet stödda program (undantag finns na
turligtvis), och allt som kan användas i 
kvalitetshöjande och konkurrerande syfte 
uppmärksammas livligt. På senare år har 
två ganska revolutionerande nyheter kom
mit slag i slag: Dels möjligheten att sätta 
in Dolby-elektronik på sändarsidan, vilket 
utan att på något vis inkräkta på gällande 
amerikanska teletransmissions bestämmelser 
medfört väsentligt bättre programtäckning 
och signalutbredning utan motsvarande ök
ning av sändareffekten (något som skulle 
kräva tillstånd av FCC) och mycket bättre 
programkvalitet i termer av gynnsammare 
S/N, mm. - Kritiska röster har föralldel 
inte saknats på senare tid; studiotekniker 
på olika stationer ifrågasätter om investe
ringen i Dolby är meningsfull mot bak
grund av att en mycket stor del av FM
nätets programtid ägnas åt malande, dyna
mikskuren rockmusik, där Dolbyinverkan 
knappast kan betyda särskilt mycket. 

Dels har sålunda detta med fJerkanalig
heten gjort sitt intåg. RT har tidigare be-

skrivit de olika försök som gjorts på både 
öst- och västkusten med skilda och inveck
lade system, bl a två samsändande statio
ner! 

Allsmäktiga FCC vänder tummen ner 
för skivan med 4 diskreta kanaler 
Här är läget nu något förvirrande. Man 
måste inrätta sig efter de bestämmelser och 
direktiv som FCC, USA:s mäktiga telesty
relse, utfärdar. Man har därifrån medgivit 
att en del experiment får bedrivas med 
olika system, men det har rätt klart utsagts, 
att några reviderade, nya bestämmelser ic
ke kan väntas till förmån för den nyaste 
teknologin på de här områdena. Det bety
der i klartext, att system, vilka avses fun
gera som "diskreta", med fyra av varand
ra oberoende ljudkanaler, får det svårare 
att vinna gehör. Man måste definitivt hålla 
sig inom det 75 kHz-band som bestämmel
serna tar fasta på, och FCC har hittills be
stämt krävt att skall det vara fyra diskreta 
ljud kanaler måste de två "bakre" vara av 
identisk kvalitet jämfört med de främre 
signalleden. Vidare får inga ingrepp ske 
mot den s k SCA-kanalen för särskild bak
grundsmusik (114 kHz) som många radio
stationer hittills haft stora inkomster av 
(R T har tidigare beskrivit det närings
fånget), och några omfattande ändringar i 
befintlig utrustning för sändning eller mot
tagning får heller inte äga rum. Eftersom 
till dato blott ett enda praktiskt fungerande 
system presenterats för 4-kanalighet på ski
va, JVC Nivicos, har förbuden kommit att 
drabba detta i huvudsak. Nu har detta 
system i sig en svår nackdel, nämligen ski
vans korta speltid, ca 20-22 minuter, och 
radiostationerna har rest invändningar mot 
bl a det förhållandet; man kan därför utgå 
från att skivan, med sina ännu spårutrym
meskrävande och mycket känsliga bärfre
kvensspår för upp till 45 kHz, utvecklas 
att svara mot gängse standard. Alla med
ger i princip att ljudet är förnämligt och 

att den "äkta" 4-kanaligheten från skivan 
kommer nä rmast den ursprungliga 4-kana
liga tapekvalitetens, men de praktiska svå
righeterna kvarstår ännu - och beståndet 
av sådana skivor är ju hur som helst be
gränsat ännu så länge. 

Dorrensystemet under provning 
gör anspråk på kompatibilitet 
För det också i RT tidigare beskrivna s k 
Dorren-systemet för radiostereofoni i 4-
kanalighetens tecken är uppgifterna ännu 
något motsägande. Vissa källor gör gäl
lande att FCC inte kan tänkas godkänna 
det, men flera stationer har sedan julen 
1971 haft tillstånd att experimentera med 
sändningar, bl a KIOI-FM i San Francisco, 
Som här hemma, då det gäller Berglund
Mäkitalo-systemet (FM/FM) har special
gjorda decoderenheter ställts till förfogan
de för de intresserade. Dorrensystemet 
sägs vara helt kompatibelt, dvs såväl i mo
nofoni som stereofoni får lyssnaren en 
njutbar och fullständig ljudbild . Inte hel
ler lägger sig Dorrensystemet över SCA
kanalen, vilket t ex det jämsides provade 
H alstead-F eldman-systemet gör. Stereosy
stemet "inne i systemet" är till sin natur 
helt en funktion av det nuvarande syste
met. Man arbetar med 38 kHz-bärvågen 
synkront med den gängse 19 kHz-pilotto
nen. Systemets "svarta låda" , kopplad före 
stereogeneratorkretsarna, får till sig inma
tad de fyra ljudkanalerna. Systemet om
besörjer avkänning och omkoppling till 38 
kHz-frekvensen för de olika kanalerna, 
varvid vänster främre signal ligger på ut
gången under 25 % av det tidsförlopp som 
den sammansatta stereosignalen förefinns. 
Samma process sker för högerledet fram
till och för varje ingående signalfraktion i 
"hörnen". Ut får man en sammansatt 2-
kanalig signal. Den består av vänster fram
led plus vänster bakled jämte höger fram
intryck plus höger ljudbild baktill, eller 
rättare, de signaler vilka skall ge det per
spektivet hemma hos mottagaren. Man får 
alltså ut blott två huvudsignaler till ingång
arna på generatorn, och detta medger att 
all befintlig utrustning kan användas lik
som gängse mätförfaranden för exciter, ge
nerator och test receiver för monitorända
må\. 

På tal om mätningar, så använder Dor
rensystemet alltså, enligt uppgift , inte stör-
re frekvensspektrum än medgivna 75 kHz, 
och uppgiven kanalseparation anges som 
bättre än 35-40 dB mellan de båda främ-
re signalleden höger-vänster. Detta sägs 
också gälla för bakre kanalerna! Man 
kommer upp i 25 dB vid mätningar mel
lan de sidoställda ljudkällorna, alltså t ex 
vänster fram - vänster bak. Distorsionen 
sägs vara likvärdig med förhandenvaran
de stereosystems. S/N är inte sämre, enligt ~ 
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bl a rapporter från demonstrationer inför 
AES-medlemmar och det får nog den ame
rikanska publiken vara mycket tacksam 
för, så dåligt som S/ N är förut för pilot
tonstereofoni. 

Syntes/matris-systemen för 4-kanal 
går att använda utan vidare' på FM 
De här beskrivna (eller antydda) systemen 
har krävt specialtillstånd för utprovning. 
Gentemot de s k syntessystemen, eller den 
matriserade 4-kanalverkan, som den här 
lilla artikelserien handlar om - påbörjad 
i RT:s marsnummer i år - är det den 
stora skillnaden. 

Dessa system - i princip CBS/Sonys, 
E-V: s och Sansuis - kräver inga special
tillstånd alls för att realiseras och de ford
rar inga ingrepp i transmissionsledet. (En 
decoder måste givetvis till i mottagaren.) 
Många stationer har också, alltsedan som
maren 1971, mer eller mindre standardise
rat sig på sådan "encoding".' En känd sta
tion är WCRB i Boston, en annan sådan 
syntessändande (förlåt det' radiotekniskt 
oegentliga uttrycket här) station är WFMT 
i Chicago. Över 150 andra r·adiostationer 
med FM -stereo på programmet tillgodogör 
sig idag band med "kodad" musik enligt 
t ex Sansuisystemet. Nu är skivmarknaden 
dock det intressantaste, ty inget annat me
dium kan erbjuda ett sådant utbud för ra
diostationerna till så lågt pris; därav det 
stora och ännu inte tillgodosedda intresset 
för t ex JVC-skivan - den har satt fart 
på hela industrins utveckling. Otåligheten 
är stor, och man bidar t ex med förvän
tan vad "4-kanalsfadern" Peter Scheiber 
och hans AudioData skall komma fram till 
med s i n länge aviserade 4-kanalskiva ... 

Rätt system för radiomusiken 
ger guld för grammofonbolagen 
Skivmarknaden är en enorm inkomstkä lla 

I Matristeknik 
kort belyst: 
Så här "inkodas" 4 program
kanaler i ett 2-kanalmedium 
•• Matris-tekniken anvisar i huvudsak två 
vägar vid ljudreproduktion: Den ena avser 
det s k 2-2-4-systemet, vilket som känt synteti
serar till 4-kanaligt gängse 2-kanaligt pro
gram material. 

Det andra sättet innebär ett system som ar
betar enligt den fullständigare 4-2-4-princi
pen. Härvid inkodas fyra programkanaler el
ler ljudkällors riktnings- och efterklangsinfor
mation i ett 2-kanaligt medium. En omvand
ling sker via samma mellanled som i det 
första fallet, den s k decodern, så att vid "av
kodningen" fyra ljudkanaler erhålles. 
~ Fig 1 visar blockschemat 'över QS-systemets 
matrisering. Det uppfyller båda nämnda förfa
randens krav. Blockschemat visar här bara 
encoderdelens principiella funktion; decodern 
har utförligt belysts i tidigare avsnitt. - Som 
känt extraherar decodem eller syntetisatorn 
indirekta akustiska komponenter från gängse, 
2-kanaligt material och skapar då illusion av 
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för alla, oaktat alla kassettinbrytningar, 
och det måste man ha klart för sig. R T 
har för en tid sedan mottagit en förteck
ning över antalet enbatt i Japan på sena
re tid framställda grammofonskivor enligt 
matriskodningssystemet - de är över 200 
stycken! - I USA var A&M först med att 
pressa 4-kanaliga LP enligt QS-systemet 
det blev en vokalist som skulle "sitta i 
mitten" av ljudbilden, enligt producenten, 
L ou Adler, som beskrivit det hela i Bil/
board, musikindustrins organ. "She (Caro
Ie King) sound ed right where I wanted 
her." Ett 20-tal album från ABC, Dunhill 
och Command finns på marknaden och 
Enoch Lights kända Project 3 (ofta an
vänd musik för slående stereodemonstra
tioner världen över) håller på att framstäl
la hela 12 nya "album". Alto-Fonic lever 
högt på att distribuera tape med "kodad" 
musik till FM-stationerna USA runt. 

QS-systemet har alltså anammats aven 
lång rad tillverkare av skivor såväl i USA, 
Japan som Europa, men på tal om den 
senare världsdelen verkar brittiska jätte
koncernen EMI, som tillkännagavs "QS
frälst", ha gått över till CBS och SQ på 
senare tid. De japanska skivor för QS
kodning RT kunnat ta del av är främst 
Toshibas, som har utomordentlig ljudkva
litet. Framställningar har också riktats till 
Toshibas representant här i Sverige att ta 
upp import av skivor, men ännu så länge 
har ingen positiv reaktion märkts. Teichi
ku, Crown och King jämte t ex Nippon 
ColumbiaiDenon är andra märken av myc
ket hög kvalitet. I Europa och USA har vi 
etiketterna Electrofa, Capitol, PalM, Mar
coni, Pro be, Decca, Barclay (franskt), Van
guard, Pye, Command, London (Decca), 
Atlantic, Warners, Ovation och ett antal 
specialmärken, vars inspelningar ABC Uf

sprungligen stått för. Med mera, med me
ra! 

Encoder 

Bredbo ndigo I 
fcsvridn ings - JI 
kretsar --------

Fig 1. Blockschema över encodern till QS
systemet från Sansui Electric. 

originalljudfält. Detta avser alltså det första 
fallet , då man skapar fyra kanaler ur två. 

Det andra fallet för syntetisatorn är den ut
vidgade användningen som sker då den kän
ner av det i två kanaler inkodade, ursprungli
ga 4-kanaliga programmaterialet. Där har 
man alltså från början haft fyra ljudkällor el
ler fyra signaler från mixbordet in i enco
dem, fyra signaler vilka i sig kunnat inne
hålla en mängd information från olika mikro
foner. 

Efter mixbordet ligger då den s k encodern. 

R 

CBS, å andra sidan, har alltså ett 50-
tal skivor under utgivning~ och RT har ti
digare i korthet berättat om planerna. Vi 
väntar dock med en utförligare presenta
tion, eftersom inget alls marknadsförts av 
hårdvaran ännu och inga som helst tillkän
nagivanden om någon import gjorts ännu 
sent på våren 1972. Enligt vad RT erfarit 
är dock en prisbilligare variant (med in
byggt 8 W slutsteg) av dr Bauers 4-kanal
system aktuell för demonstration till H ör 
Nu på förhösten i Stockholm. Det rör sig 
då tydligen inte om det förfinade systemet 
med logik kretsar som finns i den större, 
komplexare apparaten från Sony. På mäs
sorna i London och Paris verkade CBS/ 
Sony också " ligga lågt" med 4-kanalljudet, 
enligt RT:s intryck. 

Vi skall avsluta den här introduktionen 
och bakgrunden med att erinra om att QS
systemet hittills fått merparten lovord av 
de testande radiostationerna, vilka använt 
systemet huvudsakligen i konkurrens med 
Electro-Voices och i någon mån med SQ 
(CBS). Det är tänkbart att vissa marknads
och kopstruktionsintentioner avspeglar sig 
i detta förhållande. I Japan använder nu 
"samtliga kommersiella FM-stationer" 
(men har man egentligen fler än fyra?) 
QS-systemet i dagliga sändningar med 4-
kanalprogram, heter det i pressreleaserna, 
och om förhållandet har RT tidigare in
formerat. Det verkar som om Sansuisyste
me t, om man ställer samman olika upp
gifter, skulle passa bäst för radioanvänd
ning tack vare sin "inbyggda osymmetri". 
Å andra sidan kommer alltså CBS med en 
störtflod av goda skivor, musik som gör 
sig optimalt på samma firmas hemavspel
ningsapparatur ... Det har sina problem 
att så direkt konfronteras med marknads
krafternas frontalkollision som den vilken 
inträffat på 4-kanalljudsidan! • 

KonvenUone {(o 
tvåkanaliga 
programkällor 

2-2-' > 

-e. 

Den tar hand om informationen, vare sig den
na består av 2- eller 4-kanaliga originalljud. 
[ det senare fa llet - som är det intressantas
te och ursprungstrognaste - omvandlar an
ordningen de ' ·diskret" alstrade 4-kanaliga 
ljudinformationema till 2-kanaliga signaler 
genom sitt inkodningsmatrisnät. Varför två 
kanaler, då? Jo, vi måste ju röra oss med 
gängse, befintlig materiel - stereoradiomot
tagare och stereofoniska grammofonskivor, 
båda 2-kanaliga medier (med ett undantag , 
som faller utom ramen för det här). l de två 



Sansuis syntes-matrissystem 
för 4-kanalig verkan 
med 2-spårsstereofoni 
och kodade produkter 

Här följer tredje avsnittet av genomgången som behandlar det japanska, som 
standard föreslagna QS-systemet för 4-kanalljud enligt syntesmetoden med matris
kretsar. 
II Föregående avsnitt var införda i marsnumret i år - där startade vi med att 
praktiskt prova oclJ mäta upp decodern - samt i majnumret, där tekniken i all-
mänhet granskades. . 

Här behandlas den del av processen som rör själva inkodningen av signalerna 
och det mönster man bör följa vid graveringen av spåret i stereoskivan, dvs det 
kritiska valet av vektorvinklar för fördelning av ljudinformationen kanalerna emel
lan och skapandet av korrekta riktningsintryck runt om i ljudbilden. 
• Encodern som sådan beskrivs funktionsmässigt i en vidstående artikel. 

•• Som vi sett av föregående avsnitt i 
den här serien kring 4-kanalljudet existe
rar det fyra grundläggande varianter av s k 
codingsystem eller inkodningsförfaranden 
för flerkanalljud. Dessa fyra typer visas 
i fig l. Fig framställer de elementära ma
triseringsmetoderna och graveringssätten 
för skivor av "kodad" typ. I princip täc
ker framställningen i fig samtliga "stora" 
system av japanskt eller amerikanskt ur
sprung - Scheiber, Electro-VoicejFeld
man, Dave Haflers Dynaco-varianter, 
J.O.K.E. (Japan) och Benjamin BBauers 
SQ-system, utvecklat av CBS Laboratories 
och tillverkat samt marknadsfört i sam
arbete med Sony Corporation. 

kanalerna, eller spåren, gäller det att "bädda 
in" en flerkanalig information - eller att 
framlocka den där den redan finns, av skäl 
RT tidigare omskrivit. Decodem återställer 
det ursprungliga fördelningsförhållandet vid 
uppspelningen, dvs om anordningen används 
för fyra kanaler från början. 
~ Fig 2 visar detta i form av graveringsvek
torer för en grammofonskiva. Fig kan också 
ses som verkningsfält för "nålen" eller skär
verktyget. 
~ Fig 2 a illustrerar en gravyrmetod från en 
tidigare, "för-ståndard"-period, då endast sig
naler i fas registrerades in i skivspåret. 
~ 2 b ger schematiskt en föreställning om 
den moderna graveringstekniken som mixar 
såväl med- som motfas-signaler med varandra 
för att man skall få ett så levande och "när
varoriktigt" intryck som möjligt. Då sådana 
skivor "syntetiseras", möjliggöres ett resultat 
som ligger nära originalets akustiska förhål
landen och fullödigare än vanlig stereoteknik 
kan förmedla. 
~ Fig 2 c, slutligen, visar graveringen vid 
inkodning av fyra ljudkanaler med utnyttjan
de av området med signaler ur fas i vektor
diagrammet för att skära in informationen 
vilken skall utvinnas över de bakre ljudkana
lema. QS-systemets upphovsmän menar att 
det är möjligt att gravera in 360 graders lju
dande inform;.tion i gängse 2-spårs stereoski-

Grundläggande krav på 4-kanalig 
apparatur i väsentliga avseenden 
Ehuru någon form av standardisering i 
skrivande stund verkar vara fjärran har 
alla uttryckt enighet om att vissa grund
läggande krav måste ställas på ett system, 
vilket pretenderar på att bli normgivande. 
Kraven är uppställda av Peter Scheiber, 
pionjären för 4-kanalteknik, och stod att 
läsa i Journal of the Audio Engineering 
Society för april 1971 (l). 
CD Grundläggande 4-kanalprestanda: 

a) förmåga att registrera ljud oavsett 
ursprungslokalisering inom en 3600 yta och 
att återge varje ljud från rätt ställe vid 
avspelning. 

Fig 2. Vektorer utvisande rörelserna hos gra
verdonet vid framställning av mastern för 
grammofonskivor samt de reproducerade ljud
fältens utbredning motsvarande. 

Rear 
Center 

*
: w ~ Front 

Center 

L R 

L R 
0------<0 

a) Så här såg ljudbilden ut under en tidigare 
epok. T h schematisk angivelse av faktum att 
enbart komponenter i fas förefanns i regi
streringen. 

Rear 
Center 

Front 
Center 

In·phase 
L components R 

>---{) 0---<: 

b) visar en modern grammofonskiva samt fö
rekomsten av såväl fasriktiga som motfasade 
signaldelar. 

Del 3 
b) ingen försämring av signalkvalitet 

inkl brus, frekvensområde eller olinjär dis
torsion av det slag som förknippas med 
dagens högsta standard och tekniska ni
vå, 
CD Kompatibilitet : 

a) 4-kanalig kompatibilitet - får icke 
göra avspelningsapparatur obsolet; stan
dardkomponenter och gängse uppbyggnad 
måste användas varhelst detta är möjligt, 

b) stereofonisk kompatibilitet - förmå
ga att återge de 4-kanaliga programmen på 
alla standardiserade, 2-kanaliga "stereo"
utrustningar som existerar med all ljud in
formation i den 4-kanaliga programvaran 
uppfattad i korrekt vänster/höger-läge, 

c) monofonisk kompatibilitet-monoav
spelning möjlig på all standardapparatur 
utan förlust eller ändring av den relativa 
nivån hos något ljud i ett 4-kanaligt pro
gram. 
® Ekonomi: 

a) anpassbarhet till standardförfaranden 
för alla slags 'mjukvaror som används, 

b) full speltid inom ett givet formats 
ram, jämfört med motsvarande stereoin
spelning, 

c) användbar ihop med alla huvudsak
liga inspelningsmedier och, företrädesvis, 
radioutsändning. 

Rear 
Center 

Front 
Center 

el eneoded drse reeord 

tL . RI 
tR JL 

Rr·· 
, , 
\, , , 

L o--4--~: '~--+--<JR 

RR 
tR J L, 

c) är den seuaste utvecklingen, den kodade 
skivan för f1erkanalig verkan över ett återska
pat ljudfält. 

vor för att återge dessa som 4-kanaliga. -
Detta är av allt att döma en sanning med 
viss modifikation, om man tar fasta på rönen 
vilka redogjordes för i föregående avsnitt 
(RT:s majnummer). Det torde kanske inte va
ra möjligt att nå precis runt och i vanlig me
ning panorera ljudet med bibehållna egen
skaper, detta med tanke på olika, negativt 
verkande faktorer ; man tappar troligen ver
kan över ett antal grader i bakiedet. Det där 
är en diskussionspunkt som bl a behandlas 
längre fram - saken har aktualiserats av de 
tekniska specifikationer vilka Sansui resp CBS 
gör gällande i polemik mot val'andra. • 

------------------------------------------------------~~ 
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Fig 1. Till dato har utbildats ett antal grund
läggande metoder och förfaranden för matri
sering och gravering av kodade skivor för 4-
kanalverkan; här återges i fig a-d de be
stämmande vinkelvärdena. Fe betyder alltså 
främre mittljudbild (Front Center) och RC, 
Rear Center, är den bakre motsvarigheten. Se 
texten. 

a) 
{

L = (LF + LJV cose + (RF + Rn) sine 
R = (Rv-Rn.) cose + (Lv-~) sine 

då L~, =RF=RR.=LR. (=1); 

b) 

{
L = 2 cose + 2 sine = 2,60 
R=O 

b) 

{
L=(LF+LR) cose+(Rr-RR) sine 
R = (RF + Rn.) cose + (LF-~) sine 

då L F= RF=RR=Ln. ( = 1); 

{
L = 2 cose = 1,84 
R=2 cose= l,84 

(Detta gäller för QS-kodningen) 

c) 
{
L= (Lv-~) cose + (RF + Rn.) sine 
R iP' (RV-RR) cose + (LF + LJV sine 

då LF= RF= RR=LR (=1); 

{
L = 2 si.ne = 0,76 
R=2 sme=0,76 
d ) 

F.C. - .Front Center 
R,C. -Rear Center 

d) {L = (Lv-LJV cose + (Rv-Rn.) sine 
R = (RF + R n.) cose + (~+~) sine 

då L~,= RF=RR=Ln. (=1); 

{
L=O 
R=2 cose+2 sine =2,60 

(vid vektorvinkeln el = e2 =~) 
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Encoder Transmiss;on Decoder 

{ 

tan 6 = 0,414 

Tt eos 6 = 0,92 
6=8 sin 6 = 0,38 

2 sin6 c056 =C05 26 = 0,71 

Fig 2. Blockschema omfattande hela QS-systemets uppbyggnad med leden encoder, transmission 
och decoder samt de bestämmande parametrarna för vinkelvärdena. 

Inkodningskrav för QS-systemet 
hårt styrda av riktningsfaktom 

Då det gäller QS-systemet framgår av 
underlagen till konstruktionen att man bör 
fästa stor vikt vid det krav Mr Scheiber 
angivit som l a, vilket tar fasta på vikten 
av korrekt riktningsinformation för de ur
sprungliga ljudkällorna förhandenvarande 
i en "surround sound-tagning", de som 
alltså skall finnas i det reproducerade 
ljudfältet. Som framgått tidigare, och som 
vi skall granska i det kommande, uppstår 
ofta en förlust eller fellokalisering av in
formationen vid 4-kanaligt, matriserat ljud 
under in- och avkodningsprocesserna, hu
vudsakligen till följd av förekomsten av 
ur fas liggande signaler eller ljudkompo
nenter. 

Om vi tar ekvationerna i tig l som exem
pel (a-d), kan vi förenkla saken genom 
att, som skett, vektorvinkeln e l och e2 
fått identiska värden - men givetvis kan 
såväl e l som e2 vara oberoende av var
andra som storheter och anta godtyckligt 
värde; sålunda har E-V-decodern skilda 
e l-6I2-vinkelvärden. 

Med tig l som exempel (b-fallet) kom
mer grupperingen för encoderns utsigna
ler att bli 

L = (LF+ LR) cose+(Rr-RR) sine} CD 
R =(R F+ RR) coSe + (Lr-LR) sine '" 1 

Relativ utsignal från decodern blir då : 

L'F=Lcose+Rsine = LF+ 
+ 2RFsinecose + LRcos2e 
R-' F= Rcose + Lsine",RF+ 
+ 2LFsinecose + RRCOs2e 
R'R=Rcose-Lsine=RR- ........ ® 
-2LRsinecose + Rf'Cos2e 
L'R = Lcose-Rsine= LR-
-2RRsin e cose + Lf'Cos2e 

Ur ovanstående ekvation 1, förutsatt att 
LR=RR= 1, eller då en ljudkälla före
finns vid mitten av bakre ledet i original
ljudfältet, fås följande: 

L=Lf'Cose+ RFsine + (cose-sine)} 0)' 
R = RFcose+LFsine+(cose-sine) .. 1 

Ekvation 1 visar att det uppstår en full
ständig utsläckning av ljudkomponenterna 
ur fas i de bakre vänstra resp högra ka
nalerna. Samtliga resulterande vänster
högerkanalinformationer från encoderns 

utgångar består av fasade akustiska sig
naler enkom. M a o uppträder en informa
tionsminskning eller -förlust jämte en 
fellokalisering av ljudkäl\or under inkod
ningsförfarandet enligt ovanstående. För
hål\andet indikerar även att det är prak
tiskt omöjligt att koda in samtidigt uppträ
dande 4-kanaliga signaler av identisk nivå 
och med samma fas. 

Ekvation 2 påvisar, att leden vänster
höger baktill befinner sig helt i motfas. 

'Detta innebär, att en IjudkälIa grupperad 
till bakI edet i klangbilden som formas av 
ett 4-kanaligt programma'terial skulle ljuda 
mycket onaturlig och oren p g a avsakna
den av definierade riktningsegenskaper och 
lokalisering, också om själva inkodningen 
eller registreringen vore riktigt utförd . På 
samma sätt kan det påvisas, att likartade 
fenomen uppträder i de övriga slagen av 
matrisering enligt tig l i samma grad. 

Dessvärre har samtliga 4-kanalsystems 
inkodningsenheter som hittills presenterats 
visat sig ur stånd att konvertera "äkta" 
4-kanalig information till 2-kanalig utan 
förvanskning, liksom de inte kan omvand
la informationen till de önskade fyra kana
lerna p g a förhållandet att viss informa
tion. utsläcks i programkällan under in
kodningsförfarandet. Från detta kan slut
satsen dragas, att man måste tillgripa ett 
nytt förfarande för att råda bot på denna 
väsentliga defekt hos enkla matrissystem 
som gör anspråk på förmåga till in- och 
avkodning för fyra signaler men inte kan 
leva upp tiIllöftet) praktiken. 

Det kodade program materialet 
får ej ge informationsförlust 
För det här beskrivna QS-systemet hävdar 
man att det är mäktigt inkodning av ljud
källor belägna i vilken punkt som helst 
inom 360 0

, och som tidigare nämnts IItan 
förluster och fellokaliseringsfenomen samt 
att kunna avkänna och omvandla informa
tionen korrekt som 4-kanalstereo vid av
spelningen. Jfr alltså de i föregående av
snitten citerade och återgivna åsikterna 
från Shorfer, Bm:er et al om uppnåelighe
ten av detta. Det kan i viss mån röra sig 
om en semantisk fråga och oklarheter i be
greppsapparaten, förefaller det; några kri
tiker har hängt upp sig på panorerandet 
av ljudbilder runt ett rum snarare än 



punktvisa sådana i ett större sammanhang 
t ex. 

Vidare gör Sansuikonstruktörerna an
språk på att QS-anordningen icke degra
derar ljudkvaliteten vid tillförandet av de 
två bakre leden vid gängse stereofoni. Jfr 
RT:s tidigare, praktiska provning. Ingen 
färgning eller artificiell karaktär sägs vid
låda återgivningen, men detta har dock 
inte helt kunnat styrkas vid våra prov, som 
framgått. 

Kompatibiliteten i stereo är viktig och, 
som det heter, också "i mono för praktiskt 
bruk" samt med övriga matrissystem för 
4·kanalljud - "utom CBS·systemet", re
serverar sig QS-teamet. Detta har också 
i praktiken visat sig, bl a vid en genom
gång i Stockholm då Sansuis folk anställ
de en teoretisk granskning med jämförel
ser av de parametrar som valts för resp 
system, och där man inte kunde komma 
fram till annat än att dessa två "huvud
systell}" inte kan återge varandras musik
rnateriaI optimalt (resp i några ytterlig
hetsfall helt motverkar varandra signal
mässigt) . 

QS-systemet är anpassbart till alla idag 
gängse program källor, enligt Scheibers 
u ppställda kriterier. Det är också med 
framgång utprovat i rundradiobruk. 

Vektorvinklarnas bestämning 
avgörande för 4-kanalighcten 
Huruvida fabriken har rätt i sin förmodan 
att det rör sig om "very light extra-expen
ses" för konsumenterna för att "kvadrali
sera" (ett nytt verb!) sin existerande ut
rustning genom att köpa en decoder får 
väl var och en ta ställning till. Däremot 
synes det korrekt att påstå att man inte 
behöver betala något extra för att få "ko
dade" 4-kanalskivor för matrissystemen. 

Att "the recording and broadcasting 
industry" inte behöver komma ut med någ
ra stora summor för att "kvadralisera" på 
inspelnings- eller utsändningssidan är däre· 
mot något som man genast kan skriva uno 
der på - det är helt enkelt en av de 
största fördelarna med hela den här tek· 
niken. 

Den baserar sig alltså på användningen 
av de 90-gradiga (±) fasvändningskretsar
na man patenterat och som beskrivits tidi
gare i RT i samband med att avspelnings
kretsarna behandlades. Vidare grundar sig 
anordningen på bestämning av vektorvink
larna vid skivgraveringen (8) mellan de 
fyra kanalerna till 22,5° i skivspåret. Fig 2 
visar blockschemat för QS-processen ge
nom såväl encoder som decoder med an
givande av parametrarna som är aktuella . 

I motsats till de enkla och konventio
nella 4-kanaliga matrissystemen fasvänder 
QS-encodern vänster och höger bakre ka
nalernas signaler med ± 90° i stället för 
dem vanliga 180-gradiga fasvändningsme· 
toden för att uppnå motfasrelationen 
(180°) mellan de bakre vänster- höger-Ie
den. Hur fasvändarstegen är beskaffade 
har framgått av tig och beskrivning i RT:s 
mars- och majnummer i år liksom karak
teristiken. Kretsarna förefinns identiska i 
såväl decodern som i encodern. - Förfa· 
randet bringar de fyra inkodade ( = med 
4-kanalig information "matade" signaler
na) i en eftersträvad fasrelation; se tig i 

majnumret. Här framgår, att man åtmin
stone teoretiskt uppnår att ingen förlust av 
signalen sker i encodern med verkan att 
heller ingen information från godtycklig 
riktning behöver gå förlorad under inkod
ningen. På decodersidan fasvänds de bak
re kanalerna spegelvänt mot det som sker 
i intagningsledet: Vänster bakled skiftas 
med -90° och högre bakre led med + 90° . 
Sålunda återställs fasförhållandena (som 
var omvända) mellan de bakre kanalerna 
till en fasad helhet; se b i tig i R T nr 5 
(fasrelationen mellan kanalerna) som visar 
decoderns utsignaler. 

I tig 3 framhålles denna funktion tydligt 
i termer av vektorvinklar i skivspåret. 

Därvid antar encoderns utsignalbildning 
detta mönster: 

L = (LF + jLn)cos8 + (RF + jRn)Sin8 } {,\ 
R =(Ry-jRn)cos8+(Ly-jLR)sin8 ... 0 

Ekvationen ovan visar att någon infor
mationsutsläckning (förlust) inte behöver 
ske under inkodningsledet genom insät
tandet av j-fasvändande kretsar, dvs 
± 90°. (j = den imaginära koefficienten; 
symboliserar vid detta skrivsätt kvadratro· 
ten ur negativa tal.) 

Sålunda fås på decoderns utgångar 

L' ",= Lcos8 + Rsin8= LF(cos28 + sin28) l 
+ R F(2sin8 cos8 ) 
+ jLR(cos28 
-sin28 ) 
= LF 

+2RFsin8 cos8 
+ jLRcos28 

L ' H = Lcos8-Rsin8 = jLR(cos28 
+sin2 8 ) 
+ jR R(2sin 8 cos8) 
+ LF(cos28-sin28 ) 
= jLR 
+ 2jRRsin 8 cos8 
+ LFcos28 

(-j) ...... L R 

+2RRsin8 cos8 
-jLFcos28 

R ' H = Rcos<9-Lsin<9=-jRn(cos2<9 '4' 
+ sin28) I.;V 

-jLR(2sin<9cos<9) 
+ RF(cos2<9 
-sin28 ) 
=-jRR 
-2jLnsin8 cos8 
+ RFcos28 

( + j) ...... RR 
+2LRsin8 cos8 
+ jRpeos28 

R' F= Rcos8+ Lsin8 = R F(cos28 
+sin28) 
+ L F(2sin8 cos8 ) 
-jRR(cos28 
-sin28) 
= R p 

+2LFsin8 cos8 
-jRRcos28 

Som framgår av ovanstående ekvation 
skall de 4-kanaliga: insignalerna som på· 
föres QS-encodern tillfullo utvinnas från 
decodcrn med användning av godtyckligt 
2-kanaligt medium för återgivning av ett 
Ijudfält_ En närmare diskussion om vilket 
resultat praktikfallet får skulle kanske va
ra givande. men i känslan av att saken 

blir för subtil får det hela anstå t v; man 
bör ju helst ha möjlighet till prov med 
också SQ-systemet jämsides för att uttryc
ka någon säkrare bedömning i den här 
frågan. 

Fig 3. Codingsystemet som funktion av vek
torvinklar för skivspåret: 

Ursprungligt 
ljudföl! 

Transmission 

L· 
F 

---<>L-R -I-j) 

Återvunnd 
ljudfölt 

a) principiell signalöverföring mellan inkod
ningskretsarna och avkodningsenheten via ett 
transmissionsled och 

b) graververktygets vektorindelade rörelse
mönster. 

"Blandningskoefficienten" viktig 
parameter för kanalernas samverkan 
Då man skall bestämma värdet för den 
koefficient vilken sätts för signalblandning
en mellan kanalerna i ett matriskodnings
system måste omsorg ägnas de förhanden
varande slagen av program källor. Man 
måste då främst uppmärksamma de i stort 
antal förekommande slagen av 2-kanaliga 
stereornedier, vilka omfattar 

- sådana vilka nyttjar endast två -
höger och vänster - monokanaler, obe
roende (utan några mellanliggande "fan
tom" -ljudkällor), 

- sådana ljudkällor med ljudbilder lo
kaliserade kring tre monofoniska kanaler, 
dvs vänster, mitt och höger, 

- flerkanaliga ("multi-track") medier 
eller ljudkällor med ljudbilder grupperade 
vid en mångfald punkter längs en linje 
mellan vänster- och högerkanalerna, 

- inspelningar med ett tillskapat s k 
ljudfält utan något försök att åstadkomma 
distinkta, definierade ljudbilder; typ tag
ning av kyrkorgel. 

4-kanaliga programkällor kan också 
klassificeras enligt liknande uppdelning, 
och detta faktum måste omsorgsfullt vä
gas in vid beslut om aktuell blandnings
koefficient. Avvägningen eller blandningen. 
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Front 
Center 

O 

L I Rl 
~----~--~------~ 

L2 R2 
(=+jl!) (=-J Rl) 

M2 

Fig 4. a) Upptagning och lokalisering av 
ljudbilder kring 360°. 

I 
I 
I 
I 

' l! 
i L2(=+jll) 
I 
I 
I 
I / 

/ 
J 

RI 
R2(=-jRI) 
I 
I 

/ 

b) L~" LI! och R Il representerar fig de s k 
primära ljudbilderna. Se texten. 

mellan de fyra kanalernas information i 
inkodnings processen får på inget sätt läg
ga restriktioner på flexibiliteten enligt de 
uppställda kraven. 

Fig 4 a illustrerar lokaliseringen av ljud
bilder inom QS-inkodningssystemet. L1 och 
L2 symboliserar insignalerna, och de i sin 
tur representerar ljudkällor vilka lokalise
ras framför lyssnaren, under det att L2 
och R2 gestaltar de signaler vilka skall 
bilda ljudintryck att lokalisera mot baki e
det, alltså ljuda bakom lyssnaren. 

Ljudbilder mellan Ll och Rl kan rikt
ningsmässigt "ringas in" på precis samma 
sätt som då en inspelning sker av gängse 
2-kanaligt stereoprogrammaterial. Det är 
tack vare detta möjligt att lokalisera ett 
godtyckligt antal ljudbilder. Samma gäl
ler också för riktningsbestämningen för 
ljudbilder mellan L2 och R2. T ex kan man 
anta att i fig 4 a en mikrofon ställs i punk
ten MI och då tar upp ljudtrycket EIP1. 

L+R 

&=22 .5 

tan O=J=0.414 

R 

R-J L 

Då --~ ~ IP1 < ~, skulle vänster -- (L) 

resp höger -- (R) kanaler utbilda: 

L =EIPICOS (~ - ~1) l 
R = E IPlsin (~ _ ~1) ... .. .. .. .. ..... ® 

:n 3:n 
när "2 ~ IPI < 2' 

L = jEIPICOS (!!.. - IPI) l 
(
4 2) .. ... ....... ... ® 

R=jEIPlsin !!.. _ IPI 
4 2 

Utsignalerna återges genom en decoder 
med önskad blandningskoefficient, varvid 
högtalarutgångarnas produkter blir de 
följande: 

För det fall högtalarna placerats fram
för lyssnaren 

XIP2= Lcos (~ - ~2) + Rsin (~ - i ).· CD 

F ör det fall högtalarna står bakom lyss
naren 

XIP2=--j{LcosG - ~2)+RsinG - ~2)}® 
Ljudtrycksfunktionen i frekvenshänseen

de av denna injavkodningsprocess P blir: 

Re L- R 

P = cos IPI 2 IP2 . ................. . ... ev 

~--------~~--~--iFe 

R 

c) Graveringsvektorerna för de ljudbilder vil
ka är förbanden i fig a). 

L,----y--------------------

R,_~~--------~+_---------

Ingång 

1 

Fig S. Schematiskt diagram som belyser hur 
en "rundkännande" upptagning sker med 
hjälp avencoderns "panorerings"-kretsar. 
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R 

R- L 

Fig 6. Ideal 4-kanalig återgivning av ett Ijud
fält. 

8 = 22.5· 
= ; In phase 

II ; Out oJ phase 
AV; ''j"'phase 

- ; Direction of Sound Source 

Lokaliseringen av ljudbilderna 
jämte de "stationära" intrycken 
Som anges ovan erhåller man det från 

Fig 7. Här framgår de åtta visuella mönster för fasning, överhörning och riktningsrelationer ka
nalerna emellan i det reproducerade ljud fältet vilka nämnes i texten. Det är alltså QS-syste
mets inkodning med ljudtryckskurvor och fasriktningar man kan få ut av symbolerna och indi
rekt ett intryck aven balanserad ljudbild. I fig är e = 22,S 0 , = = i fas, II = ur fas , /\ V 
står för " j"-fasen och ~ anger riktningen för klangkällan. 



psykoakustisk synpunkt optimala ljudtryc
ket då <pl=<p2. Fig 8 påvisar den relativa 
överhörnings karakteristiken. Lokalisering 
av "surround sound"-ljudbilder enligt ek
vationerna 5-6 kan sålunda uppnås an
tingen genom att man elektriskt varierar 
blandningskoefficienten med de reglage -
panoramapotentiometrar - man tillgår i 
mixbordet vid inspelning, eller genom att 
inkodningen försiggår med en förutbe
stämd blandningsenhet med hänsyn tagen 
till de s k primära ljudbilder vilka måste 
vara förhanden genom hela in- och avkod
ningsprocessen i dess helhet1 . Väsentligast 
av allt är dock att värdet sätts så, att det 
ger "noll ut" i den kanal som finns dia
gonalt motsatt i grupperingen. I QS-syste
met för inkodningen har värdet bestämts 

till !!. = 22,5°. Detta säkerställer önskad 
8 

"encoder-decoder" matriseringsgeometri, 
som vi strax skall se. 

Den information som lagras i respektive 
kanal i ett 4-kanaligt ljudsystem måste få 
l ikartad behandling signalmässigt. Som vi 
sett av tig 3 a kan man inte uppnå detta 
resultat på annat sätt än då vektorvinklar
na för de fyra kanalerna är identiska, dvs 
då samtliga är n/8 • (28=n/4). 

Enligt uppställt villkor är överhörningen 
för närliggande kanaler konstant 3 dB. Så
lunda återges de fyra kanalerna likvär
digt, så att man - se tig 7 - uppnår ett 
kvadratiskt ljudfält. - Se även tig 6! 

Vidare gäller, att likartad volymbalans 
måste eftersträvas för de fyra kanalerna, 
så att distinkta ljudbilder kan fastläggas i 
önskad riktning inom det fyrkantiga och 
rumsanpassade ljudfältet (enligt tig 7). 

Encodern och decodern kan medges att 
fördela eller "blanda in" en likartad kvan
titet i informationshänseende i närliggan
de kanaler. 

Programrnateriai som kodats in med en 
encoder där 8=22,5° kan avkodas med 
en decoder där vektorvinkelvärdet be
stämts annorlunda utan att någon större 
förlust av den 4-kanaliga effekten uppstår. 

Omvänt gäller, att en decoder där 
8=22,5 ° förmår att reproducera program
rnateriai som inkodats i en encoder med 
skiljaktigt vektorvärde utan att 4-kanalig
heten blir lidande i alltför hög grad. 
• För att närmare belysa påståendena 
ovan visas i fig 7, 8 och 9 ljudtrycksfunk
tionerna i de skilda kanalerna så att ett 
visuellt mönster av ljudbildernas formel er
hålles vid återgivningsfallet. 
'. Fig 7 illustrerar åtta visuella fasgrup
peringars mönster, överhörning och rikt
ningsrelationer bland kanalerna . Som 

1 Dessa "primära ljudintryck" representerar 
ljudbilder vilka skall fastläggas över de fyra 
hörnen av såväl det inspelade som återgivna 
ljudfältet. Den kvadratiska grupperingen er
håller man genom val av <p-värdena i ekv 
5-7 enligt följande: 

n 3n 5n 7n 
4, 4 , 4 , 4 

L'II(-3d8>-'I----;'lf:-

R(- 8...3GB) 

R'R(-oo) 

P.~ 
lltV R1' .. 

Fig 8. Karakteristik för typisk ljudtrycksbild. 

Fig 9. Karakteristik för ljudtryck alstrat vid 
den mitt-intrycksbestämda punkten framtill 
mellan de två främre högtalarna. 

al 0< 22.5' 

F.C. 

L' F 

R 

L' R 

R.C. 

bl 8 >22.5' 

F.C. 

R 

R.C. 

Fig 10, a-b. De här två simulerade Ijudfälts
utbredningarna hänför sig till de fall då a) 
vinkeln 8 är mindre än 22,5° och b) då den 
är större än detta värde. Se också texten. 

framgår av tig medger QS-decodern upp
komst av distinkta psykoakustiska rikt
ningsintryck av samma slag som de, vilka 
förefanns i originalljudfältet. 
• Fig 8 visar ljudtrycket från en ljudkäl
la, vilken lokaliserats till vänster främre 
kanal. Här indikeras, att den återgivna 
ljudbilden närmast är formad som en car
diodkarakteristik för en mikrofon; en sym
metrisk kurva som med god geometri ut
går från skärningspunkten för de polära 
koordinaterna mot den punkt där ljudkäl
lan är belägen. 
• Fig 9, slutligen, återger samma situation 
fast med tanke på att en ljudkälla lagts 
över främre delen av ljudbilden och i mit
ten av denna. Under det att alla fyra ljud
omvandlarna - högtalarsystemen alltså 
- utsänder ljud i det här fallet, uppgår 
överhörningen till motsatt mittpunkt till 
- 7,68 dB, vilket medger, enligt konstruk
törerna, bildandet av ett "distinkt, välba
lanserat psykoakustiskt fält", bland de fy
ra ljudkanalerna med korrekt riktnings
perspektiv mot mittpunkten framtill i ljud
bilden. 

Två fall av avvikande värde 
hos vektorvinkeln vid 4-kanal 
Vi skall slutligen i den här genomgången 
av teoriunderlaget och innan själva hård
varan, encodern, behandlas, gå in på för
hållandet som uppstår om vektorvinkeln 8 
i n t e är 22,5 ° . 

I det första fallet antar vi att den är 
mindre än 22,5°. 

Som framgår av tig 10 a skulle separa
tionen mellan vänster fram- och bakled, 
liksom mellan höger fram- och bakled, för
sämras. Detta skulle medföra ett vertikalt 
förkortat, avlångt ljudfält, där det vore 
omöjligt att erhålla likvärdig separation 
för de fyra kanalerna. 

I det andra fal1et sker antagandet, att 
vinkeln göres större än 22,5°. 

Därvid skul1e en näst intill förstörande 
försämring av separationen mellan fram
ledets vänster-högerpar inträda liksom mel
lan motsvarande par i bakiedet, jämte för
hållandet att volymbalansen mellan samt
liga kanaler skulle försämras. Se tig 10 bl 

Det kan sålunda anses klarlagt, att vär
det för vektorvinkeln 8 har en allvarlig in
verkan på riktningskarakteristiken för det 
återgivna ljudperspektivet liksom på den 
geometriska formen för det återskapade 
ljudfältet. Detta är relativt oväsentligt i 
en sådan 2-2-4-omvandling som beskri
vits i ett tidigare artikelavsnitt, men hur 
som helst gäller att om vektorvinkeln till
låts anta skiljaktiga värden i ene oder och 
decoder kan uppenbart inte originalljud
källorna reproduceras med full realism 
och trohet. • 

U.S. 

LITTERATUR: 
l. Scheiber, Peter: Four Channels and Com

patibility. JAES, Journal of the Audio lIIo.. 
Engineering Society, 1971, april. ,.. 
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Encoderenheten QSE-l 
i funktionsbeskrivning 

I anslutning till den mera teoribetonade delen av genomgången av QS-systemet 
för 4-kanalljud presenteras här apparaturen som inspelning av "kodade" skivor 
eller FM-sändningar försiggår med, QSE-l-encodern från Sansui. 

Fig l. Mer än ett år har inkodningsenheter för flerkanaligt FM-stereoprogrammaterial varit i 
bruk i Japan där olika radiostationer har dagliga 4-kanalstereosändningar. Här ses en studio
interiör där tydligen standardencodern används ihop med något slags panoreringsmodul för 
programeffekterna - men varför hänger mikarna (fem stycken är synliga i fotot) inne i kon
trollrummet .•. ? Lägg f ö märke till "stacken" med två gamla Marantz-förstärkare jämte det 
gamla 3S-rörslutsteget som placerats överst. 

•• Hur encodern till Sansuis QS-system 
ser ut framgår av fig; den existerar i flera 
olika varianter allteftersom användnings
områdena kan särskiljas, t ex rundradio
bruk eller framställning av grammofonski
vor. Den mest utvecklade encodern är den 
som avses för stativmontage och i sig in
nehåller övervakningselektronik i form av 
en "monitordecoder", där diverse testfunk
tioner sammanförts som t ex oscilloskop
anslutning och tongenerator kretsar samt 
nivåjusteringsorgan. Det finns också t ex 
en Blend In/Out Switch för panorering, 
men funktionen är inte fullt densamma 
som motsvarande organ, den s k panpo
ten, har i ett mixbord. Man skall dock kun
na förlägga ljudkällan till vilken punkt 
som helst inom 360 0 med detta hjälpme
del, säger specifikationen. Denna tar också 
i hög grad fasta på "surround sound"
möjligheterna som inspelningsteknikern får 
och, vilka rätt använda, verkligen kreerar 
en slående 4-kanalig ljudverkan. 

Strömbrytaren återfinns överst t v och 
under den sitter organet märkt Decoder 
Input Seleclor; med det väljs insignalen 
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till "medhörningsdecodern". I läge " Di
reet" blir encoderns utgångar direkt an
slutna till decodern med automatisk förbi
koppling av gängse ingångar. I Monitor
läge kopplas decoderns ingångar direkt till 
signalkällor utanför anordningen, dvs ex
terna signaler. - De L- och R-märkta ut
tagen underst t v är "Scope lacks", dvs 
man ansluter ett oscilloskop hit för stu
dium av fasen hos den inkodade signalen. 
Använder man kontakterna för anslutning 
av encoderns utgångar plus decoderns in
gångssteg får man tillgång till övervakning 
av utsignalerna från encodern (förutsatt att 
decoderns ingångsväljare satts på DIRECT) 
liksom kontroll av signalerna, vilka har 
passerat genom valfri extern utrustning 
som bandspelare, sändarsteg, FM-tuner 
etc, om väljaren ställs i läge MONITOR, 
då anslutning sker till decoderns ingång
ar. - Kring de fyra VU-metrarna, vars 
kalibrering framgår av tillverkardata, grup
perar sig fyra svarta knappar. De aktive
rar lika många extra förstärkarsteg, vilka 
hjälper upp känsligheten hos metrarna 
med 20 dB. Alla knapparna ligger kopp-

Tillverkarens data för QSE-l-encodem 

Encodern finns i flera utföranden, som 
standard med encoderkretsar plus decoder
enhet i samma hölje; en mera utvecklad 
variant för t ex radiobruk är encodern 
ihop med monitor-decoder. 
~ Encoder-elektroniken: 
Kanaler in: 4 
Ingångsimpedans: 600 ohm, balanserat 
Jnnivå, mä:rkangivelse: + 4 dBm, max 

+ 24 dBm 
Ingångskontakter: 3-poliga Cannon 

(JAE XLR -3-31) 
Utgångar: Två kanaler 
Utgångsimpedans: 600 ohm bal 
Utnivå: Nom + 4 dBm, max + 24 dBm 
Kontaktstandard på utg: Cannon , 3-pol 
Monitorutgångar: Två kanaler 
Impedans: Högimpediv (Zp ~ 10 kohm), 

obal 
Kontaktstandard: RCA- eller phonoplug-

gar 
Förstärkning: O dB vid insignal på en kan 
Frekvensgång: ± 0,5 dB 20 Hz-20 kHz 
Inkodningselektronik: Sansuis QS matris-

system, patentsökt 
Fasrelationsmönster: 
Vänster fram - höger fram = i fas 
Vänster fram - vänster bak = + 90° 
Höger fram - höger bak = _90 0 

Vänster bak - höger bak = 180° 
Klirr: Mindre än 0,3 % vid O VU, mindre 

än 0,5 % vid + 24 dBm ut 
Signal-brusavstånd: Bättre än 90 dB vid 

+ 24 dBm ut 
~ Decoder-elektroniken: 
Kanaler in: 2 
Ingångsimpedans: 30 kohm obal 
Innivå: Märkangiv 1,23 V, max 12,5 V 
Jngångskontakter: RCA-'typ 
Kanaler ut: 4 
Utgångsimpedans : Högimpediv (Zp ~ 10 

kohm) 
Förstärkning: O dB 
Frekvensgång: ± 0,5 dB 20 H z- 20 kHz 
Decoder-kretsar: QS-matrissystemet, pa-

tentsökt 
Fasrelationsmönster: 
Vänster fram - höger fram = i fas 
Vänster fram - vänster bak = _90 0 

Höger fram - höger bak = + 90° 
Vänster bak - höger bak = i fas 
Klirr: Bättre än 0,3 % vid O VU ut, bättre 

än 0,5 % vid + 24 dBm ut 
~ Övriga specifikationer: 
VU-nivåns kalibrering : O VU = + 4 dBm 
VU-metrar: 4 st 
Utstyrningsinstrumentets hjälpförstärkare: 

Ger en ökning av känsligheten med 
+ 20 dB 

Test-oscillatorn: Ger en sinuston med fre
kvensen 1 kHz 

Testlägesväljaren: Har 10 lägen - Line, 
LF,RF,LR,RR,LF + RF, LR + 
RR, LF + LR, RF + RR, BUS 

Säkerhetskontrollomkopplare: Lägena Sa
fet y/Test 

Blandningsreglage: Front IN/OUT 
Rear IN/OUT 

Ingångsväljare: 2 kanaler/4 kanaler 
Decoderingångsväljare: Direct/Monitor 
Volym- oeh nivåjusteringar: 

För inkodningsnivå 
För inkodningens matrisnät 

Oscilloskopanslutning: Utgångar för de
coderns insignaler 

Panelens dimensioner: Håller standardmått 
för stativ montage 

Ström- och spänningsmatning: 50/60 H z, 
JOO, 117, 220 eller 240 V omkoppl
bar 

Tillverkare: Sallsui Electric Co Ltd, 14-1, 
2-chome, Izumi, Suginami-ku, To-
kyo 168, Japan . 45 



LENNART BJUREBLAD 

RTTY 
hobby som 
Var det någon som trodde att RTTY är 
en exklusiv ( = kostsam) hobby, som 
bara ett fåtal har råd med? I så fall har 
han grundligt misstagit sig. Begagnade 
teleprintermaskiner i god kondition finns 
att köpa billigt, och för att komma igång 
med "lyssning" räcker det med ca 500 
kr plus en hyfsad mottagare. Lyssnar
amatörer och DX-are kan för övrigt i 
RTTY säkert finna en ny inspirations
källa i sitt hobbyutövande. Det finns 
I)ckså mycket att "lyssna" på; förutom 
3matörtrafiken ä-ven en hel del nyhets
telegram från nyhetsbyråer världen 
över osv. 

I en omfattande artikel berättar här 
SM6AEN vad RTTY är för något, vad 
som erfordras för att bli aktiv RTTY
amatör samt lämnar en byggbeskrivning 
på en lättbyggd RTTY -demodulator, 
Mainline ST-S, ursprungligen konstrue
rad av W6FFC, Irvin Hoff. 

En lämplig introduktionsartikel för 
helt oinvigda var införd i RT 1969, 
nr 1. 

I ett kommande nr skall vi publicera 
en högintressant artikel av SM7DMG 
för dem som vill ha ut lite extra ur hob
byn; nämligen hur man utnyttjar logis
ka integrerade kretsar för att åstadkom
ma några sofistikerade RTTY -funktio
ner. Vi ämnar också redovisa en fre
kvenslista för några av de aktuellaste 
nyhetsbyråerna och kodnyckel för de
ras förkortningar. 

•• Vi vill givetvis få ut det mesta möj
liga ur vår hobby utan att det skall kosta 
en förmög~nhet, så en berättigad fråga är 
naturligtvis: är det dyrt att komma igång 
på RITY? Nej, inte för den radioamatör 
som redan har en bra CW- eller SSB-sta
tion. Det går dåligt att "köra print" med 
grejor som driver i frekvens eller då mot
tagaren är oselektiv och har dålig käns
lighet. 

Maskinen och demodulatorn behöver in
te kosta mer än lite över 500 kronor till
sammans, om man har några småsaker 
i lådorn~ hemma. En lödkolv, ett enkelt 
universalinstrument och några småverktyg 
har väl varje radiointresserad också plus 
normal händighet och känsla för både me
kanik och elektronik. Du behöver inte hel
ler vara ingenjör eller teletekniker för att 
syssla med det här. Så svårt är det inte, 
det vet förf av egen erfarenhet. 

FÖR .. 
RADIOAMATORER, 

ig · och inspirerande 
e är dyrbar att utöva! 

LITET RTTY-LEXIKON: 
RITY 
R ITY -demodulator 
(terminal) 
Baud 

Mark 
Space 
FSK 

AFSK 

Localloop 

Slicer 

Skift 

Radio TeleTYpe (radioteleprinter) 
detekterar R ITY -signalerna från mottagarens LF -utgång och 
nycklar teleprinterns selektormagnet (printmagnet) 
enheten för hastighet. Definieras som den inverterade pulstiden. 
(Baudot uppfann den femställiga koden) 
beteckningen för strömförande puls, då printmagneten drar 
beteckningen för icke strömförande puls, då magneten ej drar 
frequency shift keying (nyckling av sändaren mellan två fre
kvenser) 
audio frequency shift keying (samma som FSK men nycklingen 
sker här via sändarens LF-ingång) 
betecknar den uppkoppling som erfordras för att maskinen 
skall nedteckna det man själv skriver 
Krets som ger välformade pulser med konstant från varierande 
och kanske distorderade insignaler 
Avståndet i Hz mellan de två pulstågen 

Vad krävs av mottagaren? • Heaths mottagare och transceivers är 
också mycket lämpliga, men måste förses 
med en extra BFO-kristall (kostar ca 30 
kronor hos generalagenten) på 3392,110 
kHz för att pass bandet skall komma inom 
rätt område för de rekommenderade tonfre
kvenserna. Med en liten enpolig omkopp
lare skiftas den ordinarie kristallen för 
CW och SSB till den nya för RTTY. Mot
svarande gäller för praktiskt taget all SSB
utrustning på amatörmarknaden. General
agenten eller återförsäljaren kan säkert 
hjäl pa till. 

Endast det vi kräver aven god amatör
mottagare. Kanske en sak till om man vill 
ha bästa möjliga resultat: BFO-frekvensen 
måste väljas så, att signaler med en ton
höjd på upp till 3 000 Hz kan passera 
pass bandet. 

Det går att använda filter för lägre ton
frekvenser i den här (och i andra) demo
dulatorer, men sällan med samma goda 
resultat. Mera om detta längre fram. 
e, Drakes R4-serie är utmärkt. Den har 
ett pass band vars bredd kan varieras och 
dessutom flyttas inom hela det område vi 
önskar, både för RITY, SSB och CW. 

På sändaren har vi motsvarande ford
ringar: frekvensstabilitet och effektiv bär- ~ 
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vågs- och sid bands undertryckning vid 
AFSK-modulering. Nyare sändare är of
tast för beredda för och försedda med åt
minstone uttag på VFO'n för FSK. Det 
skall stå att läsa i "manualen" om hur 
ändringen skall gå till. 

Nyckling av sändaren 
Fl-nyckling sker på samma sätt som be
skrevs i RT 1969 nr 1 och nycklingsspän
ningarna tas ur printmagnetens mätaggre
gat på samma sätt i ST-5-demodulatorn. 
AFSK fås genom att nyckla en tongenera
tor, AFSK-generator, . avstämd till de ön
skade två tonfrekvenserna. 

AFSK används främst på VHF vid tra
fik med FM-utrustning = F2. För FM
trafik på 2-metersbandet har de billiga f d 
taxiradiostationerna blivit populära och 
kan med fördel användas för RTTY-trafik. 

Det råder olika meningar om huruvida 
nyckling via AFSK-generator är att re
kommendera på kortvågsbanden, beroende 
på att det ibland förekommer rätt så över
tons- och transientrika RTTY-signaler, 
som tycks genererade och nycklade allt för 
lättvindigt. Förutsatt att AFSK -generatorns 
utsignaler filtreras mycket väl, så att re
sultatet blir en ren sinusform, och att 
nycklingen sker korrekt, anser jag emeller
tid att den mycket väl kan mata en SSB
sändares audioförstärkare och ge Fl-sig
naler ut i antennen. Men här gäller kra
vet att inget annat (praktiskt sett!) än de 
två frekvensskiftade pulstågen får gå ut. 

l SSB-excitern alstrad bärvåg och icke 
önskat sid band måste vara effektivt under
tryckta. Detta krav gäller ju också vid 
SSB-trafik och är ingenting nytt. Uppfylls 
dessa krav kan ingen skillnad märkas i 
motstationens mottagare om signalerna 
genereras i VFO'n eller i audiodelen. De 
senare kan därför inte sägas vara F2 eller 
A2-signaler. Det är inte sättet signaler
na alstras på som är avgörande, utan vad 
som går ut "i luften", och många SSB
sändare använder tekniken med en AF
oscillator för C~-sändning med' mycket 
gott resultat. 

Det kan vara på sin plats att här varna 
för att driva vissa moderna SSB-sändare 
med fu1l, kontinuerlig effekt. Speciellt gäl
ler denna varning dem som 'är bestyckade 
med slutrör för linjeslutsteg i TV-mottaga
re (6LQ6 m fl). I dessa sändare bör effek
ten reduceras till ungefär hälften av angi
ven effekt och ev kylas med en liten fläkt. 

R'ITY -signalernas sammansättning 
De R TTY -signaler vi kan detektera och få 
utskrift av, är de som består av två puls
tåg, sända på två ganska närliggande fre
kvenser och vars pulslängd är antingen 22 
eller 20 ms . Avståndet i frekvens mellan 
de två pulstågen är vid amatörtrafik van
ligen 850 eller ! 70 Hz. Det förekommer 
också en hel del nyhetstrafik med skift 
mellan 400 och 600 Hz. 

Varje tecken, enligt det här alfabetet 
(Morsecode 2) består av 7 st pulser eller 
bitar. Den första är en startpuls, som sänds 
på den högre frekvensen, kallad space
fre!(vensen eller bara space. Härefter följer 
5 bitar, där varje bit sänds på antingen 
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Skandinavisk RTTY
sammanslutning hjälper med 

materielanskaffning 
•• Vill du hålla dig informerad om 
vad som sker på RTTY -fronten i Skan
dinavien är du välkommen i SARTG 
(The Scandinavian Amateur Radio Te
leprinter Group) som, förutom att var
je vecka sända fjärrskriftsbu1letiner 
från SK(/)RY, SK3RY eller SK4RY, 
anordnar tester och tävlingar. Dessut
om utkommer skriften SARTG-News 
med sex nr per år. 

SARTG-samarbetet innebär att vi 
hjälper varandra över gränserna med 
materiel och service av maskiner. Ad
ressen är SARTG, Box 9053, 85009 
Sundsvall. 

Är du intresserad av RTTY i resten 
av världen skall du försöka att läsa 
R'ITY-journaI. Prenumeration kan ske 
genom SM7DMG. Eskil Hedetun, post
giro 96458. Pris 25 kr/åt. 

Den, som är intresserad aven tele
printer, eller behöver hjälp med reserv
d elar eller justeringsföreskrifter , kan 
vända sig till: 

I Sverige: Harald Jahnke (SM7 AP) 
Konvaljvägen 14, 
23047 Akarp 

I Danmark: Ernst Olesen (OZ2UD) 
Lejre Maskinfabrik , Lejre 

I Norge: Jostein Gjerde (LA7MC) 
Boks 152, 5801 Sogndal 

En teknisk beskrivning på svenska 
över Creed 7 B med smörjnings- och 
reparationsanvisningar på ca 120 sidor 
har sammanställts av SM6CAG, Jan 
Aslund, Gibraltargatan 82/71, 412 79 
Göteborg. Pris 25 kr. 

space eller mark = den lägre frekvensen. 
SE;ta biten (eller pulsen) är en stoppuls 
som är ca 1,5 gång så lång som de första 
6 bitarna. StoppuIsen sänds alltid på mark
frekvensen. 

Beteckningarna mark och space kom
mer från teleprintertrafiken per tråd, där 
mårk betecknar de strömförande. pulserna 
och space de strömlösa . 

Pulslängden är vid amatörtrafik vanli
gen den amerikanska, 22 ms (motsvarande 
45,45 Baud) medan den nyhetstrafik vi 
kan ta är på antingen 50 Baud (20 ms 
pulslängd) eller 45,45 Baud. 

Bitarna sänds så, att det kommer en 
puls på antingen space eller mark; aldrig 
på båda samtidigt. Alla möjliga kombina
tioner av de 5 kodbitarna räcker inte till 
för alla bokstäver, siffror, skiljetecken och 
de speciella kombinationer som ger vagn
retur, ny rad m m. Detta har man löst så, 
att varje kombination motsvarar två tec
ken, det ena är en bokstav och det andra 
en siffra eller ett skiljetecken. 

På en vanlig skrivmaskin kan vi ju med 
en skifttangent välja mellan små och stora 
bokstäver etc. På en teleprinter ker väx
lingen mellan bokstavsserier och siffror/ 
skiljeteckenserier med en ma növersignal 

som ställer om maskinen från den ena till 
den andra serien. Dessa signalkombinatio
ner kallas bokstavsskift och sifferskift, och 
de måste ges för att maskinen skall växla 
från siffra till bokstav och omvänt. På 
europeiska maskiner med 4-radiga tangent
bord sänds dessa signaler automatiskt. 

R TTY -signalerna sänds i amatör trafik 
på kortvågsbanden som Fl, dvs omodule
rade frekvensskiftpuJser, som i mottagaren 
behandlas som telegrafisignaler eller SSB. 
De blandas med BFO-signalen till tonfre
kvenser. Dessa läggs vanligen på 2125 och 
2295 Hz vid l70-skift och 2125 och 2975 
vid mottagning av RTTY med 850 Hz 
skift. Att just dessa frekvenser blivit stan
dard beror på att man, långt före frekvens 
räknarnas tid, på ett relativt enkelt sätt 
kunde få kalibreringssignaler på frekvenser 
som är multiplar av 425 Hz, vilken är den 
gamla normalfrekvensen för ettstrukna A 
(numera är den ju 440 Hz) och det var 
lätt att få tag på stämgafflar för denna 
frekvens . 

En stämgaffeloscillator med 425 Hz 
grundton ger vid första övertonen skift
frekvensen 850 Hz, femt.e övertonen ger 
mark = 2125 Hz och sjunde övertonen 
space = 2975 Hz. På den tiden var 850 
Hz det enda skift man använde. Genom 
att man filar lite med en rundfil i botten 
på en 440 Hz stämgaffel, så att skänklarna 
blir lite längre, svänger den på lägre fre
kvens och det är inte så svårt att få den till 
425 Hz. En stämgaffeloscillator på 3 tran
sistorer, 4 toroider på 88 mH och några 
diskreta komponenter till finns beskriven 
i The New RTTY Handbook av Byron H 
Kretzman. 

En mängd olika demodulatorer (l-5 se 
litt-hänvisn) har beskrivits i amatörradio
litteraturen, den ena mer fulländad än den 
andra. Några är försedda med autostart 
och selektivanrop och andra finesser. -
Lyckligtvis kan vi klara oss utmärkt med 
betydligt enklare utrustning. 

[rvin M Hoff, W6FFC (Ex K8DKC) 
m fl har i en rad artiklar (l-8). främst i 
RTTY-journal och QST, behandlat 
RTTY-tekniken, demodulatorer, filter, hur 
man kontrollerar sitt skift, FSK- och 
AFSK-generatorer m m. 

Den demodulator vi skall beskriva här 
har konstruerats av W6FFC, och han kal
lar den Mainline ST-5. Han säger själv att 
det är en utmärkt demodulator som klarar 
minst 90 % av alla .de amatör-RTTY
QSO'n en kanske fem gånger så dyr och 
komplicerad demodulator kan klara. Han 
jämför då med sin egen Mainline ST-6, 
som tillsammans med rördemodulatorn, 
Mainline TT/L-2 och Ole Berlands (OZ60B) 
Solid State TT/L-MKT, anses vara radio
amatörernas yppersta demodulatorer. Gi
vetvis finns det även kommersiellt tillgäng
liga demodulatorer med fantastiska pres
tanda, men de ligger utanför vad en van
lig radioamatör orkar med såväl ekono
miskt som utrymmesmässigt. 

Modell ST-5 har tidigare beskrivits i 
RTTY-Journal, i Ham Radio och i 
SARTG -news (1). Dessa artiklar innehål
ler mera teori än vad vi ,kommer att ser
vera och rekommenderas aHa intresserade. • 



RTTY -demodulatorn 
Mainline ST-5 
• Beskrivningen här tar fasta på en
kelhet i uppbyggnaden och utförande 
med lättillgänglig materiel. 
• Aktiva element i konstruktionen är 
de båda prisbilliga och prestandamäs
sigt goda op-förstärkarna f1 A 709 C 
och den 300 V -transistor från Motorola 
som anges. 

A vstämningen ägnas också utförliga 
anvisningar och praktiska driftsynpunk
ter lämnas av författaren. 

i •• Konstruktionen är uppbyggd kring 
de billiga och utmärkta operationsförstär
karna /LA 709 C och en 300-volts NPN
transistor (Motorola MJE-340 eller mot
svarande), som aktiva element. Demodula
torn är dimensionerad främst fö r LF-sig
naler inom området 2000-3000 Hz med 
850 eller 170 Hz skift_ Den här beskrivna 
prototypen är försedd med filter på 2125 
Hz för mark-signalen och 2975 Hz för 
.l'pace vid 850-skift. Den senare kretsen 
flyttas till 2295 Hz för 170-skift genom att 
en 22 nF kondensator kopplas in paral 
lellt över kretsen . 

Detektorn kan byggas för andra reso
nansfrekvenser, men inom vissa områden 
finns risk för att mark-signalens överton 
faller inom space- filtrets pass band. I en 
demodulator med filterna på exempelvis 
900 och 1750 Hz kommer mark-signalens 
överton på 1800 Hz att detekteras av 
space-detektorn. Båda detektorerna ger då 
samtidigt likriktade pulser av motsatt po
laritet, vilka tar ut varandra helt eller del
vis, varvid efterföljande steg inte får några 
ordentliga spänningar att arbeta med. 

De flesta amatörer världen över har an
tagit just 2125, 2295 och 2975 Hz som 
resonansfrekvenser - inte bara av tradi
tion och för att det med hjälp av de po
pulära 88 mH-toroiderna är relativt lätt 
att få kretsarna på rätta frekvenser med 
standard värden på kondensatorerna 
utan också för att vi skall ha samma ton
frekvenser som motstationerna vid trafik 
på VHF, där F2 och A2 är tillåtna. 

Låt oss studera principschemat i fig l 
och följa en signal genom demodulatorn: 

• Ingångsfiltret 
är ett 3-poligt bandpassfilter för området 
2000-3000 Hz. Ett extra filter med sma
lare passband kan kopplas in vid smal
skifttrafik. Signaler utanför passbandet un
dertrycks effektivt. 

• Begränsaren 
är bestyckad med den första 709:an, vars 
ingång skyddas av zenerdioderna ZI och 
Z2. 709:ans fina dynamik gör det möjligt 
för signaler från några få millivolt upp till 
flera volt att behandlas lika. Kretsen ger 
detektorn en jämn och fin signal med ett 
sving på ca ± 10 volt. 

• Detektom 
har två enkla Le-filter med 88 mH toroid -
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Nejdå, RT tänker inte börja med utviknings
flickor i tidningen. Flickan är bara ett utlopp 
aven RTTY -'lmatörs konstnärsbegåvning. 

BYGG 
SJÄLV 

spolar som har breddats med resistanser 
(RI2, R13 , RI5, R16) . Kretsarnas höga Q
värde skulle göra dem alltför smalbandiga 
utan denna dämpning . 

Med de motståndsvärden, som anges i 
komponentförteckningen, dämpas kretsar
na tillräckligt för att medge god mottag
ning av amatörradiotrafik. För att medge 
god mottagning av t ex telegrambyråernas 
meddelanden , som sänds med bredare 
passband , rekommenderas ytterligare 
dämpning av kretsarna, varvid motstånds
värdena lämpligen reduceras till en tredje
del. 

Signalerna helvågslikriktas i detektorn, 
mark-signalerna ger negativa och space
signalerna positiva likspänningspulser. Via 
ett låg pass Re-filter, som undertrycker 
Itonfrekvensresterna, leds pulstågen In 

den s k "slicern". 

• "Slicern" 
Den andra 709:an arbetar med 20 eller 
22 ms långa likspänningspulser. Konden
satorerna för frekvenskompenseringen i 
detta steg har därför högre värden än de 
i begränsaren. Kretsen växlar från ledan
de till icke ledande tillstånd redan vid 
mycket små spänningsväxlingar på ingång
en. Detta gör det möjligt att arbeta med 
mycket smala skift, dvs med låg utsignal 
från detektorn. 

• Nycklingssteget 
styrs av "slicern". En 300 volt NPN-tran
sistor arbetar med relä eller switch och 
nycklar direkt maskinens printmagnet. Den 
effekt som tas upp i transistorn är mycket 
liten, ungefär 0,01 watt, och transistorn 
behöver alltså ingen kyl plåt. Ett enkelt Re
filter skyddar transistorn mot transienter. 

Trimningsanvisningar 
• Ingångsfiltret 
Intrimningen utförs lättast med hjälp av 
tongenerator, frekvensräknare och rörvolt
meter eller oscilloskop. Använd plastfolie
kondensatorer till kretsarna, inte keramis
ka kondensatorer! De senare är alltför 
temperatur känsliga. 

Lättast trimmas en krets genom att pro
va ut den kondensator ur sortimentet, som 
lägger resonansfrekvensen närmast under 
det rätta värdet. Linda sedan av tio varv 
från toroiden och mät igen. Kolla hur 
mycket resonansfrekvensen flyttades och 
linda av beräknat antal varv. (Det går lät
t~re att utföra än att beskriva detta.) Vid 
valet av kondensator(-er) till 2295 Hz
kretsen passar inte den metoden, men förf 
brukar finna en lämplig 22 nF-kondensa
tor bland ca ett d.ussin. 

• Dem odulatorn 
Lägg på de båda 12-voltspänningarna. Med 
signalingången jordad och en voltmeter 
kopplad mellan stift 6 på begränsaren 
(punkten TP) och jord skall trimpoten R6 
justeras så, att instrumentet visar noll volt . • 
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Ett vanligt universalinstrument av enklaste 
slag duger gott. 

Öppna ingången igen och anslut en ton
generator av något slag, som kan avstäm
mas till 2125 och 2975 Hz. En mottagare 
med BFO och med kalibratorsignal eller 
signal från annan oscillator, en bandspe
lare med inspelat band med dessa frekven
ser (var för sig!) eller en AFSK-generator 
går fint. Anslut voltmetern eller läs av av
stämningsindikatorn, om den ingår i aggre
gatet, och justera trimpoten R13 - sam- . 
tidigt med att signalen in växlas mellan 
filtrens resonansfrekvenser - så att utsla
gen på instrumentet blir lika stora för bå
de mark- och space-signalerna. 

Sista intrimningen består i att kontrol
lera att strömmen genom printmagneten 
ligger i närheten av 40 mA. 38--45 mA 
är godtagbara värden. Strömmen justeras 
med värdet på R33 . 

• Maskinen 
Printmagneten (PM) och tangentbordets 
nycklingskontakter (KB) seriekopplas i ma
skinen. PM och KB ansluts sedan till det 
positiva 120-voltuttaget från nätaggregatet 
och nycklingstransistorns kollektor. Print
magnetens ankare hålls å t ena sidan med 
en fjäder, och strömmen genom magnet
spolen måste vara rättvänd för att det 
skall bli print. Skriver inte maskinen på 
local lo ap, via eget tangentbord, skalI de 
båda anslutningarna byta plats. 

Avstämning med oscilloskop 
bäst men är inte nödvändigt 
Det finns flera sätt att vid teleprintertrafi
ken kontrollera att demodulatorn får sina 
signaler på de rätta frekvenserna. Det bäs
ta, och samtidigt det dyraste, är att ansluta 
ett oscilloskop til! de båda detektorerna. 
Hur detta utförs var beskrivet i RT 1969 
nr 1. 

Vanligtvis förs mark-signalen till den 
vertikala och space-signalen till den hori
sonteIla förstärkaringången. Då borde man 
få ett kors på skärmen, men då kretsarna 
dämpats en hel del, visas i stället två eIlip
ser. Det ser kanske inte lika elegant ut, 
men har från avstämningssynpunkt ingen 
betydelse. Perfektionisten kan lägga in 
" uppfärskningskretsar" på detektorernas 
resonansfrekvenser . i tilledningarna till 
oscilloskopet, så blir bilden snyggare. 

Ett annat, och betydligt billigare sätt, 
men som fordrar en viss träning och va
na av operatören, är att använda ett van
ligt panelinstrument och jämföra storleken 
på de detekterade signalerna (se tig 2). 
Ett l mA-instrument mäter strömmen ge
nom en liten transistor, vars bas styrs av 
pulser tagna och likriktade från de båda 
detektorerna. Trimpoten R27 justeras så, 
att en viloström på ca 0,3 mA passerar in
strumentet. Då signaler på filtrens reso
nansfrekvenser passerar, slår instrumentet 
upp till ca 0,5-0,7 mA. Mottagaren skall 
avstämmas tills instrumentutslagen blir li
ka stora eller stannar på ett maxvärde. 

Avstämningen enligt denna metod är 
dock inte speciellt lätt att utföra och per
sonligen föredrar jag oscilloskopmetoden, 
då man omedelbart kan se att mottagaren 
är rätt avstämd och om det är bred- eller 
smal skift som tages emot. 

32 RADIO & TELEVISION - NR 6/ 7 - 1972 

~ 
In 
In 

:§' 
-'< u 

~ 

,~ { 

~ 
(L 

~ 
al 

'" 

> 
N 

'+ 

M 
o 

..: ~ ... « 

U1-P-~;;\ u 

..: = 
N ..: 

u ~ <i 
U 

al 
Vi 

M a: 

.- c .... ~ .... ~ 
(LO 

" -c 
.-: : 0 

.... '" 

> 
N , 

'" cC: 
~g 
80'" o . - '" 
_ c 

0 '0 

E '" c" '0 , 
~u. 
u. .-' 

l 

I 6. , 
O ~ 

I ~ g ~g'~ 
·U·O : 

I CS ~ 

I 
I 
I 

I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
J 

== .. 
o ... 
..: 

-= 'O 
o e ... 

'O 

>-
!:: 
~ .. ... .. 
:0 
..: e ... 

..= 
'" '" s::I. 

'<l 
.S .. 
=-
M 
CIJ 

fi; 



Nätaggregat 
- Se tig 3/ 
Demodulatorn behöver två stabila 12-volt
spänningar, den ena plus- och den andra 
minusjordad. Dessutom skall maskinens 
printmagnet ha 40 mA från ett aggregat 
som ger en spänning på mellan 100 och 
2S0 V. Transtormatorteknik i Åmål har 
tagit fram en speciell transformator med 
en 80-volts- och två ,separata 14-volts
sekundärer. 

80-voltsspänningen brygglikriktas, medan 
de båda 14-voltsekundärerna seriekopplas, 
mitt jordas och likriktas i två motvända 
helvåglikriktare. Lågspänningarna stabili
seras med 1 watt zenerdioder. Spänningen 
är inte kritisk, det går lika bra med II som 
med 1·6 volt, men den skall ligga stabil. 

Mekanisk uppbyggnad 
Prototypen är uppbyggd på tre plug in
kretskort (se tig 4-6) ISOX80 mm; ett för 
bandpassfiltren, ett för själva demodula
torn och ett för nätaggregatet exklusive 

PM &KB 

F5K 

220 Vrv 

Fig 3. Principschema över nätaggregatet. 

Avstä mningsindi ka tor 

A +12V 

Fig 2. Enklaste varianten av avstämningsindi
kator_ "'Oscilloskop-metoden" rekommenderas 
dock av författaren. 

nättransformatorn. 
I en Elfabox (kat nr K 457) 240X 100X 

160 mm har förf monterat nätt rans forma
torn, tre 10-poliga kortkontakter, en en
kel styrlist av plexiglas för kortens "bak
re" underkant samt en avlastningskläm
ma för nätsladden. Nätsladden skall vara 
3-iedare och lådan skyddsjordas . 

I panelen sitter instrumentet för av
stämningsindikatorn, omkopplarna SI och 
S2, nätbrytaren S3 och signallampan. På 
baksidan: säkringshållaren och 4 st DIN
kontakter för anslutning av mottagare, 
maskin, sändare och oscilloskop. 

Det går att trycka in ytterligare ett kort 
i lådan, även om det då blir lite trångt, 
t ex ett med en AFSK-generator. 

Praktiska erfarenheter 
Inga komponentvärden är särskilt kritiska 
bortsett från dem som ingår i de avstäm
da kretsarna. Vid andra resonansfrekven
ser i demodulatorkretsarna bör också vär
dena på R12, RIS, R16 och R21 ändras. 

)o--C:::J-....... --t-----o+ 12 V 

t---+--,--o O 

L-------~~~-~----o-12V 

51B } 
850 

S1A 

Jord 

S1A} 
170 

518 

Fig 4. Kretskortet för ingångsfiltret sett från komponentsidan i skala 1:1. ~ 
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~::= Oscilloskop "space" 
+12V 

-12V 

} S1C 

........ _~II Jord 
S1B 

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~ OsciUos~p "mark" 
KB &PM 

--~~~~ Avstömningsinstrument 

Fig 5. Kretskortet för demodulatorn sett från komponentsidan i skala 1:1. 

,Fig 6. Kretskortet för nätdelen, sett från komponentsidan i skala 1:1. 

80 V '" 
80V", 

PM 

FSK 

Jord 

11.Vrv 

al~--~~---O-----4~~1 11.Vrv 
-12 V 

~""_.I +12V 

Fig 7. Den färdiga RTTY -demodulatorn. De tre kretskorten av insticks typ, som ligger på bordet, är fr vingångsfiltret, demodulatorn och nät- 36 
delen. Obs att det förstnämnda kortet här endast innehåller ett bandpassfilter! 
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En förförstärkare i byggsats 

Rösta och vinn 
en SE 77 + PA 77 i byggsats 
Du är med i dragningen den 1.8.72 
hur Du än röstar 

SEMICON ELEKTRONIK AB 
Drottningholmsvägen 19- 21 (Fridhemsplan) 
11242 Stockholm Tel. 08/544010 

En effektförstärkare 
i byggsats 

• Ingen intrimn ing 
• 40W/40W sinus 8 ohm 
• 30W+30W sinus 8 ohm 
• 2 Hz- 50 kHz - 3 dB 
• DC-kopplad utgång 
• Pris 570:- inkl. nätaggregat 

och med apparatlåda 

• Ingen intrimning 
• Volymberoende loudness 
• Radioavstörd 
• Pris 380:- inkl. nätaggregat 

och med apparatlåda 

------_._-----_._._-_._--
Till Semicon Elektronik AB. 
Drottningholmsv. 19- 21 , 11242 Stockholm 

Jag tycker att nästa Semicon-modul skall vara 

D Lågbrus kassettbandspelare D Equalizer 

D 4-kanal dekoder D Högtalare D Mixer 

D 2 x 1 OOW slutsteg D Elektroniskt delningsfilter 

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

Na mn . 

Adress 

POSliloress. 

Informationstjänst 7 



~ 34 
Med mark = 1275 och space = 2125 blir 
värdena: Ik5, 8k2, 2k2 resp 68k. 

10 %-iga motstånd på Y2 eller %: watt 
duger bra, där inget annat angives i för
teckningen. 
• Efter att ha använt prototypen en tid 
och efter åtskilliga QSO vill jag hålla med 
Irvin Hof t. Det är en alldeles utmärkt li
ten demodulator, lätt att bygga och lätt 
att trimma in och ger tillfredsställande 
print även om signalerna är svaga eller 
fädar svårt. 
inte kunnat läsa en station jag lyssnat på, 
'. Endast vid några få tillfällen har jag 
p g a att signalerna knappt eller inte alls 
nådde över brusnivån och dessutom var 
svårt störda av störande signaler. Många 
gånger skriver maskinen från signaler som 
jag inte med örat kan särskilja ur bruset, 
men som separeras av filter och detektor
kretsar. 
'. Jag vill passa på att vädja till alla CW
amatörer på amatörbandens högre CW
del att inte betrakta oss "printare" som 
inkräktare eller tro att alla printer- och 
utskriftssignaler är obehörig kommersiell 
trafik som skall "störas iväg". Vi håller oss 
inom 25 kHz närmast under varje foni
del av banden, t ex 3575-3600 kHz, 
14075-14100 kHz etc. 
'. Som avslutning vill jag påminna om att 
det även finns andra system av teleprin
tertrafik. Det finns de som använder myc
ket högre hastigheter och de med multi
plexa system. Dessa kan vi inte ta med 
våra maskiner men fortfarande finns det 
mycket att printa på hela kortvågen och på 
VHF. 

Läs för säkerhets skull först vad lagen 
säger om tystnadsplikt angående telemed
delandes innehåll. Detta står i telefonkata
logen under rubriken "Bestämmelser om 
innehav av Ijudradio- och TV-mottagare", 
tionde och trettonde paragraferna. • 

LITTERATURHÄNVISNINGAR: 
l. Irvin M Hoff The Mainline ST-5 RTTY 

Demodulator 
RTTY Journal maj 1970 
och 
Ham Radio september 1970 
SARTG-news nr 2 novem
ber 1970 

2. Irvin M Hoff The Mainline ST-6 RTTY 
Demodulator 
RTTY-Journaloch 
Ham Radio januari 1971 

3. Irvin M Hoff The Mainline TT/L FSK 
Demodulator 
QST augusti 1965 

4. Keith Petersen The Mainline TT/L-2 FSK 
Demodulator 
QST september 1966 

5. Ole Berland Solid State TT/L-MKT 
RTTY Demodulator 
RTTY-Journal december 
1969 

6. Irvin M Hoff High Performance RTTY 
Filters 
QST september 1966 

7. Irvin M Hoff Checking RTTY Shifts 
QST maj 1966 

8. Jerry Hall 1275/2125 RTTY Filters 
QST juni 1969 

9. Irvin M Hoff Mainline AK-l AFSK for 
RTTY 
QST februari 1969 och 
SARTG-news nr 3 februa
ri 1971 
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KOMWONENTFöRTECKNING 
Ingångsfilter: 
850 Hz filtret 
CIA=C5A 
C2A=C4A 
C3A 
RIA 
R2A 
LlA = L2A=L3A 

33 nF 
15 nF 
22 nF 
2k7 
680 ohm 
88 mR toroid 

DemoduIatorn: 
C6, C14, CI6 22 nF 
C7 
C8 
C9, ClO 
CI2 

CllA 

CIIB + 
ev CllC 
C13 = C15 
CI7 
CI8 
C19 
L4 = L5 
O1 = D2 
D3 = D4 = 
D5 = D6 
D7 
ZI = Z2 
ICl = IC2 

47 pF 
3 pF 
10nF 
ca 68 nF = kretsen i re
sonans på 2125 Hz 
ca 33 nF = kretsen i re
sonans på 2975 Rz 
ca 22 nF = kretsen i re
sonans på 2295 Hz 
68 nF 
200 pF 
4,7 nF 
0,1 !-tF 400 V 
88 mR toroid 
1 N4148, lN270 

lN270 
Kisel 100 PIV 
3,6 V zener 400 mW 
fLA. 709 C, T AA 521 

Nätaggregatet: 
C20 32 uF (min) 200 V Ellyt 
C21 10 ~F 400 V 
C22=C23 2200 !-tF (min) 18 V 
D8 = D9 = 
DlO=Dll kiseldiod 400 PIV 
O12 = D13= 
014 = 015 kiseldiod 50 PIV 
R29 8k2 1 watt 
R30 lO k 1 watt 
R31 = R32 30 k 2 watt 
R34=R35 120 ohm l watt 
R36 220 k 

Indikatorn: 
R26 150 k 
R27 4k7 
R28 lOk trimpot lin 

Övrigt: 

Smalskiftfiltret 
CIB=C5B 
C2B=C4B 

47 nF 
lOnF 
33 nF 
2k7 

C3B 
RIB 
R2B 
LlB=L2B=L3B 

680 ohm 
88 mH toroid 

T2 

R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 = R23 
RlO = Rll 
RI2 
R13 
R14=R17 
R15 
R16 
RI8=RI9= 
R20=R22 
R21 
R24 
R25 

TRI : 

MJE-340 eller motsv 
BH/AB och /nterelko 
3k3 
Ik 
lOk 
22 k trimpot lin 
150 k 
100 
lk5 
47 
15k 
15k trimpot lin 
l meg 
lOOk 
16 k 

lOOk 
91 k 
2k2 
470 

Prim: 220 V 
Sek l: 80 V. 80 mA 
Sek 2: 14 V 200 mA 
Sek 3: 14 V 200 mA 
(Transformatorteknik, Amål) 
Säkring: 250 mA fin säkring 
Z3=Z4 12 V zener l watt 

Tt 
MI 

MPS-3394 eller motsv (BH/AB) 
l mA vridspoleinstr (Elfa) 

Låda: 
3 st 
SI 

Elfabox K 457: 240X 100 X 160 mm (Elfa, Stockholm) 

S2 
S3 
Signallam pa: 

4 st 
4 st 

Inköpskällor: 

lO-pol. kretskortkontakter, 0,156" delning (Lagercrantz , Stockholm) 
6-pol, 2-vägs axialomkopplare (Clas Ohlsson T505) 
3-pol, 4-vägs axialomkopplare (Clas Ohlsson T505) 
Nätströmbrytare, 2-pol S-märkt (t ex Alpha) 
Glimlampa med panelmonteringshållare och motståndet R36 inbyggt 
(Radiokommunikation, G öteborg) 
chassikontakter t ex DIN 5-pol (Radiokommunikation, Göteborg) 
sladdkontakter DIN 5-pol (Radiokommunikation, Göteborg) 
Säkringshållare för panelrnontage (Elfa, Clas Ohlsson m fl) 
Gummifötter, gummibussning, avlastningsklamma, 3-led nätsladd, jordad 
stickpropp, plexiglaslister, skruv etc 

Kretskorten, vissa komponenter och färdigtrimmade kretsar: SM6AEN L ennart Bjure
blad, Vadstenagatan 28, 417 23 Göteborg. 
Lösa toroidspolar: SM7BUU Poul Kongstad, Box 4005, 25004 Helsingborg. 
Färdigbyggd ST-5 demodulator: Swedish Radio Supply, Box 208, 65102 Karlstad. 



CONTACT,17-22 oktober 1972 
En mässa för audiovisuell kommunikation 

CONTACT är en mässa och en konferens för 
alla, som i sitt arbete mottager, bearbetar och 
sänder budskap/information - för dem som 
använder, köper och säljer hjälpmedel och system 
för kommunikation. De produktgrupper som 
ingår i mässan är A V-hjälpmedel, repro- och 
tryckteknik, elektronik och tele, dokumentation 
och informationssystem. 
Contact hjälper Er att överblicka nya produkter 
och system inom tekniken att överföra informa
tion. CONTACT är den plats och det tillfälle där 
produkter och system presenteras för den skandi
naviska marknaden, där säljare och förbrukare 
möts för kontakt, kommunikation, marknads
information. Till CQNTACT inbjuds hela den 
skandinaviska avnämarmarknaden: alla köpare 
och beslutspåverkare när det gäller teknik och 
system för kommunikation. På denna skandina
viska stormarknad har ni möjlighet att lansera 
nya produkter och system - att träffa kända 
och nya köpare från samtliga nordiska länder. 
CONTACT är en högeffektiv kommunikations
kanal. 

Svenska Mässan, Skandinaviens stora mässcent
rum, ligger mitt i Göteborg, mitt i Skandinavien. 
I samband med CONT ACT hålls fack- och 
branschkonferenser, arrangerade i samråd med 
berörda organisationer. Ring eller skriv till 
Svenska Mässan, Skånegatan 26, 41251 Göteborg. 
Tel. 031/20 00 00. 



Miles Davis använder högtalarsystemen AR-3a för 
lyssning hemma. Deras exakthet i återgivningen och 
avsaknaden av färgning hos ljudet är goda skäl 
till att så många yrkesmusiker valt dem. 

Som en av Amerikas mest framträdande musiker har Miles Davis hängivna lyssnare i varje del av 
världen under sina turneer. Hans inspelningar på Columbia har inte minst bidragit till hans stora publik. 
Den senaste skivan heter " Miles Davis at Fillmore". 

Acoustic 
Research International 

Skriv gärna eher ytterligare upplysningar och information till: 

nosaD 
NEW ACOUSTlC SYSTEMS AB 

Informationstj änst 9 

Box 53 005, 40014 Göteborg 53 
Tel. 031/.18 86 20 



Kondensatortändning av nytt utförande 
lämnar konstant energi till tändspolen 

BYGG 
SJÄLV 

* Kondensatortändning ger betydande 
fördelar jämfört med ett konventionellt 
tändsystem. Man får en betydligt högre 
gnisteffekt och en bättre definierad 
tändning, vilket ger renare tändstift och 
jämnare gång. * Det här beskrivna tändsystemet har 
dessutom den fördelen framför andra 
kondensatortändningar att utspänningen 
i mycket ringa grad påverkas av in
spänningen -- ett förhållande som är 
viktigt särskilt vid kallstarter eIJer då 
ett dåligt laddat batteri finnes. * Tändningen kräver dock en del in
trimning och rekommenderas därför en
dast till den som har en viss vana av 
liknande byggen. 

' •• ' Att kondensatortändning är helt över
lägsen ett ordinärt tändsystem har tidigare 
påvisats och dokumenterats., se RT nr 3, 4 
och 6 1970; Sven-Erik Larsson, Tändsy
slem fö r bi/ar - kOllstruktion och funk
I ion i Jämförelse. Artiklarna baserar sig på 
en undersökning som gjorts vid Lunds 
tekniska högskola. Bland fördelarna kan 
nämnas betydligt högre gnisteffekt, än hos 
ett ordinärt system, relativt litet effektbe
hov jämfört med transistortändningar samt 
snabbare stigtid . 

Den vanligaste metoden att göra en 
kondensatortändning består i att låta en 
spänningsomvand lare ge en spänning om 
ca 400 V som laddar upp en kondensator. 
Brytarspetsarna är sedan kopplade till en 
tyristor, som när denna leder, låter kon
densatorn urladdas genom tändspolens 
primärkrets . 

Den här beskrivna kondensatortänd
ningen, konstruerad av diploming Helmut 
Everding och tidigare publicerad i tyska 
tidningen Elektronik, arbetar enligt en 
helt annan princip. I stället för en astabil 
vippa drives transformatorn aven mono
vippa , vars återgång bestäms av ström
men genom transformatorn. Monovippan 
ger en puls för varje slutning av brytar
na. Med detta vinner man följande: 
(i) En konstant tändenergi avges, som ej 
påverkas nämnvärt av batterispänning och 
motorns varvtal eftersom monovippan 
känner strömmen och därmed den till 
transformatorn tillförda energin. 
® Tyristorn styrs aven lindning på trans
formatorns sekundärsida av den överförda 
pulsen. 
CD Urladdningen vid tändstiftet får en 
högre temperatur, därför att det här rör 
sig om en likströmsurladdning. 

Funktion 
Schemat för kondensatortändningen visas 
i fig l. Transistorerna TI och T2 bildar 

BRYTAR-

!'ffTSAR l 

+ R2 TRARJ ZI 
~r-----~~------~ 

R5 

Fig 1. Schemat för kondensatortändningen. OBS aU tändspolen alltid måste vara ansluten vid 
drift! 

en monostabil vippa. T4 är switchtransis
tor, och denna drivs av transistorn T3. 

Funktionen framgår i viss mån av puls
diagrammet i fig 2. Vid tiden h bryts bry
tarna, och potentialen stiger därvid på 
transistorn Yl:s bas. Denna transistor 
stryps. Transistorn Y2 leder, tack vare att 
den får basström genom motståndet R7. 
Vi antar att brytarna åter sluts nu. Härvid 
flyter ingen ström genom dioden Z3, men 
transistorn Yl hålls fortfarande strypt un
der en tid som bestäms av kondensatorn 
e3, och urladdningen av denna fördröjs 
tack vare, den positiva återkopplingen från 
Y2:s kollektor. Transistorerna Y3 och Y4 
leder, och strömmen växer linjärt med ti 
den över primärlindningen på transforma
torn. Den ökade strömmen ger en ökad 
spänning över motståndet R2, och när den
na blir tillräckligt stor, stryps transistorn 
Y2 och monovippan återgår till "O"-läge. 

Us +Ua I o o~ 
I I 

b 

~
Ii 
I I , , c 
I I 

0-
I I 

+ 3S0V-

UCI d 

o 
I I 
I I .. 

t l t 2 t 

Fig 2. Pulsdiagrammet visar: a) spänningen 
över brytarna, b) spänningen över switcbtran
sistorn Y 4, c) strömmen genom y 4, d) spän
ningen över kondensator el. 

I transformatorn finns energi lagrad. När 
strömmen slutar att flyta genom lindning
en ger den upplagrade energin upphov 
till en spänning (mot-emk) som transfor
meras över till sekundärsidan, Zl. Spän
ningen passerar dioden Zl och lagras se
dan i kondensator el. 

När brytarna för andra gången (och 
följande gånger) bryts, sker samma för
lopp som tidigare. Transistorn Y4 sluts, 
och det därvid uppkomna spännings
språnget transformeras över till sekundär
li ndningen. Denna puls har motsatt pola
ritet mot den tidigare överförda och lik
riktas i dioden Z4. Härvid "tänds" tyris
torn och kondensatorn el laddas ur ge
nom tändspolen. Tändenergin är: 

Q = Yl e u~c 

Spänningen över kondensatorn är vald till 
350 V , vilket med ett kondensatorvärtle på 
l [IF ger: 

Yl l . 10 G • 3502 ::::: 60 mWs 
OBS att denna energi måste förbrukas 

mellan varje laddning, då i annat fall spän
ningen över el blir så stor att tyristorn 
förstörs. Med andra ord måste tändspolen 
al/lid vara inkopplad! Likaså gäller detta 
givetvis tändkablar och tändstift. 

Maximalt varvtal 
Det maximala varvtal som tändningen 
klarar beror givetvis på hur många cylind
rar motorn har och om det rör sig om 2-
takts- eller 4-taktsprincip. Maximalt varv
tal fås ur formeln: 

f· 60· takt 
v = --~~----~~ cyJinderantal • 2 

där v är varvtalet/min och f är uttryckt i 
Hz. Som exempel kan ges, att vid en 4-
cyJindrig 4-taktsmotor motsvaras l 000 vi 
min av 33 YJ Hz, medan motsvarande fre
kvens för en 3-cylindrig 2-taktsmotor blir 
50 Hz. 

Den här beskrivna tändningen klarar ~ 
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upp till ungefär 215 Hz vid 6 V-versionen 
och 300 Hz vid 12 V. Den maximala fre
kvensen beror på den tid som det går 
ström genom transformatorn plus konden
satorns uppladdningstid. När kondensatorn 
är uppladdad , syns detta genom den snab
ba återgången av spänning på kollektorn 
av Y4. 

Den maximala frekvensen kan ökas nå
got genom att transformatorns luftgap 
ökas. Därmed minskas induktansen, så att 
strömmen uppnår sitt toppvärde snabbare. 

Ett annat sätt är att öka motståndet R2 
något. Uppladdningstiden minskas även i 
detta fall. Båda metoderna är alltså till
lämpliga men har den nackdelen att ener
gin blir mindre och därmed laddnings
spänningen över kondensatorn . Om man 
har en högvarvig 3-cylindrig 2-taktsmotor 
(t ex SAAB-motorer, och särskilt då trim
made sådana) kan man behöva gå ned 
något med kondensatorspänningen för att 
få tillräckligt hög frekvens . En sänkning 
av spänningen till 300 V gav på ett prov
exemplar en gränsfrekvens av 350 Hz och 
detta motsvarar 7000 varv/min. En ytter
ligare sänkning av spänningen rekommen
deras ej, därför att energin ju minskar 
kvadratiskt med minskning av spänningen. 

Vill man ha en tyristortändning som går 
högre upp i frekvens måste transformatorn 
dimensioneras om. Som ledning för beräk
ningen kan ges formeln: im = 500/nl där 
im är den primära toppströmmen och nI 
primärvarvtalet. Termen 500 är det erfor
derliga amperevarvtalet för den använda 
kärnan och den önskade energin (60 mWs). 
För att kunna utnyttja den högre frekven
sen bör brytarna modifieras eller bytas ut 
mot opto-elektriska. Mekaniska brytare 
klarar i allmänhet ej mer än 325 Hz. 

Laddningsspänningen ändrar sig vid va
riationer av ingångsspänningen högst nå
gon volt och ändrar sig knappast något 
vid frekvensändringar upp till gränsfre
kvensen . 

Strömförbrukningen är typiskt 1,8 A 
medelström vid 200 Hz och minskar sedan 
linjärt med varvtalet. Man kanske frestas 
att antaga att här skulle man kunna kom
plettera tändningen med en varvtalsmeter . 
En av fördelarna med denna tändning är 
dock att effekten är oberoende av mat
ningsspänningen. Detta innebär, att man 
vid ändringar av matningsspänningen får 
stora variationer av strömförbrukningen, 
varför varvtalsmätningen ej är möjlig. 

Praktisk uppbyggnad 
Kondensatortändningen är uppbyggd i en 
gjuten skärmbox. Se tig 3 och 4. Switch
transistor Y 4 och dioden Z2 är placerade 
på denna för att få kylning. Det mesta av 
elektroniken är uppbyggt på ett kretskort, 
vars utseende och komponentplacering 
framgår av fig 5 och 6. Kondensatorn el 
med 630 V provspänning och 1 nF (t ex 
fabr Fischer & Tausche) kan vara svår att 
komma över, och därför har kretskortet 
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Fig 3. Montering av komponenter i apparatlådan sett från sidan. 

Z2 

Fig 4. Apparatlådan sedd uppifrån. Observera kretskortets montering. Detta sitter infäst mellan 
i höljet limmade pertinaxstycken. Kortet kläms sedan fast av locket. 

Fig S. Kretskortet sett från foliesidan i skala 1:1. 



Fig 6. Komponenternas montering på kretskortet. 

gjorts så, att två kondensatorer med O,S 
LlF kapacitans kan parallellkopplas. 

Tyristorn 40379 från ReA har anoden 
ansluten till höljet. Det kan vara svårt att 
få riktig kontakt till detta. Det går fak
tiskt att löda en tråd direkt på kåpan utan 
att tyristorn tar skada, förutsatt att löd
ningen utföres relativt snabbt. Det finns 
nu även typer med tre anslutningar. Av
sikten var att använda en tyristor av typ 
ReA 4101. Det visade sig dock att denna 
inte höll i den aktueJla kopplingen . ReA 
40655 och 40659 bör dock kunna gå bra 
att använda. För att fästa kretskortet i lå
dan limmar man i denna ribbor av Perti
nax, så att ett spår bildas. Kortet hålls se
dan på plats av locket som klämmer kor
tet. Som lim användes ett epoxyhartslim, 
t ex Epoxi eller Araldit. Såväl transforma
tor som kretskort bör impregneras med 
lämpligt lack, t ex PV-lack (Wedevågs 
bruk). Vänta dock med lackning av krets
kortet till dess tändningen är funktions
provad och intrimmad. Förutom fukt
skydd ger lackering också en mekanisk 
stabilisering av komponenterna på kortet. 
Man bör tänka på att konstruktionen ut· 
sätts för betydande skakpåkänningar! Där
för bör man använda brickor vid alla 
förskruvningar. 

o TRAFO Z 

JORD 

An 

EII 

KATOD Z 2 
TÄNDSPO LE 

BAS Y4 

EMrrTER Y4 
TRAFO El 
JORD 

TR-AFO A I 
o 

BRYTA RSPETSAR 

ZI 

Fig 7. Lämplig mätuppkoppling vid intrim
ningen. Lägg märke till att flytande jord mås
te tillämpas, dvs instrumentet får ej jordas i 
någon punkt. 

Tabell 1. I nkoppling av transformatorn vid 
6 V eller 12 V. 

Spänning 6V 12V 

Ansl 

al brun brun 
el röd orange 
all gul grön 
z blå blå 
ell violett violett 

Intrimning 
R2 bör trimmas in så, att spänningen över 
kondensatorn Cl uppgår till 3S0 V. Som 
motståndstråd bör användas konstantan
tråd. Denna går nämligen att löda på, 
vilket inte är fallet med kantaItråd. Detta 
kan mätas upp med oscilloskop eller volt
meter enligt tig 7. Obs att flytande jord 
måste tillämpas vid denna mätning! 

För att kontrollera maximal frekvens 
ansluts någon form av pulsgenerator som 
kan ge 12 V (6 V) amplitud till ingången 
(brytarspetsar). Man kan härvid koppla 
bort R 1 för att inte få en onödigt stor be
lastn ing. Rl:s funktion är annars att ge en 
ström genom brytarna för att förhindra 
oxidation på kontakterna. Pulsformen ob
serveras vid Cl eller på Y 4:s kollektor. 
Frekvensen ökas, och när gränsfrekvensen 
är nådd, triggas monovippan bara på var
annan puls in, så att halva frekvensen er
hålles. Gränsfrekvensen bör ligga vid 
minst 21S Hz eller 300 Hz för 6 resp 12 V
versionen. 

Det tidigare uppgivna värdet av ström
förbrukning avser medelvärde, medan man 
kan räkna med betydligt högre toppvärde 
just innan vippan slår om. Detta bör man 
tänka på om strömkällan vid provet ut
görs av ett stabiliserat nätaggregat. Dessa 
har oftast strömbegränsning. Om ström
men inte är tillräcklig, slår inte vippan 
tillbaka utan transistorn Y4 förblir ledan
de. Man kan också råka ut för att gräns
frekvensen avsevärt minskas - strömmen 
ökar ju som bekant med ökad frekvens. 
Därför bör man vid prov använda sig av 
ett nätaggregat som kan lämna minst 2 A 
eller helt enkelt begagna bilens accumula
tor. När sedan trimningen är utförd, lac
kas kortet och placeras i lådan. För att 
undvika problem med fukten bör lådan ej 
vara helt tät, för då är det risk för kon
dens . Vid monteringen i bilen bör man 
tänka på att anslutningsplinten bör vän
das nedåt, annars kanske monteringen in
te godkänns vid bilbesiktningen. Anslut
ningsstiften (typ AMP) bör vara isolerade 
med krympslang. 

Praktiska prov 
Denna kondensatortändning har byggts i 
ett SO-tal exemplar i Sverige i såväl 12 V, 
som 6 V-versioner. Tändningen har visat 
sig fungera väl. De driftstörningar som i 
vissa fall har uppstått beror på den högre 
tändspänningen. Vid tändkablarna har det 
blivit överslag. Dessa bör vara torra och 
rena för att förhindra krypströmmar och 
befintligt kablage bör helst bytas ut mot 
nytt! 

Man skulle kunna tro att kondensator
tändningen skulle ge upphov till mera ra
diostörningar p g a snabbare stigtider, men 
det har visat sig vara tvärt om, i det fall 
att kondensatortändningen placeras intill 
tändspoJen. Då blir ledningen (antennen!) 
med den pulserande strömmen kortare. 
Den ledning som gfo.r från brytarspetsarna ~ 
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genomflytes aven mycket lägre ström och 
bidrar knappast till att ge störningar. Kon
densatorn över brytarspetsarna skulle i 
princip kunna tagas bort, men eftersom 
denna behövs vid det konventionella tänd
systemet är det bra att ha den kvar. Om 
det skulle uppstå fel i kondensatortänd
ningen, är det lätt att flytta över tändspo
lens anslutningar till tändningslås och bry
tare. 

Lägre tändstörningar kan också bero på 
att tändningsimpulserna blir mera väldefi
nierade. För varje brytning får man bara 
en gnista, medan ordinära tändsystem ger 
en serie av gnistor. Dessutom får man of
tast en dämpad svängning efter det att 
ljusbågen har släckts i ordinära system. 

Detta med endast en tändningsimpuls 
visar sig även ha en god effekt på tom
gången, som blir betydligt jämnare. Spe
ciellt märks detta vid fallet med tvåtakts
motorer! Den jämnare gången har i vissa 
fall visat sig resultera i mindre bränsle
förbrukning. GL • 

OLLE KLIPPBERG: 

Komponentförteckning 

Beteckningar inom parentes avser 6 V . 
RI 68 ohm 
R2 0,085 (0,06) ohm 
konstantantråd diam 0,6 justeras enligt 
text. Längd ca 55 mm (40 mm) 
R3 100 ohm 
R4 10 kohm 
R5 4,7 ohm 
R6 6,8 ohm 
R7 1,5 (I) kohm 
R8 220 ohm ' 
R9 150 (68;' ohm 
RIO I kohm 
RII 33 ohm 
RI2 2,2 kohm 
RI3 22 kohm 
el I p.F/630 V 
eller 2 st 0,47 p.F 630 V 

e2,e4 
e3 
ZI 
Z2 

Z3 
Z4 
Yl, Y2 
Y3 

Y4 

0,1 p.F/100 V 
O,OIp.F/400 V 
By 103, By 127 
BYX 38/600R 
(SS] C1360) 
BAY18,IN4148 
BAY 21, BAY 46, IN4384 
2N2907 
2N4922,2N17II , 
BC14UO 
ASZI7, AUY2l III, 
(AUY29 IV, AD133) 

Tyristor 40379, 40655, 40659 
Låda Clas Ohlson AB, Tl89l 
Kopplingslist Elta K2532 

Com Electron AB, Box 6018, 10231 
Stockholm, tel: 08/7606672 tillhanda
håller transformator (47: 10 inkl moms), 
färdigborrat kretskort (17:50 ink I 
moms) och komplett komponentsats . 

BYGG 
SJÄLV 

Fjärrkontroll med ultraljud 
för radion eller förstärkaren 
Vi blir allt bekvämare: Industrin gyn
nar lättjan i allt högre grad genom alla 
"arbetsbesparande" anordningar och fi
nesser som för varje årsmodell blir allt 
flera. Så menar man t ex att vi måste 
bespara oss mödan att knäa upp ur vår 
behagliga och lagom nersuttna fåtölj för 
att justera in nyanserna på färg-TV
mottagaren eller volym samt klangfärg 
då det gäller hi fi-förstärkaren ..• 

För det slagets bekvämligheter har 
man länge erbjudit olika lösningar, men 
först sedan det här fjärrmanövrerandet 
börjat ske med ultraljud har det fått 
större spridning. 

Här beskrivna fjärrkontroll med ult
raljud har endast en styrfunktion och 
blir tack vare detta enkel att bygga. Den 
kan användas för tilljfrånslag av radio, 
förstärkare, belysning o dyl. 

a i. Det, som av vårt öra uppfattas som 
ljud , alstras aven mekaniskt svängande 
kropp, som växelvis förtunnar och förtä
tar luften, så att en vågrörelse uppstår. 
Det hörbara frekvensområdet ligger mel
lan ca 16 Hz och 16 KHz. Mekaniska el
ler akustiska svängningar med högre fre
kvens kallas ultrasonora svängningar eller 
ultraljud. 

För att man skall kunna alstra och re-
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gistrera ultraljud fordras speciella mikro
foner, som t ex kan vara av piezoelektrisk 
typ. En sådan mikrofon innehåller ett 
membran av polariserad keramik, som har 
följande egenskaper: Nä:- en växelspänning 
ansluts mellan membranets fram- och bak
sida, kommer detta att utvidgas och sam
mandragas i takt med växelspänningens 
frekvens, så att en vågrörelse bildas i luf
ten . 

Den piezoelektriska effekten kan också 
utnyttjas omvänt, det vill säga utsätts 
membranet för mekaniska eller akustiska 
svängningar erhålls en växelspänning från 
mikrofonen. 

Elektrisk funktion 
• Sändaren 
Sändaren till fjärrkontrollen består aven 
astabil multivibrator (tig l), där basmot
stånden R2-R4 och kondensatorerna e2 

-e3 utgör de frekvensbestämmande kom
ponenterna. På grund av att ultraljudmik
rofonen har högsta verkningsgrad vid 41 
KHz och är smalbandig, har basmotstån
det till transistor T2 gjorts reglerbart för 
fininställning av multivibratorns frekvens. 

Den från multivibratorn erhållna signa
len kopplas från transistor TI: s kollektor 
med kondensatorn el till mikrofonen M , 
som här används för alstring av ultraljud. 
Matningsspänningen erhålls från ett 9 volts 
batteri som kopplas in med strömbrytaren 
S. 

• Mottagaren 
Ultraljudet uppfångas av mikrofonen M 
(jig 2), där en omvandling sker till en väx
elspänning, som förstärks med transisto
rerna TI-T3. Den förstärkta signalen lik
riktas därefter och ansluts till transistorer
na T4 och T5, som är Darlingtonkopplade. 



Strömmen genom reläspolen kommer nu 
att öka så, att reläets kontakter påverkas. 

Reläet är av impuls typ, vilket innebär 
att det växelvis kommer att sluta eller bry
ta den utgående spänningen (220 V) när 
ultraljudssignaler uppfångas av mottaga
ren. Dioden D3 har till uppgift att skydda 
transistor T5 mot de höga spänningstop
par, som alltid uppkommer när en ström 
bryts eller sluts genom en induktans, vil 
ken i detta fall består av reläspolen. 

Mekanisk uppbyggnad 
• Sändaren 
Påbörja monteringen av sändaren med att 

T1 

M 

Fig 2. Mottagarens principschema. 

00 

--___ -1 

Fig 3. Sändarens kretskort sett från foliesidan. 
Skala 1:1. 

löda in komponenterna på kretskortet en
ligt tig 3 och 4/ Lägg märke till att trim
potentiometer R4 skall monteras på krets
kortets undersida, så att man kan komma 
åt att trimma in rätt frekvens när sända
ren är färdigbyggd. 

Borrning av hålen för mikrofonen och 
strömbrytaren utföres enligt tig 5. Däref
ter placeras kretskortet i lådan och skruvas 
fast med muttern, som finns på strömbry
taren . När detta är gjort, återstår monte
ring och inlödning av mikrofonen och 
batterikontakten . 

• Mottagaren 
Placeringen av komponenterna på krets
kortet framgår av tig 6 och 7. Man börjar 
lämpligen med inlödning av motstånd, dio
der, transistorer oc~ kondensatorer samt 

C1 
~--~----~----~ 

M 

Fig 1. Sändarens principscbema. 

8 

Fig 4. Komponentplaceringen på sändarens 
kretskort. Trimpotentiometer R4 skall monte
ras på kretskortets undersida. 

R3 

[ 

k-_-+----,T r 

s 

8 

220 V'" in 
.---f3f--~---<> 

~----------no------------~ 

-{±{8 . __ . T--- '----

Fig S. Borrskiss för sändarlådan. Måtten 
mm. 

o 

o 

Fig 6. Mottagarens kretskort sett från foliesidan. Skala 1:1. 
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monterar därefter reläet och nättransfor
matorn . 

När instrumentIådan är borrad enligt 
tig 8, så monteras först säkringshållaren 
och genomföringarna till nätkablarna och 
skruvas kretskortet sedan fast i lådans bot
ten. Därefter monteras och inlöds mikro
fonen. Til\ sist kopplas nätkablar och kon
takter in. Man bör då noga se til\ att man 
inte förväxlar in- och utgående nätkabel. 

Trimning 
För att erhål\a maximal räckvidd (ca 7-
10m) för sändaren skalI den trimmas in 
på rätt frekvens . Utför gärna trimningen 
på följande sätt: Anslut Il)ottagaren till 
elnätet, placera sändaren på ca 1 meters 
avstånd, tryck in strömbrytaren S och vrid 
sakta på potentiometer R4, tills reläet slår 
tilI i mottagaren. Öka sedan avståndet suc
cessivt till mottagaren och finjustera trim
ningen. 

Om man önskar att få högre känslighet i 
mottagaren görs detta enklast genom att 
man ökar värdet på C3. Minskas värdet på 
C3, minskas också mottagarens känslighet. 

Komponentförteckning 
Sändaren 
RI, R5 
R2 
R3 
R4 
CI 
C2, C3 
Tl,TI 
M 

S 
B 
l st 
l st 

l st 

Mottagaren 
Cl, C2, C4 
C3 
C5 
Rl 
R2 
R3 
R4 
R5 
Tl 
T2,T3 
T4 
T5 
Dl-D3 
Le 
M 

RL 
Tr 
Sr 
l st 
l st 

2 st 
4 st 
2 st 
2 st 

1,5 Kohm 1/ 4W 5 % 
33 Kohm 1/4W 5% 
27 Kohm 1/ 4W 5 % 
47 Kohm linjär trimpot 
0,01 I1F 63 polykarbonat 
470 pF styrol, 2,5 % 
BCI07 
Ultraljudsmikrofon 
OCB40K2 
Enpolig tryckströmbrytare 
9 V batteri, t ex Tudor 9T4 
Batterikontakt 
Instrumentlåda, plast 
82 x 53 x 28 mm 
Mönsterkort 

0,15 I1F 63 V polykarbonat 
1000 pF polyester 
2200l1F 16 V elektrolyt 
4,7 Mohm 1/ 4 W 5 % 
100 Kohm 1/ 4 W 5 % 
12 Kohm 1/ 4 W 5 % 
l Kohm 1/ 4 W 5 % 
1,8 Kohm 1/4 W 5 % 
2N38 19 
BCI77 
BCI07 
40360 
lN914 
50 V brygga Silec 
Ultraljudsmikrofon 
RCB40K2 
Impulsrelä 12 V 
Nättrafo P 220 V S 12 V 
Säkring 50 mA + hållare 
Mönsterkort 
Instrumentiåda, plast 
129 x 66 x 40 mm 
Lödstift 
Skruv + mutter 
Genomföri ngar för nätkabel 
Nätkontakter hane och hona 
+ nätkabel 

• 

Komponenter till sändaren och mottaga
ren kan erhållas från OK:s Radjo, Box 
11049, 75011 Uppsala, tel 018/255188. 
Sändaren pris kr 34:25 
Mottagaren pris kr 98:75 
+ moros och frakt 
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Fig 7. Komponentplaceringen på mottagarens kretskort. För att underlätta inlödning av mikro
fonen bör lödstift monteras på kretskortet. 

~--------------------- 209 ----------------------~ 

66 

Fig 8. Borrskiss för mottagarlådan. 

Fig 9. Fjärrkontrollens båda enheter färdigmonterade i sina lådor, sedda från undersidan. Sän
daren t v, mottagaren t h. 
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lade i en gemensam krets, så man behöver 
bara trycka på en knapp åt gången ... 
Med den ökade känsligheten kan man lät
tare checka vad teknikerna kallar "the dip 
point" under intrimning av inkodningsma
trisnätet. - VU-metrarna indikerar f ö den 
inkodade signalens förlopp under dess av
kodnings/as och inte encoderns insignal
nivå! 

Blandningskretsarna unik detalj 
i den mest utvecklade encodern 
" Blend" står det över de In/Ut-märkta två
lägesomkopplarna ungefär i mitten där 
även texten Front In och Rear In kan lä
sas. Blandningsväljarna sätter i funktion 
den mixningsprocess hos encodern som 
medger de främre resp bakre kanalerna att 
blandas signalmässigt på önskat sätt (resp 
separeras selektivt) alltefter intentionerna. 
I IN-läget skall omkopplarna stå då det 
varken finns några elektroniska eller akus
tiska blandningskomponenter i den 4-ka
naliga signalen in; i OUT-läget ställs de 
då sådana komponenter är förhanden i 
signalerna. Blendkretsen är onekligen ett 
unikt och mycket underlättande hjälpme
del att tillgå för inspelningsteknikern, men 
man måste definitivt vetå vad man gör. 

Säkerhetsomkopplarens två lägen an
vänds dels då encodern är ansluten direkt 
till linjeingångens signaler utan hänsyn till 
läget för igångs(test)väljaren . Detta gäller 
SA FET Y-positionen. I TEST-läget funge
rar den inbyggda oscillatorn som aktiverar 
ingångsväljaren. I båda fallen har man 
signallampor som indikerar läget (grönt 
resp rött). 

Nyssnämnda Input Test Seleetor med 
sina tio lägen väljer kanalerna till vilka 
den befintliga 1 kHz-signaloscillatorn ma
tar sin ton, och kretsen är ett hjälpmedel 
för injustering och trimning av matrisnätet 
vid inkodningen av programmaterialet. 
" Line" betyder sålunda att testsignalen in
te är verksam utan att signalerna på linje
ingången ligger anslutna i stället, LF inne
bär ett läge där testsignalen matas till 
vänster främre kanal enbart, RF till höger 
framkanal, osv. 

Matrisnät- och nivåintrimningsorgan 
Inkodningen studioprovas i Europa 
De två raderna ytterst med svarta ställ
skruvar heter Ma/rix Trimmers resp Level 
Trimmers. De förra används för injuste
ring avencoderns matrisnätkretsar och de 
senare är för intrimning av önskade nivåer 
för varje ingångskanal. De skall vridas 
medurs för ökning av förstärkningen, och 
man använder skruvarna ihop med in
gångsväljaren som skall stå på LF - me
dan man justerar in denna kanal skall 
VU-metern visa O VU, och så förfar man 
undan för undan med kanalerna. 

Bakoanelen till encodern har Cannon
kontaktanslutningar för 4-kanalig "input" 
och i mitten ligger två kontakthylsor för 
"encoded output". Vidare finns i mitten 
åtta hylsor för anslutning av två förstär
karsteg. 

Man går alltså in med sin till ett antal 
mikrofoner anslutna, f1erkanaliga band
spelare på gängse sätt i mixbordet och 
'detta ansluts så till de fyra ingångarna till 
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Fig 2. Standardencodern som här är gjord för 19 tums stativmontering och sig innesluter en 
decoder också. 

Fig 3. Samma encoder med avtaget metall
hölje upptill. Genomgående är elektroniken 
sammanförd på instickskort i radmontage. 

encodern, Front resp Rear. Det inkodade 
programmet "tappas" ut till en bandspela
re via de två utgångarna som nämns ovan. 
Från de anslutna förstärkarna - två styc
ken - är slutligen fyra högtalare upp
kopplade på övligt sätt. 

Encodern erinrar starkt i inre uppbygg
nad om den tidigare provade och beskriv
na decodern som RT disponerat. Elektro
niken sitter grupperad över dussinet krets
kort i insticksmontage i metallhöljet, vars 
främre del håller reglagen och metrarna, 
medan den bakre delen disponeras av 
kraftiga elektrolytkondensatorer, säkring
ar och nätdelens kretsar. Motstånd och po
tar samt andra trim bara organ inne i en-

codern avråder fabriken från justering av; 
dessa organ är förinställda vid tillverk
ningen och bör inte röras. 

Erfarenheterna i Europa är ännu så 
länge begränsade av anordningen, ehuru 
den varit - och är - i bruk rätt flitigt 
på sina håll i vissa grammofoninspelnings
bolags studios. Vi har dock vid samtal med 
tekniker från olika håll fått intrycket att 
man ser mycket positivt på QS-systemet 
och att det är vida enklare att sköta än 
att beskriva ... Moderfabriken i Tokyo 
har ett icke ringa antal encoders utlånade 
till olika grammofon- och rac.lioföretag i 
vår världsdel, synes det - om inte annat 
är väntetiderna ansenliga (R T har begärt 
att få göra prov med encodern också; de 
här beskrivna erfarenheterna är huvudsak
ligen från utställningsapparatur som va
rit ledig t ex några nattimmar på olika 
håll.) Så mycket kan dock sägas, att man 
med den här anordningen når om inte nå
gon fullkomning så dock ett gott stycke 
på vägen mot "4-kanalighet", vare sig man 
använder den för 2-4-omvandling eller, 
hellre, 4-2-4-konvertering. Kompatibili
teten med 2-kanaliga medier är utmärkt 
och, som framgått av rön återgivna på 
annan plats, den lämpar sig mycket väl för 
transmission i' rundradiosammanhang då 
flerkanaligt ljud önskas överfört utan någ
ra ombyggnader, ingrepp eller omgestalt
ningar av hävdvunnen teknik i studion . • 

U. s. 

Fig 4. Här är en närbild av QSE-l-encodern med sin "monitordecoder" .~ sa?Ima .. hölje. Märk 
Blend-omkopplarna och oscilloskopkontakterna samt VU-metrarnas textmarkmng for resp kanal. 
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tas annorlunda?) från Lund visar följande: 
~ Av de 68 maskinerna var 26 Tandberg, 
därav 12 med Cross field-teknik ("X"). 

Alltså var 42 bandspelare främmande 
märken, vilka jämfördes med "nydata" 
hos "mätvärden" Tandberg. 
~ I Lund kom 5 ReVox A 77 in. Utta
lad jämförelselängtan drev också tre ägare 
av ReVox G 36 att släpa ut sina tunga ap
parater; man sänder en respektfull tanke 
till vederbörande. Äger man en gammal 
rör-ReVox blir man en tungt vägande per
son (+22 kg sådär). 
~ Sony är en mycket såld apparat, och 
en konkurrent som Tandberg måste ha ett 
gott öga till. I Lund företeddes 15 Sony 
som var av typerna 630, 530, 355 och 366, 
osv; flera maskiner var nya, befanns det. 
~ Sex Philips leddes dit av ägarna. Typer
na och årsmodellerna det gällde (bandspe
larna, alltså) varierar så kraftigt att inget 
signifikant kan anges. 
~ En enda Uh er gästspelade på mätbor
det. 
~ Akai överträffade detta deltagande med 
100 % i det att en M8 hade sällskap med 
en - ny - X-360. - övriga i testet. figu 
rerande fabrikat fördelar sig på jämnt halv
dussinet märken i enstaka exemplar: Tele
funken, Grundig, Nordmende, Bang & 
Olufsen (2 st), Luxor, Ferguson och Natio
nal. 

Den mätmässigt klaraste stjärnan de här 
dagarna var en av ReVoxarna, en A 77 
som hade ganska enastående värden, bl a 
en nästan rak frekvensgång från 20 Hz 
till 22 kHz! Svaj: 0,03 %. Rör-ReVoxarna 
klarade sig inte så bra med kanalfel, be
gränsat frekvensområde och svaj, bl a. -
En Tandberg har av vår utsände fått ett 
Bra! i marginalen, en 3000 X med goda 
data. 

I övrigt befanns väl många maskiner 
hyggliga till klart goda, men förekomsten 
av svaj, defekter i frekvensgången, olikhe
ter i kanalerna, slitna tonhuvuden och fel
ställda sådana är påfallande över hela lin
jen. S/N måste också anses ligga klart för 
lågt hos merparten av de 'provade band
spelarna. Dessa varierar i ålder och sli
tage, men många var dock nya eller köpta 
under 1971. En Philips och en ReVox var 
äldsta apparaterna, båda från 1964. I öv
rigt representerade beståndet alla årsmo
deller från det året och upp till 71 /72. 

En så ålderstigen Tandberg som en ap
parat från 1953 sägs senare ha förekom
mit. I mycket gott skick! F ö uppges att 
knappa 3 % av firmans bandspelare bland 
det undersökta materialet avvek från sina 
givna specifikationer. De Tandberg som 
undersöktes i Lund synes huvudsakligen ha 
varit behäftade med svaj resp ojämna fre
kvensområden. 

Tandberg-teamet har till förfogande föl 
jande mätinstrumentering: 
Tongenerator H-P 204D, voltmeter också 
från Hewlett-Packard (två st 400E), klirr
bryggan 334A och den digitala räknaren 
H-P 3734 A. Vidare disponerar man svaj
meter WoeIcke ME 104 och ett oscilloskop 
av fabrikat Telequipment (D 54) för vi
suell kontroll av utsignalen vid mätning 
av frekvenskurvan. 
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Rengöring och avmagnetisering 
In/avspelning vid 9,5 cm/s! 
1 nnan några mätningar inleddes skedde 
rengöring av bandföringens detaljer och en 
avmagnetisering gjordes av tonhuvudena, 
mycket viktigt! 

Genomgående användes tonband av 
3M:s fabrikat, Scotch 215 Standard resp 
203 lågbrusband, beroende på om band 
spelaren var injusterad för liknande band
typ. Se kommentarer nedan till detta och 
följande som rör testmetodiken. 

Man utgick från att merparten använ
dare gör sina upptagningar resp avspel
ningar på 9,5 cm/s, varför denna hastighet 
valdes som testinställning. För det fall 
ägaren av provapparaten uttryckligen 
framhöll att han huvudsakligen använde 
19 cm/s, valdes den hastigheten . 

För kontroll av inspelningshuvudets kor
rekta höjdinställning spelades en signal om 
I kHz in på samtliga spår, 2 eller 4, var
efter det inspelade bandet doppades i en 
järnoxid partikelhaltig framkallningslösning . 
Denna fastnar på de magnetiserade ytorna . 
Med en bit Scotch Magic Tape säkrades 
sedan ett spåravtryck, från vilken en direkt 
avläsning av inspelningshuvudets position 
i höjdled kunde göras. - Ligger inspel
ningshuvudet för högt - eller lågt - ris
kerar man interferenser, överhörning och 
besvärande ekon mellan kanalerna men 

Fig 3. Här är stativet där Nasab fört ihop si
na genomgående amerikanska mätinstrument 
för förstärkarmätningar. Instrumenteringen 
beskrivs i texten. Märk de stora fasta mot
stånden från Dale upptill. En Pioneer står just 
bredvid stativet, en receiver vars radiodel inte 
mäts vid det här tillfället. Obs vågformema 
på oscilloskopet. 

även oavsiktlig radering av grannkanal 
vid inspelning. Ställs tonhuvudena för 
högt, kommer en eller två kanaler att ham
na delvis utanför bandet, som då inte går 
att styra ut eller får någon dynamik att ta
la om. 

Frekvensmätningarna skedde med upp
tagning enligt DIN 45511 som föreskri
ver att inspelningen skall ske vid -20 dB 
i förhållande till max utstyrning av ban
det, dvs O dB på en VU-meter (men läs 
gärna Richard Andersens artikel om spän
ningsmätning i RT:s marsnummer i år för 
närmare information om vad O dB i prak
tiken kan stå för) - eller i Tandberg-fal
let, fullt utslag hos magiska ögat (se också 
RT:s test aven Tandberg-bandspelare med 
korsfältsmagnetiseringshuvud i juni 1968, 
där. toppvärdesvisaren ifråga förklaras). 
Ett antal diskreta toner spelades in, var
efter informationen spelades av och fre
kvenskurvan plottades in på ett diagram 
för vardera kanalen. I mätprotokollets fre
kvensgångskurva (kanal l i rött och 2 i 
blått) anges gräns frekvenserna vid -5 dB 
i förhållande till tonkurvans högsta punkt. 
Utmärkta i nivå är O, 4, 10 och 20 dB, plus 
och minus, och frekvenserna har gruppe
rats som 50, 100 och 500 Hz med 1 kHz 
som "referenspunkt" samt 5, 10, 12, 14, 
16, 18, 20 och 25 kHz längs tonkurvan. 
Dock har bara fem frekvenser plottats in. 
3 dB-punkterna: 1,5 X fn /0,67 X fö . - På 
bandspelare med skilda tonhuvuden sked
de in- och avspelning samtidigt. 

Klirret vid O dB: Distorsionen uppmättes 
genom att man spelade in tonen 1 kHz vid 
full ut styrning av bandspelaren. Vid av
spelning erhölls distorsionsvärdet i pro
cent från klirrbryggans visarinstrument. -
Mera härom längre fram. 

Svajrnätningen var också den DIN-tro
gen och skedde enligt 45 511. Svajmetern 
ger en ton av 3 150 Hz (jfr också Ortofon
testets genomgång av förlopp mätbara med 
svajregistrering), och man får ett mått på 
frekvensmodulationen efter in/avspelning 
med ett visarutslag i procent. 

S/N-mätningen gjorde man genom att 
jämföra en ton om 1 kHz vid O dB indi
kering med utsignalen från bandet efter 
inspelning med volymenlinspelningskon
trollen på O. Värdet, lihjärt - ovägt -
effektivvärde i protokollet är enligt 1EC. 
Båda kanalerna är uppgivna. 

Hastighetsavvikelse, slutligen, från den 
inställda bandhastigheten utröntes genom 
avspelning av ett normalband, som ofta 
beskrivits i RT. Det här var precisionsin
spelat vid l kHz tonhöjd. Den avspelade 
signalen leddes så genom den digitala fre
kvens- och pulsräknaren, vars värde över
sattes till procentangivelser med + eller 
- som förtecken. 

Tandberg stäDer Cross field-
tekniken mot gängse hf-metod 
överingenjör F Brodtkorb vid Tandberg 
har i en lång artikel i RT (1969 nr 5, p 54) 
belyst den s k korsfältsmagnetiseringstek
niken vid inspelning av tonband . Den till
lämpas av Tandberg, och det innebär kom
ponentmässigt att ett extra "huvud" finns 
i elektroniken jämfört med andra bandspe
lare. Vi har också ett antal gånger pläderat 
för noggranna, snabba och rätt placerade 
utstyrningsinstrument i bandspelare; den 



nödvändiga förstärkningsökningen vid hög
re frekvenser måste också registreras som 
högre nivå. Ett dylikt instrument måste 
även ta hänsyn till inspelningsförstärkarens 
högre förstärkningsgrad vid höga fmven
ser. 

Som känt existerar normerade avspel
ningskurvor och tidskonstanter för korrek
tionsnät för bandspelare. I inspelningshän
seende höjer vi frekvenskurvan i förstärka
ren för att undgå förluster vid de höga 
frekvenserna. Det är dessa höga fre
kvensers behandling som vållat problem 
relativt vald förmagnetisering av bandet; 
detta har bl a RT-artikeln från 1969 myc
ket klarläggande utrett. Det framgår ock
så av den - liksom av andra, genom åren 
publicerade rön - att man vid påverkan 
av någon faktor kring förmagnetiseringen 
försämrar värden som rör S/N, frekvens
kurvan eller distorsionen. Alla konstruk
tioner måste, mer eller mindre, ta fasta på 
en avvägning kring dessa givna konse
kvenser, särskilt då man väljer att redu
cera bias eller förmagnetiseringen, vilket 
bl a ökar klirret. Det kan man bl a finna 
hos en mycket vanlig japansk bandspelare. 
Denna är användbar för dels normaltape 
och dels low noise-band. Den senare band
typen ger som bekant en tonområdesför
skjutning på bekostnad av signal-brusav
ståndet och att en sänkning av signalni
vån inträder. Low noise-band fordrar för 
optimalt resultat en högre förmagnetise
ring än andra band typer. Man kan nu inte 
ändra bia s (som på ReVox A 77, Ferro
graph m fl) på den aktuella bandspelaren, 
utan här blir low noise-tapen kraftigt un
dermagnetiserad, och man är inte i stånd 
att tillgodogöra sig den kvalitetsvinst som 
lågbrusbandet borde ge här. I praktiken 
kan det enkelt påvisas genom att man spe
lar in en l kHz-ton till O dB med standard· 
band och "Normal"-läge. Man samman
jämkar nivån ut vid avspelningen med den 
för en liknande inspelning men gjord med 
lågbrusbandet i och läge "Special". Man 
skall finna att standardtypen band, den 
tjockare varianten alltså, ger 2 dB bättre 
nivå ut vid avspelningen. Skulle optimal 
bias vara inställd i low noise-fallet, skulle 
man fått 2 dB ökning över standard bandet, 
dvs i verkligheten förlorar man här hela 
4 dB i nivå vid bruk av lågbrusband i stäl
let för att få en förbättring! 

Förmagnetiseringen brukar man anse 
som korrekt inställd då bandet erhåller 
högsta känslighet vid in/avspelning vid l 
kHz och 19 cm/s hastighet. 

Jämförelser vid 4,5 cm/s 
måste Tandberg aUtid vinna 
På bandsidan kan man, som Tandberg 
också påpekar, göra vinster genom att hål
la sig till nyare specialbandtyper som de 
vilka kallas low noise- eller high energy
band, osv - tekniken här går framåt med 
upptäckter av nya informationsbärande 
medier som kobolt, kromdioxid, nya for
mer av järnoxidbeläggningar, osv. Det är 
det ena sättet. Det andra, den väg Tand
berg som känt beträtt, är anlitande av 
Marvin Camras uppfinning från 19.50-ta
let, korsfältsmagnetiseringen. Man uppnår 
annorlunda och högre frekvenskurvor för 
en given hastighet med denna teknik, adap
terad av två tillverkare, japanska Akai och 
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Fig 4. Här är det ursprungliga amerikanska mätprotokollet från Marantz, som också används 
i vårt land. Inte synlig på bilden är en "claim check" där ägaren skall förteckna befintlig mate
riel och få den uppmätt och svara på frågor. Analysprogrammet beskrivs i texten. 

den norska fabriken. Det är således vid 
Tandbergs jämförande mätningar i mycket 
en fråga om jämförelser av två helt olika 
tekniker. Detta kan man anse acceptabelt 
i och för sig, men klart är att kompara
tioner korsfältsteknik-gängse teknik kan 
bli missvisande, om det sker enbart på de 
villkor som det förstnämnda intresset dik· 
terar eller ett visst bandspelarmärke accep
terar som allena saliggörande. 

Ty k-f-tekniken är i mycket tillkom
men för rent amatör bruk - ursprungs
iden lär Camras ha tillämpat bara på enk
la maskiner med två tonhuvuden" ingen 
professionell bandspelare någonstans har 
ju k-f - och för bästa bandekönomi, dvs 
låga hastigheter som 4,75 och 9,5 cm/s, 
vilka icke är några gängse hi fi-hastigheter 
som 19 och 38 cm/s. Tandberg, som byg
ger på max 9,5 cm/s vid jämförelserna 
överlag, åberopar bandekonomi och min
skat slitage på tonhuvudena vid låga has
tigheter. Detta ter sig rätt fiktivt utanför 
en studio där maskinerna går oavlåtligt. 
Men OK då. Man är ute efter att påvisa 
k-f-teknikens övertag där, och det får god
tagas, men frågan är om gemene man för
står hur jämförelserna sker? Tandberg vill 
att man skall direkt jämföra 4,75 cm/s-has
tighetens r,esultat i A/B-test - ja, givetvis 
upplever man då i B-fallet ett diskantfall 
eller man hör ett högt bandbrus. Det heter 
också att om jämförelseobjektet är "kraf
tigt undermagnetiserat", så kommer man 
rent frekvensmässigt att uppnå samma 
resultat som med k-f-tekniken , ehuru man 
inte styr ut bandet tillfullo och får sämre 
S/N. Men, det är frågan , vid vilken klirr
grad? Om detta sägs inget. 

En klirrförekomst om 5 % 
förrycker S/N och helheten 
Här får man nog anse Tandberg-metoder
na en aning fördomsfria. Man vill dels 
låsa allt kring 9,5 cm/s, där få bandspe
lare kan prestera något vettigt, dels hålla 
sig till en gammal förlegad norm som sä
ger att "studiomaskiner" må ha ett klirr 
om 3 % och "standardapparater" 5 %. 

Signal vid full utstyrning definieras som 
signalen, vilken erhålles vid mättnad av 
bandet till en viss klirrgrad . DIN föreskri
ver vägning med psophometerkurva och 
med s k quasi-peakrnätning. Tandberg vill 
gärna att DIN efterlevs, det framgår, men 
alla bandspelare är nu inte gjorda att va
ra som bäst efter DIN och alla som testar 
elektronik av det slaget vet att sådana 
normrigida direkt jämförelser ofta blir 
missvisande, dvs data måste utrönas bak
grundsmässigt (detta medges också), och 
man måste veta vilka mätmetoder som är 
"skärptast" resp "snällast" resp vad de 
reellt innebär om prestanda! 

Här har vi alltså dels fallet med att en
bart två typer av band använts, utan några 
hänsyn till att de många tiotals främman
de bandspelarna är intrimmade för helt 
andra typer, inte bara s n a r l i k a band. 
ReVox, som i olika utföranden kommer 
för t ex Agfa eller BASF ,eller andra euro
peiska band, blir lidande på att man här 
använt amerikanska, och det ger utslag 
i såväl frekvens gång som S/N. Osv. 

Dels har vi klirrmätningen: "Vid av
spelning erhölls distorsionsvärdet i % ; .. " 
osv. Man har alltså av allt att döma lugnt 
läst av 5 % klirr i stället för det vanliga, 
att styra ut bandet till 3 % klirr, dvs tred
jetonsdistorsion, vid 333 Hz och konstant 
inspänning och låtit denna klirrgrad -
5 % - gälla som O-nivå utan att beakta, att 
ytterst få bandspelare av något slag idag 
är så dåliga att de refererar till 5 % klirr; 
då har man för länge sedan mättat bandet 
och lämnat mätningen av de tredjegradster
mer man ville åt för att i stället få den do
minerad av andratonsdistorsion från själva 
elektroniken som resultat. Analys av det 
måste ske med våganalysator eller smal
bandsanalys. Det man fått ut här är för
stärkardistorsion utan att man vet något 
om relationerna spänning/effekt, osv. S/N 
idag bör rimligen refereras till lägre klirr 
i realiteten då man styr ut bandspelaren. 
Såväl Sony som ReVox måste vid O VU 
och vid såväl 330 Hz som vid l kHz ge 
lägre klirr än 3 %, typiskt med säkerhet 11 
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liga inställningsnoggrannheten, som - ef 
tersom den varierar längs skalan - inte 
går att trimma bort så lätt. Företaget över
väger emellertid att byta ut programvälja
ren och på så sätt åtgärda felet. 
• Selektiviteten är en annan detalj, som 
det kan finnas anledning att titta närmare 
på_ Den ideala MF-kurvan är minst 200 
k Hz bred och faller mycket brant, helst 
rakt ner. Bäst åstadkommes detta med 
hjälp av flera kristallfilter eller avstämda 
LC-kretsar; den senare dock en ganska 
tråkig metod från trimningssynpunkt. Ke
ramiska filter erbjuder en både enklare 
och billigare lösning, men nackdelen är att 
MF-kurvan med dylika filter avviker en 
del från idealet. 

MP-passbandet uppmättes till 160 kHz 
vid -3 dB och 210 kHz vid -6 dB, men 
eftersom kurvan inte faller så brant och 
då begränsningen sätter in redan på ett så 
tidigt stadium som 1,2 flV, blir MP-band
bredden för starkare signaler skenbart bre
dare än de här redovisade värdena. Detta 
förklarar en inte fullt så god grannkanal
selektivitet för stora signaler, något som i 
kombination med den väl kraftigt tilltagna 
APC-bandbredden och hållområdet kun
de fått värre konsekvenser om vi hade 
haft tätare mellan PM-stationerna i det 
här landet. 

Så länge en starkare station inte ligger 
för nära den man vill lyssna på i frekvens, 
är det inte någon risk att mottagaren skall 
låsa på fel signal, men vi tycker nog ändå 
att leverantören av tunern skulle försöka 
minska något på APC-området för att va
ra på säkra sidan i framtiden. 

Den osymmetri i grannkanalseparatio
nen, som framgår av tabellen, beror san
nolikt på att detektorn vid mätningarna ej 
läg mitt i MP-passbandet. Detta är en 
trimningsfråga, som har päpekats för till
verkaren. 
• Beträffande stereo sä har vi inte haft 
möjlighet att göra nägra mätningar i detta 
utförande, dä ingen stereodecoder funnits 
tillgänglig frän Semicon. RT hoppas snart 
återkomma med information om sådana 
mätningar. Till dess kan bara sägas att 
inget hittills tyder pä att TU77 skulle upp
visa några konstigheter vid stereomottag
ning av någotdera systemet. 
• Slutomdömet blir att TU77 är en yt
terst prisvärd FM-tuner - konkurrens
kraftig en bra bit över sin egen prisnivä -
som lugnt kan rekommenderas den som 
ämnar komplettera sin förstärkare med en 
bra radiodel till överkomligt pris. 
• Detta är 520 kr inkl moms. För stereo
decoder för pilottonsystemet tillkommer 
65 kr inkl moms. FM/FM-decoder tillhan 
dahålls ej ännu. 
~ Tillverkning och försäljning: Semi con 
Elektronik AB, Drottningholmsvägen 19-
21, 11242 Stockholm, tel: 08-544010 .• 

G.U. 
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MÄTRESULTAT 
OCH TESTDATA 

Mätningarna är utförda av ing Jay Bergstrand, Televerkets avdelning för system- och apparat
utveckling, rundradio. - Byggsatsen färdigställd av RT:s lab . 
Frekvens: 94 MHz, om ej annat anges. 
Avstämning: för min distorsion utom vid känslighetsmätningen. 
15 kHz LP-filter inkopplat efter mottagaren. 

Mätning Testmetod 

Känslighet IEC (22,5 kHz sving, 26 dB S/N, 75 ohm) 
Känslighet DIN (40 kHz sving, 26 dB S/ N, 240 ohm) 
Spegelfrekvensdämpning IEC 

IHF 
Mellanfrekvensdämpning IEC, på antenningången 

JHF, på antenningången 
Förstärkningsminskning 

Data 

2,0 v.V emk 
1,6 v.V 
73 dB 
70 dB 
93 dB 
92 dB 

genom AGC 51 dB 
AGC-insats 75 ohm 4,5 mV 
HF-intermodulation IEEE (omod gen 94,8 MHz och 2:a gen med 

75 kHz dev pä 96,5 MHz. Indiker: 30 dB 
signal/brus + dist. Ref: känsl enl IHF) 64 dB 

MF-bandbredd -3 dB 160 kHz 

Detektorbandbredd 
Infångningsindex 
Selektivitet 

Begränsningströskel 
AFC infångnings
bandbredd 
AFC hållområde 
LF-frekvensgång 

Brum 

S/N 

Utnivå 

Oscillatorutstrålning 
AM-undertryckning 

Harmonisk distorsion 

-6 dB 
topp till topp 
IHF (l mV/300 ohm) 
IHF (400 kHz, 100 v.V/3OO ohm) 

300 kHz, 100 fl V /300 ohm 

-3 dB, 240 ohm 

210 kHz 
l MHz 
l dB 
53 dB ( + 400 kHz) 
70 dB (-400 kHz) 
25 dB (+ 300 kHz) 
39 dB (-300 kHz) 

1,2v.V 
1 mV/240 ohm 700 kHz 
22 v.V / 300 ohm 470 kHz 
22 v.V/3OO ohm 2,77 MHz 
IHF (re l 400 Hz, belastn 100 kohm/ / 500 pF 30 Hz-15 kHz 
(med AFC inkopplad höjs kurvan något i ( + 0,3 dB) 
basen) 
50 Hz 
100Hz 
150 Hz 
IHF (75 kHz, 400 Hz) med brum 
IHF (75 kHz, 400 Hz) utan brum 
DIN (40 kHz, kvasipeakvärdet) 
ccnT (75 kHz, eff värdet) 
75 kHz, högohmig belastn 
75 kHz 100 kohm belastn 
75 kHz 20 kohm belastn 
SEN R4703 
30 % AM-mod, l mV/240 ohm 
30 % AM-mod, 100 v.V/240 ohm 
30 % AM-mod, 10 v.V/240 ohm 
30 % AM-mod, 5 v.V/240 ohm 
IHF (samtidig FM-mod, l mV / 300 ohm) 
1 kHz mod, 75 kHz sving 
1 kHz mod, 40 kHz sving 
400 Hz mod, 75 kHz sving (IHF) 
400 Hz mod, 40 kHz sving 

75 dB 
72 dB 
79 dB 
69 dB 
76 dB 
67 dB 
76 dB 
370 mV 
360 mV 
320 mV 
-50 dBm 
68 dB 
57 dB 
50 dB 
55 dB 
66 dB 
0,1 % 
0,D3 % 
0,06 % 
0,D2 o/r 



Tre pålitliga universalinstrument 
från Mashpriborintorg i Sovjetunionen 

U4312 

Lågkänslig multimeter för mätning av ström och 
spänning i lik- och växelströmskretsar samt för 
motståndsmätningar 

Liksp. område: 
0 ,3- 1,5-7 ,5-30-60- 1 50-300-600-900 V 
300 uA- l .5-6- 1 5-60- 1 50-600 mA 1. 5- 6A. 
Växelsp. område : 
0 ,3- 1,5-7 ,5-30-60-1 50-300-600-900 V 
1,5-6- 15-60-150-600 mA 1,5-6 A 
Resistans : 0 ,2-3-30 Kohm 

Noggrannhet: Liksp= l % 
Växelsp= l ,5 % 

Känslighet : 667 Q/V. liksp 
667 Q/V. växelsp . 

Övr. Spegelskal.a tör noggrann avläsn. yttermått. 
instrument : 115 x215 x 90 
väska : 205 x 260 x 105 
Pris komplett med testsladdar, klämmor och 
serviceväska : 135:-

U 4313 

Mer högkänslig multimeter för mätning av 
ström och spänning i lik- och växelströms
kretsar, samt för motstånds-, kapacitans- och 
transmissionsnivåmätningar. 

Liksp. område : 
1,5-7 ,5-15-30-60- 150-300-600 V 
0 ,06-{) , 12-0,6-3- 15-60-300-1500 mA 
Växelsp. område : 
1,5-3-7, 5- 15-30-60- 150-300-600 V 
0,6-3-15-60-300- 1500 mA 
Resistans : 0 ,5-5-50-500 Kohm 
Känslighet : 20 Kohm/v . liksp. 

2 Kohm/v . växelsp. 
Noggrannhet : Liksp= l ,5 % 

växelsp= 2 ,5 % 
Skalor för kapacitans och transmissionsnivå 
Spegelskala 
yttermått instrument : 115 x 215 x 90 
väska : 205 x 260x l05 
Pris komplett meä testsladdar, klämmor och 
serviceväska : 145:-

U 4341 

Multimeter dels för mätning av ström, spänning 
och motstånd i lik- och växelströmskretsar, dels 
för mätning av transistorparametrarna hFEIU la 
le 
Liksp. område: 0 ,3- 1,5-6-30-150-300-750 V. 

0 ,06-{) ,6-6-60-600 mA 
Växelsp, område : 1,5-7,5-30-150-300-750 V. 

0 ,3-3 -30-300 mA 

Resistans : 0 ,5-5-50-500 Kohm 2- 5-20 Mohm 
Transistorparametermätning : Ir , Ir ., l",, : 0-60 uA 

Noggrannhet : Liksp= 2,5 % 
Växelsp= 4 % 

Känslighet : 16,7 Kohm/v liksp. 

HK hJ>: 10-350 

3 ,3 Kohm/v växelsp. 
Övr. y tte rmå tt instrument: 115x215 x 90 
väska : 205 x 260 x 105 
Pris komplett med testsladdar, klämmor och 
serviceväska : 130:-

Robusta skrivare från Sovjet till oslagbara priser 

Skrivande universal
instrument typ H 390 

8 strömområden, AC! DC, 5 mA- 5 A 
6 spänn . områden , AC! DC. 5- 500 V 
samt 0-1 50 mV DC 
Pappersbredd : 100 mm 
Pappershastighet : 20 - 60 - 180 - 600 -
1800 - 5400 mm/ h 
Dimensioner : 170 x 265 x 305 mm 

Pris 1.070:-

10-kanals 
skrivare typ H 30 

För samtidig indikering av upp till 10 olika 
digitala förlopp . När signal tillförs lämnar 
resp . indikator ett rakt, lodrätt streck, paral · 
lellt med O-linjen . Då signalen upphör· åter · 
går pennan till utgångsläge. 
Pappersbredd : 110 mm totalt 
Pappershastighet : 20 - 60 - 180 - 600 -
1800 - 5400 mm/h 
Indikatorerna drivs med 12 V DC-reläer . 

Pris 640:-

Samtliga priser exklusive moms. 

1 - eller 3-kanals snabbskriva
re typ H 320-1 resp. H 320-3 

Analog indikering av 1 eller 3 olika förlopp. 
Indikering med bläck på kurvlinjärt koord i 
natpapper . 
Kanalbredd : 80 mm . 
Pappershastighet : 0 ,02 - 0 , 1 - 0 .2 · O. 5 · 
1 - 2 - 5 - l O - 50 mm! s 
Känslighet : 8 mA för fullt utslag 
I nre motstånd : 2 1 O Il 

Pris H 320-1 780:-
H 320-3 1.460:-

industrinslrumenl 
Å terförsii/jllre: 
Svenska Deltron AB 
Fack 
163 02 Spånga 2 
Tel : 08/ 3669 57 

Perago AB 
Box 464 
124 Q4 Bandhagen 4 
Tel : 08/ 990430 

Informationstjänst 10 

Ratelek 
Box 4022 
54004 Linköping 4 
Tel : 013/ 136330 



@ ~,n5its,nH,jJ BYGGSAISIR 
HI-fl SIIRI0,2x5 - 2x1001 
HEATHKIT - LÄTTBYGGT 
Läs och gör eher! Lättare ,kan det knappast vara, Med varje 
byggsats följer en komplett bygganvisning , Vi kallar den 
punkt-för-punkt beskrivning , Vad är nu det? Jo, det betyder, 
att Heaths konstruktörer har gjort allt förarbete åt D ig, Du 
behöver bara slå upp boken och följa noggrant uppgjorda 
anvisningar, Allt står angivet med tydliga bilder och detalj
skisser. 

Verktyg? Du menar kanske att detta måste kräva många 
komplicerade verktyg . Inte alls! Alla mekaniska arbeten är 

AA-14 AA-14 STEREOFORSTÄRKARE 2X10 W Sinus 
Kompakt och lättbyggd. Pris kr 429:-

.. .-;" t. 

, " - . - - - - -• E" .~ _. - - -

. .... ,. '. .. '. 
AR-2000 AR-2000 ALLBANDSMOTTAGARE 2x20 W Sinus 

Mycket lättbyggd. Pris kr 1.395:-

naturligtvis gjorda på fabriken. Plåtar är bockade och alla 
hål borrade. Det Du behöver är en avbitartång, skruvmejsel 
och lödkolv. 

Prova på ett HEATHKIT-bygge! Du kommer att bli angenämt 
överraskad över hur enkelt och fascinerande det är att 
bygga Din egen stereoanläggning . 
Den färdiga produkten är en kvalitetsprodukt, som Du får 
mycket nytta och glädje av. 

-'f; 
i ' 

AR-14 AR-14 FM STEREOMO'ITAGARE 2X10 W Sinus 
Disorsion under 0,5 %. Pris kr 699:-

~-'-~" __ .-------r--- ..., 

-- ===~ =--- ~.= -=--- ---= 
AR-1S00 AR-1500 AM-FMSTEREOMOTTAGARE2x100W Sinus 

Heahkits flaggskepp. Pris kr 2.570:-

Alla priser med moms inräknad. Höljen i teak, jakaranda eller valnöt tillkommer. 

r-S---I--I-R---I-O---P--I--K---I-I-----;:;::::~~~;;:::~~;;~;::~I I Du far passande enheter till paketpris. I 
I Du kan också komponera Ditt eget paket och får natur- I 
I Iigtvis även då paketrabatt. I I----_____________________ ~ _________________________ J 

HEATHKIT -utställning: 
Pontonjärgatan 38, Stockholm 

HEATHKIT, Schlumberger AB. Box 12081, 10223 Stockholm 12. Tel. 08/520770 

Best'äll Heathkit katalog! Den ger Dig mer information 
om många trevliga byggsatser. 

Namn .. " .... ,., ........ ..... , ........ , ..... , ................. ..... " .... , .... , .. , ... ', .. ',., .... .. , ... ,." ... , .. 

Sänd kupongen till HEATHKIT, Schlumberger AB. 
Box 12081 , 10223 Stockholm 12. 

Bostad 

Postadr. 

Informationstjänst 11 
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nya produkter 
mätinstrument 

30 MHz UNIVERSALRÄKNARE 
MED 6 SIFFERRöR 

S E Labs har kommit ut med en 
ny universalräknare med band
bredden > 30 MHz, SM 200 Mk2 
mäter-räknar: frekvens, tid , pe
riodtid, pulser och frekvenskvot. 

Noggrannheten l X to-6. Räk
naren har senarata B- och C-in
gångar för start och stop, även 
ställbara positiv och negativ. För 
att få en lättöverskådlig front har 
dessa ingångar placerats på instru
mentets baksida. Priset ligger 
strax under 2 500 kr. 

Svensk representant : EMI Elec
tronics, tel 08/23 6680. 

TEST-CLIPS MED LAG VIKT 

Vid mätningar på miniatyriserade 
utrustningar har länge funnits ett 
icke tillgodosett behov av "clips" 
i litet format. 

E-Z-HOOK mini-clips är en ny 
sådan med bara 3 grams vikt. 
Priset anges till 4:75/st och den 
finns i åtta färger. 

Kompletta testsladdar med det
ta "clips" finns också från 0,5 till 
2m. 

Försäljning sker genom L G Ös
terbrant, tel 036/12 8196. 

BREDBANDSGENERATOR 
FöR 10 Hz-12 MHz 

Philips har utvecklat en ny bredd
bandsgenerator, PM 5145, som 
lämnar sinus- eller fyrkantvåg 
från to Hz till 12 MHz med möj
lighet till amplitudmodulering. 
Frekvensdriften är mindre än 

0,3 X 10.3. U tgångsspänningen, som 
är max 8,5 V it. över 50 eller 600 
ohm, grovregleras med stegdämp
sats och finregleras med potentio
meter. 

l läge sinusvåg kan utspänning
en amplitudmoduleras till lOD % 
med max 1 MHz moduleringsfre
kvens. Utsignalen kan synkas med 
signal från ett annat instrument. 

Svensk representant: 
Philips Industrielektronik, 
avd Mätinstrument, 
tel 08 /63 5000. 

5 GGR LJUSSTARKARE 
OSCILLOSKOPPRESENTATION 

Den nya modellen, 180 e /D , i 
Hewlett-Packards oscilloskopserie 
180, ger 5 ggr ljusstarkare kurvor 
än tidigare, vilket medger en 
skrivhastighet av upp till 1500 
cm/J!s. 

Den höga skrivhastigheten, som 
det hittills endast varit möjligt att 
erhålla på dyrbarare oscilloskop, 
är speciellt värdefull för tekniker 
som arbetar med konstruktion, 
test och underhåll på periferiut
rustning för datorer. 

En låg pulsrepetitionsfrekvens 
gör det i det närmaste omöjligt 
att observera snabba pulser på 
mera konventionella oscilloskop, 
och det är här 180 C/ D erbjuder 
en ekonomiskt tilltalande lösning. 

Användbarheten är emellertid 
inte begränsad till periferiutrust
ning. Det nya oscilloskopet kan 
nämligen användas tillsammans 
med samtliga insticksenheter för 
180-serien, vilket gör att man kan 
arbeta med realtids presentation av 
frekvenser upp till 100 MHz och 
sampling upp till 12,4 GHz med 
en 35 ps tidsreflektorneter. 
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Det nya oscilloskopet finns i 
två utföranden : C-modellen för 
bänkbruk och D-modellen för sta
tivmontering. 

Svensk representant: 
Hewlett-Packard AB, 
tel 08 / 98 12 50. 

MINIATYRISERAT OSCILLOSKOP 

Modell 211 av fabrikat Tektronix 
är ett oscilloskop som är avsett 
framför allt för servicebruk. Vik
ten uppgår till 1,5 kg och forma
tet är endast 7,5 X 13 X 23 cm. 
Proben har sammanbyggts med 
oscilloskopet och ingångsimpedan
sen är 1 Mohm. Oscilloskopet kan 
anslutas till nätet (AC) eller så 
sker strömförsörjningen från in
byggda batterier. 

Känsligheten är 1 mV/ruta och 
snabbaste svepet uppgår till 1 J!s/ 
ruta. 

Oscilloskopet har dubbel isole
ring och klarar 700 V flytande 
spänning vid batteridrift och 250 
V vid drift från nätet. 

Det finns endast en ratt för jus
tering av triggernivån vilket för
enklar handhavandet. Triggning 
kan ske från ungefär 7 Hz till 
över 500 kHz. 

Svensk representant: 
Tektronix, AB, 
tel 08/25 2830 

STATOMETER MÄTER 
ELEKTROSTATISKA LADDNINGAR 

Statornetern har fem mätområden, 
60 V/cm-15 V/cm, vilket ger en 
möjlighet att mäta såväl små som 
extremt stora laddningar. Instru
mentet visar fältstyrkan direkt i 
V/cm och samtidigt polariteten på 
laddningen. Känsligheten på in
strumentet justeras med hjälp av 
en irisbländare. Strömförsörjning
en utgörs av två 1,5 V batterier. 

Detektorn består aven öppen 
jonisationskammare, i vilken luf
ten joniseras med hjälp av alfa
strålning från en radiumkälla. 
Luften göres därigenom elektriskt 

ledande. Genom påverkan av det 
elektriska fält som skall mätas, 
accelereras joner mot centrum
elektroden och på så sätt erhålles 
en elektrisk ström som är pro
portionell mot fältstyrkan. Denna 
metod tillåter mätning av mycket 
små elektrostatiska laddningar. 

Statornetern försäljes genom: 
AB Atomenergi, Instrumentsektio
nen, tel 0155/80000. 

NYTT 30 MHz OSCILLOSKOP 
FRAN SOLARTRON 

A 100 är basenheten iSolartrons 
oscilloskopsystem, som i sitt enk
laste utförande har en tvåkanals 
Y-förstärkare med 30 MHz band
bredd, A 101, och en enkel tid
bas, A 111. Y-förstärkaren har en 
känslighet av 5 mY/ cm vid en 
bandbredd av 30 MHz. 

På en av kanalerna kan käns
ligheten ökas till 0,5 m V/cm vid 
1,5 MHz bandbredd. Svephastig
heten kan väljas från 0,1 J!s/cm 
till 0,5 s/cm i 21 kalibrerade steg. 

Priset på A 100 med tvåkanals 
bredbandsförstärkare A 101 och 
tidbasenhet A 111 är 5 690 kr. 

Svensk representant: 
Schlumberger AB, 
tel 08/765 2855. 



nu ska ni få se på-72 

2 x 41W för 
finsmakaren 

Tre förstärkare för 
den kräsne 

-med TESTFAKTA* 

*TESTFAKTA 

S~-800 
2 X25W ,. .. 

. Or den 
pnsmedvetne 

-

Vi testar Pioneers produkter hos ett fristående laboratorium innan vi god
känner dem för den svenska marknaden. Begär TESTRAPPORT! 

Uteffekt (4 ohm) 
IM-distors (SMPTE) 
Överstyrningsgräns 
grammofoningång 
Signal/brus (DIN) 
Ca-pris 

SA-600 SA-BOO SA-1000 
2 X 25W/O,2% 2 X41 W/O,12% 2 X 90W/O,15% 

0,3% 0,2% 0,15% 

72mV 
62 dB 

1370:-

80mV 
64dB 
1850:-

140 mV 
64dB 

2270:-

PIONEI-IZl 
SAMARITGRANO 8. 
BOX 17123. 10462 STOCKHOLM 17, TEL 08/B4 07 45. 



AUD IO 
DYNAMICS 
CORP. 

J adiorecorde r n f~r nät och 
batteri med teknikens sen 
aste finesse r . T . ex . mixning 
vid inspe lning , 3- läge s in 
t e rf e rensb lockering , kera m
iska filter i radiodelen , 
oc h my cke t a nn at . 4 v ågläng
der ffied h~g3ta tänk bara k ä 
ns l ighet , speciellt p å UKV 
och l V. Alla i n - cch u t gång
ar med r I N- kontakter . 3 , 5 I 
uteffekt . Kassettdelen s fr e 
kvensonrå d e : SO - 1200 0 Hz . . 
Automatisk stopp med kas 
settutkastare . Tillbehör : 
kasse tt, mik , batteri , väska 
och s l add . 

Svenska Eref Akt iebolag 
Järntorgsgatan 12-14 
41301 Göteborg 
Tel. 031 -17 53 35 
Köpenhamn O slo Helsingfors 
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ADC25 

ADC 25 leverera s med 3 olika nålar för 
optimal spårning på olika skivor. Fjäd
ringsmjukhet 50 x 10-6 ! 

ADC 550XE 

Favorit
pickup 

ADC 

551H 

ADC 550 XE har fina data till konkur
renskraftigt pris . Fjädringsmjukhet 
35 X 10-6. 

ADC 220X 

förnämlig 
ekonomi
pickup 

ADC 220 X ger fina prestanda till lågt 
pris. Den spårar ned till 1 p! 

Inklusive VLM och XLM omfattar nu ADC-programmet 11 typer. 

Se ADC hos Er fackhandlare eller begär närmare information från HARRY THELLM O D AB 
Hornsgatan 89. 11721 Stockholm tel vx 08/68 07 45 

Informationstjänst 15 



Nukan" 
erbjuda byggritning 
till Wharfedale's 
äkta DiFt·lådor 

En äkta HiFi anläggning av klass kostar! 
Och den blir inte bättre än sin 
svagaste länk. 

Men Du kan spara flera hundralappar 
utan att sänka kvaliten . Bygg högtalarna 
själv. I högsta Wharfedale-klass . 
Och dessutom - färg , material , form -
anpassat till Din egen smak! 

Wharfedales 3 ledande högtalare finns 
nu i byggsats. Sänd in kupongen och Du 
får en fullständig byggritning til l alla 
3 modellerna, med bygganvisningar, 
tekni ska fakta och möbleringsråd . 
Den kostar 3 kronor i frimärken. 
Välj sedan den anläggning som passar 

Dig bäst. Och Du behöver inte vara 
finsnickare eller tekniker för att få 
Din egen skräddarsydda högtalare i 
Wharfedale-klass . 

fIl Unit 3 (Linton) 
~ Bokhyllehögtalare. Tvåvägs (8" + diskant) . 

Tål 15 watt. Föreslaget format 
420 x 290 x 230 mm 

IJ Unit 4 (Melton) 
• Bokhyllehögtalare. Tvåvägs (12"+ 3") . 

Tål 25 watt. Föreslaget format 
480 x 350 x 230 mm 

1_.1 Un;' 5 (Dovedale) 

• 
Professionell klass, trevägs (12"+ 5"+ 1"). 
Tål 35 watt. Föreslaget format 
580 x350x3 10 mm 

Byggsatserna innehåller den kompletta hög
talardelen med delningsfilter, dämpningsmaterial 
och monteringsdetaljer samt ritning till lådan 
och underlag för beställning eller egen 
tillverkning av låddelarna. 

Informationstjänst 16 

Sounds 
av Sven Olofson 
Det krävs tid, skicklighet och resur
ser för att skapa en Hi-Fi-högtalare. 
Konstruktören räknar, ritar, mäter 
och lyssnar. Om och om igen innan 
högtalaren är klar. Men då har han 
också skapat rätt komponenter i ett 
fint samspel med högtalarIådans ma
terial och volym. 
Men nu kan också hemmasnickaren 
och musikälskaren köpa de lösa kom
ponenterna och en ritning och själv 
bygga sig sin högtalare. I samma fina 
kvalitet och dessutom anpassa ut
formningen efter egen smak och 
miljö - till ett lägre pris. 
Wharfedales byggsats Unit 3 inne
håller komponenterna i Lintonhög
talaren - Europas mest sålda HiFi
högtalare. Unit 4 har samma fina 
ijudvärden och en mäktigare bas. Unit 
5 är skapad för den verklige finsma
karen och entusiasten. En högtalare 
som är så ren - och så jämn över 
hela frekvens området att den ofta an
vändes som studio monitor-högtalare 
vid inspelningar. 
Rank Audiosonic står för ett utsökt 
urval av pickuper, mikrofoner, skiv
spelare, kasettbandspelare, tuners, 
förstärkare, receivers, högtalare och 
stereoiurar från världens ledande 
HiFi-tillverkare såsom Shure, Whar
fedale, Leak, Koss, Scott, Crown och 
J BLansing . 

•••••••••••••• 
RANK AUDIOSONIC AB 
~ Station sv. 13. 18265 Djursholm 
~ tel. 08/ 755 28 40 

Namn 

Adress 

o Sänd byggritning till Unit 3,4 och 5 
(Jag bifogar 3: - i frimärken) 

tJ Sänd information om följande 
produkter: 

AT 6/1 
O Sänd information även i forts . 
O Sänd ej, om HiFi nyheter 



A lit fler väljer 

(SEAS) 
SEAS Fabriker A/S, i Norge och Danmark , Skandinaviens 
största högtalarfabrik, har ett stort program av standardhög
talare, Hi-F i-högtalare samt »High Compliance»_ Dessutom 
byggsatser, bafflar och delningsfilter i stort urvaL 

17 TV-GWB 

25 TV-EW 

28/17 TV-GO 
87 H 

5 TV-HF 

Hi-Fi högtalarsystem 
Tekniska data bättre än DI N 45500 
Högtalarna monteras i helt täta, akustiskt dämpade lådor. Systemen 
har mycket god reproduktion av t ransienter i hela frekvensområdet 
med en ren basåtergivning även vid toppeffekter. 

Bashögtalarna (Woofer) typ 17 TV-GWB (6 1/2"), 
21 TV-EW (8") och 25 TV-EW (10") 
är konstruerade i enl ighet med »Long Throw» principen dvs. 
neoprengummiu pphängda koner. De har även kraftigt dimensione
rade rörliga delar och därför god verkningsgrad. Med hänsyn till den 
höga impedansen i talspolen och den stora rörliga massan har 
högtalarna en hög »Cu t off» frekvens, v ii ken är lägre än konens 
upplösningsfrekvens. Detta betyder, att den relativt dyra låg-pass i 
delningsfiltren kan uteslutas. 

Tekniska data 17 TV-GWB 21 TV-EW S" 25 TV-EW lO" 
Diameter 168 mm-6 1/2" 213 mm-8" 248 mm-lO" 
Rek. frekvensområde 40-2.500 Hl 35- 2.000 Hl 30-1.500 Hl 
Talspoleresonans 30-34 Hl 25-30 Hl 20-25 Hl 
Energi i magn. luftgap 220 mW/sek. 280 mW/sek. 280 mW/sek . 
Talspoleimpedans 4 el. 8 ohm 4 el. 8 ohm 4 el. 8 ohm 
Talspoled iameter 26 mm

2 
39 mm 1 lt;" 39 mm 1 1/2" 

Effektiv area på kon 120 cm 175 cm 285 cm 2 

Nominell belastning 20 Watt 30 Watt 35 Watt 
Spetsbelastning 40 Watt 60 Watt 60 Watt 
Rörlig massa inkl. luft 23 gr 39 gr 
Känsl ighet 86 dB 86 dB 86 dB 

1 1/2" Dome-Tweeter typ 87 H 
är en helt ny konstruktion av tweeter med konen utförd som en 
halv-sfär s.k. »soft dome», vilken ger en 180 ' spridning. Den stora 
talspolen (/) 1 1/2" är större än hos de flesta andra tweeters och 
dessutom i aluminiumtråd. Talspolens lätta svängmassa och stora 
diameter ger en distorsionsfri, rak frekvensgång även vid mycket 
höga effekter. Den nya konstruktionen av »d0rT1em), dess spridni ng 
och verkningsgrad placerar tweetern i högsta Hi-Fi klass. 

Tekn iska data 
Diameter 
Rek. frekvensområde 
Talspoleresonans 
Energi i magn. luftgap 
Talspoleimpedans 
Talspolediameter 
Nominell belastning 
Spetsbe lastning 
Känslighet 

S7 H 
104 mm-4-1/8" 
1.500-20.000 Hz 
lägre än 1.000 Hz 

230 mW/sek . 
4-8 ohm 

39 mm-l 1/2" 
35 Watt 
70 Watt 

91 dB 

5 TV- HF 
52,5 x 52,5 

5.000-20.000 Hz 

30 mW/sek . 
4 el. 8 ohm 

13mm 
3 Watt 
10 Watt 
93 dB 

Fabrikanter och grossister kontakta oss för information 

Produktansvarig: Ing. Olle Froman. 

INGENJÖRSARMAN 

Bo_ab 
VRETENVÄGEN 2, FACK ln OJ, SlMYBERG 3, TEL VX llII'98 18 7S 
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Elektronikbyggare 
- din bok är färdig 
Tillämpad Elektronik 
TE lär dej elektronikens grunder, visar vad som händer 
med signalen mellan ingång och utgång, lär dej att be
räkna en konstruktion själv. 
Lekande lätt tack vare 
PROGRAMMERAD INLÄRNING 
MED FEEDBACK-LISTA 
- det är TE nog ensam om. 
TE innehåller ca 100 beskrivningar med principschemor 
på förstärkare, automatik, nätaggregat, ljusorglar, antenn
förstärkare m.m., dessutom mängder av tips och goda råd. 
330 sidor tillämpad elektronik - en - "guldgruva" för dej 
som gillar att knåpa med lödkolv och elektron iska kom
ponenter - antingen du är garvad eller grön. 
TE har stort format 15 x 21 cm (A 5). 330 sidor. 
24: 50 inkl. moms! 
Grejorna du behöver för din elektronikhobby finns i den 
stora JOSTY KIT -katalogen. 240 sidor (A 5) i praktisk 
ringpärm. 
5: - inkl. moms! 
Då får du den kompletterad gratis med nya blad, när vi 
ökar ut eller ändrar sortimel}tet. Därför kan du alltid vara 
säker på att din JOSTY KIT -katalog är aktuell. 

På köpet får du krets
kort för 10 roliga konst

ruktioner 

'--1 __ _ 

• • 
Fyll i 
kupongen 
och 

I posta den 
I i dag! 

• I I Till Josly Kil AB - Box 3134 - 20022 Malmö 3 I 
Sänd mej mot postförskott 

• D ex. Tillämpad Elektronik il 24: 50 • 
• (ink!. moms) + porto. I 
• 

D ex. JOSTY KIT -katalogen il 5: 00 • 
(ink!. moms) + porto. 

I I I Namn I 
• Utdelningsadress • 

I Postnummer och ort AT S/7 I 
I Föredrar du att ringa in beställningen, finns I 
I vi på 040/12 67 08. Och du är alltid välkommen I 
• 

till vår nya butik på Ö. Förstadsgatan 19 A, • 

•
öppet 9-18, lördagar 9-13. I 

----------------Informationstjänst 18 



elel<tronisl< 
voltmeter VE 369 
Elektronisk voltmeter VE 369 är utrustad med FET- ingång. Garanterar låg 
noll -drift. hög inimpedans. VE 369 är batteridriven och har ett robust plasthölje. 
Probar finns för mätning av DC-spänning upp till 30 kV eller frekvens upp 
till 250 MHz. 

Mätområden 
DC spänning 0.5 - 1.5 - 5 - 15 - 50 - 160 

500 - 1500 V (30 kV) 
AC spänning 1.5 - 1500 V (30 Hz - 3MHz) 
Resistans 0.2 Ohm - 1000 Mohm i 7 omr. 
Noggrannhet DC 3 %. AC 5 % 
Inimpedans DC11 Mohm. AC 1 Mohm 

Pris : 490:- exkl. moms 

Tillbehör.: Probe P 369/30 k DC 30 kV Pris kr: 80 :
Probe PR 369 30 kHz - 250 MHz .. 50 :-

DANMARK; sc.MnRICAlS TEl.(01)804200 
NORGE ; M nRIC A.S Tel. (02) 28 2624 
'INLAND; FINNMnRICOY Tel. 4608 ·(4 

~&~®~&METRIC&[!3-
DALVÄGEN 12 - 17103 SOLNA 3 - TEL 08/8204 10 

Inform ationstjänst 19 

...... r@Ö~rt5 POTENT10METRAR 

, 

P12 

PE25 

PE30 

P50 

PS 

T 7 

T19 

Övrigt: 

Ring oss 

och TRIM RAR 
1 W vid 40° G, kol bana, mönsterkort- eller panelmontage, 
datablad nr 102 
0.5 W vid 400 G, kolbana, panelmontage. FTL-godkänd, 
datablad nr 103 
3 W vid 70 0 G, cermetbana, panel montage, NY TYP, 
datablad nr 104 
0.75 W vid 400 G, kolbana, mönsterkort- eller panel montage, 
datablad nr 100 
0.75 W vid 40°, cermetbana, mönsterkortmontage, 
datablad nr 106-107 
0.75 W vid 40° G, cermetbana, mönsterkortmontage, 
datablad nr 114 
0.75 W vid 40° G, cermetbana, 15 varv med skruvinst. 
mönsterkortmontage, datablad nr 108-109 

METALLFILMSMOTSTAND • TRADLINDADE MOTSTAND 
REOSTATER· HYBRIDKRETSAR 

Lövåsvägen 40- 42, Box 1237, 16112 Bromma 
Tel. 08/262720. TI9< 19093 Nr9 e 

Informationstjänst 20 



privatradio 
teknik och trafik 

USA: PLANERNA PA E-BANDET AVANCERAR, 
PROV FöR TILLSTANDET DISKUTERAS 

Det av de amerikanska elektronik
fabrikanternas sammanslutning 
EIA föreslagna nya privatradio
bandet inom frekvensområdet 220 
- 222 MHz, omnämnt i RT nr 
10 1971 , förefaller nu ha kommit 
ett steg till på vägen mot sitt för
verkligande. Televerkets ameri
kanska motsvarighet FCC, har 
nämligen tagit upp förslaget till 
undersökning och håller enligt 
amerikanska tidningsuppgifter för 

, närvarande på att undersöka om 
trafiken på det blivande PR-ban
det möjligen skulle kunna störa 
statlig eller annan samhällelig ra
diotrafik. 

Orsaken till att FCC börjar un
dersöka förslaget från denna syn
punkt förefaller onekligen en 
smula dunkel. D et frekvens band 
förslaget gäller är för närvarande 
upplåtet för amatörtrafik, och 
om inte denna stör den statliga 
trafiken bör knappast privatradio
trafik göra det heller - såvitt 
man inte räknar med den i privat
radiokretsar tyvärr rätt utbredda, 
men bland amatörerna ovanliga
re tendensen att strunta i band
och effektgränser m fl bestämmel
ser. Möjligen är skälet det att man 
kan räkna med en betydligt högre 
trafikintensitet om privatradioban
det "klass E" blir verklighet. 

Det är emellertid inte bara stör
ningsfrågan som måste utredas in
nan man kan börja fundera på 
ett förslag till reg ler för det even
tuella nya bandet, säger FCC:s 
nye chef för amatör- och privatra
diodivisionen, A Prose Walker, i 
en tidskriftsintervju : Man måste 
också ta reda på vad som egent
ligen är det bästa för de flesta av 
privatradio brukarna; är det des
sa som verkligen behöver det nya 
bandet, eller har EJA:s förslag 
kommit till huvudsakligen för att 
öppna en ny marknad för tillver
karna? 

Som RT tidigare rapporterat 
ansåg kolumnisten H erb F ried
man i tidskriften S9 redan för un
gefär ett år sedan att tillverkarnas 
marknadsintressen var det enda 
skälet för det nya bandet. Han tog 
till storsläggan mot förslaget i sin 
spalt i juninumret av S9. T idskrif
tens förläggare närmast bad om 
ursäkt i augustinumret och fö rkla
rade att EIA:s förslag var värt 
allt stöd, och sedan dess har 
Herb Friedman inte synts till i 
spalterna . .. Så kan det gå. 

Även om "klass E " skulle bli 
verklighet i USA är det ganska 
små utsikter att vi skulle kunna få 
ett motsvarande nytt band i Sve
rige. I Europa finns nämligen ing-

et amatörband att " låna" utrym
me ifrån i 220 MHz-området. Här 
sku lle det i stället bli TV-kanal 
II som skulle få sitta emellan, 
vilket gör tanken på ett svenskt 
E-band ytterst osannolik. 

Ett annat förslag som FCC fun
derar på för närvarande, och som 
det väl skulle finn as både större 
möjligheter och större a nledning 
att få igenom också i Sverige, är 
någon form av prov fö r erhållan
de av PR-tillstånd. Enligt den 
nyssnämnda tidskrifts intervjun 
med FCC:s mr Walker är det 
framför allt kravet på att till
ståndsinnehavaren läst och för
stått de gällande bestämmelserna, 
"Part 95", man skulle vilja skärpa 
på detta sätt. 

- Det förefaller nämligen, sä
ger Walker i intervjun , som om 
många inte har en aning om gäl
lande bestämmelser utan bara 
"gör som alla andra". Företeel
sen verkar bekant! • 

INGA NYA KANALER! 

D et blir ingenting av med de nit
tio nya privatradiokanaler på mel
lanvågsbandet som omnämndes i 
RT nr 4. Som de flesta , men dock 
inte alla , av privatradiosidans läsa
re torde ha insett var hela historien 
ett aprilskämt, även om den tids
mässigt, aven ren händelse, rå
kade klaffa m ed notiser i dags
pressen om nedläggning av vissa 
mellanvågssändare för P3 i lands
orten. 

Tilltron till RT:s vederhäftighet 
måtte emellert id vara god, att dö
ma av det tjugotal förfrågningar 
om " det nya privatradiobandet" 
som kommit in till Televerkets 
Centralförvaltning. Någon lär till 
och m ed ha lagt in anbud på 
Nackasändaren ... 

För att inte inge några nya för
hoppningar av det slag som tydli
gen spirade på vissa hå ll lovar 
privatradio red härmed att hand
skas varsammare med "nyheter
na" i fortsättn ingen - åtminsto
ne fram till april 1973 . . . • 

BATRADIO FöR HARDA TAG 

En ny 5-watts privatradiostation, 
speciellt avsedd för användning i 
båta r, t illverkas av Ingenjörsfirma 
Elektron AB i Mönsterås. 

Stationen, typ PS 271 / 5B, har 
ko nstruerats på grundval av före
tagets befintliga station för truc
ka r, omnämnd i" RT nr 3 1972, 
och u tfo rmats i samråd med re
presenta nter för båtsporten . 

Dcn ä r inrymd i en låda av l 
mm pla tad stålplåt med 3 mm 

58 RADIO & TELEVISION - NR 6 7 - 1972 

Redaktör: Stig Malmström 

Elektron PS 271/5B ger ett intryck av robust bruksvara_ De släta, runda 
rattarna på protot'ypen kommer att bytas ut mot kantigare sådana som 
är lättare att få grepp om med våta och kanske frusna fingrar_ 

tjock gjuten aluminiumfront. På 
frontpanelen finns rattar för val 
mellan de fem kanalerna och för 
volym och brusspärr. D e senare 
manövrerar inte några potentio
metrar utan i stället Il -läges om
kastare, som på vissa professio
nella kommunikationsradiostatio
ner. 

D et har nämligen visat sig att 
potentiometrarna utgör en vanlig 
felkälla särskilt vid användning 
till sjöss. 

I övrigt har apparaten inga Y tt-
. re "finesser" alls. Parollen vid 

konstrukt ionen har tydligen varit 
"Det som inte f inns kan inte hel
ler krå ngla", En större variant 
med automatisk passning av ka
nal IlA och inbyggt selektivt an
rop lär dock vara under utveck
ling. 

RT har haft tillfälle att titta 
närmare på den prototyp av PS 
271 /5B som fanns tillgänglig i 
mitten av april och kunde då kon
statera att apparaten även invän
digt ger ett robust intryck med re
jäla omkopplare, glasfiberkrets
kort upphängt i en ram av stadig 
mässingsplåt m m. 

Provdrift av apparaten gav vid 
handen att uteffekten vid 12 V 
batterispänning ligger strax över 
3 W. Modulationskvaliteten var ut
märkt , även om modulationsgra
den gärna kunde vara en aning 
högre. D et senare berodde enligt 
tillverkaren på at! vi råkat få 
med en mikrofon avsedd för 
truckvarianten av stationen, där 
man avs iktligt hållit ned känslig
heten på grund av det starka 
bullret i omgivningen. 

Mottagaren i det granskade ex
emplaret var tyvärr sorgligt otr im
mad efter at! ha varit ute på de
monstrationsresor över hela Sve
rige, varför det inte ä r möjligt a tt 
här nämna någonting om känslig-

het och selektivitet. Känsligheten 
uppges dock av tillverkaren vara 
ca l J.l.V och MF-ba ndbredden 4 
kHz. 

Med reservation för den " okän
da" mottagaren förefaller det som 
om Elektron PS 271 / 5B skulle va
ra väl lämpad för sitt ändamål 
som båtradiostation för den som 
vill ha en stryktålig apparat och 
inte bryr sig så mycket om tjusi
ga frontpaneler med ett flertal 
intressanta rattar och knappar. 

Ingenjörsfirma Elektron AB har 
adressen Styrmallsvägen 13, 38300 
Mönsterås. • 

PRITRO RÄDDAR HEMVÄRNSÖVNING 

Med åtta mobila stationer och un
gefär lika många bärbara drog 
Trollhättans och Vänersborgs 
Privatradioförening i fält en sön
dag i april. M ålet var att hjälpa 
T ro llhättans Hemvärnskrets med 
radiosambandet när den lede fi
enden från Lilla Edet, Inlands 
Torpe och Västra Tunhem gick 
till attack i trakten av Slumpå n. 

- I vanliga fall brukar ju mi
litären sköta sina radioförbindel
ser på egen hand, exempelvis ge
nom F R O, men den här gången 
hade man tydligen brist på a ppa
rater och kontaktade oss i stället, 
berättar Arwo Alfredzon i privat
radioföreningen. - Det lär vara 
andra gången i Sveriges hi stor ia 
någonting sådant sker, t illägger 
han. 

Privatradioföreningens insats 
fick , enligt ortspressen, ett mycket 
gott betyg av övn ingsledningen . 
Kanske något att tänka på fö r 
hemvärnschefer även i a ndra de
la r av landet ? Svenska P r i"atra
dioförbundet, c/ o Drechsel, Pil
vägen 92, J 91 40 Sollentuna, har 
adresserna till ett stort anta l av 
la ndets pr ivarradioföreningar. • 



Högtalare ska göra rättvisa 
åt hela tonregistret. 

Det åren avprincipema bakom Ditton. 
Celestion Ditton-högtalare har AB R, Auxiliary Bass Rad iator, 
för att också mycket låga toner ska komma till sin rätt. 
Diskanthögtalarna är av dome-typ, samma typ som bl a BBC använder 
i sina monitor-högtalare. 
Ditton-högtalarna är lätta att placera in i olika 
miljöer. De finns i flera storlekar, i valnöt och teak. 
Du hittar dem hos din fackhandlare. 
Där kan du också titta närmare på en 
nyhet för Sverige - Ditton 44. 

Dillon 10 Dillon 120 Dillon 15 
20 W DIN 20 W DIN 30 W DIN 
4-1l Il 4-1l !! 4-1l Il 

S 
4- 5" bas+HF 1300 5" bas+ABR+ B" bas+ABR+ eOIOn 323 X 171 x203 cm HF 1300 HF 1300 

~ECTRONIC AB Teatergatan 30, 411 35 Göteborg, :1:::3~:1;:: ~1m 00. 534 X242 x235 cm 

Dillon 44 
44 W DIN 
4-1l Il 
12" bas+ 
5" mellanr.+ 
HF 2000 
762X370X254 cm 

Septon står för Armstrong, Bell & Howeii, Celestion, Connoisseur, Stax. 
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D 

Dillon 25 
60W DIN 
4-1l fl 
12" bas+ABR+ 
2 HF 1300+ 
HF2000 
B10 X360X 2BO cm 

u 
u 

u 



• 
I 

Generalagent: 

lelBECHmAn ~ BECHmAlllnnOVATIOn AB 11 Telefon 08/4400 SO 
~ Boxl7116 

10462 Stockholm 17 

• 
I 

Bygg-själv! 
små, snygga, bra, billiga . .. 
1 månads returrätt 

1 års garanti 
Svensk bruksanvisning 
Vad kan man mer önska? 

Prisexempel : 
Priserna för förstärkare och tuner av
ser kompletta enheter med lackerad 
låda och monteringssat s. 

OBS! 
Vi har flyttat till: 

2x20W 505:-
2x40W 6 15 :-
Aktivt Fi lter 88:-
Stereo FM-t uner 438 :-

VVollmar Yxkullsgatan 1 5A - Stockholm 
50 meter från T -baneuppgången vid Mariatorget 
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Med Agfa 
5tereoChrom 
får du tillbaka 
diskanten på din 
trötta bandspelare. 
Har du en sliten bandspelare så har du förmodligen 
också en dålig diskantåtergivning med brus. Med det 
här bandet kan du reducera bruset och samtidigt få 
tillbaka den finare diskant du hade när bandspelaren 
var ny. Har bandspelaren batterier bör du dock se till 
att den klarar raderingen. 

Har du en ny kassettbandspelare får även den en bättre 
diskantåtergivning med Agfa StereoChrom, jämfört 
med vanliga band. 

Bandspelare försedda med en speciell omkopplare 
tillåter dig att utnyttja StereoChrom-bandet optimalt 
över hela registret. 

Agfa StereoChrom ger 
dig alltså bättre å tergiv
ning av höga frekvenser, 
största höjdutstyrbar
het och en klar och fin 
klangbild med förhöjd 
transparens. 
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Distribueras till 
radiohandeln genom 
RIM International AB 
Fack 
10230 Stockholm 6 

elon 08/340020 
Skriv eller ring så får du 

AGFA-GEVAERT ett litet bandspelarlexikon . 



Byggsatser från Josty 
Vi har samtliga Josty Electronics byggsatser - ett hundratal. 

%; .. ~ w__ "".. ~~h _ ,,",, 

JL ~ -- ~ 
.. !~.~~ ... ~ ••• _~ -
-~~- =""" ~ .. ~-......,.."..-

2x30 Watts STEREOFÖRSTÄH
KARE helt och hållet uppbyggd på 
kretskort, varför endast ett fåtal led
ningar behöver dras_ Kretskorten typ 
" plug-in" . Separata bas- och diskant
kontroller. Speciellt basfilter. Ingång
ar för bandspelare. radio och skivspe
lare. Levereras med färdigbyggd låda 
i teak, palisander el. ljus ek. Kan 
erhållas i 2x 1 5 Watts utförande. 
Byggsats AF 230 - 2x30 Watt 581 :
Byggsats AF 215 - 2x 15 Wa.tt 472 :-

TRANSISTORTESTARE för kontroll 
av transistorer. med två lampor. var-
av den ena lyser om transistorn är ~ 
OK. den andra om transistorn är sön· 
der. Enheten är uppbyggd med två 
socklar, den ena för PNP-, den andra 
för N PN-transistorer. Den levereras 
komplett med sladdar för de transis
torer som ej passar i socklarna. Driv
spänning 220 Volt. 
8yggsats MI 802 44 :-

TRANSISTORTÄNDNING TILL 
MOPEDER med vilken man lätt kan 
få 20 % högre hastighet på mopeden. 
Endast för bankörning. Kan lätt stäl 
las om till normal fart . 
8yggsatslT 670 49:50 

ELEKTRONORGEL med klaviatur. 
Drivspänning 24/27 Volt från batteri 
eller strömförsörjning. Kan tillslutas 
samtliga radio. förstärkare eller band
spelare på pick-up ingången . Orgeln 
har upptill sex oktaver, med enkel 
ändring genom de fem knapparna på 
vänster sida . Inbyggd tremolo, mixer 
med två olika övertoner, volymkon
troll och avbytare med indikator. 
8yggsatsMU 610 207 :-

DIGITALUR med 6 st. Nixierör. Upp
byggd med 16 st. integrerade kretsar, 
som garanterar jämn gång på sekun
den. Levereras komplett med nät
transformator. Ej lämplig för nybör-
jare. 
8yggsats MI 950 325:-

Katalog över komponenter - högtalare (även Peerless) -
antenner - byggsatser - instrument - lådor - högtalartyg. 

Till 

JOSTY ELECTRONIC. ELECTRO-BYGG 
Box 12034. 25012 Helsingborg 12 

Namn: 

Adress : 

08S. Glöm ej fylla i namn och adress! 

o Jag önskar gratis tillsänt JOSTY ELECTRONIC:s nya program 

O Jag önskar tillsänt JOSTY ELECTRONIC :s byggsats . , ... 
pris . , . . . .. mot postförskott . 

O Jag önskar broschyr över byggsats ... , 
ALLA PRISER INKL. MOMS. Leveranser över 350 :- FRAKTFRIlT. 

Ring eller skriv gärna för ytterligare information, telefon 
042/133373, eller besök vår affär på Karlsgatan 9, 
Helsingborg, mellan 9.30 och 18.00 - lördag till 13.00. 
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Infofntsdonstjlnst ••• 

•• 

BEHOVER 
NI VETA 
MERA 

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. 

---------------

RADIO & TELEVISION 

BOX Jt77 

tOJ 6J STOCKHOLM J 

---------------
PRENUMERATION 

Ja, jag prenumererar på RADIO 8t TELE
VISION ett år framåt och får 12 nr (11 ut
gåvor) för kronor 52 :-. Jag betalar senare 
när inbetalningskortet kommer. 

Arbetsområde 

D administration, 
planering, ekonomi 

D underv's~'ng 
D produktion 

D konstruktion 

D forskning och 
utveckling 

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

VAR GOD 

TEXTA TYDLIGT! 

Efternamn 

c/ o 

Gata, postlåda, box etc 

Postnummer I 

07 207 392 

Förnamn 

Adresspostanstalt 

RT 6/7 



Informlltionstjiinst . .• 

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 veta mera om. Varje annons är nämligen försedd med ett 
nummer. Sen behöver Ni bara fylla i kortet med namn, adress etc. 
och posta det till oss. Vi ser till att Ni snabbt får svar på Era förfråg
ningarl 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 
17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 ;39 40 4 1 42 43 44 46 46 47 48 
49 50 51 52 63 64 66 66 57 ' 68 59 60 61 62 63 64 
66 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 67 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
979899100101102103104106106107108109110111112 

113114115116117118119120121122123124126126127128 
129130131 132133134135136137138139140141 142143144 
146146147148149150151 152163164166166167158159160 
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RADIO & TELEVISION 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 3 

Frankeras 
h6r 

LÄR ER RADIO 
- bygg själv 

MATEMATIK I 
En grundkurs i matematik för radiotekniker. 
Kursen ger en repetition av aritmetiken 
och algebran. som erfordras tör studium 
av radioteknik. Omarbetad och utökad. 3 
lärobrev. A4. med svarsuppgifter. Betyg 
erhålles. 
Best.nrMA I Kr36:75 

RADIOTEKNIK I 
En kurs för nybörjaren. som vill bli en skick
lig radioamatör. Behandlar : Kretsteori . 
Bärvåg. Modulering. Elektronrör. Förstär
kare m. m. 9 tryckta lärobrev. 
Best. nr RA I Kr 86 :-

RADIOTEKNIK II 
En omfattande. gedigen radiokurs innehåll. 
26 lärobrev A4-format. Ger en grundlig 
teoretisk och praktisk behandling av radio
tekniken. Ur innehållet : Kretsteori, Elek
tronrör. Noggrann genomgtng av super
heterodyn. Mätteknik. Serviceteknik. m .m. 
Svarsuppg. i varje brev. Betyg erhålles. 
Best.nr RK II Kont. Kr 182:-

Avb. Kr 221 :-

TRANSISTORTEKNIK I 
Kursen behandlar noggrant transistorteori 
och trans. kopplingar. Ur inneh.: Teori. ar
betssätt. LF. Effektförst .. Oscillatorer. HF
och Pulskretsar. m.m. 4 lärobrev. A4. med 
svarsuppgifter. Betyg erhålles. 
Best. nr TR I Kr 67 :-

TElEVISIONSTEKNIK I 
Kursen ger en ingående framstälIn. av teori 
och verkningssätt tör en modern TV-mot
tagare. Ur inneh.: Allmänna grunder. HF
och bland . steg. MF-steg. Ljud- och bild 
del. Unjeavböjn. etc .. Mät- och service
teknik m . m. 12 tryckta lärobrev med svars
uppg . Betyg erhålles. 
Best. nr TV I Kont. Kr 94 :

Avb. Kr 118:-

HANDBÖCKER 
för konstruktörer. servicemän 
och amatörer 

RADIO · TUBES 
Upptar anslutn .scheman. kretsdiagram och 
beräkningsdata för de flesta moderna ra 
diorör. Anvisn. på svenska. 160 sidor. 
Best. nr 9BOO Kr 19 :80 + moms 

RADIO - TV - TRANSISTORS 
Upplagd enligt samma vederhäftiga system 
som Radio Tubes. En oumbärlig handbok 
för alla som sysslar med transistorer. 160 
sidor. Ca 900 krets-ex. 
Best. nr 9801 Kr 21 :70 + moms 

TRANSISTOR-EQVIVALENT TABELLER 
.!!2!!!!.L Upptar trans. typ. A ... AC .... till 
T2 med 12 ers. typ./fabr. Alphanumer. re 
gist. för kapseltyp/ritning. 192 sidor. 
Best.nr 9870 Kr 19:50 + moms 
Band II. Upptar alla 2N-typer med 12 ers.
typ'/fabr. 224 sidor. 
Best.nr 9871 Kr 22 :50 + moms 

RCA TRANSISTOR MANUAL 
Best. nr SC- l 4 Kr 23 :50 + moms 

RCA RECEIVING TUBE MANUAL 
Best.nr RC-27 Kr 20 :50 + moms 

RCA TRANSMITTING TUBES 
Best.nrTI-S Kr 14:70 + moms 

RCA LINEAR IC MANUAL 
Best.nr IC- l 4 Kr 19:80 + moms 

Nyheter 
Solid-State HOBBY CIRCUIT MANUAL 
Best.nr HM -91 Kr 24:50 + moms 

COS/ MOS Integrated Circuit. Manual 
Best. nr CM -27 Kr 23 :50 + moms 

FM
TUNER 
medlC
krets ~.""1_ 
CA3014 

En kompakt. högeffekt. tuner i modern 
teknik. Detalj . byggbeskrivning. Inkl. folie 
mönster 1 :1 . 
B7- l DB MHz. Bandbr. 2S0 KHz . RF. LF
steg. 9V/ l SmA • Dim. 12Sx SSx 40 mm. 
Best.nr BS-B Kr96 :2S+ moms 

Bygg en högklassig 
FM STEREO TUNER 
Dual -gate MOS-FET. Keramiska filter 
Komplett byggsats 

Konstr. Nelson-Jones. Wirel. World. Apr. 
71. Folieplatta. komponenter. skärmbox: 
skalmekanism. avst.indikator m.m. 
Best. nr BS- l 9 Kr 295:- + moms 

Nyhet 
R. F. PRESELECTOR med 
FET-NPN Transistorer 

En an.tennförst. i toppklass för den kräsne 
DX-aren och radioamatören . PR -40 ers. 
den välkända PR -30. Avst. RF-steg . 20 dB 
först . Eff. speg.frekv. dämpn. Högt S/ B
förh. Frekv.omr. 1.5--32 MHz. Omk. dipoV 
enk.ant. . Först.kontr . • Drivsp. 9V/ca 10 
mA. Helt färd .byggd. attraktiv design. 
Best.nr PR -40 Kr 156:- + moms 

ETSNINGSSATS för tryckta kretsar 

, 
Inneh. S olika kemikalier. folieplatta l Ox l S 
cm. verktyg. celluoidmall m. m. Detalj . 
handledning. Förpack. i kraftig plastlåda . 
Best.nrPK-3 Kr42:50+moms 

STEREO HI-Fl FÖRSTÄRKARE 
13 WATT. 6,5 WATT per kanal 

Ny design med tekn. förbättringar. 
Oförändrat pris! 

Högklassig konstruktion . Ingångar per ka
nal: P. U. Radio. Tape. Omk. Mona/ Stereo 
. 25--22 .000 Hz (-2 dB) • Distorsion 0 .2 
% (l.OOO Hz) • Brum -70 dB • Utimp. 
Bohm 
Byggsatsen levereras komplett med borrad 
chassi (exkl. låda) och detalj. instruktion. 
Inkl. nätdel. Silverpläterad frontpanel och 
rattar. En bra förstärkare till lågt pris. 
Best.nrBS-10 Kr289:50 + moms 

Nya KATALOGEN 
har utkommit! 
I den kan Ni få detalj . information om 
ovanst. och dessutom massor av .andra 
byggs.. instrum.. kompon.. handböcker 
etc. Erhålles mot Kr 7 :90 i frim. (el. Kr 7 :25 
postg. nr 37 S2 00-3). Aterbet. v. order 
över Kr 100:- nto. 

AB BEVA-TEKNIK • 80X 21015,10031 STOCKHOLM 
Tel. 08/31 04 53 Vikingagatan 13 Postgiro 37 5200-3 
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ATERSTÄLLNINGSPULS VID TILLSLAG 

+15 V 

laO 

lSOk 

Dl 
lN4'18 

lel 
SN1413 

Vid digital apparatur krävs ofta 
en "noll"-ställningspuls för räk
nare och skiftregister. Detta kan 
åstadkommas med den här visade 
kopplingen. 

Den integrerade kretsen är av 

kort rapport 
om ... 

SABA HöJER OMSÄTTNINGEN 27 'I. 
SVERIGE VIKTIGT EXPORTLAND 

Det tyska, numera av USA-intres
sen dominerade märket Saba har 
gamla traditioner och RT har ti
digare presenterat bl a goda FM
tun ers av detta fabrikat liksom 
större förstärkare. 

Märket relanseras nu hårt på 
den ~kandinaviska marknaden, i 
synnerhet den svenska och repre
sentation finns numera i Göte
borg. 

•• Saba i Tyskland, som till 
helt nyligen kan sägas ha tillhört 
uddamärkena på den svenska 
marknaden, har ryckt upp sig or
dentligt och satsar nu på Sverige 
som ett av de viktigaste länderna 
i en ny och omfattande marknads
drive med sikte på storexport. 
Samtidigt ökar man omsättningen 
med nära 100 miljoner DM, från 
354 M DM 1971 till en beräknad 
omsättning av 450 M DM 1972. 

Detta omtalade Sabaverkens 
verkst direktör och tillika stvrel
seordförande, Hermann Brunner
Schwer, för RT:s medarbetare vid 
ett besök vid företaget och dess 
nyuppförda lokaler i Göteborg. 
Att man valt Göteborg som pi a
ceringsort beror på att det skall 
fungera som skandinaviskt huvud
kontor. 

Saba, som numera ingår i den 
amerikanska storkoncernen GTE, 
har ett mycket gott namn på den 
tyska hemmamarknaden och kom
mer på tredje plats bland färg
TV-tillverkarna med 10 % av 
marknaden (enl en nyligen ut
förd undersökning av den tyska 
managementtidskriften Capital). 
Endast Philips och AEG-Teletun-

typ SN 7413 som innehåller två 
schmitt-triggrar. Vid tillslag är 
spänningen över kondensatorn 
V,. , = OV. När triggspänningen 
1,4 V har uppnåtts, genom att 
kondensatorn har laddats upp via 
motståndet R2, återgår utgången 
till "noll"-läge. Kondensatorn 
uppladdas givetvis tills matnings
spänningen är uppnådd. Detta gör 
att ingången ligger på en betydligt 
högre potential än vad triggpulsen 
för en återgång ligger = 0,4 V. 
Man får därvid en god störmargi
nal och riskerar inte att kretsarna 
återställs vid drift aven plötslig 
transient. 

Vid frånslag laddas kondensa
torn el ur genom att DI leder. 

Aterställningspulsen är positiv 
och eftersom de flesta räknare 
kräver en negativ "noll "-ställ
ningspuls måste pulsen fasvändas. 
Detta sker lämpligen med en 

kel! är rankade före Saba på lis
tan. 

En av hemligheterna med det 
anrika familjeföretaget (en av nu
varande direktörens förfäder lade 
1835 grunden med tillverkning av 
främst gökklockor) Sabas försälj
ningsframgångar på hemmaplan 
ligger, enligt herr Brunner-Schwer, 
i det strängt selektiva sälj- och 
distributionssystemet: man levere
rar endast till utvalda, välrenom
merade radio- och TV -handlare 
och ej till varuhus och liknande. 
I gengäld kan man garantera si
na distributörer exklusivitet och 
ett fast inköpspris. 

Introducerade ultraljud
fjärrstyrningen 1969 
Det var Saba som på radioutställ
ningen i Stuttgart 1969 visade upp 
den första TV-mottagaren, som 
kunde kontrolleras trådlöst med 
hjälp av ultraljud. Sedan dess har 
de flesta TV -fabrikanterna följt 
efter med olika varianter på sam
ma tema, som RT redogjort för. 

På Berlinutställningen i höstas 
var det dags igen för Saba att 
komma med en nyhet som man 
var ensam om - ultraljudfjärr
styrning aven hel ljudanläggning, 
receivern Freiburg (se tig). Denna 
finns nu också ute på den svens
ka marknaden och lanseras som 
" företagets flaggskepp". Alla vik
tiga funktioner, som volym, klang
färg och stationsval, kan manöv
reras med ultraljudsändaren. 

En annan nyhet på programmet 
är klockradion RC 11, som, för
utom en okonventionell design, är 
försedd med en varicap-avstämd 
AM-tuner, så att även tre MV-

grind (7400, 7406 etc) eller med 
den andra Schmittriggern i kret
sen. 

PRAKTISK IC-TESTER 

Vid service av integrerade digitala 
kretsar händer det oftast att en
dast nivåer eller mycket långsam
ma förlopp mäts. I detta fall är 
det helt onödigt att mäta med 
oscilloskop. 

I stället kan man begagna sig av 
en nyutvecklad testklämma som 
sätts direkt på TTL eller DTL
kretsen, vilken kan ha 14 eller 16 
ben. l klämmans övre del finns 
16 st lampor, var och en motsva
rande kretsens ben. Genom att 
lampor tänds vid ettor på anslut
ningarna och förblir släckta vid 
"nollor", kan man direkt på kläm
mans display avläsa vilket till
stånd kretsen befinner sig i. 

Genom att kretsen har en in-

I f.RAKTIKEN 
RON och TIPS 

byggd diodmatris spelar det ing
en roll på vi lket stift spännings
matningen ligger. 

Med kretsen medföljer ett antal 
transparenta kretskonfigurationer 
som placeras ovanpå lampskär
men. Kretsen säljes av Elfa Radio 
& Television, Stockholm. 

Sabas flaggskepp på ljudsidan, Hifi-Studio Freiburg Telecommander. 
En helt ultraljudmanövrerad receiver med 2 X 40 W uteffekt. 

stationer - liksom FM-stationer
na - kan förinställas. 

På TV -sidan kommer Saba aU 
till hösten presentera en heltran
sistoriserad, helelektronisk färg
TV-mottagare av den typ som 
Grundig visade upp i förra num
ret av RT. 

Anmärkningsvärt är emellertid 
att Saba i sin mottagare kommer 
att använda det nya 110° smal
halsbildröret i stället för tjock
hals, som hittills varit vanligt. 
Hos Saba framhåller man emel
lertid att övergången till den nya 
färg-TV-generationen kommer att 
ske successivt, genom att det 
gamla programmet kommer att 
behållas parallellt med det nya en 
bra bit in på nästa år. • 

GU 

, 
Den senaste Saba-nyheten, kIock
radion Ren, är bl a försedd med 
varicap-dioder i AM-tunern, vil
ket tillåter snabbval av tre MV
program (fyra FM-program kan 
förinställas). Synkronuret kan in
ställas för väckning med summer 
eller radio. 

RADIO & TELEVISION - NR 6/ 7 - 1972 63 



MOTSTÄNDSSATSER 
i praktiska plastkartor 
med fack för varje värde 
Idealiskt för Dig som experimenterar, bygger och 
repare rar. Bekvämt att ständigt ha en komplett 
uppsättning olika ohmvärden till hands. 
Motstånden är. av Beysch lags välkända standard
kvalitet . 

0,25 W 2 ,5 x 6,3 mm, lOst per värde , 10 ohm - 1 Mohm, 
totalt 1.210 motstånd labsats BB Kr 180:-

0,33 W 2 ,9 x 8 ,3 mm, lOst per värde , 4,7 ohm - 1 Mohm, 
totalt 1.290 motstånd labsats Be Kr 180:-

0 ,5W 4 ,0 x 13 ,5 mm, 5 st per värde , 1 ohm - 10Mohm, 
tota lt 845 motstånd labsats BE Kr 170:-

Samtliga har toleransen ±- 5 %. Effektang ivelserna avser 
70°C DIN 44051 . Ohmvärden enligt serie E24 . 

VÄLJ BEYSCHLAG-KVALlTET! 

BO PALMBLA,DAB 
Box 17081 , 10462 Stockholm 17. Tel. 08/2461 60 

Informationstjänst 27 

ELEKTRON 
Svensktillverkad båtradio 

Robust 
båtradio för hårda tag 
ELEKTRON BÄTRADIO är en extremt stryktålig apparat . speCiellt 

konstruerad för båtar. 

HELT SKAK- OCH FUKTSÄKER . 
Godkänd av Televerket . 

Inmatad effekt till sändaren 5 W (max. tillåtna ). 

Mottagarens känslighet c:a 1 JJ. V. 

Stationen är försedd med handmikrofon. Handmikrotelefon finns som 

tillbehör. 

1 års Garanti. 

Helsvensk konstruktion , tillverkning och kvalite . 

5 kanaler. 

Ingenjörsfirma ELEKTRON AB 
Kaptensstigen 8. 383 00 MÖNSTERÄS Tel. 0499 / 12500 
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T-4 
VARWAC 

helsäker tennsug 
• Variabel slaglängd för alla slags 

lödningsarbeten 
• Enhandsmanövreras med preci-

sion lika lätt som en penna 
• Ytterst god sugförmåga - heltät 
• Ingen utskjutande rekyl 
• Lätt utbytbar teflonspets 

Pris Kr 47:50 netto (+ moms) -
kvantitetsrabatter . 

OLOF KLEVESTAV AB 

[f}[[(fiJ[fj 
Box 601 

12606 Hägersten 6 
Telefon 08/8801 35 
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PRESENTERAR 

VTS-110ox 
Världens mest portabla videoutrust· 
ning . Ta med den var som helst. 
Komplett med elektronkamera. vi· 
deobandspelare och en liten 3" moni 
tor väger den under 9 kg . 

Ni kan själv - med nästan studio
kvalitet -
* spela in egna TV-program 
* spara intressanta program ur den 

vanliga TV-sändningen 
* kommunicera med bild och ljud 

genom att skicka ett band 

Detta till marknadens lägsta band
kostnad . VTS-11 O DX använder ' /. " 
band. 

Kontakta oss i dag och . NI har en 
broschyr i morgon. 

Närdetgäller AUDIO -VIDEO tala med 

GALAXV 
Lostigen 20. 171 71 Solna 
Telefon 08/ 85 1357 
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r---------------------, 
I Fler och fler väljer . . . 
I 

! ORYX SO 
I TEMPERATURKONTROLLERAO 
I 
I lödpenna 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

För elektronik, 
lab och service. 
ja överallt där det 
k rävs en reglerad 
lödtemperatur . 

Da ta: 
Låg driftskostnad, 
en spets räcker för 
~peraturer. 

ORYX 50 
termostat- Iödpenna 
är ett mycket avan
cera t instrument och 
en kombination av 
modern teknik och 
design. 

Lödpennan är utrus
tad med en indika
torlampa som opererar 
i samarbete med ter
mostatet och ger Er 
information när önskad 
temperatur uppnåtts. 

Enkel skruvjustering 
för t emperatur mellan 
200 C- 400 C. 

Stor sorterin g av spetsar. 

Lagerföres: 24V/ 50W och 12V/50W 

Begär broschyr t elix 
Generalagent ELEKTRONIK AB 
Utställning och försäljning 
lindstigen 1. 161 30 BROMMA 
Tel. 08/26 20 99 
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Revolution i 
Design - Teknik 
Ljud & Elektronik 

WELTRON 
2001 
8-spår-stereo 
kassettbandspelare med 
M V /FM stereo-radio
pilotton system 

Storlek 30 cm JZ5 
Vikt 7 kg 
Strömförsörjning 220 V /12 V 
25 transistorer. 12 dioder 
Frekvensomfång 30-8000 Hz 
Anslutning för stereoiurar 

Vi söker representanter som besöker radiohandeln och 
grossister i branschen. V. g. tag kontakt med generalagenten. 

SVENSK RADIO • 234 00 Lomma • Tel. 040 
411320 
411321 
465075 

kort rapport 
om ... 

PL - NY TEKNIK 
FRAN PHILIPS 

Ett nytt sätt att distribuera mat
ningsspänningen i integrerade 
kretsar har forskare vid Philips 
Research Laboratories, Eindho
ven, uppfunnit. J den nya tekni
ken, som benämnes "Jntegrated 
Injection Logic" och förkortas 
J2L, sker förbindning av mat
ningsspänningen med resp för
brukningsställen på substratet med 
hjälp av dioder i stället för mot
stånd som är det normala förfa
randet. 

Resistanserna vars uppgift är 
att skydda resp steg bidrar givet
vis till att ge en hög effektutveck
ling samtidigt som resistanserna 
tar en avsevärd yta i anspråk. 

Framspänningsfallet är som 
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vanligt vid kiseldioder 0,7 V, och 
urtaget ur dessa sägs också vara 
begränsat så att kretsarna skyd
das. 

Den nya tekniken ger 20 ggr 
Uigre energiförbrukning per logisk 
operation än vid normala TTL
funktioner. 

Problemet vid många logiska 
funktioner på ett "chip" är i hög 
grad värmen. Den minskade ener
giförbrukningen samt ett minskat 
utrymme gör att vid tillämpande 
av J2L-tekniken flera funktioner 
än tidigare kan rymmas på en viss 
yta. Experimentella integrerade 
kretsar har gjorts med 1 100 grin
dar per "chi p" (ytan var ungefär 
10 mm2) med gott resultat. Mi
nimimåtten på diffusionsmasken 
var 10 1-1. 

Vidstående bilder visar griqdar 
utförda i 12L-teknik i den övre fi
guren jämfört med det konventio
nella konstruktionssättet i den 
nedre figuren . Lägg märke till 
skillnaden i yta. 

ELEKTROMEKANISK 
FUNKTIONSGENERATOR 

För många mät- och kontrollän
damål är det önskvärt att genere-

ra signaler med en speciell kuIV
form. Vanliga kurvformer sådana 
som sinus, kantvåg . och sågtands
våg låter sig lättast genereras i 
elektriska generatorer, men när 
det gäller att få fram mera spe
ciella kurvformer kan oftast 
elektromekanisk generering vara 
den mest ekonomiska och enklas
te lösningen. 

Philips forskningslaboratorium i 
Hamburg har konstruerat en 
elektromekanisk funktionsgenera
tor vars verkningssätt framgår av 
fig . Principen är helt enkelt den , 
att ett magnetfält kan stoppas av 
en kopparskärm. Den roterande 
kopparplattans utseende bestäm
mer alltså vågformen. En viktig 
fördel är att om plattan görs ut
bytbar kan vågformen lätt ändras. 

Den frekvens som används vid 
försöksrnodellen är 200 kHz. Av
vikelse från den ideala kurvfor
men anges till 0,5 %. 

Jämfört med andra elektrome
kaniska funktionsgeneratorer , så
dana som har roterande konden
sator, där plattorna har ett visst 
utseende beroende på avsedd 
funktion, ger den beskrivna gene
ratorn den fördelen att inte orsa-

ka fel på grund av axialglapp. En 
annan fördel är relativt god stig
tid. 

Man ger inget besked om denna 
laboratoriernodelI skall följas upp 
med produktion och marknadsfö
ring utan lämnar frågan öppen i 
den utsända releasen. 

(Kanske man i stället satsar på 
en digital lösning. Detta skulle 
kunna åstadkommas med ett 
ROM [read only memory], som 
styr en digitaljanalogomvandlare 
- red :s anm.) 
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I nl<öpsregister 
PRODUKTREGISTER RT 2 ANTENNER 25 DIODER 

1 . Alarmsystem 80. Kylflänsar 
TRANSITRON ELECTRONIC 2. Antenner 81 . Kärnor ALLGON ANTENN AB 3. Antennmaster 82. Laddningsaggregat SWEDEN AB 

4. Apparatlådor 83. Lamptablåer 1 8400 Äkersberga Bagarfruvägen 94 
5. Arbets- och skyddskläder 84. Lampor 0764/ 601 20 telex 10967 12355 Farsta 
6. Audiometrar 85. Laserutrustningar 08/937373, 936350 
7. Avstämningsapparatur 86. Ledningsmateriel 

LAFA RADIO AB 8. Avstörningsapparatur 87 . Likriktare 
9. Axelkopplingar 88. Lindningsmaskiner Köpenhamnsvägen 5 34 FJÄRRMANÖVRE-10. Bandspelare 89. Ljudanläggningar 21743 Malmö 

RINGSAPPARATUR 11 . Batterier 90. Lödutrustningar 040/ 101445 
12. Bilantenner 91 . Magneter 
13. Bildtelegrafiapparater 92. Magnetband CANON SVENSKA 
14. Blandare 93. Megafoner FÖRSÄLJNINGS AB 
15. Borstar 94 .. Mikrofoner 3 ANTENNMASTER Huddingevägen 113 16. Bromsar 95. Mikrokomponenter 

12143 Johanneshov 17. Byggsatser 96. Mikrokretsar 
08/492810 18. Chassin 97. Mikrotelefoner AB VÄGBELYSNING 

19. Dekader 98. Mikrovågsapparatur Box 3100 20. Detektorer 99. Motorer 10361 Stockholm 3 21. Diamant- och safirnålar 100. Motstånd 08/233840 AB Linjebyggnad 38 FOTOBLlXT-22. Digitalutrustningar 101 . Motståndsgivare 
23. Diktafoner 102. Mätbryggor AGGREGAT 
24. Diodbryggor 103. Mätinstrument 
25 . Dioder 104. Navigationsutrustning 4 APPARATLADOR CANON SVENSKA 26. Drosslar 105. Normaler 

FÖRSÄLJNINGS AB 27. Dämpsatser 106. Nätaggregat 
Huddingevägen 113 28. Ekolod 107. Omkopplare ELEKTRONLUND AB 

29. Elektrometrar 108. Optik för kretskort och IC Fack 121 43 Johanneshov 
30. Elektronrör 109. Personsökare 20110 Malmö 1 08/492810 
31. Filter 110. Potentiometrar 040/934820 
32. Finsäkringar 111 . Precisionspotentiometrar 
33. Fjärrkontrollutrustningar 112. Precisionsmotstånd 43 FÖRSTÄRKARE 34. Fjärrmanövrerings - 113. Radarutrustningar 

apparatur 114. Radiokommunikation 
10 BANDSPELARE AB TRANSISTOR 35. Flatkabel 115. Radiomottagare 

36. Flexibla Laminat 116. Radiosonder Svarvaregatan 11 
37. Fläktar 117. Radiosändare TANDBERG RADIO AB 11249 Stockholm 
38. Fotoblixtaggregat 118. Rattar Fack 08/541730 
39. Fotoceller 119. Regulatorer 172 03 Sundbyberg 40. Fotometrar 120. Reläer 08/ 980550 41 . Färdskrivare 121. Ritelement ING .F:A L.G. ÖSTERBRANT 
42. Fördröjn ingsledningar 122. Räknare Box 2037 43 . Förstärkare 123. Rörhållare 55002 Jönköping 44. Galvanometrar 124. Servoutrustningar 

18 CHASSIN 036/ 128196 45. Generatorer 125. Skalor 
46. Genomföringar 126. Skivspelare 
47. Givare 127. Skrivare ELEKTRONLUND AB 
48. Goniometrar 128. Skärmar Fack 51 HALVLEDARKOM-49. Grammofoninspelnings - 129. Skärmmateriel 20110 Malmö 1 PONENTER utrustning 130. Snabbtelefoner 040/ 934820 50. Gyron 131. Stativ 

TRANSITRON ELECTRONIC 51 . Halvledarkomponenter 132. Statiska Omformare 
52. HF- Drosslpr 133. Strömställare SWEDEI\t AB 
53 . Hydrofoner 134. Stämgafflar 21 DIAMANT-OCH 

Bagarfruvägen 94 
54. Hållare 135. Säkringar 12355 Farsta 
55. Högtalare 136. Säkrings hållare SAFIRNALAR 08/ 937373, 936350 
56. Hörapparater 137. Telefonutrustning 
57. Hörtelefoner 138. Teletypapparatur HOFA IMPORT AB 58. Induktansspolar 139. Temperaturindikatorer . 

Larmvägen 18 59. Instrument 140. Temperaturmät- och 
25256 Helsingborg 55 HÖGTALARE 60. Integrerade kretsar reglerutr 
042/1 35540 61 . Isolatorer 141 . Termistorer 

ING .FIRMA 62. Isoleringsmaterial 142. Termometrar 
MARTIN PERSSON AB 63. ITV 143. Termostater 

64. Kameror 144. Trafikövervakningsapparatur Sveavägen 117 
65. Kammare 145. Transformatorer 22 DIGITALUT 10432 Stockholm 19 
66. Kanalväljare. 146. Transistorer RUSTNINGAR 08/233045 
67. Koaxialkabel 147. Trimpotentiometrar 
69. Komponenter 148. Tryckta kretsar 

ELEKTRONLUND AB 70. Kommutatorer 149. Tyristorer 
71 . Kondensatorer 150. TV-anläggningar Fack 60 INTEGRERADE 72. Kontaktdon 151 . TV-kameror 20110 Malmö 1 

KRETSAR 73. Kontrollbord 152. TV-mottagare 040/ 934820 
74. Konvertrar 153. TV-bandspelare 
75. Kopplingsdon 154. Ultraljudapparatur TRANSITRON ELECTRONIC 
76. Kopplingsur 155. Undervisningsapparatur TELE- EKONOMI AB SWEDEN AB 
77. Kretsar 156. Undervisningsinstrument Box 880 Bagarfruvägen 94 78. Kristaller 157. Vridmotstånd 101 32 Stockholm 12355 Farsta 
79. Kylanordningar 158. Ytskyddsmaterial 08/11 8411 , 10 1572 08/ 937373, 936350 



631TV 94 MIKROFONER LJUSKÄNSLIGT 132 STATISKA 

CANON SVENSKA 
KOPPARLAMINAT OMFORMARE 

ING.FIRMA 
FÖRSÄljNINGS AB MARTIN PERSSON AB 
Huddingevägen 113 Sveavägen 117 AERODROM E SERVICE AB 

AB SIGNALMEKANO 

12143 Johanneshov 10432 Stockhol m 1 9 Bromma flygplats Kontor och utställning 

08/492810 08/ 233045 161 69 Bromma Västmannagatan 74 
08/ 2901 80 Tel. 08/ 332606 - 33 20 08 

KLN Trading AB 
FIRMA BELZON-PRODUKT Box 472 
Lammholmsbacken 214 12404 Bandhagen 4 

64 KAMEROR 
12743 Skärholmen 08/997040, telex 11075 
08/7106906 

CANON SVENSKA 
FÖRSÄLJNINGS AB 
Huddingevägen 113 

Vi har 121 43 Johanneshov 145 TRANSFOR-08/492810 
MATORER 

reserverat 
122 RÄKNARE TRANSFORMATOR-

plats för TEKNIK 
Box 28 

76 KOPPlINGSUR ELEKTRONLUND AB 66200 Amål 

Er Fack 0532/14950 

INDUSTRI AB REFLEX annons 20110 Malmö 1 

Sundbyvägen 70 
040/ 934820 

16359 Spånga 
08/364642, 364638 

146 TRANSISTORER 
CANON SVENSKA 
FÖRSÄLJNINGS AB 

SVENSKA DELTRON AB Huddingevägen 113 
121 43 Johanneshov Fack 
08/ 492810 16302 Spånga 2 

78 KRISTALLER 08/ 366957,366978 
Butik: Valhallavägen 67 

NORWEGIAN MINING 108 OPTIK FÖR TELE-E KONOMI AB 11427 Stockholm 

LTD A/S KRETSKORT OCH IC Box 880 
08/345705 

Oppegård 101 32 Stockholm 
Norge MICRO OPTIK AB 08/118411,1 01572 
00947/803160 Glanshammarsgatan 67 

TRANSITRON ELECTRONIC 

12446 Bandhagen 4 
SWEDEN AB 

08/ 991707 Bagarfruvägen 94 
12355 Farsta 
08/937373,936350 

89 LJUDANLÄGG - 109 PERSONSÖKARE 
130 SNA'BB- 148 TRYCKTA 

NINGAR TELEFONER KRETSAR 

AB TRANSISTOR 
LAFA RADIO AB LAFA RADIO AB AB KRETS-CONSUL T 

Svarvargatan 11 
Köpenhamnsvägen 5 Köpenhamnsvägen 5 Pontonjärgatan 2 
21743 Malmö 

11249 Stockholm 040/1 01445 
21743 Malmö 11222 Stockholm K 

08/54 1730 040/101445 08/502260 

AB LEDNINGSKORT 
Wollmar Yxhullsgatan 31 

114 RADIOKOM-
Box 17108 
10462 Stockholm 17 

92 MAGNETBAND MUNIKATION 131 STATIV 08/ 843600 

BASF SVENSKA AB LAFA RADIO AB ELEKTRONLUND AB 

Box 53008 Köpenhamnsvägen 5 Fack 
40014 Göteborg 53 21743 Malmö 20110 Malmö 1 
031/81 0420 Telex 2327 040/101445 040/934820 149 TYRISTORER 

AMPEX. distributör: SV. LAFAYETTE RADIO AB CANON SVENSKA TRANSITRON ELECTRONIC 
ORIGINAL SOUND Importgatan 14 D FÖRSÄLJNINGS AB SWEDEN AB 

Villavägen 10-12 Box 4042 Huddingevägen 113 Bagarfruvägen 94 
18275 Stocksund 42204 Hisings J3acka 4 121 43 Johanneshov 12355 Farsta 

08/ 856065 031/520630 08/4~281 O 08/937373, 936350 



TV-antenner 

~"i'~<=i;~~~ lödspetsar 
--c ==sJ . =: i många 

'<::3= "9 varianter 
@ i§I:J patenterat 

värmeskydd 

F M -Stereoantenner 
Sändarantenner 
Antennförstärkare 

VORTA 
SYSTEMS söker 
agenter i Sverige och 
Fin/andför att sälja 
våra antennsystem. 

Generalagent 

LÖDSTÄLL 
i flera utföranden 

PYROMETRAR 
för mätning av 
spetstemperatur 

TENNSUG 
enhandsmanöv
rerad med utbyt
bart filter 

VORTA SYSTEMS AB 
Västergatan 4 
S-211 21 Malmö 

ABSIGNALMEKANO 
Box6142·10233Stockholm 
tel (08) 332008. 332606 

VORTA SYSTEMS Inc 
Illinois USA 

Informat ionstjänst 33 

• 
Informationstjänst 34 

AGFA 
Kassettband hifi·Low Noise och Stereo·Chrom. Ljud · 
band på spole PE36. PE46. PE66 och PER525 Stereo 

MASCOT 
Batterieliminatorer och spänningsomvandlare 
NYH ET! Typ 710. nätaggregat 2A. kontinuerligt va
riabel 8- 16 V. 

CECIL E. WATTS 
Skiwårdsdetaljer. bl. a. DUSTBUG. PAROSTATIK och 
HIFI -PARASTAT 

Säljes till fackhandeln genom 

HANDELS AB RÅDBERG 
Box 2344, 403 15 GÖTEBORG 
Tel. 031 / 132090. 13 32 50 

Informat ionstjänst 35 

DETTA ÄR EN FM-·RADIO 
Den mest rovolutionerande 
radioiden på år . en radio 
utan att störa omgivningen. 
Tag den med var spm helst 
när som helst. OveralIt !!! 
Lämplig för sport. på stran
den. i hemmet. i arbetet. på 
landet. idea lisk även vid hör
selbesvär. 
Idealisk present vid varje 
gåvotillfälle. 

Pris c:a 175 :- inkl. moms 

Säljes hos din radiohandlare 

ab talar:: 08/290335 
Informationstjänst 37 

RADANNONSER 

KOMPONENTER TILL 
NETTOPRIS . 
Ex. el.lyt 470 uF/ 35 V 1 :-/st, 
2N3055 6:75/s1. Prislista mot 
65 öre i frim . 
HOBBY ELEMENT, 
Box 3115, 
16203 Vällingby. 

AUOIO DISCOUNT'S 
HI - FI - NJUTARE SE HIT : 
VÄRLDSBERÖMDA LANCER 
HÖGT. SHERWOOD: S:A:E : 
KENWOOD :SHURE KOSS: 
REVOX: THORE N: SONY: SAN
SUI : PIONEER: M . F. 
RING OMG . 08/7641268. 

TV2-tillsats i byggsats 35: 
LF -transistorer, testade 50 öre 
m. m. m. m. Real ista gratis. 
M . O. ELEKTRONIK AB , 
Box 274, 
751 05 Uppsala 
Telefon 018/ 1521 22 

KOMPONENTER 
m m för radio/TV service 

DYB7 3 :30 GY501 9 :- PCLB6 4 :35 
DYB07 4 :25 PABCBO 3 :40 PCL200 5 :90 
EAA91 2 :50 PCB6 6 :50 PCLB05 4 :40 

ECCBl 3 :50 PCBB 6 :50 PD500 20 :50 
ECCB2 2 ' 75 PC92 3 :25 PFB3 6 :25 
ECCB3 2 :75 PC900 3 :75 PFB6 4 :40 
ECCB5 3 :30 PCCBB 4 :45 PFL200 6 :75 
ECHBl 3 :25 PCCB9 5 :25 PL36 6 :-
ECHB3 3 :95 PCC1B9 4 :90 PLBl 5:20 
ECHB4 3 :95 PCFBO 3 .25 PLB2 3 :75 
ECLB2 3 :25 PCFB2 3 :25 PLB4 3 :B5 
ECLB6 4 :35 PCFB6 5 :- PL95 5 '95 
HBO 2 :60 PCF200 5 :35 PL504 7 :65 
EF1B3 3 :35 PCF201 5 :50 PL50B 9 :30 
EFl B4 3 :35 PCFBOl 4 :90 PL509 17 :-
EH90 3 ' 75 PCFB02 4 :25 PYB1 /B3 3 :40 
El84 3 10 PCH200 4 :75 PYBB 3 :55 
EL504 B:- PCLB2 3 :40 PY500A B:50 
EYB7 3 :50 PCLB4 3 :90 UCLB2 4 :75 
EZBO 3 :35 PCLB5 4 :25 ULB4 3 :95 
30 rör - 10 %. 300 rör - 20 % rabatt. Min. 
order: 10 rör. 

HS-ENHETER 
AT201B 24 :-
AT2021 25:-
AT2023 24 :50 
AT2025 25 :-
AT1030 

AT10ll 24 :-
10 st olika - 10 % 

UHF fonsterantenn, 
8 element, 
trafo 15 :-I5pac 

UH F gallerant. 21 - 60, 
14.5 dB. 
trafo 26 :-I5pac 

Distansantenn k5 - 11 , 
12 dB . 13 elem. 
trafo 42 :-/3pac 

Bandkabel 240n 
22 :-11 00 m 

ETE TV2 TILL
SATS 
Smärkt. nätansluten 
110:-/51. B9 :-/3 . 
Bl :-/10 Si 
Inbyggnadskonverter, 

komp!. 85 :-Ist. 
70 :-/3. 63 :-/10sl -

Philips högtalare 
AD46BOX 12 :50 
ADBOBOM4 14 :-
AOO 160 dome, 

4 ,8 ohm 39 :-
AD2070 

4 ,8 ohm 
AD9710M 
AD1~60M 5 

ADB065WB. 

B:75 
7 1 :-
52 :-

8H woofer 63 :-
Skumplast k 2401'\. AD1256W4!W8 

40 :-/100 m 12" dilo lBB :-

KO~:~t60J\. ~;~~~;-oo m Köp 10 st - 10 % 
RABATT! 

Exp.avgift 5:- vid order under 100:-
Moms och frakt tillkommer. 

~rr[j] -PRODUKTER ~L!J Fack, 45101 Uddevalla 

Informat ionstjänst 36 

88 mH TOROlDSPOLAR 
till ST-5 term inal -enheten kos
tar 4,50/ st hos Poul Kongstad , 
SM7BUU, 
Box 4005, Helsing borg . 
Telefon 042 / 1266 16. 

ATER I LAGER ·The truth 
about C Bantennas" 240 sid 
30: -. Portofritt vid betalning 
till postgiro 419558-2. Se RT 
12/71 . Eskil Persson, SM5CJP, 
Frötunagränd 1, 19400 Upp
lands Väsby. 

SÄLJES 
Kommunikationsradio AR88 
Tel. 018/ 144841 . 

SÄLJES 
Pi oneer CS-E500 he lt nya 
2 års ga ranti . Säljes för 1 575: - / 
par. Ring 0512/ 421 69 e. kl. 17.
Kjell. 

Labyrinter i miniatyr med 8 
tums högtalare. Enst. GP412 & 
enst . V1511. 
Telefon 08/ 624671 , 333498. 

2 N 3055 BILLIGT 
10 st 5,50/st, 25 st 5: - I st. 
50 st 4.75/ st, 100 st 4,25 / st 
BC 107 -109100 st -:70/ st 
BC 177-179100st - :90/ st 
AUDEX, 031 / 229700 
Köpingsg. 15, 41724 Göteborg 

Tonband RCA låg brus 
Prisex . 5" 18: -

T 22 :- inkl. mvs. 
Stort sortiment av am. och eu r. 
halvledare och rör. God sorte
ring av övr. kom ponenter såsom 
motstånd, potentiometr., kond .• 
omkoppl., kontakter, panelinstr., 
lamphåiI., lådor, kabel. rel äer, 
verktyg, batt. m. m. 
Helaco El ektroni k 
Fribergsgatan 2 
41260 Göteborg 
Telefon 031/169342 . 



a 

PEAK SOUND ES 10 - '5 BAXANDALL HöGTALARE 
Den unika konst.ruktionen 80m med en högtalare och geniala o . 
noggrann t konstruerade filterkretsar Bom elektroniskt fil tre
rar signalen på forutbestä.mda frekvenser och utjämnar natur -
liga resonanatoppar. En vålplacerad applicering av det meka -
niskt dämpande materialet i den oiindliga baffeln fulländar 
processen. Den utvalda högt8larduken förhindrar varje möjlig
het av oönskad klangfärgsättning. lmp. 150 . Effekt 10 Watt Si 
nus. Högt . 9"x5" . Filter:2 spec . inom boxen. Frekv . glng 60-15 
kRz . Med en enkel bashögtalare kan frelc.venso:nrAdet lätt ut -
sträckas. Schema för sIt. inkoppling med! . Dim. 460x310).24Omnt 
valfritt liggande/eller stAende,Hölje naturtesk. 
PRIS NU endast Kronor 139 : 95 exkl. moms. Begär b!'oschyr . 

BEYONDWUDIUIIP 
med tvA st Baxandallhögtalare i parallell per kanal ge r en 
ljudkvalitet utöver det hittils hörda till dettIJ. enasUende 
Uga pris. Ger dessutom bättre möjlighet tillvarata rummets 
akustiska särprägel och möblering genOM hagt. flexibla place
ring. Effekt 2~2OWatt (4OW) illlpedsns 7,50. 
PRIS under JUNI mAnad endast Kronor 495:00 e~kl. mORls. 

PEERLESS KIT - SYSTE},! ISOPHON - HOOTALARE 
KIT 2 - S 10'N 60, - P 6/C 4 , 50 lW 150- 15OOOHz 12: 00 

J2 , 00 
59'15 

195,00 
475, 00 
'J9,00 

KIT 3 - 15 15W 112:- P25A 4 . 5Q B·N 40- BOOOHz 
KIT J - 25 25W 152. - PJO/J" 4 , 50 lOW J5- 8000Hz 
KIT 10 - 2 lOW 91' - PJ8A 4,50 25" }o- 5000Hz 
KIT 20 - 2 JOW 12J. - P46A '5 O 15" 40- 7000Hz 
j(I~' 20 - J 40W 165. - PSLJoo 4 O 25. 20- JoooHz 
KIT 50 - 4 50W 212.-

LÅDOft i trämaterial -
sats o . frontplattor 
finns till alla system 

Andra högtalare såSOM 
bes-:ne Ilanregi ster- dis 
kant-dubbelmembran la
gerfares i s tor sort. e 
ring till Uga priser . 

PH I LIPS DOME T·.vEEI'ER 
AD 0160/ T 4 eller Bo 
20W Jl.90 

ALUMlNIUMLÅDOR 
010001 12x J7x28 J.25 
010002 72x 57x2B 3,75 
010003 72~102x2B 4:25 
010004 12x140x28 4 , 75 
010011 12x J7x44 J'55 
010012 12x 51x44 J.95 
0100lJ 12xl02x44 4'50 
010014 72x140x44 5,JO 

PLASTLÅDOR blå.lack . med 
frontplatta i alumini 
um. 

g~g~gk 1~~ g~~!g ~:;~ 
01020} '55x 9Ox50 1.65 
010204 210x125x7012:95 

SINUS - HÖGTALARE 
H6060 16 O 6. 6" 65- 16OOO8z 25.00 
88060 8 O 6. 8" 60-16OOOHz J9, 00 
04654Y 16 O 4. 4x6"95-11oooHz 18,00 
H5099Z 8 O 8. 5" 45- 140008z 42,00 
51015 4 O 12W 10" 70- 1ooooHz J2 , 00 
SB059 3 , 2Q BW B" 60-10000Bz 26,00 
U8029X 4 O 12 .. 8" JO-1 6000Hz 59.00 
Ul050Z 4 O '5_ 10" 25- 5000Hz 98.00 
H5054 4 Q 4W 5"110-1BOOOHz lB,OO 

TRANSISTORER och DIODER 
AC101 10.95 
AC122 2:00 
AC124 3:20 
AC125 1170 
AC126 1,70 
AC127 2J25 
AC12B 1:90 
'C1J2 2,00 
Ae151 2: 00 
AC15J 2.75 
AC162 1 ' 95 
AC16J 1 ,95 
AD1J9 6'96 
AD149 8.75 
AD152 4.85 
AD155 4,65 
AD16l 6140 
AD162 5.75 
AF106 2'95 

AF116 J. J5 
AF117 J.J5 
AFllB 6 150 
AF121 3100 
AF124 2:40 
AF1252'40 
AF126 2,JO 
AF121 2130 
AF1J9 5.70 
AF178 1 ' 95 
AF179 1'95 
AF1BO 8195 
AF181 5'90 
AF1 85 5,00 
AF2J9 5 ' 10 
ASY26 J,80 
ASY21 4'55 
ASY28 3,80 
ASY29 4.55 

BCl08 1,60 
BCl09 1 , 80 
BF180 4.55 
BF181 5'50 
AA11 2 0:60 
AA1190,60 
BA100 1,80 
BAlOl J ,80 
BA102 1190 
lU114 1: 90 
BA121 2,10 
BYl27 1170 
OA70 0,65 
0'19 0,65 
0.181 0 ,65 
0.185 0'15 
OA90 0,65 
0.191 0 ,65 
OA95 0 ,65 

P L A N - o. Fl I K T H Y V E L "HM 1 " 
D A T A: ~vlingsbredd max 260mm (dubbel ge 
nomgång 52Omm). Virkestjocklek vid planhyv
ling ma~ 14Omm . Bordslängd vid rikthyvling 
B30lun . DIO vid planhyvling 43O:nm. SpAnt jock 
lek max 5aom. Watningshöstighet: 6m/min. Mo
toreffeKt. 1.5 , 2 , } hk avgiven. Hajd ink!. 
benställniner 71Omm . PRIS med 3hk motor en -
dast Kronor 2200, - exkl. moms . o. frakt. 
'1'111 maSkinen finns följande snabbmont.e -
ringstillsauer som utn,yttjar hyvel som 
Kraftkälla . 
SNABB!tON'l'ERINGSANORDNlNG I KUTTERSTlLsLIPAN
ORDNING, CIRlCELSÅGBORD ~ }OOmm, LÅNGRALIIORR 
TILLSATS , TRÄSVARV , PUTSSKIV A ~ 30Qnm. SLIP 
SKIVA 15Omm~. 

E C , ~'RANSISTOR - JÄMFÖRELSt'rABELL " ' 972" 
Omarbetad och kompletterad med senaste hah 
ledartyperna mellan europeiska- amerikanska
japanska transistorer. 
let 13 =95 , 5et 12125/st, lOst 10 ' 95/et 
Dia för DIODER" 1971" kr. 1} 195 

T R A N S F O R Y A T O R E R 102412 p , 22OV , S . 24V 10.1 81'1' 
100J25 p , 220V, S . 2st 3,15V Ii 0 , 3' '9,25 1024J O P . 220V , S . 2st 24V Ii JA 69,JO 
100604 P . 111/220V , S. 6 , }V 1,J' '9 ' 95 1024Jl P . 22OV, S, 2st 24V Ii 4A 19'50 
100623 P . 22OV, S. 2st 6 , 3V '0,3! 20125 102432 P . 220V , S . 2st 24V " 5A 86:25 
100650 P . 220V, S . 4st 6 , 3V o . 2st 102740 P. 2oo- 220-240V , S . 4st 27 . 5V 

} , 15V' 0 , 3.& per lindning för " O. 08A r.parallell/seriek 36:60 
parallell/seriekoppling 38 :45 102741 D:o 0 .1 5A per lindning }8 : 50 

100651 D:o 0 , 5A per lindning 40 : 50 102742 D: o 0 . 2A per lindning 41 :25 
100652 D,o O, 75! per lindning 41 :25 10274} D:o O, 3A per lindning 44:30 
100653 DIO lA per lindning 42190 102744 D:o 0,6A per lindning 56165 
100654 D: o 2A per lindning 54:75 102745 D,o 0,9A per lindning 61 :60 
100655 D, o 3A pe r lindning 61 :60 102746 D:o 1.25A per lindning 73: ' 5 
100656 DIa 4,5A per lindning 73195 102747 D,o 1.75A per lindning 88:50 
10072 1 P . 220V, 5. 2st 7V å O, lA 18115 102748 D,o 2 , 6" per lindnirl8 102:00 
100923 P . 22OV, S. 2st 9V å 0,25A 22:50 102749 DlO 3,4A per lindning 130 :90 
101223 P. 22OV , S. 2st 12V a 0 , 2A 22 150 103032 P. 220V, S . 2e't 30V å SA 88 : 85 
101224 P . 22OV, S. 2st 12V å 0,4" 25 185 103'2} P . 220V, s . 2x35V. lA(totalt) 38:25 
101232 P. 220V , S. 2st 12V å 11 , 5A 99 : 95 103124 P. 220V, S . 2x35V·' , 5A(to talt) 43175 
101350 P . 22OV , S. 4st 12 , 6V o . 2st 104033 P . 220V , S . 2st 40V å 5A 96125 

6,3V å 0,15A per lindning 38145 104225 P. 220V, S. 2st 42V å lA 56:25 
101}SI D:o O,25A per lindning 40 , 70 104226 P. 220V, S . 2st 42V å 2A 68:50 
101353 D: o O, 5A per lindning 45 100 '04450 P . 200- 270-24OV, S. 4et 44V o. 
101354 D,o 1A per lindning 56165 2st 22V å 0 . 04A per lindning 38,50 
101355 DIO 1 , 5A per lindning 61 :60 10445' DIO O,075A per lindning 41125 
101356 D: o 2A per lindning 73:15 104452 DIO 0,',1, per lindnine 44125 
'01357 D:o 3A per lindning 86:65 104453 D,o O,'4A per lindning 47100 
101358 D:o 4 , 5A per lindning 99:75 104454 D: o O, 'A per lindning 60 : 25 
101840 P. 2oo-220-240V, S . 4st 18V 104455 DIO 0 , 41. per lindning 6':50 

O, 12A per lindning 36 : 85 104456 D: o 0,6A per lindninö 75100 
101B41 D:o 0 . 2A per lindning 38:75 104457 DIa O,B.& per lindning 87 : 75 
101842 D:o O, 3A per lindning 41:75 104458 D: o 1,25A per lindning 105:75 
101843 D:o O,4A per lindning 44:B5 104459 DlO ' , 6,1, per lindning '34:75 
101844 Dro Ot BA per lindning 58:85 104460 D: o 2A per lindning 179:25 
101B45 DIO l,lA per lindning 62:95 104461 DIO 2,61. per lindning 199 : 75 
101B46 DIO 1,n per lindning 74:25 104462 D:o 3A per lindning 243:00 
10184; D:o 2 , 5A per lindning 93:45 111832 P. 220V . s. 2x1 63V (nov ) 15CmA 
,0184B Dlo 3,5A per lindning 108:85 2st 6,3V (12.61 ) 2.5A 67 : 50 
Pl beställning lindas även med önskade data 107011 P. 220V. S . 70V 3A 89:75 

ELEKTRONRÖR (se R&T nr . 5/12), ELEKTROLYT - POLYESTER - RlILLBLOCK - KERAMISKA - STYROL -
KONDENSATORER, MarsTll.-n, parENTIOMt'TRAFI , KONTAKTER , alla slags ELEI\TRONRÖR - HALVLEDARE 
europeiska o . amerikanska . ECA:s DATATABELLER far europeiska - amerikanaka - japanska 
TRAI4SISTOBER Kronor 35195 er sats eller Kronor l I er st ck. 
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Samtligl:i priser exkl. 
moms. 17 .65'; o . frakt 

OSCILLOGRAF TO-3 
Rör 3 KP-l 3 tum. 
ing .-imp. 2 M a I 
20 pF. med prob 
2 M /'f pF. Band
bredd, 2 p/s-2,5 
MC. Stigtid : 0,15 
/lS. Känslighet , 
100 mVtcm . Direkt-

_ kalibrerad i V/cm , 
.. Dämpning : x l, 

X 10, X 100, 
Svepfrekven" 5 p/s-2OO Kels uppdelat 
p6 • omr6den med fin justering . Spe
ciaisvep för TV märkt TVH. Kontrolle" 
Intensitet, fokus, astigmatism, vert. o. 
hor. pas., synk. o . svep, ext. o. int. 
Fasjustering för TV-svepning. Stabili
serad anodspänning . Nä tspönn ing : 220 
V SO pIs. En utmärkt och prisbillig 
oscillograf fö, TV-service , Pris 730:-

TONGENERATOR 
TE-22 D _ 
Frekvensomr6de , 
20 p/s-2OO KC p6 • 
band . Sinus och fyrkant
v6g. Moderna dubbel
rattar.140 x l15 x 170 ",m. 

Pris 302 :-

SIGNALGENERA
TOR TE-20 D 
Frekvensomr6de , 
120 KC till 500 MC 
uppbyggda p6 7 
band . Inby~gd kri
stallkal. (kmt, med-

~~:~e~o~~·la:r~~ . ~ 
pIs. Uttagba r ton
frekvens . 140x215 
>e 170 mm. 

Pris 265:-

RORPROVJl.-RE TC-2 
Provar olla g6ngbara rörlyper s6völ 
europeiska som amerikanska och jo .. 
panska. Denna apparat tarde vara den 
enda som kan prova alla ovanndmnda 
typer. Provar emission, avbrott, korta 
slutning och läckning. - Inställnings
tabell och utlllrlig beskrivning med
följer. Pris 203:-

RORVOLTMETER TE-65 
MC och DC : 1,5 5, 
SO, 150, 500, 1 500 
V. Ohm: RX1,0, 
X 100, X 100, X 
lOK, X lOOK. X 1M, 
X 10M, 0,2 a -1000 

~g: InJB6,ng~\op ' tM 
+65. P/P skala . 
Storlek , 140 x 215x 
150 mm , 

Unjyersalinstrument 

Pris 298:-

4oo-Wtr 
Lyxinstrument av 
högsta klass. 
Könsl ighet 20 000 
aN 1,5'10. DC 
0,5 2,5 lO, 50, 
250, 500, 1 000, 
5000 V. SO /lA, 1, 
lO, 100 mA. 1, 
10 A. AC , 2,5, 10, 
SO, 2SO, 500, 1 000 
V. 0,1, l, 10 A. 

xloo, Xl 000, X10~~:1~~J6 ~~: 
Specialskalor för d iod- och transistor
provn . Frekvensomr6de 0-50 KC. 178x 
133xlj4 mm . Pris 230:-

300-Wlr 
DC , 2,5, lO, 50, 
250, 1000, 5000 V. 
50 pA, 2,5, 25, 
2SO mA. 10 A. 
AC, 2, 5, lO, 50, 
-250, 1000, 5000 V. 
OHM, RX l, X10, 
X 100, X 1000. I II 
till 10 Mil. dB, 
-20 till +1 0, -10 
lill +22. 

Pris 168:-

TRANSISTORPROVARE HT-70 
Mäter PNP- och NPN-transistorer. 
T ransi.storerna kan ej förstöras genom. 
felkoppling. Ica: 0,5-45/,A. ot : 0,883-
0,995. 8: 0-200. Mäter öven etfekttran
sistorer. Pris 190:-

Alla priser inkl. 17,65 % mervärdeskatt 

Nyhet: Sydimport Privatradio PS-S. 

194 x 1S8xS6 mm 
Vikt c:a 2.2 kg 

Modifierad och förbittrad upplaga av CB-71. tiltvar
kad speciellt för oss av den berömda " Ponyfabriken". 
5 watt vid 12 y.olt, 12 kanaler. 17 t,.nslätorer, 8 dio
dl!" Känslighet bAttre An 0.5 ~V. Räckvidd 5-8 m~. 

Oubbelsuper av absolut högsta klsss. På grund av den 
utomordentliga mekaniska stabiliteten och den kraf
tiga uteffekten limpa r den sig Aven vii i bullrande 
grivmaskiner. Pris endast 640:-vid 12 volt 5 Witt 

250x90)(155 . 
mm. 
Vikt c:a ~ 5 kg. Pris inklusive kristaUer för en valfris kana' 

UdervAska .. 
_ 595:
_ 40:-

TEABERRY MNI· T 
En fantast isk S-watt mobilstation i miniatyr
utförande med 6 konaier. 14 trons. Squelch, 
Aut. störbegr. Enastående god känslighet 
och se~ktiv itet. 100 % perfekt ljus och klor 
modulation. 

Pris 490:-

Nyhet : 
Den berömda " Sydimport PR-l B" finnes 
nu i tre olika utförande. 
Inmatad effekt 1.5 watt . 280:-
Inmatad effekt 3 wan . 350:-
Inmatad effekt 4.5 watt . 425:-
PR- l B är marknadens absolut prisbilligas
te , lättaste . minsta och mest kompakt 
byggda privatradio. Vikt endast c:a 1/ 2 kg. 
2 kanaler. tonanrop. Automatisk störnings
begränsare. Squelch. ö ronmussla . anslut
ningsdon för yttre baneri. extra högtalare 
m. m. En vSlfri kanal ingA r i priset. 

Avbe talning med 35 % handpenning och re sten uppdelat pA 11 mAnader. Avbetalnings
tillägg endast 10%. 
AterförsAljare antages. Goda Aterförsäljarrabatter. Komp~tt katalog sändes mot 
Kr 2 :- i frim ärken. Pono tillkommer pA alla priser. 

ÄLVSJÖ SYDIMPORT A/B. 
Falkholmsgränd 17, 3 tro 12746 Skärholmen 
Tel. 71 09592, 710 96 92 Postgiro 453453 
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nyhet 
type 704 - en ny 
batterieliminator 
med viktige fordeler: 

1 . Kontinuerlig variabel 
spenning 4 ,5 -12 V
(Dekker alle praktiske 
behov). 

2 . Automatisk stn1lm
begrensning. (Type 704 
er derfor korslutnings
s ikker). 

3. Dobbeltisolert. (Kan 
tilkobles jordet stikk
kontakt) . 

Den ideelle batterielimi 
nator for radio, plate
spillere, kassettspillere 
m .m. 
NBJ Type 704 erstatter 
type 646 som er g~tt ut av 
produksjon. 
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NVTTFRÅN 
TURNER 

MODEL M+3 

c 

Turners nya mobilmikrofon 
med inbyggd transistor
forstärkare och modula
tionsbegränsare . Ger ökad 
lasbarhet på längre av 
stånd med Ca 10-15 dB. 
Ny modern design. med ny 
typ av skjulpotentiometer 
som stannar i inställt 
lage . 

Rek . pris 335 :- inkl m om s 

Turners nya basmikro 
fon i strömlinje 
formad design. 
Inbyggd förstärka re 
med modulatlons-
begransare som utan 
an overstyras ger 
10-15 dB forstarkning. 
Gör att talet lana re 
!tanger Igenom på 
långa distanser. robust 
konstruktion med 
stor distinkt tryck · 

knapp som kan låsas 
i nertryckt lage . 

MODELL+3 Rek. pris 465 :- inkl. m om s 

Dessutom som vanligt de populära model · 
lerna M +2 och+2 . 
Turnerprogrammet säljes av alla ledande 
kommunikationsföretag i Sverige 

'JENERALAGENT: 

~JOKEN Import 

Box 30010. 20061 M almö. 
Sweden 
Telefon : 040/1 195 60. 1 15161 
Postgiro : 538596-8 
Butik : Fersens väg 16. 
21142 Malmö 
Öppet vard . 10-18. lörd. 10-14 
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FÖRFÖRSTÄRKARE 

Byggsats. 5 ingångar. 1 V utgång för 
transistorslutsteg . 

EFFEKTFÖRSTÄRKARE 

Byggsatser och transistorsatser tör 
effektförstä rkare . 3W och 1 SW in
teg rerade förstärkare och byggsatser 
för effekter 25- 100 W 

TRANSFORMATORER 

A lla transformatorer för apparater 
en ligt RT :s beskrivningar. SpecIa ltyper 
med kort leveranstid (j regel 2-3 da
gar) . Några högeHekttransformatorer 
av surplustyp, för lineära slutsteg, rea 
liseras. 

HÖGTALARE 

Richard Allan högtalare och bygg
satser. Peerless högtalare och högta
la rsatser. Några 30W orkesterhög ta
lare , NTH, realiseras. 

UKV-STATlONER 

BC624/ BC625 realiseras. pris med 
FT244A rack 70:- + moms. 

VIDEOPRODUKTER 
Olbergsgatan 6 A 

41655 GOTEBORG 
Tel 21 3766, 2576 .66 

Sänd katalog over rör, transisto
rer, t ransformator och övrig ra
d iomater iel (rabatter intill 52 0/0) . 
D Kronor 3: 65 bifogas i fr imär-

ken för katalog i lösbladssys
tem . 

D Kronor 7: 25 bifogas i fr imär
ken för katalog i ring pärm . 

Namn 

Adress 

Postnummer 

Postadress ·· ···· · ······ RT ·sh' 
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HI-Fl STEREO 
INFORMATION 

MARKNADENS FÖRNAMSTA HIGH·FIDELlTY· 
PRODUKTER KÖPER NI BÄST OCH BILLIGAST 
FRÅN oss BEGÄR OFFERT PÅ ÖNSKAD AP· 
PARATUR ELLER ANLÄGGNING. VI LÄMNAR 
OCKSÅ FÖRSlAG PÅ LÄMPLIGA KOMPONEN· 
TER OM NI SÅ NOGA SOM MÖJLIGT ANGER 
ERA ÖNSKEMÅL BETRAFFANDE PRESTANDA. 
PRISKlASS M M TILL VÅR LEDNING. VI 
SÄNDER UTAN KOSTNAD (MEN GÄRNA 
SVARSPORTOI UTFÖRLIG OFFERT SAMT 
BROSCHYRER ETC. SKRIV TILL OSS ELLER 
RING (Obs när ni skriver . skilj noga på " för · 
starkare" och " receiver" då modell ej anges.) 

FÖRSTÄRKARE. TUNERS. RE CEIVERS från 
MARANTZ (nya modeller). SONY (nya modeller) , 
PIONEER (nya modeller), SANSUI. KENWOOO. 
TEAC JVC NIVICO. LUX. LEAK. GOOD MANS. 
WHARFEDALE. OUAD. SAE m. fl. 

HÖG TALAR E från 
LEAK. WHARFEDALE. GOODMANS. CELES· 
TION. BOWER & WILKINS. TANNOY. KEF. 
SANSUI. PIONEER. AR . J B lANSING. ALTEC 
LANSING. m . fl Även " klts" och lösa element 

SKIVSP ELARE från 
THORENS. ERA. LENCD. PIONEER. SONY 
(nya modeller). RABCQ. TRANSCRIPTOR. EM 
PIRE. DUAL. El AC. m . fl. Nålmikrofoner alla 
fabrikat och modeller ss SHURE. EMPIRE. ADC. 
STANTON. ORTOFON. ELAC. AT. GOLDRING. 
JVC NIVICO m fl. 

BANDSPELARE (stereo tape dec k) från 
SONY. REVOX. TEAC. BRAUN. JVC. NIVICO. 
PIONEER. TANDBERG m. fl . Även stereo ca 
sette deck från SONY. TEAC. SANSUI. PIQ· 
NEER. ADVENT. WHARFEDALE. JVC NIVICO. 
BELL & HOWELL. NATIONAL. AKAI m. fl 
Tonband och kasetter från SONY. MAXELl. 
AMPEX. AGFA. BASF. även Cr02 ·band för 
kasetter 

IEK()F(])N AB 
VIDARGATAN 7 
1 t 3 27 STOCKHOLM 

TEL OB/32 04 73 
3D 5B 75 

Pre.nu merationstjä nst 
Posta dress : Box 32 63 . 
103 6 5 S toc kholm 3 
T e lefon : 3 4 07 90 
Post gi ro ko nto : 889500- 5 
Prenu m era t ionspris : 
Helår 1 2 nr 52 :-
Reservation för p risändringa r 
Prenumerationer kan beställas 
direkt t ill Prenumerationstjänst. Box 
3263. 10365 Stockholm 3. i Sverige 
på närmaste postanstal t med postens 
tidningsinbetalningskort postgirokon
to 88 95 00-5. 

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 genom 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 riktlinier : 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styck
listor. 

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). 
3 Il = 3 Il F osv. Alla motstånd 0 .5 W. 
alla kondensatorer 250 V provsp om 

;ej annat anges i stycklista . 
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.-

Annonsörsregister för Radio & 
Television nr 6/7 1972 

All - test 68 
AR 38 
Aud io 7 
Audiosonic 55 
Beckman Innova t ion 60 
B ejoken 70 
Bev atekn ik 62 
Deltron 49 
Ekofon 70 
Elektrobygg 6 1 
Ele k t ron AB 64 
Elfa 72 
Eref 54 
Galax y 64 
Gylling 71 
Hansa-Nor dic 5 
H efab 69 
In 8 
Jost y 56 
Kje llbergs 2 
K nutsson , Bo 56 
Läromedelsför laget 59 
M ascot 70 
NASAB 51 
OKAB 64 
Pa lmbl ad AB, B o 64 
Pi o nee r 53 
RTM 60 
Rådberg 68 
San s ui 9 
S c andia Metric 5 7 
Sch lu m berger 50 
Semicon 35 
S e pton 59 
Servex 10 
S ignal-mekano 68 
S vensk Rad io 65 
Sv. M ässan 37 
Telac 68 
Thellmod 54 
T ra n sform ator-tekn ik 70 
V ide o-produkte r 70 
V ort a AB 68 
Alv sjö Sydimpo rt 69 

TRANSFORMATORER 

Med önskade spänningar 

och effekte r. 

Kan levereras inom 

5- 10 dagar. 

TRANSFORMATOR-TEKNIK 
Box 28 

66200 Åmål 

Tel. 0532/ 149 50 
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Varför finns det 
bara en portabel färg-TV 

och varför heter den 
SonyTrinitron? 

SONY I 

Det finns idag en enda färg-TV som förtjänar att kallas 
portabel och det är nya Sony Trinitron. 
Portabel därför att den uppfyller dessa viktiga krav: 

Den är liten och behändig. 
Ingen annan färg-TV väger ens under 20 kg. Sony 13" 
väger bara 14 kg! Den är dessutom försedd med handtag. 
Yttermåtten är47 X 32 X 39 cm. 

Den är fri från justering. 
Andra färg-TV måste ofta justeras med ett flertal rattar 
efter varje flyttning. S.k. konvergensfel gör att bilden 
annars blir suddig, speciellt utåt kanterna. 
Sony Trinitron kan flyttas hur som helst utan att någon 
justering behövs! 

Den har stora ljusresurser_ 
Därigenom ger Sony Trinitron till skillnad mot andra 
färg-TV en kontrastrik och färgmättad bild även när man 
sitter i solljus eller i starkt upplysta rum. 

Trinitron är det nya färg-TV-systemet som uppfunnits 
av Sony och som bara finns på Sony. 
Tack vare det har alla fördelar uppnåtts som gör 
Sony Trinitron till marknadens enda portabla färg-TV. 
Plus andra fördelar: ökad livslängd , större driftsäkerhet, 
lägre strömförbrukning. 

Ett informationsblad med fakta om nya Sony Trinitron 
har just sänts ut till radiohandeln. Välkommen in och 
hämta ditt exemplar! 

GYLLING 
SonYTrinitron 13" färg-TV 

Gylling Hem-Elektronik AB. Stockholm, 08/98 16 00. Göteborg, 031 /4202 50. Malmö, 040/94 65 30. Sundsvall, 060/1504 20. 
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Temperatur 
kontrollerad 
lödpenna TCP-1 

I lödning med konven
tionella lödverktyg an
vänds bara en liten del 
av värmen till lödning. 
Den största delen för
svinner i luften. Sådant 
kostar pengar. 

Weller har ett patenterat 
system som går ut på att 
tillföra extra värme just 
när man löder, sam
tidigt som systemet bi
behåller en konstant 
grundvärme när löd
verktyget inte används. 

Detaljerade data i 
ELFA-katalogen nr 20 
sid. U21-U23. 
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